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Стварање свијета. Човјек обличје Божије.

1.У *по чет ку ство ри Бог †не бо и 
‡Зе мљу.

*Јо ван 1,1.2. †Иса. 44,24. ‡О Јо ву 38,4.
2. А зе мља бје ше без об лич ја и пу ста, и 

бје ше та ма над без да ном; и Дух Бож ији 
ди за ше се над во дом.
3. И ре че Бог: Не ка бу де свје тлост. И би 

свје тлост.
4. И ви дје Бог свје тлост да је до бра; и ра-

ста ви Бог свје тлост од та ме.
5. И свје тлост на зва Бог дан, а та му на зва 

ноћ. И би ве че и би ју тро, дан пр ви.
6. По том ре че Бог: Не ка бу де свод по сред 

во де, да ра ста вља во ду од во де.
7. И ство ри Бог свод, и ра ста ви во ду под 

сво дом од во де над сво дом; и би та ко.
8. А свод на зва Бог не бо. И би ве че и би 

ју тро, дан дру ги.
9. По том ре че Бог: Не ка се са бе ре во да 

што је под не бом на јед но мје сто, и не ка 
се по ка же су хо. И би та ко.
10. И су хо на зва Бог зе мља, а збо ри шта 

во де на на зва мо ра; и ви дје Бог да је до бро.
11. Опет ре че Бог: Не ка пу сти *зе мља из 

се бе тра ву, би ље, што но си сје ме, и †др во 
род но, ко је ра ђа род по сво јим вр ста ма, у 
ко јем ће би ти сје ме ње го во на зе мљи. И 
би та ко. *Је вр. 6,7. †Мат. 7,17.
12. И пу сти зе мља из се бе тра ву, би ље, што 

но си сје ме по сво јим вр ста ма, и др во, ко је 
ра ђа род, у ко јем је сје ме ње го во по ње го-
ви јем вр ста ма. И ви дје Бог да је до бро.
13. И би ве че и би ју тро, дан тре ћи.
14. По том ре че Бог: Не ка бу ду ви дје ла на 

сво ду не бе ском, да ди је ле дан и ноћ, да бу-
 ду зна ци вре ме ни ма и да ни ма и го ди на ма;

15. И не ка сви је тле на сво ду не бе ском, да 
оба сја ва ју зе мљу. И би та ко.
16. И ство ри Бог два ви дје ла ве ли ка: Ви-

дје ло ве ће да упра вља да ном, и ви дје ло 
ма ње да упра вља но ћу, и зви је зде.
17. И по ста ви их Бог на сво ду не бе ском 

да оба сја ва ју *зе мљу. *Псал. 8,1.
18. И да упра вља ју да ном и но ћу, и да ди-

је ле свје тлост од та ме. И ви дје Бог да је 
до бро.
19. И би ве че и би ју тро, дан че твр ти.
20. По том ре че Бог: Не ка вр ве по во ди 

жи ве ду ше, и пти це не ка ле те из над *зе-
мље под сводом не бе ским. *Псал. 104,24.
21. И ство ри Бог ки то ве ве ли ке и све 

жи ве ду ше што се ми чу, што про вр вје ше 
по во ди по вр ста ма њиховијем, и све 
пти це кри ла те по вр ста ма њи хо ви јем. И 
ви дје Бог да је до бро;
22. И бла го сло ви их Бог го во ре ћи: Ра-

ђај те се и мно жи те се, и на пу ни те во ду 
по мо ри ма, и пти це не ка се мно же на 
*зе мљи. *1.Мој. 8,17.
23. И би ве че и би ју тро, дан пе ти.
24. По том ре че Бог: Не ка зе мља пу сти из 

се бе ду ше жи ве по вр ста ма њи хо ви јем, 
сто ку и сит не жи во ти ње и зви је ри зе маљ-
ске по вр ста ма њи хо ви јем. И би та ко.
25. И ство ри Бог зви је ри зе маљ ске по 

вр ста ма њи хо ви јем, и сто ку по вр ста ма 
ње зи ни јем, и све сит не жи во ти ње на зе-
мљи по вр ста ма њи хо ви јем. И ви дје Бог 
да је до бро.
26. По том ре че Бог: Да на чи ни мо *чо-

вје ка по сво је му об лич ју, као што смо Ми, 
ко ји ће би ти го спо дар од ри ба мор ских 
и од пти ца не бе ских и од сто ке и од ци-
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је ле †Зе мље и од сви јех жи во ти ња што се 
ми чу по зе мљи. *Еф. 4,24. †О Јо ву 20,4.
27. И ство ри Бог *чо вје ка по об лич ју 

сво је му, по об лич ју Бо жи је му ство ри га; 
му шко и жен ско ство ри их. *Проп. 7,29.
28. И *бла го сло ви их Бог, и ре че им Бог: 

Ра ђај те се и мно жи те се, и на пу ни те †Зе-
мљу, и вла дај те њом, и бу ди те го спо да ри 
од ри ба мор ских и од пти ца не бе ских и 
од све га звје ри ња што се ми че по зе мљи.

*1.Мој. 9,1. †1.Мој. 6,1.
29. И још ре че Бог: Ево, дао сам вам све 

би ље што но си сје ме по свој зе мљи, и сва 
др ве та род на ко ја но се сје ме; то ће вам 
би ти за хра ну.
30. А свје му звје ри њу зе маљ ском и свје ма 

пти ца ма не бе ским и свје му што се ми че 
на зе мљи и у чем има ду ша жи ва, дао сам 
сву тра ву да је ду. И би та ко.
31. Та да по гле да Бог све што је ство рио, и 

гле, до бро бје ше ве о ма. И би ве че и би ју-
тро, дан ше сти.

Човјек у рају. Божија заповијест. 
Стварање жене: брак.

2.Та ко се до вр ши не бо и зе мља и 
сва вој ска њи хо ва.

2. И свр ши Бог до сед мо га да на дје ла 
сво ја, ко ја учи ни; и по чи ну у сед ми дан од 
сви јех дје ла сво јих, ко ја учи ни;
3. И бла го сло ви Бог сед ми дан, и по све ти 

га, јер у тај дан по чи ну од сви јех дје ла сво-
јих, ко ја учи ни.
4. То је по ста ње не ба и зе мље, кад по ста ше, 

кад Го спод Бог ство ри зе мљу и не бо,
5. И сва ку биљ ку пољ ску, до кле је још не 

бје ше на зе мљи, и сва ку трав ку пољ ску, 
до кле још не ни ца ше; јер Го спод Бог још 
не пу сти да жда на зе мљу, ни ти бје ше чо-
вје ка да ра ди зе мљу,
6. Али се по ди за ше па ра са зе мље да на-

та па сву зе мљу.
7. А ство ри Го спод Бог чо вје ка од пра ха 

зе маљ ско га, и ду ну му у нос дух жи вот ни; 
и по ста чо вјек ду ша жи ва.
8. И на са ди Го спод Бог врт у Еде му на 

ис то ку; и он дје на мје сти чо вје ка, ко је га 
ство ри.

9. И учи ни Го спод Бог, те ни ко ше из зе-
мље сва ко ја ка др ве та, ли је па за гле да ње и 
до бра за је ло, и др во жи во та усред вр та и 
др во зна ња до бра и зла.
10. А во да те ци ја ше из Еде ма на та па-

ју ћи врт, и одан де се ди је ља ше у че ти ри 
*ри је ке. *От кр. 22,1.
11. Јед ној је име Фи сон, она те че око ци-

је ле зе мље евил ске, а он дје има зла та,
12. И зла то је оне зе мље вр ло до бро; он-

дје има и бде ла и дра го га ка ме на они кса.
13. А дру гој је ри је ци име Геон, она те че 

око ци је ле зе мље ху ске.
14. А тре ћој је ри је ци име *Хи де кел, 

она те че к Асир ској. А че твр та је ри је ка 
Еуфрат. *Дан. 10,4.
15. И узев ши Го спод Бог чо вје ка на мје сти 

га у вр ту едем ском, да га ра ди и да га чу ва.
16. И за при је ти Го спод Бог чо вје ку го-

во ре ћи: Је ди сло бод но са сва ко га др ве та 
у вр ту;
17. Али с др ве та зна ња до бра и зла, с 

ње га не је ди; јер у ко ји дан оку сиш с ње га, 
умри је ћеш.
18. И ре че Го спод Бог: Ни је до бро да је чо-

вјек сам; да му на чи ним дру га пре ма ње му.
19. Јер Го спод Бог ство ри од зе мље све 

зви је ри пољ ске и све пти це не бе ске, и 
до ве де к Ада му да ви ди ка ко ће ко ју на-
зва ти, па ка ко Адам на зо ве ко ју жи во-
ти њу она ко да јој бу де име;
20. И Адам над је де име сва ком жи вин-

че ту и сва кој пти ци не бе ској и сва кој 
зви је ри пољ ској; али се не на ђе Ада му 
друг пре ма ње му.
21. И Го спод Бог пу сти тврд сан на Ада ма, 

те за спа; па му узе јед но ре бро, и мје сто 
по пу ни ме сом;
22. И Го спод Бог ство ри *же ну од ре бра, 

ко је узе Ада му, и до ве де је к Ада му.
*При че 18,22.

23. А Адам ре че: Са да ето *кост од мо јих 
ко сти, и ти је ло од мо је га ти је ла. Не ка јој 
бу де име Чо вје чи ца, јер је узе та од чо вје ка.

*1.Мој. 29,14.
24. Зато ће оста ви ти *чо вјек оца сво је га 

и ма тер сво ју, и при ли је пи ће се к †же ни 
сво јој, и би ће дво је јед но ти је ло.

*Мат. 19,5. †Мар. 10,7.
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25. А бје ху обо је го ли, Адам и же на му, и 
не бје ше их *сра мо та. *2.Мој. 32,25.

Први гријех, проклетство 
и прво обрицање.

3.Али *зми ја бје ше лу ка ва ми мо 
све зви је ри пољ ске, ко је ство ри 

Го спод Бог; па ре че же ни: Је ли исти на да 
је Бог ка зао да не је де те са сва ко га др ве та 
у вр ту? *Мат. 10,16.
2. А же на ре че зми ји: Ми је де мо ро да са 

сва ко га др ве та у вр ту;
3. Са мо ро да с оно га др ве та усред вр та, 

ка зао је Бог, не је ди те и не ди рај те у њ, да 
не умре те.
4. А зми ја ре че же ни: Не ће те ви умри је ти;
5. Не го зна Бог да ће вам се у онај дан кад 

оку си те с ње га отво ри ти очи, па ће те по-
ста ти као бо го ви и зна ти што је до бро 
што ли зло.
6. И же на ви де ћи да је род на др ве ту до-

бар за је ло и да га је ми ли на гле да ти и да је 
др во вр ло дра го ра ди зна ња, уза бра ро да 
с ње га и оку си, па да де и му жу сво је му, те 
и он оку си.
7. Та да им се отво ри ше очи, и ви дје ше да 

су го ли; па спле то ше ли шћа смо ко ва и на-
чи ни ше се би пре га че.
8. И за чу ше глас Го спо да Бо га, ко ји иђа ше 

по вр ту кад за хла ди; и са кри се Адам и же на 
му ис пред Го спо да Бо га ме ђу др ве та у вр ту.
9. А Го спод Бог вик ну Ада ма и ре че му: 

Гдје си?
10. А он ре че: Чух глас твој у вр ту, па се 

по пла ших, јер сам го, те се са крих.
11. А Бог ре че: Ко ти ка за да си го? Да ни-

је си јео с оно га др ве та што сам ти за бра-
нио да не је деш с ње га?
12. А Адам ре че: Же на ко ју си удру жио 

са мном, она ми да де с др ве та, те је дох.
13. А Го спод Бог ре че же ни: За што си то 

учи ни ла? А же на од го во ри: Зми ја ме пре-
ва ри, те је дох.
14. Та да ре че Го спод Бог *зми ји: Кад си то 

учи ни ла, да си про кле та ми мо сва ко жи-
вин че и ми мо све зви је ри пољ ске; на тр-
бу ху да се ву чеш и прах да је деш до сво-
је га ви је ка. *Иса. 65,25.

15. И још ме ћем не при ја тељ ство из ме ђу 
те бе и же не и из ме ђу потомства тво је га и 
по томства ње зи на; оно ће ти на гла ви ста-
ја ти, а ти ћеш га у пе ту ује да ти.
16. А же ни ре че: Те би ћу мно ге му ке 

за да ти кад за труд ниш, с му ка ма ћеш 
*дје цу ра ђа ти, и во ља ће тво ја ста ја ти 
под вла шћу му жа тво је га, и он ће ти 
би ти го спо дар. *1.Тим. 2,15.
17. Па он да ре че Ада му: Што си по слу шао 

же ну и оку сио с др ве та с ко је га сам ти за-
бра нио ре кав ши да не је деш с ње га, *зе мља 
да је про кле та с те бе; с му ком ћеш се од ње 
хра ни ти до сво је га ви је ка; *1.Мој. 8,21.
18. Тр ње и ко ров ће ти ра ђа ти, а ти ћеш 

је сти зе ље пољ ско;
19. Са зно јем ли ца сво је га је шћеш хљеб, 

до кле се не вра тиш у *зе мљу од ко је си 
узет; јер си прах, и у прах ћеш се вра ти ти.

*1.Кор. 15,47.
20. И Адам над је де же ни сво јој име Ева, 

за то што је она ма ти сви ма жи ви ма.
21. И на чи ни Го спод Бог Ада му и же ни 

ње го вој ха љи не од ко же, и об у че их у њих.
22. И ре че *Го спод Бог: Ето, чо вјек по ста 

као је дан од нас зна ју ћи што је до бро што 
ли зло; али са да да не пру жи ру ке сво је 
и уз бе ре и с др ве та жи во та, и оку си, те 
дови је ка жи ви. *1.Мој. 2,9.
23. И Го спод Бог иза гна га из вр та едем-

ско га да ра ди зе мљу, од ко је би узет;
24. И иза гнав чо вје ка по ста ви пред вр-

том едем ским хе ру ви ма с пла ме ни јем ма-
чем, ко ји се ви ја ше и та мо и амо, да чу ва 
пут ка др ве ту жи во та.

Адамови синови. Кајин убија брата 
својега. Њихови потомци.

4.Иза то га Адам по зна Е ву же ну 
сво ју, а она за труд ње и ро ди Ка-

ји на, и ре че: До бих чо вје ка од Го спо да.
2. И ро ди опет бра та ње го ва Аве ља. И 

Авељ по ста па стир, а Ка јин ра тар.
3. А по сли је не ко га вре ме на до го ди се, 

те Ка јин при не се Го спо ду при нос од ро да 
зе маљ ско га;
4. А и Авељ при не се од пр ви на ста да сво-

је га и од њи хо ве пре ти ли не. И Го спод по-
гле да на Аве ља и на ње гов при нос, oбиља
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5. А на Ка ји на и на ње гов при нос не по-
гле да. За то се Ка јин ра ср ди ве о ма, и ли це 
му се про ми је ни.
6. Та да ре че Го спод Ка ји ну: Што се ср-

диш, што ли ти се ли це про ми је ни?
7. Не ћеш ли би ти мио, кад до бро чи ниш? 

А кад не чи ниш до бро, гри јех је на вра-
ти ма. А во ља је ње го ва под тво јом вла-
шћу, и ти си му ста ри ји.
8. По сли је го во ра ше Ка јин с Аве љем бра-

том сво јим. Али кад би ја ху у по љу, ско чи 
Ка јин на Аве ља бра та сво је га, и уби га.
9. Та да ре че Го спод Ка ји ну: Гдје ти је брат 

Авељ? А он од го во ри: Не знам; зар сам ја 
чу вар бра та сво је га?
10. А Бог ре че: Шта учи ни, глас кр ви бра та 

тво је га ви че са *зе мље к Ме ни. *О Јо ву 31,38.
11. И са да, да си про клет на зе мљи, ко ја 

је отво ри ла уста сво ја да при ми крв бра та 
тво је га из ру ке тво је.
12. Кад зе мљу уз ра диш, не ће ти ви ше да-

ва ти бла га сво је га. Би ћеш по ту кач и бје-
гу нац на зе мљи. луталица
13. А Ка јин ре че Го спо ду: Кри ви ца је мо-

 ја ве ли ка да ми се не мо же опро сти ти.
14. Ево ме тје раш да нас из ове зе мље да се 

кри јем ис пред Те бе, и да се ски там и по ту-
цам по зе мљи, па ће ме уби ти ко ме уде си.
15. А Го спод му ре че: За то ко уби је Ка-

ји на, се дам ће се пу та то по ка ја ти. И на-
чи ни Го спод знак на Ка ји ну да га не уби је 
ко га уде си. сусретне
16. И оти де Ка јин ис пред *Го спо да, и на-

се ли се у зе мљи на ид ској на ис то ку пре ма 
Еде му. *2.О цар. 13,23.
17. И по зна Ка јин же ну сво ју, а она за-

труд ње и ро ди Ено ха. И са зи да град и 
про зва га по име ну си на сво је га Енох.
18. А Ено ху ро ди се Га и дад; а Га и дад ро ди 

Ма ле ле и ла; а Ма ле ле и ло ро ди Ма ту са ла; 
а Ма ту сал ро ди Ла ме ха.
19. И узе Ла мех дви је же не: јед ној бје ше 

име Ада а дру гој Се ла.
20. И Ада ро ди Јо ви ла; од ње га се на ро-

ди ше ко ји жи ве под ша то ри ма и сто ку 
па су.
21. А бра ту ње го ву бје ше име Ју вал; од 

ње га се на ро ди ше гу да чи и сви ра чи.

22. А и Се ла ро ди То ве ла, ко ји бје ше 
вјешт ко ва ти сва шта од мје ди и од гво-
жђа; а се стра То ве лу бје ше Но е ма.
23. И ре че Ла мех сво ји ма же на ма, Ади и 

Се ли: Чуј те глас мој, же не Ла ме хо ве, по-
слу шај те ри је чи мо је: Уби ћу чо вје ка за 
ра ну сво ју и мла ди ћа за ма сни цу сво ју.
24. Кад ће се Ка јин осве ти ти се дам пу та, 

Ла мех ће се дам де сет и се дам пу та.
25. А Адам опет по зна же ну сво ју, и она 

ро ди си на, и над је му име Сит, јер ми, 
ре че, Бог да де дру го га си на за Аве ља, ко-
је га уби Ка јин.
26. И Си ту се ро ди син, ко је му над је де 

име Енос. Та да се по че при зи ва ти име 
Го спод ње. обликовати богослужење

Списак племена патријараха 
од Адама до Ноја.

5.Ово је пле ме *Ада мо во. Кад Бог 
ство ри †чо вје ка, по об лич ју 

сво је му ство ри га. *Лу ка 3,38. †1.Мој. 1,26.
2. Му шко и жен ско ство ри их, и бла-

го сло ви их, и на зва их Чо вјек, кад бјеху 
ство ре ни.
3. И по жи вје Адам сто и три де сет го-

ди на, и ро ди си на по об лич ју сво је му, као 
што је он, и над је де му име Сит.
4. А ро див Си та по жи вје Адам осам сто-

ти на го ди на, ра ђа ју ћи си но ве и кће ри;
5. Та ко по жи вје Адам све га де вет сто-

ти на и три де сет го ди на; и умри је.
6. А Сит по жи вје сто и пет го ди на, и ро ди 

Ено са;
7. А ро див Ено са по жи вје Сит осам сто-

ти на и се дам го ди на, ра ђа ју ћи си но ве и 
кће ри;
8. Та ко по жи вје Сит све га де вет сто ти на 

и два на ест го ди на; и умри је.
9. А Енос по жи вје де ве де сет го ди на, и 

ро ди Ка ји на на;
10. А ро див Ка ји на на по жи вје Енос осам 

сто ти на и пет на ест го ди на, ра ђа ју ћи си-
но ве и кће ри;
11. Та ко по жи вје Енос све га де вет сто-

ти на и пет го ди на; и умри је.
12. А Ка ји нан по жи вје се дам де сет го-

ди на, и ро ди Ма ле ле и ла;
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13. А ро див Ма ле ле и ла по жи вје Ка ји нан 
осам сто ти на и че тр де сет го ди на, ра ђа-
ју ћи си но ве и кће ри;
14. Та ко по жи вје Ка ји нан све га де вет 

сто ти на и де сет го ди на; и умри је.
15. А Ма ле ле и ло по жи вје ше зде сет и пет 

го ди на, и ро ди Ја ре да;
16. А ро див Ја ре да по жи вје Ма ле ле и ло 

осам сто ти на и три де сет го ди на, ра ђа ју ћи 
си но ве и кће ри;
17. Та ко по жи вје Ма ле ле и ло све га осам 

сто ти на и де ве де сет и пет го ди на; и умри је.
18. А Ја ред по жи вје сто и ше зде сет и 

дви је го ди не, и ро ди Ено ха;
19. А ро див Ено ха по жи вје Ја ред осам 

сто ти на го ди на, ра ђа ју ћи си но ве и кће ри;
20. Та ко по жи вје Ја ред све га де вет сто-

ти на и ше зде сет и дви је го ди не, и умри је.
21. А Енох по жи вје ше зде сет и пет го-

ди на, и ро ди Ма ту са ла;
22. А ро див Ма ту са ла по жи вје Енох јед-

на ко по во љи Бож јој три ста го ди на, ра ђа-
ју ћи си но ве и кће ри;
23. Та ко по жи вје Енох све га три ста и ше-

зде сет и пет го ди на;
24. И жи ве ћи *Енох јед на ко по во љи Бож-

јој, не ста де га, јер га узе Бог. *Је вр. 11,5.
25. А Ма ту сал по жи вје сто и осам де сет и 

се дам го ди на, и ро ди Ла ме ха;
26. А ро див Ла ме ха по жи вје Ма ту сал се-

дам сто ти на и осам де сет и дви је го ди не, 
ра ђа ју ћи си но ве и кће ри;
27. Та ко по жи вје Ма ту сал све га де вет 

сто ти на и ше зде сет и де вет го ди на; и 
умри је.
28. А Ла мех по жи вје сто и осам де сет и 

дви је го ди не, и ро ди си на,
29. И над је де му име Но је го во ре ћи: Овај 

ће нас од мо ри ти од по с лова на ших и од 
тру да ру ку на ших на *зе мљи, ко ју про кле 
Го спод. *1.Мој. 3,17.
30. А ро див Но ја по жи вје Ла мех пет сто-

ти на и де ве де сет и пет го ди на, ра ђа ју ћи 
си но ве и кће ри;
31. Та ко по жи вје Ла мех све га се дам сто-

ти на и се дам де сет и се дам го ди на; и 
умри је.

32. А Но ју кад би пет сто ти на го ди на, 
ро ди Но је Си ма, Ха ма и Ја фе та.

Неваљалство људи. Ноје. Објављивање 
Потопа. Грађење ковчега.

6.А кад се љу ди по че ше мно жи ти на 
зе мљи, и кће ри им се на ро ди ше,

2. Ви де ћи си но ви Бож ји кће ри чо вје чи је 
ка ко су ли је пе, узи ма ше их за же не ко је 
хтје ше.
3. А Го спод ре че: Не ће се Дух Мој дови-

је ка пре ти с љу ди ма, јер су ти је ло; не ка им 
још сто и два де сет го ди на.
4. А би ја ше та да ди во ва на зе мљи; а и по-

сли је, кад се си но ви Бож ји са ста ја ху са кће-
ри ма чо вје чи јим, па им оне ра ђа ху си но ве; 
то би ја ху сил ни љу ди, од ста ри не на гла су.
5. И Го спод ви де ћи да је не ва љал ство 

људ ско ве ли ко на зе мљи, и да су све ми-
сли ср ца њи хо ва сваг да са мо зле,
6. По ка ја се Го спод што је ство рио чо-

вје ка на зе мљи, и би му жао у ср цу.
7. И ре че Го спод: Хо ћу да ис три је бим са 

зе мље љу де, ко је сам ство рио, од чо вје ка 
до сто ке и до сит не жи во ти ње и до пти ца 
не бе ских; јер се ка јем што сам их ство рио.
8. Али Но је на ђе ми лост пред Го спо дом.
9. Ово су до га ђа ји Но је ви: Но је бје ше чо-

вјек пра ве дан и бе за злен сво је га ви је ка; 
по во љи Бож јој сваг да жи вља ше Но је.
10. И ро ди Но је три си на: Си ма, Ха ма и 

Ја фе та.
11. А зе мља се по ква ри пред Бо гом, и на-

пу ни се зе мља бе за ко ња.
12. И по гле да Бог на зе мљу, а она бје ше 

по ква ре на; јер сва ко ти је ло по ква ри пут 
свој на зе мљи.
13. И ре че Бог Но ју: Крај сва ко ме ти је лу 

до ђе пре да Ме, јер на пу ни ше *зе мљу бе за-
ко њем; и ево хо ћу да их за трем са зе мљом.

*Је зек. 7,2.
14. На чи ни се би ков чег од др ве та го-

фе ра, и на чи ни пре грат ке у ков че гу; и за-
то пи га смо лом из ну тра и спо ља.

врста смоластог дрвета
15. И на чи ни га ова ко: у ду жи ну не ка бу де 

три ста ла ка та, у ши ри ну пе де сет ла ка та, и 
у ви си ну три де сет ла ка та; око 50 цм
16. Пу сти до ста свје тло сти у ков чег; 

и кров му све ди озго од лак та; и уда ри 
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вра та ков че гу са стра не; и на чи ни га на 
три бо ја: до њи, дру ги и тре ћи. спрат
17. Јер ево пу сти ћу *по топ на зе мљу, да 

ис три је бим сва ко ти је ло, у ко јем има 
жи ва ду ша под не бом; што је год на зе-
мљи све ће из ги ну ти. *2.Пе тр. 2,5.
18. Али ћу с то бом учи ни ти за вјет свој: 

И ући ћеш у ков чег ти и си но ви тво ји и 
же на тво ја и же не си но ва тво јих с то бом.
19. И од све га жи ва, од сва ко га ти је ла, узе-

ћеш у ков чег по дво је, да са чу ваш у жи во ту 
са со бом, а му шко и жен ско не ка бу де.
20. Од пти ца по вр ста ма њи хо ви јем, од 

сто ке по вр ста ма ње зи ни јем, и од све га 
што се ми че на зе мљи по вр ста ма ње го-
ви јем, од све га по дво је не ка уђе с то бом, 
да их са чу ваш у жи во ту.
21. И узми са со бом све га што се је де, и чу-

вај код се бе, да бу де хра не те би и њи ма.
22. И *Но је учи ни, ка ко му за по вје ди Бог, 

све она ко учи ни. *1.Мој. 7,5.

Настаје Потоп.

7.И ре че *Го спод Но ју: Уђи у †ков чег 
ти и сав дом твој; јер те на ђох 

пра вед на пред Со бом ово га ви је ка.
*2.Пе тр. 2,9. †Је вр. 11,7.

2. Узми са со бом од сви јех жи во ти ња чи-
стих по сед мо ро, све муж ја ка и жен ку ње-
го ву; а од жи во ти ња не чи стих по дво је, 
муж ја ка и жен ку ње го ву,
3. Та ко ђер и од пти ца не бе ских по се дам, 

муж ја ка и жен ку ње го ву, да им се са чу ва 
сје ме на зе мљи.
4. Јер ћу до се дам да на пу сти ти дажд 

на зе мљу за че тр де сет да на и че тр де сет 
но ћи, и ис три је би ћу са зе мље сва ко ти-
је ло жи во, ко је сам ство рио.
5. И Но је учи ни све што му за по вје ди 

Го спод.
6. И бје ше Но ју шест сто ти на го ди на кад 

до ђе по топ на зе мљу.
7. И уђе Но је у ков чег и си но ви ње го ви 

и же на ње го ва и же не си но ва ње го ви јех с 
њим због по то па.
8. Од жи во ти ња чи стих и од жи во ти ња 

не чи стих и од пти ца и од све га што се 
ми че по зе мљи,

9. Уђе к Но ју у ков чег по дво је, му шко и 
жен ско, као што бје ше Бог за по вје дио Но ју.
10. А у сед ми дан до ђе По топ на зе мљу.
11. Кад је би ло Но ју шест сто ти на го ди на, 

те го ди не дру го га мје се ца, се дам на е сти 
дан то га мје се ца, тај дан раз ва ли ше се сви 
*из во ри ве ли ко га †без да на, и отво ри ше се 
уста ве не бе ске; *1.Мој. 8,2. †При че 3,20.
12. И уда ри дажд на зе мљу за че тр де сет 

да на и че тр де сет но ћи.
13. Тај дан уђе у ков чег Но је и Сим и Хам 

и Ја фет, си но ви Но је ви, и же на Но је ва и 
три же не си но ва ње го ви јех с њи ма;
14. Они, и сва ко ја ке зви је ри по вр ста ма 

сво јим, и сва ко ја ка сто ка по вр ста ма сво-
јим, и што се год ми че по зе мљи по вр-
ста ма сво јим, и пти це све по вр ста ма сво-
јим, и што год ле ти и има кри ла,
15. До ђе к Но ју у ков чег по дво је од сва-

ко га ти је ла, у ко јем има жи ва ду ша,
16. Му шко и жен ско од сва ко га ти је ла 

уђо ше, као што бје ше Бог за по вје дио Но ју; 
па *Го спод за тво ри за њим. *Псал. 145,20.
17. И би По топ на зе мљи за че тр де сет да-

 на; и во да до ђе и узе ков чег, и по ди же га 
од зе мље.
18. И на ва ли во да, и уста ја ко по зе мљи, 

и ков чег ста де пло ви ти во дом. набуја
19. И на ва љи ва ше во да све већ ма по зе-

мљи, и по кри сва нај ви ша бр да што су 
под ци је ли јем не бом.
20. Пет на ест ла ка та до ђе во да из над 

бр да, по што их по кри. лакат = око 50 цм
21. Та да из ги бе сва ко ти је ло што се ми-

ца ше на *зе мљи, пти це и сто ка, и зви је ри 
и све што га ми же по зе мљи, и сви љу ди.

*1.Мој. 6,13.
22. Све што има ше *ду шу жи ву у но су, све 

што би ја ше на су ху, по мри је. *1.Мој. 2,7.
23. И ис три је би се сва ко ти је ло жи во на 

зе мљи, и љу ди и сто ка и што год га ми же и 
пти це не бе ске, све, ве лим, ис три је би се са 
зе мље; са мо *Но је оста и што с њим бје ше 
у ков че гу. *Је зек. 14,14.
24. И ста ја ше во да по врх *зе мље сто и пе-

де сет да на. *1.Мој. 8,3.
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Крај Потопа. Нојеве захвалне 
жртве. Обрицање Господа.

8.А Бог се опо ме ну Но ја и сви јех 
зви је ри и све сто ке што бје ху с 

њим у ков че гу; и по сла Бог вје тар на зе-
мљу да уз би је во ду.
2. И за тво ри ше се из во ри без да ну и 

уста ве не бе ске, и дажд с не ба пре ста де.
3. И ста де во да опа да ти на зе мљи, и јед-

на ко опа да ше по сли је сто и пе де сет да на;
4. Те се уста ви ков чег сед мо га мје се ца 

да на се дам на е сто га на пла ни ни Ара ра ту.
5. И во да опа да ше све већ ма до де се то га 

мје се ца; и пр во га да на де се то га мје се ца 
по ка за ше се вр хо ви бр да.
6. А по сли је че тр де сет да на отво ри Но је 

про зор на ков че гу, ко ји бје ше на чи нио;
7. И ис пу сти га вра на, ко ји јед на ко од ли-

је та ше и до ли је та ше, до кле не пре сах ну 
во да на зе мљи.
8. Па пу сти и го лу би цу да би ви дио је ли 

опа ла во да са зе мље.
9. А го лу би ца не на шав ши гдје би ста ла 

но гом сво јом вра ти се к ње му у ков чег, јер 
још бје ше во да по свој зе мљи; и Но је пру-
жив ши ру ку ухва ти је и узе к се би у ков чег.
10. И по че ка још се дам да на, па опет ис-

пу сти го лу би цу из ков че га.
11. И предве че вра ти се к ње му го лу-

би ца, и гле, у кљу ну јој лист ма сли нов, 
ко ји бје ше от ки ну ла; та ко по зна Но је да 
је опа ла во да са *зе мље. *Лу ка 2,14.
12. Али по че ка још се дам да на, па опет ис-

пу сти го лу би цу, а она му се ви ше не вра ти.
13. Шест сто ти на пр ве го ди не ви је ка Но-

је ва пр ви дан пр во га мје се ца усах ну во да 
на зе мљи; и Но је от кри кров на ков че гу, и 
угле да зе мљу су ху.
14. А дру го га мје се ца два де сет сед мо га 

да на бје ше сва зе мља су ха.
15. Та да ре че Бог Но ју го во ре ћи:
16. Изи ђи из ков че га ти и *же на тво ја 

и си но ви тво ји и же не си но ва тво јих с 
то бом; *1.Мој. 7,13.
17. Све зви је ри што су с то бом од сва-

ко га ти је ла, пти це и сто ку и што год га-
ми же по *зе мљи, из ве ди са со бом, не ка се 
ра зи ђу по зе мљи, и не ка се пло де и мно же 
на зе мљи. *1.Мој. 1,22.

18. И изи ђе Но је и си но ви ње го ви и же на 
ње го ва и же не си но ва ње го ви јех с њим.
19. Све зви је ри, све сит не жи во ти ње, све 

пти це и све што се ми че по зе мљи по сво-
јим вр ста ма изи ђо ше из ков че га.
20. И на чи ни Но је жр тве ник Го спо ду, и 

узе од сва ке чи сте сто ке и од сви јех пти ца 
чи сти јех, и при не се на жр тве ни ку жр тве 
па ље ни це.
21. И *Го спод оми ри са ми рис угод ни, и 

ре че у †ср цу сво јем: Не ћу ви ше кле ти 
‡Зе мље с љу ди, што је ми сао ср ца чо вје-
чи је га зла од ма ле на; ни ти ћу ви ше уби-
ја ти све га што жи ви, као што учи них.

*1.Сам. 26,19. †Рим. 1,21. ‡1.Мој. 3,17.
22. От се ле до кле бу де *Зе мље, не ће не ста-

ја ти сје тве ни же тве, сту де ни ни вру ћи не, 
ље та ни зи ме, да на ни но ћи. *Јер. 33,25.

Закони за нови свијет. Завјет и дуга. Нојево 
проклетство и благослов за своју дјецу.

9.И Бог *бла го сло ви Но ја и си но ве 
ње го ве, и ре че им: Ра ђај те се и 

мно жи те се, и на пу ни те зе мљу; *1.Мој. 1,28.
2. И све зви је ри зе маљ ске и све пти це не-

бе ске и све што иде по зе мљи и све ри бе 
мор ске не ка вас се бо је и стра ше; све је 
пре да но у ва ше ру ке.
3. Што се год ми че и жи ви, не ка вам бу де 

за је ло, све вам то да дох као зе ле ну тра ву.
4. Али не је ди те ме са с ду шом ње го вом, а 

то му је крв.
5. Јер ћу и ва шу крв, ду ше ва ше, иска ти; 

од сва ке ћу је зви је ри иска ти; из ру ке са-
мо га чо вје ка, из ру ке сва ко га бра та ње-
го ва иска ћу ду шу чо вје чи ју.
6. Ко про ли је крв чо вје чи ју, ње го ву ће 

крв про ли ти чо вјек; јер је Бог по сво је му 
об лич ју ство рио чо вје ка.
7. Ра ђај те се, да кле, и мно жи те се; на ро-

ди те се ве о ма на зе мљи и на мно жи те се 
на њој.
8. И ре че Бог Но ју и си но ви ма ње го ви јем 

с њим, го во ре ћи:
9. А Ја ево по ста вљам за вјет свој с ва ма и 

с ва шим потомством на кон вас,
10. И са *сви јем жи во ти ња ма, што су с 

ва ма од пти ца, од сто ке и од све га зви јер ја 
зе маљ ско га што је с ва ма, са сва чим што 
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је иза шло из ков че га, и са сви јем зви јер-
јем зе маљ ским. *1.Мој. 8,1.
11. По ста вљам за вјет свој с ва ма, те от-

се ле не ће ни јед но ти је ло по ги ну ти од по-
то па, ни ти ће ви ше би ти по то па да за тре 
зе мљу.
12. И ре че Бог: Ево знак за вје та ко ји по-

став љам из ме ђу Се бе и вас и сва ке жи ве 
тва ри, ко ја је с ва ма дови је ка:
13. Мет нуо сам ду гу сво ју у обла ке, да 

бу де знак за вје та из ме ђу Ме не и Зе мље.
14. Па кад обла ке на ву чем на Зе мљу, ви-

дје ће се ду га у обла ци ма,
15. И опо ме ну ћу се за вје та сво је га, ко ји 

је из ме ђу Ме не и вас и сва ке ду ше жи ве у 
сва ком ти је лу, и не ће ви ше би ти од во де 
по то па да за тре сва ко ти је ло.
16. Ду га ће би ти у обла ци ма, па ћу је по-

гле да ти, и опо ме ну ћу се вјеч но га за вје та 
из ме ђу Бо га и сва ке ду ше жи ве у сва ком 
ти је лу ко је је на зе мљи.
17. И ре че Бог Но ју: То је знак за вје та 

ко ји сам учи нио из ме ђу Се бе и сва ко га 
ти је ла на зе мљи.
18. А би ја ху си но ви Но је ви ко ји изи-

ђо ше из ков че га: Сим и Хам и Ја фет; а 
Хам је отац Ха нан ци ма.
19. То су три си на Но је ва, и од њих се на-

се ли сва *Зе мља. *1.Мој. 10,32.
20. А Но је по че ра ди ти *зе мљу, и по са ди 

ви но град. *1.Мој. 3,19.
21. И на пив се *ви на опи се, и от кри се 

на сред ша то ра сво је га. *1.Мој. 19,32.
22. А Хам, отац Ха нан ци ма, ви дје го ло-

ти њу оца сво је га, и ка за обо ји ци бра ће 
сво је напо љу.
23. А Сим и Ја фет узе ше ха љи ну, и огр-

ну ше је обо ји ца на ра ме на сво ја, и иду ћи 
на тра шке по кри ше њом го ло ти њу оца 
сво је га, ли цем на траг окре нув ши се да не 
ви де го ло ти ње оца сво је га.
24. А кад се Но је про бу ди од ви на, до зна 

шта му је учи нио мла ђи син,
25. И ре че: Про клет да је Ха нан, и да бу де 

слу га слу га ма бра ће сво је!
26. И још ре че: Бла го сло вен да је *Го спод 

Бог Си мов, и Ха нан да му бу де слу га!
*Псал. 144,15.

27. Бог да ра ши ри Ја фе та да жи ви у ша то-
ри ма Си мо ви јем, а Ха нан да им бу де слу га!
28. И по жи вје Но је по сли је По то па три-

ста и пе де сет го ди на.
29. А све га по жи вје Но је де вет сто ти на и 

пе де сет го ди на; и умри је.

Таблица народа.

10.А ово су пле ме на си но ва Но је-
ви јех, Си ма, Ха ма и Ја фе та, 

ко ји ма се ро ди ше си но ви по сли је По то па.
2. Си но ви Ја фе то ви: Га мер и Ма гог и Ма-

дај и Ја ван и То вел и Ме сех и Ти рас.
3. А си но ви Га ме ро ви: Ас ха нас и Ри фат 

и То гар ма.
4. А си но ви Ја ва но ви: Ели са и Тар сис, 

Ки тим и До да ним.
5. Од њих се раз ди је ли ше остр ва на-

род на на зе мља ма сво јим, сва ко по је зи ку 
сво је му и по по ро ди ца ма сво јим, у на ро-
ди ма сво јим.
6. А си но ви Ха мо ви: Хус и Ме сраин, Фуд 

и Ха нан.
7. А си но ви Ху со ви: Са ва и Еви ла и Са-

ва та и Рег ма и Са ва та ка. А си но ви Рег-
ми ни: Са ва и Де дан.
8. Хус ро ди и Не вро да; а он пр ви би си-

лан на зе мљи;
9. Бје ше до бар ло вац пред Го спо дом; за то 

се ка же: До бар ло вац пред Го спо дом као 
Не врод. веома моћан
10. А по че так *цар ству ње го ву бје ше Ва-

ви лон и Орех и Ар хад и Ха ла ни у †зе мљи 
Се на ру. *Амос 6,2. †Мих. 5,6.
11. Из те зе мље иза ђе Асур, и са зи да Ни-

не ви ју и Ро вот град и Ха лах,
12. И Да сем из ме ђу Ни не ви је и Ха ла ха; 

то је град ве лик.
13. А Ме срајим ро ди Лу де је и Ене ме је и 

Ла ве је и Неф та ле је,
14. И Па тро се је и Ха сме је, ода кле иза-

ђо ше *Фи ли сте ји и Каф то ре ји. *1.Днев. 1,12.
15. А Ха нан ро ди Си до на, пр вен ца сво-

је га, и Хе та,
16. И Је ву се ја и Амо ре ја и Гер ге се ја,
17. И Еве ја и Ару ке ја и Асе не ја,
18. И Ара де ја и Са ма ре ја и Ама те ја. А по-

сли је се ра си ја ше пле ме на ха на неј ска.
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19. И бје ху ме ђе ха на неј ске од Си до на 
иду ћи на Ге рар па до Га зе, и иду ћи на Со-
дом и Го мор и Ада му и Се во јим па до Да са.
20. То су си но ви Ха мо ви по по ро ди ца ма 

сво јим и по је зи ци ма сво јим, у зе мља ма 
сво јим и у на ро ди ма сво јим.
21. И Си му ро ди ше се си но ви, нај ста ри-

је му бра ту Ја фе то ву, оцу сви јех си но ва 
Еве ро ви јех.
22. Си но ви Си мо ви бје ху: *Елам и Асур 

и Ар фак сад и Луд и Арам. *1.Днев. 1,17.
23. А си но ви Ара мо ви: Уз и Ул и Га тер и 

Мас.
24. А *Ар фак сад ро ди Са лу, а Са ла ро ди 

Еве ра. *1.Мој. 11,12.
25. А *Еве ру се ро ди ше два си на: Јед-

ном бје ше име Фа лек, јер се у ње го во 
ври је ме раз ди је ли зе мља, а бра ту ње-
го ву име Јек тан. *1.Днев. 1,19.
26. А Јек тан ро ди Ел мо да да и Са ле та и 

Сар мо та и Ја ра ха,
27. И Одо ра и Еви ла и Де клу,
28. И Ева ла и Ави ма и ла и Са ву,
29. И Уфи ра и Еви лу и Јо ва ва; ти сви бје-

 ху си но ви Јек та но ви.
30. И жи вља ху од Ма се, ка ко се иде на 

Са фир до го ра ис точ ни јех.
31. То су си но ви Си мо ви по по ро ди ца ма 

сво јим и по је зи ци ма сво јим, у зе мља ма 
сво јим и у на ро ди ма сво јим;
32. То су по ро ди це си но ва Но је ви јех по 

пле ме ни ма сво јим, у на ро ди ма сво јим; и 
од њих се раз ди је ли ше на ро ди по *Зе мљи 
по сли је По то па. *1.Мој. 9,19.

Грађење куле у Вавилону. 
Пометња језика. Списак племена 

од Сима до Аврама.

11.А би ја ше на ци је лој Зе мљи је-
дан је зик и јед на ке ри је чи.

2. А кад оти до ше од ис то ка, на ђо ше рав ни-
 цу у зе мљи се нар ској, и на се ли ше се он дје.
3. Па ре ко ше ме ђу со бом: Хај де да пра-

ви мо пло че и да их у ва три пе че мо. И 
бје ху им опе ке мје сто ка ме на и смо ла зе-
мља на мје сто кре ча.
4. По сли је ре ко ше: Хај де да са зи да мо град 

и ку лу, ко јој ће врх би ти до не ба, да сте че мо 
се би име, да се не би смо ра си ја ли по Зе мљи.

5. А Го спод си ђе да ви ди град и ку лу, што 
зи да ху си но ви чо вје чи ји.
6. И ре че Го спод: Гле, на род је дан, и је дан је-

зик у сви јех, и то по че ше ра ди ти, и не ће им 
сме та ти ни шта да не ура де што су на у ми ли.
7. Хај де да си ђе мо, и да им по ме те мо је зик, 

да не ра зу ми ју је дан дру го га што го во ре.
8. Та ко их Го спод ра су одан де по свој Зе-

мљи, те не са зи да ше гра да.
9. За то се про зва Ва ви лон, јер он дје по-

ме те Го спод је зик ци је ле Зе мље, и одан де 
их ра су Го спод по свој Зе мљи.
10. Ово је пле ме Си мо во: Би ја ше Си му 

сто го ди на, кад ро ди Ар фак са да, дру ге 
го ди не по сли је По то па.
11. А ро див Ар фак са да по жи вје Сим пет 

сто ти на го ди на, ра ђа ју ћи си но ве и кће ри.
12. А Ар фак сад по жи вје три де сет и пет 

го ди на, и ро ди Са лу;
13. А ро див Са лу по жи вје Ар фак сад че-

ти ри сто ти не и три го ди не, ра ђа ју ћи си-
но ве и кће ри.
14. А Са ла по жи вје три де сет го ди на, и 

ро ди Еве ра;
15. А ро див Еве ра по жи вје Са ла че ти ри 

сто ти не и три го ди не, ра ђа ју ћи си но ве и 
кће ри.
16. А Евер по жи вје три де сет и че ти ри го-

ди не, и ро ди Фа ле ка;
17. А ро див Фа ле ка по жи вје Евер че ти ри 

сто ти не и три де сет го ди на, ра ђа ју ћи си-
но ве и кће ри.
18. А Фа лек по жи вје три де сет го ди на и 

ро ди Ра га ва;
19. А ро див Ра га ва по жи вје Фа лек двје ста 

и де вет го ди на, ра ђа ју ћи си но ве и кће ри.
20. А Ра гав по жи вје три де сет и дви је го-

ди не и ро ди Се ру ха;
21. А ро див Се ру ха по жи вје Ра гав двје ста 

и се дам го ди на, ра ђа ју ћи си но ве и кће ри.
22. А Се рух по жи вје три де сет го ди на, и 

ро ди На хо ра;
23. А ро див На хо ра по жи вје Се рух двје-

ста го ди на, ра ђа ју ћи си но ве и кће ри.
24. А На хор по жи вје два де сет и де вет го-

ди на, и ро ди Та ру;
25. А ро див Та ру по жи вје На хор сто и де-

вет на ест го ди на, ра ђа ју ћи си но ве и кће ри.

М
О

Ћ
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26. А *Та ра по жи вје се дам де сет го ди на, и 
ро ди Авра ма, На хо ра и Ара на. *Исус Н. 24,2.
27. А ово је пле ме Та ри но: Та ра ро ди 

*Авра ма, На хо ра и Ара на; а Аран ро ди 
†Ло та. *1.Мој. 12,4. †1.Мој. 19,29.
28. И умри је Аран при је Та ре оца сво је га 

на по стој би ни сво јој, у Уру Хал деј ском.
29. И оже ни се Аврам и На хор, и *же ни 

Авра мо вој бје ше име Са ра а же ни На хо-
ро вој име †Мел ха, кћи Ара на оца Мел хе 
и Јес хе. *1.Мој. 17,15. †1.Мој. 22,20.
30. А *Са ра бје ше не рот ки ња, и не има ше 

по ро да. *1.Мој. 16,1.
31. И узе Та ра си на сво је га *Авра ма и 

Ло та си на Ара но ва, уну ка сво је га, и Са ру 
сна ху сво ју, же ну Авра ма си на сво је га; и 
по ђо ше за јед но из Ура Хал деј ско га да иду 
у †зе мљу ха нан ску, и до ђо ше до Ха ра на, и 
он дје се на ста ни ше. *Нем. 9,7. †Дје ла 7,4.
32. И по жи вје Та ра све га двје ста и пет го-

ди на; и умри је Та ра у Ха ра ну.

Аврамово позивање. Полазак у 
земљу хананску. Прво обрицање. 

Борави као странац у Мисиру.

12.И ре че *Го спод Авра му: Иди из 
†зе мље сво је и од ро да сво је-

га и из до ма оца сво је га у зе мљу ко ју ћу ти 
Ја по ка за ти. *1.Мој. 15,7. †1.Мој. 24,4.
2. И учи ни ћу од те бе ве лик на род, и бла-

го сло ви ћу те, и име тво је про сла ви ћу, и 
ти ћеш би ти бла го слов.
3. Бла го сло ви ћу оне ко ји те бе уз бла го-

си ља ју, и про кле ћу оне ко ји те бе ус про-
кли њу; и у те би ће би ти бла го сло ве на сва 
пле ме на на Зе мљи.
4. Та да по ђе Аврам, као што му ка за Го-

спод, и с њим по ђе Лот. А бје ше Авра му се-
дам де сет и пет го ди на кад по ђе из Ха ра на.
5. И узе Аврам Са ру же ну сво ју и Ло та 

си на бра та сво је га са сви јем бла гом ко је 
бје ху сте кли и с ду ша ма ко је бје ху до би ли 
у Ха ра ну; и по ђо ше у зе мљу ха нан ску, и 
до ђо ше у њу.
6. И про ђе Аврам ту зе мљу до мје ста Си-

хе ма и до рав ни це мо ре шке; а би ја ху та да 
Ха на не ји у тој зе мљи.
7. И ја ви се Го спод Авра му и ре че: Тво-

је му потомству да ћу зе мљу ову. И Аврам 

на чи ни он дје жр тве ник Го спо ду, ко ји му 
се ја вио.
8. По сли је оти де одан де на бр до ко је је 

пре ма ис то ку од Ве ти ља, и он дје ра за пе 
ша тор свој, те му Ве тиљ бје ше са за па да 
а Гај с ис то ка; и он дје на чи ни Го спо ду жр-
тве ник, и при зва име Го спод ње.
9. Одан де оти де Аврам да ље иду ћи на југ.
10. Али на ста *глад у оној зе мљи, те Аврам 

си ђе у Ми сир да се он дје скло ни; јер глад 
бје ше ве ли ка у оној зе мљи. *1.Мој. 26,1.
11. А кад се при бли жи да већ уђе у Ми-

сир, ре че Са ри *же ни сво јој: Гле, знам да 
си же на ли је па у ли цу. *1.Мој. 26,7.
12. За то кад те ви де Ми сир ци ре ћи ће: 

Ово му је *же на. Па ће ме уби ти, а те бе ће 
оста ви ти у жи во ту. *1.Мој. 20,11.
13. Не го хај де ка жи да си ми *се стра, те 

ће ме ни би ти до бро те бе ра ди и оста ћу у 
жи во ту уз те бе. *1.Мој. 20,5.
14. И кад до ђе Аврам у Ми сир, ви дје ше 

Ми сир ци же ну да је вр ло ли је па.
15. И ви дје ше је кне зо ви фа ра о но ви, и 

хва ли ше је пред фа ра о ном. И узе ше је у 
двор фа ра о нов.
16. И он чи ња ше до бро Авра му ње ра ди, 

те има ше ова ца и го ве да и ма га ра ца и 
слу га и слу шки ња и ма га ри ца и ка ми ла.
17. Али *Го спод пу сти ве ли ка зла на фа-

ра о на и на дом ње гов ра ди Са ре же не 
Авра мо ве. *1.Мој. 20,18.
18. Та да до зва фа раон *Авра ма и ре че 

му: Шта ми то учи ни, за што ми ни је си ка-
зао да ти је же на? *1.Мој. 20,9.
19. За што си ка зао: Се стра ми је? Те је узех 

за же ну. Сад ето ти же не, узми је, па иди.
20. И фа раон за по вје ди љу ди ма за њ, те га 

ис пра ти ше и же ну ње го ву и што год има ше.
Аврам се одјељује од Лота. 

Поновљено обрицање.

13.Та ко оти де Аврам из Ми си ра 
го ре на југ, он и же на му и све 

што има ше, та ко ђер и Лот с њим.
према Негеву

2. А би ја ше Аврам вр ло бо гат сто ком, 
сре бром и зла том.
3. И иђа ше сво јим пу теви ма од ју га све 

до Ве ти ља, до мје ста гдје му пр во би ја ше 
ша тор, из ме ђу Ве ти ља и Га ја,
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4. До мје ста, гдје пре ђе бје ше на чи нио 
жр тве ник; и он дје при зва Аврам име 
Го спод ње.
5. А и Лот ко ји иђа ше с Авра мом има ше 

ова ца и го ве да и ша то ра.
6. И зе мља не мо га ше их но си ти за јед но, 

јер бла го њи хо во би ја ше ве ли ко да не мо-
га ху жи вје ти за јед но,
7. И би ја ше сва ђа ме ђу па сти ри ма Авра-

мо ве сто ке и па сти ри ма Ло то ве сто ке. А у 
то ври је ме жи вља ху Ха на не ји и Фе ре зе ји 
у оној зе мљи.
8. Па Аврам ре че Ло ту: Не мој да се сва-

ђа мо ја и ти, ни мо ји па сти ри и тво ји па-
сти ри; јер смо бра ћа.
9. Ни је ли ти отво ре на ци је ла Зе мља? 

Оди је ли се од ме не. Ако ћеш ти нали је во, 
ја ћу наде сно; ако ли ћеш ти наде сно, ја ћу 
нали је во.
10. Та да Лот по ди же очи сво је и са гле да сву 

рав ни цу јор дан ску, ка ко ци је лу на та па ше 
ри је ка, бје ше као врт Го спод њи, као *зе мља 
ми сир ска, све до Заго ра, при је не го †Го спод 
за тре Со дом и Го мор. *4.Мој. 32,1. †1.Мој. 19,24.
11. И Лот иза бра се би сву рав ни цу јор-

дан ску, и оти де Лот на ис ток; и раз ди је-
ли ше се је дан од дру го га:
12. Аврам жи вља ше у зе мљи ха нан ској, 

а Лот жи вља ше по гра до ви ма у оној рав-
ни ци пре мје шта ју ћи сво је ша то ре до 
Со до ма.
13. А љу ди у *Со до му би ја ху не ва ља ли, и 

гри је ша ху Го спо ду ве о ма. *1.Мој. 18,20.
14. А *Го спод ре че Авра му, по што се Лот 

оди је ли од ње га: По диг ни са да очи сво је, 
па по гле дај с мје ста гдје си на †сје вер и на 
југ и на ис ток и на за пад.

*Иса. 49,18. †1.Мој. 28,14.
15. Јер сву *зе мљу што ви диш те би ћу 

да ти и потомству тво је му дови је ка.
*2.Днев. 20,7.

16. И учи ни ћу да потомства тво је га бу де 
као пра ха на зе мљи; ако ко уз мо же из бро-
ји ти прах на *зе мљи, мо ћи ће из бро ји ти и 
†по томство тво је. *1.Мој. 26,4. †2.Мој. 32,13.
17. Уста ни, и прођи ту зе мљу у ду жи ну и 

у ши ри ну; јер ћу је те би да ти.

18. И Аврам ди же ша то ре, и до ђе и на се ли 
се у рав ни ци ма мриј ској, ко ја је код Хе-
вро на, и он дје на чи ни жр тве ник Го спо ду.

Рат царева. Аврам спасава Лота 
и Мелхиседек га благосиља.

14.А кад бје ше Амар фал цар се-
нар ски, Ари ох цар ела сар-

ски, Хо до ло го мор цар елам ски и Тар гал 
цар го јим ски,
2. За вој шти ше на Ва лу ца ра со дом ско га, 

и на Вар су ца ра го мор ско га, и на Се на ра 
ца ра адам ско га, и на Си мо во ра ца ра се-
во јим ско га и на ца ра од Ва ла ке, ко ја је 
са да Си гор. заратише
3. Сви се ови ску пи ше у до ли ни си дим-

ској, ко ја је са да Сла но мо ре.
4. Два на ест го ди на бје ху слу жи ли Хо-

до ло го мо ру, па три на е сте го ди не од мет-
ну ше се.
5. А че тр на е сте го ди не до ђе Хо до ло го-

мор и ца ре ви ко ји би ја ху с њим, и по би ше 
Ра фа је у Аста ро ту Кар на јим ском и Зу зе је 
у Аму и Оме је у по љу ки ри ја тај ском,
6. И Хо ре је у пла ни ни њи хо вој Си ру до 

рав ни це фа ран ске по крај пу сти ње.
7. Оту да вра тив ши се до ђо ше у Ен-Ми-

спат, ко ји је са да Ка дис, и исје ко ше све 
ко ји жи вља ху у зе мљи ама лич кој, и Амо-
ре је ко ји жи вља ху у Аса сон-Та ма ру.
8. Та да изи ђе цар со дом ски и цар го мор-

ски и цар адам ски и цар се во јим ски и цар 
од Ва ла ке, ко ја је са да Си гор, изи ђо ше на 
њих у до ли ну си дим ску,
9. На Хо до ло го мо ра ца ра елам ско га, и на 

Тар га ла ца ра го јим ско га, и на Амар фа ла 
ца ра се нар ско га, и на Ари о ха ца ра ела-
сар ско га, че ти ри ца ра на пет.
10. А у до ли ни си дим ској би ја ше мно го 

ру па из ко јих се ва ди ла смо ла; и по бје же 
цар со дом ски и цар го мор ски, и он дје па-
до ше, а што оста по бје же у пла ни ну.
11. И узе ше све бла го у Со до му и Го мо ру 

и сву хра ну њи хо ву, и оти до ше.
12. Узе ше и *Ло та, си нов ца Авра мо ва, и 

бла го ње го во, и оти до ше, јер жи вља ше у 
†Со до му. *1.Мој. 11,31. †1.Мој. 13,12.
13. А до ђе је дан ко ји бје ше уте као, те 

ја ви Авра му Је вре ји ну, ко ји жи вља ше у 
рав ни *Ма мри ја Амо ре ји на, бра та Ес-
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хо лу и бра та Ав на ну, ко ји бје ху у вје ри 
с Авра мом. *1.Мој. 14,24. договору
14. А кад *Аврам чу да му се за ро био си-

но вац, на о ру жа слу ге сво је, три ста осам-
на ест, ко ји се ро ди ше у ње го вој ку ћи, и 
по ђе у по тје ру до Да на. *1.Мој. 13,8.
15. Он дје раз ре див ши сво је уда ри на 

њих но ћу са слу га ма сво јим, и раз би их, 
и отје ра их до Хо ва ла, ко ји је нали је во од 
Да ма ска,
16. И по вра ти све бла го; по вра ти и Ло та 

си нов ца сво је га с бла гом ње го ви јем, и 
*же не и љу де. *1.Сам. 30,18.
17. А цар со дом ски изи ђе му на су срет кад 

се вра ти раз бив ши Хо до ло го мо ра и ца-
ре ве што би ја ху с њим, у *до ли ну Са ви ну, 
ко је је са да До ли на ца ре ва. *2.Сам. 18,18.
18. А *Мел хи се дек цар са лим ски из не се 

хљеб и ви но; а он би ја ше †све ште ник 
Бо га Ви шње га. *Је вр. 7,1. †Псал. 110,4.
19. И бла го сло ви га го во ре ћи: Бла го сло-

вен да је Аврам Бо гу Ви шње му, чи је је 
не бо и Зе мља!
20. И бла го сло вен да је Бог Ви шњи, ко ји 

пре да де не при ја те ље тво је у ру ке тво је! И 
да де му Аврам *де се так од све га. *Је вр. 7,4.
21. А цар со дом ски ре че Авра му: Дај 

ме ни љу де, а бла го узми се би.
22. А Аврам ре че ца ру со дом ском: Ди жем 

ру ку сво ју ка *Го спо ду Бо гу Ви шње му, 
чи је је †не бо и ‡Зе мља, за кли њу ћи се:

*Мат. 11,25. †Дан. 12,7. ‡Псал. 24,1.
23. Ни кон ца ни ре ме на од обу ће не ћу 

узе ти од све га што је тво је, да не ре чеш: Ја 
сам обо га тио Авра ма;
24. Осим што су по је ли мом ци, и осим ди-

је ла љу ди ма ко ји су ишли са мном, Ес хо лу, 
Ав на ну и Ма мри ју, они не ка узму свој дио.

Авраму обречен син. Његово 
вјеровање. Завјет Бога са њим.

15.По сли је ови јех ства ри до ђе Ав-
ра му ри јеч Го спод ња у утва ри 

го во ре ћи: Не бој се, Авра ме, Ја сам ти *Штит, 
и пла та је тво ја вр ло ве ли ка. *Псал. 84,11.
2. А Аврам ре че: Го спо де, Го спо де, шта 

ћеш ми да ти кад жи вим без дје це, а на 
коме ће оста ти мо ја ку ћа то је Ели је зер 
овај Да ма шта нин?

3. Још ре че Аврам: Ето ме ни ни је си дао 
по ро да, па ће слу га ро ђен у ку ћи мо јој 
би ти мој на сљед ник.
4. А гле, Го спод му про го во ри: Не ће тај 

би ти на сљед ник твој, не го ко ји ће иза ћи 
од те бе тај ће ти би ти на сљед ник.
5. Па га из ве де на по ље и ре че му: По гле-

дај на не бо и пре број зви је зде, ако их мо-
жеш пре бро ји ти. И ре че му: Та ко ће би ти 
потомство тво је.
6. И по вје ро ва Аврам Бо гу, а Он му 

при ми то у прав ду.
7. И ре че му: Ја сам Го спод, ко ји те из ве-

дох из Ура Хал деј ско га да ти дам зе мљу 
ову да бу де тво ја.
8. А он ре че: Го спо де, Го спо де, по че му ћу 

по зна ти да ће би ти мо ја?
9. И ре че му: При не си Ми ју ни цу од три 

го ди не и ко зу од три го ди не и ов на од три 
го ди не и гр ли цу и го луп че.
10. И он узе све то, и ра си је че на по ле, и 

мет ну све по ле јед ну пре ма дру гој; али не 
ра си је че пти ца.
11. А пти це сли је та ху на те мр тве жи во-

ти ње; а Аврам их од го ња ше.
12. А кад Сун це бје ше на за хо ду, ухва ти 

Авра ма тврд сан, и гле, страх и мрак ве-
лик об у зе га.
13. И Го спод ре че Авра му: Знај за ци је ло 

да ће *потомство тво је би ти до шља ци у зе-
мљи ту ђој, па ће јој слу жи ти, и она ће их 
му чи ти че ти ри сто ти не го ди на. *Дје ла 7,6.
14. Али ћу су ди ти и на ро ду ко је му ће 

слу жи ти; а по сли је ће они иза ћи с ве ли-
ким бла гом.
15. А ти ћеш оти ћи к оци ма сво јим у ми ру, 

и би ћеш по гре бен у до број ста ро сти.
16. А они ће се у че твр том ко ље ну вра-

ти ти ова мо; јер гри је си ма амо реј ским 
још ни је крај.
17. А кад се Сун це сми ри и кад се смр че, 

гле, пећ се ди мља ше, и пла мен ог ње ни 
про ла жа ше из ме ђу они јех ди је ло ва.
18. Тај дан учи ни Го спод *за вјет с Авра мом 

го во ре ћи: Потомству тво је му да дох †зе мљу 
ову од во де ми сир ске до ве ли ке во де, во де 
‡Ефра та, *2.Мој. 6,4. †1.Мој. 17,8. ‡5.Мој. 1,7.
19. Ке неј ску, ке не зеј ску и кед мо неј ску,
20. И хе теј ску и фе ре зеј ску и ра фај ску,

В
ЈЕРА
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21. И амо реј ску и ха на неј ску и гер ге сеј-
ску и је ву сеј ску.

Агара рађа Исмаила. 
Њено бјежање и повратак.

16.Али Са ра *же на Авра мо ва не 
ра ђа ше му дје це. А има ше ро-

би њу Ми сир ку, по име ну Ага ру. *Суд. 13,2.
2. Па ре че Са ра Авра му: Го спод ме је за-

тво рио да не ро дим; не го иди к ро би њи 
мо јој, не бих ли до би ла дје це од ње. И 
Аврам при ста на ри јеч Са ри ну.
3. И Са ра же на Авра мо ва узе Ага ру Ми-

сир ку ро би њу сво ју, и да де је за же ну 
Авра му му жу сво је му по сли је де сет го-
ди на от ка ко се на ста ни Аврам у зе мљи 
ха нан ској.
4. И он оти де к Ага ри, и она за труд ње; 

а кад ви дје да је труд на, по не се се од го-
спо ђе сво је.
5. А Са ра ре че Авра му: Увре да мо ја па да 

на те бе; ја ти мет нух на кри ло ро би њу 
сво ју, а она ви дјев ши да је труд на по не се 
се од ме не. Го спод ће су ди ти ме ни и те би.
6. А Аврам ре че Са ри: Ето, ро би ња је 

тво ја у тво јим ру ка ма, чи ни с њом што ти 
је во ља. И Са ра је ста де зло ста вља ти, те 
она по бје же од ње.
7. Али ан ђео Го спод њи на ђе је код сту ден-

 ца у пу сти њи, код сту ден ца на пу ту у Сур.
8. И ре че јој: Ага ро, ро би њо Са ри на, от-

ку да идеш, ку да ли идеш? А она ре че: Бје-
жим од Са ре го спо ђе сво је.
9. А ан ђео јој Го спод њи ре че: Вра ти се го-

спо ђи сво јој и по ко ри јој се.
10. Опет јој ре че *ан ђео Го спод њи: Умно-

жи ћу ве о ма потомство тво је, да се не ће 
мо ћи пре бро јати од мно жи не. *1.Мој. 22,15.
11. Јо ште јој ре че ан ђео Го спод њи: Ето си 

труд на, и ро ди ћеш си на, и на дје ни му име 
Исма и ло; јер је Го спод ви дио му ку тво ју.
12. А би ће чо вјек убо ји ца; ру ка ће се ње-

го ва ди за ти на сва ко га а сва чи ја на ње га, и 
на ста ва ће на по гле ду свој *бра ћи сво јој.

пред лицем  *1.Мој. 25,18.
13. Та да Ага ра при зва име *Го спо да ко ји 

го во ри с њом: Ти си Бог, ко ји ви ди. Јер го-
во ра ше: Зар још гле дам иза оно га ко ји ме 
ви дје? *Суд. 6,22.

14. То га ра ди зо ве се сту де нац онај Сту-
де нац Жи во га ко ји ме ви ди; а он је из-
ме ђу Ка ди са и Ва ра да.
15. И ро ди Ага ра Авра му си на; и над-

је де Аврам си ну сво је му, ко је га му ро ди 
Ага ра, име Исма и ло.
16. А бје ше Авра му осам де сет и шест го-

ди на кад му Ага ра ро ди Исма и ла.

Аврам и Сара добијају име Аврâм и 
Сâра. Обрезивање. Обрицање Исака.

17.А кад *Авра му би де ве де сет и де-
вет го ди на, ја ви му се Го спод 

и ре че му: Ја сам Бог Све мо гу ћи, по Мо јој 
во љи жи ви и бу ди по штен. *2.Мој. 6,3.
2. И учи ни ћу за вјет из ме ђу Се бе и те бе, и 

вр ло ћу те умно жи ти.
3. А Аврам па де ни чи це. И Го спод му још 

го во ри и ре че:
4. Од Ме не ево за вјет Мој с то бом да ћеш 

би ти отац мно гим на ро ди ма.
5. За то се ви ше не ћеш зва ти Аврам, не го 

ће ти име би ти Авра ам, јер сам те учи нио 
оцем мно гих на ро да;
6. Да ћу ти по ро ди цу вр ло ве ли ку, и на-

чи ни ћу од те бе на ро де мно ге, и ца ре ви ће 
иза ћи од те бе.
7. А по ста вљам за вјет свој из ме ђу Се бе и 

те бе и потомства тво је га на кон те бе од ко-
ље на до ко ље на, да је за вјет вје чан, да сам 
Бог те би и потомству тво је му на кон те бе;
8. И да ћу те би и потомству тво је му на кон 

те бе зе мљу у ко јој си до шљак, сву зе мљу 
ха нан ску у др жа ву вјеч ну, и би ћу им Бог.
9. И ре че Бог Авра му: Ти пак др жи за вјет 

Мој, ти и потомство тво је на кон те бе од 
ко ље на до ко ље на.
10. А ово је за вјет Мој из ме ђу Ме не и 

вас и потомства тво је га на кон те бе, ко ји 
ће те др жа ти: Да се об ре зу је из ме ђу вас 
све му шки ње.
11. А об ре зи ва ће те окра јак ти је ла сво је га, 

да бу де знак за вје та из ме ђу Ме не и вас.
12. Сва ко му шко ди је те кад му бу де осам 

да на да се об ре зу је од ко ље на до ко ље на, 
ро ди ло се у ку ћи или би ло ку пље но за 
нов це од ко јих год стра на ца, ко је не бу де 
од по томства тво је га.

ПРВА КЊИГА МОЈСИЈЕВА,  ГЛ. 15. 16. 17.
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13. Да се об ре зу је ко је се ро ди у ку ћи тво-
јој и ко је се ку пи за нов це тво је; та ко ће 
би ти за вјет Мој на ти је лу ва шем за вјет 
вје чан.
14. А нео бре за но му шко, ко је му се не 

обре же окра јак ти је ла ње го ва, да се ис-
три је би из на ро да сво је га, јер по ква ри за-
вјет Мој.
15. И још ре че Бог Авра му: А Са ру же ну 

сво ју не зо ви је ви ше Сàра не го не ка јој 
бу де име Сâра.
16. И Ја ћу је бла го сло ви ти, и да ћу ти си-

 на од ње; бла го сло ви ћу је, и би ће ма ти 
мно гим на ро ди ма, и ца ре ви на ро ди ма 
иза ћи ће од ње.
17. Та да па де Аврам ни чи це, и на сми ја 

се го во ре ћи у ср цу сво јем: Еда ће се чо-
вје ку од сто го ди на ро ди ти син, и *Са ри? 
Еда ће †же на од де ве де сет го ди на ро ди ти?

лицем к земљи  *1.Мој. 18,12. †Лу ка 1,18. 
18. И Аврам ре че Бо гу: Не ка жив бу де 

Исма и ло пред то бом!
19. И ре че Бог: За и ста *Са ра же на тво ја ро-

ди ће ти си на, и на дјену ћеш му име †Исак; 
и по ста ви ћу за вјет свој с њим да бу де за-
вјет вје чан потомству ње го ву на кон ње га.

*1.Мој. 18,10. †Гал. 4,28.
20. А и за *Исма и ла усли шио сам те; ево 

бла го сло вио сам га, и да ћу му по ро ди цу 
ве ли ку, и умно жи ћу га ве о ма; и ро ди ће 
два на ест кне зо ва, и учи ни ћу од ње га ве-
лик на род. *1.Мој. 25,12.
21. А за вјет свој учи ни ћу с Иса ком кад ти 

га ро ди *Са ра, дого ди не у ово до ба.
*1.Мој. 21,2.

22. И Бог из го во рив ши оти де од Авра ма 
го ре.
23. И Аврам узе Исма и ла си на сво је га и 

све ко ји се ро ди ше у до му ње го ву и ко је 
год бје ше ку пио за сво је нов це, све му-
шки ње од до ма ћих сво јих; и об ре за окра-
јак ти је ла њи хо ва у исти дан, као што му 
ка за Бог.
24. А бје ше Авра му де ве де сет и де вет го-

ди на кад об ре за окра јак ти је ла сво је га.
25. А Исма и лу си ну ње го ву бје ше три на-

ест го ди на кад му се об ре за окра јак ти је ла 
ње го ва.

26. У је дан дан об ре за се Аврам и син му 
Исма и ло,
27. И сви до ма шњи ње го ви, ро ђе ни у 

ку ћи и ку пље ни за нов це од стра на ца, 
бјеху об ре за ни с њим.

Похођење у Мамрији. Исак још 
једном обречен. Пропаст Содома 

објављена. Аврамова молба.

18.По сли је му се ја ви Го спод у 
рав ни ци *ма мриј ској кад 

сје ђа ше на вра ти ма пред ша то ром сво јим 
у под не. *1.Мој. 13,18.
2. По ди гав ши очи сво је по гле да, и гле, три 

чо вје ка ста ја ху пре ма ње му. И угле дав ши 
их по тр ча им на су срет ис пред вра та ша-
то ра сво је га, и по кло ни се до зе мље;
3. И ре че: Го спо де, ако сам на шао ми лост 

пред то бом, не мој про ћи слу ге сво је га.
4. Да вам до не се мо ма ло во де и опе ри те 

но ге, те се на сло ни те ма ло под ови јем 
др ве том.
5. И из ни је ћу ма ло хље ба, те пот кри је-

пи те ср це сво је, па он да по ђи те, кад иде-
 те по ред слу ге сво је га. И ре ко ше: Учи ни 
што си ка зао.
6. И Аврам отр ча у ша тор к Са ри, и ре че: 

Бр же за ми је си три ко па ње би је ло га бра-
шна и ис пе ци по га че.

дрвени суд за мијешење хљеба
7. Па отр ча ка го ве ди ма и ухва ти те ле 

мла до и до бро, и да де га мом ку да га бр же 
зго то ви.
8. Па он да из не се ма сла и мли је ка и 

те ле ко је бје ше зго то вио, и по ста ви им, 
а сам ста ја ше пред њи ма под др ве том 
до кле је ђа ху.
9. И они му ре ко ше: Гдје је Са ра же на 

тво ја? А он ре че: Ено је под ша то ром.
10. А је дан из ме ђу њих ре че: Дого ди не у 

ово до ба опет ћу до ћи к те би, а *Са ра ће 
†же на тво ја има ти си на. А Са ра слу ша ше 
на вра ти ма од ша то ра иза ње га.

*1.Мој. 17,19. †Лу ка 1,13.
11. А Аврам и *Са ра би ја ху ста ри и вре-

ме ни ти, и у Са ре бје ше пре ста ло што 
би ва у же на. *Је вр. 11,11.
12. За то се на сми ја *Са ра у се би го во-

ре ћи: По што сам остар је ла, сад ли ће ми 
до ћи ра дост, а и го спо дар ми је стар.

*1.Мој. 17,17.
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13. Та да ре че Го спод Авра му: Што се 
сми је Са ра го во ре ћи: Исти на ли је да ћу 
ро ди ти кад сам остар је ла?
14. Има ли што те шко *Го спо ду? Дого-

ди не у ово до ба опет ћу до ћи к те би, а 
Са ра ће има ти си на. *Зах. 8,6. Јер. 32,17.
15. А Са ра уда ри у бах го во ре ћи: Ни је    -

сам се сми ја ла. Јер се упла ши. Али он ре че: 
Ни је исти на, не го си се сми ја ла. порицати
16. По том уста ше љу ди одан де, и по ђо ше 

пут Со до ма; и Аврам по ђе с њи ма да их 
ис пра ти.
17. А *Го спод ре че: Ка ко бих та јио од Ав-

ра ма шта ћу учи ни ти,  *Амос 3,7.
18. Кад ће од Авра ма по ста ти ве лик и си-

лан на род, и у ње му ће се *бла го сло ви ти 
сви на ро ди на †Зе мљи? *Гал. 3,8. †1.Мој. 12,3.
19. Јер знам да ће за по вје ди ти си но ви ма 

сво ји ма и до му сво је му на кон се бе да се 
др же пу то ва Го спод њих и да чи не што је 
пра во и до бро, да би *Го спод на вр шио на 
Авра му што му је обе ћао. *5.Мој. 4,10.
20. И ре че *Го спод: Ви ка је у Со до му и Го-

мо ру ве ли ка, и гри јех је њи хов гр дан.
*Јак. 5,4.

21. За то ћу си ћи да ви дим еда ли све чи не 
као што ви ка до ђе пре да Ме; ако ли ни је 
та ко, да знам.
22. И љу ди окре нув ши се по ђо ше пут 

Со до ма; али *Аврам још ста ја ше пред Го-
спо дом, *1.Мој. 19,27.
23. И при сту пив Аврам ре че: Хо ћеш ли 

по гу би ти и пра вед но га с не пра вед ним?
24. Мо же би ти да има пе де сет пра вед-

ни ка у гра ду; хо ћеш ли и њих по гу би ти, 
и не ћеш опро сти ти мје сту за они јех пе де-
сет пра вед ни ка што су у ње му?
25. Не мој то чи ни ти, ни гу би ти пра вед-

ни ка с не пра вед ни ком, да бу де пра вед-
ни ку као и не пра вед ни ку; не мој; еда ли 
*Су ди ја ци је ле Зе мље не ће су ди ти пра во?

*Псал. 58,11.
26. И ре че Го спод: Ако на ђем у Со до му 

пе де сет пра вед ни ка у гра ду, опро сти ћу 
ци је лом мје сту због њих.
27. А Аврам од го во ри и ре че: Гле, са да 

бих про го во рио Го спо ду, ако и је сам прах 
и пе пео.

28. Мо же би ти пра вед ни ка пе де сет ма ње 
пет, хо ћеш ли за ови јех пет за тр ти сав 
град? Од го во ри: Не ћу, ако на ђем че тр де-
сет и пет.
29. И ста де да ље го во ри ти, и ре че: Мо же 

би ти да ће се на ћи че тр де сет. Ре че: Не ћу 
због они јех че тр де сет.
30. По том ре че: Не мој се гње ви ти, *Го-

спо де, што ћу ре ћи; мо же би ти да ће се 
на ћи три де сет. И ре че: Не ћу, ако на ђем 
три де сет. *Иса. 55,8.
31. Опет ре че: Гле, са да бих про го во рио 

Го спо ду; мо же би ти да ће се на ћи два де-
сет. Ре че: Не ћу их по гу би ти за они јех два-
де сет.
32. Нај по сли је ре че: Не мој се гње ви ти, 

Го спо де, што ћу још јед ном про го во ри ти; 
мо же би ти да ће се на ћи де сет. Ре че: Не ћу 
их по гу би ти због они јех де сет.
33. И Го спод оти де свр шив ши раз го вор с 

Авра мом; а Аврам се вра ти на сво је мје сто.

Уништење Содома. Лотово 
спасење. Гријех кћери Лотових.

19.А уве че до ђо ше два ан ђе ла у 
Со дом; а Лот сје ђа ше на вра-

ти ма со дом ским; и кад их угле да, уста де 
те их сре те, и по кло ни се ли цем до зе мље,
2. И ре че: Хо ди те, го спо до, у ку ћу слу ге 

сво је га, и пре но ћи те и опе ри те но ге сво је; 
па сју тра ра но кад уста не те по ђи те сво-
јим пу тем. А они ре ко ше: Не, не го ће мо 
пре но ћи ти на ули ци.
3. Али он на ва ли на њих, те се увра ти ше 

к ње му и уђо ше у ку ћу ње го ву, и он их 
уго сти, и ис пе че хље бо ва при је сни јех, и 
је до ше.
4. И још не бје ху ле гли, а гра ђа ни Со-

до мља ни сле го ше се око ку ће, ста ро и 
мла до, сав на род са сви јех кра је ва,
5. И ви ка ху Ло та и го во ра ху му: Гдје су 

љу ди што до ђо ше си ноћ к те би? Из ве ди 
их к на ма да их по зна мо.
6. А Лот изи ђе к њи ма пред вра та за тво-

рив вра та за со бом,
7. И ре че им: Не мој те, бра ћо, чи ни ти зла.
8. Ево имам дви је кће ри, ко је још не по-

зна ше чо вје ка; њих ћу вам из ве сти, па 
чи ни те с њи ма што вам је во ља; са мо не 
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ди рај те у оне љу де, јер су за то ушли под 
мој кров.
9. А они му ре ко ше: Хо ди амо. Па он да 

ре ко ше: Овај је сам до шао амо да жи ви 
као до шљак, па још хо ће да нам су ди; сад 
ће мо те би учи ни ти го ре не го њи ма. Па 
на ва ли ше ја ко на чо вје ка, на Ло та, и ста-
до ше иста вља ти вра та.
10. А она два чо вје ка ди го ше ру ке, и уву-

ко ше Ло та к се би у ку ћу, и за тво ри ше 
вра та.
11. А љу ди што би ја ху пред вра ти ма кућ-

ним ује дан пут осли је пи ше од нај ма ње га 
до нај ве ће га, те не мо га ху на ћи вра та.
12. Та да она два чо вје ка ре ко ше Ло ту: 

Ако имаш ов дје још ко га сво га, или зе та 
или си на или кћер, или ко га год сво га у 
овом гра ду, гле дај нек иду одав де;
13. Јер хо ће мо да за тре мо мје сто ово, јер је 

ви ка њи хо ва ве ли ка пред Го спо дом, па нас 
по сла *Го спод да га за тре мо. *1.Днев. 21,15.
14. И изи ђе Лот, и ка за зе то ви ма сво јим, 

за ко је шћа ше да ти кће ри сво је, и ре че им: 
Устај те, иди те из мје ста ово га, јер ће са да 
за тр ти Го спод град овај. Али се зе то ви ма 
ње го ви јем учи ни да се ша ли.
15. А кад зо ра за би је ље, на ва ли ше ан-

ђе ли на Ло та го во ре ћи: Уста ни, узми же-
 ну сво ју и дви је кће ри сво је ко је су ту, да 
не по ги неш у бе за ко њу гра да то га.
16. А он се ста де шчи ња ти, те љу ди узе ше 

за ру ку ње га и же ну ње го ву и дви је кће ри 
ње го ве, јер га бје ше жао *Го спо ду, и из ве-
до ше га и пу сти ше иза гра да.

*Псал. 31,23; 1.Днев. 16,34.
17. И кад их из ве до ше на по ље, ре че је-

дан: Из ба ви ду шу сво ју и не об зи ри се на-
траг, и у ци је лој овој рав ни да ни је си стао; 
бје жи на оно бр до, да не по ги неш.
18. А Лот им ре че: Не мој, Го спо де!
19. Гле, слу га твој на ђе ми ло сти пред то бом, 

и ми лост је тво ја пре ве ли ка ко ју ми учи  ни 
са чу вав ши ми жи вот; али не мо гу уте ћи на 
бр до да ме не стиг не зло и не по ги нем.
20. Ено град бли зу; она мо се мо же уте ћи, 

а ма ли је; да бје жим она мо; та ма ли је, те 
ћу оста ти жив.
21. А он му ре че: Ето по слу ша ћу те и за то, 

и не ћу за тр ти гра да, за ко ји ре че.

22. Бр же бје жи она мо; јер не мо гу чи ни ти 
ни шта до кле не стиг неш она мо. За то се 
про зва онај град *Си гор. *1.Мој. 14,2.
23. И кад сун це огра ну по зе мљи, Лот 

до ђе у Си гор.
24. Та да пу сти *Го спод на †Со дом и на Го-

мор од Го спо да с не ба ‡дажд од сум по ра 
и ог ња, *5.Мој. 29,23. †Иса. 13,19. ‡Псал. 11,6.
25. И за тре оне *гра до ве и сву ону ра ван, 

и све љу де у гра до ви ма и род зе маљ ски.
*Псал. 9,6.

26. Али же на Ло то ва бје ше се оба зре ла 
иду ћи за њим, и по ста слан ка мен.
27. А сју тра дан ра но устав ши *Аврам, 

оти де на мје сто гдје је ста јао пред Го-
спо дом; *1.Мој. 18,22.
28. И по гле да на Со дом и Го мор и сву 

око ли ну по оној рав ни, и угле да, а то се 
ди за ше дим од зе мље као дим из пе ћи.
29. Али кад Бог за ти ра ше гра до ве у оној 

рав ни, опо ме ну се Бог Авра ма, и из ве де 
Ло та из про па сти кад за тре гра до ве гдје 
жи вља ше Лот.
30. А Лот оти де из Си го ра, и ста ни се на 

оном бр ду с дви је кће ри сво је, јер се бо-
ја ше оста ти у Си го ру; и жи вља ше у пе-
ћи ни с дви је кће ри сво је.
31. А ста ри ја ре че мла ђој: Наш је отац 

стар, а не ма ни ко га на зе мљи да до ђе к 
на ма као што је оби чај по свој зе мљи.
32. Хај де да да мо оцу ви на не ка се опи је, 

па да лег не мо с њим, еда би смо са чу ва ле 
*потомство оцу сво је му. *Мар. 12,19.
33. И да до ше оцу ви на ону ноћ; и до-

шав ши ста ри ја ле же с оцем сво јим, и он 
не осје ти ни кад она ле же ни кад уста де.
34. А сју тра дан ре че ста ри ја мла ђој: Гле, 

но ћас спа вах с оцем сво јим. Да му да мо 
ви на и до ве че, па иди ти и ле зи с њим, еда 
би смо са чу ва ле потомство оцу сво је му.
35. Па и то ве че да до ше оцу ви на и 

устав ши мла ђа ле же с њим, и он не осје ти 
ни кад она ле же ни кад уста де.
36. И обје кће ри Ло то ве за труд ње ше од 

оца сво је га.
37. И ста ри ја ро ди си на, и над је де му име 

Мо ав; од ње га су Мо ав ци до да на шње га 
да на.
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38. Па и мла ђа ро ди си на, и над је де му 
име Вен-Ами је; од ње га су Амон ци до да-
на шње га да на.

Авимелах узима Сару од Аврама 
и враћа му је са даром.

20.А *Аврам оти де одан де на југ, и 
ста ни се из ме ђу Ка ди са и Су-

ра; и жи вља ше као до шљак у Ге ра ру.
*1.Мој. 18,6.

2. И го во ра ше за же ну сво ју Са ру: Се-
стра ми је. А цар ге рар ски Ави ме лех по-
сла, те узе Са ру.
3. Али до ђе Бог Ави ме ле ху но ћу у сну, и 

ре че му: Гле, по ги ну ћеш са же не ко ју си 
узео, јер има му жа.
4. А Ави ме лех не бје ше се ње до та као, и 

за то ре че: Го спо де, еда ли ћеш и пра ве дан 
на род по гу би ти?
5. Ни је ли ми сам ка зао: Се стра ми је, а и 

она са ма ка за: Брат ми је. Учи нио сам у чи-
сто ти ср ца сво је га и у прав ди ру ку сво јих.
6. Та да му ре че Бог у сну: Знам да си учи-

нио у чи сто ти ср ца сво је га, за то те са чу-
вах да Ми не са гри је шиш, и не да дох да је 
се до так неш.
7. А са да вра ти чо вје ку же ну ње го ву, јер 

је про рок, и мо ли ће се за те, те ћеш оста ти 
жив. Ако ли не вра тиш, знај да ћеш умри-
је ти ти и сви тво ји.
8. И ују тру ра но уста Ави ме лех, и са зва 

све слу ге сво је, и ка за им све ово да чу ју. 
И упла ши ше се љу ди ве о ма.
9. Та да Ави ме лех до зва Авра ма и ре че 

му: Шта си нам учи нио? Шта ли сам ти 
згри је шио, те на ву че на ме и на цар ство 
мо је то ли ко зло? Учи нио си ми што не 
ва ља чи ни ти.
10. И још ре че Ави ме лех Авра му: Шта ти 

је би ло, те си то учи нио?
11. А Аврам од го во ри: Ве љах, ја мач но 

не ма стра ха Бо жи је га у овом мје сту, па ће 
ме уби ти због же не мо је.
12. А упра во и јест ми се стра, кћи оца мо-

је га; али ни је кћи мо је ма те ре, па по ђе за ме.
13. А кад ме Бог из ве де из до ма оца мо-

је га, ја јој ре кох: Учи ни до бро, и ка жи за 
ме гдје год до ђе мо: Брат ми је.

14. Та да Ави ме лех узе ова ца и го ве да 
и слу га и слу шки ња, те да де *Авра му, и 
вра ти му Са ру же ну ње го ву. *1.Мој. 12,16.
15. И ре че Ави ме лех Авра му: Ево, *зе-

мља ти је мо ја отво ре на, жи ви сло бод но 
гдје ти је во ља. *1.Мој. 13,9.
16. А Са ри ре че: Ево дао сам тво је му 

бра ту ти су ћу сре бр ни ка; гле, он ти је 
очи ма по кри ва ло пред сви ма ко ји бу ду с 
то бом; и то све да ти је за на у ку.
17. И Аврам се по мо ли Бо гу, и ис ци-

је ли Бог Ави ме ле ха и же ну ње го ву и слу-
шки ње ње го ве, те ра ђа ху.
18. Јер *Го спод бје ше са сви јем за тво рио 

сва ку ма те ри цу у до му Ави ме ле хо ву због 
Са ре же не Авра мо ве. *1.Мој. 12,17.

Рођење Исака. Истјеривање 
Исмаила и мајке његове. Аврамов 

завјет са Авимелехом.

21.И *Го спод по хо ди Са ру, као што 
бје ше ре као, и учи ни Го спод 

Са ри као што бје ше ка зао. *1.Сам. 2,21.
2. Јер за труд ње и ро ди Са ра Авра му си на 

у ста ро сти ње го вој у исто ври је ме кад 
ка за Го спод.
3. И Аврам над је де име си ну ко ји му се 

ро ди, ко је га му ро ди Са ра, Исак.
4. И об ре за Аврам си на сво је га Иса ка кад 

би од осам да на, као што му за по вје ди Бог.
5. А Авра му бје ше сто го ди на кад му се 

ро ди син Исак.
6. А Са ра ре че: Бог ми учи ни сми јех; ко 

год чу је, сми ја ће ми се.
7. И ре че: Ко би ре као Авра му да ће Са ра 

до ји ти дје цу? Ипак му ро дих си на у ста-
ро сти ње го вој.
8. А кад ди је те до ра сте да се од би је од 

си се, учи ни Аврам ве ли ку го збу онај дан 
кад од би ше Иса ка од си се.
9. И Са ра ви дје си на Ага ре Ми сир ке, ко ја 

га ро ди Авра му, гдје се пот сми је ва;
10. Па ре че Авра му: Отје рај ову ро би њу 

са си ном ње зи ни јем, јер син ове ро би ње 
не ће би ти на сљед ник с мо јим си ном, с 
Иса ком.
11. А то Авра му би вр ло кри во због си на 

својега.
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12. Али Бог ре че Авра му: Не мој да ти је 
кри во због дје те та и због ро би ње тво је. 
Што ти је год ка за ла Са ра, по слу шај; јер 
ће ти се у *Иса ку потомство про зва ти.

*Рим. 9,7.
13. Али ћу и од си на ро би њи на учи ни ти 

на род, јер је тво је *потомство. *1.Мој. 16,10.
14. И Аврам устав ују тру ра но, узе хље ба 

и мје ши ну во де, и да де Ага ри мет нув ши 
јој на ле ђа, и ди је те, и от пу сти је. А она оти-
шав ши лу та ше по пу сти њи вир сав ској.
15. А кад не ста во де у мје ши ни, она ба ци 

ди је те под јед но др во,
16. Па оти де ко ли ко се мо же стри је лом 

до ба ци ти, и сје де пре ма ње му; јер го во-
ра ше: Да не гле дам ка ко ће умри је ти ди-
је те. И сје де ћи пре ма ње му ста де иза гла са 
пла ка ти.
17. А Бог чу глас дје ти њи, и ан ђео Бож ји 

вик ну с не ба Ага ру, и ре че јој: Што ти је, 
Ага ро, не бој се, јер Бог чу глас дје ти њи 
одан де гдје је.
18. Уста ни, диг ни ди је те и узми га у на-

руч је; јер ћу од ње га учи ни ти ве лик на род.
19. И Бог јој отво ри очи, те угле да сту де-

нац; и оти шав ши на пу ни мје ши ну во де, и 
на по ји ди је те.
20. И Бог би ја ше с дје те том, те од ра сте, и 

жи вља ше у пу сти њи, и по ста стри је лац.
21. А жи вља ше у *пу сти њи Фа ра ну. И 

ма ти га оже ни из †зе мље ми сир ске.
*4.Мој. 10,12. †1.Мој. 24,4.

22. У то ври је ме ре че *Ави ме лех и Фи хол 
вој во да ње гов Авра му го во ре ћи: Бог је с 
то бом у све му што ра диш. *1.Мој. 20,2.
23. За ку ни ми се са да Бо гом да не ћеш 

пре ва ри ти ме не ни си на мо је га ни уну ка 
мо је га, не го да ћеш до бро она ко ка ко сам 
ја те би чи нио и ти чи ни ти ме ни и зе мљи 
у ко јој си до шљак.
24. А Аврам ре че: Хо ћу се за кле ти.
25. Али Аврам пре ко ри Ави ме ле ха за 

сту де нац, ко ји узе ше на си лу слу ге Ави-
ме ле хо ве.
26. А Ави ме лех ре че: Не знам ко је то учи-

нио; ни ти ми ти ка за, ни ти чух до да нас.

27. Та да Аврам узе ова ца и го ве да, и да де 
Ави ме ле ху, и ухва ти ше вје ру ме ђу со бом.
28. И Аврам од лу чи се дам ја га ња ца из 

ста да. бирајући издвојити
29. А Ави ме лех ре че Авра му: Шта ће оно 

се дам ја га ња ца што си од лу чио?
30. А он од го во ри: Да при миш из мо је 

ру ке оно се дам ја га ња ца, да ми бу де свје до-
чан ство да сам ја ис ко пао овај сту де нац.
31. Оту да се про зва оно мје сто Вирса-

ве ја, јер се он дје за кле ше обо ји ца.
32. Та ко ухва ти ше вје ру на Вир са ве ји. 

Та да се ди же Ави ме лех и Фи хол вој во да 
ње гов, и вра ти ше се у *зе мљу фи ли стеј ску.

*Исус Н. 13,2.
33. А *Аврам по са ди луг на Вир са ве ји, и 

он дје при зва име †Го спо да Бо га вјеч но га.
*Иса. 63,16. †Плач 5,19.

34. И Аврам жи вља ше као до шљак у зе-
мљи фи ли стеј ској мно го вре ме на.

Жртвовање Исака. Потврђивање 
обрицања. Нахорови потомци.

22.По сли је то га шћа ше Бог оку-
ша ти Авра ма, па му ре че: Ав-

ра ме! А он од го во ри: Ево ме.
2. И ре че му Бог: Узми са да си на сво је га, 

је дин ца сво је га ми ло га, Иса ка, па иди у 
зе мљу Мо ри ју, и спа ли га на жр тву та мо 
на бр ду гдје ћу ти ка за ти.
3. И сју тра дан ра но устав ши Аврам оса-

ма ри ма гар ца сво је га, и узе са со бом два 
мом ка и Иса ка си на сво је га; и на ци је-
пав ши др ва за жр тву по ди же се и по ђе на 
мје сто ко је му ка за Бог.
4. Тре ћи дан по ди гав ши очи сво је Аврам 

угле да мје сто из да ле ка.
5. И ре че Аврам мом ци ма сво јим: Оста-

ни те ви ов дје с ма гар цем, а ја и ди је те 
иде мо она мо, па кад се по мо ли мо Бо гу, 
вра ти ће мо се к ва ма.
6. И узев ши Аврам др ва за жр тву на пр ти 

Иса ку си ну сво је му, а сам узе у сво је ру ке 
ога њ и нож; па оти до ше обо ји ца за јед но.
7. Та да ре че Исак Авра му оцу сво је му: 

Оче! А он ре че: Што, си не! И ре че Исак: 
Ето ог ња и др ва, а гдје је јаг ње за жр тву?
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8. А Аврам од го во ри: Бог ће се, син ко, 
по ста ра ти за јаг ње Се би на жр тву. И 
иђа ху обо ји ца за јед но.
9. А кад до ђо ше на мје сто ко је му Бог 

ка за, Аврам на чи ни он дје жр тве ник, и 
мет ну др ва на њ, и све зав ши Иса ка си на 
сво је га мет ну га на жр тве ник врх др ва;
10. И из мах ну Аврам ру ком сво јом и узе 

нож да за ко ље си на сво је га.
11. Али ан ђео Го спод њи вик ну га с Не ба, и 

ре че: Авра ме! Авра ме! А он ре че: Ево ме.
12. А ан ђео ре че: Не ди жи ру ке сво је на 

ди је те, и не чи ни му ни шта; јер са да по-
знах да се бо јиш Бо га, кад ни је си по жа лио 
си на сво је га, је дин ца сво је га, Ме не ра ди.
13. И Аврам по ди гав ши очи сво је по гле да; 

и гле, ован иза ње га за плео се у че сти ро го-
ви ма; и оти шав ши Аврам узе ов на и спа ли 
га на жр тву мје сто си на сво је га.
14. И на зва Аврам оно мје сто: Го спод 

ће се по ста ра ти. За то се и да нас ка же: На 
бр ду, гдје ће се Го спод по ста ра ти.
15. И ан ђео Го спод њи опет вик ну с Не ба 

Авра ма.
16. И ре че: Со бом се за клех, ве ли Го спод: 

Кад си та ко учи нио, и ни је си по жа лио 
си на сво је га, је дин ца сво је га,
17. За и ста ћу те бла го сло ви ти и *по том-

ство тво је ве о ма умно жи ти, да га бу де као 
зви је зда на не бу и као пи је ска на бри је гу 
мор ском; и на сли је ди ће потомство тво је 
вра та не при ја те ља сво јих. *1.Мој. 15,5.
18. И бла го сло ви ће се у потомству тво-

јем сви на ро ди на *Зе мљи, кад си по слу-
шао †глас Мој. *1.Мој. 12,3. †1.Мој. 3,10.
19. Та да се Аврам вра ти к мом ци ма сво-

јим, те се ди го ше, и оти до ше за јед но у Вир-
са ве ју, јер Аврам жи вља ше у Вир са ве ји.
20. По сли је то га ја ви ше Авра му го во-

ре ћи: Гле, и *Мел ха ро ди си но ве бра ту 
тво је му На хо ру: *1.Мој. 11,29.
21. Уза пр вен ца и *Ву за бра та му, и Ка му-

и ла, оца Ара мо ва, *О Јо ву 32,2.
22. И Ха за да и Аза ва и Фал де са и Јел да фа 

и Ва ту и ла.
23. А *Ва ту и ло ро ди Ре ве ку. Осам их 

ро ди Мел ха На хо ру бра ту Авра мо ву.
*1.Мој. 24,15.

24. А ино ча ње го ва, по име ну Рев ма, ро ди 
и она Та ве ка и Га ма и То хо са и Мо ха.

Сарина смрт и погреб.

23.А по жи вје Са ра сто и два де сет 
и се дам го ди на; то су го ди не 

ви је ка Са ри на;
2. И умри је Са ра у Ки ри јат-Ар ви, а то је 

Хе врон, у зе мљи ха нан ској. И до ђе Аврам 
да ожа ли Са ру и опла че.
3. А кад уста Аврам од мр тва ца сво је га, 

ре че си но ви ма Хе то ви јем го во ре ћи:
4. Стра нац сам и до шљак код вас; дај те 

ми да имам гроб код вас да по гре бем мр-
тва ца сво је га ис пред очи ју сво јих.
5. А си но ви Хе то ви од го во ри ше Авра му 

го во ре ћи му:
6. Чуј нас, го спо да ру; ти си кнез од Бо га 

ме ђу на ма; у нај бо љем гро бу на шем по-
гре би мр тва ца сво је га; ни ко из ме ђу нас 
не ће ти за тво ри ти гро ба сво је га да не по-
гре беш мр тва ца сво је га.
7. Та да уста Аврам и по кло ни се на ро ду 

зе мље оне, си но ви ма Хе то ви јем;
8. И ре че им го во ре ћи: Ако хо ће те да по-

гре бем мр тва ца сво је га ис пред очи ју сво-
јих, по слу шај те ме, и го во ри те за ме не 
Ефро ну си ну Са ро ву,
9. Не ка ми да пе ћи ну у Мак пе ли, ко ја је 

на крај њи ве ње го ве; за нов це не ка ми је да 
ме ђу ва ма ко ли ко ври је ди, да имам гроб.
10. А Ефрон сје ђа ше усред си но ва Хе-

то ви јех. Па ре че Ефрон Хе те јин Авра му 
пред си но ви ма Хе то ви јем, ко ји слу ша ху, 
пред *сви јем ко ји ула жа ху на вра та гра да 
ње го ва, го во ре ћи: *1.Мој. 24,20.
11. Не, го спо да ру; чуј ме: По кла њам ти 

њи ву, и пе ћи ну код ње по кла њам ти; пред 
си но ви ма на ро да сво је га по кла њам ти је, 
по гре би мр тва ца сво је га.
12. А Аврам се по кло ни на ро ду зе мље оне,
13. И ре че Ефро ну пред на ро дом зе мље 

оне го во ре ћи: Ако си во љан, чуј ме; да ти 
дам шта ври је ди њи ва, узми од ме не, па 
ћу он да по греп сти мр тва ца сво је га он дје.
14. А Ефрон од го во ри Авра му го во-

ре ћи му:
15. Го спо да ру, чуј ме; зе мља ври је ди че-

ти ри сто ти не си ка ла сре бра из ме ђу ме не 
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и те бе; шта је то, са мо ти по гре би мр-
тва ца сво је га. сикал око 11,4 грама
16. А Аврам чув ши *Ефро на из мје ри му 

†сре бро, ко је ре че пред си но ви ма Хе-
то ви јем, че ти ри сто ти не си ка ла сре бра, 
ка ко су ишли ме ђу тр гов ци ма.

*1.Мој. 49,29. †Јер. 32,9.
17. И њи ва Ефро но ва у Мак пе ли пре ма 

*Ма мри ји, њи ва с пе ћи ном ко ја је на њој, 
и сва др ве та на њи ви и по ме ђи ње зи ној 
уна о ко ло, *1.Мој. 49,30.
18. По ста Авра мо ва пред си но ви ма Хе-

то ви јем, пред свје ма ко ји ула зе на вра та 
гра да оно га.
19. По том по гре бе Аврам Са ру же ну сво ју 

у пе ћи ни на њи ви Мак пе ли пре ма Ма-
мри ји, а то је Хе врон, у зе мљи ха нан ској.
20. И по твр ди ше си но ви Хе то ви њи ву и 

пе ћи ну на њој Авра му да има гроб.

Исак добија Ревеку за жену.

24.А *Аврам бје ше стар и вре ме-
нит, и Го спод бје ше бла го сло-

вио Ав ра ма у све му; *1.Мој. 13,2.
2. И ре че Аврам слу зи сво је му нај ста ри-

је му у ку ћи сво јој, ко ји бје ше над сви јем 
до бром ње го ви јем: Мет ни ру ку сво ју под 

стег но мо је, део ноге од кука до колена
3. Да те за ку нем Го спо дом Бо гом не бе-

ским и Бо гом зе маљ ским да не ћеш до ве-
сти же не си ну мо је му из ме ђу кће ри ови-
јех Ха на не ја, ме ђу ко ји ма жи вим;
4. Не го да ћеш оти ћи у зе мљу мо ју и у род 

мој и до ве сти же ну си ну мо је му Иса ку.
5. А слу га му ре че: И ако дје вој ка не хтјед -

бу де по ћи са мном у ову зе мљу; хо ћу ли 
од ве сти си на тво је га у зе мљу из ко је си се 
исе лио?
6. А Аврам му ре че: Па зи да не од ве деш 

си на мо је га она мо.
7. Го спод Бог не бе ски, ко ји ме је узео из 

до ма оца мо је га и из зе мље ро да мо је га, и 
ко ји ми је ре као и за клео ми се го во ре ћи: 
Потомству ћу тво је му да ти зе мљу ову, Он 
ће по сла ти ан ђе ла сво је га пред то бом да 
до ве деш же ну си ну мо је му одан де.
8. Ако ли дје вој ка не хтјед бу де по ћи с то-

бом, он да да ти је про ста за кле тва мо ја; 
са мо си на мо је га не мој од ве сти она мо.

9. И мет ну слу га ру ку сво ју под стег но 
Авра му го спо да ру сво је му, и за кле му се 
за ово.
10. Та да слу га узе де сет ка ми ла из ме ђу 

ка ми ла го спо да ра сво је га да иде, јер све 
бла го го спо да ра ње го ва бје ше под ње го-
вом ру ком; и оти шав до ђе у Ме со по та-
ми ју до гра да На хо ро ва.
11. И пу сти ка ми ле да по ли је жу иза 

гра да код сту ден ца предве че кад из ла зе 
гра ђан ке да за хва та ју во де;
12. И ре че: Го спо де Бо же го спо да ра мо је га 

*Авра ма, дај ми сре ћу да нас и учи ни ми-
лост го спо да ру мо је му Авра му. *1.Мој. 24,27.
13. Ево, ја ћу ста ја ти код ово га сту ден ца, 

а гра ђан ке ће до ћи да за хва та ју во де.
14. Ко јој дје вој ци ре чем: Наг ни кр чаг 

свој да се на пи јем, а она ре че: На пиј, и 
ка ми ле ћу ти на по ји ти; дај то да бу де она 
ко ју си на ми је нио слу зи сво је му Иса ку; и 
по то ме да по знам да си учи нио *ми лост 
го спо да ру мо је му. *Суд. 6,17.
15. И он још не из го во ри, а то Ре ве ка, кћи 

Ва ту и ла си на *Мел хе же не На хо ра бра та 
Авра мо ва, до ђе с кр ча гом на ра ме ну.

*1.Мој. 11,29.
16. И бје ше вр ло ли је па, још дје вој ка, још 

је чо вјек не бје ше по знао. Она си ђе на из-
вор, и на то чи кр чаг, и по ђе;
17. А слу га иско чи пред њу и ре че: Дај ми 

да се на пи јем *ма ло во де из кр ча га тво је га.
*1.О цар. 17,10.

18. А она ре че: На пиј, го спо да ру. И бр же 
спу сти кр чаг на ру ку сво ју, и на по ји га.
19. И кад га на по ји, ре че: И ка ми ла ма ћу 

тво јим на ли ти не ка се на пи ју.
20. И бр же из ру чи кр чаг свој у по ји ло, па 

опет отр ча на сту де нац да на ли је, и на ли 
сви јем ка ми ла ма ње го ви јем.
21. А чо вјек јој се ди вља ше, и ћу та ше, 

не ће ли по зна ти је ли Го спод дао сре ћу 
пу ту ње го ву или ни је.
22. А кад се ка ми ле на пи ше, из ва ди чо-

вјек злат ну грив ну од по си кла и мет ну јој 
око че ла, и дви је на ру кви це мет ну јој на 
ру ке од де сет си ка ла *зла та. *1.Пе тр. 3,3.
23. И ре че: Чи ја си кћи, ка жи ми. Има ли 

у ку ћи оца тво је га мје ста за нас да пре-
но ћи мо?
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24. А она му ре че: Ја сам кћи Ва ту и ла 
си на Мел ши на, ко је га ро ди На хо ру.
25. Још ре че: Има у нас мно го сла ме и 
пи ће и мје ста за но ћи ште. храна за стоку
26. Та да чо вјек са вив ши се по кло ни се 

*Го спо ду, *2.Мој. 4,31; 1.Мој. 24,52.
27. И ре че: *Бла го сло вен да је Го спод Бог 

го спо да ра мо је га †Авра ма, што не оста ви 
‡ми ло сти сво је и вје ре сво је пре ма го спо-
да ру мо јем, и пу тем до ве де ме Го спод у 
дом род би не го спо да ра мо је га.

*2.Мој. 18,10. †1.Мој. 24,48. ‡1.Мој. 32,10.
28. А дје вој ка отр ча и све ово ка за у до му 

ма те ре сво је.
29. А Ре ве ка има ше бра та, ко је му име 

бје ше *Ла ван; и ис тр ча Ла ван к чо вје ку 
на сту де нац, *1.Мој. 29,5.
30. Ка ко ви дје грив ну и на ру кви це на ру-

ка ма се стре сво је и чу гдје Ре ве ка се стра му 
ре че: Та ко ми ка за чо вјек; до ђе к чо вје ку; а 
он ста ја ше код ка ми ла на сту ден цу.
31. И ре че: Хо ди, ко ји си *бла го сло вен од 

Го спо да; што би ста јао на по љу? Спре мио 
сам ку ћу, има мје ста и за ка ми ле.

*Суд. 17,2; 1.Мој. 26,29.
32. И до ве де чо вје ка у ку ћу, и рас то ва ри 

ка ми ле; и да до ше сла ме и пи ће ка ми ла ма, 
и до не со ше во де за но ге ње му и љу ди ма 
што би ја ху с њим;
33. И по ста ви ше му да је де; али он ре че: 

Не ћу је сти до кле не ка жем ствар сво ју. А 
Ла ван му ре че: Го во ри.
34. Та да ре че: Ја сам слу га Авра мов.
35. А *Го спод је бла го сло вио го спо да ра 

мо је га ве о ма, те је по стао ве лик, и дао му 
је ова ца и го ве да, и сре бра и зла та, и слу га 
и слу шки ња, и ка ми ла и ма га ра ца.

*1.Мој. 24,1.
36. И још *Са ра же на го спо да ра мо је га 

ро ди си на го спо да ру мо је му у ста ро сти ње-
го вој, и он му да де све што има. *1.Мој. 21,2.
37. А ме не за кле го спо дар мој го во-

ре ћи: Не мој до ве сти си ну мо је му *же не 
из ме ђу кће ри ови јех Ха на не ја, ме ђу ко-
ји ма жи вим; *1.Мој. 24,3.
38. Не го иди у дом оца мо је га и у род мој, 

да до ве деш же ну си ну мо је му.

39. А ја ре кох го спо да ру сво је му: Мо же 
би ти да дје вој ка не ће хтје ти по ћи са мном.
40. А он ми ре че: *Го спод, по чи јој во љи 

сваг да жи вљах, по сла ће †ан ђе ла сво је га с 
то бом, и да ће сре ћу тво је му пу ту да до ве-
деш же ну си ну мо је му од ро да мо је га, из 
до ма оца мо је га. *1.Мој. 17,1. †1.Мој. 24,7.
41. Он да ће ти би ти про ста *за кле тва 

мо ја, кад оти деш у род мој; ако ти је и 
не да ду, опет ће ти би ти про ста за кле тва 
мо ја. *1.Мој. 24,8.
42. И кад до ђох *да нас на сту де нац, ре-

кох: †Го спо де Бо же го спо да ра мо је га 
Авра ма, ако си дао сре ћу пу ту мо је му, ко-
јим идем, *Нем. 1,11. †Псал. 90,17.
43. Ево, ја ћу ста ја ти код сту ден ца: Ко ја 

дје вој ка до ђе да за хва ти во де, и ја јој ка-
жем: Дај ми да се на пи јем ма ло во де из кр-
ча га тво је га,
44. А она ми од го во ри: И ти пиј и ка ми-

ла ма ћу тво јим на ли ти; то не ка бу де же на 
ко ју је на ми је нио Го спод си ну го спо да ра 
мо је га.
45. Ја још не из го во рих у *ср цу сво јем, а 

до ђе †Ре ве ка с кр ча гом на ра ме ну, и си-
шав ши на из вор за хва ти; и ја јој ре кох: 
Дај ми да се на пи јем, *1.Сам. 1,13. †1.Мој. 24,15.
46. А она бр же спу стив ши са се бе кр чаг 

ре че: На пиј, и ка ми ле ћу ти на по ји ти. И 
кад се на пих, на по ји и ка ми ле мо је.
47. И за пи тах је го во ре ћи: Чи ја си кћи? 

А она од го во ри: Ја сам кћи Ва ту и ла си на 
На хо ро ва, ко је га му ро ди Мел ха. Та да јој 
мет нух *грив ну око че ла и на ру кви це на 
ру ке; *Је зек. 16,11.
48. И па дох и по кло них се *Го спо ду, и 

за хва лих Го спо ду Бо гу го спо да ра мо је га 
Авра ма, што ме до ве де пра ви јем пу тем 
да на ђем кћер бра та го спо да ра сво је га за 
си на ње го ва. *Иса. 48,17. 1.Мој. 24,26.
49. Ако ће те, да кле, учи ни ти љу бав и 

вје ру го спо да ру мо је му, ка жи те ми; ако 
ли не ће те, ка жи те ми, да идем наде сно 
или нали је во.
50. А Ла ван и Ва ту и ло од го ва ра ју ћи ре-

ко ше: Од *Го спо да је ово до шло; ми ти не 
мо же мо ка за ти ни зло ни до бро.

*Псал. 118,23.
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51. Ето, Ре ве ка је у тво јој вла сти, узми је 
па иди, и не ка бу де же на си ну тво је га го-
спо да ра, као што ка за Го спод.
52. А кад чу слу га Авра мов ри је чи њи-

хо ве, по кло ни се Го спо ду до зе мље;
53. И из ва ди слу га за кла де сре бр не и 

злат не и ха љи не, и да де Ре ве ки; та ко ђер 
и бра ту ње зи ну и ма те ри ње зи ној да де 
*да ро ве. *2.Днев. 21,3.
54. По том је до ше и пи ше он и љу ди ко ји 

би ја ху с њим, и пре но ћи ше. А кад ују тру 
уста ше, ре че слу га: Пу сти те ме го спо да ру 
мо је му.
55. А брат и ма ти ње зи на ре ко ше: Не ка 

оста не дје вој ка код нас ко ји дан, ба рем 
де сет да на, па он да не ка иде.
56. А он им ре че: Не мој те ме за др жа ва ти, 

кад је *Го спод дао сре ћу мо је му пу ту; пу-
сти те ме да идем го спо да ру сво је му.

*1.Мој. 24,40.
57. Та да ре ко ше: Да зо ве мо дје вој ку, и 

упи та мо шта она ве ли.
58. И до зва ше Ре ве ку и ре ко ше јој: Хо-

ћеш ићи с ови јем чо вје ком? А она од го-
во ри: Хо ћу.
59. И пу сти ше Ре ве ку се стру сво ју и *дој-

ки њу ње зи ну са слу гом Авра мо ви јем и 
љу ди ма ње го ви јем. *1.Мој. 35,8.
60. И бла го сло ви ше Ре ве ку и ре ко ше јој: 

Се стро на ша, да се на мно жиш на ти су ће 
ти су ћа, и *потомство тво је да на сли је ди 
вра та сво јих не при ја те ља! *1.Мој. 22,17.
61. И по ди же се Ре ве ка с дје вој ка ма сво-

јим, и по сје да ше на ка ми ле, и по ђо ше с 
чо вје ком; и слу га узев Ре ве ку оти де.
62. А *Исак иђа ше вра ћа ју ћи се од сту-

ден ца Жи во га ко ји ме ви ди, јер жи вља ше 
у ју жном кра ју; *1.Мој. 25,11.
63. А бје ше иза шао Исак у по ље предве че 

да се по мо ли Бо гу; и по ди гав очи сво је 
угле да ка ми ле гдје иду.
64. И Ре ве ка по ди гав ши очи сво је угле да 

Иса ка, те ско чи с ка ми ле,
65. И ре че слу зи: Ко је онај чо вјек што 

иде пре ко по ља пред нас? А слу га ре че: 
Оно је го спо дар мој. И она узе по кри ва ло 
и по кри ли це.
66. И при по вје ди слу га Иса ку све што је 

свр шио.

67. И од ве де је Исак у ша тор *Са ре ма-
те ре сво је; и узе Ре ве ку, и она му по ста 
же на, и оми ље му. И Исак се утје ши за ма-
те ром сво јом. *1.Мој. 18,9.

Аврамов други брак, смрт и погреб. 
Исмаилово племе. Исав и Јаков. 
Исав продаје своје првенаштво.

25.А Аврам узе дру гу же ну, по 
име ну Хе ту ру.

2. И она му ро ди Зо мра на и Јок са на и 
Ма да на и Ма ди ја ма и Је сво ка и Со и је на.
3. А Јок сан ро ди Са ва на и Де да на. А Де-

да но ви си но ви би ше Асу рим и Ла ту сим и 
Ла о мим.
4. А си но ви Ма ди ја мо ви: Ефар и Афир 

и Енох и Ави да и Ел да га. Сви бје ху дје ца 
Хе ту ри на.
5. А Аврам да де све што има ше Иса ку;
6. А си но ви ма сво јих ино ча да де Аврам 

да ре, и опра ви их од Иса ка си на сво је га још 
за жи во та сво је га на ис ток, у ис точ ни крај.
7. И ви је ка Авра мо ва што по жи вје бје ше 

сто и се дам де сет и пет го ди на.
8. И оне мо ћав умри је Аврам у до број 

ста ро сти, сит жи во та, и би при бран к 
ро ду сво је му.
9. И по гре бо ше га Исак и Исма и ло у пе-

ћи ни мак пел ској на њи ви Ефро на си на 
Са ра Хе те ји на, ко ја је пре ма Ма мри ји;
10. На њи ви ко ју ку пи *Аврам од си но ва 

Хе то ви јех, он дје је по гре бен Аврам са Са-
ром же ном сво јом. *1.Мој. 23,16.
11. И по смр ти Авра мо вој бла го сло ви Бог 

Иса ка си на ње го ва; а *Исак жи вља ше код 
сту ден ца Жи во га ко ји ме ви ди. *1.Мој. 24,62.
12. А ово је пле ме Исма и ла си на Авра-

мо ва, ко је га ро ди Авра му Ага ра Ми сир ка 
ро би ња Са ри на,
13. И ово су име на си но ва Исма и ло ви јех, 

ка ко се зва ху у пле ме ни ма сво јим; пр ве-
нац Исма и лов На ва јот, па Ки дар и Нав-
де и ло и Ма сам,
14. И Ма сма и Ду ма и Ма са,
15. И Ха дар и Те ман и Је тур и На фес и 

Кед ма.
16. То су си но ви Исма и ло ви, и то су им 

име на по се ли ма и гра до ви ма њи хо ви јем, 
два на ест кне зо ва над сво јим на ро ди ма.
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17. А го ди не су ви је ка Исма и ло ва сто и 
три де сет и се дам го ди на. По сли је оне мо-
ћав умри је, и би при бран к ро ду сво је му.
18. И жи вља ху од Еви ла та до *Су ра пре ма 

Ми си ру, ка ко се иде у Аси ри ју; и до па де 
му пре ма свој бра ћи сво јој да жи ви.

*1.Сам. 15,7.
19. А ово је пле ме *Иса ка си на Авра мо ва: 

Аврам ро ди Иса ка; *Мат. 1,2.
20. А Иса ку бје ше че тр де сет го ди на кад 

се оже ни Ре ве ком, кћер ју *Ва ту и ла Си-
ри на из Ме со по та ми је, се стром †Ла ва на 
Си ри на. *1.Мој. 22,23. †1.Мој. 24,29.
21. И Исак се мо ља ше *Го спо ду за же ну 

сво ју, јер бје ше не рот ки ња; и умо ли Го-
спо да, те за труд ње †Ре ве ка же на ње го ва.

*2.Днев. 33,13. 1.Сам. 1,11. †Рим. 9,10.
22. Али уда ра ху јед но о дру го дје ца у 

утро би ње зи ној, те ре че: Ако је та ко, на-
што сам? И оти де да пи та Го спо да.
23. А Го спод јој ре че: Два су пле ме на у 

утро би тво јој, и два ће на ро да иза ћи из 
те бе; и је дан ће на род би ти ја чи од дру-
го га на ро да, и ве ћи ће слу жи ти ма ње му.
24. И кад до ђе ври је ме да ро ди, а то бли-

зан ци у утро би ње зи ној.
25. И пр ви иза ђе цр вен, сав као ру но ру-

тав; и над је нуше му име *Исав. *1.Мој. 27,11.
26. А по сли је иза ђе брат му, др же ћи ру-

ком за пе ту Иса ва; и над јену ше му име 
*Ја ков. А бје ше Иса ку ше зде сет го ди на, 
кад их ро ди Ре ве ка. *1.Мој. 27,36.
27. И дје ца од ра сто ше, и *Исав по ста ло-

вац и ра тар, а †Ја ков бје ше ‡чо вјек кро-
так и ба вља ше се у ша то ри ма.

*1.Мој. 27,5. †1.Мој. 35,29. ‡О Јо ву 1,1.
28. И *Исак ми ло ва ше Иса ва, јер ра до 

је ђа ше ло ва ње го ва; а †Ре ве ка ми ло ва ше 
Ја ко ва. *1.Мој. 27,19. †1.Мој. 27,6.
29. Јед ном Ја ков ску ха је ло, а Исав до ђе 

из по ља умо ран.
30. И ре че Исав Ја ко ву: Дај ми да је дем 

то га је ла цр ве но га, јер сам умо ран. Оту да 
се про зва Едом.
31. А Ја ков му ре че: Про дај ми да нас пр-

ве на штво сво је.
32. А Исав од го во ри: Ево, хо ћу да умрем, 

па што ће ми пр ве на штво?

33. А *Ја ков ре че: За ку ни ми се да нас. И 
он му се за кле; та ко про да де сво је пр ве-
на штво Ја ко ву. *1.Мој. 27,36.
34. И Ја ков да де Иса ву хље ба и ску ха-

но га ле ћа, и он се на је де и на пи, па уста и 
оти де. Та ко Исав ни је ма рио за пр ве на-
штво сво је.

Обрицање Исаку. Путовање. 
Добри и рђави дани.

26.Али на ста *глад у зе мљи сврх 
пр ве гла ди ко ја бје ше за вре-

ме на Авра мо ва; и Исак оти де к Ави ме ле-
ху ца ру фи ли стеј ском у Ге рар. *1.Мој. 12,10.
2. И ја ви му се Го спод и ре че: Не мој ићи 

у Ми сир, не го сје ди у зе мљи ко ју ћу ти 
ка за ти.
3. Сје ди у тој зе мљи, и Ја ћу би ти с то бом, и 

бла го сло ви ћу те; јер ћу те би и потомству 
тво је му да ти све ове зе мље, и по твр ди ћу 
за кле тву, ко јом сам се за клео Авра му оцу 
тво је му.
4. И умно жи ћу потомство тво је да га бу де 

као зви је зда на не бу, и да ћу потомству тво-
је му све ове зе мље; и у потомству тво јем 
бла го сло ви ће се сви на ро ди на зе мљи.
5. За то што је Аврам слу шао глас Мој и 

чу вао на ред бу Мо ју, за по ви је сти Мо је, 
пра ви ла Мо ја и за ко не Мо је.
6. И оста Исак у Ге ра ру.
7. А љу ди у мје сту оном пи та ху за же ну 

ње го ву, а он го во ра ше: Се стра ми је. Јер се 
бо ја ше ка за ти: Же на ми је; да ме, ве ли, не 
уби ју ови љу ди ра ди Ре ве ке, јер је ли је па.
8. И кад про ве де мно го вре ме на он дје, 

до го ди се, те по гле да Ави ме лех цар фи-
ли стеј ски с про зо ра, и ви дје Иса ка гдје се 
ша ли с Ре ве ком же ном сво јом.
9. И до зва Ави ме лех Иса ка и ре че: Та то 

ти је же на; ка ко си ка зао: Се стра ми је? 
А Исак му од го во ри: Ре кох: Да не по ги-
нем с ње.
10. А *Ави ме лех ре че: Шта си нам учи-

нио? Ла ко је мо гао ко од на ро да ово га 
ле ћи с тво јом же ном, те би нас ти ува лио 
у гри јех. *1.Мој. 20,9.
11. И за по вје ди Ави ме лех све му на ро ду 

сво је му го во ре ћи: Ко се до так не ово га 
чо вје ка или же не ње го ве, по ги ну ће.
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12. И Исак ста де си ја ти у оној *зе мљи, и 
до би оне го ди не по сто, та ко га †бла го-
сло ви ‡Го спод.

*Мат. 13,8. †О Јо ву 42,12. ‡1.Мој. 24,1.
13. И обо га ти се чо вјек, и на пре до ва ше 

све већ ма, те по ста си лан.
14. И има ше ова ца и го ве да и мно го 

слу гу; а Фи ли сте ји му за ви ђа ху,
15. Па све сту ден це ко је бје ху ис ко па ле 

слу ге оца ње го ва за вре ме на Авра ма оца 
ње го ва за ро ни ше Фи ли сте ји, и за су ше их 
зе мљом.
16. И Ави ме лех ре че Иса ку: Иди од нас, 

јер си по стао сил ни ји од нас.
17. И Исак оти де одан де, и ра за пе ша то ре 

у до ли ни ге рар ској, и на ста ни се он дје.
18. И ста де Исак от ко па ва ти сту ден це, 

ко ји бје ху ис ко па ни за вре ме на Авра ма 
оца ње го ва, и ко је за ро ни ше Фи ли сте ји 
по смр ти Авра мо вој; и про зва их име-
ни ма ко ја им бје ше на дио отац ње гов.
19. И ко па ју ћи слу ге Иса ко ве у оном до лу 

на ђо ше сту де нац жи ве во де.
20. Али се сва ди ше па сти ри ге рар ски с 

па сти ри ма Иса ко вим го во ре ћи: На ша је 
во да. И над је де име оном сту ден цу Есек, 
јер се сва ди ше с њим.
21. По сли је ис ко па ше дру ги сту де нац, 

па се и око ње га сва ди ше, за то га на зва 
Сит на.
22. Та да се по ди же одан де, и ис ко па 

дру ги сту де нац, и око ње га не би сва ђе; 
за то га на зва Ре хо вот, го во ре ћи: Сад нам 
да де Го спод про сто ра да ра сте мо у овој 
*зе мљи. *2.Мој. 1,7.
23. И оти де одан де го ре у Вир са ве ју.
24. И исту ноћ ја ви му се Го спод, и ре че: 

Ја сам Бог *Авра ма оца тво је га. Не бој се, 
јер сам Ја с то бом, и бла го сло ви ћу те и 
умно жи ћу потомство тво је Авра ма ра ди 
слу ге сво је га. *1.Мој. 15,1.
25. И на чи ни он дје *жр тве ник, и при зва 

име Го спод ње; и он дје ра за пе ша тор свој; и 
слу ге Иса ко ве ис ко па ше он дје сту де нац.

*1.Мој. 12,7.
26. И до ђе к ње му Ави ме лех из Ге ра ра с 

Охо за том при ја те љем сво јим и с Фи хо-
лом вој во дом сво јим.

27. А Исак им ре че: Што сте до шли к 
ме ни, кад мр зи те на ме и отје ра сте ме од 
се бе?
28. А они ре ко ше: Ви дје смо за и ста да је 

Го спод с то бом, па ре ко смо: Не ка бу де 
за кле тва из ме ђу нас, из ме ђу нас и те бе; 
хај де да ухва ти мо вје ру с то бом:
29. Да нам не чи ниш зла, као што се ми 

те бе не до та ко смо и као што ми те би са мо 
до бро чи ни смо, и пу сти смо те да идеш на 
ми ру, и ето си *бла го сло вен од Го спо да.

*Псал. 115,15; 1.Мој. 24,31.
30. Та да их он уго сти; те је до ше и пи ше.
31. А сју тра дан устав ши ра но, за кле ше се 

је дан дру го ме, и от пу сти их Исак и оти-
до ше од ње га с ми ром.
32. Исти дан до шав ши слу ге Иса ко ве ка-

за ше му за сту де нац ко ји ис ко па ше, и ре-
ко ше му: На ђо смо во ду.
33. И на зва га Са ве ја; оту да се зо ве град 

онај Вир са ве ја до да на шње га да на.
34. А кад би Иса ву че тр де сет го ди на, узе 

за же ну Ју ди ту кћер Ве о ха *Хе те ји на, и 
Ва се ма ту кћер Ело на Хе те ји на. *1.Мој. 36,2.
35. И оне за да ва ху мно го ја да *Иса ку и 

Ре ве ки. *1.Мој. 28,1; 1.Мој. 27,46.

Јаков лукавством добија благослов за 
првенца. Исав ради својему брату о глави.

27.Кад Исак остар је и очи му по-
там ње ше, те не ви ђа ше, до зва 

Иса ва ста ри је га си на сво је га, и ре че му: 
Си не! А он од го во ри: Ево ме.
2. Та да ре че: Ево оста рио сам, не знам 

када ћу умри је ти;
3. Узми оруж је сво је, тул и лук, и изи ђи у 

пла ни ну, те ми уло ви ло ва;
4. И зго то ви ми је ло по мо јој во љи, и до-

не си ми да је дем, па да те бла го сло ви ду ша 
мо ја док ни је сам умро.
5. А Ре ве ка чу шта Исак ре че си ну сво-

је му Иса ву. И Исав оти де у пла ни ну да 
уло ви ло ва и до не се.
6. А Ре ве ка ре че Ја ко ву си ну сво је му го-

во ре ћи: Гле, чух оца тво је га, гдје бе сје ди с 
Иса вом бра том тво јим и ре че:
7. До не си ми ло ва, и зго то ви је ло да је-

дем, па да те бла го сло вим пред Го спо дом 
док ни је сам умро.
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8. Не го са да, си не, по слу шај ме што ћу ти 
ка за ти.
9. Иди са да к ста ду и до не си два до бра 

ја ре та, да зго то вим оцу тво је му је ло од 
њих, ка ко ра до је де.
10. Па ћеш уни је ти оцу да је де и да те 

*бла го сло ви док ни је умро. *1.Мој. 48,15.
11. А Ја ков ре че Ре ве ки ма те ри сво-

јој: Али је *Исав брат мој ру тав, а ја сам 
гла дак; *1.Мој. 25,25.
12. Мо же ме опи па ти отац, па ће се осје-

ти ти да сам га хтио пре ва ри ти, те ћу на-
ву ћи на се про клет ство мје сто бла го сло ва.
13. А ма ти му ре че: Не ка про клет ство 

тво је, си не, пад не на ме не; са мо ме по слу-
шај, и иди и до не си ми.
14. Та да оти шав узе и до не се ма те ри сво-

јој; а ма ти ње го ва зго то ви је ло ка ко је-
ђа ше ра до отац ње гов.
15. Па он да узе Ре ве ка нај љеп ше ха љи не 

ста ри је га си на сво је га, ко је би ја ху у ње код 
ку ће, и об у че Ја ко ва мла ђе га си на сво је га.
16. И ја ре ћим ко жи ца ма об ло жи му ру ке 

и врат гдје бје ше гла дак.
17. И да де Ја ко ву си ну сво је му у ру ке је ло 

и хљеб што зго то ви.
18. А он уђе к оцу сво је му и ре че: Оче. А 

он од го во ри: Ево ме; ко ји си ти, си не?
19. И Ја ков ре че оцу сво је му: Ја, Исав твој 

пр ве нац; учи нио сам ка ко си ми ре као; 
диг ни се, по са ди се да је деш ло ва мо је га, па 
да ме *бла го сло ви ду ша тво ја. *1.Мој. 27,4.
20. А Исак ре че си ну сво је му: Кад бр же 

на ђе, си не? А он ре че: Го спод Бог твој 
да де, те иза ђе пре да ме.
21. Та да ре че Исак Ја ко ву: Хо ди бли же, 

си не, да те опи пам је си ли син мој Исав 
или не.
22. И при сту пи Ја ков к Иса ку оцу сво-

је му, а он га опи па, па ре че: Глас је Ја ко-
вљев, али ру ке су Иса во ве.
23. И не по зна га, јер му ру ке бје ху као у 

Иса  ва бра та ње го ва ру та ве; за то га бла-
госло ви;
24. И ре че му: Је си ли ти син мој Исав? А 

он од го во ри: Ја сам.
25. Та да ре че: А ти дај си не, да је дем ло ва 

тво је га, па да те *бла го сло ви ду ша мо ја. И 
да де му, те је де; па му до не се и ви на, те пи.

*1.Мој. 27,4.

26. По том Исак отац ње гов ре че му: Хо ди 
си не, цје луј ме.
27. И он при сту пи и цје ли ва га; а Исак 

осје ти ми рис од ха љи на ње го ви јех, и бла-
го сло ви га го во ре ћи: Гле, ми рис си на мо-
је га као ми рис од по ља ко је бла го сло ви 
Го спод.
28. Бог ти дао ро се не бе ске, и до бре *зе-

мље и пше ни це и †ви на из о би ла!
*1.Мој. 45,18. †4.Мој. 18,12.

29. На ро ди ти слу жи ли и пле ме на ти се 
кла ња ла! Био го спо дар *бра ћи сво јој и 
кла ња ли ти се си но ви ма те ре тво је! Про-
клет био ко ји те бе ус про кли ње а бла го-
сло вен ко ји те бе уз бла го си ља! *1.Мој. 9,25.
30. А кад Исак бла го сло ви Ја ко ва, и Ја ков 

оти де ис пред Иса ка оца сво је га, у тај час 
до ђе Исав брат ње гов из ло ва.
31. Па зго то ви и он је ло и уне се оцу сво-

је му, и ре че му: Уста ни, оче, да је деш што 
ти је син уло вио, па да ме *бла го сло ви 
ду ша тво ја. *1.Мој. 27,4.
32. А Исак отац ње гов ре че му: Ко си ти? А 

он ре че: Ја, син твој, пр ве нац твој, Исав.
33. Та да се пре па де Исак, и ре че: Ко, да 

гдје је онај ко ји уло ви и до не се ми ло ва, 
и од све га је дох при је не го ти до ђе, и *бла-
го сло вих га? Он ће и оста ти бла го сло вен.

*4.Мој. 23,20.
34. А кад чу Исав ри је чи оца сво је га, ври-

ште иза гла са и ожа ло сти се ве о ма, и ре че 
оцу сво је му: Бла го сло ви и ме не, оче.
35. А он му ре че: До ђе брат твој с при је-

ва ром, и од не се твој бла го слов.
36. А Исав ре че: Пра во је што му је име 

*Ја ков, јер ме већ дру гом пре ва ри. Пр ве-
на штво ми узе, па ето са да ми узе и бла го-
слов. По том ре че: Ни је си ли и ме ни оста-
вио бла го слов? *1.Мој. 25,26.
37. А Исак од го во ри, и ре че Иса ву: Ето 

сам га по ста вио те би за го спо да ра; и сву 
бра ћу ње го ву да дох му да му бу ду слу ге; 
пше ни цом и ви ном укри је пих га; па шта 
бих са да те би учи нио, си не?
38. А Исав ре че оцу сво је му: Еда ли је 

са мо је дан *бла го слов у те бе, оче? Бла го-
сло ви и ме не, оче. И ста де иза гла са пла-
ка ти Исав. *Је вр. 12,17.
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39. А *Исак отац ње гов од го ва ра ју ћи 
ре че му: Ево, стан ће ти би ти на род ној 
зе мљи и ро си не бе ској озго. *Је вр. 11,20.
40. Али ћеш жи вје ти од ма ча сво је га, и 

бра ту ћеш сво је му слу жи ти; али ће до ћи 
ври је ме, те ћеш по што се на пла чеш скр-
ши ти ја рам ње гов с вра та сво је га.
41. И Исав омр зе љу то на *Ја ко ва због 

бла го сло ва, ко јим га бла го сло ви отац, и 
го во ра ше у ср цу сво јем: Бли зу су жа ло-
сни да ни оца мо је га, та да ћу уби ти Ја ко ва 
бра та сво је га. *Авд. 10.11.
42. И ка за ше Ре ве ки ри је чи Иса ва си на 

ње зи на ста ри је га, а она по слав ши до зва 
Ја ко ва мла ђе га си на сво је га, и ре че му: 
Гле, Исав брат твој тје ши се ти јем што 
хо ће да те уби је.
43. Не го, си не, по слу шај што ћу ти ка-

за ти; уста ни и бје жи к Ла ва ну бра ту мо-
је му у Ха ран.
44. И оста ни код ње га не ко ври је ме, до-

кле про ђе срд ња бра та тво је га,
45. До кле се гњев бра та тво је га од вра ти од 

те бе, те за бо ра ви што си му учи нио; а он да 
ћу ја по сла ти да те до ве ду одан де. За што 
бих оста ла без обо ји це вас у је дан дан?
46. А *Иса ку ре че Ре ве ка: Омр зао ми је 

жи вот ра ди ови јех Хе те ја ка. Ако се Ја ков 
оже ни Хе теј ком, ка квом из ме ђу †кће ри 
ове зе мље, да што ми жи вот?

*1.Мој. 28,8; 1.Мој. 26,35. †1.Мој. 24,3.

Бјежање у Харан. Небеске љестве.

28.Та да *Исак до зва Ја ко ва, и бла-
го сло ви га, и за по вје ди му и 

ре че: Не мој да се оже ниш ко јом из ме ђу 
кће ри ха на неј ских. *1.Мој. 27,33.
2. Уста ни, иди у Па дан-Арам у дом Ва ту-

и ла оца ма те ре сво је, и одан де се оже ни 
из ме ђу кће ри Ла ва на уја ка сво је га.
3. А Бог све мо гу ћи да те бла го сло ви, и да 

ти да ве ли ку по ро ди цу и умно жи те, да од 
те бе по ста не мно штво на ро да,
4. И да ти да бла го слов Авра мов, те би 

и по томству тво је му с то бом, да на сли-
је диш зе мљу у ко јој си до шљак, ко ју Бог 
да де Авра му.

5. Та ко опра ви Исак Ја ко ва, и он по ђе у Па-
дан-Арам к Ла ва ну си ну Ва ту и ла Си ри на, 
бра ту Ре ве ке ма те ре Ја ко вље ве и Иса во ве.
6. А Исав ви дје гдје Исак бла го сло ви Ја-

ко ва и опра ви га у Па дан-Арам да се 
одан де оже ни, и гдје бла го си ља ју ћи га за-
по вје ди му и ре че: Не мој да се оже ниш 
ко јом из ме ђу кће ри ха на неј ских,
7. И гдје Ја ков по слу ша оца сво је га и ма-

тер сво ју, и оти де у Па дан-Арам;
8. И ви дје Исав да кће ри ха на неј ске ни-

је су по во љи Иса ку оцу ње го ву.
9. Па оти де Исав к Исма и лу, и узе за же ну 

пре ко же на сво јих Ма е ле ту, кћер Исма-
и ла си на Авра мо ва, се стру На ва јо то ву.
10. А Ја ков оти де од Вир са ве је иду ћи у 

*Ха ран. *Дје ла 7,2.
11. И до ђе на јед но мје сто, и он дје за-

но ћи, јер Сун це бје ше за шло; и узе ка мен 
на оном мје сту, и мет ну га се би под гла ву, 
и за спа на оном мје сту.
12. И усни, а то ље стве ста ја ху на зе мљи, а 

вр хом ти ца ху у *не бо, и гле, ан ђе ли Бож ји 
по њи ма се пе ња ху и сла жа ху; *Јо ван 1,51.
13. И гле, на вр ху ста ја ше *Го спод, и ре че: 

Ја сам Го спод Бог †Авра ма оца тво је га и 
Бог Иса ков; ту ‡зе мљу на ко јој спа ваш 
те би ћу да ти и по томству тво је му;

*1.Мој. 26,24. †5.Мој. 1,8. ‡1.Мој. 13,15.
14. И по томства ће тво је га би ти као 

пра ха на зе мљи, те ћеш се ра ши ри ти на 
за пад и на *ис ток и на сје вер и на југ, и сви 
на ро ди на зе мљи бла го сло ви ће се у те би и 
у по томству тво јем. *1.Мој. 13,14.
15. И ево, Ја сам с то бом, и чу ва ћу те ку да 

год по ђеш, и до ве шћу те на траг у ову *зе-
мљу, јер те не ћу оста ви ти до кле год не 
учи ним што ти ре кох. *1.Мој. 31,3.
16. А кад се Ја ков про бу ди од сна, ре че: За-

ци је ло је Го спод на овом мје сту; а ја не знах.
17. И упла ши се, и ре че: Ка ко је стра шно 

мје сто ово! Ов дје је до и ста ку ћа Бож ја, и 
ово су вра та не бе ска.
18. И уста Ја ков ују тру ра но, и узе ка-

мен што бје ше мет нуо се би под гла ву, и 
утвр ди га за спо мен и пре ли га уљем.
19. И про зва оно мје сто *Ве тиљ, а пре ђе 

бје ше име оно ме гра ду Луз. *Суд. 1,23.

ПРВА КЊИГА МОЈСИЈЕВА,  ГЛ. 27. 28.



– 27 –

20. И учи ни Ја ков *за вјет, го во ре ћи: Ако 
Бог бу де са мном и са чу ва ме на пу ту ко-
јим идем и да ми хље ба да је дем и оди је ла 
да се обла чим, *Суд. 11,30.
21. И ако се вра тим на ми ру у дом оца сво-

је га, *Го спод ће ми би ти Бог; *2.Сам. 15,8.
22. А ка мен овај ко ји утвр дих за спо-

мен би ће дом Бож ји; и што ми год даш, од 
све га ћу де се то да ти Те би.

Јаковљево служење код Лавана и брак.

29.Та да се по ди же *Ја ков и оти де у 
зе мљу †ис точ ну.

*Ос. 12,13. †4.Мој. 23,7.
2. И об зи ру ћи се угле да сту де нац у по љу; 

и гле, три ста да ова ца ле жа ху код ње га, 
јер се на оном сту ден цу по ја ху ста да, а ве-
ли ки ка мен би ја ше сту ден цу на вра ти ма.
3. Он дје се ску пља ху сва ста да, те па-

сти ри од ва љи ва ху ка мен с вра та сту-
ден цу и по ја ху ста да, и по сли је опет при-
ва љи ва ху ка мен на вра та сту ден цу на ње-
го во мје сто.
4. И Ја ков им ре че: Бра ћо, ода кле сте? Ре-

ко ше: Из Ха ра на смо.
5. А он им ре че: По зна је те ли Ла ва на си на 

На хо ро ва? Они ре ко ше: По зна је мо.
6. Он им ре че: Је ли здрав? Ре ко ше: Јест, 

и ево Ра хи ље кће ри ње го ве, гдје иде са 
ста дом.
7. И он ре че: Ето још је ра но, ни ти је 

ври је ме вра ћа ти сто ку; на пој те сто ку па 
иди те и па си те је.
8. А они ре ко ше: Не мо же мо, до кле се не 

ску пе сва ста да, да од ва ли мо ка мен с вра та 
сту ден цу, он да ће мо на по ји ти сто ку.
9. Док он још го во ра ше с њи ма, до ђе Ра-

хи ља са ста дом оца сво је га, јер она па си-
ја ше ов це.
10. А кад Ја ков ви дје Ра хи љу кћер Ла-

ва на уја ка сво је га, и *ста до Ла ва на уја ка 
сво је га, при сту пи Ја ков и од ва ли ка мен 
сту ден цу с вра та, и на по ји ста до Ла ва на 
уја ка сво је га. *2.Мој. 2,16.
11. И по љу би Ја ков Ра хи љу, и по ви кав ши 

за пла ка се.
12. И ка за се Ја ков Ра хи љи да је род оцу 

ње зи ну и да је син Ре ве кин; а она отр ча те 
ја ви оцу сво је му.

13. А кад Ла ван чу за Ја ко ва си на се стре 
сво је, ис тр ча му на су срет, и за гр ли га и 
по љу би, и уве де у сво ју ку ћу. И он при по-
вје ди Ла ва ну све ово.
14. А Ла ван му ре че: Та ти си *кост мо ја 

и ти је ло мо је. И оста код ње га цио мје сец 
да на. *1.Мој. 2,23.
15. Та да ре че Ла ван Ја ко ву: Зар ба да ва да 

ми слу жиш, што си ми род? Ка жи ми шта 
ће ти би ти пла та?
16. А Ла ван има ше дви је кће ри: Ста ри јој 

бје ше име Ли ја, а мла ђој Ра хи ља.
17. И у Ли је бје ху квар не очи, а Ра хи ља 

бје ше ли је па ста са и ли је па ли ца.
18. И Ја ко ву оми ље Ра хи ља, те ре че: Слу-

жи ћу ти се дам го ди на за Ра хи љу, мла ђу 
кћер тво ју.
19. А Ла ван му ре че: Бо ље те би да је дам 

не го дру гом; оста ни код ме не.
20. И от слу жи *Ја ков за Ра хи љу се дам го-

ди на, и учи ни ше му се као не ко ли ко да на, 
јер је љу бља ше. *Ос. 12,13.
21. И ре че Ја ков Ла ва ну: Дај ми *же ну, јер 

ми се на вр ши ври је ме, да лег нем с њом.
*Суд. 15,1.

22. И са зва Ла ван све љу де из оно га мје-
ста и учи ни го збу.
23. А уве че узе Ли ју кћер сво ју и уве де је 

к Ја ко ву, и он ле же с њом.
24. И Ла ван да де Зел фу ро би њу сво ју 

Ли ји кће ри сво јој да јој бу де ро би ња.
25. А кад би ују тру, гле, оно бје ше Ли ја; те 

ре че Ја ков Ла ва ну: Шта си ми то учи нио? 
Не слу жим ли за Ра хи љу код те бе? За што 
си ме пре ва рио?
26. А Ла ван му ре че: Не би ва у на шем мје -

сту да се уда мла ђа при је ста ри је.
27. На вр ши не дје љу да на с том, па ће мо 

ти да ти и дру гу за слу жбу што ћеш слу-
жи ти код ме не још се дам го ди на дру гих.
28. Ја ков учи ни та ко, и на вр ши с њом не-

дје љу да на, па му да де Ла ван Ра хи љу кћер 
сво ју за же ну.
29. И да де Ла ван Ра хи љи кће ри сво јој 

ро би њу сво ју Ва лу да јој бу де ро би ња.
30. И та ко ле же *Ја ков с Ра хи љом; и во ља-

 ше Ра хи љу не го Ли ју, и ста де слу жи ти код 
Ла ва на још се дам дру гих го ди на. *Ос. 12,13.
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31. А Го спод ви де ћи да Ја ков не ма ри 
за Ли ју, отво ри њој  ма те ри цу, а *Ра хи ља 
оста не рот ки ња. *1.Мој. 30,1.
32. И Ли ја за труд ње, и ро ди си на, и над је-

 де му име Ру вим, го во ре ћи: Го спод по гле да 
на ја де мо је, са да ће ме љу би ти муж мој.
33. И опет за труд ње, и ро ди си на, и ре че: 

Го спод чу да сам пре зре на, па ми да де и 
ово га. И над је де му име Си меун.
34. И опет за труд ње, и ро ди си на, и ре че: 

Да ако се са да већ при љу би к ме ни муж 
мој, кад му ро дих три си на. За то му над-
је ше име Ле ви је.
35. И за труд ње опет, и ро ди си на, и ре че: 

Са да ћу хва ли ти Го спо да. За то му над је де 
име Ју да; и пре ста ра ђа ти.

Јаковљев благослов у дјеци и богатство.

30.А *Ра хи ља ви дјев ши гдје не ра-
ђа дје це Ја ко ву, по за ви дје се-

стри сво јој; и ре че Ја ко ву: Дај ми дје це, 
или ћу умри је ти. *1.Мој. 29,31.
2. А Ја ков се ра ср ди на Ра хи љу, и ре че: 

Зар сам ја, а не Бог, ко ји ти не да по ро да?
3. А она ре че: Ето ро би ње мо је Ва ле, ле зи 

с њом, не ка ро ди на мо јим ко ље ни ма, па 
ћу и ја има ти дје це од ње.
4. И да де му Ва лу ро би њу сво ју за же ну, и 

Ја ков ле же с њом.
5. И за труд ње Ва ла, и ро ди Ја ко ву си на.
6. А Ра хи ља ре че: Го спод ми је су дио и 

чуо глас мој, те ми да де си на. За то му на-
дје де име Дан.
7. И Ва ла ро би ња Ра хи љи на за труд ње 

опет, и ро ди дру го га си на Ја ко ву;
8. А Ра хи ља ре че: Бо рих се же сто ко са се-

стром сво јом, али одо љех. И над је де му 
име Неф та лим.
9. А Ли ја ви дјев ши гдје пре ста ра ђа ти 

узе Зел фу ро би њу сво ју и да де је Ја ко ву 
за же ну.
10. И ро ди Зел фа ро би ња Ли ји на Ја ко ву 

си на;
11. И Ли ја ре че: До ђе срећа. И над је де му 

име Гад.
12. Опет ро ди Зел фа ро би ња Ли ји на дру-

го га си на Ја ко ву;
13. И ре че Ли ја: Бла го ме ни, јер ће ме 

*бла же ном зва ти же не. За то му над је де 
име Асир. *Лу ка 1,48.

14. А Ру вим изи ђе у ври је ме же тве пше-
нич не и на ђе ман дра го ру у по љу, и до не се 
је Ли ји ма те ри сво јој. А Ра хи ља ре че Ли ји: 
Дај ми ман дра го ру си на сво је га.
15. А она јој ре че: Ма ло ли ти је што си ми 

узе ла му жа? Хо ћеш да ми узмеш и ман дра-
го ру си на мо је га? А Ра хи ља јој ре че: не ка 
но ћас спа ва с то бом за ман дра го ру си на 
тво је га. зељаста биљка; Јевреји - љубавна јабука
16. И уве че кад се Ја ков вра ћа ше из по ља, 

изи ђе му Ли ја на су срет и ре че: Спа ва-
ћеш код ме не, јер те ку пих за ман дра го ру 
си на сво је га. И спа ва код ње ону ноћ.
17. А Бог усли ши Ли ју, те она за труд ње, и 

ро ди Ја ко ву пе то га си на.
18. И ре че Ли ја: Го спод ми да де пла ту 

мо ју што да дох ро би њу сво ју му жу сво-
је му. И над је де му име Иса хар.
19. И за труд ње Ли ја опет, и ро ди Ја ко ву 

ше сто га си на;
20. И ре че Ли ја: Да ри ва ме Го спод да ром 

до бри јем; да ако се са да већ при љу би к 
ме ни муж мој, јер му ро дих шест си но ва. 
За то му над је де име За ву лон.
21. Нај по сли је ро ди кћер, и над је де јој 

име Ди на.
22. Али се *Го спод опо ме ну Ра хи ље; и усли-

шив је отво ри јој ма те ри цу; *1.Мој. 29,31.
23. И за труд ње, и ро ди си на, и ре че: Узе 

Бог *сра мо ту мо ју. *Иса. 4,1.
24. И над је де му име Јо сиф, го во ре ћи: 

Не ка ми до да Го спод још јед но га си на.
25. А кад Ра хи ља ро ди Јо си фа, ре че Ја ков 

Ла ва ну: Пу сти ме да идем у сво је мје сто и 
у сво ју зе мљу.
26. Дај ми же не мо је, за ко је сам ти слу-

жио, и дје цу мо ју, да идем, јер знаш ка ко 
сам ти слу жио.
27. А Ла ван му ре че: Не мој, ако сам на-

шао ми лост пред то бом; ви дим да ме је 
*бла го сло вио †Го спод због те бе.

*Иса. 61,9. †1.Мој. 26,24.
28. И још ре че: Ишти ко ли ко хо ћеш 

*пла  те, и ја ћу ти да ти. *1.Мој. 29,15.
29. А Ја ков му од го во ри: Ти знаш ка ко 

сам ти слу жио и ка ква ти је сто ка по ста ла 
код ме не.
30. Јер је ма ло би ло што си имао до кле ја 

не до ђох; али се умно жи ве о ма, јер те Го-
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спод бла го сло ви кад ја до ђох. Па кад ћу и 
ја та ко се би ку ћу ку ћи ти?
31. И ре че му Ла ван: Шта хо ћеш да ти 

дам? А Ја ков од го во ри: Не тре ба ни шта 
да ми даш; не го ћу ти опет па сти сто ку и 
чу ва ти, ако ћеш ми учи нити ово:
32. Да за ђем да нас по свој сто ци тво јој, и 

од  лу чим све што је ша ре но и с *би ље гом, 
и све што је цр но из ме ђу ова ца, и што је 
с би  ље гом и ша ре но из ме ђу ко за, па што 
по сли је бу де та ко, оно да ми је пла та.

*1.Мој. 31,8.
33. Та ко ће ми се по сли је по свје до чи ти 

*прав да мо ја пред то бом, кад до ђеш да 
ви диш за слу гу мо ју: Што год не бу де ша-
ре но ни с би ље гом ни цр но из ме ђу ова ца 
и ко за у ме не, би ће кра де но. *Псал. 37,6.
34. А Ла ван ре че: Ето, не ка бу де ка ко си 

ка зао.
35. И од лу чи Ла ван исти дан јар це с би-

ље гом и ша ре не и све ко зе с би ље гом и 
ша ре не, и све на чем би ја ше што би је ло, 
и све цр но из ме ђу ова ца, и пре да де си но-
ви ма сво јим.
36. И оста ви да љи не три да на хо да из-

ме ђу се бе и Ја ко ва. И Ја ков па си ја ше 
оста лу сто ку Ла ва но ву.
37. И узе Ја ков зе ле ни јех пру то ва то по ло-

ви јех и ље ско ви јех и ке сте но ви јех, и на гу ли 
их до бје ли не ко ја бје ше на пру то ви ма.
38. И ме та ше на гу ље не пру то ве пред 

сто ку у жље бо ве и ко ри та кад до ла жа ше 
сто ка да пи је, да би се упа љи ва ла кад до ђе 
да пи је.
39. И упа љи ва ше се сто ка гле да ју ћи у 

пру то ве, и што се мла ђа ше би ја ше с би-
ље гом, пру та сто и ша ре но.
40. И Ја ков од лу чи ва ше млад, и обра-

ћа ше ста до Ла ва но во да гле да у ша ре не 
и у све цр не; а сво је ста до одва ја ше и не 
обра ћа ше га пре ма ста ду Ла ва но ву.
41. И кад се год упа љи ва ше сто ка ра на, 

ме та ше Ја ков пру то ве у ко ри та пред очи 
сто ци да би се упа љи ва ла гле да ју ћи у 
пру то ве;
42. А кад се упа љи ва ше по зна сто ка, не 

ме та ше; та ко по зне би ва ху Ла ва но ве а 
ра не Ја ко вље ве.
43. И та ко се тај *чо вјек обо га ти вр ло, те 

има ше мно го сто ке и слу га и слу шки ња и 
ка ми ла и ма га ра ца. *1.Мој. 26,13.

Јаковљево бјежање са породицом. 
Помирење с Лаваном.

31.А Ја ков чу гдје си но ви Ла ва но-
ви го во ре: Ја ков узе све што 

бје ше на ше га оца, и од оно га што бје ше 
на ше га оца сте че све ово бла го.
2. И ви дје Ја ков гдје ли це Ла ва но во ни је 

пре ма ње му као при је.
3. И Го спод ре че Ја ко ву: Вра ти се у зе мљу 

ота ца сво јих и у род свој, и Ја ћу би ти с 
то бом.
4. И по слав Ја ков до зва Ра хи љу и Ли ју у 

по ље к ста ду сво је му.
5. И ре че им: Ви дим гдје ли це оца ва ше га 

ни је пре ма ме ни као при је; али је Бог оца 
мо је га био са мном.
6. И ви зна те да сам слу жио оцу ва ше му 

ка ко сам год мо гао;
7. А отац ме је ваш ва рао и ми је њао ми 

пла ту де сет пу та; али му Бог не да де да ме 
оште ти;
8. Кад он ре че: Што бу де ша ре но не ка ти 

је пла та, он да се мла ди ло све ша ре но; а 
кад ре че: С би ље гом што бу де не ка ти је 
пла та, он да се мла ди ло све с би ље гом.
9. Та ко Бог узе сто ку оцу ва ше му и да де 

је ме ни;
10. Јер кад се упа љи ва ше сто ка, по ди-

гох очи сво је и ви дјех у сну, а то ов но ви и 
јар ци што ска чу на ов це и ко зе би ја ху ша-
ре ни, с би ље га ма пру та стим и ко ла стим.
11. А ан ђео Го спод њи ре че ми у сну: Ја-

ко ве! А ја од го во рих: Ево ме.
12. А он ре че: По диг ни сад очи сво је и гле-

дај, ов но ви и јар ци што ска чу на ов це и ко зе, 
ша ре ни су, с би ље га ма пру та стим и ко ла-
стим; јер ви дјех све што ти чи ни Ла ван.
13. Ја сам Бог од Ве ти ља, гдје си пре лио 

ка мен и учи нио ми за вјет; уста ни са да и 
иди из ове *зе мље, и вра ти се на по стој-
би ну сво ју. *1.Мој. 31,3.
14. Та да од го во ри Ра хи ља и Ли ја, и ре-

ко ше му: Еда ли још има мо ка кав дио и 
на сљед ство у до му оца сво је га?
15. Ни је ли нас др жао као ту ђин ке кад 

нас је про дао? Па је још и на ше нов це јед-
на ко јео.
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16. Јер све ово бла го што узе Го спод оцу 
на ше му, на ше је и на ше дје це. За то чи ни 
све што ти је Го спод ка зао.
17. И по ди же се Ја ков, и мет ну дје цу 

сво ју и же не сво је на ка ми ле;
18. И од ве де сву сто ку сво ју и све бла го 

што бје ше сте као, сто ку ко ју бје ше сте као 
у Па дан-Ара му, и по ђе к Иса ку оцу сво-
је му у зе мљу ха нан ску.
19. А Ла ван бје ше оти шао да стри же ов це 

сво је; и Ра хи ља укра де идо ле оцу сво је му.
20. И Ја ков оти де кра дом од Ла ва на Си-

ри на не ја вив ши му да хо ће да иде.
21. И по бје же са сви јем бла гом сво јим, и 

по ди же се те при је ђе пре ко во де, и упу ти 
се ка го ри Га ла ду.
22. А тре ћи дан ја ви ше Ла ва ну да је по-

бје гао Ја ков.
23. И узе са со бом *бра ћу сво ју, и по ђе за 

њим у по тје ру, и за се дам да на сти же га на 
го ри Га ла ду. *1.Мој. 13,8.
24. Али Бог до ђе Ла ва ну Си ри ну но ћу у 

сну, и ре че му: Чу вај се да не го во риш с Ја-
ко вом ни ли је по ни ру жно.
25. И сти же Ла ван Ја ко ва; а Ја ков бје ше 

ра за пео ша тор свој на го ри, па и Ла ван, 
та ко ђер, ра за пе свој с бра ћом сво јом на 
го ри Га ла ду.
26. И Ла ван ре че Ја ко ву: Шта учи ни те 

кра дом по бје же од ме не и од ве де кће ри 
мо је као на мач оте те?
27. За што тај но по бје же и кра дом оти де 

од ме не, ни ти ми ре че да те ис пра тим с ве-
се љем и с пје сма ма, с буб њи ма и лира ма?
28. Ни ти ми да де да из љу бим си но ве 

сво је и кће ри сво је? Лу до си ра дио.
29. Мо гао бих вам до са ди ти; али Бог оца 

ва ше га но ћас ми ре че го во ре ћи: Чу вај се 
да не го во риш с *Ја ко вом ни ли је по ни 
ру жно. *1.Мој. 31,24.
30. Иди да кле кад си се та ко уже лио ку ће 

оца сво је га; али за што укра де бо го ве мо је?
31. А Ја ков од го во ри и ре че: Бо јах се и 

ми шљах, хо ћеш си лом оте ти кће ри сво је 
од ме не.
32. А бо го ве сво је у ко га на ђеш, онај не ка 

не жи ви ви ше; пред на шом бра ћом тра жи 

што је тво је у ме не, па узми. Јер Ја ков ни је 
знао да их је укра ла Ра хи ља.
33. И уђе Ла ван у ша тор Ја ко вљев и у ша-

тор Ли јин и у ша тор дви ју ро би ња, и не 
на ђе их; и иза шав из ша то ра Ли ји на уђе у 
ша тор Ра хи љин.
34. А Ра хи ља узе идо ле и са кри их под са-

мар ка ми ле сво је и сје де озго; и Ла ван пи-
па ше по ци је лом ша то ру, и не на ђе.
35. А она ре че оцу сво је му: Не мој се ср-

ди ти, го спо да ру, што ти не мо гу уста ти, 
јер ми је што у же на би ва. Тра жив да кле 
не на ђе *идо ла сво јих. *1.Мој. 31,19.
36. И Ја ков се ра ср ди, и ста де ко ри ти Ла-

ва на, и го во ре ћи ре че му: Шта сам учи-
нио, шта сам скри вио, те си ме та ко же-
сто ко тје рао?
37. Пи пао си сав пр тљаг мој, па шта си на-

шао из сво је ку ће? Дај ова мо пред мо ју и 
сво ју бра ћу, не ка ра су де из ме ђу нас дво ји це.
38. Ево два де сет го ди на би јах код те бе: 

Ов це тво је и ко зе тво је не ја ло ви ше се, а 
ов но ва из ста да тво је га не је дох.
39. Што би зви јер је за кла ло ни је сам ти 

до но сио, сам сам под ми ри вао; од ме не 
си искао што би ми би ло укра де но да њу 
или но ћу.
40. Да њу ме уби ја ше вру ћи на, а но ћу 

мраз; и сан ми не па да ше на очи.
41. Та ко ми је би ло два де сет го ди на у 

тво јој ку ћи; слу жио сам ти че тр на ест го-
ди на за дви је кће ри тво је и шест го ди на 
за сто ку тво ју, и *пла ту си ми ми је њао де-
сет пу та. *1.Мој .31,7.
42. Да ни је Бог оца мо је га, Бог *Авра мов, 

и Страх Иса ков био са мном, ти би ме за-
ци је ло от пу стио пра зна. Али је Бог ви-
дио не во љу мо ју и труд ру ку мо јих, па те 
уко ри но ћас. *1.Мој. 31,53.
43. А Ла ван од го во ри Ја ко ву и ре че: Ове 

су кће ри мо је кће ри, и ови су си но ви мо ји 
си но ви, и ова сто ка мо ја сто ка, и што год 
ви диш све је мо је; па шта бих учи нио да-
нас кће ри ма сво јим или си но ви ма њи хо-
ви јем ко је ро ди ше?
44. Не го хај де да ухва ти мо вје ру, ја и ти, 

да бу де *свје до чан ство из ме ђу ме не и 
те бе. *Исус Н. 24,27.
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45. И *Ја ков узе ка мен и утвр ди га за 
спо мен. *1.Мој. 28,18.
46. И ре че Ја ков бра ћи сво јој: На ку пи те 

ка ме ња. И на ку пи ше ка ме ња и сло жи ше 
на го ми лу, и је до ше на го ми ли. људима
47. И Ла ван га на зва Је гар-Са ха дут, а Ја-

ков га на зва Га лед.
48. И ре че Ла ван: Ова го ми ла не ка бу де 

*свје док из ме ђу ме не и те бе да нас. За то се 
про зва Га лед. *Исус Н. 22,27.
49. А про зва се и *Ми спа, јер ре че Ла ван: 

Не ка †Го спод гле да из ме ђу ме не и те бе, 
кад не уз мо же мо ви дје ти је дан дру го га.

*Исус Н. 11,3. †1.Сам. 20,23.
50. Ако уцви је лиш кће ри мо је и ако 

узмеш же не пре ко мо јих кће ри, не ће чо-
вјек би ти из ме ђу нас, не го гле Бог свје док 
из ме ђу ме не и те бе.
51. И још ре че Ла ван Ја ко ву: Гле дај ову 

го ми лу и гле дај овај спо ме ник, ко ји по ди-
гох из ме ђу се бе и те бе.
52. Свје док је ова го ми ла и свје док је овај 

спо ме ник: да ни ја не ћу при је ћи пре ко ове 
го ми ле к те би ни ти к ме ни да не ћеш при је ћи 
пре ко ове го ми ле и спо ме ни ка ово га на зло.
53. Бог *Авра мов и бо го ви На хо ро ви, 

бо го ви оца њи хо ва, не ка су де ме ђу на ма. 
А Ја ков се за кле Стра хом оца сво је га 
Иса ка. *Исус Н. 24,2.
54. И Ја ков при не се жр тву на го ри, и са-

зва бра ћу сво ју на ве че ру; и је до ше па но-
ћи ше на го ри.
55. А ују тру ра но уста Ла ван, и из љу би 

сво ју уну чад и *кће ри сво је, и †бла го сло ви 
их, па оти де и вра ти се у сво је мје сто.

*1.Мој. 28,1. †2.Сам. 6,20.
Јаковљев сусрет са анђелима. Његов страх 
од Исава. Молитва и борба. Име Израиљ.

32.А Ја ков оти де сво јим пу тем; и 
сре то ше га ан ђе ли Бо жи ји;

2. А кад их угле да Ја ков, ре че: Ово је око 
Бож ји. И про зва оно мје сто Ма ха нај им.
3. И Ја ков по сла пред со бом гла сни ке к 

Иса ву бра ту сво је му у зе мљу Сир, кра-
ји ну едом ску.
4. И за по вје ди им го во ре ћи: Ова ко ка-

жи те го спо да ру мо је му Иса ву: Слу га твој 
Ја ков ова ко ка же: Био сам до шљак код 
Ла ва на и ба вио се до сад.

5. А имам во ло ва и ма га ра ца, ова ца и 
слу га и слу шки ња, и по слах да ја вим те би 
го спо да ру сво је му, еда бих на шао ми лост 
пред то бом.
6. И вра ти ше се гла сни ци к Ја ко ву и ре ко ше 

му: Идо смо до бра та тво је га Иса ва, и ето он 
ти иде на су срет с че ти ри сто ти не мо ма ка.
7. А Ја ков се упла ши ја ко и за бри ну се; па 

раз ди је ли сво је љу де и ов це и го ве да и ка-
ми ле у дви је че те.
8. И ре че: Ако Исав уда ри на јед ну че ту и 

раз би је је, да ако дру га уте кне.
9. И ре че Ја ков: Бо же оца мо је га Авра ма 

и Бо же оца мо је га Иса ка, Го спо де, ко ји си 
ми ка зао: Вра ти се у зе мљу сво ју и у род 
свој, и Ја ћу ти би ти До бро твор!
10. Ни је сам ври је дан то ли ке *ми ло сти 

и то ли ке вје ре што си учи нио слу зи сво-
је му; јер са мо са шта пом сво јим при је-
ђох пре ко Јор да на, а са да сам го спо дар од 
дви је че те. *1.Мој. 24,27.
11. Из ба ви ме из ру ке бра та мо је га, из 

ру ке Иса во ве, јер се бо јим да не до ђе и 
уби је ме не и ма јке с дје цом.
12. А Ти си ка зао: За и ста Ја ћу ти би ти 

До бро твор, и учи ни ћу по томство тво је 
да га бу де као пи је ска мор ско га, ко ји се не 
мо же из бро ји ти од мно жи не.
13. И за но ћи он дје ону ноћ, и узе што 

му до ђе до ру ке, да по шље на дар Иса ву 
бра ту сво је му,
14. Двје ста ко за с два де сет ја ра ца, двје-

ста ова ца с два де сет ов но ва,
15. Три де сет ка ми ла до ји ли ца с ка ми ла-

д има, че тр де сет кра ва с де се то ро те ла ди, 
два де сет ма га ри ца с де се то ро ма га ра ди.
16. И пре да де их слу га ма сво јим, сва ко 

ста до на по се, и ре че слу га ма: Иди те на-
при јед пре да мном, оста вља ју ћи до ста 
мје ста из ме ђу јед но га ста да и дру го га.
17. И за по вје ди пр во ме го во ре ћи: Кад 

сре тнеш Иса ва бра та мо је га, па те за пи та: 
Чи ји си, и ку да идеш, и чи је је то што го-
ниш пред со бом?
18. А ти ре ци: Слу ге тво је га Ја ко ва, а ово 

ша ље на дар го спо да ру сво је му Иса ву, а 
ето и сам иде за на ма.
19. Та ко за по вје ди и дру го ме и тре ће му и 

сви је ма ко ји иђа ху за ста дом, и ре че: Та ко 
ка жи те Иса ву кад на и ђе те на њ.
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20. И још ка жи те: Ето, Ја ков слу га твој 
иде за на ма. Јер го во ра ше: Убла жи ћу га 
да ром ко ји иде пре да мном, па ћу му он да 
ви дје ти ли це, да ако ме ли је по при ми.
21. Та ко оти де дар на при јед, а он пре-

но ћи ону ноћ код че те сво је.
22. И по но ћи уста, и узе обје же не и дви је 

ро би ње и је да на е сто ро дје це сво је; и пре-
бро ди брод Ја вок. место за прелаз
23. А по што њих узе и пре ве де пре ко по-

то ка, пре ту ри и оста ло што има ше. ријеке
24. А кад оста Ја ков сам, та да се је дан Чо-

вјек рва ше с њим до зо ре.
25. И кад ви дје да га не мо же свла да ти, 

уда ри га по зглав ку у стег ну, те се Ја ко ву 
иш ча ши стег но из зглав ка, кад се Чо вјек 
рва ше с њим.
26. Па он да ре че: Пу сти Ме, зо ра је. А Ја-

ков му ре че: Не ћу Те пу сти ти до кле ме не 
бла го сло виш.
27. А Чо вјек му ре че: Ка ко ти је име? А он 

од го во ри: Ја ков.
28. Та да му ре че: От се ле се не ћеш зва ти 

*Ја ков, не го Изра иљ; јер си се ју нач ки бо-
рио и с Бо гом и с људи ма, и одо лио си.

*1.Мој. 25,31.
29. А Ја ков за пи та и ре че: Ка жи ми ка ко 

је Те би име. А Он ре че: Што пи таш ка ко 
Ми је име? И бла го сло ви га он дје.
30. И Ја ков над је де име оно му мје сту Фа-

нуил; јер, ве ли, Бо га ви дјех ли цем к ли цу, 
и ду ша се мо ја из ба ви.
31. И Сун це му се ро ди кад про ђе Фа-

нуил, и хра ма ше на стег но сво је.
32. (За то си но ви Изра и ље ви не је ду кра-

је ве ми ши ћа на зглав ку у стег ну до да на-
шње га да на, што се Ја ко ву по ври је ди ше 
кра је ви ми ши ћа на зглав ку у стег ну.)

Јаковљево помирење са Исавом. 
Јаков се настањује код Сихема.

33.А Ја ков по ди гав очи сво је по-
гле да, а то Исав иде, и че ти ри 

сто ти не љу ди с њим. И раз ди је ли дје цу уз 
Ли ју и уз Ра хи љу и уз дви је ро би ње.
2. И на мје сти на при јед ро би ње и њи хо ву 

дје цу, па Ли ју и ње зи ну дје цу за њи ма, а 
нај по сли је Ра хи љу и Јо си фа.

3. А сам про ђе на при јед, и по кло ни се 
до зе мље се дам пу та до кле до ђе до бра та 
сво је га.
4. А Исав при тр ча пре да њ и за гр ли га и 

па де му око вра та и цје ли ва га, и обо ји ца 
се за пла ка ше,
5. И Исав по ди гав очи угле да же не и 

дје цу, па ре че: Ко су ти оно? А Ја ков ре че: 
Дје ца, ко ју Бог ми ло сти во да ро ва слу зи 
тво је му.
6. И при сту пи ше ро би ње с дје цом сво-

јом, и по кло ни ше се.
7. По том при сту пи и Ли ја и дје ца ње-

зи на, и по кло ни ше се; а нај по сли је при-
сту пи Јо сиф и Ра хи ља, и по кло ни ше се.
8. А Исав ре че: Шта ће ти чи та ва вој ска 

она ко ју сре тох? А он ре че: Да на ђем ми-
лост пред го спо да ром сво јим.
9. А Исав ре че: Има, бра те, у ме не до ста; 

не ка те би што је тво је.
10. А Ја ков ре че: Не; ако сам са да на шао 

ми лост пред то бом, при ми дар из мо је 
ру ке, јер ви дјех ли це тво је као да ви дјех 
ли це Бож је, та ко си ме ли је по до че као.
11. При ми дар мој, ко ји ти је до ве ден; јер 

ме је оби ла то об да рио Бог, и имам све га. 
И на ва ли на њ, те при ми.
12. По сли је ре че Исав: Хај де да иде мо, 

ићи ћу и ја с то бом.
13. А Ја ков му ре че: Зна го спо дар мој да 

су ова дје ца не ја ка, и имам ова ца и кра ва 
до ји ли ца, па ако их ус тје рам је дан дан, 
по ги ну ће ми све ста до.
14. Не го го спо дар мој не ка иде пред слу-

гом сво јим, а ја ћу по ла ко ићи ко ли ко 
мо гу дје ца и сто ка, до кле до ђем ка го спо-
да ру сво је му у Сир.
15. А Исав ре че: А оно да ти оста вим не-

ко ли ко љу ди што су са мном. А он ре че: 
На што? Дај да на ђем *ми лост пред го спо-
да ром сво јим. *Ру та 2,13.
16. И та ко Исав вра ти се исти дан сво јим 

пу тем у Сир.
17. А Ја ков оти де у *Со кот, и он дје на чи ни 

се би ку ћу а сто ци сво јој на чи ни ста је; за то 
на зва оно мје сто Со кот. *Исус Н. 13,27.
18. По сли је до ђе Ја ков здра во у град Си-

хем у зе мљи ха нан ској, вра тив се из Па-
дан-Ара ма, и на мје сти се пре ма гра ду.
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19. И ку пи ко мад зе мље, гдје ра за пе ша-
тор свој, од си но ва *Емо ра оца Си хе мо ва 
за сто но ва ца.

*Исус Н. 24,32.  кесит, сребрна монета
20. И на чи ни он дје *жр тве ник, и на зва 

га: Сил ни Бог Изра и љев. *1.Мој. 35,7.

Дина и Сихем. Покољ у Сихему.

34.А *Ди на кћи Ли ји на, ко ју ро ди 
Ја ко ву, иза ђе да гле да дје вој ке 

у оном кра ју. *1.Мој. 30,21.
2. А угле да је Си хем, син Емо ра Еве ји на, 

кне за од оне зе мље, и узе је и ле же с њом 
и осра мо ти је.
3. И при о ну ср це ње го во за Ди ну кћер Ја-

ко вље ву, и дје вој ка му оми ље, и он јој се 
уми ља ва ше.
4. И ре че Си хем Емо ру оцу сво је му го во-

ре ћи: Оже ни ме овом дје вој ком.
5. А Ја ков чу да је осра мо тио Ди ну кћер 

ње го ву; а си но ви ње го ви би ја ху у по љу са 
сто ком ње го вом, и Ја ков оћу тје до кле они 
не до ђу.
6. А Емор отац Си хе мов изи ђе к Ја ко ву 

да се раз го во ри с њим.
7. А кад до ђо ше си но ви Ја ко вље ви из 

по ља и чу ше шта је би ло, жао би љу ди ма 
вр ло и раз гње ви ше се ве о ма, што учи ни 
сра мо ту Изра и љу об ле жав кћер Ја ко-
вље ву, ка ко не би ва ља ло чи ни ти.
8. Та да им ре че Емор го во ре ћи: Син мој 

Си хем ср цем при о ну за ва шу кћер; по-
дај те му је за же ну.
9. И опри ја те љи те се с на ма; кће ри сво је 

уда ји те за нас и кће ри ма на шим же ни те се.
10. Па жи ви те с на ма, и *зе мља ће вам би-

 ти отво ре на; на ста ни те се и тр гуј те и др-
жи те ба шти не у њој. *1.Мој. 13,9.  имовину
11. И ре че Си хем оцу дје вој чи ну и бра ћи 

јој: Да на ђем ми лост пред ва ма, и да ћу 
што ми год ка же те.
12. Ишти те ми ко ли ко год хо ће те уздар ја 

и да ра, ја ћу да ти што год ка же те; са мо ми 
дај те дје вој ку за *же ну. *2.Мој. 22,16.
13. А си но ви Ја ко вље ви од го во ри ше Си-

хе му и Емо ру оцу ње го ву при је вар но, јер 
осра мо ти Ди ну се стру њи хо ву.

14. И ре ко ше им: Не мо же мо то учи ни ти 
ни да ти се стре сво је за чо вје ка нео бре-
за на, јер је то *сра мо та на ма. *Исус Н. 5,9.
15. Не го ће мо вам учи ни ти по во љи, ако 

ће те се из јед на чи ти с на ма и об ре за ти све 
му шки ње из ме ђу се бе.
16. Он да ће мо уда ва ти сво је кће ри за вас 

и же ни ће мо се ва шим кће ри ма, и по ста-
ће мо је дан на род.
17. Ако ли не при ста не те да се обре же те, 

ми ће мо узе ти сво ју дје вој ку и оти ћи 
ће мо.
18. И по во љи бјеху ри је чи њи хо ве Емо ру 

и Си хе му си ну Емо ро ву.
19. И мо мак не окли је ва ше учи ни ти то; 

јер му кћи Ја ко вље ва оми ље ве о ма; и он 
бје ше нај ви ше по што ван из ме ђу сви јех у 
ку ћи оца сво је га.
20. И оти де Емор и син му Си хем на 

вра та гра да сво је га, и ре ко ше гра ђа ни ма 
го во ре ћи:
21. Ови љу ди хо ће мир но да жи ве с на ма, 

да се на ста не у овој зе мљи и да тр гу ју по 
њој; а ево зе мља је ши ро ка и за њих; па 
ће мо се кће ри ма њи хо ви јем же ни ти и 
сво је ће мо кће ри уда ва ти за њих.
22. Али ће та ко при ста ти да жи ве с на ма 

и да по ста не мо је дан на род, ако се све му-
шки ње ме ђу на ма обре жу, као што су они 
об ре за ни.
23. Њи хо ва сто ка и њи хо во бла го и сва го-

ве да њи хо ва не ће ли би ти на ша? Сло жи мо 
се са мо с њи ма, па ће оста ти код нас.
24. И ко ји год из ла жа ху на вра та гра да 

ње го ва, сви по слу ша ше Емо ра и Си хе ма 
си на ње го ва; и об ре за се све му шки ње, 
сви ко ји из ла жа ху на вра та гра да ње го ва.
25. А тре ћи дан кад они би ја ху у бо ло ви ма, 

узе ше два си на Ја ко вље ва, *Си меун и Ле-
ви је, бра ћа Ди ни на, сва ки свој мач и уђо ше 
сло бод но у град и по би ше све му шки ње.

*1.Мој. 49,5.
26. Уби ше и Емо ра и си на му Си хе ма 

оштрим ма чем, и узев ши Ди ну из ку ће 
Си хе мо ве оти до ше.
27. Та да до ђо ше си но ви Ја ко вље ви на 

по би је не, и опли је ни ше град, јер у ње му 
би осра мо ће на се стра њи хо ва.
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28. И узе ше ов це њи хо ве и го ве да њи-
хо ва и ма гар це њи хо ве, што год бје ше у 
гра ду и што год бје ше у по љу.
29. И све бла го њи хо во, и сву дје цу и 

же не њи хо ве по хва та ше и од ве до ше, и 
што год бје ше у ко јој ку ћи.
30. А Ја ков ре че Си ме у ну и Ле ви ју; сме-

то сте ме, и омра зи сте ме на ро ду ове зе-
мље, Ха на не ји ма и Фе ре зе ји ма; у ме не 
има *ма ло љу ди, па ако се ску пе на ме, 
хо ће ме уби ти те ћу се ис три је би ти ја и 
дом мој. *5.Мој. 4,27.
31. А они ре ко ше: Зар са се стром на шом 

да ра де као с блудницом?

Јаков у Ветиљу. Рахиљина и Исакова 
смрт. Јаковљеви синови.

35.А Бог ре че Ја ко ву: Уста ни, иди 
го ре у *Ве тиљ и он дје ста ни; и 

на чи ни он дје жр тве ник Бо гу, ко ји ти се ја-
вио кад си бје жао од Иса ва бра та сво је га.

*1.Мој. 28,19.
2. И Ја ков ре че по ро ди ци сво јој и сви-

је ма ко ји би ја ху с њим: Ба ци те ту ђе бо-
го ве што су у вас, и очи сти те се и пре о-
бу ци те се;
3. Па да се диг не мо и иде мо го ре у Ве тиљ, 

да на чи ним он дје жр тве ник Бо гу, ко ји ме 
је чуо у дан не во ље мо је и био са мном на 
пу ту ко јим сам ишао.
4. И да до ше Ја ко ву све бо го ве ту ђе ко ји 

би ја ху у њи хо ви јем ру ка ма, и обо це, ко је 
има ху у уши ма; и Ја ков их за ко па под хра-
стом код Си хе ма. наушнице
5. По том оти до ше. А страх Бож ји до ђе 

на гра до ве ко ји би ја ху око њих, те се не 
ди го ше у по тје ру за си но ви ма Изра и-
ље ви јем. од Бога
6. И Ја ков и сва че љад што би ја ше с њим 

до ђо ше у Луз у зе мљи ха нан ској, а то је 
Ве тиљ.
7. И он дје на чи ни жр тве ник, и на зва оно 

мје сто: Бог Ве тиљ ски, јер му се он дје ја ви 
Бог, кад је бје жао од бра та сво је га.
8. Та да умри је Де во ра дој ки ња Ре ве ки на, 

и по гре бо ше је ис под Ве ти ља под хра-
стом, ко ји на зва Ја ков Алон-Ва кут.
9. И ја ви се Бог Ја ко ву опет, по што изи де 

из Па дан-Ара ма, и бла го сло ви га,

10. И ре че му Бог: Име ти је Ја ков; али се 
от се ле не ћеш зва ти *Ја ков, не го ће ти име 
би ти Изра иљ. И над је де му име Изра иљ.

*1.Мој. 32,28.
11. И још му ре че Бог: Ја сам Бог Све мо-

гу ћи; ра сти и мно жи се; на род и мно ги 
ће на ро ди по ста ти од те бе, и ца ре ви ће 
иза ћи из бе да ра тво јих.
12. И да ћу ти *зе мљу ко ју сам дао †Авра му 

и ‡Иса ку, и на кон те бе потомству тво је му 
да ћу зе мљу ову.

*1.Мој. 12,7. †1.Мој. 26,3. ‡2.Мој. 32,13.
13. По том оти де од ње га Бог с мје ста гдје 

му го во ри.
14. А *Ја ков мет ну спо ме ник на истом 

мје сту гдје му Бог го во ри; спо ме ник 
од ка ме на, и по кро пи га кро пље њем, и 
пре ли га уљем. *1.Мој. 28,18.
15. И Ја ков про зва мје сто гдје му го во ри 

Бог: Ве тиљ.
16. И оти до ше од Ве ти ља. А кад им оста 

још ма ло пу та до *Ефра те, по ро ди се Ра-
хи ља, и бје ше јој те жак по ро ђај. *Ру та 4,11.
17. И кад се ве о ма му ча ше, ре че јој ба-

би ца: Не бој се, има ћеш још јед но га си на.
18. А кад се ра ста вља ше с ду шом те уми-

ра ше, на зва га Ве но ни ја; али му отац на-
дје де име Ве ни ја мин.
19. И умри је *Ра хи ља, и по гре бо ше је на 

пу ту ко ји иде у †Ефра ту, а то је Ви тле јем.
*1.Мој. 48,7. †Ру та 4,11.

20. И мет ну Ја ков спо ме ник на гроб ње-
зин. То је спо ме ник на *гро бу Ра хи љи ну 
до да на шње га да на. *1.Сам. 10,2.
21. Ода тле оти шав Изра иљ ра за пе ша тор 

свој иза ку ле миг до ле дер ске.
22. И кад Изра иљ жи вља ше у оној зе-

мљи, оти де Ру вим и ле же с Ва лом ино чом 
оца сво је га. И то до чу Изра иљ. А има ше 
Ја ков два на ест си но ва.
23. Си но ви Ли ји ни бје ху: *Ру вим пр ве-

нац †Ја ко вљев, и Си меун и Ле ви је и Ју да 
и Иса хар и За ву лон; *2.Мој. 1,2. †1.Мој. 46,8.
24. А си но ви Ра хи љи ни: Јо сиф и *Ве ни-

ја мин; *1.Мој. 43,29.
25. А си но ви Ва ле ро би ње Ра хи љи не: 

Дан и Неф та лим;
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26. А си но ви Зел фе ро би ње Ли ји не: Гад и 
Асир. То су си но ви Ја ко вље ви, ко ји му се 
ро ди ше у Па дан-Ара му.
27. И Ја ков до ђе к Иса ку оцу сво је му у 

Ма мри ју у *Ки ри јат-Ар ву, ко је је Хе врон, 
гдје †Аврам и Исак би ја ху до шља ци.

*Исус Н. 14,15. †1.Мој. 13,18.
28. А Иса ку бје ше сто и осам де сет го ди на;
29. И оне мо ћав умри је *Исак, и би при-

бран к ро ду сво је му стар и сит жи во та; 
и по гре бо ше га Исав и †Ја ков си но ви 
ње го ви. *1.Мој. 25,9. †1.Мој. 49,33.

Списак племена Исавова.

36.А ово је пле ме Иса во во, а он је 
*Едом. *1.Мој. 25,30.

2. Исав се оже ни из ме ђу кће ри ха на неј-
ских Адом кћер ју Ело ма Хе те ји на, и Оли-
ве мом кћер ју Ане си на Се ве го на Еве ји на,
3. И Ва се ма том кћер ју Исма и ло вом, се-

стром На ва о то вом.
4. И ро ди Ада Иса ву Ели фа са, а Ва се ма та 

ро ди Ра гу и ла.
5. А Оли ве ма ро ди Је у са и Је гло ма и Ко-

ре ја. То су си но ви Иса во ви, ко ји му се ро-
ди ше у зе мљи ха нан ској.
6. И Исав узе же не сво је и си но ве сво је и 

кће ри сво је и све до ма шње сво је, и ста да 
сво ја и сву сто ку сво ју и све бла го сво је 
што бје ше сте као у зе мљи ха нан ској; па 
оти де у дру гу зе мљу да ле ко од Ја ко ва 
бра та сво је га.
7. Јер им бла го би ја ше вр ло ве ли ко, те не 

мо га ху жи вје ти за јед но; ни ти их зе мља 
гдје би ја ху до шља ци мо га ше но си ти од 
мно жи не сто ке њи хо ве.
8. И Исав жи вља ше на пла ни ни Си ру. 

Исав је Едом.
9. А ово је пле ме Иса ва оца Едом ци ма на 

пла ни ни Си ру.
10. Ово су име на си но ва Иса во ви јех: 

*Ели фас син Аде же не Иса во ве, и Ра гу и ло 
син Ва се ма те же не Иса во ве. *1.Днев. 1,35.
11. А Ели фа со ви си но ви бје ху: Те ман, 

Омар, Со фар, Го том и Ке нез.
12. А Там на бје ше ино ча Ели фа су си ну 

Иса во ву, и ро ди Ели фа су *Ама ли ка. То су 
си но ви Аде же не Иса во ве.

*5.Мој. 25,17; 4.Мој. 24,20.

13. А ово су си но ви Ра гу и ло ви: На хот, 
За ре, Со ме и Мо зе. То бје ху си но ви Ва се-
ма те же не Иса во ве.
14. А ово су си но ви Оли ве ме кће ри Ане 

си на Се ве го но ва, же не Иса во ве. Она 
ро ди Иса ву Је у са и Је гло ма и Ко ре ја.
15. Ово су стар је ши не си но ви ма Иса во-

ви јем; си но ви Ели фа са пр вен ца Иса во ва: 
Стар је ши на Те ман, стар је ши на Омар, 
стар је ши на Со фар, стар је ши на Ке нез,
16. Стар је ши на Ко реј, стар је ши на Го том, 

стар је ши на Ама лик. То су стар је ши не од 
Ели фа са у зе мљи едом ској. То су си но ви 
Ади ни.
17. А си но ви Ра гу и ла си на Иса во ва: Стар-

је ши на На хот, стар је ши на За ре, стар је-
ши на Со ме, стар је ши на Мо зе. То су стар-
је ши не од Ра гу и ла у зе мљи едом ској. То су 
си но ви Ва се ма те же не Иса во ве.
18. А си но ви Оли ве ме же не Иса во ве: 

Стар је ши на Је ус, стар је ши на Је глом, стар-
је ши на Ко реј. То су стар је ши не од Оли-
ве ме кће ри Ани не, же не Иса во ве.
19. То су си но ви Иса во ви, и то су стар је-

ши не њи хо ве; а он је Едом.
20. А ово су си но ви *Си ра Хо ре ји на, ко ји 

жи вља ху у оној зе мљи: †Ло тан и Со вал и 
Се ве гон и Ана, *1.Мој. 14,6. †1.Днев. 1,38.
21. И Ди сон и Асар и Ри сон. То су стар је-

ши не Хо ре ји ма, си но ви Си ро ви у зе мљи 
едом ској.
22. А си но ви Ло та но ви бје ху Хо ри ја и 

Емам, а се стра Ло та но ва бје ше Там на.
23. А ово су си но ви Са ва ло ви: Го лам и 

Ма на хат и Ге вил и Со фар и Омар.
24. А ово су си но ви Се ве го но ви: Аи је и 

Ана. А тај је Ана ко ји про на ђе то пле из-
во ре у пу сти њи па су ћи ма гар це Се ве го на 
оца сво је га.
25. А ово су дје ца Ани на: Ди сон и Оли-

ве ма кћи Ани на.
26. А ово су си но ви Ди со но ви: Ама да и 

Асван и Итран и Ха ран.
27. А ово су си но ви Аса ро ви: Ва лам и За-

ван и Акан.
28. А ово су си но ви Ри со но ви: Уз и Аран.
29. И ово су стар је ши не Хо ре ји ма: Стар-

је ши на Ло тан, стар је ши на Со вал, стар је-
ши на Се ве гон, стар је ши на Ана,
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30. Стар је ши на Ди сон, стар је ши на Асар, 
стар је ши на Ри сон. То су стар је ши не Хо ре-
ји ма, ка ко им стар је шо ва ху у зе мљи Си ру.
31. А ово су *ца ре ви ко ји ца ро ва ше у зе-

мљи едом ској при је не го се за ца ри цар 
над си но ви ма Изра и ље ви јем. *1.Днев. 1,43.
32. Ца ро ва у Едом ској Ва лак син Ве о ров, 

а гра ду му бје ше име Де на ва.
33. А кад умри је Ва лак, за ца ри се на ње-

го во мје сто Јо вав син За рин од Во со ре.
34. А кад умри је Јо вав, за ца ри се на ње-

го во мје сто Асом од зе мље те ма нов ске.
35. А кад умри је Асом, за ца ри се на ње-

го во мје сто Адад син Ва ра дов, ко ји иси-
је че Ма ди јан це у по љу мо ав ском, а гра ду 
му бје ше име Ге тен.
36. А кад умри је Адад, за ца ри се на ње-

го во мје сто Са ма да из Ма се ка са.
37. А кад умри је *Са ма да, за ца ри се на 

ње го во мје сто Саул из Ро во та на Ри је ци.
*1.Днев. 1,48.

38. А кад умри је Саул, за ца ри се на ње-
го во мје сто Ва ле нон син Ахо во ров.
39. А кад умри је *Ва ле нон син Ахо во-

ров, за ца ри се на ње го во мје сто Адар, а 
град му се зва ше Фо гор, а же ни му бје ше 
име Ме те ве и ља, ко ја бје ше кћи Ма тра и де 
кће ри Ме зе во ве. *1.Днев. 1,50.
40. И ово су име на стар је ши на ма од 

Иса ва по по ро ди ца ма њи хо ви јем, по мје-
сти ма њи хо ви јем, по име ни ма њи хо ви-
јем: Стар је ши на Там на, стар је ши на Го ла, 
стар је ши на Је тер,
41. Стар је ши на Оли ве ма, стар је ши на 

Ила, стар је ши на Фи нон,
42. Стар је ши на Ке нез, стар је ши на Те-

ман, стар је ши на Ма зар,
43. Стар је ши на Ма ге ди ло, стар је ши на 

За фој. То су стар је ши не едом ске ка ко на-
ста ва ху у сво јој зе мљи. Овај Исав би отац 
Едом ци ма.

Јосифови снови. Продаја у Мисир. 
Јаковљево туговање.

37.А Ја ков жи вља ше у зе мљи гдје 
му је отац био до шљак, у зе-

мљи ха нан ској.
2. Ово су до га ђа ји Ја ко вље ви. Јо сиф кад 

бје ше мо мак од се дам на ест го ди на, па си-

ја ше сто ку с бра ћом сво јом, ко ју ро ди ше 
Ва ла и Зел фа же не оца ње го ва; и до но ша ше 
Јо сиф зле гла со ве о њи ма оцу сво је му.
3. А Изра иљ љу бља ше Јо си фа нај већ ма из-

ме ђу сви јех си но ва сво јих, јер му се ро дио 
под ста рост; и на чи ни му ша ре ну ха љи ну.
4. А бра ћа ви де ћи гдје га отац љу би нај-

већ ма из ме ђу све бра ће ње го ве, ста до ше 
мр зи ти на њ та ко да му не мо га ху ли је пе 
ри је чи про го во ри ти.
5. Уз то усни Јо сиф сан и при по вје ди бра-

 ћи сво јој, те они још већ ма омр зну на њ.
6. Јер им ре че: Да чу је те сан што сам 

снио:
7. Ве зива смо сно пље у по љу, па мој сноп 

уста и ис пра ви се, а ва ши сно по ви иђа ху 
уна о ко ло и кла ња ху се сно пу мо је му.
8. Та да му бра ћа ре ко ше: Да не ћеш још 

би ти цар над на ма и за по ви је да ти нам? 
Сто га још већ ма ста до ше мр зи ти на њ због 
с но ва ње го ви јех и због ри је чи ње го ви јех.
9. По сли је опет усни дру ги сан, и при по-

вје ди бра ћи сво јој го во ре ћи: Усних опет 
сан, а то се сун це и мје сец и је да на ест зви-
је зда кла ња ху ме ни.
10. А при по вје ди и оцу сво је му и *бра ћи 

сво јој; али га отац пре ко ри и ре че му: Ка-
кав је то сан што си снио? Еда ли ће мо 
до ћи ја и ма ти тво ја и бра ћа тво ја да се 
кла ња мо те би до зе мље? *1.Мој. 27,29.
11. И за ви ђа ху му бра ћа; али отац ње гов 

чу ва ше ове ри је чи.
12. А кад бра ћа ње го ва оти до ше да па су 

сто ку оца сво је га код Си хе ма,
13. Ре че Изра иљ Јо си фу: Не па су ли бра-

 ћа тво ја сто ку код Си хе ма? Хај де да те по-
шљем к њи ма. А он ре че: Ево ме.
14. А он му ре че: Иди, ви ди ка ко су бра ћа 

тво ја и ка ко је сто ка, па до ђи да ми ја виш. 
И опра ви га из до ли не хе врон ске, и он 
оти де пут Си хе ма.
15. И чо вјек је дан на ђе га, а он лу та по 

по љу, те га за пи та го во ре ћи: Шта тра жиш?
16. А он ре че: Тра жим бра ћу сво ју; ка жи 

ми, мо лим те, гдје су са сто ком?
17. А чо вјек ре че: Оти шли су одав де, 

јер чух гдје ре ко ше: Хај де мо у До та им. И 
оти де Јо сиф за бра ћом сво јом, и на ђе их 
у До та и му.
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18. А они га угле да ше из да ле ка; и док још 
не до ђе бли зу њих, ста до ше се до го ва ра ти 
да га уби ју,
19. И ре ко ше ме ђу со бом: Гле, ево оно га 

што сне са ња.
20. Хај де са да да га уби је мо и да га ба-

ци мо у ко ју од ови јех ја ма, па ће мо ка-
за ти: Љу та га је звјер ка из је ла. Он да ће мо 
ви дје ти шта ће би ти од ње го ви јех с но ва.
21. Али *Ру вим кад чу то, из ба ви га из 

ру ку њи хо ви јех ре кав: Не мој те да га 
уби је мо. *1.Мој. 42,22.
22. И још им ре че Ру вим: Не мој те кр ви 

про ље ва ти; ба ци те га у ову ја му у пу-
сти њи, а не ди жи те ру ке на њ. А он га 
шћа ше из ба ви ти из ру ку њи хо ви јех и од-
ве сти к оцу.
23. И кад Јо сиф до ђе к бра ћи сво јој, сву-

ко ше с ње га ха љи ну ње го ву, ха љи ну ша-
ре ну, ко ју има ше на се би.
24. И ухва тив ши га ба ци ше га у ја му; а 

ја ма бје ше пра зна, не бје ше во де у њој.
25. По сли је сје до ше да је ду. И по ди гав ши 

очи угле да ше, а то го ми ла Исма и ља ца 
иђа ше од *Га ла да с ка ми ла ма на то ва ре ним 
ми ри са во га ко ри је ња и та мја на и смир не, 
те но ша ху у †Ми сир. *Јер. 8,22. †1.Мој. 37,36.
26. И ре че Ју да бра ћи сво јој: Ка ква ће 

би ти ко рист што ће мо уби ти бра та сво-
је га и за та ји ти крв ње го ву?
27. Хај де да га про да мо ови јем Исма иљ-

ци ма па да не ди же мо ру ке сво је на њ, јер 
нам је брат, на ше је ти је ло. И по слу ша ше 
га *бра ћа ње го ва. *Нем. 5,5.
28. Па кад тр гов ци ма ди јан ски би ја ху по-

ред њих, они из ву ко ше и из ва ди ше *Јо-
си фа из ја ме, и про да до ше Јо си фа Исма иљ-
ци ма за два де сет сре бр ни ка; и они од ве-
до ше Јо си фа у Ми сир. *1.Мој. 45,4; 1.Мој. 39,1.
29. А кад се Ру вим вра ти к ја ми, а то не ма 

Јо си фа у ја ми; та да раз дри је ха љи не сво је,
30. Па се вра ти к *бра ћи сво јој, и ре че: 

Не ма дје те та; а ја ку да ћу? *1.Мој. 42,13.
31. Та да узе ше ха љи ну Јо си фо ву, и за-

клав ши ја ре за мо чи ше ха љи ну у крв,
32. Па он да по сла ше ша ре ну ха љи ну оцу 

ње го ву по ру чив ши: На ђо смо ову ха љи ну, 
ви ди је ли ха љи на си на тво је га или ни је.

33. А он је по зна и ре че: Си на је мо је га 
ха љи на; љу та га је *звјер ка из је ла; Јо сиф 
је до и ста рас ки нут. *1.Мој. 37,20.
34. И раз дри је Ја ков ха љи не сво је, и ве за 

ко стри јет око се бе; и ту жа ше за си ном 
сво јим ду го вре ме на.
35. И сви си но ви ње го ви и све кће ри ње-

го ве уста до ше око ње га тје ше ћи га, али се 
он не да ди ја ше утје ши ти, не го го во ра ше: 
С ту гом ћу у *гроб ле ћи за си ном сво јим. 
Та ко ње гов отац пла ка ше за њим.

*1.Мој. 42,38.
36. А Ма ди јан ци про да до ше га у Ми сир 

*Пе те фри ју, дво ра ни ну фа ра о но ву, за по-
вјед ни ку стра жар ском. *1.Мој. 39,1.

Јудин гријех.

38.А у то ври је ме до го ди се, те Ју да 
оти де од бра ће сво је и увра ти 

се код не ко га Одо ла меј ца, ко је му име бје-
ше Ирас.
2. И он дје ви дје Ју да кћер не ко га Ха на-

неј ца, ко је му име бје ше Са ва, и узе је и 
ле же с њом;
3. И она за труд ње и ро ди си на, ко је му на-

дје де име Ир.
4. И опет за труд њев ши ро ди си на, ко-

је му над је де име Ав нан.
5. И опет ро ди си на, и над је де му име Си-

лом; а Ју да би ја ше у Ха сви, кад она то га 
ро ди.
6. И Ју да оже ни пр вен ца сво је га Ира дје-

вој ком по име ну Та ма ром.
7. Али Ир пр ве нац Ју дин бје ше не ва љао 

пред Го спо дом, и уби га Го спод.
8. А Ју да ре че Ав на ну: Уђи к же ни бра та 

сво је га и оже ни се њом на име бра то во, да 
по диг неш потомство бра ту сво је му.
9. А Ав нан зна ју ћи да не ће би ти ње гов 

по род, кад ли је га ше са же ном бра та сво-
је га про си па ше на зе мљу, да не ро ди дје це 
бра ту сво је му.
10. Али Го спо ду не би ми ло што чи ња ше, 

те уби и ње га.
11. И Ју да ре че Та ма ри сна хи сво јој: 

Оста ни удо ви цом у ку ћи оца сво је га до-
кле од ра сте Си лом син мој. Јер го во ра ше: 
Да не умре и он као бра ћа му. И оти де Та-
ма ра, и жи вља ше у ку ћи оца сво је га.
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12. А кад про ђе мно го вре ме на, умри је 
кћи Са ви на, же на Ју ди на. И кад се Ју да 
утје ши, по ђе у Там ну к љу ди ма што му 
стри зи ја ху *ов це, сам с Ира сом при ја те-
љем сво јим Одо ла меј цем. *2.Сам. 13,23.
13. И ја ви ше Та ма ри го во ре ћи: Ето све-

кар твој иде у Там ну да стри же *ов це 
сво је. *1.Сам. 25,2.
14. А она ски де са се бе удо вич ко ру хо 

сво је, и узе по кри ва ло и по кри ли це, 
и сје де на рас кр шће на пу ту ко ји иде у 
Там ну. Јер ви дје да је *Си лом од ра стао а 
њу још не уда ше за њ. *1.Мој. 38,11.
15. А Ју да кад је ви дје, по ми сли да је блуд-

ница, јер бје ше по кри ла ли це сво је.
16. Па свр ну с пу та к њој и ре че јој: Пу сти 

да лег нем с то бом. Јер ни је по знао да му је 
сна ха. А она ре че: Шта ћеш ми да ти да ле-
гнеш са мном?
17. А он ре че: По сла ћу ти *ја ре из ста да. 

А она му ре че: Али да ми даш за лог, до кле 
га не по шљеш. *1.Мој. 38,20.
18. А он ре че: Ка кав за лог да ти дам? А 

она ре че: Ето, *пр стен и ру бац, и штап 
што ти је у ру ци. И он јој да де, те ле же с 
њом, и она за труд ње од ње га. *1.Мој. 38,25.
19. По сли је устав ши Та ма ра оти де и 

ски де *по кри ва ло са се бе и об у че удо-
вич ко ру хо. *1.Мој. 38,14.
20. А Ју да по сла ја ре по при ја те љу свом 

Одо ла меј цу да му до не се на траг од же не 
за лог. Али је он не на ђе.
21. Па пи та ше љу де по оном мје сту гдје 

је она би ла го во ре ћи: Гдје је она блудница 
што је би ла на рас кр шћу на овом пу ту? А 
они ре ко ше: Ни је ов дје би ло блуднице.
22. И вра ти се к Ју ди и ре че: Не на ђох је, 

не го још ре ко ше мје шта ни: Ни је ов дје 
би ло блуднице.
23. А Ју да ре че: Не ка јој да се не сра мо-

ти мо; ја сам слао ја ре, али је ти не на ђе.
24. А кад про ђе до три мје се ца да на, ја ви ше 

Ју ди го во ре ћи: Та ма ра сна ха тво ја учи ни 
*пре љу бу, и ево за труд ње од пре љу бе. А 
Ју да ре че: Из ве ди те је да се спа ли. *Суд. 19,2.
25. А кад је по ве до ше, по сла к све кру сво-

је му и по ру чи: С чо вје ком чи је је ово за-
труд ње ла сам. И ре че: Тра жи чи ји је овај 
пр стен и ру бац и штап.

26. А Ју да по зна и ре че: Пра ви ја је од 
ме не, јер је не да дох си ну сво је му Си ло му. 
И ви ше не ле же с њом.
27. А кад до ђе ври је ме да ро ди, а то бли-

зан ци у утро би ње зи ној.
28. И кад се по ра ђа ше, јед но ди је те по-

мо ли ру ку, а ба би ца узе и ве за му цр вен 
ко нац око ру ке го во ре ћи: Овај је пр ви.
29. Али он уву че ру ку, и гле иза ђе брат ње-

гов, а она ре че: Ка ко про дри је? Про ди ра ње 
не ка ти бу де. И над је нуше му име Фа рес.
30. А по сли је иза ђе брат му, ко је му око 

ру ке би ја ше цр ве ни ко нац, и над јену ше 
му име За ра.

Јосифово служење код Петефрија, 
чедност и тамновање.

39.А Јо си фа од ве до ше у Ми сир; 
и *Пе те фри је дво ра нин фа-

ра о нов, за по вјед ник стра жар ски, чо вјек 
Ми си рац, ку пи га од Исма и ља ца, ко ји га 
од ве до ше она мо. *1.Мој. 37,36.
2. И Го спод бје ше с Јо си фом, те би сре-

ћан, и жи вља ше у ку ћи го спо да ра сво је га 
Ми сир ца.
3. И го спо дар ње гов ви дје да је Го спод с 

њим и да све што ра ди, Го спод во ди у на-
пре дак у ру ци ње го вој.
4. И Јо сиф сте че ми лост у ње га, и дво-

ра ше га; а нај по сли је по ста ви га над ци-
је ли јем до мом сво јим, и што год има ше 
ње му да де у ру ке.
5. А кад га по ста ви над до мом сво јим и 

над сви јем што има ше, од та да Го спод бла-
го сло ви дом то га Ми сир ца због Јо си фа; и 
бла го слов Го спод њи бје ше на све му што 
има ше у ку ћи и у по љу.
6. И оста ви у Јо си фо ви јем ру ка ма све 

што има ше, и не раз би ра ше ни за што 
осим је ла ко је је ђа ше. А Јо сиф би ја ше ли-
је па ста са и ли је па ли ца. брињаше
7. И до го ди се по сли је, те се же на го спо-

да ра ње го ва за гле да у Јо си фа, и ре че: Ле зи 
са мном.
8. А он не хтје, не го ре че же ни го спо да ра 

сво је га: Ето го спо дар мој не раз би ра ни 
за што што је у ку ћи, не го што год има 
да де ме ни у ру ке. брине
9. Ни сам ни је ве ћи од ме не у овој ку ћи, 

и ни шта не кри је од ме не осим те бе, јер си 
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му же на; па ка ко бих учи нио та кво грд но 
зло и Бо гу згри је шио?
10. И она го во ра ше та кве ри је чи Јо си фу 

сва ки дан, али је не по слу ша да лег не с 
њом ни да се ба ви код ње.
11. А је дан дан кад до ђе Јо сиф у ку ћу да 

ра ди свој по сао, а не бје ше ни ко га од до-
ма шњих у ку ћи,
12. Она га ухва ти за ха љи ну го во ре ћи: 

Ле зи са мном. Али он оста вив јој у ру ка ма 
ха љи ну сво ју по бје же и оти де.
13. А кад она ви дје гдје јој оста ви у ру-

ка ма ха љи ну сво ју и по бје же,
14. Вик ну че љад сво ју, и ре че им го во-

ре ћи: Гле дај те, до вео нам је чо вје ка Је вре-
ји на да нас сра мо ти; до ђе к ме ни да лег не 
са мном, а ја по ви ках иза гла са;
15. А он кад чу гдје ви чем, оста ви ха љи ну 

сво ју код ме не и по бје же и оти де.
16. И она оста ви ха љи ну ње го ву код се бе, 

док му го спо дар до ђе ку ћи.
17. А та да му ре че ова ко го во ре ћи: Слу га 

Је вре јин, ко је га си нам до вео, до ђе к ме ни 
да ме осра мо ти;
18. А ја по ви ках иза гла са, те он оста вив 

ха љи ну сво ју код ме не по бје же.
19. А кад го спо дар ње гов чу ри је чи же не 

сво је гдје му ре че: То ми је учи нио слу га 
твој, раз гње ви се вр ло.
20. И го спо дар Јо си фов ухва ти га, и ба ци 

га у *там ни цу, гдје ле жа ху су жњи цар ски; 
и би он дје у там ни ци. *1.Мој. 40,3.
21. Али *Го спод бје ше с Јо си фом и ра-

ши ри †ми лост сво ју над њим и учи ни те 
оми ље там ни ча ру. *2.Мој. 11,3. †Нем. 1,11.
22. И по вје ри там ни чар Јо си фу све су-

жње у *там ни ци, и што је год тре ба ло он-
дје чи ни ти он уре ђи ва ше. *1.Мој. 40,3.
23. И там ни чар не над гле да ше ни шта 

што бје ше у Јо си фо вој ру ци, јер *Го спод 
бје ше с њим; и што год чи ња ше, Го спод 
во ђа ше у на пре дак. *1.Мој. 39,2.

Јосиф тумачи сужњима 
њихове снове.

40.По сли је то га до го ди се, те *пе-
хар ник ца ра ми сир ско га и 

хље бар скри ви ше го спо да ру сво је му, ца-
ру ми сир ском. *Нем. 1,11.

2. И фа раон се раз гње ви на та два дво ра-
ни на, на стар је ши ну над пе хар ни ци ма и 
на стар је ши ну над хље ба ри ма;
3. И ба ци их у там ни цу у ку ћи за по-

вјед ни ка стра жар ско га, гдје Јо сиф бје-
 ше су жањ.
4. А за по вјед ник стра жар ски од ре ди им Јо-

си фа да их слу жи; и би ја ху ду го у там ни ци.
5. И усни ше сан обо ји ца у јед ну ноћ, 

сва ки по зна че њу сво је га сна за се бе, и пе-
хар ник и хље бар ца ра ми сир ско га, ко ји 
би ја ху су жњи у там ни ци.
6. И сју тра дан кад до ђе Јо сиф к њи ма, 

по гле да их, а они бје ху вр ло не ве се ли.
7. Па за пи та дво ра не фа ра о но ве, ко ји би-

ја ху су жњи с њим у ку ћи го спо да ра ње-
го ва, и ре че: Што сте да нас ли ца не ве се ла?
8. А они му ре ко ше: Сан усни смо обо-

ји ца, а не ма ко да нам ка же шта зна че. А 
Јо сиф им ре че: Шта зна че, ни је ли у Бо га? 
Али при по вје ди те ми.
9. И стар је ши на над пе хар ни ци ма при-

по вје ди сан свој Јо си фу го во ре ћи: Сних, 
а пре да мном чо кот;
10. И на чо ко ту бје ху три ло зе, и на пу пи 

и про цва те, и гро жђе на ње му узре;
11. А у ру ци ми бје ше ча ша фа ра о но ва, 

те по брах зре ло гро жђе и ис ци је дих га у 
ча шу фа ра о но ву, и до да дох ча шу фа ра о ну.
12. А Јо сиф му ре че: Ово зна чи: Три су 

ло зе три да на.
13. Још три да на, и фа раон бро је ћи сво је 

дво ра не узе ће и те бе, и опет те по ста ви ти у 
пре ђа шњу слу жбу, и опет ћеш му до да ва ти 
ча шу као и пре  док си му био пе хар ник.
14. Али не мој за бо ра ви ти ме не кад бу деш 

у до бру, учи ни *ми лост и по ме ни за ме фа-
ра о ну, и из ва ди ме из ове ку ће. *Исус Н. 2,12.
15. Јер су ме укра ли из зе мље је вреј ске, а 

ов дје ни је сам ни шта учи нио да ме ба це у 
ову ја му.
16. А кад ви дје стар је ши на над хље ба-

ри ма ка ко ли је по ка за сан, ре че Јо си фу: 
И ја сних, а ме ни на гла ви три ко та ри це 
би је ле;
17. И у нај гор њој ко та ри ци би ја ше сва-

ко ја ких ко ла ча за фа ра о на, и пти це је ђа ху 
из ко та ри це на мо јој гла ви.
18. А Јо сиф од го во ри и ре че: Ово зна чи: 

Три ко та ри це три су да на.
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19. Још три да на, и фа раон бро је ћи дво-
ра не сво је из ба ци ће те и обје си ће те на 
вје ша ла, и пти це ће је сти с те бе ме со.
20. И кад до ђе тре ћи дан, то бје ше дан у 

ко ји се ро дио фа раон, и учи ни фа раон 
го збу сви ма слу га ма сво јим, и на и ђе ме ђу 
слу га ма сво јим на стар је ши ну над пе хар-
ни ци ма и на стар је ши ну над хље ба ри ма;
21. И по вра ти стар је ши ну над пе хар ни-

ци ма у *слу жбу да до да је ча шу фа ра о ну;
*1.Мој. 40,13.

22. А стар је ши ну над хље ба ри ма обје си, 
као што ка за Јо сиф.
23. И стар је ши на над пе хар ни ци ма не 

опо ме ну се Јо си фа, не го га за бо ра ви.

Фараонови снови. Јосифово тумачење, 
унапређење и старање о Мисиру.

41.А по сли је дви је го ди не да на ус-
ни фа раон, а он сто ји на јед-

ној ри је ци.
2. И гле, из ри је ке иза ђе се дам кра ва ли-

је пи јех и де бе ли јех, и ста до ше па сти по 
оба ли.
3. И гле, иза њих иза ђе из ри је ке се дам 

дру гих кра ва, ру жни јех и мр ша ви јех, и 
ста до ше по ред они јех кра ва на оба ли.
4. И ове кра ве ру жне и мр ша ве по је до ше 

они јех се дам кра ва ли је пи јех и де бе ли јех. 
У том се про бу ди фа раон.
5. Па опет за спав усни дру гом, а то се дам 

кла со ва из ра сте из јед но га ста бла је дри-
јех и ли је пи јех; једне стабљике
6. А иза њих ис кли ја се дам кла со ва ма ли-

јех и шту ри јех;
7. Па ови кла со ви ма ли по је до ше они јех 

се дам ве ли ки јех и је дри јех. У том се про-
бу ди фа раон и ви дје да је сан.
8. И кад би ују тру, он се за бри ну у ду ху, и 

по слав са зва све га та ре ми сир ске и све му-
дра це, и при по вје ди им шта је снио; али 
ни ко не мо же ка за ти фа ра о ну шта зна чи.
9. Та да про го во ри стар је ши на над пе-

хар ни ци ма фа ра о ну и ре че: Да нас се опо-
ме нух гри је ха сво је га,
10. Кад се *фа раон ра ср ди на слу ге сво је 

и ба ци у †там ни цу у ку ћи за по вјед ни ка 
стра жар ско га ме не и стар је ши ну над 
хље ба ри ма, *1.Мој. 40,2. †1.Мој. 39,20.

11. Усни смо у јед ну ноћ ја и он, сва ки за 
се бе по зна че њу сна сво је га усни смо.
12. А он дје би ја ше с на ма мом че Је вреј че, 

слу га за по вјед ни ка стра жар ско га, и ми 
му при по вје ди смо сне, а он нам ка за шта 
чи ји сан зна чи.
13. И зби се ка ко нам ка за: Ме не по вра ти 

фа раон у слу жбу, а оно га обје си.
14. Та да фа раон по сла по Јо си фа, и бр же га 

из ве до ше из *там ни це, а он се обри ја и пре-
о бу че се, те иза ђе пред фа ра о на. *Проп. 4,14.
15. А фа раон ре че Јо си фу: Усних сан, па 

ми ни ко не уми је да ка же шта зна чи; а за 
те бе чу јем да уми јеш ка зи ва ти сне.
16. А *Јо сиф од го во ри фа ра о ну и ре че: 

То ни је у мо јој вла сти, Бог ће ја ви ти до-
бро фа ра о ну. *1.Мој. 40,8.
17. И ре че фа раон Јо си фу: Усних, а ја сто-

јим крај ри је ке на оба ли.
18. И гле, из ри је ке иза ђе се дам кра ва де-

бе ли јех и ли је пи јех, те ста до ше па сти по 
оба ли.
19. И гле, иза њих иза ђе се дам дру гих 

кра ва рђа ви јех, и вр ло ру жни јех и мр ша-
ви јех, ка кви јех ни је сам ви дио у ци је лој 
зе мљи ми сир ској.
20. И ове кра ве мр ша ве и ру жне по је-

до ше они јех се дам де бе ли јех,
21. И кад им би ше у тр бу ху, не по зна ва ше 

се да су им у тр бу ху, не го опет бје ху она ко 
ру жне као при је. У том се про бу дих.
22. Па опет усних, а то се дам кла со ва из ра-

сте из јед но га ста бла је дри јех и ли је пи јех;
23. А иза њих ис кли ја се дам ма ли јех, тан-

ки јех и шту ри јех.
24. И ови тан ки кла со ви про ждри је ше 

они јех се дам ли је пи јех. И ово при по вје-
дих га та ри ма, али ми ни је дан не зна ка-
за ти шта зна чи.
25. А Јо сиф ре че фа ра о ну: Оба су сна фа-

ра о но ва јед на ка; Бог ја вља фа ра о ну шта 
је на у мио.
26. Се дам ли је пи јех кра ва је су се дам го-

ди на, и се дам ли је пи јех кла со ва је су се-
дам го ди на; оба су сна јед на ка.
27. А се дам кра ва мр ша ви јех и ру жни јех, 

што иза ђо ше иза они јех, је су се дам го-
ди на; и се дам кла со ва сит ни јех и шту ри-
јех би ће се дам го ди на глад ни јех.
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28. То је што ре кох фа ра о ну: Бог ка же 
фа ра о ну шта је на у мио.
29. Ево до ћи ће се дам го ди на вр ло род-

ни јех у свој зе мљи ми сир ској.
30. А иза њих на ста ће се дам глад ни јех го-

ди на, гдје ће се за бо ра ви ти све оби ље у *зе-
мљи ми сир ској, јер ће †глад са тр ти зе мљу,

*1.Мој. 47,13. †Псал. 105,16.
31. Те се не ће зна ти то оби ље у зе мљи од 

гла ди по то ње, јер ће би ти вр ло ве ли ка.
32. А што је два пу та уза стоп це фа раон 

снио, то је за то што је за ци је ло Бог та ко 
на у мио, и на ско ро ће то учи ни ти Бог.
33. Не го са да не ка по тра жи фа раон чо-

вје ка му дра и ра зум на, па не ка га по ста ви 
над зе мљом ми сир ском.
34. И не ка гле да фа раон да по ста ви стар-

је ши не по зе мљи, и по ку пи пе ти ну по зе-
мљи ми сир ској за се дам род ни јех го ди на;
35. Не ка ску пља ју од сва ко га жи та за 

род ни јех го ди на ко је иду, и не ка сне су 
под ру ку фа ра о но ву сва ко га жи та у све 
гра до ве, и не ка чу ва ју,
36. Да се на ђе хра не зе мљи за се дам го-

ди на глад ни јех, кад на ста ну, да не про-
пад не зе мља од гла ди.
37. И ово се учи ни до бро фа ра о ну и сви-

јем слу га ма ње го ви јем.
38. И ре че фа раон слу га ма сво јим: Мо-

же мо ли на ћи *чо вје ка ка кав је овај, у ко-
јем би био Дух Бож ји? *Дан. 5,11; 4.Мој. 27,18.
39. Па ре че фа раон Јо си фу: Кад је те би 

ја вио Бог све ово, не ма ни ко га та ко му-
дра и ра зум на као што си ти.
40. Ти ћеш би ти над до мом мо јим, и сав 

ће ти на род мој уста љу би ти; са мо ћу ови-
јем при је сто лом би ти ве ћи од те бе.
41. И још ре че фа раон Јо си фу: Ево, по-

ста вљам те над свом зе мљом ми сир ском.
42. И ски де фа раон *пр стен с ру ке сво је 

и мет ну га Јо си фу на ру ку, и об у че га у ха-
љи не од тан ко га плат на, и обје си му злат ну 
ве ри жи цу о вра ту, *Јест. 3,10. украсни ланац
43. И по са ди га на ко ла ко ја би ја ху дру га 

за ње го ви јем, и за по вје ди да пред њим 
ви чу: Кла њај те се, и да га је по ста вио над 
свом зе мљом *ми сир ском. *1.Мој. 45,8.

44. И још ре че фа раон Јо си фу: Ја сам фа-
раон, али без те бе не ће ни ко ма ћи ру ке 
сво је ни но ге сво је у свој зе мљи ми сир ској.
45. И над је фа раон Јо си фу име Псон том-

фа них, и оже ни га Асе не том, кћер ју По-
ти фе ре све ште ни ка он ско га. И по ђе Јо-
сиф по зе мљи ми сир ској.
46. А би ја ше Јо си фу три де сет го ди на 

кад иза ђе пред фа ра о на ца ра ми сир-
ско га. И оти шав од фа ра о на оби ђе сву 
зе мљу ми сир ску.
47. И за се дам род ни јех го ди на ро ди зе-

мља сва шта из о би ла.
48. И ста де Јо сиф ку пи ти за ти јех се дам 

го ди на сва ко га жи та што бје ше по зе мљи 
ми сир ској, и сно си ти жи то у гра до ве; у 
сва ки град сно ша ше жи то с њи ва ко је 
бје ху око ње га.
49. Та ко на ку пи Јо сиф жи та вр ло мно го 

ко ли ко је пи је ска мор ско га, та ко да га 
пре ста мје ри ти, јер му не бје ше бро ја.
50. И до кле још не на ста глад на го-

ди на, ро ди ше се *Јо си фу два си на, ко је 
му ро ди Асе не та кћи По ти фе ре све ште-
ни ка он ско га. *1.Мој. 46,20.
51. И пр вен цу над је де Јо сиф име *Ма на-

си ја, го во ре ћи: Јер ми Бог да де да за бо ра-
вим сву му ку сво ју и сав дом оца сво је га.

*1.Мој. 48,1.
52. А дру го ме над је де име Је фрем, го во-

ре ћи: Јер ми Бог да де да ра стем у зе мљи 
не во ље сво је.
53. Али про ђе се дам го ди на род ни јех у 

зе мљи ми сир ској;
54. И на ста се дам го ди на глад ни јех, као 

што је Јо сиф на при јед ка зао. И бје ше *глад 
по сви јем зе мља ма, а по свој †зе мљи ми-
сир ској бје ше хље ба. *Псал. 105,16. †Дје ла 7,11.
55. Али нај по сли је на ста глад и по свој 

зе мљи ми сир ској, и на род по ви ка к фа ра-
о ну за хљеб; а фа раон ре че сви ма Ми сир-
ци ма: Иди те к Јо си фу, па што вам он ка же 
оно чи ни те.
56. И кад глад бје ше по свој *зе мљи, 

отво ри †Јо сиф све жит ни це, и про да ва ше 
Ми сир ци ма. И глад по ста вр ло ве ли ка у 
зе мљи ми сир ској. *1.Мој. 42,6. †1.Мој. 47,14.
57. И из сви јех зе ма ља до ла жа ху у Ми сир 

к Јо си фу да ку пу ју; јер по ста ве ли ка глад 
у сва кој *зе мљи. *5.Мој. 9,28.
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Пут синова Јаковљевих у 
Мисир без Венијамина.

42.А *Ја ков ви де ћи да има жи та у 
Ми си ру, ре че си но ви ма сво-

јим: Шта гле да те је дан на дру го га?*Дје ла 7,12.
2. И ре че: Ето чу јем да у Ми си ру има 

жи та; иди те она мо те нам ку пи те оту да, 
да оста не мо жи ви и не по мре мо.
3. И де се то ри ца бра ће Јо си фо ве оти-

до ше да ку пе жи та у Ми си ру.
4. А Ве ни ја ми на бра та Јо си фо ва не пу-

сти отац с бра ћом го во ре ћи: Да га не би 
за де си ло ка кво зло.
5. И до ђо ше си но ви Изра и ље ви да ку пе 

жи та с оста ли ма ко ји до ла жа ху; јер бје ше 
глад у зе мљи ха нан ској.
6. А Јо сиф упра вља ше зе мљом, и про-

да ва ше жи то све му на ро ду по зе мљи. И 
бра ћа Јо си фо ва до шав ши по кло ни ше му 
се ли цем до зе мље.
7. А Јо сиф угле дав бра ћу сво ју по зна их; 

али се учи ни да их не по зна је, и оштро 
им про го во ри и ре че: Ода кле сте до шли? 
А они ре ко ше: Из зе мље ха нан ске, да ку-
пи мо хра не.
8. Јо сиф, да кле, по зна бра ћу сво ју; али 

они ње га не по зна ше.
9. И опо ме ну се Јо сиф с но ва ко је је снио 

за њих; и ре че им: Ви сте ухо де; до шли сте 
да ви ди те гдје је зе мља сла ба.
10. А они му ре ко ше: Ни је смо, го спо да ру; 

не го слу ге тво је до ђо ше да ку пе хра не.
11. Сви смо си но ви јед но га чо вје ка, по-

ште ни љу ди, ниг да ни је су слу ге тво је би-
 ле ухо де.
12. А он им ре че: Ни је исти на, не го сте 

до шли да ви ди те гдје је зе мља сла ба.
13. А они ре ко ше: Нас је би ло два на ест 

*бра ће, слу га тво јих, си но ва јед но га чо-
вје ка у зе мљи ха нан ској; и ено, нај мла ђи 
је да нас код оца на ше га, а јед но га не ма 
ви ше. *1.Мој. 37,30.
14. А Јо сиф им ре че: Ка жем ја да сте ви 

ухо де.
15. Не го хо ћу да се увје рим ова ко: Та ко 

жив био фа раон, не ће те иза ћи одав де, до-
кле не до ђе амо нај мла ђи брат ваш.
16. По шљи те јед но га из ме ђу се бе не ка 

до ве де бра та ва ше га, а ви ће те оста ти ов-

дје у там ни ци, па ћу ви дје ти је ли исти на 
што го во ри те; ина че сте ухо де, та ко жив 
био фа раон!
17. И за тво ри их у там ни цу на три да на.
18. А тре ћи дан ре че им Јо сиф: Ако сте 

ра ди жи во ту, ово учи ни те, јер се ја Бо га 
бо јим:
19. Ако сте по ште ни љу ди, је дан брат 

из ме ђу вас не ка оста не у там ни ци, а ви 
иди те и од не си те жи та ко ли ко тре ба по-
ро ди ца ма ва шим.
20. Па он да до ве ди те к ме ни нај мла ђе га 

бра та сво је га да се по свје до че ри је чи ва ше 
и да не из ги не те. И они учи ни ше та ко.
21. И ре ко ше је дан дру гом: До и ста се 

огри је ши смо о бра та сво је га, јер ви дје-
смо му ку ду ше ње го ве кад нам се мо-
ља ше, па га се оглу ши смо; за то до ђе на 
нас ова му ка.
22. А *Ру вим од го во ри им го во ре ћи: Ни-

је сам ли вам го во рио, не мој те се гри је ши-
 ти о ди је те? Али ме не по слу ша сте; и за то се 
ево тра жи од нас крв ње го ва. *1.Мој. 37,21.
23. А они не зна ди ја ху да их Јо сиф ра-

зу ми је, јер се с њим раз го ва ра ху пре ко 
ту ма ча.
24. А Јо сиф окре те се од њих, и за пла ка 

се. По том се опет окре те к њи ма, и про го-
во ри с њи ма, и узев из ме ђу њих *Си ме у на 
ве за га пред њи ма. *1.Мој. 43,23.
25. И за по вје ди Јо сиф да им на спу вре ће 

жи та, па и нов це што је ко ји дао да мет ну 
сва ко ме у вре ћу, и да им да ду бра шње-
ни це на пут. И та ко би учи ње но.

храна и торба за пут
26. И на то ва рив ши жи то сво је на ма-

гар це сво је оти до ше.
27. А је дан од њих отво рив сво ју вре ћу да 

на хра ни ма гар ца сво је га у јед ној *го сти о-
ни ци, ви дје нов це сво је озго у вре ћи.

*1.Мој. 43,21.
28. И ре че бра ћи сво јој: Ја до бих на траг 

нов це сво је, ево их у мо јој вре ћи. И за дрх та 
ср це у њи ма и упла ши ше се го во ре ћи је-
дан дру го ме: Што нам то учи ни Бог?
29. И до шав ши к Ја ко ву оцу сво је му у зе-

мљу ха нан ску, при по вје ди ше му све што 
им се до го ди, го во ре ћи:
30. Оштро го во ра ше с на ма чо вјек, ко ји 

за по ви је да у оној *зе мљи, и до че ка нас 
као ухо де. *1.Мој. 42,7.
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31. А кад му ре ко смо: Ми смо по ште ни 
љу ди, ниг да ни је смо би ли ухо де;
32. Би ло нас је два на ест бра ће, си но ва оца 

на ше га; јед но га већ не ма, а нај мла ђи је да-
нас код оца на ше га у зе мљи ха нан ској;
33. Ре че нам чо вјек, ко ји за по ви је да у оној 

зе мљи: Ова ко ћу до зна ти је сте ли *по ште ни 
љу ди: бра та јед но га из ме ђу се бе оста ви те 
код ме не, а што вам тре ба за по ро ди це ва ше 
гла ди ра ди, узми те и иди те. *1.Мој. 42,19.
34. По сли је до ве ди те к ме ни бра та сво-

је га нај мла ђе га, да се увје рим да ни је сте 
ухо де не го по ште ни љу ди; бра та ћу вам 
вра ти ти, и мо ћи ће те тр го ва ти по овој 
*зе мљи. *1.Мој. 34,10.
35. А кад из ру чи ва ху вре ће сво је, гле, 

сва ко ме у вре ћи бје ху у за ве жља ју нов ци 
ње го ви; и ви дјев ши за ве жља је но ва ца 
сво јих упла ши ше се и они и отац им.
36. И ре че им Ја ков отац њи хов: По тр сте 

ми дје цу; Јо си фа не ма, Си ме у на не ма, па 
хо ће те и Ве ни ја ми на да узме те; све се ску-
пи ло на ме.
37. А Ру вим про го во ри и ре че оцу сво-

је му: Два си на мо ја убиј, ако ти га не до ве-
дем на траг; дај га у мо је ру ке, и ја ћу ти га 
опет до ве сти.
38. А он ре че: Не ће ићи син мој с ва ма, 

јер је брат ње гов умро и он оста сам, па 
ако би га за де си ло ка кво зло на пу ту на 
ко ји ће те ићи, сва ли ли би сте ме ста ра с 
ту гом у *гроб. *1.Мој. 37,35.

Пут синова Јаковљевих у 
Мисир са Венијамином.

43.Али *глад бје ше вр ло ве ли ка у 
оној †зе мљи.

*1.Мој. 12,10. †1.Мој. 26,1.
2. Па кад по је до ше жи то ко је би ја ху до-

ни је ли из Ми си ра, ре че им отац: Иди те 
опет, и ку пи те нам ма ло хра не.
3. А Ју да му про го во ри и ре че: Твр до нам 

се за ре као онај чо вјек го во ре ћи: Не ће те 
ви дје ти ли ца мо је га, ако не бу де с ва ма 
брат ваш.
4. Ако ћеш пу сти ти с на ма бра та на ше га, 

ићи ће мо и ку пи ће мо ти хра не.
5. Ако ли не ћеш пу сти ти, не ће мо ићи, јер 

нам је ка зао онај чо вјек: Не ће те ви дје ти 
ли ца мо је га, ако не бу де с ва ма брат ваш.

6. А Изра иљ ре че: Што ми то зло учи ни-
сте и ка за сте чо вје ку да има те још јед но га 
бра та?
7. А они ре ко ше: Чо вјек је по тан ко ра-

с пи ти вао за нас и за род наш го во ре ћи: 
Је ли вам јо ште жив отац? Има те ли још 
бра ће? А ми му од го ва ра смо ка ко нас пи-
та ше. Је смо ли мо гли ка ко зна ти да ће ка-
за ти: До ве ди те бра та сво је га?
8. И ре че Ју да Изра и љу оцу сво је му: Пу-

сти ди је те са мном, па ће мо се по диг ну ти 
и оти ћи, да оста не мо жи ви и не по мре мо 
и ми и ти и на ша дје ца.
9. Ја ти се јам чим за њ, из мо је га ру ке 

ишти; ако ти га не до ве дем на траг и пре да 
те не ста вим, да сам ти крив до ви је ка.
10. Да ни је смо то ли ко окли је ва ли, до-

са да би смо се два пу та вра ти ли.
11. Он да ре че Изра иљ отац њи хов: Кад је 

та ко, учи ни те ово: Узми те што нај љеп ше 
има у овој *зе мљи у сво је вре ће, и по не-
си те †чо вје ку оном дар: Ма ло та мја на и 
ма ло ме да, ми ри са ва ко ри је ња и смир не, 
ур ме и ба де ма. *Је зек. 27,17. †При че 18,16.
12. А но ва ца по не си те дво ји ном, и 

узми те нов це што би ја ху озго у вре ћа ма 
ва шим и од не си те на траг, мо же би ти да је 
по гр је шка.
13. И узми те бра та сво је га, па уста ни те и 

иди те опет к оном чо вје ку.
14. А Бог Све мо гу ћи да вам да да на-

ђе те ми лост у оно га *чо вје ка, да вам пу-
сти бра та ва ше га дру го га и Ве ни ја ми на; 
ако ли оста нем без дје це, нек оста нем без 
дје це. *Псал. 34,8.
15. Та да узев ши да ре и но ва ца дво ји ном, 

узев ши и Ве ни ја ми на, по ди го ше се и оти-
до ше у Ми сир, и иза ђо ше пред Јо си фа.
16. А *Јо сиф кад ви дје с њи ма Ве ни ја-

ми на, ре че чо вје ку ко ји упра вља ше ку-
ћом ње го вом: Од ве ди ове љу де у ку ћу, па 
на ко љи ме са и зго то ви, јер ће у под не са 
мном је сти ови љу ди. *1.Мој. 39,4.
17. И учи ни чо вјек ка ко Јо сиф ре че, и 

уве де љу де у ку ћу Јо си фо ву.
18. А они се бо ја ху кад их чо вјек во ђа ше 

у ку ћу Јо си фо ву, и ре ко ше: За нов це ко ји 
пре ђе бје ху мет ну ти у вре ће на ше во ди 
нас, до кле сми сли ка ко ће нас окри ви ти, 
да нас за ро би и узме на ше ма гар це.

ПРВА КЊИГА МОЈСИЈЕВА,  ГЛ. 42. 43



– 44 –

19. Па при сту пив ши к чо вје ку ко ји упра-
вља ше ку ћом Јо си фо вом, про го во ри ше 
му на вра ти ма кућ ним,
20. И ре ко ше: Чуј, го спо да ру; до шли смо 

би ли и пре , и ку пи смо хра не;
21. Па кад до ђо смо у јед ну *го сти о-

ни цу и отво ри смо вре ће, а то нов ци сва-
ко га од нас би ја ху озго у вре ћи ње го вој, 
нов ци на ши на мје ру; и ево смо их до ни-
је ли на траг; *1.Мој. 42,27.
22. А дру ге смо нов це до ни је ли да ку-

пи мо хра не; не зна мо ко нам мет ну нов це 
на ше у вре ће.
23. А он им ре че: Бу ди те мир ни, не бој те 

се; Бог ваш и Бог оца ва ше га мет нуо је 
бла го у вре ће ва ше; нов ци су ва ши би ли 
у ме не. И из ве де им Си ме у на.
24. И уве де их чо вјек у ку ћу Јо си фо ву, и 

до не се им во де те опра ше но ге, и ма гар-
ци ма њи хо ви јем по ло жи.
25. И при пра ви ше дар, че ка ју ћи до кле 

до ђе Јо сиф у под не, јер чу ше да ће они он-
дје об је до ва ти.
26. И кад Јо сиф до ђе ку ћи, из не со ше му 

дар ко ји има ху код се бе, и по кло ни ше му 
се до *зе мље. *Ру та 2,10.
27. А он их за пи та ка ко су, и ре че: Ка ко је 

отац ваш ста ри, за ко га ми го во ри сте, је 
ли јо ште жив?
28. А они ре ко ше: До бро је слу га твој, отац 

наш; још је жив. И по кло ни ше му се.
29. А он по гле дав ви дје Ве ни ја ми на 

бра та сво је га, си на ма те ре сво је, и ре че: Је 
ли вам то нај мла ђи брат ваш за ко је га ми 
го во ри сте? И ре че: Бог да ти бу де ми ло-
стив, син ко!
30. А Јо си фу го ра ше *ср це од љу ба ви 

пре ма бра ту сво је му, те бр же по тра жи 
гдје ће пла ка ти, и ушав у јед ну со бу пла ка 
он дје. *Јер. 31,20.
31. По сли је умив се иза ђе, и ус те жу ћи се 

ре че: Дај те објед. силом уздржавајући
32. И до не со ше ње му на по се, и њи ма на-

по се, и *Ми сир ци ма ко ји об је до ва ху у 
ње га на по се, јер не мо га ху Ми сир ци је сти 
с Је вре ји ма, јер је то не чи сто Ми сир ци ма.

*1.Мој. 46,34.

33. А сје ђа ху пред њим ста ри ји по стар је-
шин ству сво јем а мла ђи по мла до сти сво-
јој. И згле да ху се од чу да.
34. И узи ма ју ћи је ла ис пред се бе сла ше 

њи ма, и *Ве ни ја ми ну до па де пет пу та 
ви ше не го дру ги ма. И пи ше и на пи ше се 
с њим. *1.Мој. 45,22.

Јосифову браћу застрашују.

44.И за по вје ди Јо сиф чо вје ку што 
упра вља ше ку ћом ње го вом 

го во ре ћи: На спи ови јем љу ди ма у вре ће 
жи та ко ли ко мо гу по ни је ти, и сва ко ме у 
вре ћу мет ни озго нов це ње го ве.
2. И ча шу мо ју, ча шу сре бр ну, мет ни нај-

мла ђе му у вре ћу озго и нов це за ње го во 
жи то. И учи ни ка ко му Јо сиф ре че.
3. А ују тру кад сва ну, от пу сти ше љу де с 

ма гар ци ма њи хо ви јем.
4. А кад иза ђо ше из мје ста и још не би-

ја ху да ле ко, ре че Јо сиф чо вје ку што упра-
вља ше ку ћом ње го вом: Уста ни, иди бр же 
за они јем љу ди ма, и кад их стиг неш ре ци 
им: За што вра ћа те зло за до бро?
5. Ни је ли то ча ша из ко је пи је мој го спо-

дар, и не ће ли по њој за ци је ло по зна ти ка-
кви сте? Зло сте ра ди ли што сте то учи ни ли.
6. И он их сти же, и ре че им та ко.
7. А они му ре ко ше: За што го во риш, го-

спо да ру, та кве ри је чи? Са чу вај Бо же да 
слу ге тво је учи не та ко што!
8. Ено смо ти до ни је ли на траг из зе мље 

ха нан ске нов це ко је на ђо смо озго у вре-
ћа ма сво јим, па ка ко би смо укра ли из 
ку ће го спо да ра тво је га сре бро или зла то?
9. У ко је га се из ме ђу слу гу тво јих на ђе, 

онај не ка по ги не, и сврх то га ми ће мо 
би ти ро бо ви го спо да ру твоје му.
10. А он ре че: Не ка бу де ка ко ре ко сте; 

али у ко га се на ђе, онај да ми бу де роб, а 
ви оста ли не ће те би ти кри ви.
11. И бр же по ски да ше сви на зе мљу 

вре ће сво је, и раз дри је ши ше сва ки сво ју 
вре ћу.
12. А он ста де тра жи ти по чев од нај ста-

ри је га, и кад до ђе до нај мла ђе га, на ђе се 
ча ша у вре ћи Ве ни ја ми но вој.
13. Та да раз дри је ше ха љи не сво је, и на-

то ва рив ши сва ки свој то вар на сво је га 
ма гар ца вра ти ше се у град.
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14. И до ђе Ју да с бра ћом сво јом Јо си фу 
у ку ћу, док он још би ја ше код ку ће, и па-
до ше пред њим на зе мљу.
15. А Јо сиф им ре че: Шта сте то учи ни ли? 

зар ни је сте зна ли да чо вјек као што сам ја 
мо же за ци је ло до зна ти?
16. Та да ре че Ју да: Шта да ти ре че мо, го-

спо да ру? Шта да го во ри мо? Ка ко ли да се 
прав да мо? Бог је от крио зло чин ство тво-
јих слу гу. Ево, ми смо сви *ро бо ви тво ји, го-
спо да ру, и ми и овај у ко га се на шла ча ша.

*1.Мој. 44,9.
17. А Јо сиф ре че: Бо же са чу вај! Не ћу ја 

то; у ко га се на шла ча ша он не ка ми бу де 
роб, а ви иди те с ми ром оцу сво је му.
18. Али Ју да при сту пив к ње му ре че: 

Чуј ме, го спо да ру; до пу сти да про го во ри 
слу га твој го спо да ру сво је му, и не ка се 
гњев твој не рас па ли на слу гу тво је га, јер 
си ти као сам фа раон.
19. Го спо дар мој за пи та слу ге сво је го во-

ре ћи: Има те ли оца или бра та?
20. А ми ре ко смо го спо да ру сво је му: 

Има мо ста ра оца и бра та нај мла ђе га, ко ји 
му се ро ди у ста ро сти; а ње гов је брат 
умро, и он оста сам од ма те ре сво је, и 
отац га па зи.
21. А ти ре че слу га ма сво јим: До ве ди те 

ми га да га ви дим сво јим очи ма.
22. И ре ко смо го спо да ру сво је му: Не ће 

мо ћи ди је те оста ви ти оца сво је га; да оста-
 ви оца сво је га, од мах ће отац умри је ти.
23. А ти ре че слу га ма сво јим: Ако не до ђе 

с ва ма брат ваш нај мла ђи, не ће те ви ше 
ви дје ти ли ца мо је га.
24. А кад се вра ти смо к слу зи тво је му, а 

оцу мо је му, ка за смо му ри је чи го спо да ра 
мо је га.
25. По сли је ре че нам отац: Иди те опет, 

ку пи те нам хра не.
26. А ми ре ко смо: Не мо же мо ићи, осим 

ако бу де брат наш нај мла ђи с на ма, он да 
ће мо ићи, јер не мо же мо ви дје ти ли ца 
оно га чо вје ка, ако не бу де с на ма брат 
наш нај мла ђи.
27. А слу га твој, отац мој, ре че нам: Зна те 

да ми је *же на ро ди ла два си на. *1.Мој. 46,19.
28. И је дан од њих оти де од ме не, и ре кох: 

За ци је ло га је рас ки ну ла звјер ка; и до са да 
га не ви дјех.

29. Ако и ово га од ве де те од ме не и за де си 
га ка кво зло, сва ли ће те ме ста ра у *гроб 
с ту гом. *1.Мој. 42,38.
30. Па са да да оти дем к слу зи тво је му, 

оцу сво је му, а ово ди је те да не бу де с на ма, 
ка ко је *ду ша оно га ве за на за ду шу ово га,

*1.Сам. 18,1.
31. Умри је ће кад ви ди да не ма дје те та, те ће 

слу ге тво је сва ли ти ста ро га слу гу тво је га, а 
оца сво је га с ту гом у *гроб. *1.Мој. 42,38.
32. А твој се слу га под јем чио за ди је те 

оцу сво је му ре кав: Ако ти га не до ве дем 
на траг, да сам крив оцу сво је му дови је ка.
33. За то не ка слу га твој оста не мје сто 

дје те та да бу де роб го спо да ру мо је му, а 
ди је те не ка иде с бра ћом сво јом.
34. Јер ка ко бих се вра тио к оцу сво је му 

без дје те та, да гле дам ја де ко ји би ми оца 
за де си ли?

Јосиф се показује својој браћи и 
учини да му отац дође у Мисир.

45.Та да Јо сиф не мо гу ћи се уз-
др жа ти пред оста ли ма ко ји 

ста ја ху око ње га, по ви ка: Иза ђи те сви на-
по ље. Та ко не оста ни ко код ње га кад се 
Јо сиф по ка за бра ћи сво јој.
2. Па бри зну пла ка ти та ко да чу ше Ми-

сир ци, чу и дом фа ра о нов.
3. И ре че Јо сиф бра ћи сво јој: Ја сам Јо-

сиф; је ли ми отац још у жи во ту? Али му 
бра ћа не мо га ху од го во ри ти, јер се пре-
па до ше од ње га.
4. А Јо сиф ре че бра ћи сво јој: При сту пи  те 

бли же к ме ни. И при сту пи ше; а он ре че: 
Ја сам Јо сиф брат ваш, ко је га про да до сте 
у Ми сир.
5. А са да не мој те жа ли ти ни ти се ка ја ти 

што ме про да до сте ова мо, јер Бог ме не 
по сла пред ва ма ра ди жи во та ва ше га.
6. Јер је већ дви је го ди не да на глад у зе-

мљи, а би ће још пет го ди на, гдје не ће би ти 
ни ора ња ни же тве.
7. А Бог ме по сла пред ва ма, да вас са чу ва 

на зе мљи и да вам из ба ви жи вот из ба-
вље њем пре ве ли ким.
8. И та ко ни је сте ме ви опра ви ли ова мо 

не го сам Бог, ко ји ме по ста ви оцем фа ра о ну 
и го спо да рем од све га до ма ње го ва и ста рје-
ши ном над свом зе мљом ми сир ском.
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9. Вра ти те се бр же к оцу мо је му и ка-
жи те му: Ова ко ве ли син твој Јо сиф: Бог 
ме је по ста вио го спо да рем све му Ми си ру, 
хо ди к ме ни, не мој окли је ва ти.
10. Сје дје ћеш у *зе мљи †ге сем ској и би ћеш 

бли зу ме не, ти и си но ви тво ји и си но ви си-
но ва тво јих, и ов це тво је и го ве да тво ја и 
што је год тво је. *1.Мој. 46,28. †1.Мој. 47,1.
11. И ја ћу те хра ни ти он дје, јер ће још 

пет го ди на би ти глад, да не по ги неш од 
гла ди ти и дом твој и што је год тво је.
12. А ето ви ди те очи ма сво ји ма, и брат 

мој Ве ни ја мин сво ји ма очи ма, да вам ја 
из уста го во рим.
13. Ка жи те оцу мо је му сву сла ву мо ју у 

Ми си ру и што сте год ви дје ли; по хи тај те 
и до ве ди те ова мо оца мо је га.
14. Та да па де око вра та Ве ни ја ми ну бра ту 

сво је му и пла ка. И Ве ни ја мин пла ка о 
вра ту ње го ву.
15. И из љу би сву бра ћу сво ју и ис пла ка 

се над њи ма. По том се бра ћа ње го ва раз-
го ва ра ху с њим.
16. И чу се глас у ку ћи фа ра о но вој, и ре-

ко ше: До ђо ше бра ћа Јо си фу. И ми ло би 
фа ра о ну и слу га ма ње го ви јем;
17. И ре че фа раон Јо си фу: Ка жи бра ћи 

сво јој: Ова ко учи ни те: На то ва ри те ма-
гар це сво је, па иди те и вра ти те се у зе мљу 
ха нан ску,
18. Па узми те оца сво је га и че љад сво ју, 

и до ђи те к ме ни, и да ћу вам нај бо ље што 
има у *зе мљи ми сир ској, и је шће те нај-
бо ље оби ље ове зе мље. *1.Мој. 27,28.
19. А ти им за по вје ди: Ова ко учи ни те: 

Уз ми те са со бом из зе мље ми сир ске ко ла 
за дје цу сво ју и за же не сво је, и по ве зи те 
оца сво је га и до ђи те ова мо;
20. А на по кућ ство сво је не гле дај те, јер 

што има нај бо ље у свој зе мљи ми сир ској 
ва ше је.
21. И си но ви Изра и ље ви учи ни ше та ко; 

и Јо сиф им да де ко ла по за по ви је сти фа-
ра о но вој; да де им и бра шње ни це на пут.
22. И сва ко ме да де по дво је ха љи не, а 

*Ве ни ја ми ну да де три ста сре бр ни ка и пе-
то ре ха љи не. *1.Мој. 43,34.
23. А оцу сво је му по сла још де сет ма га-

ра   ца на то ва ре ни јех нај љеп ши јех ства ри 
што има у Ми си ру, и де сет ма га ри ца на-

то ва ре ни јех жи та и хље ба и је сти ва оцу 
за пут.
24. Та ко опра ви бра ћу сво ју, и по ђо ше; и 

ре че им: Не мој те се ко ри ти пу тем.
25. Та ко се вра ти ше из Ми си ра, и до ђо ше 

у зе мљу ха нан ску к Ја ко ву оцу сво је му.
26. И ја ви ше му и ре ко ше: Још је жив Јо-

сиф, и за по вје да над свом зе мљом ми сир-
ском. А у ње му ср це пре не мо же, јер им не 
вје ро ва ше.
27. Али кад му ка за ше све ри је чи Јо си-

фо ве, ко је им је Јо сиф ре као, и ви дје ко ла, 
ко ја по сла Јо сиф по оца, та да ожи вје дух 
Ја ко ва оца њи хо ва;
28. И ре че Изра иљ: До ста ми је кад је још 

жив син мој Јо сиф; идем да га ви дим до-
кле ни је сам умро.

Јаковљев пут у Мисир. Израиљева 
дјеца. Јосиф их дочекује.

46.Та да по ђе Изра иљ са сви јем што 
има ше, и до шав у Вир са ве ју 

при не се жр тву Бо гу оца сво је га Иса ка.
2. И Бог ре че Изра и љу но ћу у утва ри: Ја-

ко ве! Ја ко ве! А он од го во ри: Ево ме.
3. И Бог му ре че: Ја сам Бог, Бог оца тво-

је га; Не бој се оти ћи у Ми сир; јер ћу он дје 
на чи ни ти од те бе на род ве лик.
4. Ја ћу ићи с то бом у Ми сир, и Ја ћу те 

од ве сти она мо, и Јо сиф ће мет ну ти ру ку 
сво ју на очи тво је.
5. И по ђе Ја ков од Вир са ве је; и си но ви 

Изра и ље ви по са ди ше Ја ко ва оца сво је га 
и дје цу сво ју и же не сво је на ко ла ко ја по-
сла фа раон по њ.
6. И узе ше сто ку сво ју и бла го сво је што 

би ја ху сте кли у зе мљи ха нан ској; и до ђо ше 
у Ми сир: Ја ков и сва по ро ди ца ње го ва.
7. Си но ве сво је и си но ве си но ва сво јих, 

кће ри сво је и кће ри си но ва сво јих, и сву 
по ро ди цу сво ју до ве де са со бом у Ми сир.
8. А ово су име на дје це Изра и ље ве што 

до ђо ше у Ми сир: Ја ков и си но ви ње го ви. 
Пр ве нац Ја ко вљев Ру вим;
9. И си но ви Ру ви мо ви: Енох, Фа луј, 

Есрон и Хар ми ја.
10. А си но ви Си ме у но ви: *Је му и ло, †Ја-

мин, Аод, Ја хин, Со ар и Саул, син јед не 
Ха на неј ке. *2.Мој. 6,15. †1.Днев. 4,24.
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11. Си но ви Ле ви је ви: Гир сон, Кат и 
Ме ра ри је.
12. Си но ви Ју ди ни: Ир, Ав нан, Си лом, 

*Фа рес и За ра; а умр ли бје ху Ир и Ав нан 
у зе мљи ха нан ској, али би ја ху си но ви Фа-
ре со ви †Есром и Је му и ло.

*1.Мој. 38,29. †1.Днев. 2,5.
13. Си но ви Иса ха ро ви: То ла, Фу ва, Јов и 

Си мрон.
14. Си но ви За ву ло но ви: Се ред, Алон, и 

Ахо ји ло.
15. То су си но ви Ли ји ни, ко је ро ди Ја ко ву 

у Па дан-Ара му, и јо ште Ди на кћи ње го ва. 
Све га ду ша, си но ва ње го ви јех и кће ри 
ње го ви јех бје ше три де сет и три.
16. Си но ви Га до ви: Си фон, *Аги је, Су-

ни је, Есвон, Ири је, Аро ди је и Ари ли је.
*4.Мој. 26,15.

17. Си но ви Аси ро ви: *Јем на, Је сва, Је-
сви ја и Ве ри ја, и се стра њи хо ва Са ра. А 
си но ви Ве ри ји ни Хо вор и Мел хи ло.

*1.Днев. 7,30.
18. То су си но ви *Зел фе, ко ју да де Ла ван 

Ли ји кће ри сво јој, и она их ро ди Ја ко ву, 
ше сна ест ду ша. *1.Мој. 30,10.
19. А си но ви Ра хи ље же не Ја ко вље ве: Јо-

сиф и Ве ни ја мин.
20. А *Јо си фу се ро ди ше у Ми си ру од 

Асе не те кће ри По ти фе ре све ште ни ка он-
ско га: Ма на си ја и Је фрем. *1.Мој. 41,50.
21. А си но ви Ве ни ја ми но ви: *Ве ла, †Ве-

хер, Асвил, Ги ра, На ман, Ихи је, Рос, Му-
пим, Упим и Арад. *4.Мој. 26,38. †1.Днев. 7,6.
22. То су си но ви Ра хи љи ни што се ро-

ди ше Ја ко ву, све га че тр на ест ду ша.
23. И син Да нов: Асом.
24. А си но ви Неф та ли мо ви: Аси ло, Гу-

ни је, Је сер и Си лим.
25. То су си но ви *Ва ле, ко ју да де Ла ван 

Ра хи љи кће ри сво јој и она их ро ди Ја-
ко ву; све га се дам ду ша. *1.Мој. 29,29.
26. А све га *ду ша што до ђо ше с Ја ко вом 

у Ми сир, а иза ђо ше од бе да ра ње го ви јех, 
осим же на си но ва Ја ко вље ви јех, све га 
ду ша бје ше ше зде сет и шест. *2.Мој. 1,5.
27. И два си на Јо си фо ва ко ји му се ро-

ди ше у Ми си ру; све га да кле *ду ша до ма 

Ја ко вље ва, што до ђо ше у Ми сир, бје ше 
се дам де сет. *5.Мој. 10,22.
28. А Ју ду по сла Ја ков на при јед к Јо си фу, 

да му ја ви да иза ђе пре да њ у Ге сем. И до-
ђо ше у зе мљу ге сем ску.
29. А Јо сиф упре же у ко ла сво ја, и иза ђе 

на су срет Изра и љу оцу сво је му у Ге сем; 
и кад га ви дје Ја ков, па де му око вра та, и 
пла ка ду го о вра ту ње го ву.
30. И ре че Изра иљ Јо си фу: Са да не ма-

рим умри је ти кад сам те ви дио да си јо-
ште жив.
31. А *Јо сиф ре че бра ћи сво јој и до му оца 

сво је га: Идем да ја вим фа ра о ну; али ћу му 
ка за ти: Бра ћа мо ја и дом оца мо је га из зе-
мље ха нан ске до ђо ше к ме ни; *1.Мој. 47,1.
32. А ти су љу ди па сти ри и сваг да су се 

ба ви ли око сто ке, и до ве до ше ов це сво је 
и го ве да сво ја и што год има ју.
33. А кад вас фа раон до зо ве, ре ћи ће вам: 

Ка кву рад њу ра ди те?
34. А ви ка жи те: Па сти ри су би ле слу ге 

тво је од мла до сти, и ми и ста ри на ши; да 
би сте оста ли у зе мљи ге сем ској; јер су *Ми-
сир ци ма сви па сти ри не чи сти. *2.Мој. 8,26.

Настањивање у земљи гесемској. 
Јаков пред фараоном. Глад у Мисиру. 

Јаковљев крај се приближава.

47.И оти шав *Јо сиф ја ви фа ра о ну 
и ре че: Отац мој и бра ћа мо-

ја с ов ца ма сво јим и с го ве ди ма сво јим и 
са сви јем што има ју до ђо ше из †зе мље ха-
нан ске, и ево их у зе мљи ге сем ској.

*1.Мој. 46,31. †1.Мој. 45,10.
2. И узев не ко ли ци ну бра ће сво је, пет 

љу ди, из ве де их пред фа ра о на.
3. А фа раон ре че бра ћи ње го вој: Ка кву 

рад њу ра ди те? А они ре ко ше фа ра о ну: Па-
сти ри су слу ге тво је, и ми и на ши ста ри.
4. Још ре ко ше фа ра о ну: До ђо смо да жи-

ви мо као до шља ци у овој зе мљи, јер не ма 
па ше за сто ку тво јих слу гу, јер је ве ли ка 
глад у зе мљи ха нан ској; а са да до пу сти да 
жи ве у зе мљи ге сем ској слу ге тво је.
5. А фа раон ре че Јо си фу: Отац твој и 

бра ћа тво ја до ђо ше к те би;
6. У тво јој је вла сти зе мља ми сир ска; на нај-

бо љем мје сту у овој зе мљи на се ли оца сво-
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је га и бра ћу сво ју, не ка жи ве у зе мљи ге сем-
ској; и ако ко је знаш из ме ђу њих да су ври-
јед ни љу ди, по ста ви их над мо јом сто ком.
7. По сли је до ве де Јо сиф и Ја ко ва оца 

сво је га и из ве де га пред фа ра о на, и бла го-
сло ви Ја ков фа ра о на.
8. А фа раон ре че Ја ко ву: Ко ли ко ти има 

го ди на?
9. Од го во ри Ја ков фа ра о ну: Ме ни има 

сто и три де сет го ди на, ка ко сам до шљак. 
Ма ло је да на жи во та мо је га и зли су би ли, 
ни ти сти жу ви је ка ота ца мо јих, ко ли ко су 
они жи вје ли.
10. И бла го сло вив Ја ков фа ра о на оти де 

од фа ра о на.
11. А Јо сиф на се ли оца сво је га и бра ћу 

сво ју, и да де им до бро у *зе мљи ми сир ској 
на нај бо љем мје сту те зе мље, у зе мљи ра ме-
ској, као што за по вје ди фа раон.

власништво  *1.Мој. 47,27.
12. И хра ња ше Јо сиф хље бом оца сво је га 

и бра ћу сво ју и сав дом оца сво је га до нај-
ма ње га.
13. Али не ста хље ба у свој *зе мљи, јер 

†глад би ја ше вр ло ве ли ка, и уз му чи се 
зе мља ми сир ска и зе мља ха нан ска од 
гла ди. *1.Мој. 41,30. †Дје ла 7,11.
14. И по ку пи *Јо сиф све нов це што се на-

ла жа ху по зе мљи ми сир ској и по зе мљи 
ха нан ској за жи то ко је ку по ва ху, и сла-
га ше нов це у ку ћу фа ра о но ву. *1.Мој. 41,56.
15. А кад не ста но ва ца у *зе мљи ми сир-

ској и у зе мљи ха нан ској, ста до ше сви 
Ми сир ци до ла зи ти к Јо си фу го во ре ћи: 
Дај нам хље ба; за што да мре мо код те бе, 
што но ва ца не ма? *1.Мој. 47,19.
16. А Јо сиф им го во ра ше: Дај те сто ку 

сво ју, па ћу вам да ти хље ба за сто ку, кад је 
не ста ло но ва ца.
17. И до во ђа ху сто ку сво ју к Јо си фу, и Јо-

сиф им да ва ше хље ба за ко ње и за ов це и 
за го ве да и за ма гар це. Та ко их пре хра ни 
ону го ди ну хље бом за сву сто ку њи хо ву.
18. А кад про ђе она го ди на, ста до ше опет 

до ла зи ти к ње му дру ге го ди не го во ре ћи: 
Не мо же мо та ји ти од го спо да ра сво је га, 
али је но ва ца не ста ло, и сто ка ко ју има-
смо у на ше га је го спо да ра; и ни је оста ло 
ни шта да до не се мо го спо да ру сво је му 
осим тје ле са на ших и њи ва на ших.

19. За што да мре мо на тво је очи? Ево и 
нас и на ших њи ва; ку пи нас и њи ве на ше 
за хљеб, да с њи ва ма сво јим бу де мо ро-
бо ви фа ра о ну, и дај жи та да оста не мо 
жи ви и не по мре мо и да зе мља не опу сти.
20. Та ко по ку по ва Јо сиф фа ра о ну све 

њи ве у Ми си ру, јер Ми сир ци про да ва ху 
сва ки сво ју њи ву, кад глад узе ја ко мах 
ме ђу њи ма. И зе мља по ста фа ра о но ва.
21. А на род пре се ли у гра до ве од јед но га 

кра ја Ми си ра до дру го га.
22. Са мо не ку пи све ште нич ких њи ва; 

јер фа раон од ре ди дио све ште ни ци ма, и 
хра ња ху се од сво је га ди је ла, ко ји им да де 
фа раон, те не про дадо ше сво је њи ве.
23. А Јо сиф ре че на ро ду: Ево ку пих да-

нас вас и њи ве ва ше фа ра о ну; ево вам сје-
ме на, па за сиј те њи ве.
24. А што бу де ро да, да ће те пе то фа ра-

о ну, а че ти ри ди је ла не ка бу ду ва ма за 
сје ме по њи ва ма и за хра ну ва ма и они-
је ма ко ји су по ку ћа ма ва шим и за хра ну 
дје ци ва шој.
25. А они ре ко ше: Ти си нам жи вот са чу-

вао; не ка на ђе мо ми лост пред го спо да-
рем сво јим да бу де мо ро бо ви фа ра о ну.
26. И по ста ви Јо сиф за кон до да на шње га 

да на за њи ве ми сир ске да се да је пе то фа-
ра о ну; са мо њи ве све ште нич ке не по-
ста ше фа ра о но ве.
27. А дје ца *Изра и ље ва жи вља ху у †зе-

мљи ‡ми сир ској у кра ју ге сем ском, и др-
жа ху га, и на ро ди ше се и на мно жи ше се 
ве о ма. *2.Мој. 1,7. †1.Мој. 15,13. ‡1.Мој. 47,11.
28. И Ја ков по жи вје у зе мљи ми сир ској 

се дам на ест го ди на; а све га би Ја ко ву сто 
и че тр де сет и се дам го ди на.
29. А кад се при бли жи ври је ме Изра и љу да 

умре, до зва си на сво је га Јо си фа, и ре че му: 
Ако сам на шао ми лост пред то бом, мет ни 
ру ку сво ју под стег но мо је, и учи ни ми ми-
лост и вје ру, не мој ме по греп сти у Ми си ру;
30. Не го не ка ле жим код ота ца сво јих; и 

ти ме од не си из Ми си ра и по гре би ме у 
*гро бу њи хо ву. А он ре че: Учи ни ћу ка ко 
си ка зао. *1.Мој. 50,13. 1.Мој. 50,5.
31. И ре че му *Ја ков: За ку ни ми се. И он му 

се за кле. И по кло ни се Изра иљ пре ко уз-
гла вља од одра сво је га. *Је вр. 11,21; 1.Мој. 48,2.
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Јаков благосиља Јефрема и Манасију.

48.По сли је ја ви ше Јо си фу: Ено, 
отац ти је бо ле стан. А он по-

ве де са со бом два си на сво ја, Ма на си ју и 
Је фре ма.
2. И ја ви ше Ја ко ву и ре ко ше: Ево син 

твој Јо сиф иде к те би. А Изра иљ се окри-
је пи, те сје де на по сте љи сво јој.
3. И ре че Ја ков Јо си фу: Бог Све мо гу ћи 

ја ви се ме ни у Лу зу у зе мљи ха нан ској, и 
бла го сло ви ме;
4. И ре че ми: Учи ни ћу те да на ра стеш и 

на мно жиш се; и учи ни ћу од те бе мно штво 
на ро да, и да ћу зе мљу ову потомству тво-
је му на кон те бе да је њи хо ва до ви је ка.
5. Са да, да кле, два си на тво ја, што ти се ро-

ди ше у зе мљи ми сир ској при је не го до ђох 
к те би у Ми сир, мо ји су, Је фрем и Ма на-
си ја као Ру вим и Си меун не ка бу ду мо ји.
6. А дје ца ко ју ро диш по сли је њих, не ка 

бу ду тво ја и не ка се по име ну бра ће сво је 
зо ву у на сљед ству сво јем.
7. Јер кад се вра тих из Па да на, умри је ми 

Ра хи ља у зе мљи ха нан ској на пу ту, кад 
бје ше још ма ло до Ефра те; и по гре бох је 
на пу ту у Ефра ту, а то је Ви тле јем.
8. А ви дјев Изра иљ си но ве Јо си фо ве, 

ре че: Ко су ови?
9. А Јо сиф ре че оцу сво је му: Мо ји си-

но ви, ко је ми Бог да де ов дје. А он ре че: 
До ве ди их к ме ни, да их бла го сло вим.
10. А очи бје ху Изра и љу оте жа ле од ста-

ро сти, те не мо га ше до бро ви дје ти. А кад 
му их при ве де, цје ли ва их и за гр ли.
11. И ре че Изра иљ Јо си фу: Ни је сам ми-

слио да ћу ви дје ти ли це тво је; а гле, Бог 
ми да де да ви дим и по род твој.
12. А Јо сиф од ма че их од ко ље на ње го ви-

јех и по кло ни се ли цем до зе мље.
13. Па их узе Јо сиф обо ји цу, Је фре ма се би 

с де сне стра не а Изра и љу с ли је ве, Ма на-
си ју пак се би с ли је ве стра не а Изра и љу с 
де сне; и та ко их при ма че к ње му.
14. А Изра иљ пру жив де сну ру ку сво ју 

мет ну је на гла ву Је фре му мла ђе му, а ли је ву 
на гла ву Ма на си ји, та ко на мје стив ру ке 

на влаш, ако и јест Ма на си ја био пр ве нац.
нарочито

15. И *бла го сло ви Јо си фа го во ре ћи: Бог, 
ко је му су сваг да уга ђа ли оци мо ји Аврам 

и Исак, Бог, ко ји ме је хра нио от ка ко сам 
по стао до да на шње га да на, *Је вр. 11,21.
16. Ан ђео, ко ји ме је из ба вљао од сва-

ко га зла, да бла го сло ви дје цу ову, и да се 
по мо је му име ну и по име ну ота ца мо јих 
Авра ма и Иса ка про зо ву, и да се као ри бе 
на мно же на *Зе мљи! *1.Мој. 28,15.
17. А Јо сиф кад ви дје гдје отац мет ну де-

сну ру ку сво ју на гла ву *Је фре му, не би му 
ми ло, па ухва ти за ру ку оца сво је га да је 
пре мје сти с гла ве Је фре мо ве на гла ву Ма-
на си ји ну. *1.Мој. 48,14.
18. И ре че Јо сиф оцу сво је му: Не та ко, 

оче; ово је пр ве нац, мет ни де сни цу ње му 
на гла ву.
19. Али отац ње гов не хтје, не го ре че: 

Знам, си не, знам; и од ње га ће по ста ти на-
род, и он ће би ти ве лик; али ће мла ђи брат 
ње гов би ти ве ћи од ње га, и потомство ће 
ње го во би ти ве ли ко мно штво на ро да.
20. И бла го сло ви их у онај дан и ре че: То-

бом ће Изра иљ бла го си ља ти го во ре ћи: 
Бог да те учи ни као Је фре ма и као Ма на-
си ју. Та ко по ста ви Је фре ма пред Ма на си ју.
21. По сли је ре че Изра иљ Јо си фу: Ево ја ћу 

ско ро умри је ти; али ће Бог би ти с ва ма и 
од ве шће вас опет у *зе мљу ота ца ва ших.

*1.Мој. 50,24.
22. И ја ти да јем је дан дио ви ше не го 

бра ћи тво јој, ко ји узех из ру ку амо реј-
ских ма чем сво јим и лу ком сво јим.

Јаковљево благосиљање, 
последње наређење и смрт.

49.По сли је са зва Ја ков си но ве 
сво је и ре че: Ску пи те се да 

вам ја вим шта ће вам би ти до по сљет ка.
2. Ску пи те се и по слу шај те, си но ви Ја ко-

вље ви, по слу шај те Изра и ља оца сво је га.
3. Ру ви ме, ти си пр ве нац мој, кр је пост 

мо ја и по че так си ле мо је; пр ви го спод-
ством и пр ви сна гом.
4. На вро си као во да; не ћеш би ти пр ви; 

јер си стао на по сте љу оца сво је га и 
осквр нио је ле гав на њу.
5. Си меун и Ле ви је, бра ћа, ма че ви су им 

оруж је не прав ди. насиља
6. У тај не њи хо ве да не ула зи ду ша мо ја, 

са збо ром њи хо ви јем да се не са ста вља 
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сла ва мо ја; јер у гње ву сво јем по би ше 
љу де, и за сво је ве се ље по ки да ше во ло ве.
7. Про клет да је гњев њи хов, што бје ше 

на гао, и љу ти на њи хо ва, што бје ше же-
сто ка; разди је ли ћу их по Ја ко ву, и ра су ћу 
их по Изра и љу.
8. Ју да, те бе ће хва ли ти бра ћа тво ја, а ру ка 

ће ти би ти за вра том не при ја те љи ма тво-
јим, и кла ња ће ти се си но ви оца тво је га.
9. Ла ви ћу *Ју да, с пли је на си се вра тио, 

си не мој; спу сти се и ле же као лав и као 
љу ти лав; ко ће га про бу ди ти? *1.Днев. 5,2.
10. Па ли ца вла да лач ка не ће се одво-

ји ти од *Ју де ни ти од но гу ње го ви јех 
онај ко ји по ста вља за кон, до кле не до ђе 
Онај ко ме при па да, и Ње му ће се по ко-
ра ва ти на ро ди. *1.Днев. 5,2.
11. Ве же за чо кот ма га ре сво је, и за пле-

ме ни ту ло зу мла де од ма га ри це сво је; у 
ви ну пе ре ха љи ну сво ју и огр тач свој у 
со ку од гро жђа.
12. Очи му се цр ве не од ви на и зу би би-

је ле од мли је ка.
13. За ву лон ће жи вје ти по крај мо ра и 

гдје при ста ју ла ђе, а ме ђа ће му би ти до 
Си до на.
14. Иса хар је ма га рац јак у ко сти ма, ко ји 

ле жи у то ру,
15. И ви дјев да је по чи ва ње до бро и да је 

зе мља ми ла, са гну ће ра ме на сво ја да но си, 
и пла ћа ће да нак.
16. Дан ће су ди ти сво је му на ро ду, као 

јед но из ме ђу пле ме на Изра и ље вих.
17. Дан ће би ти зми ја на пу ту и гу ја на 

ста зи, ко ја ује да ко ња за ки чи цу, те па да 
ко њик на у зна ко. ногу  главом надоле
18. *Го спо де, Те бе че кам да ме из ба виш.

*Иса. 40,31.
19. А Гад, ње га ће вој ска свла да ти; али ће 

нај по сли је он над вла да ти.
20. У Аси ра ће би ти оби ла та хра на, и он 

ће да ва ти сла сти цар ске.
21. Неф та лим је ко шу та пу ште на, и го во-

ри ће ли је пе ри је чи.
22. Јо сиф је род на гра на, род на гра на 

крај из во ра, ко јој се огран ци ра ши ри ше 
сврх зи да.

23. Ако га и уцви је ли ше љу то и стри-
је ља ше на њ, и бјеху му не при ја те љи 
стри јел ци,
24. Опет оста јак лук ње гов и оја ча ше 

ми ши це ру ку ње го ви јех од ру ку ја ко га 
Бо га Ја ко вље ва, ода кле по ста Па стир, Ка-
мен Изра и љу,
25. Од сил но га Бо га оца тво је га, ко ји ће 

ти по ма га ти, и од Све мо гу ће га, ко ји ће те 
бла го сло ви ти бла го сло ви ма озго с *Не ба, 
бла го сло ви ма оздо из без да на, бла го сло-
ви ма од до ја ка и од ма те ри це. *5.Мој. 33,13.
26. Бла го сло ви оца тво је га над ви си ше 

бла го сло ве мо јих ста ри јех сврх бр да вјеч-
ни јех, не ка бу ду над гла вом Јо си фо вом и 
над тје ме ном одво је но га из ме ђу бра ће.
27. Ве ни ја мин је вук гра бљи ви, ју тром 

је де лов, а ве че ром ди је ли пли јен.
28. Ово су два на ест пле ме на Изра и ље-

вих, и ово им отац из го во ри кад их бла го-
сло ви, сва ко бла го сло вом ње го ви јем бла-
го сло ви их.
29. По том им за по вје ди и ре че им: Кад 

се при бе рем к ро ду сво је му, по гре би те ме 
код ота ца мо јих у *пе ћи ни ко ја је на њи ви 
Ефро на Хе те ји на, *1.Мој. 50,13.
30. У пе ћи ни ко ја је на њи ви мак пел ској 

пре ма *Ма мри ји у зе мљи ха нан ској, ко ју 
ку пи †Аврам с њи вом у Ефро на Хе те ји на 
да има свој гроб. *1.Мој. 23,17. †1.Мој. 23,16.
31. Он дје по гре бо ше Авра ма и *Са ру 

же ну ње го ву, он дје по гре бо ше Иса ка и 
Ре ве ку же ну ње го ву, и он дје по гре бох 
Ли ју. *1.Мој. 23,19.
32. А ку пље на је њи ва и пе ћи на на њој у 

си но ва Хе то ви јех.
33. А кад из го во ри Ја ков за по вје сти си но-

ви ма сво јим, ди же но ге сво је на по сте љу, и 
умри је, и при бран би к ро ду сво је му.

Јаковљев погреб у Хеврону. 
Јосифова племенитост. Његова смрт.

50.Та да *Јо сиф па де на ли це оцу 
сво је му, и пла ка над њим цје-

лу ју ћи га. *1.Мој. 46,4.
2. И за по вје ди Јо сиф слу га ма сво јим ље-

ка ри ма да ми ри си ма по ма жу оца ње го ва; 
и ље ка ри по ма за ше ми ри си ма Изра и ља.

ПРВА КЊИГА МОЈСИЈЕВА,  ГЛ. 49. 50.



– 51 –

3. И на вр ши му се че тр де сет да на, јер то-
ли ко да на тре ба они јем ко је по ма жу ми-
ри си ма; и пла ка ше за њим Ми сир ци се-
дам де сет да на.
4. А кад про ђо ше жа ло сни да ни, ре че 

Јо сиф до ма шњи ма фа ра о но ви јем го во-
ре ћи: Ако сам на шао ми лост пред ва ма, 
го во ри те фа ра о ну и ре ци те:
5. Отац ме је мој за клео го во ре ћи: Ево, 

ја ћу ско ро умри је ти; у гро бу мо јем, ко ји 
ис ко пах у зе мљи ха нан ској, он дје ме по-
гре би. Па са да да идем да по гре бем оца 
сво је га, а по сли је ћу опет до ћи.
6. А фа раон му ре че: Иди, по гре би оца 

сво је га ка ко те је за клео.
7. И оти де Јо сиф да по гре бе оца сво је га; 

и с њим по ђо ше све слу ге фа ра о но ве, 
стар је ши не од до ма ње го ва и све стар је-
ши не од зе мље ми сир ске,
8. И сав дом Јо си фов и бра ћа ње го ва и 

дом оца ње го ва; са мо дје цу сво ју и ов це 
сво је и го ве да сво ја оста ви ше у зе мљи ге-
сем ској.
9. А по ђе с њим и ко ла и ко њи ка то ли ко 

да бје ше вој ска вр ло ве ли ка.
10. А кад до ђо ше на Гум но Ата до во, ко је 

је с ону стра ну Јор да на, пла ка ше он дје 
мно го и вр ло ту жно; и Јо сиф учи ни жа-
лост за оцем сво јим за се дам да на.
11. А љу ди из оне зе мље, Ха на неј ци, кад 

ви дје ше плач на гум ну Ата до ву, ре ко ше: 
У ве ли кој су жа ло сти Ми сир ци. За то про-
зва ше оно мје сто с ону стра ну Јор да на 
Жа лост Ми сир ска.
12. И учи ни ше му си но ви ње го ви ка ко 

им бје ше за по вје дио.
13. Од не со ше га си но ви ње го ви у зе-

мљу ха нан ску, и по гре бо ше га у пе ћи ни 
на њи ви мак пел ској, ко ју ку пи *Аврам да 
има свој †гроб у Ефро на Хе те ји на пре ма 
‡Ма мри ји. *1.Мој. 23,16. †Дје ла 7,16. ‡1.Мој. 23,17.

14. И по гре бав ши оца сво је га вра ти се Јо-
сиф у Ми сир и бра ћа ње го ва и сви ко ји би-
ја ху иза шли с њим да по гре бу оца ње го ва.
15. А бра ћа Јо си фо ва ви де ћи гдје им 

отац умри је, ре ко ше: Мо же би ти да се Јо-
сиф ср ди на нас, па ће нам се осве ти ти за 
све зло што му учи ни смо.
16. За то по ру чи ше Јо си фу: Отац твој за-

по вје ди на смр ти и ре че:
17. Ова ко ка жи те Јо си фу: Мо лим те, оп-

ро сти бра ћи сво јој бе за ко ње и гри јех, 
што ти па ко сти ше; са да опро сти бе за-
ко ње слу га ма Бо га оца тво је га. А Јо сиф 
за пла ка се кад му то ре ко ше.
18. По сли је до ђо ше и *бра ћа ње го ва и па-

до ше пред њим и ре ко ше: Ево смо слу ге 
тво је. *1.Мој. 37,10.
19. А Јо сиф им ре че: Не бој те се, зар сам 

ја мје сто Бо га?
20. Ви сте ми сли ли зло по ме, али је Бог 

ми слио до бро, да учи ни што се да нас 
зби ва, да се са чу ва у жи во ту мно ги на род.
21. Не бој те се, да кле; ја ћу хра ни ти вас и 

ва шу дје цу. Та ко их утје ши и осло бо ди.
22. Та ко жи вља ше Јо сиф у Ми си ру с до мом 

оца сво је га, и по жи вје сто и де сет го ди на.
23. И ви дје Јо сиф си но ве Је фре мо ве до 

тре ће га ко ље на; и си но ви Ма хи ра си на 
Ма на си ји на ро ди ше се и од ра сто ше на 
ко ље ни ма Јо си фо ви јем.
24. И ре че *Јо сиф бра ћи сво јој: Ја ћу 

ско ро умри је ти; али ће вас за ци је ло Бог 
по хо ди ти, и из ве шће вас из ове †зе мље у 
зе мљу за ко ју се за клео Авра му, Иса ку и 
Ја ко ву. *Је вр. 11,22. †1.Мој. 26,3.
25. И за кле Јо сиф си но ве *Изра и ље ве 

и ре че: За и ста ће вас по хо ди ти Бог; а ви 
он да од не си те †ко сти мо је одав де.

*2.Мој. 13,19. †Исус Н. 24,32.
26. По том умри је Јо сиф, а бје ше му сто и 

де сет го ди на; и по ма зав ши га ми ри си ма 
мет ну ше га у ков чег у Ми си ру.
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Умножавање и невоља дјеце 
Израиљеве у Мисиру.

1.Ово су име на си но ва Изра и ље ви-
јех ко ји до ђо ше у Ми сир, до ђо ше 

с Ја ко вом, сва ки са сво јом по ро ди цом:
2. Ру вим, Си меун, Ле ви је и Ју да,
3. Иса хар, За ву лон и Ве ни ја мин,
4. Дан и Неф та лим, Гад и Асир.
5. А све га би ја ше потомака Ја ко вље ви јех 

се дам де сет ду ша с Јо си фом, ко ји бје ше у 
Ми си ру.
6. А Јо сиф умри је и сва бра ћа ње го ва и 

сав онај на ра штај.
7. И си но ви Изра и ље ви на ро ди ше се и 

умно жи ше се, и на пре до ва ше и оси ли ше 
ве о ма, да их се зе мља на пу ни.
8. Та да на ста нов цар у Ми си ру, ко ји не 

зна ди ја ше за Јо си фа;
9. И ре че на ро ду сво је му: Гле, на род си но-

 ва Изра и ље ви јех ве ћи је и сил ни ји од нас.
10. Не го хај де му дро да по сту па мо с 

њи ма, да се не мно же, и кад на ста не рат да 
не при ста ну с не при ја те љи ма на шим и не 
уда ре на нас и не оти ду из зе мље.
11. И по ста ви ше над њи ма на стој ни ке 

да их му че те шким по сло ви ма; и гра ђа ше 
на род Изра и љев фа ра о ну гра до ве Пи том 
и Ра ме су.
12. Али што га ви ше му ча ху то се ви ше 

мно жа ше и на пре до ва ше, да се гро жа ху 
од си но ва Изра и ље ви јех. ужасаваху
13. И же сто ко на го ња ху Ми сир ци си-

но ве Изра и ље ве на по сло ве,
14. И за гр чи ва ху им жи вот те шким по-

сло ви ма, бла том и опе ка ма и сва ким ра-
дом у по љу, и сва ким дру гим по слом, на 
ко ји их же сто ко на го ња ху. загорчаваху
15. И још за по вје ди цар ми сир ски ба-

би ца ма је вреј ским, од ко јих јед ној бје ше 
име Се фо ра а дру гој Фу ва,
16. И ре че: Кад ба би чи те Је вреј ке, и у по-

ро ђа ју ви ди те да је му шко, убиј те га, а кад 
бу де жен ско, нек оста не жи во.
17. Али се ба би це бо ја ху Бо га, и не чи-

ња ху ка ко им ре че цар ми сир ски, не го 
оста вља ху дје цу у жи во ту.

18. А цар ми сир ски до зва ба би це, и ре че 
им: За што то чи ни те, те оста вља те у жи-
во ту му шку дје цу?
19. А ба би це ре ко ше фа ра о ну: Је вреј ке 

ни су као *же не Ми сир ке; ја че су; док им 
до ђе ба би ца, оне већ ро де. *Исус Н. 2,4.
20. И Бог учи ни до бро ба би ца ма; и на-

род се умно жи и оси ли ве о ма;
21. И што се ба би це бо ја ху Бо га, на чи ни 

им ку ће. бејаху обдарене потомством
22. Та да за по вје ди фа раон све му на ро-

 ду сво је му го во ре ћи: Сва ко га си на ко ји 
се ро ди ба ци те у во ду, а кће ри све оста-
вљај те у жи во ту.

Мојсијево рођење, необично одржање 
и одгајање. Његово бјежање и брак.

2.А не ко од пле ме на *Ле ви је ва оти де 
и оже ни се кћер ју Ле ви је вом.

*4.Мој. 26,59.
2. И она за труд ње и ро ди си на; и ви де ћи 

га ли је па кри ја ше га три мје се ца.
3. А кад га не мо же ви ше кри ти, узе ков-

че жић од си те, и обли га смо лом и па-
кли ном, и мет ну ди је те у њ, и од не се га у 
тр ску крај Ри је ке. папирусне трске
4. А се стра ње го ва ста де по да ље да ви ди 

шта ће би ти од ње га.
5. А кћи фа ра о но ва до ђе да се ку па у Ри-

је ци, и дје вој ке ње зи не хо да ху крај Ри-
је ке; и она угле да ков че жић у тр сци, и по-
сла двор ки њу сво ју те га из ва ди.
6. А кад отво ри, ви дје ди је те, и гле, ди је те 

пла ка ше; и са жа ли јој се, и ре че: То је је-
вреј ско ди је те.
7. Та да ре че се стра ње го ва кће ри фа ра-

о но вој: Хо ћеш ли да идем да ти до зо вем 
дој ки њу Је вреј ку, да ти до ји ди је те?
8. А кћи фа ра о но ва ре че јој: Иди. И оти де 

дје вој чи ца, и до зва ма тер дје ти њу.
9. И кћи фа ра о но ва ре че јој: Узми ово 

ди је те, и одој ми га, а ја ћу ти пла ти ти. И 
узе же на ди је те и одо ји га.
10. А кад ди је те од ра сте, од ве де га кће ри 

фа ра о но вој, а она га по си ни; и над је де 
му име Мој си је го во ре ћи: Јер га из во де 
из ва дих.

ДРУ ГА КЊИГА МОЈСИЈЕВА
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11. И кад *Мој си је би ја ше ве лик, изи ђе к 
†бра ћи сво јој, и гле да ше не во љу њи хо ву. 
И ви дје гдје не ка кав Ми си рац би је чо-
вје ка Је вре ји на из ме ђу бра ће ње го ве.

*Је вр. 11,24. †Дје ла 7,23.
12. И оба зрев се и та мо и амо, кад ви дје 

да не ма ни ко га, уби Ми сир ца, и за ко па га 
у пи је сак.
13. И сју тра дан изи ђе опет, а то се два Је-

вре ји на сва ђа ху, и ре че оно му ко ји чи ња ше 
кри во: За што би јеш бли жње га сво је га?
14. А он ре че: Ко је те бе по ста вио кне зом 

и су ди јом над на ма? Хо ћеш ли да ме уби јеш 
као што си убио Ми сир ца? Та да се *Мој -
си је упла ши и ре че: За и ста се до зна ло.

*4.Мој. 16,12.
15. И фа раон чув за то тра жа ше да по-

гу би Мој си ја. Али Мој си је по бје же од фа-
ра о на и до ђе у зе мљу ма ди јан ску, и сје де 
код јед но га сту ден ца.
16. А све ште ник ма ди јан ски има ше се-

дам кће ри, и оне до ђо ше и ста до ше за хва-
та ти во ду и на ље ва ти у по ји ла да на по је 
*ста до оца сво је га. *1.Мој. 29,10.
17. А до ђо ше па сти ри, и отје ра ше их; а 

Мој си је уста и од бра ни их, и на по ји им 
ста до.
18. И оне се вра ти ше к оцу сво је му Ра-

гу и лу; а он ре че: што се да нас та ко бр зо 
вра ти сте? касније - Јотор
19. А оне ре ко ше: Је дан Ми си рац од-

бра ни нас од па сти ра, и на ли нам и на-
по ји ста до.
20. А он ре че кће ри ма сво јим: Па гдје је? 

За што оста ви сте то га чо вје ка? Зо ви те га 
да је де.
21. И *Мој си је се скло ни да жи ви код 

оно га чо вје ка, и он да де Мој си ју кћер 
сво ју †Се фо ру. *4.Мој. 12,1. †2.Мој. 18,2.
22. И она ро ди си на, и он му над је де име 

*Гир сам, јер сам, ре че, до шљак у †зе мљи 
ту ђој. *2.Мој. 18,3. †Је вр. 11,13.
23. А по сли је мно го вре ме на умри је цар 

ми сир ски; и уз ди са ху од не во ље си но ви 
Изра и ље ви и ви ка ху; и ви ка њи хо ва због 
не во ље до ђе до Бо га.
24. И Бог чу уз ди са ње њи хо во, и опо-

ме ну се Бог за вје та сво је га с Авра мом, с 
Иса ком и с Ја ко вом.

25. И по гле да Бог на си но ве Изра и ље ве, 
и ви дје их.

Позивање Мојсија.

3.А Мој си је па си ја ше ста до Јо то ру 
та сту сво је му, све ште ни ку ма ди-

јан ско му, и од ве де ста до пре ко пу сти ње, и 
до ђе на го ру Бо жи ју *Хо рив. *1.О цар. 19,8.
2. И ја ви му се ан ђео Го спод њи у пла ме ну 

ог ње ном из ку пи не. И по гле да, а то ку-
пи на ог њем го ри, а не са го ри је ва.
3. И Мој си је ре че: Идем да ви дим ту ут ва-

 ру ве ли ку, за што не са го ри је ва ку пи на.
4. А Го спод кад га ви дје гдје иде да ви ди, 

вик ну га Бог из ку пи не, и ре че: Мој си је! 
Мој си је! А он од го во ри: Ево ме.
5. А Бог ре че: Не иди ова мо. Изуј обу ћу 

сво ју с но гу сво јих, јер је мје сто гдје сто-
јиш *све та зе мља. *Исус Н. 3,15.
6. Још ре че: Ја сам Бог оца тво је га, Бог 

Авра мов, Бог Иса ков и Бог Ја ко вљев. А 
Мој си је за кло ни ли це сво је, јер га страх 
би ја ше гле да ти у Бо га.
7. И ре че Го спод: До бро ви дјех не во љу 

на ро да сво је га у Ми си ру, и чух ви ку ње-
го ву од зла ко је му чи не на стој ни ци, јер 
по знах му ку ње го ву.
8. И си ђох да га из ба вим из ру ку ми сир-

ских, и да га из ве дем из оне зе мље у зе мљу 
до бру и про стра ну, у зе мљу гдје мли је ко и 
мед те че, на мје сто гдје су Ха на не ји и Хе те ји 
и Амо ре ји и Фе ре зе ји и Је ве ји и Је ву се ји.
9. И са да ево ви ка си но ва Изра и ље ви-

јех до ђе пре да Ме, и ви дјех му ку, ко јом их 
му че Ми сир ци.
10. Са да хај де да те по шљем к фа ра о ну, да 

из ве деш на род мој, си но ве Изра и ље ве, из 
Ми си ра.
11. А Мој си је ре че Бо гу: Ко сам ја да идем 

к фа ра о ну и да из ве дем си но ве Изра и-
ље ве из Ми си ра?
12. А Бог му ре че: Ја ћу би ти с то бом, и 

ово не ка ти бу де знак да сам те Ја по слао: 
Кад из ве деш на род из Ми си ра, слу жи-
ће те Бо гу на овој го ри.
13. А Мој си је ре че Бо гу: Ево, кад оти дем 

к си но ви ма Изра и ље ви јем, па им ре чем: 
Бог ота ца ва ших по сла ме к ва ма, ако ми 
ре ку: Ка ко Му је име? Шта ћу им ка за ти?
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14. А *Го спод ре че Мој си ју: Ја сам Онај 
Што Јест. И ре че: Та ко ћеш ка за ти си но-
ви ма Изра и ље ви јем: Ко ји Јест, Он ме по-
сла к ва ма. *2.Мој. 6,2.
15. И опет ре че Бог Мој си ју: Ова ко ка жи 

си но ви ма Изра и ље ви јем: *Го спод Бог 
ота ца ва ших, Бог Авра мов, Бог Иса ков 
и Бог Ја ко вљев по сла ме к ва ма; то је име 
Мо је до ви је ка, и то је спо мен Мој од ко-
ље на на ко ље но. *Ос. 12,6.
16. Иди, и ску пи стар је ши не изра иљ ске, 

па им ре ци: *Го спод Бог ота ца ва ших ја ви 
ми се, Бог Авра мов, Иса ков и †Ја ко вљев, 
го во ре ћи: До и ста оби ђох вас, и ви дјех 
ка ко вам је у Ми си ру. *2.Мој. 4,31. †Лу ка 1,68.
17. Па ре кох: Из ве шћу вас из не во ље ми-

сир ске у зе мљу ха на неј ску и хе теј ску и 
амо реј ску и фе ре зеј ску и је веј ску и је ву-
сеј ску, у зе мљу гдје те че мли је ко и мед.
18. И они ће по слу ша ти глас твој; па ћеш 

ти и стар је ши не изра иљ ске оти ћи к ца ру 
ми сир ском, и ре ћи ће те му: Го спод Бог је-
вреј ски сре те нас, па ти се мо ли мо да изи-
ђе мо три да на хо да у *пу сти њу да при не-
се мо †жр тву Го спо ду Бо гу сво је му.

*2.Мој. 8,27. †4.Мој. 23,3.
19. А Ја знам да вам не ће до пу сти ти цар 

ми сир ски да изи ђе те без ру ке кр јеп ке.
20. Али ћу пру жи ти ру ку сво ју, и уда-

ри ћу Ми сир *сви јем чу де си ма сво јим, 
ко ја ћу учи ни ти у ње му: И по сли је ће вас 
пу сти ти. *Нем. 9,10.
21. И учи ни ћу да на род на ђе *љу бав у 

†Ми си ра ца, па кад по ђе те, не ће те по ћи 
пра зни; *2.Мој. 11,3. †2.Мој. 12,36.
22. Не го ће сва ка *же на за и ска ти у су-

сје де сво је и у до ма ћи це сво је на ки та 
сре бр но га и на ки та злат но га и ха љи на; 
и мет ну ће те на си но ве сво је и на кће ри 
сво је, и опли је ни ће те Ми сир. *2.Мој. 11,2.

Мојсије добија дар да чини чуда. 
Повратак у Мисир.

4.А Мој си је од го во ри и ре че: Али 
не ће ми вје ро ва ти ни по слу-

ша ти гла са мо је га; јер ће ре ћи: Ни је ти се 
Го спод ја вио.
2. А Го спод му ре че: Шта ти је то у ру ци? 

А он од го во ри: Штап.

3. А Бог му ре че: Ба ци га на зе мљу. И 
ба ци га на зе мљу, а он по ста зми ја. И Мој-
си је по бје же од ње.
4. А Го спод ре че Мој си ју: Пру жи ру ку 

сво ју, па је ухва ти за реп. И пру жи ру ку 
сво ју, и ухва ти је, и опет по ста штап у 
ру ци ње го вој.
5. То учи ни, ре че Бог, да вје ру ју да ти се 

ја вио Го спод Бог ота ца њи хо ви јех, Бог 
Авра мов, Бог Иса ков и Бог Ја ко вљев.
6. И опет му ре че Го спод: Ту ри са да ру ку 

сво ју у ње дра сво ја. И он ту ри ру ку сво ју 
у ње дра сво ја; а кад је из ва ди из ње да ра, а 
то ру ка му гу ба ва, би је ла као сни јег.
7. А Бог му ре че: Ту ри опет ру ку сво ју у 

ње дра сво ја. И опет ту ри ру ку сво ју у ње-
дра сво ја; а кад је из ва ди из ње да ра, а то 
опет по ста ла као и оста ло ти је ло ње го во.
8. Та ко, ре че Бог, ако ти не уз вје ру ју и не 

по слу ша ју гла са тво је га за пр ви знак, по-
слу ша ће за дру ги знак.
9. Ако ли не уз вје ру ју ни за та два зна ка 

и не по слу ша ју гла са тво је га, а ти за хва ти 
во де из ри је ке, и про лиј на зе мљу, и пре-
тво ри ће се во да ко ју за хва тиш из ри је ке, и 
про вр ћи ће се у крв на зе мљи. прометнути
10. А *Мој си је ре че Го спо ду: Мо лим Ти 

се, †Го спо де, ни је сам рје чит чо вјек, ни ти 
сам при је био ни ти сам от ка ко си про го-
во рио са слу гом сво јим, не го сам спо ри-
јех уста и спо ра је зи ка. *2.Мој. 6,12. †Јер. 1,6.
11. А Го спод му ре че: Ко је дао уста чо вје ку? 

Или ко мо же ство ри ти ни је ма или глу  ха 
или ока та или сли је па, зар не Ја, Го спод?
12. Иди, да кле, Ја ћу би ти с усти ма тво-

јим, и учи ћу те шта ћеш го во ри ти.
13. А Мој си је ре че: Мо лим Те, *Го спо де, по  -

шљи оно га ко га тре ба да по шљеш. *Јо на 1,3.
14. И раз гње ви се Го спод на Мој си ја, и 

ре че му: Ни је ли ти брат Арон Ле вит? 
Знам да је он рје чит; и ево он ће те сре сти, 
и кад те ви ди об ра до ва ће се у ср цу сво јем.
15. Ње му ћеш ка за ти и мет ну ћеш ове ри-

је чи у уста ње го ва, и Ја ћу би ти с тво јим 
усти ма и с ње го ви јем усти ма, и учи ћу вас 
шта ће те чи ни ти.
16. И он ће мје сто те бе го во ри ти на ро ду, 

и он ће би ти те би умје сто уста, а ти ћеш 
би ти ње му умје сто Бо га.
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17. А тај штап узми у ру ку сво ју, њим ћеш 
чи ни ти чу де са.
18. И оти де Мој си је, и вра ти се к Јо то ру 

та сту сво је му, и ре че му: Пу сти ме да 
идем, да се вра тим к бра ћи сво јој у Ми-
си ру, да ви дим је су ли јо ште у жи во ту. И 
ре че Јо тор Мој си ју: Иди с ми ром.
19. И ре че Го спод *Мој си ју у †зе мљи ма-

ди јан ској: Иди, вра ти се у Ми сир, јер су 
по мр ли сви ко ји су тра жи ли ду шу тво ју.

*2.Мој. 2,15. †Мат. 2,20.
20. И узе *Мој си је же ну сво ју и си но ве 

сво је, и по са ди их на ма гар ца, и по ђе на-
траг у зе мљу ми сир ску. И узе Мој си је 
штап Бож ји у ру ку сво ју. *2.Мој. 17,9.
21. И ре че *Го спод Мој си ју: Кад оти деш 

и вра тиш се у Ми сир, гле дај да учи ниш 
пред фа ра о ном сва †чу де са ко ја ти мет-
нух у ру ку: А Ја ћу учи ни ти да му отврд не 
‡ср це и не пу сти на ро да.

*Исус Н. 11,20. †1.Сам. 6,6. ‡Псал. 105,25.
22. А ти ћеш ре ћи фа ра о ну: Ова ко ка же 

Го спод: *Изра иљ је син Мој, пр ве нац Мој.
*Ос. 11,1.

23. И ка зах ти: Пу сти си на мо је га да Ми 
по слу жи. А ти га не хтје пу сти ти; ево Ја ћу 
уби ти си на тво је га, пр вен ца тво је га.
24. И кад би ја ше на пу ту у го сти о ни ци, 

до ђе к ње му Го спод и шћа ше да га уби је.
преноћишту

25. А *Се фо ра узе оштар нож, и об ре за 
си на сво је га, и окра јак ба ци к но га ма ње го-
ви јем го во ре ћи: Ти си ми кр вав за руч ник.

*2.Мој. 18,2.
26. Та да га оста ви Го спод; а она због об-

ре за ња ре че: Кр вав за руч ник.
27. А Го спод ре че Аро ну: Изи ђи у *пу-

сти њу на су срет Мој си ју. И оти де и сре те 
га на го ри Бо жи јој, и по љу би га. *2.Мој. 3,1.
28. И Мој си је ка за Аро ну све ри је чи Го-

спод ње, за ко је га по сла, и све зна ке ко је 
му за по вје ди.
29. И оти до ше Мој си је и Арон, и ску пи ше 

све *стар је ши не си но ва Изра и ље ви јех.
*2.Мој. 3,16.

30. И Арон ка за све ри је чи, ко је бје ше ре-
као Го спод Мој си ју, а Мој си је учи ни зна ке 
пред на ро дом.

31. И на род вје ро ва; и ра зу мје ше да је 
*Го спод по хо дио си но ве †Изра и ље ве и 
ви дио не во љу њи хо ву; и са вив ши се по-
кло ни ше се. *2.Мој. 3,16. †2.Мој. 2,25.

Фараон презире Мојсија, 
а народ још више пати.

5.А по сли је изи ђе *Мој си је и Арон 
пред фа ра о на, и ре ко ше му: 

Ова ко ве ли Го спод Бог Изра и љев: Пу сти 
на род Мој да Ми пра зну ју пра зник у пу-
сти њи. *2.Мој. 10,9.
2. Али фа раон ре че: Ко је Го спод да по-

слу шам глас Ње гов и пу стим Изра и ља? Не 
знам Го спо да, ни ти ћу пу сти ти Изра и ља.
3. А они ре ко ше: Бог је вреј ски сре те нас; 

мо ли мо ти се да оти де мо три да на хо да у 
пу сти њу да при не се мо жр тву Го спо ду Бо гу 
сво је му, да не по шље на нас по мор или мач.
4. А цар ми сир ски ре че им: Мој си је и 

Аро не, за што од вла чи те на род од ра да 
ње го ва? Иди те на свој по сао.
5. Још ре че фа раон: Ето, на ро да је мно го 

у зе мљи; а ви још хо ће те да оста вља сво је 
по сло ве.
6. И у исти дан за по вје ди фа раон на стој-

ни ци ма над на ро дом и упра ви те љи ма 
ње го ви јем, и ре че:
7. От се ле не мој те да ва ти на ро ду пље ве за 

опе ке као до сли је, не ка иду са ми и ку пе 
се би пље ву. досад
8. А ко ли ко су опе ка до сли је на чи ња ли то-

ли ко из го ни те и от се ле, ни ти што сма њи те; 
јер бес по сли че, и за то ви чу го во ре ћи: Да 
иде мо да при не се мо жр тву Бо гу сво је му.
9. Ва ља на ва ли ти по сло ве на те љу де, па ће 

ра ди ти и не ће слу ша ти ла жљи ви јех ри је чи.
10. И иза шав ши на стој ни ци на род ни и 

упра ви те љи ре ко ше на ро ду го во ре ћи: 
Та ко ве ли *фа раон: Ја вам не ћу да ва ти 
пље ве. *2.Мој. 1,11.
11. Иди те са ми и ку пи те се би пље ве гдје 

на ђе те, а од по сла вам се не ће по пу сти ти 
ни шта.
12. И ра зи ђе се на род по свој зе мљи ми-

сир ској да чу па стр њи ку мје сто пље ве.
13. А на стој ни ци на ва љи ва ху го во ре ћи: 

Свр шуј те по сло ве сво је ко ли ко до ла зи на 
дан, као кад је би ло пље ве.
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14. И упра ви те љи си но ва Изра и ље ви јех, 
ко је по ста ви ше над њи ма на стој ни ци фа ра-
о но ви, до па да ху бо ја, и го во ра ше им се: За-
што ни ју че ни да нас не на чи ни сте оно ли ко 
опе ка ко ли ко вам је од ре ђе но, као при је?
15. И оти до ше упра ви те љи си но ва Изра-

и ље ви јех, и по ви ка ше к фа ра о ну го во-
ре ћи: За што чи ниш та ко слу га ма сво јим?
16. Пље ва се не да је слу га ма тво јим, па 

опет ка жу нам: Гра ди те опе ке. И ево би ју 
слу ге тво је, а крив је твој на род.
17. А он ре че: Бес по сли чи те, бес по сли-

чи те, и за то го во ри те: Да иде мо да при не-
се мо *жр тву Го спо ду. *2.Мој. 5,8.
18. Не го иди те, ра ди те; пље ва вам се не ће 

да ва ти, а опе ке да да је те на број.
19. И упра ви те љи си но ва Изра и ље ви јех 

ви дје ше да је зло по њих што им се ка за: 
Да не бу де опе ка ма ње на дан.
20. И оти шав ши од фа ра о на сре то ше 

Мој си ја и Аро на, ко ји изи ђо ше пред њих.
21. Па им ре ко ше: Го спод не ка вас ви ди 

и су ди, што нас омра зи сте фа ра о ну и слу-
га ма ње го ви јем, и да до сте им мач у ру ку 
да нас по би ју.
22. И *Мој си је се вра ти ка †Го спо ду и ре че: 

Го спо де, за што си на ву као то зло на на род? 
За што си ме по слао? *4.Мој. 11,11. †1.Сам. 30,6.
23. Јер от ка ко изи ђох пред фа ра о на и 

про го во рих у Тво је име, још го ре по сту па 
с на ро дом ови јем, а Ти не из ба ви на ро да 
сво је га.

Мојсије добија нове заповијести 
од Бога. Списак племена.

6.А *Го спод ре че Мој си ју: Сад ћеш 
ви дје ти шта ћу учи ни ти фа ра-

о ну; јер под ру ком кр јеп ком пу сти ће их, 
и ис тје ра ће их из зе мље сво је под ру ком 
кр јеп ком. *2.Мој. 11,1.
2. Још го во ри Бог Мој си ју и ре че му: Ја 

сам Го спод.
3. И ја вио сам се Авра му, Иса ку и Ја ко ву 

име ном Бог Све мо гу ћи, а име ном сво јим 
Го спод не бих им по знат.
4. И учи них за вјет свој с њи ма да ћу им 

да ти зе мљу ха нан ску, зе мљу у ко јој би ја ху 
до шља ци, у ко јој жи вља ху као стран ци.

5. И чух уз ди са ње си но ва Изра и ље ви јех, 
ко је Ми сир ци др же у роп ству, и опо ме-
нух се за вје та сво је га.
6. За то ка жи си но ви ма Изра и ље ви јем: Ја 

сам Го спод, и из ве шћу вас ис под бре ме на 
ми сир ских, и опро сти ћу вас роп ства њи-
хо ва, и из ба ви ћу вас ми ши цом по диг ну-
том и су до ви ма ве ли ким.
7. И узе ћу вас да Ми бу де те на род, и Ја 

ћу вам би ти Бог, те ће те по зна ти да сам Ја 
Го спод Бог ваш, ко ји вас из во дим ис под 
бре ме на ми сир ских.
8. Пак ћу вас од ве сти у сво ју зе мљу, за 

ко ју по ди гох ру ку сво ју за кли њу ћи се да 
ћу је да ти Авра му, Иса ку и Ја ко ву; и да ћу 
вам је у на сљед ство, Ја Го спод.
9. И Мој си је ка за та ко си но ви ма Изра и-

ље ви јем; али не по слу ша ше Мој си ја од сла-
бо сти ду ха сво је га и од љу то га роп ства.
10. И Го спод ре че Мој си ју го во ре ћи:
11. Иди, ка жи фа ра о ну ца ру ми сир ском 

не ка пу сти си но ве Изра и ље ве из зе мље 
сво је.
12. А Мој си је про го во ри пред Го спо дом 

и ре че: Ето, си но ви Изра и ље ви не по слу-
ша ше ме, а ка ко ће ме по слу ша ти фа раон, 
кад сам нео бре за ни јех уса на? неспретних
13. Али Го спод го во ри Мој си ју и Аро ну, 

и за по вје ди им да иду к си но ви ма Изра-
и ље ви јем и к фа ра о ну, да из ве ду си но ве 
Изра и ље ве из зе мље ми сир ске.
14. Ово су старјешине у до мо ви ма ота ца 

сво јих: си но ви *Ру ви ма пр вен ца Изра и-
ље ва: †Енох и Фа луј, Асрон и Хар ми ја; то су 
по ро ди це Ру ви мо ве. *1.Днев. 5,3. †1.Мој. 46,9.
15. А си но ви Си ме у но ви: *Је му и ло и †Ја-

мин и Аод и Ахин и Сар и Саул, син не ке 
Ха на неј ке; то су по ро ди це Си ме у но ве.

*1.Мој. 46,10. †1.Днев. 4,24.
16. А ово су име на си но ва Ле ви је вих по 

по ро ди ца ма њи хо ви јем: *Гир сон и Кат и 
Ме ра ри је; а Ле ви је по жи вје сто и три де-
сет и се дам го ди на. *1.Мој. 46,11.
17. А ово су си но ви Гир со но ви: Ло ве ни је 

и Се меј по по ро ди ца ма сво јим.
18. А си но ви Ка то ви: Амрам и Исар и Хе-

врон и Ози ло; а Кат по жи вје сто и три де-
сет и три го ди не.
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19. А си но ви Ме ра ри је ви: Мо ли ја и Му-
си ја. То су по ро ди це Ле ви је ве по ло за ма 
сво јим.
20. А Амрам се оже ни Јо ха ве дом бра-

ту че дом сво јом, и она му ро ди *Аро на и 
Мој си ја. А по жи вје Амрам сто и три де сет 
и се дам го ди на. *4.Мој. 26,59.
21. А си но ви Иса ро ви бје ху: *Ко реј и На-

фек и Зе хри ја. *4.Мој. 16,1.
22. А си но ви Ози ло ви: *Ми са и ло и †Ели-

са фан и Се гри ја. *3.Мој. 10,4. †4.Мој. 3,30.
23. А *Арон се оже ни Је ли са ве том кћер ју 

Ами на да во вом, се стром На со но вом; и 
она му ро ди На да ва и Ави ју да и Еле а за ра 
и Ита ма ра. *1.Днев. 6,3.
24. А си но ви *Ко ре је ви бје ху: Асир и Ел-

ка на и Ави ја сар. То су по ро ди це Ко ре је ве.
*4.Мој. 26,11.

25. И Еле а зар син Аро нов оже ни се јед-
ном од кће ри Фу ти ло ви јех, и она му ро ди 
Фи не са. То су старјешине из ме ђу ота ца 
ле вит ских по сво јим по ро ди ца ма.
26. То је Арон и Мој си је, ко ји ма ре че Го-

спод: Из ве ди те си но ве *Изра и ље ве из 
†зе мље ‡ми сир ске у че та ма њи хо ви јем.

*2.Мој. 7,4. †2.Мој. 12,17. ‡2.Мој. 12,51.
27. То су ко ји го во ри ше фа ра о ну ца ру 

ми   сир ском да из ве ду си но ве Изра и ље ве 
из Ми си ра; то је Мој си је и то је Арон.
28. И кад Го спод го во ра ше Мој си ју у зе-

мљи ми сир ској,
29. Ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи: Ја сам 

Го спод; ка жи *фа ра о ну ца ру ми сир ском 
све што сам ти ка зао. *2.Мој. 7,2.
30. И *Мој си је ре че пред Го спо дом: Ево 

сам нео бре за ни јех уса на, па ка ко ће ме 
по слу ша ти фа раон? *2.Мој. 4,10. спорих

Мојсије и Арон чине чуда пред 
фараоном. Претварање воде у крв.

7.И Го спод ре че Мој си ју: Ево, по -
ста вио сам те да си Бог фа ра о ну; 

а Арон брат твој би ће про рок твој.
2. Го во ри ћеш све што ти за по вје дим; 

Арон пак брат твој го во ри ће фа ра о ну да 
пу сти си но ве Изра и ље ве из зе мље сво је.
3. А ја ћу учи ни ти да отврд не ср це фа ра-

о ну, те ћу умно жи ти зна ке сво је и чу де са 
сво ја у зе мљи ми сир ској.

4. И не ће вас, ипак, по слу ша ти фа раон; а Ја 
ћу мет ну ти ру ку сво ју на Ми сир, и из ве шћу 
вој ску сво ју, на род свој, си но ве Изра и ље ве 
из зе мље ми сир ске су до ви ма ве ли ким.
5. И по зна ће Ми сир ци да сам Ја Го спод, 

кад диг нем ру ку сво ју на Ми сир, и из ве-
дем си но ве Изра и ље ве из ме ђу њих.
6. И учи ни Мој си је и Арон, ка ко им за-

по вје ди Го спод, та ко учи ни ше.
7. А Мој си ју би ја ше осам де сет го ди на, а 

Аро ну осам де сет и три го ди не, кад го во-
ра ху с фа ра о ном.
8. И ре че Го спод Мој си ју и Аро ну го во-

ре ћи:
9. Кад вам ка же фа раон и ре че: Учи ни те 

ка кво чу до, он да ре ци Аро ну: Узми штап 
свој, и ба ци га пред фа ра о на; те ће се про-
мет ну ти у зми ју.
10. И иза ђо ше *Мој си је и Арон пред фа-

ра  о на, и учи ни ше ка ко за по вје ди Го спод; 
и ба  ци Арон штап свој пред фа ра о на и 
пред слу ге ње го ве, и про мет ну се у зми ју.

*2.Мој. 4,3.
11. А фа раон до зва му дра це и вра ча ре; те 

и *вра ча ри †ми сир ски учи ни ше та ко сво-
јим вра ча њем. *2.Мој. 7,22. †1.Мој. 41,8.
12. И ба ци ше сва ки свој штап, и про мет-

ну ше се шта по ви у зми је; али штап Аро-
нов про ждри је њи хо ве шта по ве.
13. И отврд ну *ср це фа ра о но во, и не по-

слу ша их, као што бје ше ка зао Го спод.
*2.Мој. 4,21.

14. И ре че *Го спод Мој си ју: Оте жа †ср це 
фа ра о но во; не ће да пу сти на ро д.

*2.Мој. 8,15. †2.Мој. 10,1.
15. Иди ују тру к фа ра о ну. Гле, он ће иза ћи на 

во ду, па ста ни пре ма ње му на оба ли, а штап 
ко ји се био про мет нуо у зми ју узми у ру ку.
16. И ре ци му: *Го спод Бог †је вреј ски по-

сла ме к те би да ти ка жем: Пу сти на род 
Мој да Ми по слу жи у ‡пу сти њи. Али ти 
ето још не по слу ша.

*2.Мој. 3,18. †2.Мој. 5,3. ‡2.Мој. 5,1.
17. За то *Го спод ова ко ве ли: Ова ко ћеш 

по зна ти да сам Ја Го спод: Ево, уда ри ћу 
шта  пом што ми је у ру ци по во ди што је у 
Ри је ци, и про мет ну ће се у крв. *Је зек. 25,17.
18. И ри бе у ри је ци по мри је ће, и *Ри је ка 

ће се усмр дје ти, и Ми сир ци ће се уз му чи ти 
тра же ћи во де да пи ју из Ри је ке. *2.Мој. 7,24.
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19. И *Го спод ре че Мој си ју: Ре ци Аро ну: 
Узми штап свој, и пру жи ру ку сво ју на во де 
ми сир ске, на по то ке, на †ри је ке и на је зе ра 
њи хо ва и на сва збо ри шта во да њи хо ви јех; 
и про мет ну ће се у крв, и би ће крв по свој 
‡зе мљи ми сир ској, и по су ди ма др ве ни јем 
и ка ме ни јем. *2.Мој. 8,5. †2.Мој. 4,9. ‡2.Мој. 9,22.
20. И учи ни ше Мој си је и Арон ка ко им за-

по вје ди Го спод; и по ди гав Арон штап свој 
уда ри по во ди ко ја бје ше у Ри је ци пред фа-
ра о ном и слу га ма ње го ви јем. И сва во да 
што бје ше у ри је ци про мет ну се у крв.
21. И по мри је ше ри бе што би ја ху у ри-

је ци, и усмр дје се ри је ка та ко да не мо га ху 
Ми сир ци пи ти во де из Ри је ке, и бје ше 
крв по свој зе мљи ми сир ској.
22. Али и вра ча ри ми сир ски учи ни ше 

та ко сво јим вра ча њем; и ср це фа ра о ну 
отврд ну, те их не по слу ша, као што бје ше 
ка зао Го спод.
23. И окре нув се фа раон оти де ку ћи сво-

јој, и не ма ри ни за то.
24. А Ми сир ци сви ко па ше око Ри је ке 

тра же ћи во де да пи ју; јер не мо га ху пи ти 
во де из Ри је ке.
25. И на вр ши се се дам да на ка ко Ри је ку 

уда ри Го спод.

Патње од жаба, бубина и ушију.

8.И ре че Го спод Мој си ју: иди к фа-
ра о ну, и ре ци му: Ова ко ве ли 

Го спод: Пу сти на род мој, да Ми по слу жи.
2. Ако ли не ћеш пу сти ти, ево ћу мо ри ти 

сву зе мљу жа ба ма.
3. И ри је ка ће се на пу ни ти жа ба, и оне ће 

иза ћи и ска ка ти те би по ку ћи и по кли-
је ти гдје спа ваш и по по сте љи тво јој и по 
ку ћа ма слу гу тво јих и на ро да тво је га и по 
пе ћи ма тво јим и по наћ ва ма тво јим;
4. И на те бе и на на род твој и на све слу ге 

тво је ска ка ће жа бе.
5. И ре че Го спод Мој си ју: Ка жи Аро ну: 

пру жи ру ку сво ју са шта пом сво јим на 
ри је ке и на по то ке и на је зе ра, и учи ни 
нек иза ђу жа бе на зе мљу ми сир ску.
6. И пру жи Арон ру ку сво ју на во де ми-

сирске, и иза ђо ше жа бе и по кри ше зе мљу 
ми сир ску.

7. Али и вра ча ри ми сир ски учи ни ше 
та ко сво јим вра ча њем, учи ни ше те иза-
ђо ше жа бе на зе мљу ми сир ску.
8. А фа раон до зва Мој си ја и Аро на и 

ре че: Мо ли те Го спо да да укло ни жа бе од 
ме не и од на ро да мо је га, пак ћу пу сти ти 
на род да при не су жр тву Го спо ду.
9. А Мој си је ре че фа ра о ну: Част да ти је 

на да мном, до кле да Му се мо лим за те и за 
слу ге тво је и за на род твој да од би је жа бе 
од те бе и из ку ћа тво јих, и са мо у ри је ци 
да оста ну?
10. А он ре че: До сју тра. А Мој си је ре че: 

Би ће ка ко си ка зао, да по знаш да ни ко 
ни је као Го спод Бог наш.
11. Оти ћи ће жа бе од те бе и из ку ћа тво-

јих и од слу га тво јих и од на ро да тво је га; 
са мо ће у Ри је ци оста ти.
12. И оти де *Мој си је и Арон од фа ра о на; 

и за ва пи Мој си је ка †Го спо ду за жа бе ко је 
бје ше пу стио на фа ра о на.

*2.Мој. 9,33. †2.Мој. 10,18.
13. А Го спод учи ни по ри је чи Мој си је вој; 

и угинуше жа бе, и опро сти ше их се ку ће 
и се ла и по ља.
14. И на го ми ле их гр та ху, да је смр дје ла 

зе мља.
15. А кад фа раон ви дје гдје одах ну, от-

вр д ну му *ср це, и не по слу ша их, као што 
бје ше ка зао Го спод. *Проп. 8,11.
16. А Го спод ре че Мој си ју: Ка жи Аро ну: 

Пру жи штап свој, и уда ри по пра ху на зе-
мљи, нек се пре тво ри у уши по свој зе-
мљи ми сир ској. комарце
17. И учи ни ше та ко: Арон пру жи ру ку 

сво ју са шта пом сво јим, и уда ри по пра ху 
на зе мљи, и по ста ше уши по љу ди ма и по 
сто ци, сав прах на зе мљи пре тво ри се у 
уши по ци је лој зе мљи ми сир ској.
18. А гле да ше и *вра ча ри ми сир ски вра-

ча њем сво јим да учи не да по ста ну уши, 
али не мо го ше. И би ја ху уши по љу ди ма 
и по сто ци. *2.Мој. 7,11.
19. И ре ко ше вра ча ри фа ра о ну: Ово је 

прст Бож ји. Али опет отврд ну ср це фа ра-
о ну, те их не по слу ша, као што бје ше ка-
зао Го спод.
20. А Го спод ре че Мој си ју: Уста ни ра но и 

иза ђи пред *фа ра о на, ево, он ће иза ћи к 
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во ди, па му ре ци: Ова ко ве ли Го спод: Пу-
сти на род Мој да Ми по слу жи. *2.Мој. 7,15.
21. Ако ли не пу стиш на ро да Мо је га, ево, 

пу сти ћу на те бе и на слу ге тво је и на на-
род твој и на ку ће тво је сва ко ја ке бу би не, 
и на пу ни ће се бу би на ку ће ми сир ске и зе-
мља на ко јој су.
22. Али ћу у тај дан одво ји ти *зе мљу ге-

сем ску, гдје жи ви мој на род, и он дје не ће 
би ти бу би на, да по знаш да сам Ја †Го спод 
на зе мљи. *2.Мој. 9,26. †2.Мој. 9,4.
23. И по ста ви ћу раз ли ку из ме ђу на ро да 

сво је га и на ро да тво је га. Сју тра ће би ти 
знак тај.
24. И учи ни Го спод та ко, и до ђо ше сил не 

*бу би не у ку ћу фа ра о но ву и у ку ће слу гу 
ње го ви јех и у сву зе мљу ми сир ску, да се све 
у зе мљи по ква ри од бу би на. *Псал. 78,45.
25. И фа раон до зва Мој си ја и Аро на, и 

ре че им: Иди те, при не си те жр тву Бо гу 
сво је му ов дје у зе мљи.
26. А Мој си је ре че: Не ва ља та ко; јер би-

смо при ни је ли на жр тву *Го спо ду Бо гу 
сво је му што је не чи сто Ми сир ци ма; а кад 
би смо при ни је ли на жр тву што је не чи сто 
†Ми сир ци ма на очи њи хо ве, не би ли нас 
по би ли ка ме њем? *5.Мој. 12,31. †1.Мој. 46,34.
27. Три да на хо да тре ба да иде мо у *пу-

сти њу да при не се мо жр тву Го спо ду Бо гу 
сво је му, као што нам је ка зао. *2.Мој. 3,18.
28. А фа раон ре че: Пу сти ћу вас да при-

не се те *жр тву †Го спо ду Бо гу сво је му у 
пу сти њи; али да не иде те да ље; па се мо-
ли те за ме. *Језд. 6,10. †2.Мој. 9,28.
29. А Мој си је ре че: Ево ја идем од те бе, 

и мо ли ћу се Го спо ду да оти ду бу би не од 
фа ра о на и од слу гу ње го ви јех и од на ро да 
ње го ва сју тра; али не мој опет да пре ва-
риш, и да не пу стиш на ро да да при не се 
жр тву Го спо ду.
30. И оти де Мој си је од фа ра о на, и по-

мо ли се Го спо ду.
31. И учи ни Го спод по ри је чи Мој си је-

вој, те оти до ше бу би не од фа ра о на и од 
слу гу ње го ви јех и од на ро да ње го ва; не 
оста нијед на.
32. Али опет отврд ну *ср це фа ра о но во, и 

не пу сти на ро да. *2.Мој. 4,21.

Помор. Црне богиње. Град.

9.Та да ре че *Го спод Мој си ју: Иди к 
фа ра о ну, и ре ци му: Ова ко ве ли 

Го спод Бог је вреј ски: Пу сти на род Мој да 
Ми по слу жи; *2.Мој. 8,1.
2. Ако ли их не пу стиш не го их још ста-

неш за др жа ва ти,
3. Ево, ру ка Го спод ња до ћи ће на сто ку 

тво ју у по љу, на ко ње, на ма гар це, на ка-
ми ле, на во ло ве и на ов це, с по мо ром 
вр ло ве ли ким.
4. А одво ји ће Го спод сто ку изра иљ ску од 

сто ке ми сир ске; те од све га што је си но ва 
Изра и ље ви јех не ће по ги ну ти ни шта.
5. И по ста вио је Го спод рок ре кав ши: 

Сју тра ће то учи ни ти на зе мљи Го спод.
6. И Го спод учи ни то сју тра дан, и сва 

сто ка ми сир ска уги ну; а од сто ке си но ва 
Изра и ље ви јех не уги ну ни јед но.
7. И по сла фа раон да ви де, и гле, од сто ке 

изра иљ ске не уги ну ни јед но; ипак отврд ну 
ср це фа ра о ну, и не пу сти на ро да.
8. Та да ре че Го спод Мој си ју и Аро ну: 

Узми те пе пе ла из пе ћи пу не пре гр шти, 
и Мој си је не ка га ба ци у не бо пред фа-
ра о ном;
9. И по ста ће прах по свој зе мљи ми сир-

ској, а од ње га ће по ста ти кра сте пу не 
гно ја и на љу ди ма и на сто ци по свој зе-
мљи ми сир ској.
10. И узе ше пе пе ла из пе ћи, и ста до ше 

пред фа ра о на, и ба ци га Мој си је у не бо, 
и по ста ше кра сте пу не гно ја по љу ди ма и 
по сто ци.
11. И вра ча ри не мо го ше ста ја ти пред 

Мој си јем од кра ста; јер би ја ху кра сте и на 
вра ча ри ма и на сви јем Ми сир ци ма.
12. И *Го спод учи ни те отврд ну †ср це 

‡фа ра о но во, и не по слу ша их, као што 
бје ше ка зао Го спод Мој си ју.

*2.Мој. 4,21. †2.Мој. 7,14. ‡2.Мој. 8,32.
13. По сли је ре че *Го спод Мој си ју: Уста ни 

ра но и иза ђи пред фа ра о на, и ре ци му: 
Ова ко ве ли Го спод Бог је вреј ски: Пу сти 
на род Мој да ми по слу жи. *2.Мој. 8,20.
14. Јер ћу са да пу сти ти сва зла сво ја на ср це 

тво је и на слу ге тво је и на на род твој, да 
знаш да ни ко ни је као Ја на ци је лој *зе мљи.

*5.Мој. 3,24.
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15. Јер са да кад пру жих ру ку сво ју, мо гох 
и те бе и на род твој уда ри ти по мо ром, па 
те не би ви ше би ло на зе мљи;
16. Али те оста вих да по ка жем на те би 

си лу сво ју, и да се при по ви је да име Мо је 
по свој *зе мљи. *Рим. 9,17.
17. И ти се још по ди жеш на Мој на род, и 

не ћеш да га пу стиш?
18. Ево, сју тра ћу у ово до ба пу сти ти град 

вр ло ве лик, ка кво га ни је би ло у Ми си ру 
от ка ко је по стао па до са да.
19. За то са да по шљи, те ску пи сто ку сво ју 

и што год имаш у по љу, јер ће па сти град на 
све љу де и на сто ку што се за те че у по љу и 
не бу де ску пље но у ку ћу, и из ги ну ће.
20. Ко ји се год из ме ђу слу гу фа ра о но-

ви јех по бо ја ри је чи Го спод ње, он бр же 
ску пи слу ге сво је и сто ку сво ју у ку ћу;
21. А ко ји не ма ра ше за ри јеч Го спод њу, 

он оста ви слу ге сво је и сто ку сво ју у по љу.
22. И Го спод ре че Мој си ју: Пру жи ру ку 

сво ју к *не бу, не ка уда ри град по свој зе мљи 
ми сир ској, на љу де и на сто ку и на све би ље 
по по љу у зе мљи ми сир ској. *От кр. 16,21.
23. И Мој си је пру жи штап свој к *не бу, 

и †Го спод пу сти гро мо ве и ‡град, да огањ 
ска ка ше на зе мљу. И та ко Го спод учи ни, 
те па де град на зе мљу ми сир ску.

*Исус Н. 10,11. †Псал. 18,13. ‡Псал. 105,32.
24. А бје ше град и огањ сми је шан с гра-

дом си лан ве о ма, ка кво га не бје ше у свој 
зе мљи ми сир ској от ка ко је љу ди у њој.
25. И по би град по свој зе мљи ми сир ској 

што год бје ше у по љу од чо вје ка до жи-
вин че та; и све би ље у по љу по тре град, и 
сва др ве та у по љу по ло ми.
26. Са мо у зе мљи ге сем ској, гдје би ја ху 

си но ви Изра и ље ви, не бје ше гра да.
27. Та да по сла *фа раон, те до зва Мој си ја 

и Аро на, и ре че им: Са да згри је ших; †Го-
спод је пра ве дан, а ја и мој на род је смо 
без бо жни ци. *2.Мој. 10,16. †2.Днев. 12,6.
28. Мо ли те се Го спо ду, јер је до ста, не ка 

пре ста ну гро мо ви Бож ји и град, па ћу вас 
пу сти ти, и ви ше вас не ће ни ко уста вља ти.
29. А Мој си је му ре че: Кад иза ђем иза гра-

 да, ра ши ри ћу ру ке сво је ка Го спо ду, а гро-
мо ви ће пре ста ти и гра да не ће ви ше би ти, 
да знаш да је Го спод ња *зе мља. *Псал. 24,1.

30. А ти и слу ге тво је знам да се још не-
ће те бо ја ти Го спо да Бо га.
31. И про па де лан и је чам, јер је чам бје ше 

кла сао, а лан се гла ви чио.
32. А пше ни ца и круп ник не про па де, 

јер бје ше по зно жи то. врста жита
33. И Мој си је оти шав од фа ра о на иза 

гра да ра ши ри ру ке сво је ка Го спо ду, и 
пре ста ше гро мо ви и град, и дажд не па-
да ше на зе мљу.
34. Али фа раон ви дјевши гдје пре ста 

дажд и град и гро мо ви, ста де опет гри-
је ши ти, и ср це му отврд ну и ње му и слу-
га ма ње го ви јем.
35. Отврд ну ср це фа ра о ну, те не пу сти 

си но ва Изра и ље ви јех, као што бје ше ка-
зао Го спод пре ко Мој си ја.

Скакавци и тама.

10.А *Го спод ре че Мој си ју: Иди к 
фа ра о ну, јер сам Ја учи нио да 

отврд не †ср це ње го во и ср це слу гу ње го ви-
јех, да учи ним ове зна ке сво је ме ђу њи ма,

*2.Мој. 7,14. †5.Мој. 2,30.
2. И да при по ви је даш си но ви ма сво јим и 

уну ци ма сво јим шта учи них у Ми си ру и 
ка кве зна ке сво је по ка зах на њи ма, да би-
сте зна ли да сам Ја Го спод.
3. И оти де Мој си је и Арон к фа ра о ну, и 

ре ко ше му: Ова ко ве ли Го спод Бог је вреј-
ски: До кле ћеш се про ти ви ти да се не по-
ни зиш пре да Мном? Пу сти на род Мој да 
Ми по слу жи.
4. Јер ако не ћеш пу сти ти на ро да Мо је га, ево 

сју тра ћу на ни је ти ска кав це на зе мљу тво ју;
5. И по кри ће сву зе мљу да се не ће ви-

дје ти зе мље, и по је шће оста так што се са-
чу вао, ко ји вам је остао иза гра да, и по је-
шће сва др ве та што вам ра сту у по љу.
6. И на пу ни ће их се ку ће тво је и ку ће сви-

јех слу гу тво јих и ку ће сви јех Ми си ра ца, 
што ни је су ви дје ли оци тво ји ни оци ота ца 
тво јих, от ка ко су по ста ли на Зе мљи до да-
нас. И окре нув се оти де од фа ра о на.
7. А слу ге ре ко ше фа ра о ну: До кле ће нас 

тај му чи ти? Пу сти их не ка по слу же Го-
спо ду Бо гу сво је му. Зар још не ви диш гдје 
про па де Ми сир?
8. И до зва ше опет Мој си ја и Аро на пред 

фа ра о на, и ре че им: Иди те, по слу жи те Го-
спо ду Бо гу сво је му. А ко ји су што ће ићи?
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9. А Мој си је ре че: С дје цом сво јом и са 
стар ци ма сво јим ићи ће мо, са си но ви ма 
сво јим и са кће ри ма сво јим, са сто ком 
сво јом сит ном и круп ном ићи ће мо, јер 
има мо пра зник Го спод њи.
10. А он им ре че: Та ко био Го спод с ва ма, 

ка ко ћу вас ја пу сти ти с дје цом ва шом! 
Ви ди те да зло ми сли те.
11. Не ће би ти та ко; не го ви љу ди иди те 

и по слу жи те Го спо ду, јер то иште те. И 
отје ра их од се бе фа раон.
12. Та да ре че *Го спод Мој си ју: Пру жи 

ру ку сво ју на †зе мљу ми сир ску, да до ђу 
ска кав ци на зе мљу ми сир ску и по је ду све 
би ље по зе мљи, што год оста иза гра да.

*2.Мој. 7,19. †2.Мој. 10,4.
13. И пру жи Мој си је штап свој на зе мљу 

ми сир ску, и Го спод на ве де усто ку на зе м     љу, 
те ду ва ци је ли дан и ци је лу ноћ; а кад сва   ну, 
до не се усто ка ска кав це. источни вјетар
14. И до ђо ше ска кав ци на сву зе мљу ми-

сир ску, и по па да ше по сви јем кра је ви ма 
ми  сир ским сил ни ве о ма, ка квих при је ниг-
 да ни је би ло ни ти ће кад би ти она квих.
15. И по кри ше сву *зе мљу, да се зе мља не 

ви  ђа ше, и по је до ше сву тра ву на зе мљи и 
сав род на др ве ти ма, што оста иза гра да, и 
не оста ни шта зе ле но од др ве та и од би ља 
пољ ско га у свој зе мљи ми сир ској. *2.Мој. 10,5.
16. Та да *фа раон бр же до зва Мој си ја и 

Аро на, и ре че: Згри је ших Го спо ду Бо гу 
ва ше му и ва ма. *2.Мој. 9,27.
17. Али ми још са да са мо опро сти гри јех 

мој, и мо ли те се Го спо ду Бо гу сво је му да 
укло ни од ме не са мо ову смрт.
18. И оти де *Мој си је од фа ра о на, и по-

мо ли се Го спо ду. *2.Мој. 8,30.
19. И окре ну Го спод вје тар од за па да 

вр ло јак, ко ји узе ска кав це и ба ци их у 
Цр ве но мо ре, и не оста ни је дан ска ка вац 
у ци је лој *зе мљи ми сир ској. *Јоил 2,20.
20. Али *Го спод учи ни те отврд ну †ср це 

фа ра о ну, и не пу сти си но ва Изра и ље ви јех.
*2.Мој. 4,21. †2.Мој. 11,10.

21. И ре че *Го спод Мој си ју: Пру жи ру ку 
сво ју к не бу, и би ће та ма по зе мљи ми сир-
ској та ква да ће је пи па ти. *2.Мој. 9,22.
22. И Мој си је пру жи ру ку сво ју к не бу, и 

по ста гу ста та ма по свој зе мљи ми сир ској 
за три да на.

23. Не ви ђа ху је дан дру го га, и ни ко се не 
ма че с мје ста гдје бје ше за три да на; али се 
код сви јех си но ва Изра и ље ви јех ви дје ло 
по ста но ви ма њи хо ви јем.
24. Та да фа раон до зва Мој си ја, и ре че: 

Иди те, по слу жи те Го спо ду; са мо сто ка 
ва ша сит на и круп на не ка оста не, а дје ца 
ва ша не ка иду с ва ма.
25. А Мој си је ре че: Тре ба да нам даш и 

што ће мо при ни је ти и са же ћи на жр тву 
Го спо ду Бо гу сво је му;
26. За то и сто ка на ша нек иде с на ма, да 

не оста не ни пап ка, јер из ме ђу ње тре ба 
да узме мо чим ће мо по слу жи ти Го спо ду 
Бо гу сво је му, а не зна мо ко јим ће мо по-
слу жи ти Го спо ду, до кле не до ђе мо она мо.
27. Али *Го спод учи ни те отврд ну †ср це 

‡фа ра о ну, и не хтје их пу сти ти.
*2.Мој. 4,21. †2.Мој. 10,20. ‡2.Мој. 14,4.

28. И ре че му фа раон: Иди од ме не, и чу-
вај се да ми ви ше не до ђеш на очи, јер ако 
ми до ђеш на очи, по ги ну ћеш.
29. А Мој си је ре че: Пра во си ка зао; не ћу 

ти ви ше до ћи на очи.
Заповијест о изласку из Мисира. 

Пријетња десетом патњом.

11.А *Го спод ре че Мој си ју: Још ћу 
јед но зло пу сти ти на фа ра о на 

и на Ми сир, па ће вас он да пу сти ти; пу сти-
ће са сви јем, и још ће вас тје ра ти. *Ос. 12,14.
2. А са да ка жи на ро ду не ка сва ки чо вјек 

иште у су сје да сво је га и сва ка же на у су сје де 
сво је на ки та сре бр ни јех и на ки та злат ни јех.
3. И Го спод учи ни те на род на ђе љу бав у 

Ми си ра ца; и сам Мој си је бје ше вр ло ве-
лик чо вјек у зе мљи ми сир ској код слу га 
фа ра о но ви јех и код на ро да.
4. И ре че Мој си је: Ова ко ве ли Го спод: 

Око по но ћи про ћи ћу кроз Ми сир,
5. И по мри је ће сви пр вен ци у зе мљи ми-

сир ској, од пр вен ца фа ра о но ва, ко ји шћа-
 ше сје дје ти на при је сто лу ње го ву, до пр-
вен ца слу шки ње за жрв њем, и од сто ке 
што је год пр ве нац. домаћи ручни млин
6. И би ће ви ка ве ли ка по свој зе мљи ми-

сир ској, ка кве још ни је би ло ни ти ће је 
кад би ти.
7. А код си но ва Изра и ље ви јех ни гдје 

не ће ни пас је зи ком сво јим ма ћи ни ме ђу 
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љу ди ма ни ме ђу сто ком, да зна те да је Го-
спод учи нио раз ли ку из ме ђу Изра и ља ца 
и Ми си ра ца.
8. И до ћи ће све те слу ге тво је к ме ни, 

и по кло ни ће ми се го во ре ћи: Иди, и ти 
и сав на род ко ји је при стао за то бом. И 
он да ћу иза ћи. И оти де Мој си је од фа ра-
о на с ве ли ким гње вом.
9. А Го спод ре че Мој си ју: Не ће вас по-

слу ша ти фа раон, да бих умно жио чу де са 
сво ја у зе мљи ми сир ској.
10. И *Мој си је и Арон учи ни ше сва ова 

†чу де са пред фа ра о ном, а ‡Го спод учи ни 
те отврд ну ср це фа ра о ну, и не пу сти си-
но ва Изра и ље ви јех из зе мље сво је.

*2.Мој. 9,12. †2.Мој. 7,3. ‡2.Мој. 7,13.
Пасха. Погубљење првенаца.

Почетак Изласка.

12.И ре че Го спод Мој си ју и Аро ну 
у зе мљи ми сир ској го во ре ћи:

2. Овај мје сец да вам је по че так мје се-
ци ма, да вам је пр ви мје сец у го ди ни.
3. Ка жи те све му збо ру Изра и ље ву и ре-

ци те: Де се то га да на ово га мје се ца сва ки 
не ка узме јаг ње или ја ре, по по ро ди ца ма, 
по јед но на дом;
4. Ако ли је дом ма ли за јаг ње или ја ре, 

не ка узме к се би су сје да, ко ји му је нај-
бли жи, с оно ли ко ду ша ко ли ко тре ба да 
мо гу по је сти јаг ње или ја ре.
5. А јаг ње или ја ре да вам бу де здра во, 

му шко, од го ди не; из ме ђу ова ца или из-
ме ђу ко за узми те.
6. И чу вај те га до че тр на е сто га да на ово га 

мје се ца, а та да сав ко ли ки збор Изра и љев 
не ка га за ко ље уве че.
7. И не ка узму кр ви од ње га и по кро пе 

оба до врат ка и гор њи праг на ку ћа ма у 
ко ји ма ће га је сти.
8. И не ка је ду ме со исте но ћи, на ва три 

пе че но, с хље бом при је сни јем и са зе љем 
гор ким не ка је ду.
9. Не мој те је сти си ро во ни у во ди ку-

ха но, не го на ва три пе че но, с гла вом и с 
но га ма и с дро бом.
10. И ни шта не мој те оста ви ти до ју тра; ако 

ли би што оста ло до ју тра, спа ли те на ва три.
11. А ова ко је ди те: Опа са ни, обу ћа да 

вам је на но гама и штап у ру ци, и је ди те 
хит но, јер је про ла зак Го спод њи.

12. Јер ћу про ћи по зе мљи *ми сир ској ту 
ноћ, и по би ћу све пр вен це у зе мљи ми-
сир ској од чо вје ка до жи вин че та, и су-
ди ћу †сви јем бо го ви ма ми сир ским, Ја 
‡Го спод. *Јер. 43,12. †Амос 5,17. ‡2.Мој. 12,23.
13. А крв она би ће вам знак на ку ћа ма, у 

ко ји ма ће те би ти; и кад ви дим крв, про ћи 
ћу вас, те не ће би ти ме ђу ва ма по мо ра, 
кад ста нем уби ја ти по зе мљи ми сир ској.
14. И тај ће вам дан би ти за спо мен, и 

пра зно ва ће те га *Го спо ду од ко ље на до 
ко ље на; пра знуј те га за ко ном вјеч ни јем.

*2.О цар. 23,21.
15. Се дам да на је ди те *хље бо ве при је сне, 

и пр во га да на укло ни те †ква сац из ку ћа 
сво јих; јер ко би год јео што с ква сцем од 
пр во га да на до сед мо га, ис три је би ће се 
она ‡ду ша из Изра и ља.

*4.Мој. 28,17. †1.Кор. 5,7. ‡4.Мој. 9,13.
16. Пр ви дан би ће све ти са бор; та ко и у 

сед ми дан има ће те све ти са бор; ни ка кав 
по сао да се не ра ди у те да не, осим што 
тре ба за је ло сва кој ду ши, то ће те са мо 
го то ви ти.
17. И др жи те дан при је сни јех хље бо ва, 

јер у тај дан из ве дох вој ске ва ше из зе мље 
ми сир ске; др жи те тај дан од ко ље на до 
ко ље на за ко ном вјеч ни јем.
18. Пр во га мје се ца че тр на е сти дан уве че 

поч ни те је сти при је сне хље бо ве па до два-
де сет пр во га да на исто га мје се ца уве че.
19. За се дам да на да се не на ђе ква сца у ку-

ћа ма ва шим; јер ко би год јео што с ква сцем, 
ис три је би ће се она *ду ша из збо ра Изра и-
ље ва, био до шљак или ро ђен у зе мљи.

*4.Мој. 9,13.
20. Ни шта с ква сцем не мој те је сти, не го 

је ди те хљеб при је сан по сви јем ста но-
ви ма сво јим.
21. И са зва *Мој си је све стар је ши не изра-

иљ ске, и ре че им: Из бе ри те и узми те се би 
јаг ње или ја ре по по ро ди ца ма сво јим, и за-
ко љи те †Пас ху. *4.Мој. 9,4. †Исус Н. 5,10.
22. И узми те ки ту исо па и за мо чи те је 

у крв, ко ја ће би ти у здје ли, и по кро пи те 
гор њи праг и оба до врат ка кр вљу, ко ја ће 
би ти у здје ли, и ни је дан од вас да не из ла  зи 
на вра та кућ на до ју тра. мирисна биљка
23. Јер ће за ћи Го спод да би је Ми сир, па кад 

ви ди крв на гор њем пра гу и на оба до врат ка, 
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про ћи ће Го спод ми мо она вра та, и не ће да ти 
крв ни ку да уђе у ку ће ва ше да уби ја.
24. И др жи те ово као за кон се би и си но-

ви ма сво јим до ви је ка.
25. И кад до ђе те у зе мљу ко ју ће вам да ти Го-

спод, као што је ка зао, др жи те ову слу жбу.
26. И кад вам ре ку си но ви ва ши: Ка ква 

вам је то слу жба?
27. Ре ци те: Ово је жр тва за про ла зак Го-

спод њи, кад про ђе ку ће си но ва Изра и ље-
вих у Ми си ру уби ја ју ћи Ми сир це, а до-
мо ве на ше са чу ва. Та да на род са ви гла ву 
и по кло ни се.
28. И оти до ше и учи ни ше си но ви Изра-

и ље ви, ка ко за по вје ди Го спод пре ко Мој-
си ја и Аро на, та ко учи ни ше.
29. А око по но ћи по би *Го спод све пр-

вен це у †зе мљи ми сир ској од пр вен ца 
фа ра о но ва ко ји шћа ше сје дје ти на при-
је сто лу ње го ву до пр вен ца су жња у там-
ни ци, и што год бје ше пр ве нац од сто ке.

*4.Мој. 33,4. †4.Мој. 8,17.
30. Та да уста фа раон оне но ћи, он и све 

слу ге ње го ве и сви Ми сир ци, и би ви ка 
ве ли ка у Ми си ру, јер не бје ше ку ће у ко јој 
не би мр тва ца.
31. И до зва *Мој си ја и Аро на по но ћи и 

ре че: Устај те, иди те из на ро да мо је га и ви и 
си но ви Изра и ље ви, и оти ди те, по слу жи те 
Го спо ду, као што го во ри сте. *2.Мој. 10,9.
32. Узми те и ов це сво је и го ве да сво ја, 

као што го во ри сте, и иди те, па и ме не 
бла го сло ви те.
33. И Ми сир ци на ва љи ва ху на на род да 

бр же иду из *зе мље, јер го во ра ху: Из ги-
бо смо сви. *5.Мој. 16,3.
34. И на род узе ти је сто сво је још не у ски-

сло, умо тав ши га у ха љи не сво је, на ра-
ме на сво ја.
35. И учи ни ше си но ви Изра и ље ви по за-

по ви је сти Мој си је вој, и за и ска ше у Ми-
си ра ца на ки та сре бр ни јех и на ки та злат-
ни јех и ха љи на.
36. И *Го спод учи ни, те на род на ђе †љу-

бав у Ми си ра ца, те им да до ше; та ко опли-
је ни ше Ми сир це. *1.Мој. 3,22. †2.Мој. 3,21.
37. И оти до ше си но ви Изра и ље ви из *Ра-

ме се у Со хот, око шест сто ти на ти су ћа пје-
ша ка, са ми јех љу ди осим дје це. *4.Мој. 33,5.

38. И дру гих љу ди мно го оти де с њи ма, и 
сто ке сит не и круп не вр ло мно го.
39. И од ти је ста ко је из не со ше из Ми си ра 

ис пе ко ше по га че при је сне, јер не бје ше 
ус ки сло кад их по тје ра ше Ми сир ци, те не 
мо га ше окли је ва ти, ни ти спре ми ше се би 
бра шње ни це.
40. А ба ви ше се си но ви Изра и ље ви у *Ми-

си ру че ти ри сто ти не и три де сет го ди на.
*4.Мој. 20,15.

41. И кад се на вр ши че ти ри сто ти не и три-
де сет го ди на, у исти дан иза ђо ше све *вој-
ске Го спод ње из зе мље ми сир ске. *2.Мој. 7,4.
42. Та се ноћ свет ку је Го спо ду, у ко ју их 

из ве де из Ми си ра; то је ноћ Го спод ња, 
ко ју тре ба да свет ку ју си но ви Изра и ље ви 
од ко ље на на ко ље но.
43. И ре че Го спод Мој си ју и Аро ну: Ово 

не ка бу де *за кон за Пас ху: Ни је дан ту ђин 
да је не је де; *4.Мој. 9,14.
44. А сва ки слу га ваш ку пљен за нов це, 

кад га обре же те, он да не ка је је де.
45. До шљак или на јам ник да је не је де.
46. У ис тој ку ћи да се је де, да не из не се те 

ме са од ње из ку ће, и *ко сти да јој не пре-
ло ми те. *Псал. 34,20.
47. Сав збор Изра и љев не ка чи ни та ко.
48. Ако би код те бе сје дио ту ђин и хтио 

би свет ко ва ти Пас ху Го спод њу, не ка му се 
обре же све му шки ње, па он да не ка при-
сту пи да је свет ку је, и не ка бу де као ро ђен 
у зе мљи; а ни ко нео бре зан да је не је де.
49. За кон је дан да је и ро ђе но ме у зе мљи 

и до шља ку ко ји сје ди ме ђу ва ма.
50. И учи ни ше сви си но ви Изра и ље ви 

ка ко за по вје ди Го спод Мој си ју и Аро ну, 
та ко учи ни ше.
51. И тај дан из ве де Го спод си но ве Изра-

и ље ве из зе мље ми сир ске у че та ма њи-
хо ви јем.

Посвећивање првенаца. Заповијест о 
пријесном хљебу. Продужење Изласка. 

Стуб од облака и стуб од огња.

13.И  ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
2. По све ти Ми сва ко га пр вен ца, што год 

отва ра ма те ри цу у си но ва Изра и ље ви јех, 
и од љу ди и од сто ке; јер је Мо је.

ЗА
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3. И Мој си је ре че на ро ду: Пам ти те овај 
дан, у ко ји изи ђо сте из Ми си ра, из до ма 
роп ско га, јер вас ру ком кр јеп ком из ве де 
Го спод одан де; не ка се, да кле, не је де ни-
шта с ква сцем.
4. Да нас из ла зи те, мје се ца Ави ва;
5. Па кад те Го спод уве де у зе мљу ха на-

неј ску и хе теј ску и амо реј ску и је веј ску и 
је ву сеј ску, за ко ју се за клео оци ма тво јим 
да ће ти је да ти, зе мљу у ко јој те че мли је ко 
и мед, та да да слу жиш слу жбу ову ово га 
мје се ца;
6. *Се дам да на је ди хље бо ве при је сне, а 

сед ми дан не ка је пра зник Го спод њи.
*2.Мој. 12,15,16.

7. Хље бо ви при је сни да се је ду се дам 
да на, и да се не ви ди у те бе ни шта с ква-
сцем, ни ти да се ви ди у те бе ква сац у ци-
је лом кра ју твом.
8. И ка за ћеш си ну сво је му у тај дан го во-

ре ћи: Ово је за оно што ми је учи нио Го-
спод кад сам из ла зио из Ми си ра.
9. И не ка ти бу де као *знак на ру ци тво-

јој и као спо мен пред очи ма тво ји ма, да 
ти за кон Го спод њи бу де у усти ма; јер те је 
ру ком кр јеп ком из вео Го спод из Ми си ра.

*5.Мој. 6,8; 11,18.
10. За то вр ши за кон овај на ври је ме, од 

го ди не до го ди не.
11. И кад те уве де *Го спод у †зе мљу ха-

на  неј ску, као што се за клео те би и тво јим 
оци ма, и да ти је, *1.Мој. 15,18. †1.Мој. 17,8.
12. Одва ја ћеш *Го спо ду што год отвара 

ма те ри цу, и од сто ке тво је што год отвара 
ма те ри цу, што је му шко, да бу де Го спо ду.

*4.Мој. 18,15.
13. А сва ко ма га ре пр вен че от ку пи јаг-

ње том или ја ре том; ако ли га не би от-
ку пио, сло ми му врат. Али сва ко га пр-
вен ца чо вје чи је га из ме ђу си но ва сво јих 
от ку пи.
14. А кад те за пи та син твој уна пре дак 

го во ре ћи: Шта је то? Ре ци му: Ру ком кр-
јеп ком из ве де нас *Го спод из Ми си ра, из 
до ма роп ско га. *5.Мој. 6,20.
15. Јер кад отврд ну фа раон, те нас не хтје 

пу сти ти, по би Го спод све пр вен це у зе-
мљи ми сир ској од пр вен ца чо вје чи је га до 
пр вен ца од сто ке; за то при но сим Го спо ду 

све му шко што отвара ма те ри цу, а сва-
ко га пр вен ца си но ва сво јих от ку пљу јем.
16. И то не ка ти је као знак на ру ци и као 

по че о ник ме ђу очи ма тво ји ма, да нас је 
ру ком кр јеп ком из вео Го спод из Ми си ра.
17. А кад фа раон пу сти на род, не од ве де 

их Бог пу тем к зе мљи фи ли стеј ској, ако 
и бје ше кра ћи, јер Бог ре че: Да се не по-
ка је на род кад ви ди рат, и не вра ти се у 
*Ми сир. *5.Мој. 17,16.
18. Не го Бог пове де на род пу тем пре ко 

*пу сти ње ка Цр ве ном мо ру. А вој нич ким 
ре дом изи ђо ше си но ви Изра и ље ви из зе-
мље ми сир ске. *4.Мој. 33,6.
19. И Мој си је узе *ко сти †Јо си фо ве са со-

бом; јер бје ше за клео си но ве Изра и ље ве 
ре кав ши: За и ста ће вас по хо ди ти Бог, а 
та да из не си те ко сти мо је одав де са со бом.

*1.Мој. 50,25. †Исус Н. 24,32.
20. Та ко оти шав ши из *Со хо та ста до ше у 

око у Ета му, на крај пу сти ње. *4.Мој. 33,6.
21. А *Го спод иђа ше пред њи ма да њу у 

сту бу од †обла ка во де ћи их пу тем, а но ћу 
у сту бу од ог ња сви је тле ћи им, да би пу-
то ва ли да њу и но ћу. *Иса. 4,5. †5.Мој. 1,33.
22. И не укла ња ше ис пред на ро да сту б од 

обла ка да њу ни сту ба од ог ња но ћу.
Довршење Изласка. Пропаст 
Мисираца у Црвеном мору.

14.И  ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
2. Ка жи си но ви ма Изра и ље ви јем не ка 

са ви ју и ста ну у око пред Пи-Аи ротом 
из ме ђу Миг до ла и мо ра пре ма Вел-Се-
фо ну; пре ма ње му не ка ста ну у око по-
крај мо ра.
3. Јер ће фа раон ре ћи за си но ве Изра и-

ље ве: За шли су у зе мљу, за тво ри ла их је 
пу сти ња.
4. И *учи ни ћу да отврд не ср це фа ра о ну, те 

ће по ћи у по тје ру за ва ма, и Ја ћу се †про-
сла ви ти на ње му и на свој вој сци ње го вој, 
и Ми сир ци ће по зна ти да сам Ја Го спод. И 
учи ни ше та ко. *2.Мој.  4, 21. †2.Мој.  9,16.
5. А кад би ја вље но ца ру ми сир ском да 

је по бје гао на род, *про ми је ни се ср це фа-
ра о но во и слу гу ње го ви јех пре ма на ро ду, 
те ре ко ше: Шта учи ни смо, те пу сти смо 
Изра и ља да нам не слу жи? *Пс. 105,25.
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6. И упре же у ко ла сво ја, и узе на род свој 
са со бом.
7. И узе шест сто ти на ко ла иза бра них 

и што још бје ше ко ла ми сир ских, и над 
свје ма вој во де.
8. И Го спод учи ни, те отврд ну ср це фа-

ра о ну ца ру ми сир ском, и по ђе у по тје ру 
за си но ви ма Изра и ље ви јем, кад си но ви 
Изра и ље ви оти до ше под ру ком ви со ком.
9. И тје рав ши их Ми сир ци сти го ше их, 

сва ко ла фа ра о но ва, ко њи ци ње го ви и 
вој ска ње го ва, кад бје ху у око лу на мо ру 
код Пи-Аи ро та пре ма Вел-Се фо ну.
10. И кад се при бли жи фа раон, по ди-

го ше си но ви Изра и ље ви очи сво је, а то 
Ми сир ци иду за њи ма, и упла ши ше се 
вр ло, и по ви ка ше си но ви Изра и ље ви ка 
*Го спо ду. *Псал. 107,6.
11. И ре ко ше Мој си ју: Зар не бје ше гро-

бо ва у *Ми си ру, не го нас до ве де да из ги-
не мо у пу сти њи? Шта учи ни, те нас из-
ве де из Ми си ра. *Псал. 106,7.
12. Ни је смо ли ти го во ри ли у Ми си ру и 

ре кли: Про ђи нас се, не ка слу жи мо Ми-
сир ци ма, јер би нам бо ље би ло слу жи ти 
Ми сир ци ма не го из ги ну ти у пу сти њи.
13. А Мој си је ре че на ро ду: Не бој те се, 

ста ни те па гле дај те ка ко ће вас *Го спод 
из ба ви ти да нас; јер Ми сир це ко је сте 
ви дје ли да нас, не ће те их ниг да ви ше ви-
дје ти дови је ка. *2.Днев. 20,17.
14. *Го спод ће се би ти за вас, а ви ће те 

му ча ти. *5.Мој. 20,4.
15. А Го спод ре че Мој си ју: Што ви чеш 

к Ме ни? Ка жи си но ви ма Изра и ље ви јем 
не ка иду.
16. А ти диг ни штап свој и пру жи ру ку 

сво ју на мо ре, и рас ци је пи га, па не ка иду 
си но ви Изра и ље ви по сред мо ра су хим.
17. И гле, Ја ћу учи ни ти да отврд не *ср це 

Ми сир ци ма, те ће по ћи за њи ма; и про-
сла ви ћу се на фа ра о ну и на свој вој сци 
ње го вој, на ко ли ма ње го ви јем и на ко њи-
ци ма ње го ви јем. *2.Мој. 14,4.
18. И Ми сир ци ће по зна ти да сам Ја Го спод, 

кад се про сла вим на фа ра о ну, на ко ли  ма 
ње го ви јем и на ко њи ци ма ње го ви јем.
19. И по ди же се *ан ђео Го спод њи, ко ји 

иђа ше пред вој ском изра иљ ском, и оти де 

им за ле ђа; и по ди же се стуб од обла ка ис-
пред њих, и ста де им за ле ђа. *Зах. 12,8.
20. И до шав ме ђу вој ску ми сир ску и вој-

ску изра иљ ску бје ше они јем облак мра-
чан, а ови јем сви је тља ше по но ћи, те не 
при сту пи ше јед ни дру ги ма ци је лу ноћ.
21. И пру жи Мој си је ру ку сво ју на мо ре, 

а *Го спод уз би мо ре вје тром ис точ ни-
јем, ко ји ја ко ду ва ше ци је лу ноћ, и осу ши 
мо ре, и во да се ра сту пи. *Исус Н. 4,23.
22. И по ђо ше си но ви *Изра и ље ви по-

сред мо ра су хим, и во да им ста ја ше као 
зид с де сне стра не и с ли је ве стра не.

*2.Мој. 15,19.
23. И Ми сир ци тје ра ју ћи их по ђо ше за 

њи ма по сред мо ра, сви ко њи *фа ра о-
но ви, ко ла и ко њи ци ње го ви. *2.Мој. 15,19.
24. А у стра жу ју тар њу по гле да Го спод 

на вој ску ми сир ску из сту ба од ог ња и 
обла ка, и сме те вој ску ми сир ску.
25. И по зба ца точ ко ве ко ли ма њи хо ви-

јем, те их је два ву ци ја ху. Та да ре ко ше Ми-
сир ци: Бје жи мо од Изра и ља, јер се Го спод 
би је за њих с Ми сир ци ма.
26. А Го спод ре че Мој си ју: Пру жи ру ку 

сво ју на мо ре, не ка се вра ти во да на Ми-
сир це, на ко ла њи хо ва и на ко њи ке њи-
хо ве.
27. И Мој си је пру жи ру ку сво ју на мо ре, 

и до ђе опет мо ре на си лу сво ју пред зо ру, 
а Ми сир ци на го ше бје жа ти пре ма мо ру; и 
Го спод ба ци Ми сир це усред мо ра.
28. А вра тив ши се во да *по то пи ко ла 

и ко њи ке са свом вој ском фа ра о но вом, 
што их год бје ше по шло за њи ма у мо ре, 
и не оста од њих ни је дан. *5.Мој. 11,4.
29. И си но ви Изра и ље ви иђа ху по сред 

мо ра су хим; и ста ја ше им во да као зид с 
де сне стра не и с ли је ве стра не.
30. И из ба ви Го спод Изра и ља у онај дан 

из ру ку ми сир ских; и ви дје Изра иљ мр-
тве Ми сир це на бри је гу мор ском. обали
31. И ви дје Изра иљ си лу ве ли ку, ко ју по-

ка за *Го спод на Ми сир ци ма, и на род се 
по бо ја Го спо да, и вје ро ва Го спо ду и †Мој-
си ју слу зи Ње го ву. *2.Мој. 19,9. †Је вр. 3,5.
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Мојсијева захвална пјесма. Горка 
вода претвара се у слатку.

15.Та да за пје ва Мој си је и си но ви 
Изра и ље ви ову *пје сму Го-

спо ду, и ре ко ше ова ко: Пје ва ћу Го спо ду, 
јер се слав но про сла ви; ко ња и ко њи ка 
вр же у мо ре. *2.Сам. 22,1.
2. Си ла је мо ја и Пје сма мо ја Го спод, ко ји 

ме из ба ви; он је Бог мој, и сла ви ћу Га; Бо га 
оца мо је га, и уз ви ши ва ћу Га.
3. Го спод је ве лики Рат ник; име му је Го спод.
4. Ко ла фа ра о но ва и вој ску ње го ву вр же 

у мо ре; из бра не вој во де ње го ве уто пи ше 
се у Цр ве ном мо ру.
5. Без да ни их по кри ше; па до ше у ду би ну 

као ка мен.
6. Де сни ца Тво ја, Го спо де, про сла ви се 

у си ли; де сни ца Тво ја, Го спо де, са тре не-
при ја те ља.
7. И мно штвом Ве ли чан ства сво је га обо-

рио си оне ко ји уста ше на Те; пу стио си 
гњев свој, и про ждри је их као сла му.
8. Од да ха но зд рва Тво јих са бра се во да; 

ста де у го ми лу во да ко ја те че; сти ну ше 
се ва ли усред мо ра. утишаше
9. Не при ја тељ ре че: Тје ра ћу, стиг ну ћу, ди-

је ли ћу пли јен; на си ти ће их се ду ша мо ја, из-
ву ћи ћу мач свој, ис три је би ће их ру ка мо ја.
10. Ти ду ну вје тром сво јим, и мо ре их по-

кри, и уто ну ше као оло во у ду бо кој во ди.
11. Ко је као Ти ме ђу сил ни ма, *Го спо де? 

Ко је као Ти сла ван у све то сти, стра шан у 
хва ли, и да чи ни чу де са? *2.Сам. 7,22.
12. Ти пру жи де сни цу сво ју, и про ждри је 

их зе мља.
13. Во диш ми ло шћу сво јом на род, ко ји 

си ис ку пио, во диш кр је по шћу сво јом у 
стан све то сти сво је.
14. Чу ће на ро ди, и за дрх та ће; му ка ће 

спо па сти оне ко ји жи ве у *зе мљи фи ли-
стеј ској. *4.Мој. 14,14.
15. Та да ће се пре па сти стар је ши не едом-

ске, ју на ке мо ав ске спо па шће др хат, упла-
ши ће се сви ко ји жи ве у Ха нан ској.
16. Спо па шће их страх и тре пет; од ве ли-

чи не ру ке Тво је за мук ну ће као ка мен, до-
кле не про ђе на род Твој, Го спо де, до кле не 
про ђе на род, ко ји си за до био.

17. Од ве шћеш их и по са ди ћеш их на го ри 
на сљед ства сво је га, на мје сту ко је си Се би за 
стан спре мио, Го спо де, у *Све ти њи, Го спо    де, 
ко ју су Тво је ру ке утвр ди ле. *Псал. 78,54.
18. Го спод ће ца ро ва ти до ви је ка.
19. Јер уђо ше ко њи фа ра о но ви с ко ли ма 

ње го ви јем и с ко њи ци ма ње го ви јем у мо-
 ре, и Го спод по вра ти на њих во ду мор-
ску; а си но ви Изра и ље ви при је ђо ше су-
хим по сред мо ра.
20. И Ма ри ја про ро чи ца се стра Аро но ва 

узе *бу бањ у ру ку сво ју; а за њом изи ђо ше 
све †же не с ‡буб њи ма и сви ра ла ма.

*Псал. 81,2. †Суд. 21,21. ‡Суд. 11,34.
21. И от пи је ва ше им Ма ри ја: Пје вај те Го-

спо ду, јер се слав но про сла ви; ко ња и ко-
њи ка вр же у мо ре.
22. По том кре ну Мој си је си но ве Изра-

и ље ве од мо ра Цр ве но га, и по ђо ше у пу-
сти њу Сур; и три да на ишав ши по пу-
сти њи не на ђо ше во де.
23. Одан де до ђо ше у *Ме ру, али не мо-

го ше пи ти во де у Ме ри, јер бје ше гор ка; 
оту да се про зва мје сто Ме ра. *4.Мој. 33,8.
24. Та да ста де на род ви ка ти на Мој си ја 

го во ре ћи: Шта ће мо пи ти?
25. И *Мој си је за ва пи ка †Го спо ду, а ‡Го-

спод му по ка за др во, те га мет ну у во ду, и 
во да по ста слат ка. Он дје му да де уред бу и 
за кон, и он дје га оку ша.

*Суд. 3,4. †2.О цар. 2,21. ‡5.Мој. 8,2.
26. И ре че: Ако до бро уза слу шаш *глас 

Го спо да Бо га сво је га, и уш чи ниш што је 
пра во у очи ма Ње го ви јем, и ако при гнеш 
ухо к за по ви је сти ма Ње го ви јем и уш чу-
ваш све уред бе Ње го ве, ни јед не †бо ле сти 
ко ју сам пу стио на Ми сир не ћу пу сти ти 
на те бе; јер сам Ја ‡Го спод, ље кар твој.

*Јер. 11,7. †Псал. 41,3. ‡5.Мој. 7,12.
27. И до ђо ше у *Елим, гдје би ја ше два на-

ест из во ра и се дам де сет па лми; и он дје 
ста до ше у око код во де. *4.Мој. 33,9.

Препелице и мана.

16.Од Ели ма се по ди го ше, и сав 
збор си но ва Изра и ље ви јех 

до ђе у *пу сти њу Син, ко ја је из ме ђу Ели ма 
и Си на ја, пет на е сто га да на дру го га мје се-
ца по што изи ђо ше из зе мље †ми сир ске.

*4.Мој. 33,11. †Је зек. 30,15.
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2. И ста де ви ка ти сав збор си но ва Изра и-
ље ви јех на Мој си ја и на Аро на у пу сти њи,
3. И ре ко ше им си но ви Изра и ље ви: Ка мо 

да смо по мр ли од ру ке Го спод ње у зе мљи 
ми сир ској, кад сје ђа смо код ло на ца с ме-
сом и је ђа смо хље ба из о би ла! јер нас из-
ве до сте у ову пу сти њу да по мо ри те сав 
овај збор гла ђу.
4. А Го спод ре че Мој си ју: Ево учи ни ћу 

да вам да жди из не ба хљеб, а на род не ка 
из ла зи и ку пи сва ки дан ко ли ко тре ба 
на дан, да га оку шам хо ће ли хо ди ти по 
Мо ме за ко ну или не ће.
5. А ше сто га да на не ка зго то ве што до-

не су, а не ка бу де дво ји ном оно ли ко ко-
ли ко на ку пе сва ки дан.
6. И ре че Мој си је и Арон сви јем си но-

ви ма Изра и ље ви јем: До ве че ће те по зна ти 
да вас је Го спод из вео из зе мље ми сир ске;
7. А сју тра ће те ви дје ти сла ву Го спод њу; 

јер је чуо ви ку ва шу на Го спо да. Јер шта 
смо ми да ви че те на нас?
8. И ре че Мој си је: До ве че ће вам да ти Го-

спод ме са да је де те а ују тру хље ба да се на-
си ти те; јер је чуо Го спод ви ку ва шу, ко јом 
ви че те на Њ. Јер што смо ми? Ни је на нас 
ва ша ви ка не го на Го спо да.
9. И ре че Мој си је Аро ну: Ка жи све му 

збо ру си но ва Изра и ље вих: при сту пи те 
пред Го спо да, јер је чуо ви ку ва шу.
10. И кад ре че Арон све му збо ру си но ва 

Изра и ље вих, по гле да ше у пу сти њу, и гле, 
сла ва *Го спод ња по ка за се у обла ку.

*2.Мој. 24,16.
11. И Го спод ре че Мој си ју го во ре ћи:
12. Чуо сам ви ку си но ва Изра и ље вих. 

Ка жи им и ре ци: До ве че ће те је сти ме са, 
а сју тра ће те се на си ти ти хље ба, и по зна-
ће те да сам Ја *Го спод Бог ваш. *2.Мој. 6,7.
13. И уве че до ле тје ше пре пе ли це и пре-

кри ли ше око, а ују тру па де ро са око 
око ла;
14. А кад се ди же ро са, а то по пу сти њи 

не што сит но окру гло, сит но као сла на по 
*зе мљи. *Нем. 9,15.
15. И кад ви дје ше си но ви Изра и ље ви, го-

во ра ху је дан дру го ме: Шта је ово? Јер не 
зна ди ја ху шта бје ше. А Мој си је им ре че: То 
је *хљеб што вам да де †Го спод да је де те.

*Јо ван 6,31. †Иса. 25,6.

16. То је за што за по вје ди Го спод: Ку пи те 
га сва ки дан ко ли ко ко ме тре ба за је ло, 
по го мор на гла ву, по бро ју ду ша ва ших, 
сва ки не ка узме за оне ко ји су му у ша то ру.

око 2,2 литра
17. И учи ни ше та ко си но ви Изра и ље ви; 

и на ку пи ше ко ји ви ше ко ји ма ње.
18. Па мје ри ше на го мор, и не до ђе ви ше 

оном ко ји на ку пи мно го, ни ти ма ње оном 
ко ји на ку пи *ма ло, не го сва ки на ку пи ко-
ли ко му је тре ба ло да је де. *2.Кор. 8,15.
19. И ре че им Мој си је: Ни ко да не оста-

вља од то га за сју тра.
20. Али не по слу ша ше *Мој си ја, не го не ки 

оста ви ше од то га за сју тра, те се уцр ва и 
усмр дје. И ра ср ди се Мој си је на њих.

*2.Мој. 16,24.
21. Та ко га ку пља ху сва ко ју тро, сва ки 

ко ли ко му тре ба ше за је ло; а кад сун це 
огри је ва ше, та да се рас та па ше.
22. А у ше сти дан на ку пи ше хље ба дво ји-

ном, по два го мо ра на сва ко га; и до ђо ше 
све стар је ши не од збо ра, и ја ви ше Мој си ју.
23. А он им ре че: Ово ка за Го спод: Сју тра 

је *Су бо та, од мор свет Го спо ду; што ће те 
пе ћи, пе ци те, и што ће те ку ха ти, ку хај те 
да нас; а што пре те че, оста ви те и чу вај те 
за сју тра. *2.Мој. 31,15.
24. И оста ви ше за сју тра, као што за по-

вје ди *Мој си је, и не усмр дје се ни ти бје ше 
цр ва у ње му. *2.Мој. 16,20.
25. И ре че Мој си је: је ди те то да нас, јер 

је да нас *Су бо та Го спод ња, да нас не ће те 
на ћи у по љу. *Мат. 12,12.
26. Шест ће те да на ку пи ти, а сед ми је дан 

Су бо та, та да га не ће би ти.
27. И у сед ми дан изи ђо ше не ки од на-

ро да да ку пе, али не на ђо ше.
28. А Го спод ре че Мој си ју: До кле ће те се 

про ти ви ти за по вје сти ма Мо јим и за ко-
ни ма Мо јим?
29. Ви ди те, Го спод вам је дао Су бо ту, за то 

вам да је ше сто га да на хље ба на два да на. 
Стој те сва ки на свом мје сту, и не ка не од-
ла зи ни ко са сво је га мје ста у сед ми дан.
30. И по чи ну на род у сед ми дан.
31. И дом Изра и љев про зва тај хљеб ма-

 на; а би ја ше као *сје ме ко ри јан дро во, би-
је ла, и на је зи ку као ме де ни ко ла чи.

*4.Мој. 11,7. употребљава се као зачин
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32. И ре че Мој си је: Ово је за по вје дио Го-
спод: На пу ни го мор то га, не ка се чу ва од 
ко ље на до ко ље на ва ше га, да ви де хљеб, 
ко јим сам вас хра нио у пу сти њи кад вас 
из ве дох из зе мље ми сир ске.
33. И ре че Мој си је Аро ну: Узми кр чаг 

и на спи пун го мор ма не, и мет ни пред 
Го спо да да се чу ва од ко ље на до ко ље на 
ва ше га. око 2,2 литра
34. И оста ви га Арон пред Свје до чан-

ством да се чу ва, као што за по вје ди *Го-
спод †Мој си ју. *4.Мој. 17,10. †1.О цар. 8,9.
35. А си но ви *Изра и ље ви је до ше ма ну 

че тр де сет го ди на док не до ђо ше у †зе мљу 
у ко јој ће жи вје ти; је до ше ма ну док не до-
ђо ше на ме ђу зе мље ха нан ске.

*Исус Н. 5,12. †4.Мој. 33,38.
36. А го мор је де се ти на ефе. око 22 литра

Дјеца Израиљева пију из стијене. 
Побједа над Амалицима.

17.И по ди же се из *пу сти ње Си на 
сав збор си но ва Изра и ље вих 

пу тем сво јим по за по вје сти Го спод њој, и 
ста до ше у око у Ра фи ди ну; а он дје не бје-
ше во де да на род пи је. *2.Мој. 16,1.
2. И на род се сва ђа ше с Мој си јем го во-

ре ћи: Дај нам во де да пи је мо. А он им 
ре че: Што се сва ђа те са мном? Што ку-
ша те Го спо да?
3. Али на род бје ше он дје же дан во де, те 

ви ка ше на род на Мој си ја, и го во ра ше: За-
што си нас из вео из Ми си ра да нас и си-
но ве на ше и сто ку на шу по мо риш же ђу?
4. А Мој си је за ва пи ка Го спо ду го во ре ћи: 

Шта ћу чи ни ти с ови јем на ро дом? Још ма-
 ло па ће ме за су ти ка ме њем.
5. А Го спод ре че Мој си ју: Про ђи пред 

на  род, и узми са со бом стар је ши не изра-
иљ ске, и штап свој ко јим си уда рио во ду 
узми у ру ку сво ју, и иди.
6. А Ја ћу ста ја ти пред то бом он дје на 

сти је ни на Хо ри ву; а ти уда ри у сти је ну, 
и по те ћи ће из ње во да да пи је на род. И 
учи ни Мој си је та ко пред стар је ши на ма 
изра иљ ским.
7. А мје сто оно про зва Ма са и Ме ри ва 

за то што се сва ђа ше си но ви Изра и ље ви и 

што ку ша ше Го спо да го во ре ћи: Је ли Го-
спод ме ђу на ма или ни је?
8. Али до ђе Ама лик да се би је с Изра и-

љем у Ра фи ди ну.
9. А Мој си је ре че Ису су: Иза бе ри нам 

љу де, те иза ђи и биј се с Ама ли ком; а ја ћу 
сју тра ста ти на врх бр да са шта пом Бож-
јим у ру ци.
10. И учи ни Исус ка ко му ре че Мој си је, 

и по би се с Ама ли ком; а Мој си је и Арон и 
Ор иза ђо ше на врх бр да.
11. И до кле Мој си је др жа ше увис ру ке 

сво је, над би ја ху Изра иљ ци, а ка ко би спу-
стио ру ке, од мах над би ја ху Ама ли ци.
12. Али ру ке Мој си ју оте жа ше, за то 

узе ше ка мен и под мет ну ше по да њ, те 
сје де; а Арон и Ор др жа ху му ру ке је дан с 
јед не стра не а дру ги с дру ге, и не кло ну ше 
му ру ке до за хо да сун ча но га.
13. И раз би Исус Ама ли ка и на род ње гов 

оштри јем ма чем.
14. По том ре че *Го спод Мој си ју: За пи ши 

то за спо мен у књи гу, и ка жи Ису су не ка 
пам ти да ћу са сви јем ис три је би ти спо мен 
Ама ли ков ис под не ба. *2.Мој. 34,27.
15. Та да на чи ни Мој си је ол тар, и на зва 

га: Го спод за ста ва мо ја.
16. И ре че: Што се ру ка бје ше по ди гла на 

при је сто Го спод њи, Го спод ће ра то ва ти 
на Ама ли ка од ко ље на до ко ље на.

Јотор походи Мојсија. Постављање судија.

18.А Јо тор све ште ник ма ди јански, 
таст Мој си јев, чу све што учи -

ни Го спод Мој си ју и Изра и љу на ро ду 
сво је му, ка ко из ве де Го спод Изра и ља из 
Ми си ра;
2. И узе Јо тор таст Мој си јев Се фо ру же-

 ну Мој си је ву, ко ју бје ше по слао на траг,
3. И два си на ње зи на, од ко јих јед ном 

бје ше име Гир сам, јер ре че: Ту ђин сам у 
зе мљи ту ђој,
4. А дру гом бје ше име Ели е зер, јер ре че: 

Бог оца мо је га би ми у по мо ћи и оте ме од 
ма ча фа ра о но ва.
5. И по ђе Јо тор таст Мој си јев са си но-

ви ма ње го ви јем и са же ном ње го вом к 
Мој си ју у пу сти њу, гдје бје ше у око лу под 
го ром Бо жи јом.
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6. И по ру чи Мој си ју: Ја таст твој Јо тор 
идем к те би и же на тво ја и оба си на ње-
зи на с њом.
7. И Мој си је изи ђе на су срет та сту сво-

је му и по кло ни му се и цје ли ва га; и упи-
та ше се за здра вље, па уђо ше под ша тор 
ње гов.
8. И при по вје ди Мој си је та сту сво је му све 

што учи ни Го спод фа ра о ну и Ми сир ци ма 
ра ди Изра и ља, и све не во ље, ко је их на ла-
зи ше пу тем, и ка ко их из ба ви Го спод.
9. И ра до ва ше се Јо тор све му до бру што 

учи ни Го спод Изра и љу из ба вив ши га из 
ру ке ми сир ске;
10. И ре че Јо тор: Бла го сло вен да је Го-

спод, ко ји вас из ба ви из ру ке ми сир ске и 
из ру ке фа ра о но ве, ко ји из ба ви на род из 
роп ства ми сир ско га.
11. Сад ви дим да је *Го спод ве ћи од †сви-

јех бо го ва, јер чим се по но ша ху они јем их 
са ми јем над ви си. *4.Мој. 33,4. †2.Днев. 2,5.
12. И узе Јо тор таст Мој си јев и при не се 

Бо гу *жр тву па ље ни цу и при нос; и до ђе 
Арон и све стар је ши не изра иљ ске, и је-
до ше с та стом Мој си је ви јем пред Бо гом.

*1.Кор. 10,18.
13. А сју тра дан сје де Мој си је да су ди на-

ро ду; и ста ја ше на род пред Мој си јем од 
ју тра до ве че ра.
14. А таст Мој си јев гле да ју ћи све шта 

ра ди с на ро дом, ре че: Шта то ра диш с на -
ро дом? За што сје диш сам, а вас на род 
сто ји пред то бом од ју тра до ве че ра?
15. А *Мој си је ре че та сту сво је му: Јер до-

ла зи на род к ме ни да пи та Бо га. *4.Мој. 9,6.
16. Кад има ју што ме ђу со бом, до ла зе 

к ме ни, те им су дим и ка зу јем на ред бе 
Бож је и за ко не Ње го ве.
17. А таст Мој си јев ре че му: Ни је до бро 

што ра диш.
18. Умо ри ћеш се и ти и на род ко ји је с то-

бом; јер је то те шко за те бе, не ћеш мо ћи 
сам вр ши ти.
19. Не го по слу шај ме не; ја ћу те свје то ва ти, 

и Бог ће би ти с то бом; ти бу ди пред Бо гом 
за на род, и ства ри њи хо ве ја вљај Бо гу;
20. И учи их на ред ба ма и за ко ни ма Ње-

го ви јем, и по ка зуј им пут ко јим ће ићи и 
шта ће ра ди ти.

21. А из све га на ро да из бе ри љу де по-
ште не, ко ји се бо је Бо га, љу де пра вед не, 
ко ји мр зе на ми то, па их *по ста ви над 
њи ма за по гла ва ре, ти сућ ни ке, сто ти ни ке, 
пе де сет ни ке и де сет ни ке; *5.Мој. 16,18.
22. Они не ка су де на ро ду у сва ко до ба; 

па сва ку ствар ве ли ку не ка ја вља ју те би, а 
сва ку ствар ма лу не ка рас пра вља ју са ми; 
та ко ће ти би ти лак ше, кад и они ста ну 
но си ти те рет с то бом.
23. Ако то учи ниш, и Бог ти за по вје ди, 

мо жеш се одр жа ти, и сав ће на род до ћи 
мир но на сво је мје сто.
24. И Мој си је по слу ша та ста сво је га, и 

учи ни све што ре че.
25. И иза бра Мој си је из све га Изра и ља 

љу де по ште не, и по ста ви их за по гла ва ре 
над на ро дом, ти сућ ни ке, сто ти ни ке, пе-
де сет ни ке и де сет ни ке,
26. Ко ји су ђа ху на ро ду у сва ко до ба, а 

ства ри те шке ја вља ху Мој си ју, а ма ле 
ства ри рас пра вља ху са ми.
27. По сли је от пу сти *Мој си је та ста сво је-

 га, ко ји се вра ти у сво ју зе мљу. *4.Мој. 10,29.

Јављање Бога на гори синајској. 
Припремање за давање Закона.

19.Пр во га да на тре ће га мје се-
ца, по што иза ђо ше си но ви 

*Изра и ље ви из Ми си ра, то га да на до ђо-
ше у †пу сти њу си нај ску.

*4.Мој. 10,12. †4.Мој. 1,1.
2. Кре нув ши из Ра фи ди на до ђо ше у пу-

сти њу си нај ску, и ста до ше у око у пу-
сти њи, а око на чи ни ше Изра иљ ци он дје 
под го ром.
3. И Мој си је иза ђе на го ру к Бо гу; и по-

ви ка му Го спод с го ре го во ре ћи: Ова ко 
ка жи до му Ја ко вље ву, и ре ци си но ви ма 
Изра и ље вим:
4. Ви дје ли сте шта сам учи нио Ми сир-

ци ма и ка ко сам вас као на кри ли ма ор ло-
ви јем но сио и до вео вас к Се би.
5. А са да ако до бро уза слу ша те глас Мој 

и уш чу ва те за вјет Мој, би ће те Мо је бла го 
ми мо све на ро де, прем да је Мо ја сва Зе мља.
6. И би ће те Ми цар ство све ште нич ко и 

на род свет. То су ри је чи ко је ћеш ка за ти 
си но ви ма Изра и ље вим.
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7. А Мој си је до ђе и са зва стар је ши не на-
род не; и ка за им све ове ри је чи ко је му Го-
спод за по вје ди.
8. А сав на род од го во ри сло жно и ре че: 

Што је год ка зао Го спод чи ни ће мо. И 
Мој си је ја ви Го спо ду ри је чи на род не.
9. А Го спод ре че Мој си ју: Ево, Ја ћу до ћи 

к те би у гу стом обла ку, да на род чу је кад 
ти ста нем го во ри ти и да ти вје ру је дови-
је ка. Јер Мој си је бје ше ја вио Го спо ду ри-
је чи на род не.
10. И ре че Го спод Мој си ју: Иди к на ро ду, 

и осве штај их да нас и сју тра, и не ка опе ру 
ха љи не сво је;
11. И не ка бу ду го то ви за тре ћи дан, јер 

ће у тре ћи дан си ћи *Го спод на го ру †си-
нај ску пред сви јем на ро дом.

*2.Мој. 34,5. †Нем. 9,13.
12. А по ста ви ћеш на ро ду ме ђу уна о ко ло, 

и ре ћи ћеш: Чу вај те се да не сту пи те на 
го ру и да се не до так не те кра ја ње зи на; 
што се год до так не го ре, по ги ну ће;
13. То га да се ни ко не до так не ру ком, не го 

ка ме њем да се за спе или да се устри је ли, 
би ло жи вин че или чо вјек, да не оста не у 
жи во ту. Кад рог за тру би оте жу ћи он да 
не ка по ђу на го ру.
14. И Мој си је си ђе с го ре к на ро ду; и 

осве шта на род, и опра ше ха љи не сво је.
15. И ре че на ро ду: Бу ди те го то ви за 

тре ћи дан, и не ли је жи те са же на ма.
16. А тре ћи дан кад би ују тру, гро мо ви 

за гр мје ше и му ње за си је ва ше, и по ста 
густ облак на го ри, и за тру би тру ба ве о ма 
ја ко, да за дрх та сав на род ко ји би ја ше у 
око лу.
17. Та да Мој си је из ве де на род из око ла 

пред Бо га, и ста до ше ис под го ре.
18. А го ра се си нај ска сва ди мља ше, јер 

си ђе на њу *Го спод у ог њу; и дим се из ње 
по ди за ше као дим из пе ћи, и сва се го ра 
тре си ја ше ве о ма. *5.Мој. 9,10.
19. И тру ба све ја че тру бља ше, и Мој си је 

го во ра ше, а Бог му од го ва ра ше гла сом.
20. И *Го спод си шав ши на го ру си нај ску, 

на врх го ре, по зва Мој си ја на врх го ре; и 
иза ђе Мој си је. *1.О цар. 19,11.

21. А *Го спод ре че Мој си ју: Си ђи, опо-
ме ни на род да не пре сту пе ме ђе да ви де 
†Го спо да, да не би из ги ну ли од Ме не.

*1.Сам. 6,19. †1.Сам. 7,5.
22. И са ми све ште ни ци, ко ји при сту па ју 

ка Го спо ду, не ка се осве шта ју, да их не би 
по био *Го спод. *3.Мој. 10,3.
23. А Мој си је ре че Го спо ду: Не ће мо ћи 

на род иза ћи на го ру си нај ску, јер си нас 
Ти опо ме нуо ре кав ши: На чи ни ме ђу го ри 
и осве штај је.
24. А Го спод му ре че: Иди, си ђи, па он да 

до ђи ти и Арон с то бом; а све ште ни ци и 
на род не ка не пре сту пе ме ђе да се поп ну 
ка Го спо ду, да их не би по био.
25. И си ђе Мој си је к на ро ду и ка за им.

Десет светијех заповијести.

20.Та да ре че Бог све ове ри је чи 
го во ре ћи:

2. Ја сам Го спод Бог твој, ко ји сам те из вео 
из зе мље ми сир ске, из до ма роп ско га.
3. Не мој има ти дру гих бо го ва уза ме.
4. Не гра ди се би ли ка ре за на ни ти ка кве 

сли ке од оно га што је го ре на не бу, или 
до ље на зе мљи, или у во ди ис под зе мље.
5. Не мој им се кла ња ти ни ти им слу жи ти, 

јер сам Ја Го спод Бог твој, Бог Рев ни тељ, 
ко ји по хо дим гри је хе отач ке на си но ви ма 
до тре ће га и до че твр то га ко ље на, они јех 
ко ји мр зе на Ме не; који не подноси супарнике
6. А чи ним ми лост на ти су ћа ма они јех 

ко ји Ме љу бе и чу ва ју за по ви је сти Мо је.
7. Не узи мај уза луд име на Го спо да Бо га 

сво је га; јер не ће пред Го спо дом би ти прав 
ко узме име Ње го во уза луд.
8. Сје ћај се да на од од мо ра да га свет ку јеш.

суботног
9. Шест да на ра ди, и свр шуј све по сло ве 

сво је.
10. А сед ми је дан од мор Го спо ду Бо гу 

тво је му; та да не мој ра ди ти ни јед но га по-
сла, ни ти, ни син твој, ни кћи тво ја, ни 
слу га твој, ни слу шки ња тво ја, ни жи-
вин че тво је, ни стра нац ко ји је ме ђу вра-
ти ма тво јим. Субота
11. Јер је за шест да на ство рио Го спод 

не бо и Зе мљу, мо ре и што је год у њи ма; 
а у сед ми дан по чи ну; за то је бла го сло вио 
Го спод дан од од мо ра и по све тио га.
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12. По штуј оца сво је га и ма тер сво ју, да 
ти се про ду же да ни на *зе мљи, ко ју ти да 
†Го спод Бог твој. *5.Мој. 5,16. †3.Мој. 19,3.
13. Не убиј.
14. Не чи ни *пре љу бе. *Мат. 5,27.
15. Не кра ди.
16. Не свје до чи ла жно на бли жње га сво је га.
17. Не по же ли ку ће *бли жње га сво је га, не 

по же ли †же не бли жње га сво је га, ни слу ге 
ње го ва, ни слу шки ње ње го ве, ни во ла ње-
го ва, ни ма гар ца ње го ва, ни ти ишта што 
је бли жње га тво је га. *При че 6,29. †Мат. 5,28.
18. И сав на род ви дје гром и му њу и тру бу 

гдје тру би и го ру гдје се ди ми; и на род ви-
дјев ши то уз ма че се и ста де из да ле ка,
19. И ре ко ше Мој си ју: Го во ри нам ти, и 

слу ша ће мо; а не ка нам не го во ри Бог, да 
не по мре мо.
20. А Мој си је ре че на ро ду: Не бој те се, јер 

Бог до ђе да вас ис ку ша и да вам пред очи ма 
бу де страх Ње гов да не би сте гри је ши ли.
21. И на род ста ја ше из да ле ка, а Мој си је 

при сту пи к мра ку у ко јем бје ше Бог.
22. И Го спод ре че Мој си ју: Ова ко ка жи 

си но ви ма Изра и ље вим: Ви дје ли сте гдје 
вам с Не ба го во рих.
23. Не гра ди те уза Ме бо го ва сре бр ни јех, 

ни бо го ва злат ни јех не гра ди те се би.
24. Ол тар од *зе мље на чи ни Ми, на ко јем 

ћеш Ми при но си ти жр тве сво је па ље ни це 
и жр тве сво је за хвал не, сит ну и круп ну 
сто ку сво ју. На ко јем год мје сту за по вје дим 
да се спо ми ње име Мо је, до ћи ћу к те  би и 
†бла го сло ви ћу те. *2.О цар. 5,17. †1.Мој. 12,2.
25. Ако ли Ми на чи ниш *ол тар од ка-

ме на, не мој на чи ни ти од те са но га ка ме на; 
јер ако по ву чеш по ње му гво жђем, осквр-
ни ћеш га. *5.Мој. 27,6.
26. Не мој уз ба са ма ке ићи к ол та ру мо-

је му, да се не би от кри ла го ло ти ња тво ја 
код ње га.

Закон о ропству, убиству 
и тјелеснијем повредама.

21.А ово су за ко ни ко је ћеш им 
по ста ви ти:

2. Ако ку пиш ро ба Је вре ји на, шест го-
ди на не ка ти слу жи, а сед ме нек оти де 
сло бо дан без от ку па.

3. Ако бу де до шао ино ко сан, не ка и 
оти де ино ко сан; ако ли бу де имао же ну, 
не ка иде и же на с њим.
4. Ако га го спо дар ње гов оже ни, и же на 

му ро ди си но ве или кће ри, же на с дје цом 
сво јом не ка бу де го спо да ру ње го ву, а он 
не ка оти де сам.
5. Ако ли роб ре че твр до: Љу бим го спо-

да ра сво је га, же ну сво ју и дје цу сво ју, 
не ћу да идем да бу дем сло бо дан,
6. Он да не ка га до ве де го спо дар ње гов 

пред су ди је и по ста ви на вра ти ма или код 
до  врат ка, и он дје не ка му го спо дар про бу-
 ши ухо ши лом, па не ка му ро бу је до ви је ка.
7. Ако ко про да кћер сво ју да бу де ро-

би ња, да не од ла зи као ро бо ви што од-
ла зе.
8. Ако не бу де по во љи го спо да ру сво-

је му, и он је не узме за же ну, не ка је пу сти 
на от ку пе; али да не ма вла сти про да ти је у 
туђ на род учи нив ши јој не вје ру.
9. Ако ли је за ру чи си ну сво је му, да јој 

учи ни по пра ву ко је има ју кће ри.
10. Ако ли узме дру гу, да јој не ума ли 

хра не ни оди је ла ни за јед ни це.
11. Ако јој ово тро је не учи ни, он да нек 

оти де без от ку па.
12. Ко уда ри *чо вје ка, те умре, да се по гу би.

*1.Мој. 9,6.
13. Ако ли не бу де хтио, не го му га Бог 

да де у ру ке, од ре ди ћу ти мје сто ку да мо же 
уте ћи.
14. Ако би ко на хва ли це устао на *бли-

жње га сво је га да га уби је из при је ва ре, од-
ву ци га и од ол та ра мо је га да се по гу би.

намерно  *5.Мој. 19,11. 
15. Ко уда ри оца сво је га или ма тер сво ју, 

да се по гу би.
16. Ко укра де *чо вје ка и про да или се 

на ђе у ње го ви јем ру ка ма, да се по гу би.
*5.Мој. 24,7.

17. Ко опсу је оца сво је га или ма тер сво ју, 
да се по гу би.
18. Кад се сва де љу ди, па је дан уда ри дру-

го га ка ме ном или пе сни цом, али онај не 
умре не го пад не у по сте љу,
19. Ако се при диг не и иза ђе о шта пу, да не 

бу де крив онај ко ји је уда рио, са мо дан гу бу 
да му на кна ди и сву ви да ри ну да пла ти.
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20. Ко уда ри ро ба сво је га или ро би њу 
шта пом та ко да му умре под ру ком, да је 
крив;
21. Али ако пре жи ви дан или два, да ни је 

крив, јер је ње гов но вац.
22. Кад се сва де љу ди, па ко ји од њих 

уда ри труд ну же ну та ко да иза ђе из ње 
ди је те, али се не до го ди смрт, да пла ти 
гло бу ко ли ко муж же нин ре че, а да пла ти 
пре ко су ди ја;
23. Ако ли се до го ди смрт, та да ћеш узе ти 

жи вот за жи вот,
24. Око за око, зуб за зуб, ру ку за ру ку, 

но гу за но гу,
25. Ужег за ужег, ра ну за ра ну, мо дри цу 

за мо дри цу. опекотина
26. Ако ко уда ри по оку ро ба сво је га или 

ро би њу сво ју, те му по ква ри око, да га от-
пу сти сло бод на за око ње го во.
27. И ако из би је зуб ро бу сво је му или ро-

би њи сво јој, да га пу сти сло бод на за зуб 
ње гов.
28. Ако во убо де *чо вје ка или же ну, те 

умре, да се во за спе ка ме њем и да се не 
је де ме со од ње га, а го спо дар од во ла да 
ни је крив. *1.Мој. 9,5.
29. Али ако је во при је био бо дач и го спо-

дар ње гов знао за то па га ни је чу вао, те 
уби је чо вје ка или же ну, во да се за спе ка-
ме њем, и го спо дар ње гов да се по гу би.
30. Ако му се од ре ди да се от ку пи, не ка да 

от куп за жи вот свој, ко ли ко му се од ре ди.
31. Ако убо де си на или кћер, да му бу де 

по истом за ко ну.
32. Ако ли ро ба убо де во или ро би њу, 

да да го спо да ру њи хо ву три де сет си ка ла 
сре бра и во да се за спе ка ме њем.
33. Ако ко от кри је ја му или ис ко па ја му а 

не по кри је, па упад не во или ма га рац,
34. Да на кна ди го спо дар од ја ме и пла ти 

нов цем го спо да ру њи хо ву, а што је уги-
ну ло да је ње го во.
35. Ако во јед но га убо де во ла дру го ме, те 

по ги не, он да да про да ду во ла жи во га и 
нов це да по ди је ле, та ко и уби је но га во ла 
да по ди је ле.
36. Ако ли се зна ло да је во при је био бо-

дач па га ни је чу вао го спо дар ње гов, да да 
во ла за во ла, а уби је ни не ка бу де ње му.

Закони против оштећивања 
својине ближњега, против 

тлачења сиромашнијех итд.

22.Ко укра де во ла или *ов цу или 
ко зу, и за ко ље или про да, да 

вра ти пет во ло ва за јед но га во ла, а че ти-
ри ов це или ко зе за јед ну ов цу или ко зу.

*2.Сам. 12,6.
2. Ако се лу пеж ухва ти гдје пот ко па ва, те 

бу де ра њен та ко да умре, да не бу де крив 
за крв онај ко ји га бу де убио;
3. Али ако се бу де Сун це ро ди ло, да је 

крив за крв. А лу пеж све да на кна ди; ако 
ли не би имао, он да да се он про да за сво ју 
кра ђу.
4. Ако се на ђе што је по крао у ње го вој 

ру ци жи во, био во или ма га рац или ов ца 
или ко за, да вра ти дво стру ко.
5. Ко по тре њи ву или ви но град пу-

стив ши сто ку сво ју да па се по ту ђој њи ви, 
да на кна ди нај бо љим са сво је њи ве и нај-
бо љим из сво га ви но гра да.
6. Ако иза ђе ва тра и на и ђе на тр ње, па 

из го ри стог или жи то ко је још сто ји или 
њи ва, да на кна ди онај ко ји је за па лио.
7. Ако ко да бли жње му сво је му нов це или 

по су ђе на оста ву, па се укра де из ку ће ње-
го ве, ако се на ђе лу пеж, да пла ти дво ји ном;
8. Ако ли се не на ђе лу пеж, он да го спо-

дар од оне ку ће да ста не пред су ди је да се 
за ку не да ни је по се гао ру ком сво јом на 
ствар бли жње га сво је га.
9. За сва ку ствар за ко ју би би ла ра спра, 

или за во ла или за ма гар ца или за ов цу 
или за ко зу, или за ха љи ну, за сва ку ствар 
из гу бље ну, кад ко ка же да је ње го ва, пред 
су ди је да до ђе ра спра обо ји це, па ко га 
осу де су ди је, онај да вра ти бли жње му 
сво је му дво ји ном.
10. Ако ко да бли жње му сво је му да чу ва 

ма гар ца или во ла или ов цу или ко зу или 
ка кво год жи вин че, па уги не или охро не, 
или га ко отје ра, а да ни ко не ви ди,
11. За кле тва Го спод ња не ка бу де из ме ђу 

њих, да ни је по се гао ру ком сво јом на 
ствар бли жње га сво је га, и го спо дар од 
ства ри не ка при ста не, а онај да не пла ти.
12. Ако ли му бу де укра де но, не ка пла ти 

го спо да ру ње го ву.
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13. Ако ли га бу де рас тр гла звјер ка да до-
не се од ње га свје доџ бу, и да не пла ти што 
је рас трг ну то.
14. Ако ко узме у бли жње га сво је га жи-

вин че на по слу гу, па охро не или уги не, а 
го спо дар му не бу де код ње га, да пла ти.
15. Ако ли го спо дар бу де код ње га, да не 

пла ти. Ако ли бу де нај мље но, да пла ти 
са мо на јам.
16. Ко би пре ва рио дје вој ку, ко ја ни је за-

ру че на, те би спа вао с њом, да јој да пр-
ћи ју и узме је за же ну. мираз
17. А ако му је отац ње зин не би хтио 

да ти, да да но ва ца ко ли ко иде у пр ћи ју 
дје вој ци.
18. Вје шти ци не дај да жи ви.
19. Ко би об ле жао жи вин че, да се по гу би.
20. Ко *жр тву при но си бо го ви ма дру гим 

осим је ди но га Го спо да, да се ис три је би 
као про клет ник. *4.Мој. 25,2.
21. До шља ку не мој чи ни ти кри во ни ти 

га цви је ли ти, јер сте би ли до шља ци у *зе-
мљи †ми сир ској. *3.Мој. 19,33. †5.Мој. 10,19.
22. Не мој те цви је ли ти *удо ви це и си ро те.

*Иса. 1,17.
23. Ако ли ко ју цви је лиш у чем год, и по-

ви че к Ме ни, чу ћу ви ку ње зи ну,
24. И за па ли ће се гњев Мој, и по би ћу вас 

ма чем, па ће ва ше *же не би ти удо ви це и 
ва ша дје ца си ро те. *Псал. 109,9.
25. Кад даш у за јам но ва ца на ро ду мо је му, 

си ро ма ху ко ји је код те бе, не мој му би ти 
као ка мат ник, не уда рај те на њ ка ма те.
26. *Ако узмеш у за ло гу ха љи ну бли-

жње му сво је му, вра ти му је при је не го 
Сун це за ђе; *5.Мој. 24,10,13.
27. Јер му је то све оди је ло чим за кла ња ти-

је ло сво је; у чем ће спа ва ти? па кад по ви че 
к Ме ни, Ја ћу га чу ти, јер сам ми ло стив.
28. Не мој хулити на су ди ју, и стар је ши-

 ни на ро да сво је га не го во ри ру жно. Бога,
29. Од ље ти не сво је и од жит ких ства ри 

сво јих не мој се за те за ти да при не сеш пр-
ви не; *пр вен ца из ме ђу си но ва сво јих 
Ме ни да даш. бербе  *2.Мој.  13,2,12. 

30. Та ко чи ни с во лом сво јим и с ов цом 
и с ко зом; *се дам да на не ка бу де с мај ком 
сво јом, а осмо га да на да га даш Ме ни.

*3.Мој. 22,27.
31. Би ће те Ми све ти љу ди; ме са у по љу 

рас трг ну та не је ди те, ба ци те га пси ма.

Закони о правди и љубави према 
ближњем. Истјеривање Хананеја.

23.Не из но си ла жни јех гла со ва; 
не при стај с без бо жни ком да 

свје до чиш кри во.
2. Не иди за мно жи ном на зло, и не го-

во ри на су ду по во де ћи се за ве ћим бро јем 
да се из вр не прав да.
3. Си ро ма ху у пар ни ци ње го вој не гле дај 

што је си ро мах.
4. Ако на и ђеш на во ла не при ја те ља сво-

је га или на ма гар ца ње го ва, гдје је за лу-
тао, од ве ди га к ње му.
5. Ако ви диш гдје је не на вид ни ку тво-

је му пао ма га рац под те ре том сво јим, не-
мој да га оста виш, не го му по мо зи.

непријатељу
6. Не мој из вр ну ти прав де си ро ма ху сво-

је му у пар ни ци ње го вој.
7. Ри је чи ла жне кло ни се, и бе за зле но га 

и пра во га не мој уби ти, јер не ћу оправ-
да ти без бо жни ка.
8. Не узи мај по кло на, јер по клон за сље-

пљу је ока те и из вр ће ри је чи пра ви ма.
9. До шља ке не цви је ли, јер ви зна те ка ква 

је ду ша до шља ку, јер сте би ли до шља ци у 
зе мљи ми сир ској.
10. Шест го ди на за си је вај *зе мљу сво ју и 

са би рај род ње зин; *3.Мој. 25,2.
11. А сед ме го ди не оста ви је не ка по чи не, 

да је ду си ро ма си на ро да тво је га, а што 
иза њих оста не не ка је ду зви је ри пољ ске; 
та ко ра ди и с ви но гра дом сво јим и с ма-
сли ни ком сво јим.
12. Шест да на ра ди по сло ве сво је, а у 

сед ми дан по чи ни, да се од мо ри во твој 
и ма га рац твој, и да одах не син ро би ње 
тво је и до шљак.
13. Др жи те се све га што сам вам ка зао. 

Не по ми њи те име на бо го ва ту ђих, и да се 
не чу је из уста ва ших.
14. Три пу та пре ко го ди не свет куј Ми:

П
РА

В
Д

А
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15. Пра зник при је сни јех *хље бо ва др жи; 
се дам да на је ди хље бо ве при је сне, као 
што сам ти за по вје дио, на ври је ме, мје-
се ца Ави ва, јер си та да иза шао из Ми-
си ра; и ни ко да не иза ђе пре да Ме пра зан;

*2.Мој. 12,15. месец класова; март/април
16. И Пра зник *же тве пр ви на од тру да 

тво је га што по си јеш у по љу сво јем; и Пра-
зник бер бе на свр шет ку сва ке го ди не, кад 
са бе реш труд свој с њи ве. *3.Мој. 23,10.
17. Три пу та пре ко го ди не све му шки ње 

тво је да из ла зи пред Го спо да Бо га.
18. Кр ви од жр тве Мо је не при но си уз 

хље бо ве ки се ле, и пре ти ли на пра зни ка 
Мо је га да не пре но ћи до ју тра. обиље
19. Пр ви не од пр во га ро да *зе мље сво је 

до не си у ку ћу †Го спо да Бо га сво је га; не мој 
ку ха ти јаг ње та у мли је ку мај ке ње го ве.

*Нем. 10,35. †5.Мој. 14,21.
20. Ево, Ја ша љем ан ђе ла сво је га пред то-

бом да те чу ва на пу ту, и да те од ве де на 
мје сто ко је сам ти при пра вио.
21. Чу вај га се, и слу шај га, не мој да га ра ср-

диш, јер вам не ће опро сти ти * †гри је ха, јер 
је Мо је име у ње му. *Исус Н. 24,19. †1.Јов. 5,16.
22. Не го ако га до бро уза слу шаш и ус-

тво риш све што ка жем, Ја ћу би ти не при-
ја тељ тво јим не при ја те љи ма и про тив-
ник тво јим про тив ни ци ма.
23. Јер ће ан ђео Мој ићи пред то бом и од-

ве шће те у *зе мљу амо реј ску и хе теј ску и 
фе ре зеј ску и ха на неј ску и је веј ску и је ву-
сеј ску, и Ја ћу их ис три је би ти. *Исус Н. 24,8.
24. Не мој се кла ња ти бо го ви ма њи хо ви-

јем ни ти им слу жи ти, ни чи ни ти што они 
чи не, не го их са сви јем обо ри и ли ко ве 
њи хо ве са сви јем из ло ми.
25. И слу жи те *Го спо ду Бо гу сво је му, 

и Он ће бла го сло ви ти хљеб твој и во ду 
тво ју; и укло ни ће †бо лест из ме ђу вас.

*5.Мој. 10,12. †5.Мој. 7,15.
26. Не ће би ти по мет ки ње ни не рот ки ње у 

зе мљи тво јој; и број да на тво јих на пу ни ћу.
27. Пу сти ћу страх свој пред то бом, и 

упла ши ћу сва ки на род на ко ји до ђеш, и 
обра ти ћу к те би пле ћи сви јех не при ја-
те ља тво јих.
28. По сла ћу и стр шље не пред то бом, да тје-

ра ју Је ве је, Ха на не је и Хе те је ис пред те бе.

29. Не ћу их отје ра ти ис пред те бе за јед ну 
го ди ну, да не опу сти зе мља и да се звјер је 
пољ ско не на мно жи на те бе.
30. По ма ло ћу их од го ни ти ис пред те бе, 

до кле се не на мно жиш и за у змеш зе мљу.
31. И по ста ви ћу ме ђе тво је од мо ра Цр-

ве но га до мо ра Фи ли стеј ско га и од пу-
сти ње до Ри је ке; јер ћу ва ма у ру ке да ти 
оне ко ји жи ве у оној *зе мљи да их отје-
раш ис пред се бе.

Средоземног  Еуфрата  *1.О цар. 4,21.
32. Не мој хва та ти вје ре с њи ма ни с бо го-

ви ма њи хо ви јем.
33. Не ка не сје де у *зе мљи тво јој, да те не 

на вра те да се огри је шиш о Ме не, јер би 
слу жио бо го ви ма њи хо ви јем, и то би ти 
би ла зам ка. *2.Мој. 34,12.

Завјетна књига и завјетна жртва. Свеште-
ници и седамдесет старјешина виде 

Господа. Мојсије поново излази на гору.

24.И ре че Мој си ју: Иза ђи го ре ка 
*Го спо ду ти и †Арон и ‡На-

дав и Ави јуд и се дам де сет стар је ши на 
Изра и ље вих, и по кло ни те се из да ле ка.

*2.Мој. 19,24. †2.Мој. 28,1. ‡3.Мој. 10,1.
2. И Мој си је сам не ка при сту пи ка Го-

спо ду, а они не ка не при сту пе; и на род 
не ка не иде на го ру с њим.
3. И до ђе Мој си је, и ка за на ро ду све ри-

је чи Го спод ње и све за ко не. И од го во ри 
на род јед ни јем гла сом и ре ко ше: Чи ни-
ће мо све што је ре као Го спод.
4. И на пи са Мој си је све ри је чи Го спод ње, 

и устав ши ра но на чи ни ол тар под го ром 
и два на ест сту бо ва за два на ест пле ме на 
Изра и ље вих.
5. И по сла мла ди ће из ме ђу си но ва Из-

ра и ље вих, ко ји при не со ше жр тве па ље-
ни це и при не со ше те о це на жр тве за-
хвал не Го спо ду.
6. И узев ши Мој си је по ло ви ну кр ви, мет-

 ну у здје ле, а по ло ви ну кр ви из ли на ол тар.
7. И узе књи гу за вјет ну и про чи та на-

ро ду. А они ре ко ше: Што је год ре као Го-
спод чи ни ће мо и слу ша ће мо.
8. А Мој си је узе крв, и по кро пи њом на-

род, и ре че: Ево крв за вје та, ко ји учи ни 
Го спод с ва ма за све ри је чи ове.
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9. По том оти де го ре Мој си је и Арон, На-
дав и Ави јуд, и се дам де сет стар је ши на 
Изра и ље вих.
10. И ви дје ше Бо га Изра и ље ва, и под но-

га ма Ње го ви јем као дје ло од ка ме на са-
фи ра и као *не бо кад је ве дро. *Је зек. 1,26.
11. И не пру жи ру ке сво је на иза бра не 

из ме ђу си но ва Изра и ље вих, не го ви дје ше 
Бо га, па је до ше и пи ше. обредни обед
12. И ре че *Го спод Мој си ју: Поп ни се к 

Ме ни на го ру, и оста ни ов дје, и да ћу ти 
пло че од ка ме на, За кон и за по ви је сти, 
ко је сам на пи сао, да их учиш. *5.Мој. 5,22.
13. Та да уста *Мој си је с Ису сом, ко ји га 

слу жа ше, и иза ђе Мој си је на го ру Бо жи ју.
*2.Мој. 33,11.

14. А стар је ши на ма ре че: Сје ди те ту док 
се вра ти мо к ва ма; а ето Арон и Ор с ва ма; 
ко би имао што, не ка иде к њи ма.
15. И оти де *Мој си је на го ру, а †облак по-

кри го ру. *2.Мој. 19,9. †Мат. 17,5.
16. И би ја ше сла ва *Го спод ња на го ри 

си нај ској, и облак је по кри ва ше шест 
да на; а у сед ми дан вик ну Мој си ја ис пред 
обла ка. *2.Мој. 16,10.
17. И сла ва Го спод ња бје ше по ви ђе њу 

као огањ ко ји са жи же наврх го ре пред 
си но ви ма Изра и ље вим.
18. И *Мој си је уђе усред обла ка, и по пе се 

на го ру; и оста Мој си је на го ри че тр де сет 
да на и че тр де сет но ћи. *2.Мој. 32,1.

Прилози. Ковчег и заклопац, 
сто за хљебове, свијетњак.

25.И Го спод ре че Мој си ју го во ре ћи:
2. Ре ци си но ви ма Изра и ље вим да Ми 

ску пе при лог: Од сва ко га ко ји дра ге во ље 
да узми те при лог Ме ни.
3. А ово је при лог што ће те узи ма ти од 

њих, зла то и сре бро и мјед, бакар
4. И пор фи ру и скер лет и цр вац и тан ко 

плат но и ко стри јет,
5. И ко же ов нуј ске цр ве не обо је не, и 

ко же ја зав чије, и др во си тим, багрем
6. Уље за ви дје ло, ми ри се за уље по ма-

за ња и за ми ри са ви кад,

7. Ка ме ње они ксо во и ка ме ње за уки-
ва ње на опле ћак и на пр сник.
8. И не ка Ми на чи не Све ти њу, да ме ђу 

њи ма на ста вам;
9. Као што ћу ти по ка за ти сли ку од ша-

то ра и сли ку од сви јех ства ри ње го ви јех, 
та ко да на чи ни те.
10. Не ка на чи не *ков чег од др ве та си-

ти ма, у ду жи ну од два лак та и по, а у ши-
ри ну од по друг лак та, и у ви си ну од по-
друг лак та. *2.Мој. 37,1.  1 лакат око 50 цм
11. И по куј га чи стим зла том, из ну тра и 

спо ља по куј га; и озго му на чи ни зла тан 
ви је нац уна о ко ло.
12. И са лиј му че ти ри би о чу га од зла та, 

и мет ни му их на че ти ри угла, да му с јед не 
стра не бу ду два би о чу га и с дру ге стра не 
два би о чу га. карике
13. И на чи ни по лу ге од др ве та си ти ма, и 

окуј их у зла то.
14. И про ву ци по лу ге кроз би о чу ге с обје 

стра не ков че гу, да се о њи ма но си ков чег;
15. У би о чу зи ма на ков че гу не ка сто је 

по лу ге, да се не ва де из њих.
16. Па у *ков чег мет ни †Свје до чан ство, 

ко је ћу ти да ти. *2.Мој. 40,20. †2.Мој. 31,18.
17. И на чи ни за кло пац од чи сто га *зла та, 

у ду жи ну од два лак та и по, а у ши ри ну од 
по друг лак та. *2.Мој. 37,6.  један и по
18. И на чи ни два хе ру ви ма злат на, јед но-

став не их на чи ни, на два кра ја за клоп цу.
19. И на чи ни хе ру ви ма јед но га на јед ном 

кра ју а дру го га хе ру ви ма на дру гом кра ју; 
на за клоп цу на чи ни те два хе ру ви ма на 
оба кра ја.
20. И не ка *хе ру ви ми ра ши ре кри ла 

увис да за кла ња ју кри ли ма за кло пац, и 
не ка бу ду ли цем окре ну ти је дан дру гом, 
пре ма за клоп цу не ка су окре ну та ли ца 
хе ру ви ми ма. *1.О цар. 8,7.
21. И мет ну ћеш за кло пац озго на *ков-

чег, а у ков чег ћеш мет ну ти † Свје до чан-
ство, ко је ћу ти да ти.

*2.Мој. 26,34. †2.Мој. 40,20.
22. И ту ћу се са ста ја ти с то бом и го во-

ри ћу ти озго са за клоп ца из ме ђу два хе-
ру ви ма, ко ји ће би ти на ков че гу од *Свје-
до чан ства, све што ћу ти за по ви је да ти за 
си но ве Изра и ље ве. *4.Мој. 7,89.
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23. На чи ни и сто од др ве та си ти ма, у ду-
жи ну од два лак та, а у ши ри ну од јед ног 
лак та, а у ви си ну од по друг лак та.
24. И по куј га чи сти јем зла том, и на чи ни 

му ви је нац зла тан уна о ко ло.
25. И на чи ни му опла ту уна о ко ло с по-

дла ни це, и на чи ни зла тан ви је нац око 
опла те. подланица = око 7,5 цм
26. И на чи ни му че ти ри би о чу га од зла та, 

и мет ни му те би о чу ге на че ти ри угла ко ји 
ће му би ти код че ти ри но ге.
27. Под опла том не ка бу ду би о чу зи, да у 

њи ма сто је по лу ге да се но си сто.
28. А по лу ге на чи ни од др ве та си ти ма, и 

окуј их зла том да се о њи ма но си сто.
29. И на чи ни му здје ле и *ча ше и ви је дра 

и ко тли ће, ко ји ма ће се пре ље ва ти, а на-
чи ни ћеш их од чи сто га зла та. *2.Мој. 37,16.
30. И ме та ћеш на сто хље бо ве, да су по-

ста вље ни сваг да пре да Мном.
31. И на чи ни сви јет њак од чи сто га *зла та, 

јед но ста ван не ка бу де сви јет њак; стуб и 
гра не и ча ши це, ја бу ке, и †цвје то ви не ка 
бу ду у ње му. *2.Мој. 37,17. †1.О цар. 7,49.
32. А шест гра на не ка му из ла зи са стра на, 

три гра не с јед не стра не сви јет ња ка а три 
гра не с дру ге стра не сви јет ња ка.
33. Три ча ши це као ба дем не ка бу ду на 

јед ној гра ни и ја бу ка и цви јет, и три ча-
ши це као ба дем и ја бу ка и цви јет на дру-
гој гра ни; та ко не ка бу де на шест гра на 
што из ла зе из сви јет ња ка.
34. И на са мом сви јет ња ку не ка бу ду 

че ти ри ча ши це као ба дем и ја бу ке и 
цвје то ви.
35. Јед на ја бу ка под дви је гра не што из-

ла зе из ње га, и јед на ја бу ка под дру ге 
дви је гра не што из ла зе из ње га, и јед на ја-
бу ка под дру ге дви је гра не што из ла зе из 
ње га; та ко ће би ти под шест гра на што ће 
из ла зи ти из сви јет ња ка;
36. Ја бу ке и гра не њи хо ве из ње га не ка 

из ла зе; све јед но став но од чи сто га зла та.
37. И на чи ни ћеш му се дам жи жа ка, и па-

ли ћеш их да сви је тле са сва ке стра не;
38. И усе ка чи и спре ми це за гар не ка 

бу ду од чи сто га зла та. маказе за фитиљ
39. Од та лан та чи сто га зла та не ка бу де 

на  чи њен са сви јем ти јем спра ва ма. 34,2 кг

40. И гле дај, те на чи ни све ово по сли ци 
ко ја ти је по ка за на на го ри.

Шатор са обје завјесе.

26.А *ша тор ћеш на чи ни ти од де-
сет за вје са од тан ко га плат на 

уз ве де но га и од пор фи ре и од скер ле та 
и од црв ца; и по њи ма да бу ду ве зе ни хе-
ру ви ми. *2.Мој. 33,7. фино тканог
2. Је дна за вјеса не ка бу де два де сет и осам 

ла ка та дуга и че ти ри лак та ши рока; све 
за вје се да бу ду јед не мје ре.
3. Пет за вје са не ка се са ста вља ју је дна с 

дру гом, и пет дру гих за вје са не ка се са-
ста вља ју је дна с дру гом.
4. И на чи ни пе тље од пор фи ре по кра ју 

јед не за вје се, гдје ће се кра је ви са ста-
вља ти, и та ко на чи ни по кра ју дру ге за-
вје се, гдје ће се кра је ви са ста вља ти.
5. Пе де сет пе тљи на чи ни на јед ној за вје си, 

а пе де сет пе тљи на чи ни на кра ју дру ге за-
вје се, гдје ће се са ста вља ти с дру гом, а пе-
тље да бу ду јед на пре ма дру гој.
6. И на чи ни пе де сет ку ка од зла та, да зап-

неш за вје се је дну за дру гу ку ка ма, и та ко 
ће би ти ша тор је дан.
7. И на чи ни за вје се од ко стри је ти за на-

слон над ша то ром; је да на ест та квих за-
вје са на чи ни.
8. За вјеса је дна не ка бу де три де сет ла-

ка та дуга, а ши рока че ти ри лак та; ти јех 
је да на ест за вје са да су јед не мје ре.
9. И са ста ви пет за вје са за јед но, а шест 

оста ли јех за јед но, на дво је ћеш пре ви ти 
ше сту за вјесу с пред ње стра не на сло ну.
10. И на чи ни пе де сет пе т љи на стра-

жњем кра ју пр ве за вје се, гдје ће се са ста-
вља ти, а пе де сет пе т љи на кра ју дру ге за-
вје се, гдје ће се са ста вља ти.
11. И на чи ни ку ка мје де ни јех пе де сет, и 

зап ни ку ке на пе тље, и са ста ви на слон, да 
бу де јед но.
12. А што је ви ше у за вје се на на сло ну, 

по ло ви на за вје се што пре тје че, не ка ви си 
на стра жњој стра ни ша то ру.
13. И ла кат с јед не стра не а ла кат с дру ге 

стра не што има ви ше у ду жи ну у за вје се 
на на сло ну, не ка ви си ша то ру са стра не и 
та мо и амо, да га за кла ња.
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14. И на чи ни *по кри вач на сло ну од ко жа 
ов нуј ских цр ве них обо је них, и сврх ње га 
по кри вач од ко жа ја зав чијих. *2.Мој. 36,19.
15. И на чи ни за ша тор *да ске од др ве та 

си ти ма, ко је ће ста ја ти пра во. *4.Мој. 4,31.
16. Де сет ла ка та не ка бу де сва ка да ска 

ду га, а по друг лак та ши ро ка.
17. Два че па не ка бу ду на да сци, је дан 

пре ма дру го ме на јед на ко; та ко на чи ни на 
сва кој да сци за ша тор.
18. Та ко на чи ни да ске за ша тор, два де сет 

да са ка на ју жној стра ни.
19. А под два де сет да са ка на чи ни че тр де-

сет сто пи ца од сре бра: дви је сто пи це под 
јед ну да ску за два че па ње зи на, и дви је сто-
пи це под дру гу да ску за два че па ње зи на.
20. А на дру гој стра ни ша то ра пре ма сје-

ве ру два де сет да са ка.
21. Са че тр де сет сто пи ца сре бр ни јех, 

дви је сто пи це под јед ну да ску и дви је сто-
пи це под дру гу да ску. постоља
22. А на за пад ној стра ни ша то ра на чи ни 

шест да са ка,
23. И дви је да ске на два угла од ша то ра.
24. И оне не ка се са ста вља ју оздо и не ка 

се са ста вља ју озго би о чу гом; та ко не ка 
бу де у обје ко је ће би ти на оба угла.
25. Та ко ће би ти осам да са ка са сто пи-

ца ма сре бр ни јем, са ше сна ест сто пи ца, 
дви је сто пи це под јед ну да ску а дви је сто-
пи це под дру гу да ску.
26. И на чи ни *при је вор ни це од др ве та 

си ти ма, пет за †да ске на јед ној стра ни ша-
то ра, резе  *2.Мој. 36,31. †4.Мој. 3,36.
27. И пет при је вор ни ца за да ске на дру гој 

стра ни ша то ра, и пет при је вор ни ца за да-
ске на за пад ној стра ни ша то ра до оба угла.
28. А сред ња при је вор ни ца да иде пре ко 

сри је де да са ка од јед но га кра ја до дру го га.
29. А да ске окуј зла том, и би о чу ге им на-

чи ни од зла та, да се кроз њих про ву ку при-
је вор ни це, а и при је вор ни це окуј зла том.
30. Та ко ћеш по диг ну ти ша тор по сли ци 

ко ја ти је по ка за на на го ри.
31. И на чи ни *за вјесу од пор фи ре и од 

скер ле та и од црв ца и од тан ко га плат на 
уз ве де но га, и по њој не ка бу ду ве зе ни хе-
ру ви ми. *3.Мој. 16,2.

32. И обје си је о че ти ри сту ба од др ве та 
си ти ма, око ва на зла том, са ку ка ма злат-
ним, на че ти ри сто пи це сре бр не.
33. И обје си *за вјесу о ку ке, и уне си за за-

вјесу †ков чег од Свје до чан ства, да вам за-
вјеса ра ста вља ‡Све ти њу од Све ти ње над 
све ти ња ма.

*2.Мој. 40,21. †2.Мој. 25,16. ‡3.Мој. 16,2.
34. И мет ни за кло пац на *ков чег од †Свје-

до чан ства у ‡Све ти њи над све ти ња ма.
*2.Мој. 25,21. †2.Мој. 40,20. ‡3.Мој. 16,2.

35. И на мје сти сто пред за вјесом, а сви-
јет њак пре ма сто лу на ју жној стра ни ша-
то ра, да сто сто ји на сје вер ној стра ни.
36. И на вра та на сло ну на чи ни ћеш *за-

вјесу од пор фи ре и од скер ле та и од црв ца 
и од тан ко га плат на уз ве де но га, ве зен;

*2.Мој. 36,37.
37. И за ту за вјесу на чи ни ћеш пет сту-

бо ва од др ве та си ти ма, ко је ћеш око ва ти 
зла том, са ку ка ма злат ни јем, и са ли ћеш за 
њих пет сто пи ца од мје ди.

О олтару, тријему и светом уљу.

27.И на чи ни *ол тар од др ве та си-
ти ма, пет ла ка та у ду жи ну и 

пет ла ка та у ши ри ну, че тво ро у гласт да 
бу де ол тар, три лак та ви сок. *2.Мој. 38,1.
2. И на че ти ри угла на чи ни му ро го ве, 

из ње га да из ла зе ро го ви, и око ва ћеш га 
у мјед. бакар
3. И на чи ни ћеш му лон це за пе пео и ло-

па ти це и ко тли ће и ви љу шке и ма ши це; 
све му по су ђе на чи ни од мје ди.
4. И на чи ни му ре шет ку од мје ди као 

мре жу, и на чи ни у ре шет ке че ти ри би о-
чу га од мје ди на че ти ри угла ње зи на.
5. И мет ни је ис под ол та ра уна о ко ло, да 

бу де ре шет ка до сре ди не ол та ра.
6. На чи ни и по лу ге ол та ру, по лу ге од др-

ве та си ти ма, и окуј их у мјед. багрема
7. И по лу ге да се про ву ку кроз би о чу ге, 

да бу ду по лу ге с дви је стра не ол та ру, кад 
се но си.
8. На чи ни ћеш га од да са ка да бу де из-

ну тра шу паљ; као што ти је по ка за но на 
го ри та ко не ка на чи не.
9. И на чи ни ћеш три јем ша то ру на ју жној 

стра ни; за вје се у три је му да бу ду од тан-
ко га плат на уз ве де но га, сто ла ка та у ду-
жи ну на јед ној стра ни.
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10. И два де сет стубо ва и под њих два де-
сет сто пи ца од мје ди, а ку ке на сту бо ви ма 
и па со ви њи хо ви од сре бра.

прстенасти окови
11. Та ко и са сјеверне стра не да бу ду за-

вје се сто ла ка та ду ге, и два де сет сту бо ва 
и два де сет сто пи ца од мје ди, на сту бо-
ви ма ку ке и њи хо ви па со ви од сре бра.
12. А ши ри на ће три је му има ти са за пад не 

стра не за вје се од пе де сет ла ка та, де сет сту-
бо ва за њих и де сет сто пи ца под њих.
13. А на пред њој стра ни пре ма ис то ку 

би ће три јем ши рок пе де сет ла ка та.
14. Од пет на ест ла ка та не ка бу ду за вје се 

на јед ној стра ни, и за њих три сту ба и три 
сто пи це под њих;
15. На дру гој стра ни за вје се од пет на ест 

ла ка та, и три сту ба за њих и три сто пи це 
под њих.
16. А над вра ти ма од три је ма за вјеса од 

два де сет ла ка та од пор фи ре и од скер ле та 
и од црв ца и од тан ко га плат на уз ве де-
но га, ве зена, и че ти ри сту ба за њу, и под 
њих че ти ри сто пи це.
17. Сви сту бо ви у три је му уна о ко ло да 

бу ду опа са ни сре бром, и ку ке да су им 
сре бр не, а сто пи це од мје ди.
18. У ду жи ну ће три јем има ти сто ла ка та, 

у ши ри ну пе де сет сву да, а у ви си ну пет 
ла ка та, да бу де од тан ко га плат на уз ве де-
но га, а сто пи це од мје ди.
19. Све по су ђе у ша то ру за сва ку слу жбу, 

и све ко ље у ње му и све ко ље у три је му да 
бу де од *мје ди. *2.Мој. 38,20.
20. И ти за по вје ди си но ви ма *Изра и ље-

вим да ти до не су уља ма сли но ва чи сто га 
ци је ђе но га за ви дје ло, да би жи шци гор-
је ли сваг да. *3.Мој. 24,2.
21. У Ша то ру од са стан ка пред за вје сом, 

ко ја ће за кла ња ти Свје до чан ство, не ка их 
*Арон и си но ви ње го ви спре ма ју да го ре 
од ве че ра до ју тра пред †Го спо дом. То 
не ка је уред ба вјеч на ко ље ни ма њи хо ви-
јем ме ђу си но ви ма ‡Изра и ље вим.

*2.Мој. 16,34. †2.Мој. 30,8. ‡2.Мој. 29,28.

Избор и свештеничке хаљине за
Арона и његове синове.

28.А ти узми к се би *Аро на бра та 
сво је га са си но ви ма ње го ви-

јем из ме ђу си но ва Изра и ље вих да Ми бу-

ду †све ште ни ци, Арон и На дав и Ави јуд 
и Еле а зар и Ита мар, си но ви ‡Аро но ви.

*Псал. 106,16. †Псал. 99,6. ‡Псал. 115,12.
2. И на чи ни све те ха љи не Аро ну бра ту 

сво је му за част и ди ку.
3. И ка жи сви јем љу ди ма вје шти јем, ко је 

сам на пу нио ду хом му дро сти, не ка на-
чи не ха љи не Аро ну, да се по све ти да Ми 
бу де све ште ник.
4. А ово су ха љи не што ће на чи ни ти: на-

пр сник и опле ћак и плашт, ко шу ља ве-
зе на, ка па и по јас. Те ха љи не све те не ка 
на пра ве Аро ну бра ту тво је му и си но ви ма 
ње го ви јем, да Ми бу ду све ште ни ци,
5. И не ка узму зла та и пор фи ре и скер-

ле та и црв ца и тан ко га плат на;
6. И не ка на чи не опле ћак од зла та и од 

пор фи ре и од скер ле та и од црв ца и од 
тан ко га плат на уз ве де но га, ве зен. огртач
7. Дви је по ра ме ни це не ка бу ду на ње му, 

ко је ће се са ста вља ти на два кра ја, да се 
др жи за јед но.
8. А по јас на ње му не ка бу де на пра ве исте 

као и он, од зла та, од пор фи ре, од скер ле та, 
од црв ца и од тан ко га плат на уз ве де но га.
9. И узми два ка ме на они кса, и на њи ма 

из ре жи име на си но ва Изра и ље вих,
10. Шест име на њи хо ви јех на јед ном ка-

ме ну, а шест име на оста ли јех на дру гом 
ка ме ну по ре ду ка ко се ко ји ро дио.
11. Вје шти ном ка ме нар ском, ко јом се 

ре жу пе ча ти, из ре за ћеш на та два ка ме на 
име на си но ва Изра и ље ви јех, и оп то чи их 
зла том уна о ко ло.
12. И мет ни та два ка ме на на по ра ме-

ни це оплећ ку, да бу ду ка ме ни за спо мен 
си но ви ма *Изра и ље ви јем, и Арон да 
но си име на њи хо ва пред † ‡Го спо дом на 
оба ра ме на сво ја за спо мен.

*2.Мој. 39,7. †4.Мој. 16,40. ‡Псал. 135,13.
13. И на чи ни коп че од зла та.
14. И два лан ца од чи сто га зла та на чи ни 

јед на ка пле те на, и обје си лан це пле те не о 
коп че.
15. И на пр сник суд ски на чи ни на пра ве ве-

зе не она кве као опле ћак, од *зла та, од пор-
фи ре, од скер ле та, од црв ца и од тан ко га 
плат на уз ве де но га на чи ни га. *2.Мој. 39,8.
16. Не ка бу де че тво ро у гласт и дво струк, 

у ду жи ну с пе ди и у ши ри ну с пе ди.
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17. И уда ри по ње му дра го ка ме ње, у че-
ти ри ре да не ка бу де ка ме ње. У пр вом 
ре ду: сар до никс, то паз и сма ра гд;
18. А у дру гом ре ду: кар бун кул, са фир и 

ди ја ма нт;
19. А у тре ћем ре ду: ли гур и ахат и аме тист;
20. А у че твр том ре ду: хри со лит, оникс и ја-

спис; не ка бу ду уко ва ни у зла то у свом ре ду.
21. И ти јех ка ме на с име ни ма си но ва 

*Изра и ље ви јех би ће два на ест по име-
ни ма њи хо ви јем, да бу ду ре за ни као пе-
чат, сва ки са сво јим име ном, за два на ест 
пле ме на. *От кр. 21,12.
22. И на на пр сник мет ни лан це јед на ке, 

пле те не, од чи сто га зла та.
23. И дви је грив не злат не на чи ни за на-

пр сник, и мет ни дви је грив не на два кра ја 
на пр сни ку.
24. Па про ву ци два лан ца злат на кроз 

дви је грив не на кра је ви ма на пр сни ку.
25. А дру га два кра ја од два лан ца зап ни 

за дви је коп че, и мет ни на по ра ме ни це од 
оплећ ка спри јед.
26. И на чи ни дру ге дви је грив не злат не, 

и мет ни их на дру га два кра ја на пр сни ку 
из ну тра на стра ни ко ја је од оплећ ка.
27. И на чи ни још дви је злат не грив не, и 

мет ни их на по ра ме ни це од оплећ ка оздо 
пре ма са став ци ма ње го ви јем, ви ше по-
ја са на оплећ ку.
28. Та ко не ка ве жу на пр сник грив не ње-

го ве за грив не на оплећ ку врп цом од пор-
фи ре, да сто ји над по ја сом од оплећ ка, и 
да се не одва ја на пр сник од оплећ ка.
29. И не ка но си *Арон име на си но ва 

Изра и ље вих на на пр сни ку суд ском на † 
ср цу свом кад ула зи у ‡Све ти њу за спо-
мен пред Го спо дом ва зда.

*2.Мој. 28,12. †Пјес. 8,6. ‡Је вр. 9,24.
30. И мет ни на на пр сник суд ски Урим и 

*Ту мим, да бу де на ср цу Аро ну кад ула зи 
пред †Го спо да, и Арон ће но си ти суд си-
но ва Изра и ље вих на ср цу свом пред Го-
спо дом ва зда. *3.Мој. 8,8. †1.Сам. 28,6.
31. И на чи ни плашт за опле ћак сав од 

пор фи ре.
32. И озго не ка бу де про рез у сри је ди, и 

не ка бу де оп то чен про рез сву да уна о ко ло 
тра ком тка ном, као про рез у окло па, да се 
не раз дре.

33. А по ску ту му на чи ни шип ке од пор-
фи ре и од скер ле та и од црв ца сву да уна-
о ко ло, и ме ђу њи ма злат на звон ца сву да 
уна о ко ло:
34. Звон це злат но па ши пак, звон це 

злат но па ши пак по ску ту од пла шта 
сву да уна о ко ло.
35. И то ће би ти на Аро ну кад слу жи, да 

се чу је глас кад ула зи у Све ти њу пред Го-
спо да и кад из ла зи, да не по ги не.
36. И на чи ни пло чу од чи сто га *зла та, и 

на њој из ре жи као на пе ча ту: †Све ти ња ‡ 
Го спо ду. *2.Мој. 39,30. †3.Мој. 21,12. ‡1.Днев. 16,29.
37. И ве жи је врп цом од пор фи ре за ка пу, 

спри јед на ка пи да сто ји.
38. И би ће на че лу Аро но ву, да но си Арон 

*гри је хе све ти јех при но са ко је при не су си-
но ви Изра и ље ви у сви јем да ро ви ма сво-
јих све ти јех при но са; би ће на че лу ње го ву 
ва зда, да би би ли ми ли †Го спо ду.

*3.Мој. 10,17; 3.Мој. 1,4. †3.Мој. 22,27.
39. И на чи ни ко шу љу од тан ко га плат на 
из  ме та но га, и на чи ни ка пу од тан ко га 

плат  на, а по јас на чи ни ве зен.
украшено везом

40. И си но ви ма Аро но ви јем на чи ни *ко-
шу ље, и на чи ни им по ја се, и ка пи це им 
на чи ни за част и ди ку. *2.Мој. 39,27.
41. Па то обу ци *Аро ну бра ту сво је му и 

си но ви ма ње го ви јем, и по ма жи их и на-
пу ни им ру ке и по све ти их да Ми бу ду 
све ште ни ци. *2.Мој. 30,30.
42. И на чи ни им га ће ла не не, да се по-

кри је го ло ти је ло; од бе да ра до дна стег-
 на да бу ду. део ноге од кука до колена
43. И то не ка је на Аро ну и на си но ви ма 

ње го ви јем кад ула зе у Ша тор од са стан ка 
или кад при сту па ју к ол та ру да слу же у 
Све ти њи, да не би но се ћи * гри је хе по ги-
ну ли. Ово ће би ти уред ба вјеч на ње му и 
потомству ње го ву на кон ње га. *3.Мој. 22,9.

Освећење свештеника и олтара. 
Жртва сваког дана.

29.Учи ни ћеш им ово кад их ста-
неш осве шта ва ти да Ми вр ше 

слу жбу све ште нич ку: Узми те ле и два ов-
на здра ва,
2. И хље бо ве при је сне и ко ла че при је-

сне за ми је ше не с уљем, и по га че при је сне 
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на ма за не уљем, од бра шна пше нич но га 
уми је си их.
3. И мет ни их у јед ну ко та ри цу, и при не си 

их у ко та ри ци с те ле том и с два ов на.
4. И до ве ди Аро на и си но ве ње го ве пред 

вра та Ша то ра од са стан ка, и умиј их во дом.
5. И узев ши ха љи не обу ци Аро ну ко шу љу 

и плашт ис под оплећ ка и опле ћак и на пр-
сник, и опа ши га по ја сом од оплећ ка.
6. И мет ни му ка пу на гла ву и све ту пло чу 

на ка пу.
7. И узми уље за по ма за ње, и из лиј му на 

гла ву, и по ма за ћеш га.
8. И си но ве ње го ве до ве ди и обу ци им 

ко шу ље;
9. И опа ши их по ја си ма, Аро на и си-

но ве ње го ве, и мет ни им ка пе на гла ве, 
да има ју све штен ство уред бом вјеч ном. 
Та ко ћеш по све ти ти ру ке Аро ну и си но-
ви ма ње го ви јем.
10. И до ве ди те ле пред Ша тор од са-

стан ка, а Арон и си но ви ње го ви не ка 
мет ну ру ке те ле ту на гла ву.
11. И за ко љи те ле пред Го спо дом на вра-

ти ма Ша то ра од са стан ка.
12. И узев ши кр ви од те ле та по ма жи *ро-

го ве ол та ру пр стом сво јим, а оста лу крв 
сву про лиј на под нож је ол та ру. *2.Мој. 27,2.
13. И узми све са ло по цри је ви ма, и мре-

жи цу на је три, и оба бу бре га и са ло око 
њих, и за па ли на ол та ру.
14. А ме со од те ле та и ко жу и *ба ле гу 

спа ли ог њем из ван око ла; то је †жр тва за 
гри јех. *3.Мој. 4,11. †3.Мој. 4,21.
15. По том узми ов на јед но га, и на гла ву 

ов ну не ка мет ну ру ке сво је * Арон и си-
но ви ње го ви. *3.Мој. 8,18.
16. И за ко љи ов на и узми кр ви од ње га и 

по кро пи ол тар уна о ко ло.
17. А ов на из у ди, и опе ри дроб и но ге, и 

мет ни их на удо ве ње го ве и на гла ву. исеци
18. И све га ов на за па ли на ол та ру; то је 

жр тва па ље ни ца Го спо ду, ми рис угод ни, 
жр тва ог ње на Го спо ду.
19. Па узми и дру го га ов на, и не ка му 

мет не *Арон и си но ви ње го ви ру ке сво је 
на гла ву. *3.Мој. 8,22.

20. И за ко љи то га ов на, и узми кр ви од 
ње га и по ма жи њом крај од де сно га уха 
Аро ну и крај од де сно га уха си но ви ма 
ње го ви јем, и па лац де сне ру ке њи хо ве и 
па лац де сне но ге њи хо ве, а оста лом кр-
вљу по кро пи ол тар уна о ко ло.
21. И узми кр ви ко ја бу де на ол та ру и 

*уља за †по ма за ње, и по кро пи Аро на и 
ха љи не ње го ве, и си но ве ње го ве и ха љи не 
њи хо ве, и би ће свет он и ха љи не ње го ве и 
си но ви ње го ви и ха љи не њи хо ве.

*2.Мој. 30,25. †3.Мој. 8,30.
22. По том узми са ло од ов на и реп и са ло 

што је по цри је ви ма и мре жи цу на је три 
и оба бу бре га и са ло око њих, и де сно 
пле ће; јер је ован по свет ни;
23. И је дан хљеб и је дан *ко лач с уљем и 

јед ну по га чу из ко та ри це у ко јој бу ду при-
је сни хље бо ви пред Го спо дом. *3.Мој. 8,26.
24. И то све мет ни у ру ке Аро ну и у ру ке 

си но ви ма ње го ви јем, и обр ћи та мо и амо, 
да бу де жр тва обр та на пред Го спо дом.
25. Потом узми им то из ру ку, и за па ли 

на ол та ру свр х *жр тве па ље ни це, да бу де 
ми рис уго дан пред Го спо дом; то је жр тва 
ог ње на Го спо ду. *3.Мој. 8,28.
26. И узми гру ди од ов на по свет но га, 

ко ји бу де за *Аро на, и обр та ћеш их та мо 
и амо, да бу де †жр тва обр та на пред Го-
спо дом; и то ће би ти твој дио.

*Псал. 99,6; 3.Мој. 7,31. †3.Мој. 8,29.
27. Та ко ћеш осве ти ти гру ди од *жр тве 

обр та не и пле ће од жр тве по ди за не, што 
је обр та но и што је по ди за но од ов на по-
свет но га за Аро на и за си но ве ње го ве.

*5.Мој. 18,3.
28. И то ће би ти *Аро ну и си но ви ма ње-

го ви јем уред бом вјеч ном од си но ва Изра-
и ље вих, јер је †жр тва по ди за на. Кад је жр-
тва по ди за на си но ва Изра и ље вих од њи-
хо ви јех жр та ва за хвал ни јех, жр тва по ди-
за на би ће Го спо ду. *3.Мој. 7,34. †3.Мој. 10,15.
29. А све те ха љи не Аро но ве не ка бу ду 

си но ви ма ње го ви јем на кон ње га да се по-
ма зу ју у њи ма и да им се у њи ма по све ћу ју 
ру ке.
30. Се дам да на не ка их обла чи ко ји на 

ње го вом мје сту бу де све ште ник из ме ђу 
си но ва ње го ви јех, ко ји ће ула зи ти у Ша-
тор од са стан ка да слу жи у Све ти њи.
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31. А ов на по свет но га узми и ску хај ме со 
од ње га на мје сту све том.
32. И Арон и си но ви ње го ви не ка на вра-

ти ма Ша то ра од са стан ка је ду ме со од 
то га ов на и хљеб што је у ко та ри ци.
33. Не ка га је ду они за ко је је би ло очи-

шће ње да би им се по све ти ле ру ке да би 
би ли по све ће ни; а дру ги да не је де, јер је 
ствар све та.
34. Ако ли би оста ло што ме са по свет но га 

или хље ба до ју тра, он да што оста не са же-
 жи ог њем, а да се не је де, јер је ствар све та.
35. И та ко учи ни Аро ну и си но ви ма ње-

го ви јем по све му што ти за по вје дих; се-
дам да на све ти ћеш им ру ке.
36. И сва ки ћеш дан при но си ти на *жр-

тву те ле за гри јех ра ди очи шће ња; и очи-
сти ћеш ол тар чи не ћи очи шће ње на ње му, 
и по ма за ћеш га да се осве ти. *Је вр. 10,11.
37. Се дам да на чи ни ћеш очи шће ње на ол-

та ру и осве ти ћеш га, те ће *ол тар би ти † 
све ти ња над све ти ња ма; што се год до так не 
ол та ра, би ће све то. *2.Мој. 40,10. †2.Мој. 30,29.
38. И ово ћеш при но си ти на ол та ру: Два 

јаг ње та од го ди не сва ки дан без пре ки да.
39. Јед но *јаг ње †при но си ју тром а дру го 

при но си ве че ром, *Је зек. 46,13. †2.О цар. 3,20.
40. И јо ште де се ти ну ефе пше нич но га 

бра  шна сми је ша на с уљем ци је ђе ним, ко-
је  га да бу де че тврт ина, и на љев ви на, че-
тврт ина на јед но јаг ње. око 2,2 л;  око 1,5 л
41. А дру го јаг ње при не си уве че; као са 

жр твом ју тре њом и с на ље вом ње зи ни-
јем та ко и с овом чи ни да бу де ми рис уго-
дан, *жр тва ог ње на Го спо ду. *2.О цар. 16,15.
42. То не ка бу де жр тва па ље ни ца сваг да 

од ко ље на до ко ље на ва ше га на вра ти ма 
Ша то ра од са стан ка пред Го спо дом, гдје ћу 
се са ста ја ти с ва ма да го во рим с то бом.
43. И он дје ћу се са ста ја ти са си но ви ма 

Изра и ље ви јем, да се осве ћу ју сла вом Мо јом.
44. И осве ти ћу Ша тор од са стан ка и ол-

тар; и Аро на и си но ве ње го ве осве ти ћу да 
су ми све ште ни ци.
45. И на ста ва ћу ме ђу си но ви ма Изра и-

ље ви јем, и би ћу им Бог.
46. И по зна ће да сам Ја Го спод Бог њи хов, 

ко ји сам их из вео из зе мље ми сир ске да 
на ста вам ме ђу њи ма, Ја Го спод Бог њи хов.

Кадиони олтар, свети порез, умиваоница 
од мједи, уље за помазање и кад.

30.Јо ште на чи ни *ол тар ка ди о ни, 
од др ве та си ти ма на чи ни га.

*2.Мој. 37,25.
2. Ду жи на не ка му бу де ла кат, и ши ри на 

ла кат, че тво ро у гласт да бу де, и два лак та 
ви сок; из ње га не ка му из ла зе ро го ви.
3. И по куј га чи сти јем зла том, озго са 

стра на уна о ко ло, и ро го ве ње го ве; и на-
чи ни му ви је нац зла тан уна о ко ло.
4. И на чи ни му по два би о чу га злат на 

ис под ви јен ца на два угла ње го ва с обје 
стра не, и кроз њих ћеш про ву ћи по лу ге 
да се мо же но си ти.
5. А по лу ге на чи ни од др ве та си ти ма, и 

окуј их у зла то.
6. И мет ни га пред за вјесу ко ја ви си пред 

ков че гом од Свје до чан ства пре ма за-
клоп цу ко ји је над Свје до чан ством, гдје 
ћу се с то бом са ста ја ти.
7. И не ка ка ди на ње му Арон ка дом 

ми ри сним; сва ко ју тро не ка ка ди, кад 
спре ми жи шке.
8. И кад за па ли Арон жи шке уве че, не ка 

ка ди; не ка бу де кад сваг да шњи пред Го-
спо дом од ко ље на до ко ље на ва ше га.
9. Не при но си те на ње му ка да ту ђе га 

ни ти жр тве па ље ни це ни ти при но са; ни 
на ље ва не ље вај те на ње му.
10. Са мо очи шће ње не ка чи ни над ро-

го ви ма ње го ви јем Арон јед ном у го-
ди ни; кр вљу од *жр тве за гри јех у Дан 
очи шће ња јед ном у го ди ни чи ни ће очи-
шће ња на ње му од ко ље на до ко ље на ва-
ше га; јер је то †све ти ња над све ти ња ма 
Го спо ду. *3.Мој. 23,27. †3.Мој. 16,2.
11. Јо ште ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
12. Кад ста неш бро ји ти си но ве *Изра и-

ље ве, из ме ђу они јех ко ји иду у број сва ки 
не ка да де от куп за жи вот свој Го спо ду, 
кад их ста неш бро ји ти, да не би до шло на 
њих ка кво зло кад их ста неш бро ји ти.

*2.Днев. 24,6.
13. А не ка да сва ки ко ји иде у број по 

си кла, по си клу све том (а тај је си кал 
два де сет нов чи ћа); по си кла би ће при-
лог Го спо ду. око 5,5 г
14. Ко год иде у број, од два де сет го ди на 

и ви ше, не ка да при лог Го спо ду.
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15. Бо га ти да не да ви ше а *си ро мах да не 
да ма ње од по си кла, кад да ју при лог Го спо-
 ду за очи шће ње ду ша ва ших. *При че 22,2.
16. И узев ши нов це за очи шће ње од си-

но ва *Изра и ље ви јех оста ви их за по тре бу 
у Ша то ру од са стан ка, и би ће си но ви ма 
Изра  и ље ви јем спо мен пред Го спо дом за 
очи шће ње ду ша ва ших.

*4.Мој. 16,40.  живота
17. Још ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
18. На чи ни и *уми ва о ни цу од мје ди и 

под нож је јој од мје ди за уми ва ње; и мет ни 
је из ме ђу Ша то ра од са стан ка и ол та ра, и 
на лиј у њу во де. *1.О цар. 7,38.
19. Да из ње пе ре Арон и си но ви ње го ви 

ру ке сво је и но ге сво је.
20. Кад иду у Ша тор од са стан ка, не ка се 

уми ва ју во дом, да не из ги ну, или кад при-
сту па ју к ол та ру да слу же и да па ле жр тву 
ог ње ну Го спо ду.
21. Та да не ка пе ру ру ке сво је и но ге сво је 

да не из ги ну. То не ка им бу де уред ба 
вјеч на *Аро ну и потомству ње го ву од ко-
ље на до ко ље на. *2.Мој. 28,43.
22. Још ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
23. Узми ми ри са нај бо љих: Смир не нај чи-

сти је пет сто ти на си ка ла и *ци ме та ми ри-
са во га по ла то ли ко, двје ста пе де сет, и иђи-
ро та та ко ђе двје ста пе де сет, *Пјес. 4,14.
24. И ка си је пет сто ти на мје ром све том, 

и уља ма сли но ва је дан ин.
25. И од то га на чи ни *уље за све то по ма-

за ње, уље нај бо ље вје шти ном апо те кар-
ском; то да бу де уље све то га по ма за ња.

*2.Мој. 30,32.
26. И њим по ма жи *Ша тор од са стан ка и 

ков чег од Свје до чан ства, *3.Мој. 8,10.
27. И сто и све спра ве ње го ве, и сви јет-

њак и спра ве ње го ве, и ол тар ка ди о ни,
28. И ол тар на ко јем се при но си жр тва 

па ље ни ца, и све спра ве ње го ве, и уми ва о-
ни цу и под нож је ње зи но.
29. Та ко ћеш их осве ти ти, те ће би ти све-

ти ња над све ти њом, и што их се год до-
так не би ће све то.
30. По ма жи и *Аро на и си но ве ње го ве, и 

осве ти ћеш их да Ми бу ду све ште ни ци.
*3.Мој. 8,30.

31. А си но ви ма Изра и ље ви јем ка жи и 
ре ци: Ово не ка ми бу де уље све то га по ма-
за ња од ко ље на до ко ље на ва ше га.
32. Ти је ло чо вје чи је не ка се не ма же њим, 

ни ти пра ви те та кво га уља ка кво је оно; 
све то је, не ка вам бу де све то.
33. Ако ли би ко на чи нио та кво уље или 

на ма зао њим дру го га, ис три је би ће се из 
на ро да сво је га.
34. И ре че Го спод Мој си ју: Узми ми ри са, 
стак те, они кса и хал ва на ми ри са во га, 

и та мја на чи сто га, ко ли ко јед но га то ли ко 
дру го га. миришљава смола;  такође смола
35. И од то га на чи ни кад, са ста вљен вје-

шти ном апо те кар ском, чист и свет.
36. И ис ту цав ши га на сит но, ме та ћеш га 

пред Свје до чан ством у Ша то ру од са стан ка, 
гдје ћу се са ста ја ти с то бом; то не ка вам бу де 
*све ти ња над све ти ња ма. *2.Мој. 29,37.
37. А та кво га ка да ка кав на чи ниш не-

мој те се би пра ви ти; то не ка ти је све ти ња 
за Го спо да.
38. Ако ли би ко на чи нио та кав да га ми-

ри ше, ис три је би ће се из на ро да сво је га.
Позивање Веселеила и Елијава. 

Празновање Суботе. Плоче Закона.

31.И  ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
2. Гле, по звах по име ну Ве се ле и ла си на 

Ури је си на Оро ва од пле ме на Ју ди на.
3. И на пу них га Ду ха Све то га, му дро сти 

и ра зу ма и зна ња и сва ке вје шти не,
4. Да вје што из ми шља ка ко се што мо же 

на чи ни ти од зла та и од сре бра и од мје ди,
5. Да уми је ре за ти ка ме ње и уки ва ти, да 

уми је те са ти др во, и сва ки по сао ра ди ти.
6. И ево удру жих с њим Ели ја ва си на Ахи-

са ма хо ва од пле ме на Да но ва, и сва ко ме 
вје штом чо вје ку у ср це да дох вје шти ну да 
из ра де све што сам ти за по вје дио.
7. Ша тор од са стан ка, и ков чег за Свје до-

чан ство и за кло пац на њему, и све спра ве 
у Ша то ру,
8. И сто и спра ве ње го ве, и сви јет њак чи-

сти са сви јем спра ва ма ње го ви јем, и ол-
тар ка ди о ни,
9. И ол тар за жр тву па ље ни цу са сви-

јем спра ва ма ње го ви јем, и уми ва о ни цу и 
под нож је ње зи но,
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10. И ха љи не слу жбе не и све те ха љи не 
Аро ну све ште ни ку и ха љи не си но ви ма 
ње го ви јем, да вр ше слу жбу све ште нич ку,
11. И уље по ма за ња, и кад ми ри сни за 

Све ти њу. Све не ка на чи не она ко ка ко сам 
ти за по вје дио.
12. И ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
13. А ти ка жи си но ви ма Изра и ље ви јем и 

ре ци: али *Су бо те мо је чу вај те, јер је знак 
из ме ђу ме не и вас од ко ље на до ко ље на, да 
зна те да сам Ја †Го спод ко ји вас по све ћу јем.

*3.Мој. 19,3. †3.Мој. 26,2.
14. Чу вај те да кле *Су бо ту, јер вам је све та; 

ко би је осквр нио, да се по гу би; јер ко би 
год ра дио ка кав по сао у њој, ис три је би ће 
се она ду ша из на ро да сво је га. *2.Мој. 35,2.
15. Шест да на не ка се ра ди; а сед ми је дан 

*Су бо та, од мор, свет Го спо ду; ко би год 
ра дио по сао у дан су бот ни, да се по гу би.

*2.Мој. 16,23.
16. За то ће чу ва ти си но ви Изра и ље ви 

Су бо ту пра зну ју ћи Су бо ту од ко ље на до 
ко ље на за вје том вјеч ним.
17. То је знак из ме ђу ме не и си но ва Изра-

и ље вих до ви је ка; јер је за шест да на ство-
рио *Го спод не бо и Зе мљу, а у сед ми дан 
по чи ну и од мо ри се. *Је зек. 20,12.
18. И из го во рив ши ово *Мој си ју на го-

 ри си нај ској, да де му дви је пло че †Свје -
до чан ства, пло че ка ме не пи са не пр стом 
Бо жи јим. *2.Мој. 32,15. †2.Мој. 25,16.

Златно теле. Мојсије ревнује 
за Бога и моли се за народ.

32.А на род ви дјев ши гдје *Мој си је 
заду го не сила зи с го ре, ску пи 

се на род пред Аро на, и ре ко ше му: Хај де, 
на чи ни нам бо го ве, ко ји ће ићи пред на-
ма, јер то ме Мој си ју ко ји нас из ве де из 
†зе мље ми сир ске не зна мо шта би.

*2.Мој. 24,18. †Дје ла 7,40.
2. А Арон им ре че: По ски дај те злат не 

обо це што су у уши ма же на ва ших, си  но-
 ва ва ших и кће ри ва ших, и до не си те ми.
3. И по ски да сав на род злат не обо це што 

им би ја ху у уши ма, и до не со ше Аро ну.
4. А он узев из ру ку њи хо ви јех, са ли у ка-

луп, и на чи ни те ле са ли ве но. И ре ко ше: 

Ово су бо го ви тво ји, Изра и љу, ко ји те из-
ве до ше из зе мље ми сир ске.
5. А кад то ви дје Арон, на чи ни ол тар 

пред њим; и по ви ка Арон, и ре че: Сју тра 
је пра зник Го спод њи.
6. И сју тра дан устав ши ра но при не со ше 

жр тве па ље ни це и жр тве за хвал не; и по-
сје да на род, те је до ше и пи ше, а по сли је 
уста ше да се игра ју.
7. А Го спод ре че Мој си ју: Иди, си ђи, јер 

се по ква ри твој на род, ко ји си из вео из 
зе мље ми сир ске.
8. Бр зо за ђо ше с пу та, ко ји сам им за по-

вје дио; на чи ни ше се би те ле ли ве но, и по-
кло ни ше му се, и при не со ше му жр тву, и 
ре ко ше: Ово су бо го ви тво ји, Изра и љу, 
ко ји те из ве до ше из зе мље ми сир ске.
9. Још ре че Го спод Мој си ју: По гле дах на-

род овај, и ето је на род твр да вра та.
10. И са да пу сти Ме, да се рас па ли гњев 

Мој на њих и да их ис три је бим; али од 
те бе ћу учи ни ти на род ве лик.
11. А *Мој си је се за мо ли †Го спо ду Бо гу 

сво је му, и ре че: За што се, Го спо де, рас па-
љу је ‡гњев Твој на на род Твој, ко ји си из-
вео из зе мље ми сир ске си лом ве ли ком и 
ру ком кр јеп ком?

*Псал. 106,23. †5.Мој. 9,26. ‡Псал. 74,1.
12. За што да го во ре *Ми сир ци и ре ку: На 

зло их из ве де, да их по би је по пла ни на ма и 
да их ис три је би са †Зе мље? По вра ти се од 
гње ва сво је га, и по жа ли на род свој ода зла.

*4.Мој. 14,13. †Исус Н. 7,9.
13. Опо ме ни се *Авра ма, Иса ка и Изра-

и ља, слу гу сво јих, ко ји ма си се Со бом за-
клео и об ре као им: Умно жи ћу †по том-
ство ва ше као зви је зде на не бу, и ‡ зе мљу 
ову, за ко ју го во рих, сву ћу да ти потомству 
ва ше му да је њи хо ва до ви је ка.

*1.Мој. 12,7. †1.Мој. 26,4. ‡1.Мој. 13,15.
14. И ра жа ли се *Го спо ду учи ни ти зло 

на ро ду сво је му, ко је ре че.
*1.Днев. 21,15; 2.Сам. 24,16.

15. Та да се вра ти Мој си је, и си ђе с го ре са 
дви је пло че Свје до чан ства у ру ка ма сво-
јим; и пло че бје ху пи са не с обје стра не, 
отуд и од о вуд пи са не.
16. И бје ху *пло че дје ло Бо жи је, и пи смо 

бје ше пи смо Бо жи је, уре за но на пло ча ма.
*2.Мој. 31,18.
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17. А Исус чув ши ви ку у на ро ду, кад ви-
ка ху, ре че Мој си ју: Ви ка убој на у око лу.
18. А он ре че: Ни је то ви ка ка ко ви чу ко ји 

су ја чи, ни ти је ви ка ка ко ви чу ко ји су сла-
би ји, не го чу јем ви ку они јех ко ји пје ва ју.
19. И кад до ђе бли зу око ла, угле да те ле 

и игре, те се раз гње ви Мој си је, и ба ци из 
ру ку сво јих пло че, и раз би их под го ром.
20. Па узе те ле ко је би ја ху на чи ни ли и 

спа ли га ог њем, и са тре га у прах, и про су 
га по во ди, и за по ји си но ве Изра и ље ве.
21. И ре че Мој си је Аро ну: Шта ти је 

учи нио овај на род, те га ува ли у то ли ки 
гри јех?
22. А Арон му ре че: Не мој се гње ви ти, 

го спо да ру; ти знаш овај на род да је брз 
на зло.
23. Јер ре ко ше ми: На чи ни нам бо го ве, 

ко ји ће ићи пред на ма, јер то ме Мој си ју 
ко ји нас из ве де из зе мље ми сир ске не 
зна мо шта би.
24. А ја им ре кох: Ко има зла та, не ка га 

ски да са се бе. И да до ше ми, а ја га ба цих 
у ва тру, и иза ђе то те ле.
25. А Мој си је ви де ћи на род го, јер га 

ого ли Арон на сра мо ту пред про тив ни-
ци ма ње го ви јем,
26. Ста де Мој си је на вра та од око ла, и 

ре че: К ме ни ко је Го спод њи. И ску пи ше 
се пред ње га сви си но ви Ле ви је ви.
27. И ре че им: Ова ко ка же Го спод Бог 

Изра и љев: При па ши те сва ки свој мач 
уз бе дро сво је, па про ђи те та мо и амо по 
око лу од вра та до вра та, и по биј те сва ки 
бра та сво је га и при ја те ља сво је га и бли-
жње га сво је га.
28. И учи ни ше си но ви Ле ви је ви по за-

по ви је сти Мој си је вој, и по ги бе на ро да у 
онај дан до три ти су ће љу ди.
29. Јер Мој си је ре че: По све ти те да нас ру ке 

сво је Го спо ду, свак на си ну свом и на бра ту 
свом, да би вам дао да нас бла го слов.
30. А сју тра дан ре че Мој си је на ро ду: Ви 

љу то са гри је ши сте; за то са да идем го ре ка 
*Го спо ду, еда бих Га умо лио да вам опро-
сти гри јех. *2.Сам. 16,12; 1.Сам. 12,20.
31. И вра ти се Мој си је ка Го спо ду, и ре че: 

Мо лим Ти се; на род овај љу то са гри је ши 
на чи нив ши се би бо го ве од зла та.

32. Али опро сти им гри јех: Ако ли не-
ћеш, из бри ши ме из *Књи ге сво је, ко ју 
си на пи сао. *Псал. 69,28.
33. А Го спод ре че Мој си ју: Ко Ми је згри-

је шио, оно га ћу из бри са ти из Књи ге сво је.
34. А са да иди, во ди тај на род ку да сам ти 

ка зао. Ево, Мој ће ан ђео ићи пред то бом, 
а кад их по хо дим, по хо ди ћу на њи ма гри-
јех њи хов.
35. И Го спод би на род за то што на чи-

ни ше те ле, ко је са ли Арон.

Мојсије се моли за скрушени народ и 
жуди да види славу Господњу.

33.И ре че *Го спод Мој си ју: Иди, диг-
ни се ода тле ти и на род, ко ји си 

из вео из зе мље ми сир ске, пут зе мље за ко ју 
се за клех Авра му, Иса ку и Ја ко ву го во ре ћи: 
По томству тво је му да ћу је. *1.Мој. 12,7.
2. И по сла ћу пред то бом ан ђе ла, и иза-

гна ћу Ха на не је, Амо ре је и Хе те је и Фе ре-
зе је и Је ве је и Је ву се је.
3. И од ве шће вас у зе мљу гдје те че мли-

је ко и мед; јер не ћу сам ићи с то бом за то 
што си на род твр до врат, па бих те мо гао 
са тр ти пу тем.
4. А на род чув ши ову злу ри јеч ожа ло сти 

се, и ни ко не мет ну на се сво је га на ки та.
5. Јер Го спод ре че Мој си ју: Ка жи си но-

ви ма Изра и ље ви јем: Ви сте на род твр до-
врат; до ћи ћу ча сом усред те бе, и ис три је-
би ћу те; а са да ски ни на кит свој са се бе, и 
зна ћу шта ћу чи ни ти с то бом.
6. И по ски да ше са се бе си но ви Изра и-

ље ви на ки те сво је код го ре Хо ри ва.
7. А Мој си је узе ша тор и ра за пе га се би 

иза око ла да ле ко, и на зва га Ша тор од са-
стан ка, и ко год тра жа ше Го спо да, до ла-
жа ше к Ша то ру од са стан ка иза око ла.
8. И кад Мој си је иђа ше у Ша тор, сав на-

род уста ја ше, и свак ста ја ше на вра ти ма 
сво је га ша то ра, и гле да ху за Мој си јем, док 
не уђе у Ша тор.
9. А кад Мој си је ула жа ше у Ша тор, спу-

шта ше се стуб од обла ка и уста вља ше се 
на вра ти ма од Ша то ра, и Го спод го во-
ра ше с Мој си јем.
10. И сав на род ви де ћи стуб од обла ка 

гдје сто ји на вра ти ма од Ша то ра, уста ја ше 
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сав на род, и свак се кла ња ше на вра ти ма 
од сво је га ша то ра.
11. И *Го спод го во ра ше с Мој си јем ли-

цем к ли цу као што го во ри чо вјек с при-
ја те љем сво јим. По том се вра ћа ше †Мој-
си је у око, а слу га ње гов Исус син На вин, 
мо мак, не из ла жа ше из Ша то ра.

*5.Мој. 5,24. †2.Мој. 24,13.
12. И ре че Мој си је Го спо ду: Гле дај, Ти 

ми ка жеш: Во ди тај на род. А ни је си ми 
ка зао ко га ћеш по сла ти са мном, а ре као 
си: Знам те по име ну и на шао си ми лост 
пре да Мном.
13. Ако сам, да кле, на шао *ми лост пред 

То бом, по ка жи ми пут свој, да Те по знам 
и на ђем ми лост пред То бом; и ви ди да је 
овај на род Твој на род. *2.Мој. 34,9.
14. И ре че Го спод: Мо је ће ли це ићи на-

при јед, и да ћу ти од мор.
15. А Мој си је Му ре че: Ако не ће ићи 

на при јед ли це Тво је, не мој нас кре та ти 
одав де.
16. Јер по че му ће се по зна ти да смо на-

шли ми лост пред То бом, ја и на род Твој? 
Зар не по то ме што Ти идеш с на ма? Та ко 
ће мо се раз ли ко ва ти ја и на род Твој од 
сва ко га на ро да на *Зе мљи. *4.Мој. 14,14.
17. А Го спод ре че Мој си ју: Учи ни ћу и то 

што си ка зао, јер си на шао ми лост пре да 
Мном и знам те по име ну.
18. Опет ре че Мој си је: Мо лим Те, по-

ка жи ми сла ву сво ју.
19. А *Го спод му ре че: Учи ни ћу да про ђе 

све до бро Мо је ис пред те бе, и по ви ка ћу 
по име ну: Го спод пред то бом. Сми ло ва ћу 
се ко ме се сми лу јем, и по жа ли ћу ко га по-
жа лим. *Јер. 31,14.
20. И ре че: Али не ћеш мо ћи ви дје ти ли ца 

Мо је га, јер не мо же *чо вјек Ме не ви дје ти 
и оста ти жив. *5.Мој. 5,24.
21. И ре че Го спод: Ево мје сто код Ме не, 

па ста ни на сти је ну.
22. И кад ста не про ла зи ти сла ва Мо ја, 

мет ну ћу те у ра сје ли ну ка ме ну, и за кло-
ни ћу те ру ком сво јом, док не про ђем.
23. По том ћу диг ну ти ру ку сво ју, и ви-

дје ћеш Ме с ле ђа, а ли це се Мо је не мо же 
ви дје ти.

Нове плоче Закона. Јављање Бога. Обновље -
ње завјета. Мојсијево свијетло лице.

34.И ре че *Го спод Мој си ју: Ис те-
ши се би дви је пло че од ка ме-

на као што су би ле пр ве, да на пи шем на 
ти јем пло ча ма ри је чи ко је су би ле на пр-
ви јем пло ча ма, ко је си раз био. *5.Мој. 10,4.
2. И бу ди го тов за сју тра да ра но иза ђеш 

на го ру си нај ску, и ста неш пре да Ме на 
врх го ре.
3. Али не ка ни ко не иде с то бом, и ни ко 

не ка се не по ка же на свој го ри, ни ов це ни 
го ве да да не па су бли зу го ре.
4. И ис те са Мој си је дви је пло че од ка-

ме на као што су би ле пр ве, и устав ши 
ра но иза ђе на го ру си нај ску, као што му 
за по вје ди Го спод, и узе у ру ку сво ју дви је 
пло че ка ме не.
5. А Го спод си ђе у обла ку, и ста де он дје с 

њим, и по ви ка по име ну: Го спод.
6. Јер про ла зе ћи Го спод ис пред ње га ви-

ка ше: Го спод, Го спод, Бог ми ло стив, жа-
ло стив, спор на гњев и оби лан ми ло ср-
ђем и исти ном.
7. Ко ји чу ва ми лост ти су ћа ма, пра шта 

бе за ко ња и не прав де и гри је хе, ко ји не 
прав да кри во га, и по хо ди гри је хе отач ке 
на си но ви ма и на уну ци ма до тре ће га и 
че твр то га ко ље на.
8. А Мој си је бр же са ви гла ву до зе мље и 

по кло ни се,
9. И ре че: Ако сам на шао ми лост пред 

То бом, Го спо де, не ка иде Го спод по сред 
нас, јер је на род твр до врат; и опро сти нам 
бе за ко ње на ше и гри јех наш, и узми нас 
за на сљед ство.
10. А Он ре че: Ево по ста вљам за вјет; пред 

ци је лим на ро дом тво јим учи ни ћу чу де са, 
ко ја ни је су учи ње на ни гдје на *Зе мљи ни у 
ком на ро ду, и ви дје ће те дје ло Го спод ње сав 
на род, ме ђу ко јим си, јер ће би ти стра шно 
што ћу Ја учи ни ти с то бом. *2.Сам. 7,23.
11. Др жи што ти да нас за по вје дам; ево, Ја 

ћу иза гна ти ис пред те бе Амо ре је и Ха на-
не је и Хе те је и Фе ре зе је и Је ве је и Је ву се је.
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12. Чу вај се да не хва таш вје ре с они ма 
ко ји жи ве у *зе мљи у ко ју ћеш до ћи, да ти 
не бу ду зам ка усред те бе. *Суд. 2,2.
13. Не го ол та ре њи хо ве обо ри те, и ли-

ко ве њи хо ве из ло ми те, и га је ве њи хо ве 
иси је ци те.
14. Јер не ва ља да се кла њаш дру го ме 

бо гу: Јер се *Го спод зо ве Рев ни тељ, Бог је 
Рев ни тељ. *2.Мој. 20,5.
15. *Не мој хва та ти вје ре с они ма ко ји 

жи ве у оној зе мљи, да не би чи не ћи пре-
љу бу са бо го ви ма сво јим и при но се ћи 
жр тву бо го ви ма сво јим по зва ли те, и ти 
јео жр тве њи хо ве. *2.Мој. 34,12.
16. И да не би *кће ри ма њи хо ви јем же-

нио си но ве сво је, и да не би кће ри њи-
хо ве чи не ћи пре љу бу са бо го ви ма сво јим 
учи ни ле да си но ви тво ји чи не пре љу бу са 
бо го ви ма њи хо ви јем. *4.Мој. 25,1.
17. Ли ве них бо го ва не гра ди се би.
18. Пра зник при је сни јех *хље бо ва др жи; 

се дам да на је ди при је сне хље бо ве, као 
што сам ти за по вје дио, на ври је ме, мје-
се ца Ави ва, јер си то га мје се ца иза шао 
из Ми си ра. *2.Мој. 23,15. март/април
19. Све што отвара ма те ри цу Мо је је, и 

сва ко му шко у сто ци тво јој што отво ра 
ма те ри цу, го ве че или сит на сто ка.
20. Али ма га ре ко је отво ри ма те ри цу от-

ку пи јаг ње том или ја ре том; ако ли га не 
би от ку пио, сло ми му врат; и сва ко га пр-
вен ца из ме ђу си но ва сво јих от ку пи; и да 
се ни ко не по ка же пра зан пре да Мном.
21. Шест да на ра ди, а у сед ми дан по-

чи ни, и од ора ња и од же тве по чи ни.
22. Пра знуј *Пра зник сед ми ца, Пр ви на 

же тве пше нич не, и Пра зник бер бе на свр -
шет ку го ди не. *2.Мој. 23,16.
23. Три пу та у го ди ни да се сва ко му шко 

из ме ђу вас по ка же пред Го спо дом Бо гом 
Изра и ље вим.
24. Јер ћу иза гна ти на ро де ис пред те бе, и 

ме ђе тво је ра ши ри ћу, и ни ко не ће по же-
ље ти *зе мље тво је, кад ста неш до ла зи ти 
да се по ка жеш пред Го спо дом Бо гом сво-
јим три пу та у го ди ни. *5.Мој. 7,1.
25. Не мој при но си ти кр ви од *жр тве 

мо је уз хље бо ве ки се ле, и да не пре но ћи 
до †ју тра жр тва пра зни ка Пас хе.

*2.Мој. 23,18. †2.Мој. 12,10.

26. Пр ви не од пр во га ро да *зе мље сво је 
до не си у ку ћу †Го спо да Бо га сво је га; не-
мој ку ха ти ја ре та у мли је ку мај ке ње го ве.

*5.Мој. 26,2. †5.Мој. 26,10.
27. И ре че Го спод Мој си ју: На пи ши се би 

те ри је чи; јер по ти јем ри је чи ма учи них 
за вјет с то бом и с Изра и љем.
28. И *Мој си је оста он дје код Го спо да че-

тр де сет да на и че тр де сет но ћи, хље ба не 
је ду ћи ни во де пи ју ћи; и на пи са †Го спод 
на пло че ри је чи За вје та, Де сет ри је чи.

*2.Мој. 31,18. †5.Мој. 9,9.
29. И кад *Мој си је сила жа ше с го ре си-

нај ске, и др жа ше у ру ци дви је пло че Свје-
до чан ства сила зе ћи с го ре, не зна ђа ше да 
му ко жа на ли цу по ста сви је тла до кле го-
во ра ше с Њим. *2.Мој. 32,15.
30. И ви дје Арон и сви си но ви Изра и-

ље ви Мој си ја, а то му се сви је тли ко жа на 
ли цу, и не смје ше при сту пи ти к ње му.
31. Али их зов ну Мој си је, и вра ти ше се 

к ње му Арон и сви гла ва ри у збо ру, и го-
во ри с њи ма Мој си је.
32. По том при сту пи ше сви си но ви Изра-

и ље ви, и за по вје ди им све што му ка за 
*Го спод на го ри си нај ској. *2.Мој. 24,3.
33. А кад им *Мој си је из го во ри, за стри је 

ли це сво је по кри ва лом. *2.Кор. 3,13.
34. Али кад Мој си је до ла жа ше пред Го-

спо да да с Њим го во ри, ски да ше по кри-
ва ло до кле не би иза шао; а иза шав ши ка-
зи ва ше си но ви ма Изра и ље ви јем што му 
се за по вје да ше.
35. Та да ви ђа ху си но ви Изра и ље ви ли це 

Мој си је во, гдје се сви је тли ко жа на ли цу 
ње го ву, те Мој си је опет за сти ра ше по-
кри ва лом ли це сво је, до кле не би опет 
ушао да го во ри с Њим.

Субота. Прилози. 
Позивање Веселеила и Елијава.

35.По том са бра Мој си је сав збор 
си но ва Изра и ље вих, и ре че 

им: Ово је за по вје дио *Го спод да чи ни те:
*2.Мој. 34,32.

2. Шест да на да се ра ди, а сед ми да вам је 
свет, Су бо та по чи ва ња Го спод ње га; ко би 
ра дио у тај дан, да се по гу би.
3. Ва тре не ло жи те по ста но ви ма сво јим 

у дан су бот ни.
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4. Још ре че Мој си је све му збо ру си но ва 
Изра и ље вих го во ре ћи: Ово је за по вје дио 
Го спод и ре као:
5. Ску пи те из ме ђу се бе при лог Го спо ду; 

ко год хо ће дра ге во ље, не ка до не се при-
лог Го спо ду: Зла то и сре бро и мјед,
6. И пор фи ру и скер лет и цр вац и тан ко 

плат но и ко стри јет,
7. И ко же ов нуј ске цр ве но обо је не и 

ко же ја зав чи је и др во си тим,
8. И уље за ви дје ло, и ми ри се за уље по-

ма за ња и за кад ми ри сни,
9. И ка ме ње они ксо во, и ка ме ње за уки-

ва ње по оплећ ку и по на пр сни ку.
10. И ко ји су год вје шти ме ђу ва ма не ка 

до ђу да ра де што је за по вје дио Го спод:
11. Ша тор, и на слон ње гов, и по кри-

вач ње гов, и ку ке ње го ве, и да ске ње го ве, 
при је вор ни це ње го ве, сту бо ве ње го ве и 

сто пи це ње го ве, постоља
12. Ков чег, и по лу ге ње го ве, и за кло пац, 

и за вјесу,
13. Сто, и по лу ге ње го ве и све спра ве ње-

го ве, и хљеб за по ста вља ње,
14. И сви јет њак за ви дје ло са спра ва ма 

ње го ви јем, и жи шке ње го ве, и уље за ви-
дје ло,
15. И *ол тар ка ди о ни, и по лу ге ње го ве, и 

уље за по ма за ње, и кад ми ри сни, и за вјесе 
на вра тима Ша то ра, *2.Мој. 27,1.
16. Ол тар за жр тву па ље ни цу, и ре шет ку 

ње го ву од мје ди, по лу ге ње го ве и све 
спра ве ње го ве, уми ва о ни цу и под нож је 
ње зи но,
17. За вје се за три јем, сту бо ве ње го ве 

и сто пи це ње го ве, и за вјесу на вра та од 
три је ма,
18. Ко ље за ша тор, и ко ље за три јем с 

ужи ма њи хо ви јем.
19. Ха љи не слу жбе не за *слу жбу у †Све-

ти њи, и ха љи не све те ‡Аро ну све ште-
ни ку, и ха љи не си но ви ма ње го ви јем за 
слу жбу све ште нич ку.

*2.Мој. 31,10. †2.Мој. 39,41. ‡2.Мој. 39,1.
20. Та да оти де сав збор си но ва Изра и ље-

ви јех од Мој си ја;
21. И вра ти ше се, сва ки ко је га по ди же 

*ср це ње го во и ко га год дух по кре те дра-
го вољ но, и до не со ше при лог Го спо ду за 

гра ђе ње Ша то ра од са стан ка и за сву слу-
жбу у ње му и за ха љи не све те. *2.Мој. 36,2.
22. До ла зи ше љу ди и же не, ко год бје ше 

дра го вољ на ср ца, и до но си ше спо не и 
обо це и пр сте ње и на ру кви це и сва ко-

ја ке на ки те злат не; и сва ки до не се при лог 
зла та Го спо ду. наушнице; украси за косу
23. Ко год има ше пор фи ре, скер ле та, 

црв ца, тан ко га плат на, ко стри је ти, ко жа 
ов нуј ских цр ве но обо је них и ко жа ја зав-
чи јих, сва ки до но ша ше.
24. И ко год при ла га ше сре бро или мјед, 

до но ша ше у при лог Го спо ду; и у ко га год 
би ја ше др ве та си ти ма, за сва ку по тре бу у 
слу жби до но ша ше.
25. И све *же не вје ште пре до ше сво јим 

ру ка ма, и до но си ше што на пре до ше за 
пор фи ру, скер лет, цр вац и тан ко плат но.

*2.О цар. 23,7.
26. И све же не ко је по ди же ср це њи хо во 

и би ја ху вје ште, пре до ше ко стри јет.
27. А гла ва ри до но си ше ка ме ње они к-

со во и ка ме ње за уки ва ње по оплећ ку и 
по на пр сни ку,
28. И ми ри се и уље за ви дје ло и за уље 

по ма за ња и за кад ми ри сни.
29. Сви љу ди и же не, ко је по ди же дра-

го вољ но ср це да до но се што тре ба за све 
дје ло ко је Го спод за по вје ди пре ко Мој-
си ја да се на чи ни, до не со ше си но ви Изра-
и ље ви дра го вољ ни при лог Го спо ду.
30. Та да ре че Мој си је си но ви ма Изра-

и ље вим: Ви ди те, Го спод по зва по име ну 
*Ве се ле и ла си на Ури је си на Оро ва од пле-
ме на Ју ди на, *2.Мој. 31,2.
31. И на пу ни га Ду ха Бо жи је га, му дро-

сти, ра зу ма и зна ња и вје шти не за сва ки 
по сао,
32. Да вје што из ми шља ка ко се што ра ди 

од зла та и сре бра и од мје ди,
33. Да уми је ре за ти ка ме ње и уки ва ти, да 

уми је те са ти др во и ра ди ти сва ки по сао 
вр ло вје што.
34. И да де му у *ср це, ње му и Ели ја ву 

си ну Ахи са ма хо ву од пле ме на Да но ва, да 
мо гу учи ти дру ге. *2.Мој. 31,6.
35. На пу ни их вје шти не да ра де сва ки 

по сао, да ку ју, те шу, ве зу, и тка ју пор фи ру, 
скер лет, цр вац и тан ко плат но, и да ра де 
сва ко ја ке по сло ве вје што из ми шља ју ћи.
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Дарежљивост народа. Грађење Светиње.

36.И ста де ра ди ти Ве се ле и ло и 
Ели јав и сви љу ди вје шти, 

ко ји ма бје ше *Го спод дао му дрост и ра-
зум да уми ју ра ди ти сва ки по сао за †слу-
жбу у ‡Све ти њи, и све што је за по вје дио 
Го спод. *3.Мој. 19,30. †1.Днев. 28,21. ‡3.Мој. 4,6.
2. И по зва Мој си је Ве се ле и ла и Ели ја ва 

и све љу де вје ште, ко ји ма Го спод да де му-
дрост у ср це, ко је год по ди же ср це њи-
хо во да до ђу да ра де тај по сао.
3. И узе ше од Мој си ја све при ло ге, ко је до-

не со ше си но ви Изра и ље ви да се ура ди дје ло 
за слу жбу у Све ти њи. Али још до но ша ху 
к ње му дра го вољ не при ло ге сва ко ју тро.
4. Та да до ђо ше сви вје шти љу ди, ко ји ра-

ђа ху дје ло за Све ти њу, сва ки од сво је га 
по сла, ко ји ра ђа ху,
5. И ре ко ше Мој си ју го во ре ћи: Ви ше до-

но си на род не го што тре ба да се ура ди 
дје ло, ко је је Го спод за по вје дио да се ура ди.
6. И за по вје ди Мој си је да се огла си по 

око лу го во ре ћи: Ни чо вјек ни же на да не 
до но си ви ше при ло га за Све ти њу. И за-
бра ни се на ро ду да до но си.
7. Јер би ја ше све га до ста да се ура ди све 

дје ло, и још пре тје ца ше.
8. И љу ди вје шти из ме ђу они јех, ко ји ра-

ди ше ово дје ло, на чи ни ше Ша тор од де-
сет за вје са од тан ко га плат на уз ве де но га 
и од пор фи ре и од скер ле та и од црв ца, с 
хе ру ви ми ма, вје што ве зе ним на чи ни ше.
9. У ду жи ну бје ше је дна за вјеса од два де-

сет и осам ла ка та, а у ши ри ну од че ти ри 
лак та; све за вје се бје ху јед не мје ре.
10. И са ста ви ше пет за вје са је дну с дру-

гом, и пет дру гих за вје са са ста ви ше је дну 
с дру гом.
11. И на чи ни ше пе тље од пор фи ре по 

кра ју пр ве за вје се на оној стра ни гдје ће 
се са ста ви ти с дру гом; и та ко на чи ни ше 
на сва кој за вје си по кра ју гдје ће се са ста-
ви ти с дру гом.
12. Пе де сет пе та ља на чи ни ше на пр вој 

за вје си, и пе де сет пе та ља на чи ни ше на 
кра ју сва ке за вје се гдје се са ста вља с дру-
гом; пе тље бје ху јед на пре ма дру гој.
13. И на чи ни ше пе де сет злат ни јех ку ка, 

и са ста ви ше ку ка ма за вје се је дну с дру-
гом; та ко се Ша тор са ста ви.

14. И на чи ни ше за вје се од *ко стри је ти 
за на слон над Ша то ром; је да на ест та квих 
за вје са на чи ни ше. *2.Мој. 26,7.
15. У ду жи ну бје ше је дна за вјеса од три-

де сет ла ка та а у ши ри ну од че ти ри лак та; 
јед не мје ре бје ше сви јех је да на ест за вје са.
16. И са ста ви ше пет за вје са за јед но, а 

дру гих шест за вје са за јед но.
17. И на чи ни ше пе де сет пе та ља по кра ју 

јед не за вје се гдје се са ста вља с дру гим, и 
пе де сет пе та ља на чи ни ше по кра ју дру ге 
за вје се да се са ста ви.
18. И на чи ни ше пе де сет ку ка од мје ди да 

се са ста ви на слон.
19. И на чи ни ше *по кри вач на на слон од 

ко жа ов нуј ских цр ве но обо је них, и по кри-
вач од ко жа ја зав чијих озго. *2.Мој. 26,14.
20. И на чи ни ше да ске Ша то ру од др ве та 

си ти ма, ко је ће ста ја ти пра во.
21. Да ска бје ше ду га де сет ла ка та, а по-

друг лак та ши ро ка сва ка да ска.
22. По два че па бје ху на да сци, је дан 

пре ма дру гом; та ко на чи ни ше на сви јем 
да ска ма за Ша тор.
23. А ови јех да са ка за Ша тор на чи ни ше 

два де сет да са ка за ју жну стра ну;
24. И че тр де сет сто пи ца сре бр ни јех на-

чи ни ше под два де сет да са ка, дви је сто-
пи це под јед ну да ску за два че па ње зи на, а 
дви је сто пи це под дру гу да ску за два че па 
ње зи на.
25. Та ко и на дру гој стра ни Ша то ра, пре ма 

сје ве ру, на чи ни ше два де сет да са ка,
26. И че тр де сет сто пи ца сре бр ни јех под 

њих, дви је сто пи це под јед ну да ску а дви је 
сто пи це под дру гу да ску.
27. А на за пад ној стра ни Ша то ра на чи-

ни ше шест да са ка;
28. И још дви је да ске на чи ни ше на угло-

вима Ша то ру с обје стра не;
29. Оне би ја ху са ста вље не оздо, и би ја ху 

са ста вље не озго би о чу гом; та ко на чи-
ни ше с обје стра не на два угла.
30. И та ко би ја ше осам да са ка и ше сна-

ест сто пи ца њи хо ви јех сре бр ни јех, по 
дви је сто пи це под сва ку да ску.
31. И на чи ни ше *при је вор ни це од др-

ве та си ти ма: пет за да ске на јед ној стра ни 
Ша то ра, *2.Мој. 26,26.
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32. И пет при је вор ни ца за да ске на дру гој 
стра ни Ша то ра, и пет при је вор ни ца за да-
ске на за пад ној стра ни Ша то ра до оба угла.
33. И на чи ни ше при је вор ни цу сред њу да 

иде пре ко сри је де да са ка од јед но га кра ја 
до дру го га.
34. А да ске око ва ше зла том, и би о чу ге на 

њих на чи ни ше од зла та, да у њи ма сто је 
при је вор ни це, и око ва ше зла том при је-
вор ни це.
35. И на чи ни ше *за вјесу од пор фи ре и од 

скер ле та и од црв ца и од тан ко га плат на 
уз ве де но га, с хе ру ви ми ма вје што ве зе ним 
на чи ни ше га. *2.Мој. 26,31.
36. И на чи ни ше за њ че ти ри сту ба од др-

ве та си ти ма, и око ва ше их зла том, а ку ке 
на њи ма бје ху од зла та, и са ли ше им че-
ти ри сто пи це од сре бра. багрема
37. И на чи ни ше *за вјесу на вра та на сло ну 

од пор фи ре и од скер ле та и од црв ца и од 
тан ко га плат на уз ве де но га ве зен,

*2.Мој. 26,36.
38. И пет сту бо ва за њ с ку ка ма њи хо ви-

јем, и вр хо ве им и по ја се око ва ше зла том, 
и пет сто пи ца под њих од мје ди.

Свете ствари.

37.И на чи ни *Ве се ле и ло †ков чег 
од др ве та си ти ма, два и по 

лак та дуг и по друг лак та ши рок и по друг 
лак та ви сок. *2.Мој. 35,30. †2.Мој. 25,10.
2. И по ко ва га чи сти јем зла том из ну тра 

и спо ља; и на чи ни му зла тан ви је нац уна-
о ко ло.
3. И са ли му че ти ри би о чу га од зла та на 

че ти ри угла ње го ва: два би о чу га с јед не 
стра не а два с дру ге.
4. И на чи ни по лу ге од др ве та си ти ма, и 

око ва их зла том.
5. И про ву че по лу ге кроз би о чу ге с обје 

стра не ков че гу, да се мо же но си ти ков чег.
6. И на чи ни за кло пац од чи сто га зла та, у 

ду жи ну од два и по лак та, а у ши ри ну од 
по друг лак та.
7. И на чи ни два хе ру ви ма од зла та, јед но-

став не на чи ни их, на два кра ја за клоп цу,
8. Јед но га хе ру ви ма на кра ју од о вуд, а 

дру го га хе ру ви ма на кра ју од о нуд; за-
клоп цу на оба кра ја на чи ни хе ру ви ме.

9. И у хе ру ви ма бје ху кри ла ра ши ре на 
увис, и за кла ња ху кри ли ма сво јим за кло-
пац, и ли цем бје ху окре ну ти је дан дру-
гом, и гле да ху пре ма за клоп цу хе ру ви ми.
10. И на чи ни сто од др ве та си ти ма, у ду-

жи ну од два лак та а у ши ри ну од лак та, и 
од по друг лак та у ви си ну. један и по лакат
11. И по ко ва га чи стим зла том, и на чи ни 

му ви је нац зла тан уна о ко ло.
12. И на чи ни му опла ту с по дла ни це уна-

о ко ло, и на чи ни ви је нац зла тан уз опла ту 
уна о ко ло.
13. И са ли му че ти ри би о чу га од зла та, и 

мет ну би о чу ге на че ти ри угла, ко ји му би-
ја ху на че ти ри но ге.
14. Пре ма опла ти би ја ху би о чу зи, а у 

њи ма по лу ге, да се мо же но си ти сто.
15. А по лу ге на чи ни од др ве та си ти ма, и 

око ва их зла том, да се мо же но си ти сто.
16. И на чи ни од чи сто га *зла та по су ђе што 

се ме ће на сто: здје ле и ча ше и ко тли ће и 
ви је дра, ко јим ће се пре ље ва ти. *2.Мој. 25,29.
17. И на чи ни сви јет њак од чи сто га *зла-

 та, јед но ста ван на чи ни сви јет њак; стуб 
му и гра не, ча ши це и ја бу ке и цвје то ви 
из ла жа ху из ње га. *2.Мој. 25,31.
18. Шест гра на из ла жа ху му са стра на; 

три гра не сви јет ња ка с јед не стра не, а три 
гра не сви јет ња ка с дру ге стра не;
19. Три ча ши це као ба дем на јед ној гра ни и 

ја бу ка и цви јет, а три ча ши це као ба дем на 
дру гој гра ни и ја бу ка и цви јет; та ко на сви-
јех шест гра на ко је из ла жа ху из сви јет ња ка.
20. А на са мом сви јет ња ку бје ху че ти ри 

ча ши це као ба дем са сво јим ја бу ка ма и 
цвје то ви ма,
21. Јед на ја бу ка бје ше под дви је гра не из 

ње га, и јед на ја бу ка под дру ге дви је гра не 
из ње га, и јед на ја бу ка под дру ге дви је 
гра не из ње га; та ко под шест гра на ко је 
из ла жа ху из ње га.
22. Ја бу ке њи хо ве и гра не им из ла жа ху 

из ње га, све бје ше из једнога комада од 
чи сто га зла та.
23. И на чи ни му се дам жи жа ка и усе ка че 

и спре ми це за гар од чи сто га зла та.
24. Од та лан та чи сто га зла та на чи ни га 

са сви јем спра ва ма ње го ви јем. 34,2 кг
25. И на чи ни *ол тар ка ди о ни од др ве та 

си ти ма у ду жи ну од јед но га лак та, и у ши-
ри ну од јед но га лак та, че тво ро у гласт, и 
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од два лак та у ви си ну; из ње га из ла жа ху 
му ро го ви. *2.Мој. 30,1.
26. И по ко ва га чи сти јем зла том озго и са 

стра не уна о ко ло, и ро го ве; и на чи ни му 
ви је нац од зла та уна о ко ло.
27. И два би о чу га од зла та на чи ни му 

ис под ви јен ца на два угла ње го ва с обје 
стра не, да у њи ма сто је по лу ге да се мо же 
но си ти о њи ма.
28. А по лу ге на чи ни од др ве та си ти ма, и 

око ва их зла том.
29. И на чи ни уље за све то по ма за ње и чи-

сти кад ми ри сни вје шти ном апо те кар ском.
Тријем и његове ствари. 

Количина злата, сребра и мједи.

38.И на чи ни од др ве та си ти ма 
*ол тар за †жр тве па ље ни це у 

ду жи ну од пет ла ка та, и у ши ри ну од пет 
ла ка та, че тво ро у гласт ви сок три лак та.

*2.Мој. 27,1. †Је зек. 44,11.
2. И на чи ни му на че ти ри угла ње го ва 

ро го ве; из ње га из ла жа ху ро го ви, и око ва 
га у мјед.
3. И на чи ни све по су ђе за ол тар, лон це и 

ло па ти це и ко тли ће и ви љу шке и кли је-
шта; све му по су ђе на чи ни од мје ди.
4. И на чи ни ол та ру ре шет ку као мре жу 

од мје ди ис под ол та ра уна о ко ло од дна до 
сре ди не.
5. И са ли че ти ри би о чу га за че ти ри угла 

ре шет ке мје де не, да се кроз њих про ву ку 
по лу ге.
6. А по лу ге на чи ни од др ве та си ти ма, и 

око ва их у мјед.
7. И про ву че по лу ге кроз би о чу ге с обје 

стра не ол та ра, да се мо же но си ти, од да-
са ка на чи ни га шу пља.
8. И на чи ни уми ва о ни цу мје де ну и под-

нож је јој мје де но од огле да ла ко ја до но-
ша ху го ми ла ма же не до ла зе ћи на вра та 
Ша то ру од са стан ка.
9. И на чи ни три јем на ју жној стра ни, и 

за вје се три је му од тан ко га плат на уз ве де-
но га од сто ла ка та,
10. И два де сет сту бо ва за њих и два де сет 

сто пи ца под њих од мје ди, а ку ке на сту-
бо ве и при је вор ни це од сре бра.
11. Та ко и на сје вер ној стра ни за вје се 

од сто ла ка та, два де сет сту бо ва за њих 
и два де сет сто пи ца под њих од мје ди; а 

ку ке на сту бо ве и при је вор ни це њи хо ве 
од сре бра;
12. А на за пад ној стра ни за вје се од пе де-

сет ла ка та, де сет сту бо ва за њих и де сет 
сто пи ца њи хо ви јех од мје ди, ку ке на сту-
бо ве и по ја севе њи хо ве од сре бра;
13. А на пред њој стра ни пре ма ис то ку 

за вје се од пе де сет ла ка та;
14. С јед не стра не за вје се од пет на ест ла-

ка та, три сту ба за њих и три сто пи це под 
њих;
15. А с дру ге стра не, до вра та од три је ма и 

оту да и од о ву да, за вје се од пет на ест ла ка та, 
три сту ба за њих и три сто пи це под њих.
16. Све за вје се на три је му уна о ко ло бје ху 

од тан ко га плат на уз ве де но га;
17. А сто пи це под сту бо ви ма од мје ди, ку ке 

на сту бо ви ма и по ја севи на њи ма од сре-
бра; и вр хо ви им би ја ху сре бр ни; сви сту-
бо ви у три је му би ја ху опа са ни сре бром.
18. А *за вјеса на вра ти ма од три је ма би-

ја ше од пор фи ре и од скер ле та и од црв ца 
и од тан ко га плат на уз ве де но га, ве зена, у 
ду жи ну од два де сет ла ка та а у ви си ну по 
ши ри ни пет ла ка та, као и дру ге за вје се у 
три је му. *2.Днев. 3,14.
19. И че ти ри сту ба за њ, и че ти ри сто пи це 

под њих од мје ди, че по ви на њи ма од сре-
бра и вр хо ви им и по ја севи од сре бра.
20. А све ко ље Ша то ру и три је му уна о-

ко ло би ја ше од мје ди.
21. Те су ства ри пре бро је не за *Ша тор, Ша-

тор од †Свје до чан ства, ко је је пре бро јио 
по за по ви је сти Мој си је вој ‡Ита мар син 
Аро на све ште ни ка за слу жбу ле вит ску.

*4.Мој. 1,50. †4.Мој. 1,53. ‡4.Мој. 4,28.
22. А *Ве се ле и ло син Ури је си на Оро ва 

од пле ме на Ју ди на на чи ни све то што за-
по вје ди Го спод Мој си ју, *2.Мој. 31,2.
23. И с њим Ели јав син Ахи са ма хов од 

пле ме на Да но ва, др во дје ља и вјешт тка ти 
и ве сти по пор фи ри, по скер ле ту, по 
црв цу и по тан ком плат ну.
24. А све га зла та што оти де на ово дје ло, 

на све дје ло за Све ти њу, ко је зла то бје ше 
при ло же но, све га га бје ше два де сет и де-
вет та ла на та, се дам сто ти на и три де сет 
си ка ла, по све том си клу;
25. А сре бра што до ђе од збо ра, сто та ла-

на та, и ти су ћа се дам сто ти на и се дам де сет 
и пет си ка ла, по све том си клу;
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26. По си кла од гла ве, по си клу све том, 
од сва ко га ко ји уђе у број, од два де сет го-
ди на и ви ше, од шест сто ти на и три ти-
су ће и пет сто ти на и пе де сет.
27. Од сто та ла на та сре бра са ли ше се 

сто пи це за Све ти њу и сто пи це за за вјесу; 
сто сто пи ца од сто та ла на та, та ла нат на 
сто пи цу.
28. А од ти су ћу и се дам сто ти на и се дам-

де сет и пет си ка ла на чи ни ку ке на сту-
бо ве, и око ва им вр хо ве и опа са их.
29. А мје ди при ло же не би ја ше се дам де-

сет та ла на та, и дви је ти су ће и че ти ри сто-
ти не си ка ла.
30. И од то га на чи ни сто пи це на вра ти ма 

Ша то ра од са стан ка, и мје де ни ол тар и ре-
шет ку мје де ну за њ, и све спра ве за ол тар,
31. И сто пи це у три је му уна о ко ло, и сто-

пи це на вра ти ма од три је ма, и све ко ље за 
Ша тор и све ко ље за три јем уна о ко ло.

Свештеничке хаљине и накит. 
Мојсије благосиља завршено дјело.

39.А од пор фи ре и скер ле та и 
*црв ца на чи ни ше ха љи не за 

†слу жбу, да се слу жи у Све ти њи; и на чи-
ни ше све те ха љи не ‡Аро ну, као што бје-
ше за по вје дио Го спод Мој си ју.

*2.Мој. 35,23. †2.Мој. 31,10. ‡2.Мој. 35,19.
2. На чи ни ше опле ћак од зла та, и од пор-

фи ре и од скер ле та и од црв ца и од тан-
ко га плат на уз ве де но га.
3. Ис те гли ше ли сто ве од зла та, и исје-

ко ше жи це, те из ве зо ше пор фи ру и скер-
лет и цр вац и тан ко плат но вр ло вје што.
4. По ра ме ни це му на чи ни ше да се са ста-

вља ју, да се са ста вљају на два кра ја сво ја.
5. И по јас на оплећ ку из ла жа ше од ње га 

и бје ше исте на пра ве, од зла та и од пор-
фи ре и од скер ле та и од црв ца и од тан-
ко га плат на уз ве де но га; као што бје ше за-
по вје дио Го спод Мој си ју.
6. И уко ва ше два ка ме на они кса у зла то, 

и из ре за ше на њи ма име на си но ва Изра-
и ље вих, као што се ре жу пе ча ти.
7. И уда ри ше их на по ра ме ни це од 

оплећ ка, да бу ду ка ме ни за спо мен си но-
ви ма Изра и ље ви јем, као што бје ше за по-
вје дио Го спод Мој си ју.
8. И на чи ни ше на пр сник вр ло вје ште 

на пра ве као што је на пра ва у оплећ ка, 

од зла та и од пор фи ре и од скер ле та и од 
црв ца и од тан ко га плат на уз ве де но га;
9. Че тво ро у гласт и дво струк на чи ни ше 

на пр сник, у ду жи ну с пе ди и у ши ри ну с 
пе ди, дво струк.
10. И уда ри ше по ње му че ти ри ре да ка-

ме ња; у пр вом ре ду: сар до никс, то паз и 
сма ра гд;
11. А у дру гом ре ду: кар бун кул, са фир и 

ди ја ма нт;
12. А у тре ћем ре ду: ли гур, ахат и аме тист;
13. А у че твр том ре ду: хри со лит, оникс 

и ја спис, све оп то че но зла том у сво јим 
ре до ви ма.
14. Ти јех ка ме на с име ни ма си но ва Изра-

и ље ви јех бје ше два на ест пре ма њи хо ви-
јем име ни ма, ре за ни као пе ча ти, за два-
на ест пле ме на, сва ко по свом име ну.
15. И на чи ни ше за на пр сник лан це јед-

на ке, пле те не, од чи сто га зла та.
16. И на чи ни ше дви је коп че злат не и 

дви је грив не злат не, и мет ну ше те дви је 
грив не на два кра ја на пр сни ку,
17. И про ву ко ше два злат на лан ца кроз 

дви је грив не на кра је ви ма на пр сни ку,
18. А дру га два кра ја од два лан ца за пе ше 

за дви је коп че, и при твр ди ше их за по ра-
ме ни це на оплећ ку спри јед.
19. И на чи ни ше још дви је злат не грив не, 

и мет ну ше их на два кра ја на пр сни ку на 
стра ни пре ма оплећ ку из ну тра.
20. И на чи ни ше још дви је грив не злат не, 

ко је мет ну ше на дви је по ра ме ни це на 
оплећ ку оздо на при јед гдје се са ста вља, 
ви ше по ја са на оплећ ку.
21. Та ко при ве за ше на пр сник кроз грив не 

на ње му и грив не на оплећ ку врп цом од 
пор фи ре, да сто ји сврх по ја са од оплећ ка и 
да се не раз два ја на пр сник од оплећ ка, као 
што бје ше за по вје дио Го спод Мој си ју.
22. И на чи ни ше плашт под опле ћак, 

ткан, сав од пор фи ре.
23. И про рез на пла шту у сри је ди као 

про рез на окло пу, и око про ре за опла ту 
да се не раз дре.
24. И на чи ни ше по ску ту од пла шта 

шип ке од пор фи ре и од скер ле та и од 
црв ца и од тан ко га плат на уз ве де но га.
25. И на чи ни ше звон ца од чи сто га зла та, 

и мет ну ше звон ца ме ђу шип ке, по ску ту 
од пла шта уна о ко ло из ме ђу ши па ка.
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26. Звон це па ши пак, звон це па ши пак по 
ску ту од пла шта уна о ко ло, за слу жбу, као 
што бје ше за по вје дио Го спод Мој си ју.
27. И на чи ни ше ко шу ље од тан ко га 

плат на из ме та но га Аро ну и си но ви ма 
ње го ви јем; са утканим шарама
28. И *ка пу од тан ко га плат на, и ка пи це 

ки ће не од тан ко га плат на, и га ће плат не не 
од тан ко га плат на уз ве де но га; *2.Мој. 28,4.
29. И по јас од тан ко га плат на уз ве де-

но га и од пор фи ре и од скер ле та и од 
црв ца, ве зен, као што бје ше за по вје дио 
Го спод Мој си ју. фино тканог
30. И на чи ни ше пло чи цу за све то огла вље 

од чи сто га *зла та, и на пи са ше на њој пи-
смом ка ко се ре же на пе ча ти ма: †Све ти ња 
‡Го спо ду. *2.Мој. 28,36. †Зах. 14,20. ‡Псал. 93,5.
31. И при твр ди ше за њу врп цу од пор-

фи ре да се ве же за ка пу озго, као што 
бје ше за по вје дио Го спод Мој си ју.
32. И та ко се свр ши сав по сао око Ша-

то ра и на сло на од са стан ка. И на чи ни ше 
си но ви Изра и ље ви све; ка ко бје ше за по-
вје дио Го спод Мој си ју, та ко на чи ни ше.
33. И до не со ше к Мој си ју ша тор, на слон 

и све спра ве ње го ве, ку ке, да ске, при је-
вор ни це, сту по ве и сто пи це,
34. И по кри вач од ко жа ов нуј ских цр-

ве но обо је них и по кри вач од ко жа ја зав-
чи јих, и за вјесу,
35. И ков чег од Свје до чан ства и по лу ге 

за њ, и за кло пац,
36. Сто са сви јем спра ва ма, и хљеб за по-

ста вља ње,
37. Сви јет њак чи сти, жи шке ње го ве, жи-

шке на ре ђа не, и све спра ве ње го ве, и уље 
за ви дје ло.
38. И ол тар злат ни, и уље по ма за ња, и кад 

ми ри сни, и за вјесу на вра та од Ша то ра,
39. Ол тар мје де ни и ре шет ку мје де ну за 

њ, по лу ге ње го ве и све спра ве ње го ве, 
уми ва о ни цу и под нож је ње зи но,
40. За вје се за три јем, сту бо ве за њих и 

сто пи це њи хо ве, и за вјесу на вра та од 
три је ма, ужа ње го ва и ко ље ње го во, и све 
спра ве за слу жбу у Ша то ру, за Ша тор од 
са стан ка.
41. Ха љи не за слу жбу, да се слу жи у Све-

ти њи, ха љи не све те Аро ну све ште ни ку 
и ха љи не си но ви ма ње го ви јем, да вр ше 
слу жбу све ште нич ку.

42. Све ка ко бје ше за по вје дио Го спод 
Мој си ју, она ко ура ди ше си но ви Изра и-
ље ви све ово дје ло.
43. И по гле да Мој си је све то дје ло, и гле, 

на чи ни ше га, као што бје ше за по вје дио 
Го спод, та ко га на чи ни ше; и бла го сло ви 
их Мој си је.

Подизање и освећивање Шатора; 
слава Господња испуњава Шатор.

40.И Го спод ре че Мој си ју го во ре ћи:
2. Пр ви дан пр во га мје се ца по диг ни Ша-

тор, Ша тор од са стан ка,
3. И мет ни он дје ков чег од Свје до чан-

ства, и за кло ни га за вје сом.
4. И уне си сто, и уре ди што тре ба уре-

ди ти на ње му; уне си и сви јет њак, и за-
па ли жи шке на ње му.
5. И на мје сти злат ни ол тар ка ди о ни пред 

ков че гом од Свје до чан ства; и обје си за-
вјесу на вра ти ма од Ша то ра.
6. И мет ни ол тар за жр тву па ље ни цу 

пред вра та Ша то ру, Ша то ру од са стан ка,
7. И мет ни уми ва о ни цу из ме ђу Ша то ра 

од са стан ка и ол та ра, и у њу на лиј во де.
8. И по диг ни три јем уна о ко ло, и мет ни 

за вјесу на вра та од три је ма.
9. И узми уље по ма за ња, и по ма жи Ша-

тор и све што је у ње му, и осве ти га и све 
спра ве ње го ве, и би ће свет.
10. По ма жи и ол тар за жр тву па ље ни цу и 

све спра ве ње го ве, те ћеш осве ти ти ол тар, 
и ол тар ће би ти све ти ња над све ти њом.
11. По ма жи и уми ва о ни цу и под нож је 

ње зи но, и осве ти је.
12. И ка жи Аро ну и си но ви ма ње го ви јем 

да при сту пе вра тима Ша то ра од са стан ка, 
и умиј их во дом;
13. И обу ци *Аро на у све те ха љи не и по-

ма жи га и осве штај га, да Ми вр ши слу-
жбу све ште нич ку. *2.Мој. 28,41.
14. И си но ви ма ње го ви јем за по вје ди 

не ка при сту пе, и обу ци им ко шу ље.
15. И по ма жи их, као што по ма жеш оца 

њи хо ва, да Ми вр ше слу жбу све ште нич ку; 
и *по ма за ње њи хо во би ће им за вјеч но 
†све штен ство од ко ље на до ко ље на.

*4.Мој. 18,8. †4.Мој. 25,13.
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16. И учи ни Мој си је све, ка ко му за по-
вје ди Го спод та ко учи ни.
17. И по ди же се *Ша тор дру ге го ди не пр-

во га мје се ца пр ви дан. *4.Мој. 7,1.
18. И Мој си је по ди же Ша тор, и под мет ну 

му сто пи це, и на мје сти да ске, и по ву че 
при је вор ни це, и ис пра ви сту бо ве.
19. Па ра за пе на слон над Ша тор, и мет ну 

по кри вач на на слон озго, као што бје ше 
за по вје дио Го спод Мој си ју.
20. И узев *Свје до чан ство мет ну га у 

†ков чег, и про ву че по лу ге на ков че гу, и 
мет ну за кло пац озго на ков чег.

*2.Мој. 25,16. †5.Мој. 10,5.
21. И уне се ков чег у Ша тор, и обје си *за-

вјесу, те за кло ни ков чег са Свје до чан-
ством, као што бје ше за по вје дио Го спод 
Мој си ју. *2.Мој. 35,12.
22. И на мје сти сто у Ша то ру од са стан ка 

на сје вер ној стра ни Ша то ра пред за вје сом,
23. И по ста ви на ње му хљеб пред Го спо-

дом као што бје ше за по вје дио Го спод 
Мој си ју.
24. И на мје сти сви јет њак у Ша то ру од 

са стан ка, пре ма сто лу на ју жној стра ни 
Ша то ра.
25. И за па ли жи шке на ње му пред Го-

спо дом, као што бје ше за по вје дио Го спод 
Мој си ју.
26. И на мје сти ол тар злат ни у Ша то ру од 

*Свје до чан ства пред за вје сом. *2.Мој. 30,6.
27. И по ка ди на ње му ка дом ми ри сни јем, 

као што бје ше за по вје дио Го спод Мој си ју.
28. И обје си *за вјесу на вра та од Ша то ра.

*2.Мој. 26,36.

29. И ол тар за жр тву па ље ни цу на мје-
сти на вра тима од Ша то ра, Ша то ра од са-
стан ка, и при не се на ње му жр тву па ље-
ни цу, и дар, као што бје ше за по вје дио Го-
спод Мој си ју.
30. И мет ну *уми ва о ни цу из ме ђу Ша-

то ра од са стан ка и ол та ра, и на ли у њу 
во де за уми ва ње. *2.Мој. 30,18.
31. И пра ше из ње ру ке и но ге сво је Мој-

си је и *Арон и си но ви ње го ви.*2.Мој. 30,19.
32. Кад ула жа ху у Ша тор од Свје до чан-

ства и кад при сту па ху к ол та ру, уми ва ху 
се нај при је, као што бје ше за по вје дио Го-
спод Мој си ју.
33. И по ди же три јем око Ша то ра и ол-

та ра, и мет ну за вјесу на вра та три је му. 
Та ко завр ши Мој си је по сао тај.
34. Та да *облак по кри Ша тор од са стан ка, 

и на пу ни се Ша тор сла ве † Го спод ње.
*4.Мој. 9,15. †1.О цар. 8,10.

35. И не мо га ше Мој си је ући у Ша тор од 
са стан ка, јер бје ше на ње му облак, и сла ве 
*Го спод ње бје ше пун Ша тор. *1.О цар. 8,11.
36. А кад се по ди за ше *облак са Ша то ра, 

та да по ла жа ху си но ви Изра и ље ви, до кле 
год пу то ва ху. *4.Мој. 10,11.
37. А кад се не по ди за ше *облак, он да ни 

они не по ла жа ху до да на кад се по ди же.
*4.Мој. 9,19.

38. Јер *облак Го спод њи бје ше на Ша-
то ру да њу, а но ћу огањ бје ше на ње му 
пред очи ма све га до ма Изра и ље ва, до кле 
год пу то ва ху. *4.Мој. 9,15.

ТРЕ ЋА КЊИГА МОЈСИЈЕВА
КОЈА СЕ ЗОВЕ ЛЕ ВИТ СКА

Закон о жртвама паљеницама.

1.И вик ну *Го спод †Мој си ја, и ре че му 
из Ша то ра од са стан ка го во ре ћи:

*2.Мој. 19,3. †4.Мој. 12,4.
2. Ка жи си но ви ма Изра и ље вим, и ре ци 

им: Кад ко из ме ђу вас хо ће да при не се Го-
спо ду жр тву од сто ке, при не си те жр тву 
сво ју од го ве да или од ова ца или од ко за.
3. Ако му је жр тва па ље ни ца од го ве да, 

не ка при не се му шко, здра во; на вра ти ма 

Ша то ра од са стан ка не ка је при не се дра ге 
во ље пред Го спо дом.
4. И не ка мет не ру ку сво ју на гла ву жр-

тви па ље ни ци, и при ми ће му се, и очи-
сти ће га од гри је ха.
5. И не ка за ко ље те ле пред Го спо дом, и не ка 

си но ви Аро но ви све ште ни ци при не су крв, 
и по кро пе кр вљу ол тар озго уна о ко ло, ко ји 
је пред вра ти ма Ша то ра од са стан ка.
6. По том не ка се од ере жр тва па ље ни ца 

и ра си је че на ди је ло ве.
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7. И си но ви Аро но ви све ште ни ци не ка на-
ло же огањ на ол та ру, и мет ну др ва на огањ.
8. Па он да си но ви Аро но ви све ште ни ци 

не ка на мје сте ди је ло ве, гла ву и са ло на 
др ва на ог њу, ко ји је на ол та ру.
9. А цри је ва и но ге не ка се опе ру во-

дом; и све ште ник не ка за па ли све то на 
ол та ру; то је жр тва па ље ни ца, жр тва ог-
ње на на угод ни ми рис Го спо ду.
10. Ако ли би хтио при ни је ти жр тву па-

ље ни цу од сит не сто ке, од ова ца или од 
ко за, не ка при не се му шко, здра во.
11. И не ка је за ко ље на сје вер ној стра ни 

ол та ра пред Го спо дом, и си но ви Аро но ви 
све ште ни ци не ка по кро пе кр вљу ол тар 
озго уна о ко ло.
12. И не ка је ра си је че на ди је ло ве с гла-

вом и са са лом, и све ште ник не ка то на-
мје сти на др ва на ог њу, ко ји је на ол та ру.
13. А цри је ва и но ге не ка се опе ру во дом; 

и све ште ник не ка при не се све то и за па ли 
на ол та ру; то је жр тва па ље ни ца, жр тва 
ог ње на на угод ни ми рис Го спо ду.
14. Ако ли хо ће да при не се пти цу Го спо ду 

на жр тву па ље ни цу, не ка при не се жр тву 
од *гр ли ца или од го лу би ћа. *Лу ка 2,24.
15. И све ште ник не ка је мет не на ол тар, 

и гла ву не ка јој за си је че нок том, и за па ли 
на ол та ру ис ци је див ши јој крв низ ол тар 
са стра не.
16. И не ка јој из ва ди во љу с не чи сто ћом 

и ба ци крај ол та ра пре ма ис то ку гдје је 
пе пео.
17. И не ка је за дре за кри ла, али да не 

рас ки не; та ко не ка је све ште ник за па ли 
на ол та ру на др ви ма ко ја су на ог њу; то је 
жр тва па ље ни ца, жр тва ог ње на на угод ни 
ми рис Го спо ду.

Закон о јестивнијем жртвама.

2.А кад ко хо ће да при не се на *жр тву 
†Го спо ду дар, би је ло ‡бра шно 

не ка бу де жр тва ње го ва, и не ка је по ли је 
уљем и мет не на њу кад.

*3.Мој. 9,17. †3.Мој. 6,14. ‡4.Мој. 15,4.
2. И не ка је до не се си но ви ма Аро но-

ви јем све ште ни ци ма, и не ка све ште ник 
узме то га бра шна пу ну ша ку и уља и сав 
кад, и не ка то за па ли све ште ник на ол-
та ру за спо мен ње зин; то је жр тва ог ње на 
на угод ни ми рис Го спо ду.

3. А што оста не од то га да ра, не ка бу де 
Аро ну и си но ви ма ње го ви јем; то је све-
ти ња над све ти ња ма из ме ђу жр та ва ко је 
се па ле Го спо ду.
4. Ако ли хо ћеш да при не сеш дар пе чен 

у пе ћи, не ка бу ду по га че при је сне од би је-
ло га бра шна, за ми је ше не с уљем, или ко-
ла чи при је сни, на ма за ни уљем.
5. Ако ли ти је дар пе че но што у та ви, 

не ка је од би је ло га бра шна без ква сца за-
ми је ше но с уљем.
6. Раз ло ми га на ди је ло ве, и по лиј уљем; 

то је дар.
7. Ако ли ти је дар го то вљен у ко тли ћу, 

не ка је од би је ло га бра шна с уљем.
8. И до не си дар ко ји на чи ниш од то га Го-

спо ду, и по дај га све ште ни ку, и он ће га 
од ни је ти на ол тар;
9. И узе ће све ште ник од да ра спо мен ње-

гов, и за па ли ће га на ол та ру; то је жр тва 
ог ње на на угод ни ми рис Го спо ду.
10. А што оста не од да ра, не ка бу де 

Аро ну и си но ви ма ње го ви јем; то је *све-
ти ња над све ти ња ма из ме ђу жр та ва ко је 
се па ле †Го спо ду. *2.Мој. 29,37. †2.Мој. 29,18.
11. Ни је дан дар ко ји при но си те Го спо ду 

да не бу де с ква сцем; јер ни ква сца ни 
ме да не тре ба да па ли те на жр тву ог ње ну 
Го спо ду.
12. Са мо у жр тви од пр ви на мо же те то 

при ни је ти Го спо ду; али на ол тар не ме-
ћи те за угод ни ми рис.
13. А сва ки дар ко ји при но сиш осо ли 

со љу, и не мој оста ви ти да ра сво је га без 
со ли за вје та Бо га сво је га; са сва ким да-
ром сво јим при не си со ли.
14. А кад при но сиш дар од пр ви на *Го-

спо ду, кла со ве но ве осу ши на ог њу, и што 
ис треш из кла со ва но вих при не си на дар 
од пр ви на сво јих. *2.Мој. 23,19.
15. И по лиј га уљем и кад мет ни на њ; то 

је дар.
16. И све ште ник узев ши ис тр ве но га 

жи та и уља са сви јем ка дом не ка за па ли 
спо мен. То је жр тва ог ње на Го спо ду.

Закон о захвалнијем жртвама.

3.Кад ко при но си *жр тву за хвал ну, 
ако од го ве да при но си, му шко 

или жен ско не ка при не се здра во пред 
Го спо дом. *3.Мој. 22,21.
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2. И не ка мет не ру ку сво ју на гла ву жр-
тви сво јој, и не ка је све ште ник за ко ље на 
вра ти ма Ша то ра од са стан ка, и кр вљу ње-
зи ном не ка си но ви Аро но ви све ште ни ци 
по кро пе ол тар озго уна о ко ло.
3. По том не ка све ште ник при не се од жр-

тве за хвал не оно што се па ли Го спо ду, 
са ло што по кри ва цри је ва и све са ло што 
је на њи ма;
4. И оба бу бре га и са ло што је на њи ма и 

на сла би на ма, и мре жи цу што је на је три, 
не ка је из ва ди с бу бре зи ма.
5. И не ка то за па ле си но ви Аро но ви на 

ол та ру за јед но са жр твом па ље ни цом, 
ко ја бу де на др ви ма на ог њу. То је жр тва 
ог ње на на угод ни ми рис Го спо ду.
6. Ако ли од сит не сто ке при но си на жр-

тву за хвал ну Го спо ду, му шко или жен ско 
не ка при не се здра во.
7. Ако при но си јаг ње на жр тву, не ка га 

при не се пред Го спо дом;
8. И не ка мет не ру ку сво ју на гла ву жр-

тви сво јој, и не ка је за ко ље пред Ша то-
ром од са стан ка; и не ка по кро пе си но ви 
Аро но ви кр вљу ње зи ном ол тар озго уна-
о ко ло.
9. По том не ка све ште ник при не се од жр-

тве за хвал не оно што се па ли Го спо ду, 
са ло, цио реп до ле ђа, са ло што по кри ва 
цри је ва и све са ло што је на цри је ви ма;
10. И оба бу бре га и са ло што је на њи ма 

и на сла би на ма, и мре жи цу на је три, с бу-
бре зи ма не ка је из ва ди;
11. И не ка за па ли све ште ник на ол та ру; то 

је је ло од *жр тве ог ње не Го спо ду. *3.Мој. 21,6.
12. Ако ли при но си ко зу, не ка је при не се 

пред Го спо дом.
13. И не ка јој мет не ру ку сво ју на гла ву, и 

не ка је за ко ље пред Ша то ром од са стан ка, 
и не ка си но ви Аро но ви по кро пе кр вљу 
ње зи ном ол тар озго уна о ко ло.
14. По том не ка све ште ник при не се од ње 

на жр тву што се па ли Го спо ду, са ло што 
по кри ва цри је ва и све са ло што је на цри-
је ви ма,
15. И оба бу бре га, и са ло што је на њи ма 

и на сла би на ма, и мре жи цу на је три, с бу-
бре зи ма не ка је из ва ди;

16. И не ка за па ли све ште ник на ол та ру; 
то је је ло од *жр тве ог ње не за угод ни ми-
рис. Све је са ло Го спод ње. *2.Днев. 7,7.
17. Вје чан *за кон не ка вам бу де од ко-

ље на до ко ље на у †сви јем ста но ви ма ва-
шим: Да не је де те са ла ни кр ви.

*3.Мој. 17,7. †3.Мој. 23,14.

Закон о жртвама за гријех.

4.Још ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
2. Ка жи си но ви ма Изра и ље вим, и ре ци: 

Ако ко згри је ши не хо ти це и учи ни што-
год што је Го спод за бра нио да се не чи ни,
3. Ако све ште ник по ма за ни згри је ши, те 

бу де на гри јех на ро ду, не ка за гри јех свој 
ко ји је учи нио при не се те ле здра во Го-
спо ду на жр тву за гри јех.
4. И до ве дав ши те ле на вра та Ша то ру од 

Свје до чан ства пред Го спо да, не ка мет не 
ру ку сво ју те ле ту на гла ву, и за ко ље те ле 
пред Го спо дом.
5. И не ка узме све ште ник по ма за ни кр ви 

од те ле та, и уне се је у Ша тор од са стан ка.
6. И не ка за мо чи све ште ник прст свој у 

крв, и кр вљу се дам пу та по кро пи пред Го-
спо дом пред за вје сом од Све ти ње.
7. И не ка по ма же све ште ник том кр вљу 

ро го ве ол та ру, на коме се ка ди ми ри си ма 
пред Го спо дом у Ша то ру од са стан ка, а 
оста лу крв од те ле та сву не ка из ли је на 
под нож је ол та ру, на коме се па ле жр тве 
на вра ти ма Ша то ра од са стан ка.
8. И не ка из ва ди све са ло из те ле та за 

гри јех, са ло што по кри ва цри је ва и све 
са ло што је на цри је ви ма;
9. И оба бу бре га, и са ло што је на њи ма 

и на сла би на ма, и мре жи цу на је три с бу-
бре зи ма не ка из ва ди,
10. Она ко ка ко се ва ди из го ве че та за жр-

тву за хвал ну; и не ка за па ли све ште ник на 
ол та ру, на коме се жр тва па ли.
11. А ко жу од те ле та и све ме со с гла вом и 

с но га ма и цри је ва и * ба ле гу, *2.Мој. 29,14.
12. И ци је ло те ле не ка из не се на по ље из 

око ла на *чи сто мје сто, гдје се про си па 
пе пео, и не ка га спа ли ог њем на др ви ма; 
на мје сту гдје се про си па пе пео не ка се 
спа ли. *3.Мој. 6,11.
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13. Ако ли би сав збор си но ва Изра и ље вих 
згри је шио не хо ти це и не би збор знао за то, 
и учи ни ли би што год што је *Го спод за бра-
нио да се не чи ни, те би скри ви ли, *3.Мој. 5,17.
14. Кад се до зна за *гри јех ко ји су учи-

ни ли, он да не ка збор при не се те ле на 
†жр тву за гри јех, и не ка га до ве ду пред 
Ша тор од са стан ка. *Је зек. 45,22. †3.Мој. 16,5.
15. И стар је ши не од збо ра не ка мет ну 

те ле ту на гла ву ру ке сво је пред Го спо-
дом, и *све ште ник не ка за ко ље те ле пред 
Го спо дом. *3.Мој. 3,2.
16. И све ште ник по ма за ни не ка уне се 

кр ви од те ле та у Ша тор од са стан ка,
17. И не ка све ште ник за мо чи прст свој у 

крв, и се дам пу та по кро пи пред Го спо дом 
пред за вје сом.
18. И том кр вљу не ка по ма же ро го ве ол-

та ру ко ји је пред Го спо дом у Ша то ру од 
са стан ка, а оста лу крв сву не ка из ли је на 
под нож је ол та ру на коме се па ли жр тва, 
на вра ти ма Ша то ра од са стан ка.
19. А све са ло из ва див ши из ње га не ка 

за па ли на ол та ру.
20. И с ти јем те ле том не ка чи ни она ко 

ка ко чи ни с те ле том за свој *гри јех, та ко 
не ка учи ни с њим; та ко ће их све ште ник 
очи сти ти од †гри је ха, и опро сти ће им се.

*4.Мој. 15,25. †Дан. 9,24.
21. А те ле не ка из не се на по ље из око ла, 

и спа ли га као и пр во те ле; то је жр тва за 
гри јех све га збо ра.
22. Ако ли по гла вар згри је ши, и учи ни 

не хо ти це што год што је Го спод Бог ње гов 
за бра нио да се чи ни, те скри ви,
23. Кад до зна за гри јех свој, ко ји је учи-

нио, та да не ка до ве де на жр тву ја ре му-
шко, здра во.
24. И не ка мет не ру ку сво ју ја ре ту на 

гла ву, и све ште ник не ка га за ко ље гдје се 
ко ље жр тва па ље ни ца пред Го спо дом; то 
је жр тва за гри јех.
25. И не ка узме све ште ник кр ви од жр тве 

за гри јех на прст свој, и по ма же ро го ве 
ол та ру на ком се жр тва па ли; а оста лу крв 
не ка из ли је на под нож је ол та ру на ком се 
жр тва па ли.
26. А све са ло не ка за па ли на ол та ру као 

са ло од *жр тве за хвал не; и та ко ће га очи-
сти ти †све ште ник од гри је ха ње го ва, и 
опро сти ће му се. *3.Мој. 3,5. †4.Мој. 15,28.

27. Ако ли ко из про сто га на ро да згри-
је ши не хо ти це, и учи ни што год што је Го-
спод за бра нио да се чи ни, те скри ви,
28. Кад до зна за *гри јех свој, ко ји је учи-

нио, та да не ка до ве де на жр тву ја ре жен ско 
здра во за гри јех, ко ји је учи нио. *3.Мој. 4,23.
29. И не ка мет не ру ку сво ју на гла ву *жр-

тви за гри јех, и не ка је све ште ник за ко ље 
на мје сту гдје се ко ље жр тва па ље ни ца.

*3.Мој. 4,24.
30. И не ка узме све ште ник кр ви од ње 

на прст свој, и по ма же ро го ве ол та ру на 
коме се па ли жр тва; а оста лу крв сву не ка 
из ли је на под нож је ол та ру.
31. И све са ло из ње не ка из ва ди као што 

се ва ди са ло из *жр тве за хвал не, и не ка га 
за па ли †све ште ник на ол та ру за угод ни 
ми рис Го спо ду; а та ко ће га очи сти ти од 
‡гри је ха све ште ник, и опро сти ће му се.

*2.Мој. 29,18. †3.Мој. 1,9. ‡3.Мој. 4,26.
32. Ако ли би до вео из ме ђу ова ца на жр-

тву за гри јех, не ка до ве де жен ско здра во.
33. И не ка мет не ру ку сво ју на гла ву жр-

тви за гри јех, и не ка је све ште ник за ко ље 
на мје сту гдје се ко ље жр тва па ље ни ца.
34. И не ка узме све ште ник кр ви од жр тве 

за гри јех на прст свој, и не ка по ма же ро-
го ве ол та ру на коме се па ли жр тва; а оста лу 
крв сву не ка из ли је на под нож је ол та ру.
35. И све са ло не ка из ва ди као што се ва ди 

са ло из јаг ње та за жр тву за хвал ну; и не ка 
га *све ште ник за па ли на ол та ру за жр тву 
ог ње ну Го спо ду; и та ко ће га очи сти ти све-
ште ник од † гри је ха ње го ва, ко ји је учи-
нио, и опро сти ће му се. *3.Мој. 4,5. †Дан. 9,24.

Закон о жртви за гријех; 
закон о жртви за пријеступ.

5.И кад ко згри је ши што чу је кле-
тву и бу де јој свје док ви дјев ши 

или чув ши, па не ка же, но си ће сво је 
*бе за ко ње. *3.Мој. 19,8.
2. Или кад се ко до так не не чи сте ства ри, 

стр ва од не чи сте зви јер ке или стр ва од 
не чи ста жи вин че та или стр ва од не чи сте 
жи во ти ње ко ја га ми же, ако и у не зна њу 
учи ни, ипак ће се осквр ни ти, и би ће крив.
3. Или кад се до так не не чи сто ће чо вје-

чи је, би ла не чи сто ћа ње го ва ка ква му 
дра го, ко јом се осквр ни, зна ју ћи или не 
зна ју ћи, крив је.
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4. Или кад се ко за ку не го во ре ћи сво јим 
усти ма да ће учи ни ти што зло или до бро, 
а за ко ју год ствар за ко ју чо вјек го во ри 
за кли њу ћи се, знао или не знао, крив је за 
јед ну од ти јех ства ри.
5. Кад бу де крив за ко ју од ти јех ства ри, 

не ка при зна гри јех свој.
6. И не ка до ве де на жр тву Го спо ду за 

гри јех, што је згри је шио, жен ско од сит не 
сто ке, јаг ње или ја ре, за гри јех; и све ште-
ник ће га очи сти ти од гри је ха ње го ва.
7. Ако ли не би мо гао при ни је ти јаг ње та 

или ја ре та, он да не ка до не се на жр тву Го-
спо ду за при је ступ, ко јим је згри је шио, 
дви је гр ли це или два го лу би ћа, јед но на жр-
тву за гри јех а дру го на жр тву па ље ни цу.
8. Не ка до не се све ште ни ку, а он не ка 

при не се пр во оно што је за гри јех, и нок-
том не ка му за си је че гла ву к ши ји, али да 
не раз дво ји.
9. И кр вљу од жр тве за гри јех не ка по-

кро пи стра не ол та ру; а што оста не кр ви 
не ка се ис ци је ди на под нож је ол та ру. То је 
жр тва за гри јех.
10. А од дру го га не ка на чи ни *жр тву па-

ље ни цу по оби ча ју; та ко ће га очи сти ти 
све ште ник од гри је ха ње го ва, ко ји је учи-
нио, и опро сти ће му се. *3.Мој. 1,14.
11. Ако ли не би мо гао при ни је ти ни дви је 

гр ли це или два го лу би ћа, он да не ка за жр-
тву за то што је згри је шио до не се де се-
ти ну ефе би је ло га *бра шна да бу де жр-
тва за гри јех, а не ка не до да је уља и не ме ће 
ка да, јер је жр тва за гри јех. 2,2 л  *4.Мој. 5,15. 
12. И кад до не се к све ште ни ку, не ка узме 

*све ште ник пу ну ша ку за спо мен ње зин, и 
не ка за па ли на ол та ру по ред жр тве ог ње не 
Го спо ду. То је жр тва за гри јех. *3.Мој. 4,35.
13. И очи сти ће га све ште ник од гри је ха, 

ко јим се огри је шио у чему год од ово га, и 
опро сти ће му се; а оста так ће би ти све-
ште ни ку као од да ра.
14. Опет ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
15. Ко се пре ва ри, те се огри је ши *не хо  ти-

 це о ства ри по све ће не † Го спо ду, не ка при -
не се на жр тву Го спо ду за при је ступ свој 
ов на здра ва с ци је ном, ко јом ти проци је-
ниш све ту ствар на си кле сре бр не, по си-
кли ма све тим, пре ма при је сту пу.

*3.Мој. 22,14. †2.Мој. 30,13.

16. И та ко ко ли ко се огри је шио о све ту 
ствар не ка на кна ди, и на то још не ка до-
мет не пе ти дио, и не ка да све ште ни ку; а 
све ште ник ће га очи сти ти ов ном при не-
се ни јем на *жр тву за при је ступ, и опро-
сти ће му се. *3.Мој. 6,5.
17. Ко згри је ши и учи ни што год што је Го-

спод за бра нио да се не чи ни, ако и ни је знао, 
ипак је крив, и но си ће сво је бе за ко ње.
18. Не ка до ве де к све ште ни ку ов на здра-

 ва с ци је ном ко јом проци је ниш при је-
ступ; и очи сти ће га све ште ник од гри-
је ха ње го ва, ко ји је учи нио не зна ју ћи, и 
опро сти ће му се.
19. При је ступ је; згри је шио је *Го спо ду.

*Иса. 53,10.
О жртви: паљеници, јестивој и за гријех.

6.Опет ре че Го спод Мој си ју го во-
ре ћи:

2. Кад ко згри је ши и учи ни зло дје ло Го-
спо ду уда рив ши у бах бли жње му сво је му 
за оста ву или за ствар пре да ну у ру ке или 
отев ши што или за не сав ши бли жње га 
сво је га, порицати
3. Или на ђе из гу бље но што, па уда ри у бах, 

или се кри во за ку не за ко ју год ствар ко ју 
мо же чо вјек учи ни ти и огри је ши ти се њом,
4. Кад та ко згри је ши и скри ви, не ка 

вра ти што је отео или при сво јио при је ва-
ром или што му је би ло да но на оста ву 
или што је из гу бље но на шао, чување
5. Или за што се за клео кри во, не ка пла ти 

ци је ло и још до мет не пе ти дио оно ме чи је 
је; не ка му да онај дан кад при не се жр тву 
за свој гри јех.
6. А на жр тву за гри јех свој не ка при-

не се Го спо ду ов на здра ва, са ци је ном ко-
јом про ци је ниш кри ви цу не ка га до ве де 
све ште ни ку.
7. И очи сти ће га све ште ник пред Го спо-

дом, и опро сти ће му се сва ка ствар ко ју је 
учи нио, те скри вио.
8. И ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
9. За по вје ди Аро ну и си но ви ма ње го-

ви јем, и ре ци им: Ово је за кон за жр тву 
па ље ни цу: Жр тва па ље ни ца не ка сто ји 
на ог њу на ол та ру ци је лу ноћ до ју тра, и 
огањ на ол та ру не ка го ри јед на ко.
10. Све ште ник не ка об у че сво ју ха љи ну 

ла не ну, и га ће ла не не не ка об у че на ти је ло 
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сво је, и не ка згр не пе пео кад огањ спа ли 
на ол та ру жр тву па ље ни цу, и не ка га из-
ру чи код ол та ра.
11. По том не ка сву че ха љи не сво је и обу-

 че дру ге ха љи не, и не ка из не се пе пео на-
по ље из око ла на чи сто мје сто.
12. А огањ што је на ол та ру не ка го ри на 

ње му, не ка се не га си, не го не ка све ште ник 
ло жи на огањ др ва сва ко ју тро, и не ка на-
мје шта на њ жр тву па ље ни цу, и не ка па ли 
на ње му са ло од жр та ва за хвал них.
13. Огањ не ка јед на ко го ри на ол та ру, 

не ка се не га си.
14. А ово је за кон за дар: Си но ви Аро но ви 

не ка га при но се *Го спо ду пред ол та ром.
*4.Мој. 15,4.

15. Узев ши ша ку би је ло га бра шна и уља 
од да ра и сав кад ко ји бу де на да ру, не ка 
за па ли на ол та ру спо мен ње гов на угод ни 
ми рис Го спо ду.
16. А што пре те че, не ка је де Арон и си-

но ви ње го ви; не ка се је де без ква сца на 
све том мје сту; у три је му Ша то ра од са-
стан ка не ка је ду.
17. Не ка се не ми је си с ква сцем; то им да-

дох да им бу де дио од жр та ва мо јих ог ње-
них; то је *све ти ња над све ти ња ма као †жр-
тва за ‡гри јех и као жр тва за при је ступ.

*2.Мој. 29,37. †3.Мој. 2,11. ‡4.Мој. 18,9.
18. Сва ко му шко из ме ђу си но ва Аро но-

ви јех не ка то је де за ко ном вјеч ним од ко-
ље на до ко ље на од жр та ва ко је се па ле Го-
спо ду; што се год до так не то га, би ће све то.
19. И ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
20. Ово је жр тва Аро но ва и си но ва ње го-

ви јех, ко ју ће при но си ти Го спо ду онај дан 
кад се ко ји по ма же: *Де се ти ну ефе би је ло га 
† бра шна за дар сваг да шњи, по ло ви ну ују-
тру а по ло ви ну уве че. *2.Мој. 16,36. †2.Мој. 29,2.
21. У та ви с уљем не ка се го то ви; пр же но 

не ка до не се; и пр же не ко ма де да ра не ка 
при не се на угод ни ми рис Го спо ду.
22. И све ште ник из ме ђу си но ва ње го ви-

јех, ко ји бу де по ма зан на кон ње га, не ка 
чи ни та ко исто за ко ном вјеч ним; не ка се 
па ли * Го спо ду све то; *2.Мој. 29,25.
23. И сва ки дар све ште ни ков не ка се сав 

спа ли, а не ка се не је де.
24. Још ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
25. Ка жи Аро ну и си но ви ма ње го ви јем, и 

ре ци: Ово је за кон за *жр тву због гри је ха: 

на мје сту гдје се ко ље жр тва †па ље ни ца, 
не ка се ко ље и жр тва за ‡гри јех пред Го-
спо дом; све ти ња је над све ти ња ма.

*3.Мој. 4,24. †3.Мој. 4,29. ‡Је зек. 42,13.
26. Све ште ник ко ји при не се *жр тву за 

†гри јех не ка је је де; на све том мје сту не ка 
се је де, у три је му Ша то ра од са стан ка.

*Је зек. 44,27. †4.Мој. 18,9.
27. Што се год до так не ме са ње зи на, би ће 

све то; и ако ко по ка па кр вљу ње зи ном ха-
љи ну, оно што по ка па не ка опе ре на све-
том мје сту.
28. И суд зе мља ни у ко јем бу де ку ха но 

не ка се раз би је; ако ли је ку ха но у су ду 
мје де ном, не ка се истре и во дом опе ре.
29. Сва ко му шко из ме ђу све ште ни ка 

не ка то је де; *све ти ња је над све ти ња ма.
*4.Мој. 18,10.

30. Али ни јед на жр тва за *гри јех, од ко је се 
крв уне се у Ша тор од са стан ка да се учи ни 
очи шће ње од †гри је ха у све ти њи, не ка се 
не је де, не го не ка се ог њем са же же.

*3.Мој. 16,27. †Је вр. 13,11.

Други жртвени закон.

7.А ово је за кон за жр тву ра ди при-
је сту па; *све ти ња је над све ти-

ња ма. *2.Мој. 29,37.
2. На ко јем се мје сту ко ље жр тва па ље-

ни ца, на оном не ка се ко ље и жр тва за 
при је ступ; и кр вљу ње зи ном не ка се по-
кро пи ол тар озго уна о ко ло.
3. А све са ло ње зи но не ка се при не се, и 

реп и са ло што по кри ва цри је ва,
4. И оба бу бре га, и са ло што је на њи ма 

и на сла би на ма, и мре жи цу на је три не ка 
из ва ди с бу бре зи ма,
5. И не ка за па ли то све ште ник на ол та ру 

на жр тву ог ње ну Го спо ду; то је жр тва за 
при је ступ.
6. Сва ко му шко из ме ђу све ште ни ка не ка 

је је де; на све том мје сту не ка се је де; све-
ти ња је над све ти ња ма.
7. Жр тва је за при је ступ као жр тва за 

гри јех, је дан је за кон за обје; ко ји све ште-
ник учи ни њом очи шће ње, ње го ва је.
8. А кад све ште ник при не се чи ју жр тву 

па ље ни цу, ко жа жр тве ко ју при не се ње-
го ва је.
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9. И сва ки дар пе чен у пе ћи или зго то-
вљен у ко тли ћу или у та ви, оно га је све-
ште ни ка ко ји га при не се.
10. И сва ки дар за ми је шен с уљем или 

сух, сви јех је си но ва Аро но ви јех, ка ко 
јед но га та ко дру го га.
11. А ово је за кон за *жр тву за хвал ну, 

ко ја се при не се Го спо ду: *3.Мој. 3,1.
12. Ако би је ко при но сио да за хва ли, 

не ка при не се на жр тву за хвал ну ко ла че 
без ква сца за ми је ше не с уљем и по га че 
без ква сца на ма за не уљем, и би је ло га 
*бра шна по пр же на с ти јем ко ла чи ма за-
ми је ше ним с уљем. *3.Мој. 2,4.
13. Осим ко ла ча хљеб ки се ли не ка при-

не се за при нос свој са жр твом за хвал ном, 
ко јом за хва љу је.
14. И од све га што *при но си не ка при не се 

по јед но за жр тву по диг ну ту Го спо ду; и то 
ће би ти оно га све ште ни ка ко ји по кро пи 
кр вљу од жр тве за хвал не. *4.Мој. 18,8.
15. А ме со жр тве за хвал не, ко јом се за-

хва љу је, не ка се по је де онај дан кад се 
при не се; и не ка не оста је ни шта до ју тра.
16. Ако ли при не се жр тву ра ди за вје та или 

од во ље, не ка се је де онај дан кад се при не се; 
ако што оста не, не ка се по је де сју тра дан.
17. Ако ли што ме са од те жр тве оста не 

до тре ће га да на, не ка се са же же ог њем.
18. Ако ли би ко тре ћи дан јео ме са од 

*жр тве за хвал не, не ће би ти уго дан онај 
ко ји је при нио, ни ти ће му се она при-
ми ти, не го ће би ти мр ска, и ко би је год 
јео, но си ће гри јех свој. *Проп. 5,1.
19. И ме со ко је би се до та кло че га не чи-

сто га, да се не је де, не го не ка се са же же ог-
њем; а дру го ме со мо же је сти ко је год чист.
20. А ко би јео ме са од жр тве за хвал не 

при не се не *Го спо ду, а не би био чист, тај да 
се ис три је би из на ро да сво је га. *5.Мој. 26,14.
21. И ко се до так не че га не чи сто га, или 

не чи ста чо вје ка или не чи ста жи вин че-
 та, или ко је га му дра го га да не чи сто га, па 
је де ме са од жр тве за хвал не при не се не 
Го спо ду, тај да се ис три је би из на ро да 
сво је га.
22. И ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
23. Ка жи си но ви ма Изра и ље вим, и ре ци: 

Не је ди те са ла од во ла ни од ов це ни од ко зе.

24. Мо же се узе ти за сва ку по тре бу са ло 
од жи вин че та ко је уги не или га звјер ка 
раз дре; али га не је ди те;
25. Ко ли би јео са ло од сто ке ко ју при но си 

чо вјек на жр тву ог ње ну Го спо ду, не ка се 
ис три је би из на ро да сво је га онај ко ји је де.
26. Ни кр ви не је ди те у ста но ви ма сво јим 

ни од пти це ни ти од ко је га жи вин че та.
27. Сва ки ко ји би јео ка к ву крв, не ка се 

ис три је би из на ро да сво је га.
28. Опет ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
29. Ка жи си но ви ма Изра и ље вим, и ре ци: 

Ко *при но си †жр тву сво ју за хвал ну Го-
спо ду, не ка до не се Го спо ду при нос свој 
од жр тве за хвал не. *3.Мој. 3,1. †1.Сам. 2,13.
30. Сво јим ру ка ма не ка до не се што се са-

жи же Го спо ду, са ло с гру ди ма не ка до не се, 
и гру ди не ка се обр ну та мо и амо на * жр-
тву пред †Го спо дом. *2.Мој. 29,24. †3.Мој. 8,27.
31. А *све ште ник не ка за па ли са ло на ол-

та ру, гру ди пак нек бу ду Аро ну и си но-
ви ма ње го ви јем. *3.Мој. 3,11.
32. И де сно пле ће од сво јих жр та ва за-

хвал них по дај те све ште ни ку да бу де *жр-
тва по диг ну та. *3.Мој. 9,21.
33. А ко ји из ме ђу си но ва Аро но ви јех 

при не се крв и са ло од жр тве за хвал не, 
ње му не ка бу де де сно пле ће.
34. Јер гру ди што се обр ћу и пле ће што 

се по ди же узех од си но ва Изра и ље вих од 
сви јех њи хо ви јех жр та ва за хвал них, и да-
дох Аро ну све ште ни ку и си но ви ма ње го-
ви јем за ко ном вјеч ним да се узи ма ју од 
си но ва Изра и ље вих.
35. То је по ма за но га Аро на и по ма за них 

си но ва ње го ви јех од ог ње них жр та ва Го-
спод њих од да на кад их до ве де да вр ше 
слу жбу све ште нич ку Го спо ду.
36. То за по вје ди Го спод да им од да на кад 

их по ма за да ју си но ви Изра и ље ви за ко-
ном вјеч ним од ко ље на на ко ље но.
37. То је *за кон за †жр тву ‡па ље ни цу, за 

дар, за жр тву ра ди гри је ха и за жр тву ра ди 
при је сту па, и за осве шта ње и за жр тву за-
хвал ну, *3.Мој. 6,9. †3.Мој. 6,20. ‡3.Мој. 6,25.
38. Што је Го спод за по вје дио Мој си ју на 

го ри си нај ској кад за по вје ди си но ви ма 
Изра и ље вим у пу сти њи си нај ској да при-
но се жр тве сво је Го спо ду.
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Посвећивање свештеника.

8.И  ре че Го спод Мој си ју го во-
ре ћи:

2. Узми Аро на и си но ве ње го ве с њим и 
оди је ло и уље по ма за ња и те ле за жр тву 
због гри је ха и два ов на и ко та ри цу при-
је сни јех хље бо ва.
3. И са бе ри сав збор пред вра та Ша то ру 

од са стан ка.
4. И учи ни Мој си је ка ко му за по вје ди Го-

спод, и са бра се збор пред вра та Ша то ру 
од са стан ка.
5. И ре че Мој си је збо ру: Ово је за по вје-

дио Го спод да се учи ни.
6. И до ве де Мој си је Аро на и си но ве ње-

го ве, и опра их во дом.
7. И об у че му ко шу љу, и опа са га по ја-

сом, и огр ну га пла штем, и мет ну му сврх 
ње га опле ћак, и сте же око ње га по јас од 
оплећ ка, и опа са га њим.
8. И мет ну на њ на пр сник, а на на пр сник 

мет ну Урим и Ту мим.
Свјетлост и Савршенство

9. Још му мет ну ка пу на гла ву, и на ка пу 
мет ну спри јед пло чу злат ну, кру ну све ту, 
као што за по вје ди Го спод Мој си ју.
10. И узе Мој си је уље по ма за ња, и по ма за 

*Ша тор и све ства ри у ње му, и осве ти их.
*2.Мој. 30,26.

11. И по кро пи њим ол тар се дам пу та, и 
по ма за ол тар и све спра ве ње го ве, и уми-
ва о ни цу и под нож је ње зи но, да се осве ти.
12. И из ли *уље †по ма за ња на гла ву Аро-

 ну, и по ма за га да се осве ти.
*2.Мој. 29,7. †3.Мој. 21,10.

13. И до ве де Мој си је си но ве Аро но ве, и 
обу че им ко шу ље, и опа са их по ја сом, и 
ве за им ка пи це на гла ве, као што му бје ше 
за по вје дио Го спод.
14. И до ве де те ле за *гри јех, и †Арон и си-

но ви ње го ви мет ну ше ру ке сво је на гла ву 
те ле ту за гри јех. *Је зек. 43,19. †2.Мој. 29,10.
15. И за кла га Мој си је, и узев ши кр ви ње-

го ве по ма за *ро го ве ол та ру уна о ко ло пр-
стом сво јим, и очи сти †ол тар, а оста лу 
крв из ли на под нож је ол та ру, и осве ти га 
да се на ње му чи ни очи шће ње од гри је ха.

*2.Мој. 29,12. †2.Мој. 29,36.
16. И узе све са ло што је на цри је ви ма, и 

мре жи цу с је тре, и оба *бу бре га, и са ло око 
њих, и за па ли Мој си је на ол та ру. *2.Мој. 29,13.

17. А те ле с ко жом и с ме сом и ба ле гом 
спа ли ог њем иза око ла, као што бје ше Го-
спод за по вје дио Мој си ју.
18. И до ве де ов на за жр тву па ље ни цу, 

и *Арон и си но ви ње го ви мет ну ше ру ке 
сво је на гла ву ов ну; *2.Мој. 29,15.
19. И за кла га Мој си је, и по кро пи кр вљу 

ње го вом ол тар озго уна о ко ло.
20. И исје кав ши ов на на ди је ло ве за па ли 

Мој си је гла ву и ди је ло ве и са ло.
21. А цри је ва и но ге опра во дом, и та ко 

спа ли Мој си је све га ов на на ол та ру; и би 
*жр тва па ље ни ца за угод ни ми рис, жр тва 
ог ње на Го спо ду, као што бје ше Го спод за-
по вје дио Мој си ју. *2.Мој. 29,18.
22. И до ве де дру го га ов на, ов на за по све-

ће ње; и *Арон и си но ви ње го ви мет ну ше 
ру ке сво је на гла ву ов ну. *2.Мој. 29,19.
23. И за клав ши га *Мој си је узе кр ви 

ње го ве, и по ма за њом крај де сно га уха 
†Аро ну и па лац де сне ру ке ње го ве и па лац 
де сне но ге ње го ве. *3.Мој. 8,23. †2.Мој. 29,20.
24. И до ве де Мој си је си но ве Аро но ве, па 

и њи ма по ма за истом кр вљу крај де сно га 
уха и па лац де сне ру ке и па лац де сне но ге; 
а оста лу крв из ли Мој си је по ол та ру уна-
о ко ло.
25. По том узе са ло и реп и све са ло што 

је на цри је ви ма, и мре жи цу с је тре, и оба 
*бу бре га, и са ло око њих, и пле ће де сно,

*2.Мој. 29,22.
26. А из *ко та ри це у ко јој ста ја ху при је-

сни хље бо ви пред Го спо дом узе је дан ко-
лач при је сан, и је дан ко лач хље ба с уљем 
и јед ну по га чу, и мет ну на са ло и на пле ће 
де сно. *2.Мој. 29,23.
27. И мет ну то све Аро ну у ру ке, и си но-

ви ма ње го ви јем у ру ке, и обр ну та мо и 
амо за жр тву обр та ну пред Го спо дом.
28. По сли је узев ши то из ру ку њи хо ви јех 

Мој си је за па ли на ол та ру сврх *жр тве па-
ље ни це; то је по све ће ње на угод ни ми рис, 
жр тва ог ње на Го спо ду. *Еф. 5,2.
29. И узе Мој си је гру ди, и обр ну их та мо 

и амо за *жр тву обр та ну пред Го спо-
дом; и од ов на по свет но га до па де Мој-
си ју дио, као што бје ше Го спод за по вје-
дио Мој си ју. *2.Мој. 29,26.
30. И узе Мој си је *уља за по ма за ње и кр ви 

ко ја бје ше на ол та ру, и по кро пи †Аро на и 
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ха љи не ње го ве, и си но ве ње го ве и ха љи не 
њи хо ве с њим; и та ко по све ти Аро на и ха-
љи не ње го ве, и си но ве ње го ве и ха љи не 
њи хо ве с њим. *2.Мој. 29,21. †2.Мој. 30,30.
31. По том ре че Мој си је Аро ну и си но-

ви ма ње го ви јем: ку хај те то ме со на вра-
ти ма Ша то ра од са стан ка, и он дје га је-
ди те и хљеб по свет ни што је у ко та ри ци, 
као што сам за по вје дио ре кав ши: Арон и 
си но ви ње го ви не ка је ду то.
32. А што оста не ме са или хље ба, ог њем 

са же жи те.
33. И не из ла зи те с вра та Ша то ра од са-

стан ка се дам да на, до кле се не на вр ше 
да ни по све ће ња ва ше га, јер ће те се се дам 
да на по све ћи ва ти.
34. Ка ко је би ло да нас, та ко је Го спод за-

по вје дио да се чи ни, да би сте се очи сти ли 
од гри је ха.
35. За то на вра ти ма Ша то ра од са стан ка 

оста ни те да њу и но ћу за се дам да на, и из вр-
ши те што је Го спод за по вје дио да из вр шите, 
да не по мре те, јер ми је та ко за по вје ђе но.
36. И Арон и си но ви ње го ви учи ни ше 

све што бје ше Го спод за по вје дио пре ко 
Мој си ја.

Прву Аронову жртву ватра спаљује.

9. А у осми дан са зва Мој си је Аро на 
и си но ве ње го ве и стар је ши не 

изра иљ ске.
2. И ре че Аро ну: Узми те ле за жр тву ра ди 

гри је ха и ов на за жр тву па ље ни цу, оба 
здра ва; и при не си их пред Го спо дом.
3. А си но ви ма Изра и ље вим ка жи и ре ци: 

Узми те ја ре за жр тву ра ди гри је ха, и те ле 
и јаг ње, обо је од го ди не да на, и здра во, за 
жр тву па ље ни цу.
4. И во ла и ов на за жр тву за хвал ну, да при-

не се те пред Го спо дом, и дар с уљем за ми је-
шен, јер ће вам се да нас ја ви ти Го спод.
5. И узе ше што за по вје ди Мој си је, и до не-

со ше пред Ша тор од са стан ка, и при сту-
пив ши сав збор ста до ше пред Го спо дом.
6. И ре че Мој си је: Учи ни те што је за по-

вје дио Го спод, и по ка за ће вам се сла ва Го-
спод ња.
7. И ре че Мој си је Аро ну: При сту пи к ол-

та ру, и при не си жр тву за гри јех свој и жр-
тву сво ју па ље ни цу, и очи сти од гри је ха 
се бе и на род; и при не си жр тву за на ро д 

и очи сти их од гри је ха, као што је за по-
вје дио Го спод.
8. Та да Арон при сту пи к ол та ру, и за кла 

те ле за се.
9. И си но ви Аро но ви до да ше му крв, а он 

за мо чи прст свој у крв, и по ма за ро го ве ол-
та ру; а оста лу крв из ли на под нож је ол та ру.
10. А са ло и бу бре ге и мре жи цу с је тре од 

жр тве за гри јех за па ли на ол та ру, као што 
бје ше за по вје дио Го спод Мој си ју.
11. А ме со и ко жу са же же ог њем иза око ла.
12. По том за кла жр тву сво ју па ље ни цу, и 

си но ви Аро но ви до да ше му крв од ње, и 
по кро пи њом ол тар озго уна о ко ло.
13. И до да ше му жр тву па ље ни цу исје-

че ну на ди је ло ве за јед но с гла вом, и за-
па ли је на ол та ру.
14. И оправ ши цри је ва и но ге од ње, за-

па ли их на ол та ру сврх жр тве па ље ни це.
15. По том при не се жр тву за на род : Узе 

ја ре за †гри јех ко је бје ше за на род, и за-
кла га, и при не се за гри јех као и пр во.
16. Иза то га при не се и жр тву па ље ни цу, 

и из вр ши по за ко ну.
17. При не се и дар, и узев ши од ње га пу ну 

ша ку за па ли на ол та ру сврх ју тре ње жр-
тве па ље ни це.
18. По том за кла во ла и ов на на жр тву 

за хвал ну за на род; и до да ше му си но ви 
Аро но ви крв, и по кро пи њом ол тар озго 
уна о ко ло.
19. Па му до да ше и са ло од во ла, и од 

ов на реп, и са ло што по кри ва цри је ва, и 
бу бре ге и мре жи цу с је тре,
20. И мет ну ше све са ло на гру ди, и за-

па ли са ло на ол та ру.
21. А гру ди и де сно пле ће обр ну Арон 

та мо и амо на *жр тву обр та ну пред Го-
спо дом, као што бје ше Го спод за по вје дио 
Мој си ју. *2.Мој. 29,24.
22. Та да по ди же Арон ру ке сво је пре ма 

на ро ду и бла го сло ви их; и си ђе свр шив 
жр тву за гри јех и жр тву па ље ни цу и жр-
тву за хвал ну.
23. По том уђе Мој си је с Аро ном у Ша тор 

од са стан ка, а кад опет иза ђо ше бла го сло-
ви ше на род; и сла ва се *Го спод ња по ка за 
све му на ро ду. *4.Мој. 16,19.
24. Јер до ђе *огањ од †Го спо да, и спа ли на 

ол та ру жр тву па ље ни цу и са ло. И ви дјев ши 
то сав на род по ви ка и па де ни чи це.

*2.Днев. 7,1. †1.О цар. 18,39; 2.Мој. 29,18.
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Надава и Авијуда ватра спаљује.

10.А си но ви Аро но ви *На дав и 
Ави јуд узев ши сва ки сво ју 

ка ди о ни цу мет ну ше огањ у њих и на огањ 
мет ну ше кад, и при не со ше пред Го спо дом 
огањ туђ, а то им не бје ше за по вје дио.

*4.Мој. 26,61.
2. Та да до ђе огањ од Го спо да и уда ри их, 

те по ги бо ше пред Го спо дом.
3. Та да ре че Мој си је Аро ну: То је што је 

ка зао Го спод го во ре ћи: У они ма ко ји при-
сту па ју к Ме ни би ћу свет и пред ци је лим 
на ро дом про сла ви ћу се. А Арон оћу тје.
4. А Мој си је до зва Ми са и ла и Ели са фа на 

си но ве Ози ла стри ца Аро но ва, и ре че 
им: Хо ди те и из не си те бра ћу сво ју ис пред 
Све ти ње на по ље из око ла. логора
5. И при сту пи ше и из не со ше их у ко шу-

ља ма њи хо ви јем на по ље из око ла, као 
што ре че Мој си је.
6. Та да ре че Мој си је Аро ну и Еле а за ру и 

Ита ма ру, си но ви ма ње го ви јем: Не мој те 
от кри ва ти гла ва сво јих, ни ха љи на сво-
јих раз ди ра ти, да не из ги не те и да се Го-
спод не раз гње ви на сав збор; не го бра ћа 
ва ша, сав род Изра и љев, не ка пла че због 
по жа ра ко ји учи ни Го спод.
7. И с вра та Ша то ра од са стан ка не мој те 

из ла зи ти, да не из ги не те, јер је на ва ма 
уље по ма за ња Го спод ње га. И учи ни ше по 
ри је чи Мој си је вој.
8. И Го спод ре че Аро ну го во ре ћи:
9. Ви на и си ло ви та пи ћа не мој пи ти ти 

ни си но ви тво ји с то бом, кад ула зи те у 
Ша тор од са стан ка да не из ги не те. То 
не ка вам је уред ба вјеч на од ко ље на на 
ко ље но.
10. Да би сте мо гли рас по зна ва ти шта је 

све то шта ли ни је, и шта је чи сто шта ли 
не чи сто,
11. И да би сте учи ли си но ве *Изра и ље ве 

сви јем уред ба ма ко је им је ка зао Го спод 
пре ко Мој си ја. *2.Днев. 15,4.
12. А Мој си је ре че Аро ну и Еле а за ру 

и Ита ма ру, си но ви ма ње го ви јем ко ји 
оста ше: Узи мај те дар што оста не од ог ње-
них жр та ва Го спод њих, и је ди те с хље бом 
при је сни јем код ол та ра; јер је *све ти ња 
над све ти ња ма. *4.Мој. 18,9.

13. За то ће те га је сти на све том мје сту, јер 
је дио твој и дио си но ва тво јих од ог ње-
них жр та ва Го спод њих; јер ми је та ко за-
по вје ђе но.
14. А гру ди од жр тве обр та не и пле ће од 

жр тве по ди за не је ди те на чи стом мје сту, 
ти и си но ви тво ји и кће ри тво је с то бом; 
јер је тај дио дан те би и си но ви ма тво јим 
од за хвал них жр та ва си но ва Изра и ље вих.
15. Пле ће од жр тве по ди за не и гру ди жр-

тве обр та не до но си ће се са са лом што се 
са жи же, да се обр не та мо и амо пред Го-
спо дом, и би ће тво је и си но ва тво јих с то-
бом за ко ном вјеч ни јем, као што је за по-
вје дио Го спод.
16. И Мој си је по тра жи *ја ре за гри јех; 

али гле, бје ше из гор је ло; за то се раз гње ви 
на Еле а за ра и на Ита ма ра си но ве Аро-
но ве ко ји оста ше, и ре че: *3.Мој. 9,3.
17. За што не је до сте *жр тве за гри јех 

на све том мје сту? Све ти ња је над све ти-
ња ма, и да де вам је †Го спод да но си те гри-
јех све га збо ра, да бисте се очи сти ли од 
‡гри је ха пред Го спо дом.

*Је зек. 44,29. †3.Мој. 22,16. ‡2.Мој. 28,38.
18. А ето крв ње зи на ни је уне се на у Све-

ти њу; ва ља ше вам је је сти на све том мје-
сту, као што сам за по вје дио.
19. Та да ре че *Арон Мој си ју: Ето, да нас 

при не со ше †жр тву сво ју за гри јех и жр-
тву сво ју ‡па ље ни цу пред Го спо дом, и то 
ми се до го ди. А да сам да нас јео жр тве за 
гри јех, би ли би ло по во љи Го спо ду?

*3.Мој. 9,8. †3.Мој. 9,12. ‡Јер. 6,20.
20. Кад то чу Мој си је, при ста на то.

О чистијем и нечистијем животињама.

11.И ре че Го спод Мој си ју и Аро ну 
го во ре ћи им:

2. Ка жи те си но ви ма Изра и ље вим и ре-
ци те: Ово су жи во ти ње ко је ће те је сти из-
ме ђу сви јех жи во ти ња на зе мљи:
3. Што год има пап ке и пап ци су му раз-

дво је ни и пре жи ва из ме ђу жи во ти ња, то 
је ди те.
4. Али они јех што са мо пре жи ва ју или 

што са мо има ју пап ке раз дво је не, не је ди те, 
као што је ка ми ла, јер пре жи ва, али не ма 
па па ка раз дво је них; да вам је не чи ста;
5. И пи то ми зец, јер пре жи ва, али не ма 

па па ка раз дво је них; не чист да вам је;
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6. И зец ди вљи, јер пре жи ва, али не ма па-
па ка раз дво је них; не чист да вам је;
7. И сви ња, јер има пап ке раз дво је не, али 

не пре жи ва; не чи ста да вам је;
8. Ме са од њих не је ди те ни ти се стр ва 

њи хо ва до ди је вај те; јер вам је не чи сто.
9. А из ме ђу све га што је у во ди ово је-

ди те: што год има пе ра и љу ску у во ди, по 
мо ру и по ри је ка ма, је ди те.
10. А што не ма пе ра и љу ске у мо ру и у 

ри је ка ма из ме ђу све га што се ми че по 
во ди и жи ви у во ди, да вам је гад но.
11. Гад но да вам је; ме са да им не је де те, и 

на стрв њи хов да се га ди те.
12. Што год не ма пе ра и љу ске у во ди, то 

да вам је гад но.
13. А из ме ђу пти ца ове да су вам гад не и 

да их не је де те: Орао и ја стри јеб и мор ски 
орао,
14. Еја и кра гуј по сво јим вр ста ма,
15. И сва ки га вран по сво јим вр ста ма,
16. И со ву ља га и ћук и ли ска и ко бац по 

сво јим вр ста ма,
17. И бу љи на и гњу рац и уша ра,
18. И ла буд и гем и свра ка,
19. И ро да и ча пља по сво јим вр ста ма, и 

пу па вац и љи љак.
20. Што год га ми же, а има кри ла и иде на 

че ти ри но ге, да вам је гад но.
21. Али из ме ђу све га што га ми же, а има 

кри ла и иде на че ти ри но ге је ди те што 
има стег на на но га ма сво јим, ко ји ма 
ска че по зе мљи.
22. Из ме ђу њих је ди те ове: Ар ба по вр-

ста ма ње го вим, са ле ма по вр ста ма ње го-
вим, ар го ла по вр ста ма ње го вим и ага ва 
по вр ста ма ње го вим.
23. А што још га ми же, а има кри ла и че-

ти ри но ге, да вам је гад но.
24. И о њих ће те се осквр ни ти; ко се год 

до так не мр тва ти је ла њи хо ва, да је не чист 
до ве че ра.
25. И ко би год но сио мр тва ти је ла њи-

хо ва, не ка опе ре ха љи не сво је, и да је не-
чист до ве че ра.
26. Сва ка жи во ти ња ко ја има пап ке, али 

не раз дво је не и не пре жи ва, да вам је не-
чи ста; ко их се год до так не, да је не чист.

27. И што год иде на ша па ма из ме ђу сви-
јех жи во ти ња че тво ро но гих, да вам је не-
чи сто; ко би се до та као стр ва њи хо ва, да 
је не чист до ве че ра.
28. И ко би но сио стрв њи хов, не ка опе ре 

ха љи не сво је, и да је не чист до ве че ра; то 
да вам је не чи сто.
29. И из ме ђу жи во ти ња ко је пу жу по зе-

мљи да су вам не чи сте: Ла си ца и миш и 
кор ња ча по сво јим вр ста ма,
30. И јеж и гу штер и твор и пуж и кр ти ца.
31. То вам је не чи сто из ме ђу жи во ти ња 

ко је пу жу; ко их се до так не мр тви јех, да је 
не чист до ве че ра.
32. И сва ка ствар на ко ју пад не ко је од 

њих мр тво би ће не чи ста, би ла спра ва 
др ве на или ха љи на или ко жа или тор ба, 
и сва ка ствар ко ја тре ба за ка кав по сао, 
не ка се мет не у во ду, и да је не чи ста до ве-
че ра, по сли је да је чи ста.
33. А сва ки суд зе мља ни, у ко ји пад не 

што од то га, и што год у ње му бу де, би ће 
не чист, и раз биј те га.
34. И сва ко је ло што се је де, ако на ње га 

до ђе она ква во да, да је не чи сто, и сва ко 
пи ће што се пи је у сва ком та квом су ду, да 
је не чи сто.
35. И на што би па ло што од ти је ла њи-

хо ва мр тва све да је не чи сто, и пећ и ог-
њи ште не ка се раз ва ли, јер је не чи сто и 
не ка вам је не чи сто.
36. А сту де нац и убао, гдје се во да ску-

пља, би ће чист; али што се до так не стр ва 
њи хо ва, би ће не чи сто. извор
37. Ако ли што од стр ва њи хо ва пад не на 

сје ме, ко је се си је, оно ће би ти чи сто.
38. Али ако бу де по ли то сје ме во дом, па 

он да пад не што од стр ва њи хо ва на сје ме, 
да вам је не чи сто.
39. И кад уги не жи во ти ња од они јех ко је 

је де те, ко се до так не стр ва ње зи на, да је 
не чист до ве че ра.
40. А ко би јео од стр ва ње зи на, не ка 

опе ре ха љи не сво је и да је не чист до ве-
че ра; и ко би од нио стрв ње зин, не ка 
опе ре ха љи не сво је, и да је не чист до ве-
че ра.
41. И све што пу же по зе мљи, да вам је 

гад но, да се не је де.
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42. Што год иде на тр бу ху и што год иде 
на че ти ри но ге или има ви ше но гу из ме ђу 
све га што пу же по зе мљи, то не је ди те, јер 
је гад.
43. Не мој те се по га ни ти ни чим што га-

ми же и не мој те се сквр ни ти њи ма, да не 
бу де те не чи сти с њих.
44. Јер Ја сам *Го спод Бог ваш; за то се 

осве ћуј те и бу ди те све ти, јер сам Ја свет; 
и не мој те се сквр ни ти ни чим што пу же 
по зе мљи. *3.Мој. 19,2.
45. Јер Ја сам *Го спод, ко ји сам вас из вео 

из зе мље ми сир ске да вам бу дем Бог; бу-
ди те да кле све ти, јер сам Ја свет. *2.Мој. 6,7.
46. Ово је за кон за зви је ри и за пти це, и 

за све жи во ти ње што се ми чу по во ди, и 
за сва ку ду шу жи ву, ко ја пу же по зе мљи,
47. Да се рас по зна је не чи сто од чи сто га и 

жи во ти ња ко ја се је де од жи во ти ње ко ја 
се не је де.

Наређење за породиље.

12.И  ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
2. Ка жи си но ви ма Изра и ље ви јем, и ре ци: 

Кад же на за труд ни и ро ди му шко, не чи-
ста да је се дам да на; као у да не кад се одва ја 
ра ди не мо ћи сво је, би ће не чи ста.
3. А у осми дан не ка се обре же ди је те.
4. А она још три де сет и три да на не ка 

оста не чи сте ћи се од кр ви; ни јед не све те 
ства ри да се не до ди је ва и у Све ти њу да 
не иде, док се не на вр ше да ни чи шће ња 
ње зи на. дотиче
5. А кад ро ди жен ско, он да да је не чи ста 

дви је не дје ље да на, као кад се одва ја ра ди 
не мо ћи сво је, и ше зде сет и шест да на 
не ка оста не чи сте ћи се од кр ви.
6. А кад се на вр ше да ни чи шће ња ње зи на 

због си на или због кће ри, не ка до не се све-
ште ни ку на вра та Ша то ра од са стан ка 
јаг ње од го ди не за жр тву па ље ни цу, и го-
луп че или гр ли цу за жр тву због гри је ха.
7. И све ште ник ће при ни је ти жр тву пред 

Го спо дом, и очи сти ће је од гри је ха ње-
зи на; и та ко ће се очи сти ти од те че ња 
кр ви сво је. То је за кон за же ну кад ро ди 
му шко или жен ско.
8. Ако ли не мо же да ти јаг ње та, он да не ка 

узме дви је гр ли це или два го лу би ћа, јед но 

за жр тву па ље ни цу а дру го за жр тву због 
гри је ха; и очи сти ће је све ште ник од гри-
је ха ње зи на и би ће чи ста.

Обиљежје губе на људима и хаљинама.

13.Јо ш ре че Го спод Мој си ју и Аро-
ну го во ре ћи:

2. Чо вјек у ко га би на ко жи ти је ла ње-
го ва био оток или кра ста или бу бу љи ца, 
и би ло би на ко жи ти је ла ње го ва на лик на 
гу бу, не ка се до ве де к Аро ну све ште ни ку 
или ка ко је му си ну ње го ву све ште ни ку.
3. И не ка све ште ник ви ди бо ље ти цу на 

ко жи ти је ла ње го ва; ако дла ка на бо ље-
ти ци бу де по би је ље ла и бо ље ти ца бу де на 
очи ни жа од оста ле ко же ти је ла ње го ва, 
он да је гу ба; па кад је ви ди све ште ник 
про гла си ће га да је не чист.
4. Ако ли бу де би је ла бу бу љи ца на ко жи 

ти је ла ње го ва и не бу де на очи ни жа од 
оста ле ко же ни ти дла ка на њој по би је-
ље ла, он да не ка за тво ри све ште ник за се-
дам да на чо вје ка са та квом бо ље ти цом.
5. А сед мо га да на не ка ви ди све ште ник; 

ако опа зи да је бо ље ти ца оста ла ка ко је 
би ла и ни је се да ље раз и шла по ко жи, не ка 
га за тво ри све ште ник опет за се дам да на.
6. И не ка га све ште ник опет ви ди сед мо га 

да на, па ако опа зи да се бо ље ти ца сма ња ла 
и ни је се да ље раз и шла по ко жи, про гла-
си ће га све ште ник да је чист; кра ста је; и 
он не ка опе ре ха љи не сво је и би ће чист.
7. Ако ли се да ље ра ши ри кра ста по ко жи 

ње го вој, по што га све ште ник ви ди и про-
гла си да је чист, на но во не ка се по ка же 
све ште ни ку;
8. Ако ви ди све ште ник да се кра ста ра-

ши ри ла по ко жи ње го вој, про гла си ће 
све ште ник да је не чист; гу ба је.
9. Кад је гу ба на чо вје ку, не ка га до ве ду к 

све ште ни ку.
10. И све ште ник не ка га ви ди; ако бу де 

би јел оток на ко жи и дла ка бу де по би је-
ље ла, ако би и здра во ме со би ло на ото ку,
11. Гу ба је за стар је ла на ко жи ти је ла ње-

го ва; за то ће га све ште ник про гла си ти да је 
не чист, и не ће га за тво ри ти, јер је не чист.
12. Ако ли се гу ба иза спе по ко жи и по-

кри је сву ко жу чо вје ку од гла ве до пе те, 
гдје би год све ште ник очи ма по гле дао,

ТРЕ ЋА КЊИГА МОЈСИЈЕВА,  ГЛ. 11. 12. 13.



– 105 –

13. Кад све ште ник ви ди да је гу ба по кри ла 
сву ко жу на ње му, про гла си ће да је чо вјек 
чист, јер је све по би је ље ло, па је чист.
14. Али ако се по ка же на ње му ди вље 

ме со, би ће не чист.
15. Па кад све ште ник ви ди ди вље ме со, 

про гла си ће га да је не чист; оно је ди вље 
ме со не чи сто, *гу ба је. *5.Мој. 24,8.
16. А кад би се ди вље ме со про ми је ни ло 

и по би је ље ло, не ка до ђе к све ште ни ку.
17. И кад ви ди све ште ник да је бо ље ти ца 

по би је ље ла, све ште ник ће про гла си ти да 
је чист; чист је.
18. Кад у ко га на ко жи бу де чир, па про ђе,
19. А по сли је на мје сту гдје је био чир 

иза ђе оток би јел или бу бу љи ца би је ла и 
цр вен ка ста, не ка се по ка же све ште ни ку.
20. Ако све ште ник ви ди да је на очи 

ни жа од оста ле ко же и дла ка на њој по би-
је ље ла, про гла си ће га све ште ник да је не-
чист, гу ба је, иза шла је из чи ра.
21. Ако ли све ште ник гле да ју ћи ви ди 

да ни је дла ка на њој по би је ље ла ни ти је 
ни жа од ко же, не го се сма ња ла, он да ће га 
за тво ри ти све ште ник за се дам да на.
22. Ако се ра ши ри по ко жи, он да ће га све-

ште ник про гла си ти да је не чист; бо лест је.
23. Ако ли оста не на свом мје сту бу бу љи-

 ца и не ра ши ри се, о жи љак је од чи ра; за то 
ће га све ште ник про гла си ти да је чист.
24. Ако се ко по ко жи оже же ог њем, па 

по што се за ли је чи оста не бу бу љи ца би-
је ла и цр вен ка ста или са мо би је ла,
25. Не ка га ви ди све ште ник; ако дла ка на 

бу бу љи ци бу де по би је ље ла и ако на очи 
бу де ни жа не го ко жа, *гу ба је, иза шла је из 
оже гли не; за то ће га †све ште ник про гла си-
 ти да је не чист; гу ба је. *2.О цар. 5,27. †3.Мој. 4,6.
26. Ако ли све ште ник ви ди да на бу бу-

љи ци не ма би је ле дла ке ни ти је ни жа од 
ко же, не го се сма ња ла, за тво ри ће га за се-
дам да на.
27. Па ће је сед мо га да на по гле да ти све-

ште ник; ако се бу де ра ши ри ла по ко жи, 
та да ће га све ште ник про гла си ти да је не-
чист; гу ба је.
28. Ако ли бу бу љи ца бу де оста ла на свом 

мје сту, и не бу де се ра ши ри ла по ко жи, 
не го се сма ња ла, он да је ра на од то га што 

се оже гао; за то ће га све ште ник про гла-
си ти да је чист, јер је о жи љак од оже гли не.
29. Ако у чо вје ка или у же не бу де бо ље-

ти ца на гла ви или на бра ди,
30. Све ште ник не ка ви ди бо ље ти цу; ако 

на очи бу де ни жа од оста ле ко же и на њој  
дла ка жућ ка ста и тан ка, све ште ник ће 
про гла си ти да је не чист; оспа је, *гу ба на 
гла ви или на бра ди; *5.Мој. 24,8.
31. А кад све ште ник ви ди бо ље ти цу и 

опа зи да на очи ни је ни жа од оста ле ко же 
и да не ма на њој цр не дла ке, та да ће за-
тво ри ти све ште ник за се дам да на оно га 
на коме је оспа. чир, пришт
32. Па кад све ште ник сед ми дан ви ди, а 

оспа се ни је да ље раз и шла ни ти дла ка на 
њој по жу тје ла, ни ти је на очи оспа ни жа 
од ко же,
33. Та да не ка се обри је, али оспу да не 

обри је, и све ште ник не ка за тво ри још за 
се дам да на оно га на коме је оспа.
34. И сед мо га да на не ка све ште ник опет 

ви ди оспу; ако опа зи да се оспа ни је да ље 
раз и шла по ко жи ни ти је на очи ни жа од 
оста ле ко же, та да ће га про гла си ти све-
ште ник да је чист, па не ка опе ре ха љи не 
сво је, и би ће чист.
35. Ако ли се ра ши ри оспа по ко жи, по-

што бу де про гла шен да је чист,
36. Та да не ка га ви ди све ште ник; ако се 

бу де ра ши ри ла оспа по ко жи, не ка ви ше 
не гле да све ште ник има ли жу ти јех дла ка; 
не чист је.
37. Ако ли опа зи да је оспа оста ла гдје је 

би ла и да је цр на дла ка из ра сла по њој, за-
ли је чи ла се оспа, чист је, и све ште ник ће 
про гла си ти да је чист.
38. Кад у чо вје ка или у же не бу ду бу бу-

љи це по ко жи ти је ла њи хо ва, бу бу љи це 
би је ле,
39. Све ште ник не ка ви ди; ако на ко жи 

ти је ла њи хо ва бу ду би је ле бу бу љи це ма ле, 
би је ла је оспа иза шла по ко жи, чист је.
40. Ко ме опад не ко са с гла ве, ће лав је, 

чист је.
41. Ако му спри је да опад не ко са с гла ве, 

по ла је ће лав, и чист је.
42. Кад на гла ви са сви јем ће ла вој или 

по ла ће ла вој бу де би је ла и цр вен ка ста бо-
ље ти ца, гу ба је, иза шла на гла ви свој ће-
ла вој или по ла ће ла вој.
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43. И не ка га ви ди све ште ник; ако опа зи 
да је би јел и цр вен каст оток на гла ви свој 
ће ла вој или по ла ће ла вој на лик на гу бу по 
ко жи оста ло га ти је ла,
44. Чо вјек је гу бав, не чист је, и све ште-

ник ће га про гла си ти да је не чист; гу ба му 
је на гла ви.
45. А гу ба вац на коме је та *бо лест, не ка 

иде у ха љи на ма раз др ти јем и го ло глав, 
и уста не ка за стре, и не ка ви че: Не чист, 
не чист. *1.О цар. 8,37.
46. До кле је год бо лест на ње му, не ка 

бу де не чист; не чист је, не ка жи ви сам, иза 
око ла не ка му бу де стан.
47. И ако на ха љи ни бу де *гу ба, на ха-

љи ни ву не ној или ла не ној, *3.Мој. 14,55.
48. Или на осно ви или на по у чи ци од 

ла на или од ву не, или на ко жи, или на чем 
год од ко же, потки
49. И ако бо ље ти ца бу де зе лен ка ста или 

цр вен ка ста на ха љи ни или на ко жи или 
на осно ви или на по у чи ци или на чему 
год од ко же, гу ба је, и не ка се по ка же све-
ште ни ку.
50. И кад ви ди све ште ник бо лест, не ка за-

тво ри за се дам да на ствар на ко јој је гу ба.
51. И сед мо га да на ако ви ди да се да ље 

раз и шла *бо лест по ха љи ни или по ос но-
 ви или по по у чи ци или по ко жи или по 
че му год од ко же, љу та је гу ба бо лест она, 
ствар је не чи ста. *3.Мој. 14,44.
52. За то не ка спа ли ону ха љи ну или осно-

 ву или по у чи цу од ву не или од ла на, или 
што год бу де од ко же, на чему бу де бо лест; 
јер је љу та гу ба, ог њем не ка се спа ли.
53. Ако ли опа зи све ште ник да се бо лест 

ни је раз и шла по ха љи ни или по осно ви 
или по у чи ци, или по че му год од ко же,
54. Та да не ка за по вје ди све ште ник да се 

опе ре оно на чему је бо лест, па он да не ка 
за тво ри опет за се дам да на.
55. Па не ка ви ди све ште ник по што се 

опе ре ствар на ко јој је бо лест, и ако опа зи 
да бо лест ни је про ми је ни ла бо је сво је, 
ако се и не бу де да ље раз и шла, ствар је не-
чи ста, спа ли је ог њем; јер је љу та гу ба на 
гор њој или на до њој стра ни.
56. Ако ли ви ди све ште ник да се мје-

сто сма њи ло по што је опра но, он да не ка 

га от ки не од ха љи не или од ко же или од 
осно ве или од по у чи це.
57. Ако ли се опет по ка же на ха љи ни или 

на осно ви или на по у чи ци или на чему 
год од ко же, гу ба је ко ја се ши ри, ог њем 
спа ли оно на чему бу де.
58. А ха љи ну или осно ву или по у чи цу 

или што му дра го од ко же, кад опе реш, па 
оти де с ње га та бо лест, опе ри још јед ном, 
и би ће чи сто.
59. Ово је за кон за гу бу на ха љи ни ву не-

ној или ла не ној, или на осно ви или на по-
у чи ци, или на чему год од ко же, ка ко се 
мо же зна ти је ли што чи сто или не чи сто.

Чишћење губе на људима и кућама.

14.Још ре че Го спод Мој си ју го во-
ре ћи:

2. Ово је за кон за гу бав ца кад се чи сти: 
Не ка се до ве де к све ште ни ку,
3. А све ште ник не ка иза ђе иза око ла; и 

ако ви ди да је из ли је че на гу ба на гу бав цу,
4. Он да ће за по вје ди ти све ште ник оно ме 

ко ји се чи сти да узме дви је пти це жи ве 
чи сте, и др во ке дро во и црв ца и исо па.
5. И не ка за по вје ди све ште ник да се 

јед на пти ца за ко ље над су дом зе мља ним 
над во дом жи вом.
6. Па не ка узме жи ву пти цу и др во ке-

дро во и цр вац и исоп, и све то за јед но 
са жи вом пти цом не ка за мо чи у крв од 
пти це за кла не над во дом жи вом.
7. И не ка по кро пи се дам пу та оно га ко ји 

се чи сти од гу бе, и не ка га про гла си да је 
чист, и не ка пу сти жи ву пти цу у по ље.
8. Та да ко ји се чи сти не ка опе ре ха љи не 

сво је и обри је све дла ке сво је, и не ка се 
оку па у во ди, и би ће чист; по том не ка уђе 
у око, али да сто ји на по љу не ула зе ћи у 
свој ша тор се дам да на.
9. А у сед ми дан не ка обри је све дла ке 

сво је, гла ву и бра ду и обр ве над очи ма, и 
све дла ке сво је не ка обри је, и не ка опе ре 
ха љи не сво је, па не ка се оку па у во ди и 
би ће чист.
10. А у осми дан не ка узме два јаг ње та 

здра ва и јед ну ов цу од го ди не здра ву и 
три *де се ти не ефе би је ло га †бра шна за-
ми је ше на с уљем за дар, и је дан лог уља.

*4.Мој. 15,4. †3.Мој. 2,1. око пола литра
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11. А све ште ник ко ји га чи сти не ка по-
ста ви оно га ко ји се чи сти за јед но с ти јем 
ства ри ма пред Го спо дом на вра ти ма Ша-
то ра од са стан ка.
12. И узев ши *све ште ник јед но јаг ње 

не ка га при не се на †жр тву за при је ступ 
за јед но с ло гом уља, и не ка обр не та мо и 
амо пред Го спо дом на жр тву обр та ну.

*3.Мој. 5,6. †2.Мој. 29,24.
13. А по сли је не ка за ко ље *јаг ње на мје-

сту гдје се ко ље †жр тва за гри јех и жр тва 
па ље ни ца на све том мје сту, јер жр тва за 
при је ступ при па да све ште ни ку као и жр-
тва за гри јех; ‡све ти ња је над све ти ња ма.

*Иса. 53,7. †3.Мој. 7,7. ‡3.Мој. 2,3.
14. Та да не ка све ште ник узме кр ви од *жр-

тве за при је ступ и по ма же крај де сно га уха 
оно ме ко ји се чи сти и па лац де сне ру ке ње-
го ве и па лац де сне но ге ње го ве. *Рим. 12,1.
15. По том не ка узме све ште ник од ло га 

уља и на ли је на длан свој ли је ви.
16. Па не ка за мо чи све ште ник прст од 

де сне ру ке сво је у уље што му је на ли је-
вом дла ну, и не ка по кро пи уљем с пр ста 
сво је га се дам пу та пред Го спо дом.
17. А оста ли јем уљем што му је на дла ну 

не ка по ма же све ште ник крај де сно га уха 
оно ме ко ји се чи сти, и па лац де сне ру ке 
ње го ве и па лац де сне но ге ње го ве по 
кр ви *жр тве за при је ступ. *Рим. 12,1.
18. А што још оста не уља на дла ну све-

ште ни ку, они јем не ка на ма же гла ву оно ме 
ко ји се чи сти, и та ко ће га очи сти ти *све-
ште ник пред †Го спо дом.

*3.Мој. 4,26. †Рим. 5,11; 4.Мој. 15,28.
19. По том не ка све ште ник при не се жр-

тву за гри јех, и очи сти ће оно га ко ји се чи-
сти од сво је не чи сто ће; а по сли је не ка за-
ко ље жр тву па ље ни цу.
20. И не ка при не се све ште ник жр тву па-

ље ни цу за јед но с да ром на ол та ру; и та ко 
ће га очи сти ти, и би ће чист.
21. Али ако је *си ро мах те не мо же до ни-

је ти то ли ко, он да не ка узме јед но јаг ње 
за †жр тву због при је сту па да се при не се 
жр тва обр та на за очи шће ње ње го во, и 
јед ну де се ти ну ефе би је ло га бра шна за-
ми је ше на с уљем за дар, и лог ‡уља.

*При че 22,2. †3.Мој. 5,7. ‡Је зек. 46,5.

22. И дви је *гр ли це или два го лу би ћа, 
ко је мо же при скр би ти, да бу де јед но жр-
тва за гри јех а дру го жр тва па ље ни ца.

*3.Мој. 12,8. прибавити
23. И то не ка до не се у осми дан сво је га 

чи шће ња све ште ни ку на вра та Ша то ра 
од са стан ка пред Го спо дом.
24. Та да све ште ник не ка узме јаг ње за 

при је ступ и лог уља, и то не ка све ште ник 
обр не пред Го спо дом за жр тву обр та ну.
25. И не ка за ко ље јаг ње за жр тву због при-

је сту па, и узев ши све ште ник кр ви од жр-
тве за при је ступ не ка по ма же крај де сно га 
уха оно ме ко ји се чи сти и па лац де сне ру ке 
ње го ве и па лац де сне но ге ње го ве.
26. И уља не ка на ли је све ште ник на длан 

свој ли је ви,
27. Па не ка за мо чи прст од де сне ру ке 

сво је у уље што му је на ли је вом дла ну, и 
по кро пи њим се дам пу та пред Го спо дом.
28. И уљем што му је на дла ну не ка по-

ма же све ште ник крај де сно га уха оно ме 
ко ји се чи сти, и па лац де сне ру ке ње го ве 
и па лац де сне но ге ње го ве по мје сту гдје 
је крв од жр тве за при је ступ.
29. А што оста не уља на дла ну све ште ни ку, 

они јем не ка на ма же гла ву оно ме ко ји се чи-
сти; и та ко ће га очи сти ти пред Го спо дом.
30. Та ко не ка учи ни и с јед ном гр ли цом 

или го луп че том од они јех ко је при скр би.
31. Што је при скр био, јед но ће би ти жр-

тва за гри јех а дру го жр тва па ље ни ца с 
да ром; и та ко ће све ште ник очи сти ти 
пред Го спо дом оно га ко ји се чи сти.
32. То је за кон за гу бав ца ко ји не мо же 

при скр би ти све га што тре ба за очи шће ње.
33. И ре че Го спод Мој си ју и Аро ну го во-

ре ћи:
34. Кад до ђе те у *зе мљу ха нан ску, ко ју ћу 

вам Ја да ти да је ва ша, па кад пу стим гу бу 
на ко ју ку ћу у зе мљи ко ју ће те др жа ти,

*1.Мој. 17,8.
35. Он да онај чи ја је ку ћа не ка до ђе и ја ви 

све ште ни ку го во ре ћи: Чи ни ми се као да 
је гу ба на ку ћи.
36. А све ште ник не ка за по вје ди да се ис-

пра зни ку ћа при је не го он до ђе да ви ди 
гу бу, да се не би осквр ни ло што је у ку ћи; 
по том не ка до ђе све ште ник да ви ди ку ћу.
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37. Па кад ви ди бо лест, ако бу де бо лест на 
зи до ви ма кућ ним као ру пи це зе лен ка сте 
или цр вен ка сте и на очи ни же од зи да,
38. Не ка иза ђе све ште ник из ку ће оне на 

вра та кућ на, и за тво ри ку ћу за се дам да на.
39. По сли је опет не ка до ђе све ште ник у 

сед ми дан, па ако ви ди да се бо лест да ље 
раз и шла по зи до ви ма кућ ним,
40. За по вје ди ће све ште ник да по ва де ка-

ме ње на коме је бо лест и да га ба це иза 
гра да на мје сто не чи сто.
41. А ку ћу за по вје ди ће да остру жу из ну-

тра сву да уна о ко ло, и прах што са стру жу 
да про спу иза гра да на мје сто не чи сто,
42. И да узму дру го ка ме ње и угла ве на 

мје сто гдје је би ло пре ђа шње ка ме ње; та ко 
и бла то дру го узев ши да оли је пе ку ћу.
43. Ако се по вра ти бо лест и опет из ра-

сте по ку ћи, по што се по ва ди ка ме ње и 
остру же ку ћа и на но во оли је пи,
44. Та да до шав све ште ник, ако ви ди да се 

*бо лест раз и шла по ку ћи, љу та је гу ба на 
ку ћи, не чи ста је. *3.Мој. 13,51.
45. Не ка се раз ру ши она ку ћа, ка ме ње и 

др ва и сав ли јеп од оне ку ће, и не ка се из-
не се иза гра да на мје сто не чи сто.
46. А ко би ушао у ку ћу ону, док је за тво-

ре на, да је не чист до ве че ра.
47. И ко би спа вао у оној ку ћи, не ка опе ре 

ха љи не сво је; та ко и ко би јео у оној ку ћи, 
не ка опе ре ха љи не сво је.
48. Ако ли све ште ник до шав ви ди да се 

ни је бо лест раз и шла по ку ћи по што је ку ћа 
на но во оли је пље на, не ка про гла си све ште-
ник да је чи ста, јер се из ли је чи ла бо лест.
49. И не ка узме да би се ку ћа очи сти ла дви-

 је пти це и др во ке дро во и црв ца и исо па,
50. И не ка за ко ље јед ну пти цу над су дом 

зе мља ним над во дом жи вом.
51. Па не ка узме др во ке дро во и исоп и 

цр вац и дру гу пти цу жи ву, и не ка за мо чи 
у крв за кла не пти це и у во ду жи ву, и по-
кро пи ку ћу се дам пу та.
52. И та ко ће очи сти ти ку ћу ону кр вљу 

пти чи јом и во дом жи вом и пти цом жи вом 
и др ве том ке дро ви јем и исо пом и црв цем.
53. Па он да не ка пу сти пти цу жи ву иза 

гра да у по ље; и очи сти ће ку ћу, и би ће чи ста.

54. Ово је за кон за сва ку *гу бу и за оспу,
*3.Мој. 13,30.

55. За *гу бу на ха љи ни и на ку ћи,
*3.Мој. 13,47.

56. И за оток и за кра сту и за бу бу љи цу,
57. Да се зна кад је ко не чист и кад је ко 

чист. То је *за кон за †гу бу.
*Псал. 78,5. †5.Мој. 24,8.

О тјелесној нечистоћи.

15.Још ре че Го спод Мој си ју и Аро-
ну го во ре ћи:

2. Ка жи те си но ви ма Изра и ље вим и ре-
ци те им: Ко ме чо вје ку те че сје ме од ти је ла 
ње го ва, не чист је.
3. А ова ква је не чи сто ћа ње го ва од то га 

те че ња: Ако ис пу сти ти је ло ње го во те-
че ње сво је, или се уста ви те че ње у ти је лу 
ње го ву, не чи сто ћа је на ње му.
4. Сва ка по сте ља на ко ју ле же онај ко ме 

те че сје ме, да је не чи ста; и све на што 
сје де, да је не чи сто.
5. И ко се год до так не по сте ље ње го ве, 

не ка опе ре ха љи не сво је и не ка се оку па 
у во ди, и би ће не чист до ве че ра.
6. И ко сје де на оно на чему је сје дио онај 

ко ме те че сје ме, не ка опе ре ха љи не сво је 
и не ка се оку па у во ди, и би ће не чист до 
ве че ра.
7. И ко се до так не ти је ла оно га ко ме те че 

сје ме, не ка опе ре ха љи не сво је и не ка се 
оку па у во ди, и би ће не чист до ве че ра.
8. И ако онај ко ме те че сје ме пљу не на чи-

сто га, он не ка опе ре ха љи не сво је и не ка 
се оку па у во ди, и би ће не чист до ве че ра.
9. И сва ко се дло на коме би сје дио онај 

ко ме те че сје ме, да је не чи сто.
10. И ко би се до та као че га год што је би ло 

под њим, да је не чист до ве че ра; и ко би 
што та к во но сио, не ка опе ре ха љи не сво је 
и оку па се у во ди, и би ће не чист до ве че ра.
11. И ко га би се до та као онај ко ме те че 

сје ме не оправ ши ру ку сво јих во дом, не ка 
опе ре ха љи не сво је и оку па се у во ди, и 
би ће не чист до ве че ра.
12. И суд зе мља ни ко је га би се до та као 

онај ко ме те че сје ме, не ка се раз би је, а др-
ве ни суд не ка се опе ре во дом.
13. А кад се онај ко ме те че сје ме очи сти 

од те че ња сво је га, не ка бро ји се дам да на 
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по што се очи сти, и не ка опе ре ха љи не 
сво је и не ка ти је ло сво је опе ре во дом жи-
вом, и би ће чист.
14. А у осми дан не ка узме дви је *гр-

ли це или два го лу би ћа, и не ка до ђе пред 
Го спо да на вра та Ша то ра од са стан ка, и 
не ка их да све ште ни ку. *3.Мој. 14,22.
15. И *све ште ник не ка при не се јед но од 

њих на †жр тву за гри јех а дру го на жр тву 
па ље ни цу; та ко ће га очи сти ти све ште-
ник пред Го спо дом од те че ња ње го ва.

*3.Мој. 14,19. †3.Мој. 14,31.
16. И чо вјек ко ме иза ђе *сје ме кад спа ва 

са же ном не ка опе ре во дом ци је ло ти је ло 
сво је, и би ће не чист до ве че ра. *3.Мој. 22,4.
17. И сва ка ха љи на и сва ка ко жа на ко-

јој бу де та кво сје ме, не ка се опе ре во дом и 
би ће не чи сто до ве че ра.
18. И *же на код ко је бу де спа вао та кав 

чо вјек, и она и он не ка се оку па ју у во ди 
и би ће не чи сти до ве че ра. *1.Сам. 21,4.
19. А *же на кад има ври је ме, кад иде крв 

од ти је ла ње зи на, не ка се одва ја се дам 
да на, и ко је се год до так не, да је не чист 
до ве че ра. *3.Мој. 12,2.
20. И на што год лег не, док се одва ја, да је 

не чи сто, и на што год сје де, да је не чи сто.
21. И ко се до так не по сте ље ње зи не, не ка 

опе ре ха љи не сво је и не ка се оку па у во ди, 
и би ће не чист до ве че ра.
22. И ко се до так не че га на чему је она 

сје дје ла, не ка опе ре ха љи не сво је и не ка 
се оку па у во ди, и би ће не чист до ве че ра.
23. И што би год би ло на по сте љи ње зи-

ној или на чему је она сје дје ла, па се ко до-
так не то га, да је не чист до ве че ра.
24. А ко би спа вао с њом те би не чи сто ћа 

ње зи на до шла на њ, да је не чист се дам да на, 
и по сте ља на ко јој ле жи да је не чи ста.
25. А *же на, од ко је би ишла крв ду го 

вре ме на или осим обич но га вре ме на или 
у обич но ври је ме али ду же, до кле год 
те че не чи сто ћа ње зи на би ће не чи ста као 
у ври је ме ка да се одва ја. *Мат. 9,20.
26. По сте ља на ко јој ле жи до кле јој год 

крв иде, да јој је као по сте ља кад се одва ја; 
и на чему би год сје дје ла да је не чи сто као 
што је не чи сто кад се одва ја.

27. И ко се год до так не ти јех ства ри, не-
чист је; за то не ка опе ре ха љи не сво је и 
оку па се у во ди, и би ће не чист до ве че ра.
28. А кад се очи сти од те че ња кр ви сво је, 

не ка бро ји се дам да на, па он да да је чи ста.
29. И у осми дан не ка узме дви је гр ли це 

или два го лу би ћа, и не ка их од не се све-
ште ни ку на вра та Ша то ра од са стан ка.
30. И не ка све ште ник при не се јед но на 

*жр тву за †гри је хе а дру го на жр тву па-
ље ни цу, и очи сти ће је све ште ник пред Го-
спо дом од те че ња не чи сто ће ње зи не.

*Је вр. 10,1. †Еф. 1,7.
31. Та ко ће те од лу чи ва ти си но ве Изра и-

ље ве од не чи сто ћа њи хо ви јех, да не ги ну 
с не чи сто ћа сво јих сквр не ћи *Ша тор Мој 
што је усред њих. издвајати  *4.Мој. 19,13. 
32. То је за кон за оно га ко ме те че сје ме 

и ко ме иза ђе сје ме кад спа ва са же ном те 
бу де не чист,
33. И за же ну кад бо лу је од те че ња кр ви 

сво је, и за сва ко га ко ји бо лу је од те че ња 
сво га, би ло му шко или жен ско, и за чо-
вје ка ко ји би ле жао с не чи стом.

Велика свечаност за очишћење 
сваке године.

16.И ре че Го спод Мој си ју по што 
по ги бо ше два си на *Аро-

но ва, а по ги бо ше кад при сту пи ше пред 
Го спо да, *3.Мој. 10,1.
2. И ка за Го спод Мој си ју: Ре ци Аро ну 

бра ту сво је му да не ула зи у сва ко до ба у 
Све ти њу иза за вјесе пред за кло пац ко ји 
је на ков че гу, да не по ги не, јер ћу се у 
обла ку над за клоп цем ја вља ти.
3. С ови јем не ка ула зи Арон у Све ти њу: 

С јун цем за жр тву због гри је ха и с ов ном 
за жр тву па ље ни цу.
4. Све ту ко шу љу ла не ну не ка об у че, и 

га ће ла не не не ка су на ти је лу ње го ву, и 
не ка се опа ше по ја сом ла не ни јем и ка пу 
ла не ну не ка мет не на гла ву; то су ха љи не 
све те, и не ка опе ре ти је ло сво је во дом, па 
он да не ка их об у че.
5. А од збо ра си но ва Изра и ље ви јех не ка 

узме два јар ца за жр тву због гри је ха, и 
јед но га ов на за жр тву па ље ни цу.
6. И не ка при не се Арон јун ца сво је га на 

жр тву за гри јех и очи сти се бе и дом свој.
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7. По том не ка узме два јар ца, и не ка их 
мет не пред Го спо да на вра та Ша то ра од 
са стан ка.
8. И не ка Арон ба ци ждри јеб за та два 

јар ца, је дан ждри јеб Го спо ду, а дру ги 
ждри јеб Аза зе лу.
9. И не ка Арон при не се на жр тву јар ца 

на ко је га пад не ждри јеб Го спод њи, не ка 
га при не се на жр тву за гри јех.
10. А јар ца на ко је га пад не ждри јеб Аза-

зе лов не ка мет не жи ва пред Го спо да, да 
учи ни очи шће ње на ње му, па не ка га пу-
сти у пу сти њу Аза зе лу.
11. И не ка Арон при не се јун ца сво је га на 

жр тву за гри јех и очи сти се бе и дом свој, 
и не  ка за ко ље јун ца сво је га на жр тву за 
гри јех.
12. И не ка узме ка ди о ни цу пу ну же ра-

ви це с ол та ра, ко ји је пред *Го спо дом, и 
пу не пре гр шти ка да ми ри сно га ис ту ца-
но га, и не ка уне се иза за вјесе. *3.Мој. 10,1.
13. И не ка мет не кад на огањ пред *Го-

спо дом, да дим од ка да за кло ни за кло-
пац ко ји је на свје до чан ству; та ко не ће 
по ги ну ти. *4.Мој. 16,46; 4.Мој. 16,7.
14. По сли је не ка узме кр ви од јун ца и по-

кро пи с пр ста сво је га по за клоп цу пре ма 
ис то ку, а пред за клоп цем не ка се дам пу та 
по кро пи том кр вљу с пр ста сво је га.
15. И не ка за ко ље јар ца на *жр тву за гри-

јех на род ни, и не ка уне се крв ње го ву 
иза за вјесе; и не ка учи ни с кр вљу ње го-
вом као што је учи нио с кр вљу јун чи јом, 
и по кро пи њом по за клоп цу и пред за-
клоп цем. *Је вр. 7,27.
16. И та ко ће очи сти ти Све ти њу од не-

чи сто та си но ва Изра и ље вих и од при је-
сту па њи хо ви јех у сви јем гри је си ма њи-
хо ви јем; та ко ће учи ни ти и у Ша то ру од 
са стан ка, ко ји је ме ђу њи ма усред не чи-
сто та њи хо ви јех.
17. А ни ко да не бу де у Ша то ру од са стан ка 

кад он уђе да чи ни очи шће ње у Све ти њи, 
до кле не иза ђе и завр ши очи шће ње за се и 
за дом свој и за сав збор изра иљ ски.
18. А не ка иза ђе к ол та ру ко ји је пред Го-

спо дом, и очи сти га; и узев ши кр ви од 
јун ца и кр ви од јар ца не ка по ма же ро го ве 
ол та ру уна о ко ло;
19. И не ка га по кро пи озго истом кр вљу 

с пр ста сво је га се дам пу та; та ко ће га очи-

сти ти и по све ти ти га од не чи сто та си-
но ва Изра и ље вих.
20. А кад очи сти Све ти њу и Ша тор од 

са стан ка и ол тар, та да не ка до ве де јар ца 
жи во га.
21. И мет нув ши Арон обје ру ке сво је на 

гла ву јар цу жи во ме, не ка ис по вје ди над 
њим сва *бе за ко ња си но ва Изра и ље вих 
и све при је сту пе њи хо ве у сви јем гри је-
си ма њи хо ви јем, и мет нув ши их на гла ву 
јар цу не ка га да чо вје ку спрем ном да га 
ис тје ра у пу сти њу. *Иса. 53,6.
22. И ја рац ће од ни је ти на се би сва бе за-

ко ња њи хо ва у пу сти њу; и пу сти ће оно га 
јар ца у пу сти њу.
23. По том не ка опет уђе Арон у Ша тор 

од са стан ка и сву че ха љи не ла не не ко је 
је обу као кад је ишао у *Све ти њу, и он дје 
не ка их оста ви. *Је зек. 42,14.
24. Па не ка опе ре ти је ло сво је на све том 

мје сту и об у че сво је ха љи не; и иза шав не ка 
при не се сво ју жр тву па ље ни цу и на род ну 
жр тву па ље ни цу, и очи сти се бе и на род.
25. А са ло од *жр тве за гри јех не ка за-

па ли на ол та ру. *3.Мој. 4,10.
26. А ко од ве де јар ца за Аза зе ла, не ка 

опе ре ха љи не сво је и оку па ти је ло сво је у 
во ди, па он да не ка уђе у око.
27. А јун ца за *гри јех и јар ца за гри јех, 

од ко јих је крв уне се на да се учи ни очи-
шће ње у †Све ти њи, не ка из не су на по ље 
из око ла, и не ка спа ле ог њем ко же њи-
хо ве и ме со њи хо во и ба ле гу њи хо ву.

*3.Мој. 4,21. †3.Мој. 6,30.
28. А ко их спа ли, не ка опе ре ха љи не 

сво је и оку па ти је ло сво је у во ди, па он да 
не ка до ђе у око.
29. И ово не ка вам бу де вјеч на уред ба: 

Де се ти дан сед мо га мје се ца му чи те *ду-
 ше сво  је, и не ра ди те ни ка кво га по сла, ни 
до мо  ро дац ни до шљак ко ји се ба ви ме ђу 
ва ма. постите  *3.Мој. 23,27.
30. Јер у тај Дан би ва очи шће ње за вас, да 

се очи сти те; би ће те очи шће ни од *сви јех 
гри је ха сво јих пред Го спо дом. *Је зек. 36,25.
31. То не ка вам је по чи ва ње *су бот но, и 

му чи те †ду ше сво је по уред би вјеч ној.
*2.Мој. 35,2; 2.Мој. 31,15. †3.Мој. 23,32.
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32. А све ште ник ко ји бу де по ма зан и 
ко ји бу де осве ћен да вр ши слу жбу све-
ште нич ку на мје сто оца сво је га, он не ка 
очи шћа обу кав ши се у ха љи не ла не не, ха-
љи не све те.
33. И не ка очи сти Све ти њу све ту и Ша тор 

од са стан ка; и ол тар не ка очи сти; и све ште-
ни ке и сав на род са бра ни не ка очи сти.
34. И ово не ка вам је вјеч на уред ба да 

очи шћа те си но ве Изра и ље ве од *сви јех 
гри је ха њи хо ви јех је дан пут у го ди ни. И 
учи ни Мој си је ка ко му за по вје ди Го спод.

*3.Мој. 23,31.

Одређивање мјеста за жртве. 
Забрањено јести крв и месо.

17.Јо ш ре че Го спод Мој си ју го во-
ре ћи:

2. Ка жи Аро ну и си но ви ма ње го ви јем 
и сви јем си но ви ма Изра и ље вим, и ре ци 
им: Ово је за по вје дио Го спод го во ре ћи:
3. Ко год од до ма Изра и ље ва за ко ље во ла 

или јаг ње или ко зу у око лу, или ко год за-
ко ље из ван око ла,
4. А не до ве де на вра та Ша то ра од са-

стан ка, да при не се при нос Го спо ду пред 
Ша то ром Го спод њим, крив је за крв; про-
лио је крв; за то да се ис три је би онај чо-
вјек из на ро да сво је га.
5. За то си но ви Изра и ље ви не ка до ве ду 

жр тве сво је, ко је би кла ли у по љу, не ка 
их до ве ду Го спо ду на вра та Ша то ра од са-
стан ка к све ште ни ку, и не ка при не су жр-
тве за хвал не Го спо ду.
6. И све ште ник не ка по кро пи кр вљу по 

ол та ру Го спод њем на вра ти ма Ша то ра од 
са стан ка, и са ло не ка за па ли на угод ни 
ми рис Го спо ду.
7. И не ка ви ше не при но се жр тве сво је 

ђа во ли ма, са ко ји ма они чи не пре љу бу. 
Ово не ка им бу де за кон вје чан од ко ље на 
на ко ље но.
8. За то им ре ци: Ко би год од до ма Изра-

и ље ва или из ме ђу стра на ца ко ји се ба ве 
ме ђу њи ма при нио жр тву па ље ни цу или 
дру гу жр тву,
9. А не би је до вео на вра та Ша то ра од са-

стан ка да је при не се Го спо ду, тај чо вјек да 
се ис три је би из на ро да сво је га.
10. А ко би год од до ма *Изра и ље ва или 

из ме ђу стра на ца ко ји се ба ве ме ђу њи ма 
јео ка кве год кр ви, окре ну ћу ли це сво је 

на су прот оно ме чо вје ку ко ји бу де јео 
кр ви, и ис три је би ћу га из на ро да ње го ва.

*Јер. 44,11.
11. Јер је ду ша ти је лу у кр ви; а Ја сам вам 

је од ре дио за ол тар да се *чи сте ду ше ва ше; 
јер је крв што ду шу очи шћа. *Је вр. 9,22.
12. За то ре кох си но ви ма Изра и ље вим: Ни -

 ко из ме ђу вас да не је де кр ви; ни до шљак 
ко ји се ба ви ме ђу ва ма да не је де кр ви.
13. И ко би год из ме ђу си но ва Изра и ље-

вих или из ме ђу до шља ка ко ји се ба ве код 
њих уло вио звјер ку или пти цу, ко ја се је де, 
не ка ис ци је ди крв из ње, и за спе је зе мљом.
14. Јер је ду ша сва ко га ти је ла крв ње го ва, 

то му је ду ша. За то ре кох си но ви ма Изра-
и ље вим: Кр ви ни јед но га ти је ла не је ди те, 
јер је ду ша сва ко га ти је ла крв ње го ва. Ко 
би је год јео, да се ис три је би.
15. А ко би јео ме со од жи во ти ње ко ја 

угине или ко ју рас ки не звјер ка, био до-
мо ро дац или до шљак, не ка опе ре ха љи не 
сво је и оку па се у во ди, и би ће не чист до 
ве че ра, а по сли је ће би ти чист.
16. Ако ли их не опе ре, и ти је ла сво је га не 

оку па, но си ће бе за ко ње сво је.

Забрана женидбе и удадбе са 
блискијем сродницима и забрана 

другијех великијех грехова.

18. Још ре че Го спод Мој си ју го во-
ре ћи:

2. Ка жи си но ви ма Изра и ље вим, и ре ци 
им: Ја сам Го спод Бог ваш.
3. Не мој те чи ни ти што се чи ни у зе мљи 

ми сир ској, у ко јој сте жи вје ли, ни ти чи-
ни те што се чи ни у зе мљи ха нан ској, у 
ко ју вас во дим, и по уред ба ма њи хо ви јем 
не мој те жи вје ти.
4. Не го Мо је за ко не вр ши те и Мо је уред-

 бе др жи те жи ве ћи по њи ма. Ја сам Го спод 
Бог ваш.
5. Др жи те уред бе Мо је и за ко не Мо је; ко их 

вр ши, жив ће би ти кроз њих. Ја сам Го спод.
6. Ни ко да не при сту па к ро ди ци сво јој 

по кр ви, да от кри је го ло ти њу ње зи ну. Ја 
сам Го спод.
7. Го ло ти ње оца сво је га ни го ло ти ње ма-

те ре сво је не от криј; ма ти ти је; не от криј 
го ло ти ње ње зи не.

ТРЕ ЋА КЊИГА МОЈСИЈЕВА,  ГЛ. 16. 17. 18.
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8. Го ло ти ње же не оца сво је га не от криј; 
го ло ти ња је оца тво је га.
9. Го ло ти ње се стре сво је, кће ри оца сво-

је га или кће ри ма те ре сво је, ко ја је ро ђе на 
у ку ћи или из ван ку ће, не от криј го ло-
ти ње њи хо ве.
10. Го ло ти ње кће ри си на сво је га, или 

кће ри кће ри сво је не от криј; јер је тво ја 
го ло ти ња.
11. Го ло ти ње кће ри же не оца сво је га, ко ју 

је ро дио отац твој, не от криј; се стра ти је.
12. Го ло ти ње се стре оца сво је га не от-

криј; јед на је крв с оцем тво јим.
13. Го ло ти ње се стре ма те ре сво је не от-

криј; јер је јед на крв с ма те ром тво јом.
14. Го ло ти ње бра та оца сво је га не от криј 

при сту па ју ћи к же ни ње го вој; стри на ти је.
15. Го ло ти ње же не си на сво је га не от криј; 

сна ха ти је, не от криј го ло ти ње ње зи не.
16. Го ло ти ње *же не бра та сво је га не от-

криј; го ло ти ња је бра та тво је га. *Мат. 14,3.
17. Го ло ти ње же не и кће ри ње зи не не от-

криј; кће ри си на ње зи на ни кће ри кће ри 
ње зи не не мој узе ти да от кри јеш го ло-
ти њу њи хо ву; јед на су крв; зло је.
18. Не мој узе ти *же не пре ко јед не же не, 

да је уцви је лиш от кри ва ју ћи го ло ти њу 
дру гој за жи во та ње зи на. *Мал. 2,15.
19. К *же ни до кле се одва ја ра ди не чи-

сто те сво је не иди да от кри јеш го ло ти њу 
ње зи ну. *Је зек. 18,6.
20. Са же ном *бли жње га сво је га не ле зи 

сквр не ћи се с њом. *При че 6,29.
21. Од потомства сво је га не дај да се од-

не се *Мо ло ху, да не осквр ниш име на Бо га 
сво је га; Ја сам †Го спод.

*1.О цар. 11,7. †2.О цар. 16,3.
22. С му шкар цем не ле зи као са же ном; 

гад но је.
23. Жи вин че та ни ка кво га не мој об ле-

жа ти сквр не ћи се с њим; и же на да не 
лег не под жи вин че; гр ди ло је.
24. Не мој те се сквр ни ти ни јед ном овом 

ствар ју; јер су се сви јем ти јем ства ри ма 
осквр ни ли на ро ди ко је ћу ода гна ти ис-
пред вас.
25. Јер се осквр ни ла *зе мља, и не ва љал-

ство ћу ње зи но по хо ди ти на њој, и из мет-
ну ће зе мља ста нов ни ке сво је. *4.Мој. 35,34.

26. Не го ви др жи те за ко не Мо је и уред бе 
Мо је, и не чи ни те ни јед но га ово га га да, 
ни до  мо ро дац ни до шљак ко ји се ба ви 
ме ђу ва ма;
27. Јер све ове га до ве чи ни ше љу ди у овој 

зе мљи ко ји су би ли при је вас, и зе мља је 
од то га осквр ње на;
28. Да не из мет не зе мља вас, ако је осквр-

ни те, као што је из мет ну ла на род ко ји је 
био при је вас. избаци
29. Јер ко учи ни што год од ови јех га до ва, 

ис три је би ће се из на ро да сво је га ду ше 
ко је учи не.
30. За то др жи те што сам на ре дио да се 

др жи, да не чи ни те што од гад ни јех оби-
ча ја ко ји су би ли при је вас, и да се не сквр-
ни те о њих. Ја сам Го спод Бог ваш.

Објашњавање Десет заповијести.

19. Још ре че Го спод Мој си ју го во-
ре ћи:

2. Ка жи све му збо ру си но ва Изра и ље-
вих, и ре ци им: Бу ди те све ти, јер сам Ја 
свет, Го спод Бог ваш.
3. Сва ки да се бо ји ма те ре сво је и оца 

сво је га; и др жи те Су бо те мо је; Ја сам Го-
спод Бог ваш.
4. Не обра ћај те се к идо ли ма, и бо го ва 

ли ве ни јех не гра ди те се би; Ја сам Го спод 
Бог ваш.
5. А кад при но си те жр тву за хвал ну Го-

спо ду, при но си те је дра ге во ље.
6. У ко ји је дан при не се те, не ка се је де, и 

сју тра дан; а што оста не до тре ће га да на, 
не ка се ог њем са же же.
7. А ако би се што је ло тре ћи дан, гад је, 

не ће би ти угод на.
8. Ко би је год јео, но си ће сво је бе за ко ње, 

јер осквр ни све ти њу Го спо ду; за то ће се 
ис три је би ти она ду ша из на ро да сво је га.
9. А кад жа ње те род зе мље сво је, не мој 

по же ти са сви јем њи ве сво је, ни ти па-
бир чи по же тви.
10. Ни ви но гра да сво је га не мој па бир-

чи ти, и не мој ку пи ти зр на ко ја пад ну по 
ви но гра ду тво јем; не го оста ви си ро ма ху и 
до шља ку. Ја сам *Го спод Бог ваш. *Псал. 41,1.
11. Не кра ди те; не ла жи те и не ва рај те 

бли жње га сво је га.
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12. Не ку ни те се име ном Мо јим кри во; 
јер ћеш осквр ни ти име Бо га сво је га. Ја 
сам Го спод.
13. Не за ки дај бли жње га сво је га и не 

оти мај му; пла та над ни ча ре ва да не пре-
но ћи код те бе до ју тра.
14. Не мој псо ва ти глу ха, ни пред сли-

јеп ца ме та ти што да се спо так не; не го се 
бој Бо га сво је га; Ја сам Го спод.
15. Не чи ни те не прав де на су ду, не гле дај 

што је ко си ро мах, ни ти се по во ди за бо-
га ти јем; пра во су ди бли жње му сво је му.
16. Не иди као опа дач по на ро ду сво јем, 

и не устај на крв бли жње га сво је га; Ја сам 
Го спод.
17. Не мој мр зе ти на бра та сво је га у *ср цу 

сво јем; сло бод но ис ка рај бли жње га сво-
је га, и не мој тр пје ти гри је ха на ње му.

*1.Мој. 27,41.
18. Не бу ди осве тљив, и не но си срд ње 

на си но ве на ро да сво је га; не го љу би 
*бли жње га сво је га као се бе са мо га; Ја 
сам Го спод. *Мат. 5,43.
19. Уред бе Мо је др жи те; жи вин че та сво-

је га не пу штај на жи вин че дру ге вр сте; 
не за си је вај њи ве сво је дво ја ким сје ме-
ном, и не обла чи на се ха љи не од дво ја-
ких ства ри.
20. Ако би ко об ле жао ро би њу ко ја је ис-

про ше на, али ни је от ку пље на ни осло бо-
ђе на, обо је да се ши ба ју, али да се не по-
гу бе; јер ни је би ла осло бо ђе на.
21. И не ка он при не се Го спо ду жр тву за 

при је ступ свој на вра тима Ша то ра од са-
стан ка, ов на за при је ступ.
22. И не ка га очи сти пред Го спо дом све-

ште ник ов ном при не се ним за при је ступ 
од гри је ха ко ји је учи нио; и опро сти ће му 
се гри јех ње гов.
23. А кад до ђе те у зе мљу и на са ди те сва-

ко ја ко га во ћа, обре жи те му окра јак, род 
ње гов; три го ди не не ка вам је нео бре-
за но, и не је ди те га.
24. А че твр те го ди не не ка бу де сав род 

ње гов по све ћен у хва лу Го спо ду.
25. Па тек пе те го ди не је ди те во ће с ње га, 

да би вам се умно жио род ње гов. Ја сам 
Го спод Бог ваш.

26. Ни шта не је ди те с кр вљу. Не мој те 
вра ча ти, ни га та ти по вре ме ну.
27. Не стри зи те ко се сво је уо круг, ни гр-

ди те бра де сво је.
28. За мр тва цем не ре жи те ти је ла сво-

је га, ни уда рај те на се ка квих би ље га. Ја 
сам Го спод.
29. Не мој сквр ни ти *кће ри сво је пу шта-

ју ћи је да чини блуд, да се не би зе мља 
про кур ва ла и на пу ни ла се бе за ко ња.

*5.Мој. 23,17.
30. Др жи те *Су бо те мо је, и Све ти њу мо ју 

по штуј те. Ја сам Го спод. *3.Мој. 26,2.
31. Не обра ћај те се к вра ча ри ма и га та-

ри ма, ни ти их пи тај те, да се не сквр ни те 
о њих. Ја сам Го спод Бог ваш.
32. Пред си је дом гла вом уста ни, и по-

штуј ли це стар че во, и бој се Бо га сво је га. 
Ја сам Го спод.
33. Ако је у те бе до шљак у *зе мљи ва шој, 

не чи ни му кри во. *2.Мој. 22,21.
34. Ко је до шљак ме ђу ва ма, не ка вам 

бу де као онај ко ји се ро дио ме ђу ва ма, и 
љу би га као се бе са мо га; јер сте и ви би ли 
до шља ци у *зе мљи ми сир ској. Ја сам †Го-
спод Бог ваш. *5.Мој. 10,19. †5.Мој. 23,20.
35. Не чи ни те не прав де у су ду, ни мје ром 

за ду жи ну, ни мје ром за те жи ну, ни мје-
ром за ства ри ко је се си па ју.
36. Мје ри ла не ка су вам пра ва, ка ме ње 

пра во, ефа пра ва, ин прав. Ја сам *Го-
спод Бог ваш, ко ји сам вас из вео из зе-
мље ми сир ске. око 3,60 литара  *5.Мој. 25,15.  
37. Др жи те, да кле, све уред бе Мо је и све 

за ко не Мо је, и вр ши те их. Ја сам *Го спод.
*3.Мој. 18,4.

Казне за разне велике гријехове.

20.И ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
2. Још ре ци си но ви ма Изра и ље вим: Ко 

год из ме ђу си но ва Изра и ље вих или из-
ме ђу до шља ка ко ји се ба ве у Изра и љу, да од 
потомства сво је га Мо ло ху, не ка се по гу би, 
на род у зе мљи не ка га за спе ка ме њем.
3. И Ја ћу окре ну ти ли це сво је на су прот 

та квом чо вје ку, и ис три је би ћу га из на-
ро да ње го ва, што од потомства сво је га 
да де Мо ло ху, и за пр ља Све ти њу Мо ју и 
осквр ни све то име Мо је.

ТРЕ ЋА КЊИГА МОЈСИЈЕВА,  ГЛ. 19. 20.
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4. Ако ли на род ка ко год за тво ри очи да 
не ви ди то га чо вје ка кад да од сво је га по-
томства Мо ло ху, и не уби ју га,
5. Ја ћу окре ну ти ли це сво је на су прот 

оном чо вје ку и на су прот до му ње го ву, и 
ис три је би ћу га, и све ко ји за њим чи не 
пре љу бу чи не ћи пре љу бу са Мо ло хом, из 
на ро да њи хо ва.
6. А ко се обра ти к вра ча ри ма и га та ри ма 

да чи ни пре љу бу са њи ма, окре ну ћу ли це 
сво је на су прот ње му, и ис три је би ћу га из 
на ро да ње го ва.
7. За то по све ћуј те се, и бу ди те све ти, јер 

сам Ја Го спод Бог ваш.
8. И чу вај те уред бе Мо је и вр ши те их. Ја 

сам Го спод ко ји вас по све ћу јем.
9. Ко опсу је оца сво је га или ма тер сво ју, 

да се по гу би; опсо вао је оца сво је га или 
ма тер сво ју; крв ње го ва на њ.
10. А *чо вјек ко ји учи ни †пре љу бу с ту-

ђом же ном, што је учи нио пре љу бу са же-
ном бли жње га сво је га, да се по гу би и пре-
љу бо чи нац и пре љу бо чи ни ца.

*5.Мој. 22,22. †Јер. 29,23.
11. Ко би спа вао са же ном оца сво је га, 

от крио је го ло ти њу оца сво је га; обо је да 
се по гу бе; крв њи хо ва на њих.
12. Ко би спа вао са же ном си на сво је га, 

обо је да се по гу бе; учи ни ше сра мо ту; крв 
њи хо ва на њих.
13. Ко би му шкар ца об ле жао као же ну, 

учи ни ше гад ну ствар обо ји ца; да се по-
гу бе; крв њи хо ва на њих.
14. И ко би узео *же ну и ма тер ње зи ну, 

зло је, ог њем да се спа ли он и оне, да не 
бу де зла ме ђу ва ма. *3.Мој. 18,17.
15. Ко би об ле жао жи вин че, да се по гу би; 

убиј те и жи вин че.
16. И ако би же на ле гла под жи вин че, 

убиј и же ну и жи вин че, не ка по ги ну, крв 
њи хо ва на њих.
17. Ко би узео *се стру сво ју, кћер оца 

сво је га или кћер ма те ре сво је, ви дио би 
го ло ти њу ње зи ну и она би ви дје ла го ло-
ти њу ње го ву, сра мо та је; за то да се ис три-
је бе ис пред си но ва на ро да сво је га; от-
крио је го ло ти њу се стре сво је, не ка но си 
бе за ко ње сво је. *1.Мој. 20,12.

18. И ко би спа вао са же ном кад има 
ври је ме и от крио го ло ти њу ње зи ну от-
крив ши те че ње ње зи но, и она би от кри ла 
те че ње кр ви сво је, да се ис три је бе обо је 
из на ро да сво је га.
19. Го ло ти ње *се стре ма те ре сво је и се стре 

оца сво је га не от криј, јер би от крио сво ју 
крв; не ка но се бе за ко ње сво је. *3.Мој. 18,12.
20. А ко би спа вао са же ном стри ца сво-

је га, от крио би го ло ти њу стри ца сво је га; 
не ка но се обо је гри јех свој, не ка по мру 
без дје це.
21. Ко би узео *же ну бра та сво је га, ру-

жно је, от крио је го ло ти њу бра та сво је га; 
без дје це да бу ду. *3.Мој. 18,16.
22. Чу вај те све уред бе Мо је и све за ко не 

Мо је, и вр ши те их, да вас зе мља не из-
мет не, у ко ју вас во дим да жи ви те у њој.
23. Не мој те жи вје ти по уред ба ма на ро да 

ко је ћу отје ра ти ис пред вас, јер су чи ни ли 
све то, за то ми омр зо ше.
24. И ре кох вам: Ви ће те на сли је ди ти *зе-

мљу њи хо ву и Ја ћу вам је да ти у др жа ву, 
зе мљу у ко јој те че мли је ко и мед. Ја сам 
†Го спод Бог ваш, ко ји вас одво јих од дру-
гих на ро да. *2.Мој. 3,17. †2.Мој. 6,8.
25. За то раз ли куј те сто ку чи сту од не чи-

сте, и пти цу чи сту од не чи сте, и не мој те 
сквр ни ти ду ша сво јих сто ком или пти-
цом или чим год што пу же по зе мљи, што 
сам вам одво јио да је не чи сто.
26. И би ће те Ми све ти, јер сам свет Ја, 

*Го спод, и одво јих вас од дру гих на ро да 
да бу де те Мо ји. *3.Мој. 19,2.
27. А чо вјек или *же на, у ко ји ма би био 

дух вра чар ски или га тар ски, да се по гу бе, 
ка ме њем да се за спу, крв њи хо ва на њих.

*1.Сам. 28,7.

Свештеници треба да буду 
свети и без мане.

21.Још ре че Го спод Мој си ју: Ка жи 
све  ште ни ци ма, си но ви ма Аро-

но  ви јем, и ре ци им: За мр тва цем да се не 
сквр  ни није дан у на ро ду сво јем, обесвећује
2. Осим за ро дом сво јим по кр ви, за ма-

те ром сво јом или за оцем сво јим или за 
си ном сво јим или за кћер ју сво јом или за 
бра том сво јим,
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3. Или за ро ђе ном се стром сво јом, дје-
вој ком, ко ја ни је има ла му жа; за њом се 
мо же осквр ни ти.
4. Ако је оже њен, да се не осквр ни за же-

ном сво јом у на ро ду сво јем учи нив ши се 
не чист.
5. Да се не на чи не ће ла ви чу па ју ћи ко су с 

гла ве сво је и да не бри ју бра де сво је, ни ти 
се ре жу по ти је лу сво јем.
6. Не ка бу ду све ти Бо гу сво је му, и не ка 

не сквр не име на Бо га сво је га, јер при но се 
жр тве ог ње не Го спод ње, хљеб Бо га сво-
је га, за то не ка су све ти.
7. Не ка се не же не же ном блудницом или 

си ло ва ном; ни пу ште ни цом не ка се не 
же не; јер су све ти Бо гу сво је му.
8. И те би не ка је сва ки свет, јер при но си 

хљеб Бо га тво је га; свет не ка ти је, јер сам 
Ја свет, Го спод, ко ји вас по све ћу јем.
9. А кћи све ште нич ка ко ја се осквр ни 

чинећи блуд, сквр ни оца сво је га, ог њем 
не ка се спа ли.
10. А све ште ник нај ви ши из ме ђу *бра ће 

сво је, ко је му се на гла ву из ли ло уље по ма-
за ња и ко ји је по све ћен да се обла чи у све те 
ха љи не, не ка не от кри ва гла ве сво је, и ха-
љи на сво јих не ка не раз ди ре. *3.Мој. 10,6.
11. И к мр тва цу ни јед ном не ка не иде, ни 

за оцем сво јим ни за ма те ром сво јом да се 
не осквр ни.
12. И из *Све ти ње не ка не из ла зи, да не 

би осквр нио Све ти њу Бо га сво је га, јер је 
на ње му ви је нац, †уље по ма за ња Бо га ње-
го ва; Ја сам ‡Го спод.

*2.Мој. 28,36. †3.Мој. 8,12. ‡3.Мој. 8,9.
13. Он не ка се *же ни дје вој ком.

*Је зек. 44,22.
14. Удо ви цом ни пу ште ни цом ни си ло ва-

ном ни блудницом да се не же ни; не го дје-
вој ком из на ро да сво је га не ка се оже ни.
15. И не ка не сквр ни потомства сво је га 

у на ро ду сво јем, јер сам Ја Го спод, ко ји га 
по све ћу јем.
16. Опет ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
17. Ка жи Аро ну и ре ци: У ко га би из по-

том ства тво је га од ко ље на до ко ље на би ла 
ма на на ти је лу, онај не ка не при сту па да 
при но си хљеб Бо га сво је га.

18. Јер ни ко на ко ме би би ла ма на не 
ва ља да при сту па, ни сли јеп, ни хром, ни 
у ко га би био ко ји уд пре већ ма ли или 
пре већ ве ли ки,
19. Ни у ко га је сло мље на но га или ру ка.
20. Ни гр бав, ни др љав, ни ко има би о ну 

на оку, ни шу гав, ни ли ша јив, ни про сут.
неуредан,   катаракту

21. У ко га би год из потомства Аро на све-
ште ни ка би ла ка ка ма на на ти је лу, не ка не 
при сту па да при но си жр тве ог ње не Го-
спо ду; ма на је на ње му; да не при сту па да 
при но си хљеб Бо га сво је га.
22. Али хљеб Бо га сво је га од ства ри пре-

све тих и од ства ри све тих не ка је де;
23. Али иза за вјесе не ка не ула зи; к ол-

та ру не ка се не при бли жу је, јер је ма на на 
ње му, па не ка не сквр ни Све ти ње Мо је, 
јер сам Ја Го спод ко ји их по све ћу јем.
24. И Мој си је ка за то Аро ну и си но ви-

 ма ње  го ви јем и сви јем си но ви ма Из  ра-
и ље вим.

Ко сме јести од свете ствари. Жртве 
треба да буду без недостатака.

22.И ре че Го спод Мој си ју го во-
ре ћи:

2. Ка жи Аро ну и си но ви ма ње го ви јем да 
се чу ва ју од све ти јех ства ри си но ва Из-
ра и ље вих, да не би осквр ни ли све то име 
Мо   је у оном што ми они по све ћу ју; ја сам 
Го спод.
3. Ре ци им: Ко би год из рода ва ше га од 

ко ље на на ко ље но при сту пио к све ти-
јем ства ри ма, ко је би по све ти ли си но ви 
Изра и ље ви Го спо ду, кад је не чи сто та ње-
го ва на ње му, тај не ка се ис три је би ис-
пред ли ца Мо је га; Ја сам Го спод.
4. Ко би год из рода Аро но ва био гу бав 

или би ишло сје ме од ње га, не ка не је де 
све ти јех ства ри, до кле не бу де чист; та ко и 
ко ји би се до та као ко га не чи ста од мр тва 
ти је ла или оно га од ко га је иза шло сје ме.
5. Или ко би се до та као че га што га ми же 

по зе мљи, од че га би се осквр нио, или чо-
вје ка од ко је га би се осквр нио због ка кве 
му дра го не чи сто те ње го ве,
6. Ко би се до та као та кво га че га, би ће не-

чист до ве че ра; за то не ка не је де све ти јех 
ства ри ако не оку па ти је ла сво је га у во ди.
7. А кад за ђе Сун це, би ће чист, и он да мо-

 же је сти од све ти јех ства ри; јер му је хра на.
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8. Мр ци но га или што рас ки не звјер ка не ка 
не је де, да се њим не сквр ни; Ја сам Го спод.
9. Та ко не ка др же што сам уре дио да се 

др жи, да не на ву ку на се гри је ха и не умру 
од ње га осквр нив ши се. Ја сам Го спод, 
ко ји их по све ћу јем.
10. Ни ко дру ги да не је де све ти јех ства ри, 

ни уку ћа нин све ште ни ков, ни над ни чар 
да не је де све ти јех ства ри.
11. А кад све ште ник ку пи ко га за нов це, 

тај не ка их је де, и ко ји се ро ди у ку ћи ње-
го вој; они не ка је ду је ла ње го ва.
12. Али кћи све ште нич ка кад се уда за 

чо вје ка из дру го га пле ме на, она да не је де 
од жр та ва по диг ну ти јех све ти јех ства ри.
13. А кћи све ште нич ка ако об у до ви, или је 

пу сти муж, ако не ма по ро да, не ка се вра ти 
ку ћи оца сво је га као што је би ла у дје тињ-
ству сво јем, хљеб оца сво је га не ка је де; али 
ни ко из дру го га пле ме на да га не је де.
14. А ко би *не хо ти це јео све ту ствар, 

не ка до мет не пе ти дио и на кна ди све ште-
ни ку све ту ствар, *3.Мој. 5,15.
15. Да не би сквр ни ли све ти јех ства ри си-

но ва Изра и ље вих, ко је при но се Го спо ду,
16. И да не би на вла чи ли на њих ка ра за 

при је ступ је ду ћи све те ства ри њи хо ве, 
јер сам Ја Го спод, ко ји их по све ћу јем.
17. Још ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
18. Ка жи Аро ну и си но ви ма ње го ви јем 

и сви јем си но ви ма Изра и ље ви јем, и ре ци 
им: Ко год од до ма Изра и ље ва или из ме ђу 
стра на ца ко ји су у Изра и љу хо ће да при-
не се *жр тву сво ју по ка квом год за вје ту 
свом, или од до бре во ље сво је дар, што се 
при но си †Го спо ду на жр тву па ље ни цу,

*3.Мој. 1,2. †4.Мој. 15,14.
19. Не ка при не се дра ге во ље му шко 

здра во од го ве да или од ова ца или од ко за.
20. На чем би би ла ма на, оно не при но-

си те, јер вам се не би при ми ло.
21. И кад ко хо ће да при не се *жр тву за-

хвал ну †Го спо ду, из вр шу ју ћи за вјет или 
од сво је во ље да ју ћи дар, од го ве да или 
од сит не сто ке, не ка бу де здра во, да би 
би ло при мље но; ни ка кве ма не да не ма на 
ње му. *4.Мој. 15,3. †5.Мој. 23,21; 4.Мој. 15,8.
22. Сли је по или ко је му је што сло мље но 

или од би је но, ни гу та во, ни кра ста во, ни 

ли ша ји во, што је та ко не при но си те Го-
спо ду, и не ме ћи те их на ол тар Го спод њи 
за жр тву ог ње ну. квргаво
23. А во ла или ов цу или ко зу с удом ко-

јим пре ве ли ким или пре ма лим мо жеш 
при ни је ти за до бро вољ ни дар; али за за-
вјет не ће се при ми ти.
24. Уја ло вље но увр та њем, ту че њем, ки-

да њем или ре за њем, не при но си те Го-
спо ду; и не чи ни те то га у зе мљи сво јој.
25. И из ру ке ту ђин ске не мој те узи ма ти 

ни јед не ства ри да при не се те хљеб Бо гу 
сво је му; јер је квар њи хов у њи ма; има ју 
ма ну, не ће вам се при ми ти.
26. Још ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
27. Те ле и *јаг ње и ја ре кад се омла ди, 

не ка бу де се дам да на код мај ке сво је, па од 
осмо га да на и по сли је би ће угод но за жр-
тву ог ње ну Го спо ду. *1.Сам. 7,9.
28. А кра ве ни ов це ни ко зе не ко љи те у 

је дан дан с мла де том ње зи ни јем.
29. И кад при но си те Го спо ду *жр тву 

ра ди хва ле, при не си те је дра го вољ но.
*Псал. 107,22.

30. Не ка се је де исто га да на, и не оста-
вљај те ни шта до ју тра; Ја сам Го спод.
31. За то др жи те за по ви је сти Мо је, и вр-

ши те их; Ја сам *Го спод. *3.Мој. 19,37.
32. И не мој те сквр ни ти све то га име на 

Мо је га, и Ја ћу се све ти ти ме ђу си но ви ма 
Изра и ље вим; Ја сам *Го спод, ко ји вас по-
све ћу јем. *Иса. 6,3.
33. Ко ји сам вас из вео из зе мље ми сир ске 

да вам бу дем Бог; Ја сам *Го спод. *2.Мој. 6,7.

О главнијем празницима: Суботи, Пасхи, 
Празнику пријеснијех хљебова, Новој 

години, Дану очишћења, Сјеницама.

23. Још ре че Го спод Мој си ју го во-
ре ћи:

2. Ка жи си но ви ма Изра и ље вим, и ре ци 
им: Пра зни ци Го спод њи, ко је ће те зва ти 
све ти са бо ри, ово су пра зни ци Мо ји:
3. Шест да на ра ди, а сед ми дан, ко ји је 

Су бо та за по чи ва ње, не ка бу де све ти са-
бор, не ра ди те ни јед но га по сла; Су бо та је 
Го спод ња по сви јем ста но ви ма ва шим.
4. Ово су пра зни ци Го спод њи, са бо ри 

све ти, на ко је ће те се са би ра ти у ври је ме 
њи хо во:
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5. Че тр на е сто га да на пр во га мје се ца 
уве че Пас ха је Го спод ња.
6. А пет на е сто га да на исто га мје се ца 

Пра зник је при је сни јех хље бо ва Го спо ду; 
се дам да на је ди те хље бо ве при је сне.
7. Пр ви дан не ка вам бу де са бор све ти, 

ни ка кво га по сла роп ско га не ра ди те.
8. Не го за се дам да на при но си те Го спо ду 

жр тве ог ње не; а сед ми дан не ка је са бор 
све ти; не ра ди те ни јед но га по сла роп ско га.
9. Још ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
10. Ка жи си но ви ма Изра и ље вим, и ре ци 

им: Кад до ђе те у *зе мљу ко ју ћу вам да ти, 
и ста не те же ти у њој, та да до не си те сноп 
пр ви на од †же тве сво је к све ште ни ку;

*4.Мој. 15,2. †2.Мој. 23,16.
11. А он не ка обр ће сноп пред Го спо дом, 

да би вам се при мио; сју тра дан по Су бо ти 
не ка га обр ће све ште ник.
12. А исти дан кад бу де те обр та ли сноп, 

при не си те јаг ње од го ди не да на здра во на 
жр тву па ље ни цу Го спо ду;
13. И дар уза њ, дви је де се ти не ефе би је-

ло га бра шна за ми је ше на с уљем, да бу де 
жр тва ог ње на Го спо ду на угод ни ми рис; 
и на љев уза њ, ви на че тврт ина.
14. А хље ба, ни зр на пр же на ни зр на у 

кла су не мој те је сти до оно га да на када 
при не се те жр тву Бо гу сво је му; то да вам 
је вјеч на уред ба од ко ље на до ко ље на по 
сви јем ста но ви ма ва шим.
15. По том од пр во га да на по Су бо ти, од 

да на кад при не се те сноп за жр тву обр та ну, 
број те се дам *не дје ља пу ни јех; *5.Мој. 16,9.
16. До пр во га да на по сед мој не дје љи на-

број те пе де сет да на; он да при не си те нов 
дар Го спо ду.
17. Из ста но ва сво јих до не си те два хље ба 

за жр тву обр та ну; од дви је де се ти не ефе 
би је ло га бра шна да бу ду, с ква сцем не ка 
бу ду пе че ни; то су пр ви не Го спо ду.
18. А с ти јем хље бом при не си те се дам ја-

га ња ца од го ди не здра ви јех, и јед но те ле 
и два ов на, да бу де *жр тва па ље ни ца Го-
спо ду с да ро ви ма сво јим и на ље ви ма сво-
јим, да бу де жр тва ог ње на на угод ни ми-
рис Го спо ду. *3.Мој. 23,37.
19. За ко љи те и јар ца јед но га за *гри јех и 

два јаг ње та од го ди не за † жр тву за хвал ну.
*3.Мој. 4,23. †3.Мој. 4,28.

20. И *све ште ник не ка то обр не та мо и 
амо с хље бом од пр ви на и са два јаг ње та 
на †жр тву обр та ну пред Го спо дом; и би ће 
све те ства ри ‡Го спо ду за све ште ни ка.

*3.Мој. 7,31. †3.Мој. 7,33. ‡4.Мој. 18,12.
21. И са бе ри те се у тај дан, са бор све ти 

да вам је; ни јед но га по сла роп ско га не ра-
ди те за ко ном вјеч ним по сви јем ста но-
ви ма сво јим од ко ље на до ко ље на.
22. А кад ста не те же ти у *зе мљи сво јој, 

не мој са сви јем по же ти њи ве сво је, ни па-
бир чи по же тви; оста ви си ро ма ху и до-
шља ку; Ја сам †Го спод Бог ваш.

*3.Мој. 19,9. †5.Мој. 24,19.
23. Још ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
24. Ка жи си но ви ма Изра и ље вим, и ре ци: 

Пр ви дан сед мо га мје се ца не ка вам је од-
мор, спо мен *труб ни, са бор све ти.

Нова година  *4.Мој. 29,1. 
25. Ни јед но га по сла роп ско га не мој те 

ра ди ти, не го при не си те жр тву ог ње ну 
Го спо ду.
26. Још ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
27. А де се ти је дан то га мје се ца сед мо га 

Дан очи шће ња; са бор све ти не ка вам је, и 
му чи те *ду ше сво је, и при не си те †Го спо ду 
жр тву ог ње ну. *4.Мој. 29,7. †2.Мој. 30,10.
28. У тај дан не мој те ра ди ти ни јед но га 

по сла, јер је Дан очи шће ња, да се очи сти-
 те пред Го спо дом Бо гом сво јим.
29. А сва ка ду ша ко ја се не би му чи ла у 

тај дан, да се ис три је би из на ро да сво је га.
30. И сва ку ду шу ко ја би ра ди ла ка кав 

по сао у тај дан, Ја ћу за тр ти ду шу ону у 
на ро ду ње зи ну.
31. Ни јед но га по сла не мој те ра ди ти; то 

да је вјеч на уред ба од ко ље на до ко ље на у 
сви јем ста но ви ма ва шим.
32. Су бо та по чи ва ња не ка вам бу де, и 

му чи те *ду ше сво је; де ве то га да на исто га 
мје се ца кад бу де ве че, од ве че ра до ве че ра 
пра знуј те по чи нак свој. *3.Мој. 16,31.
33. Још ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
34. Ка жи си но ви ма Изра и ље вим, и ре ци: 

Пет на е сто га да на сед мо га мје се ца *пра-
зник је Сје ни ца за се дам да на †Го спо ду.

*2.Мој. 23,16. †Нем. 8,14.
35. Пр ви дан не ка бу де са бор све ти, ни-

јед но га по сла роп ско га не мој те ра ди ти.

ТРЕ ЋА КЊИГА МОЈСИЈЕВА,  ГЛ. 23.
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36. За се дам да на при но си те жр тве ог-
ње не Го спо ду; осми дан не ка вам бу де са-
бор све ти, и при не си те жр тве ог ње не Го-
спо ду; пра зник је, ни јед но га по сла роп-
ско га не мој те ра ди ти.
37. То су пра зни ци Го спод њи, ко је ће те 

пра зно ва ти на са бо ри ма све тим да при-
не се те жр тве ог ње не Го спо ду: Жр тву па-
ље ни цу и дар и жр тву за хвал ну и на љев, 
све кад је че му дан,
38. Осим Су бо та Го спод њих и осим да-

ро ва ва ших и осим сви јех за вје та ва ших 
и осим сви јех до бро вољ ни јех при но са 
ва ших, ко је ће те да ва ти Го спо ду.
39. Али пет на е сти дан то га мје се ца сед-

мо га, кад са бе ре те род зе маљ ски, пра-
знуј те *пра зник Го спо ду се дам да на; у 
пр ви је дан од мор и у осми је дан од мор.

*2.Мој. 23,16.
40. У пр ви дан узми те во ћа с ли је пи јех др-

ве та, и гра на пал мо ви јех и гра на с гу сти јех 
др ве та и вр бе с по то ка, и ве се ли те се пред 
Го спо дом Бо гом сво јим се дам да на.
41. И пра знуј те тај пра зник Го спо ду се-

дам да на сва ке го ди не за ко ном вјеч ним 
од ко ље на до ко ље на, сед мо га мје се ца 
пра знуј те га.
42. И под сје ни ца ма бу ди те се дам да на, 

ко је год ро ђен у Изра и љу не ка бу де под 
сје ни ца ма,
43. Да би зна ло на траж је ва ше да сам Ја 

учи нио да жи ве под сје ни ца ма си но ви 
Изра и ље ви кад сам их из вео из *зе мље ми-
сир ске. Ја сам Го спод Бог ваш.

ново покољење  *5.Мој. 31,13.
44. И Мој си је ка за пра зни ке Го спод ње 

си но ви ма Изра и ље ви јем.

Закони о жишцима и хљебовима. 
Каменовање богохулника. Казна за 

убиство и друга тјелесна повређивања.

24.Још ре че Го спод Мој си ју го во-
ре ћи:

2. За по вје ди си но ви ма Изра и ље вим не ка 
ти до не су уља ма сли но ва чи ста, ци је ђе на, 
за ви дје ло, да жи шци го ре ва зда.
3. Пред за вје сом Свје до чан ства у Ша то ру 

од са стан ка Арон ће их на мје шта ти да го ре 
од ве че ра до ју тра пред Го спо дом ва зда за-
ко ном вјеч ним од ко ље на до ко ље на.

4. На сви јет њак чи сти на мје шта ће жи-
шке пред Го спо дом ва зда.
5. И узми би је ло га бра шна, и ис пе ци два-

на ест ко ла ча, сва ки ко лач да бу де од дви је 
де се ти не ефе.
6. И по ста ви их у два ре да, по шест у је-

дан ред, на чи стом сто лу пред Го спо дом.
7. И на сва ки ред мет ни ка да чи сто га, да 

бу де за сва ки хљеб спо мен, жр тва ог ње на 
Го спо ду.
8. Сва ке Су бо те не ка их по ста вља све-

ште ник пред Го спо дом ва зда узи ма ју ћи 
од си но ва Изра и ље вих за ко ном вјеч ним.
9. И би ће Аро но ви и си но ва ње го ви јех, 

ко ји ће је сти на мје сту све том, јер им је 
све ти ња над све ти ња ма од ог ње ни јех жр-
та ва Го спод њих за ко ном вјеч ним.
10. А иза ђе син јед не Изра иљ ке, ко је му 

је отац био Ми си рац, ме ђу си но ве Изра-
и ље ве, и сва ди се у око лу син же не Изра-
иљ ке с не ким Изра иљ цем.
11. И псу ју ћи син же не Изра иљ ке по-

ху ли на име Бо жи је, те га до ве до ше к Мој-
си ју; а ма ти му бје ше по име ну Са ло ми та, 
кћи Да ври ји на, од пле ме на Да но ва.
12. И мет ну ше га у за твор до кле им се ка же 

шта ће чи ни ти с њим по ри је чи Го спод њој.
13. А Го спод ре че Мој си ју го во ре ћи:
14. Из ве ди то га псо ва ча на по ље из око ла, 

и не ка сви ко ји су чу ли мет ну ру ке сво је 
на гла ву ње го ву, и не ка га сав на род за спе 
ка ме њем.
15. А си но ви ма Изра и ље вим ка жи и 

ре ци: Ко би год по ху лио на Бо га сво је га, 
но си ће *гри јех свој. *4.Мој. 9,13.
16. Ко би ру жио име Го спод ње, да се по-

гу би, сав на род да га за спе ка ме њем; и до-
шљак и до мо ро дац ко ји би ру жио име Го-
спод ње, да се по гу би.
17. И ко уби је *чо вје ка, да се по гу би.

*1.Мој. 9,6.
18. А ко уби је жи вин че, не ка вра ти дру го, 

жи вин че за жи вин че.
19. И ко ра ни бли жње га сво је га, ка ко 

учи ни та ко да му бу де:
20. Улом за улом, око за око, зуб за зуб; 

ка ко оште ти ти је ло чо вје ку, она ко да му 
се учи ни. прелом
21. Ко уби је жи вин че, да вра ти дру го; 

али ко уби је чо вје ка, да се по гу би.

ТРЕ ЋА КЊИГА МОЈСИЈЕВА,  ГЛ. 23. 24.
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22. За кон да вам је је дан, до шља ку да 
бу де као и ро ђе ном у *зе мљи. Јер сам Ја 
†Го спод Бог ваш. *2.Мој. 12,49. †3.Мој. 19,34.
23. И Мој си је ка за си но ви ма Изра и ље-

вим, а они из ве до ше псо ва ча на по ље из 
око ла, и за су ше га ка ме њем; и учи ни ше 
си но ви Изра и ље ви ка ко Го спод за по-
вје ди Мој си ју.

Суботна и опросна година.

25.Још ре че Го спод Мој си ју на го ри 
си нај ској го во ре ћи:

2. Ка жи си но ви ма Изра и ље вим, и ре ци 
им: Кад до ђе те у зе мљу ко ју вам ја да јем, 
не ка пра зну је зе мља Су бо ту Го спод њу.
3. Шест го ди на за си је вај њи ву сво ју, и 

шест го ди на ре жи ви но град свој и са би-
рај род.
4. А сед ма го ди на не ка бу де су бо та за од-

мор зе мљи, су бо та Го спод ња; не мој си-
ја ти у по љу сво јем ни ре за ти ви но гра да 
сво је га.
5. Што са мо од се бе ро ди иза же тве тво је 

не мој же ти, и гро жђа у ви но гра ду сво јем 
не ре за ном не мој бра ти; не ка бу де го ди на 
од мо ра зе мљи.
6. Али што ро ди зе мља за по чи ва ња сво је га, 

оно не ка вам бу де хра на, те би и слу зи тво-
је му и слу шки њи тво јој и на јам ни ку тво-
је му и уку ћа ни ну тво је му ко ји је код те бе.
7. И сто ци тво јој и сви јем жи во ти ња ма 

што су у тво јој зе мљи, сав род ње зин не ка 
бу де хра на.
8. И на број се дам сед ми на го ди на, се-

дам пу та по се дам го ди на, та ко да ти се-
дам сед ми на го ди на бу де че тр де сет и де-
вет го ди на.
9. Та да за по вје ди не ка за тру би тру ба де-

се ти дан сед мо га мје се ца, на Дан очи шће-
 ња не ка тру би тру ба по свој зе мљи ва шој.
10. И по све ти те го ди ну пе де се ту, и про гла-

си те *сло бо ду у †зе мљи сви ма ко ји жи ве у 
њој; то не ка вам је опро сна го ди на, и та да 
се вра ти те сва ки на сво ју ба шти ну, и сва ки 
у род свој вра ти те се. *Јер. 34,8. †2.Мој. 20,2.
11. Опро сна го ди на да вам је та пе де се та 

го ди на; не мој те си ја ти, ни ти жа њи те што 
са мо ро ди те го ди не, ни ти бе ри те гро жђа 
у ви но гра ди ма не ре за ним.

12. Јер је опро сна го ди на; не ка вам је 
све та; са сва ко га по ља је ди те род ње гов.
13. Те го ди не опро сне вра ти те се сва ки 

на сво ју ба шти ну.
14. И ако про даш што бли жње му сво је му 

или ку пиш што од *бли жње га сво је га, не 
ва рај те је дан дру го га. *3.Мој. 19,13.
15. Пре ма бро ју го ди на по опро сној го-

ди ни ку пуј од бли жње га сво је га, и пре ма 
бро ју го ди на у ко је ћеш бра ти род не ка ти 
про да је.
16. Што ви ше бу де го ди на то ће ци је на 

би ти ве ћа оно ме што ку пу јеш, а што 
ма ње бу де го ди на то ће ма ња би ти ци је на, 
јер ти се про да је број ље ти на.
17. За то не ва рај те је дан дру го га, не го се 

бој те Бо га сво је га; јер сам Ја *Го спод Бог 
ваш. *1.Сол. 4,6.
18. Др жи те уред бе Мо је и чу вај те за ко не 

Мо је и вр ши те их, па ће те жи вје ти у *зе-
мљи без стра ха. *3.Мој. 26,5.
19. И зе мља ће ра ђа ти род свој, и је шће те 

га, и би ће те си ти, и жи вје ће те у њој без 
стра ха.
20. И ако би сте ре кли: Шта ће мо је сти 

сед ме го ди не, ето не ће мо си ја ти ни ти 
ће мо бра ти ље ти не?
21. Пу сти ћу *бла го слов свој на вас ше сте 

го  ди не, те ће ро ди ти за три го ди не.
*5.Мој. 28,8.

22. И си ја ће те осме го ди не, а је шће те 
ље ти ну ста ру до де ве те го ди не, до кле не 
при спи је род ње зин, је шће те ста ри.
23. Али да се *зе мља не про да је засваг да, 

јер је Мо ја зе мља, а ви сте до шља ци и уку-
ћа ни код Ме не. *5.Мој. 32,43.
24. За то по свој зе мљи др жа ве ва ше не ка 

се от ку пљу ју зе мље.
25. Ако оси ро ма ши брат твој и про да не-

што од ба шти не сво је, а по сли је до ђе ко 
од ро да ње го ва нај бли жи ње му да от ку пи, 
не ка от ку пи што брат ње гов про да де.
26. Ако ли не би имао ни ко га да от ку пи, 

не го би се по мо гао и згла вио ко ли ко 
тре ба за от куп, сабрао
27. Он да не ка од би је го ди не от ка ко 

је про дао, па што оста не не ка ис пла ти 
оно ме ко ме је про дао, и та ко не ка опет 
до ђе до сво је ба шти не.

ТРЕ ЋА КЊИГА МОЈСИЈЕВА,  ГЛ. 24. 25.
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28. Ако ли не ма ко ли ко би тре ба ло вра-
ти ти, он да оста је ствар про да на у оно га 
ко је ку пио до го ди не опро сне, а опро сне 
го ди не оста ви ће се, и он ће се вра ти ти на 
сво ју ба шти ну.
29. Ко про да ку ћу у ко јој се сје ди у мје-

сту огра ђе ну зи дом, вла стан је от ку пи ти 
је до кле се не на вр ши го ди на да на от ка ко 
је про дао; ци је лу го ди ну да на има власт 
от ку пи ти је.
30. А ако је не от ку пи за го ди ну да на, он да 

оста је ку ћа у мје сту огра ђе ну зи дом оно ме 
ко је ку пио са сви јем од ко ље на на ко ље но, 
и не ће је оста ви ти опро сне го ди не.
31. А ку ће по се ли ма, ко ја ни је су огра ђе на 

зи дом, не ка се узи ма ју као њи ве, мо гу се 
от ку пи ти, и го ди не опро сне вра ћа ју се.
32. А мје ста ле вит ска и ку ће у мје сти ма 

њи хо ви јем, сваг да мо гу от ку пи ти Ле ви ти.
33. Али ко ку пи од Ле ви та, не ка опро-

сне го ди не оста ви ку пље ну ку ћу и што 
је имао у мје сту; јер ку ће по мје сти ма 
ле вит ским је су њи хо ве ме ђу си но ви ма 
Изра и ље вим.
34. Али по ље под мје сти ма њи хо ви јем 

да се не про да је; јер је њи хо во до сто ја ње 
до ви је ка. имање, баштина
35. Ако оси ро ма ши брат твој и из не мог не 

ру ка ње го ва по ред те бе, при хва ти га, и као 
стра нац и до шљак не ка по жи ви уз те бе.
36. Не мој узи ма ти од ње га ка ма те ни 

до би ти; не го се бој Бо га, да би по жи вио 
брат твој уз те бе.
37. Но ва ца не мој му да ва ти на ка ма ту, ни ти 

му хра не сво је по за и мај ра ди до би ти.
38. Ја сам Го спод Бог ваш, ко ји сам вас 

из вео из зе мље ми сир ске да вам дам зе-
мљу ха нан ску и да вам бу дем Бог.
39. И ако оси ро ма ши брат твој код те бе 

та ко да ти се про да, не мој га др жа ти као 
ро ба;
40. Као на јам ник и као до шљак не ка бу де 

код те бе; до опро сне го ди не не ка слу жи 
код те бе.
41. А он да не ка иде од те бе са си но ви ма 

сво јим, не ка се вра ти у род свој, и на ба-
шти ну ота ца сво јих не ка се вра ти.
42. Јер су Мо је слу ге, ко је сам из вео из 

зе мље ми сир ске, не ка се не про да ју као 
*ро бо ви. *1.Кор. 7,23.

43. Не мој го спо да ри ти над њим же сто ко, 
не го се бој Бо га сво је га.
44. А роб твој и ро би ња тво ја што ћеш 

има ти не ка бу ду од они јех на ро да ко ји 
ће би  ти око вас, од њих ку пуј те ро ба и 
ро би њу.
45. И из ме ђу си но ва стра на ца, ко ји бу ду 

код вас, из ме ђу њих ку пуј те и из по ро ди ца 
они јех ко ји бу ду код вас, ко ји се ро де у зе-
мљи ва шој, и ти не ка вам бу ду има ње.
46. Они ће по ста ти ва ши и си но ва ва-

ших на кон вас, и би ће вам до сто ја ње, да 
вам сва  ку слу жбу вр ше дови је ка; али над 
бра ћом сво јом, си но ви ма Изра и ље вим, 
ни ко над бра том сво јим да не го спо да ри 
же сто ко.
47. Ако ли се обо га ти до шљак или гост 

ко ји жи ви с то бом, а брат твој оси ро ма ши 
код ње га та ко да се про да до шља ку, ко ји 
жи ви с то бом, или ко ме год од ту ђе га ро да,
48. Кад се про да, мо же се от ку пи ти; ко-

год од бра ће ње го ве не ка га от ку пи;
49. Или стриц ње гов, или син стри ца ње-

го ва не ка га от ку пи, или ко дру ги од кр ви 
ње го ве у ро ду ње го ву не ка га от ку пи; или 
ако се по мог не, не ка се сам от ку пи.
50. Не ка се про ра чу на с куп цем сво-

јим од го ди не кад се про дао до го ди не 
опро сне, да ци је на за ко ју се про дао до ђе 
пре ма бро ју го ди на; као над ни ча ру не ка 
му се ра чу на ври је ме ко је је от слу жио.
51. Ако оста је још мно го го ди на, пре ма 

њи ма не ка пла ти от куп од ци је не за ко ју 
је ку пљен.
52. Ако ли оста је ма ло го ди на до опро сне 

го ди не, не ка се про ра чу на с њим и не ка 
пла ти от куп пре ма ти јем го ди на ма.
53. Као на јам ник го ди шњи не ка бу де у 

ње га, и не ка не го спо да ри над њим же-
сто ко на тво је очи.
54. Ако ли се ова ко не от ку пи, не ка оти де 

го ди не опро сне и он и си но ви ње го ви с 
њим.
55. Јер су си но ви Изра и ље ви Мо је слу ге, 

Мо је су слу ге, ко је сам из вео из зе мље ми-
сир ске; Ја сам Го спод Бог ваш.

Обрицање благослова и 
пријетња проклетством.

26.Не мој те гра ди ти се би идо ла 
ни ли ко ва ре за ни јех, ни ти 

сту бо ва по ди жи те, ни ка ме ња са сли ка ма 
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ме ћи те у сво јој *зе мљи да му се кла ња те; 
јер сам Ја Го спод Бог ваш. *2.Мој. 20,4.
2. Др жи те Су бо те Мо је, и Све ти њу Мо ју 

по штуј те; Ја сам Го спод.
3. Ако ужи ви те по мо јим уред ба ма, и за-

по ви је сти Мо је уз др жи те и уш чи ни те,
4. Да ва ћу вам дажд на ври је ме, и зе мља 

ће ра ђа ти род свој, и др ве та ће у по љу ра-
ђа ти род свој;
5. И вр шид ба ће вам сти за ти бер бу ви но-

град ску, а бер ба ће ви но град ска сти за ти 
си ја ње, и је шће те хљеб свој до си то сти, и 
жи вје ће те без стра ха у зе мљи сво јој.
6. Јер ћу да ти мир зе мљи, те ће те спа ва ти, 

а не ће би ти ни ко га да вас пла ши; учи-
ни ћу, те ће не ста ти зле зви је ри из зе мље, 
и мач не ће про ла зи ти пре ко ва ше зе мље.
7. Не го ће те тје ра ти не при ја те ље сво је, и 

па да ће пред ва ма од ма ча.
8. Вас ће пе то ри ца тје ра ти сто ти ну, а вас 

сто ти на тје ра ће де сет ти су ћа, и па да ће 
не при ја те љи ва ши пред ва ма од ма ча.
9. И обра ти ћу се к ва ма, и учи ни ћу вам 

да ра сте те, и умно жи ћу вас, и утвр ди ћу 
за вјет свој с ва ма.
10. И је шће те жи то ста ро, од мно го го-

ди на, и иза си па ће те ста ро кад до ђе но во.
11. И на мје сти ћу стан свој ме ђу ва ма, и 

ду ша мо ја не ће мр зе ти на вас.
12. И хо ди ћу ме ђу ва ма, и би ћу вам Бог, и 

ви ће те би ти Мој на род.
13. Ја сам *Го спод Бог ваш, ко ји вас из ве-

дох из зе мље ми сир ске да им не ро бу је те, 
и по ло мих па ли це јар ма ва ше га, и ис пра-
вих вас да хо ди те пра во. *Је зек. 34,27.
14. Ако ли Ме не уза слу ша те, и не уш чи-

ни те све ове за по ви је сти,
15. Ако по врг не те уред бе Мо је и ду ши 

ва шој омр зну за ко ни Мо ји да не тво ри те 
све за по ви је сти Мо је, и рас ки не те *за вјет 
Мој, одбаците  *2.О цар. 17,15.
16. И Ја ћу ва ма учи ни ти ово: Пу сти ћу на 

вас страх, су ху бо лест и вру ћи цу, ко је ће 
вам очи ис ква ри ти и ду шу уцви је ли ти; и 
за лу ду ће те си ја ти сје ме сво је, јер ће га је-
сти не при ја те љи ва ши.
17. И окре ну ћу ли це сво је на су прот 

ва ма, и сје ћи ће вас не при ја те љи ва ши, 

и ко ји мр зе на вас би ће вам го спо да ри, и 
бје жа ће те кад вас ни ко не тје ра.
18. Ако Ме ни та да не ста не те слу ша ти, 

ка ра ћу вас још се дам пу та ви ше за гри-
је хе ва ше.
19. По тр ћу по нос си ле ва ше, и учи ни ћу 

да *не бо над ва ма бу де као гво жђе а †зе-
мља ва ша као мјед. *5.Мој. 28,23. †Агеј 1,10.
20. Сна га ће се ва ша тро ши ти уза луд, јер 

*зе мља ва ша не ће ра ђа ти ро да сво је га, и 
др ве та по зе мљи не ће ра ђа ти ро да сво је га.

*5.Мој. 28,18.
21. Ако Ми узи де те на су прот и не хтјед-

бу де те слу ша ти Ме, до да ћу вам се дам пу та 
ви ше му ка пре ма гри је си ма ва шим.
22. Пу сти ћу на вас *зви је ри пољ ске, ко је ће 

вам дје цу из је сти и сто ку по тр ти и вас ума-
ли ти, и опу стје ће пу теви ва ши. *Је зек. 5,17.
23. Ако се ни од то га не по пра ви те, не го 

Ми јо ш узи де те на су прот,
24. И Ја ћу ва ма ићи на су прот, и би ћу вас 

још се дам пу та ви ше за гри је хе ва ше.
25. Пу сти ћу на вас мач, ко ји ће осве ти ти 

Мој за вјет; а кад се сле же те у гра до ве сво је, 
та да ћу пу сти ти *по мор ме ђу вас, и би ће те 
пре да ни у ру ке не при ја те љу. *Амос 4,10.
26. И кад вам сло мим пот по ру у хље бу, 

де сет ће же на пе ћи хљеб ваш у јед ној 
пе ћи, и да ва ће вам хљеб ваш на мје ру, и 
је шће те а не ће те се на си ти ти.
27. Ако Ме ни та ко не ста не те слу ша ти, 

не го Ми узи де те на су прот,
28. И Ја ћу ва ма с гње вом ићи на су прот, 

и се дам пу та већ ма ка ра ћу вас за гри је хе 
ва ше.
29. И је шће те ме со си но ва сво јих, и ме со 

кће ри сво јих је шће те.
30. Раз ва ли ћу ви си не ва ше, и обо ри ћу 

идо ле ва ше, и мет ну ћу тру по ве ва ше на 
тру по ве гад них бо го ва ва ших, и мр зе ће 
ду ша Мо ја на вас.
31. И обра ти ћу гра до ве ва ше у пу стош, и 

ра зо ри ћу све ти ње ва ше, и не ћу ви ше ми-
ри са ти ми ри са ва ше га.
32. И опу сти ћу *зе мљу да ће јој се чу ди ти 

не при ја те љи ва ши, ко ји ће жи вје ти у њој.
*Јер. 25,11.
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33. А вас ћу ра си ја ти по на ро ди ма, и учи-
ни ћу да вас го не го ли јем ма чем; и *зе мља 
ће ва ша би ти пу ста и гра до ви ва ши ра-
ско па ни. *3.Мој. 25,2.
34. Та да ће *зе мљи би ти ми ле су бо те ње-

зи не за све ври је ме до кле бу де пу ста; и 
кад бу де те у зе мљи сво јих не при ја те ља, 
зе мља ће по чи ва ти, и би ће јој ми ле су-
бо те ње зи не. *3.Мој. 25,2.
35. За све ври је ме до кле бу де пу ста по чи-

ва ће, јер ни је по чи ва ла у ва ше су бо те, кад 
сте у њој жи вје ли.
36. А ко ји од вас оста ну, мет ну ћу страх у 

ср ца њи хо ва у зе мља ма не при ја те ља њи хо-
ви јех, те ће их го ни ти лист кад шу шне за-
љу љав ши се, и они ће бје жа ти као ис пред 
ма ча, и па да ће, а ни ко их не ће тје ра ти.
37. И па да ће је дан пре ко дру го га као од 

ма ча, а ни ко их не ће тје ра ти; и не ће те се 
мо ћи др жа ти пред не при ја те љи ма сво јим.
38. Не го ће те из ги ну ти ме ђу на ро ди ма, и 

про ждри је ће вас зе мља не при ја те ља ва ших.
39. А ко ји од вас оста ну, чи ље ће за бе за-

ко ње сво је у зе мљи не при ја те ља сво јих, и 
за бе за ко ње ота ца сво јих чи ље ће. нестајаће
40. Али ако при зна ју бе за ко ње сво је и 

бе за ко ње ота ца сво јих по гри је си ма, ко-
ји ма Ми гри је ши ше и ко ји ма Ми идо ше 
на су прот,
41. Те и Ја њи ма идох на су прот и од ве дох 

их у зе мљу не при ја те ља њи хо ви јех; ако се 
та да по ни зи *ср це њи хо во †нео бре за но, 
и бу де им пра во што су по ка ра ни за бе-
за ко ње сво је, *Дје ла 7,51. †Јер. 9,25.
42. Та да ћу се опо ме ну ти за вје та сво је га с 

*Ја ко вом, и за вје та сво је га с Иса ком, и за-
вје та сво је га с Авра мом опо ме ну ћу се, и 
зе мље ћу се опо ме ну ти. *2.Мој. 2,24.
43. Кад се зе мља опро сти њих и бу ду јој 

ми ле су бо те ње зи не кад опу сти с њих, и 
њи ма бу де пра во што су по ка ра ни за бе-
за ко ње сво је, јер су до ве Мо је по вр го ше и 
ду ши њи хо вој омр зо ше уред бе Мо је.
44. А за то ни он да кад бу ду у зе мљи не-

при ја те ља сво јих не ћу их по вр ћи ни ти ћу 
та ко омр зну ти на њих да их по трем и ра-
с ки нем за вјет свој с њи ма; јер сам Ја *Го-
спод Бог њи хов. *5.Мој. 4,31.

45. Не го ћу се њих ра ди опо ме ну ти за-
вје та са ста ри ма њи хо ви јем, ко је из ве дох 
из *зе мље ми сир ске на ро ди ма на ви ди ку 
да им бу дем Бог, Ја Го спод. *Је зек. 20,9.
46. Ово су уред бе и су до ви и за ко ни, 

ко је по ста ви Го спод из ме ђу Се бе и си-
но ва Изра и ље вих на го ри си нај ској 
пре ко *Мој си ја. *5.Мој. 33,4.

Шта треба завјетовати и према оцјени 
свештениковој откупљивати, а шта не.

27. Још ре че Го спод Мој си ју го во-
ре ћи:

2. Ка жи си но ви ма Изра и ље вим, и ре ци 
им: Кад ко за вје ту је ду шу сво ју Го спо ду, 
ти му кажи цијену:
3. А ова ко ћеш ци је ни ти: Му шко од два-

де сет го ди на до ше зде сет ци је ни ћеш пе-
де сет си ка ла сре бра, по си клу све том.
4. Ако бу де жен ско, ци је ни ћеш три де сет 

си ка ла.
5. Ако је од пет до два де сет го ди на, ци је-

ни ћеш му шко два де сет си ка ла, а жен ско 
де сет си ка ла.
6. Ако је од јед но га мје се ца до пет го ди на, 

ци је ни ћеш му шко пет си ка ла сре бра, а 
жен ско ћеш ци је ни ти три си кла сре бра.
7. Ако ли бу де од ше зде сет го ди на и 

ви ше, ако је му шко, ци је ни ћеш пет на ест 
си ка ла, а жен ско де сет си ка ла.
8. Ако је си ро мах да не мо же пла ти ти ци-

је не, он да не ка до ђе к све ште ни ку да му 
каже ци је ну све ште ник, и пре ма оно ме 
што мо же да ти ко ји се за вје то вао, не ка му 
све ште ник каже ци је ну.
9. Ако би за вје то вао жи вин че од они јех 

што се при но се Го спо ду, што год да Го-
спо ду, све то је.
10. Да га не про ми је ни ни да де дру го за оно, 

ни до бро за рђа во, ни рђа во за до бро; ако 
ли би ка ко про ми је нио жи вин че, он да ће 
би ти све то и оно и дру го ко је је дао за оно.
11. Ако ли би за вје то вао жи вин че не чи-

сто од они јех што се не при но се Го спо ду, 
не ка се до ве де жи вин че пред све ште ни ка;
12. И не ка га проци је ни све ште ник, би ло 

до бро или рђа во; и ка ко га проци је ни 
све ште ник, та ко да бу де.
13. Ако би га хтио от ку пи ти, не ка на ци-

је ну тво ју до мет не још пе ти дио.
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14. Кад би ко за вје то вао ку ћу сво ју, да је 
све та Го спо ду, не ка је проци је ни све ште-
ник, би ла до бра или рђа ва; ка ко је проци-
је ни све ште ник, та ко да бу де.
15. Ако би онај ко ји за вје ту је хтио от ку-

пи ти ку ћу сво ју, не ка на ци је ну тво ју до-
мет не још пе ти дио, па не ка је ње го ва.
16. Ако би ко за вје то вао Го спо ду дио 

њи ве сво је, ци је ни ћеш је пре ма усје ву: Го-
мер јеч ма гдје се по си је, ци је ни ћеш пе де-
сет си ка ла сре бра. око 220 литара
17. Ако би од опро сне го ди не за вје то вао 

њи ву сво ју, не ка оста не по тво јој ци је ни.
18. Ако ли по сли је опро сне го ди не за-

вје ту је њи ву сво ју, та да не ка му све ште-
ник про ра чу на нов це пре ма бро ју го-
ди на ко је оста ју до опро сне го ди не, и 
не ка се од би је од тво је ци је не.
19. И ако би хтио от ку пи ти њи ву сво ју 

онај ко је за вје ту је, не ка до мет не на ци је ну 
тво ју још пе ти дио, и не ка бу де ње го ва.
20. Али ако не от ку пи њи ве, и њи ва се 

про да дру го ме, не мо же се ви ше от ку пи ти;
21. Не го ће она њи ва, кад се опро сти опро-

сне го ди не, би ти све та Го спо ду, као њи ва 
за вје то ва на, све ште ни ко ва не ка бу де.
22. Ако ли би ко за вје то вао Го спо ду њи ву 

ку пље ну, ко ја ни је до сто ја ње ње го во,
23. Све ште ник не ка му про ра чу на ци-

је ну до го ди не опро сне, и не ка у онај дан 
да ту ци је ну да бу де ствар све та Го спо ду.
24. А го ди не опро сне да се вра ти њи ва 

оно ме од ко га је ку пље на, чи је је до сто-
ја ње она њи ва. баштина

25. А сва ка ци је на тво ја не ка бу де на си-
кле све те, а у си клу има два де сет но ва ца.
26. Али пр ви на од сто ке, ко је су Го-

спод ње, ни ко да не за вје ту је, би ло го ве че 
или сит на сто ка, јер је Го спод ње.
27. Ако ли би би ло од жи во ти ња не чи-

сти јех, он да не ка от ку пи по тво јој ци је ни 
до мет нув пе ти дио озго; ако ли се от ку пи, 
не ка се про да по тво јој ци је ни.
28. Али нијед на ствар за вје то ва на, што 

ко за вје ту је *Го спо ду од че га му дра го 
што има, од љу ди или од сто ке или од 
њи ве сво је, да се не про да је ни от ку пљу је; 
сва ка ствар за вје то ва на све ти ња је над 
све ти ња ма Го спо ду. *Исус Н. 6,17.
29. Жи вин че за вје то ва но, ко је чо вјек 

за вје ту је, да се не от ку пљу је, не го да се 
уби је. човјек (у најстарије доба)
30. И сва ки *де се так зе маљ ски од усје ва 

зе маљ ско га и од во ћа, Го спод њи је, све-
ти ња је Го спо ду. *2.Днев. 31,6.
31. Али ко би хтио от ку пи ти што де-

сет ка сво је га, не ка на ци је ну до мет не 
још пе ти дио.
32. И де се так од го ве да и од сит не сто ке, 

ко је до ђе под штап па стир ски де се то, да 
је све то Го спо ду.
33. Да се не би ра до бро ни рђа во, ни да 

се ми је ња; ако ли би се ка ко год про ми је-
ни ло, он да не ка бу де и оно и дру го про-
ми је ње но све та ствар, и да се не от ку пи.
34. Ово су за по вје сти ко је за по вје ди Го-

спод Мој си ју за си но ве Изра и ље ве на 
го ри си нај ској.

Број способних људи 
за борбу у Израиљу.

1.Још ре че *Го спод Мој си ју у †пу сти њи 
си нај ској у Ша то ру од са стан ка пр ви 

дан дру го га мје се ца дру ге го ди не по из ла-
ску њи хо ву из зе мље ми сир ске, го во ре ћи:

*4.Мој. 9,1. †2.Мој. 19,1.
2. Из број те сав збор си но ва Изра и ље вих 

по по ро ди ца ма њи хо ви јем и по до мо-

ви ма ота ца њи хо ви јех и по име ни ма њи-
хо ви јем, све му шки ње, гла ву по гла ву,
3. Од два де сет го ди на и ви ше, све ко ји 

мо гу ићи на вој ску у Изра и љу, из број те 
их по че та ма њи хо ви јем ти и Арон;
4. И с ва ма не ка бу де по је дан чо вјек од 

сва ко га пле ме на, ко ји је по гла вар у до му 
ота ца сво јих.
5. А ово су име на љу ди ко ји ће би ти с 

ва ма: Од пле ме на Ру ви мо ва Ели сур син 
Се ди ју ров;

ЧЕ ТВР ТА КЊИГА МОЈСИЈЕВА
КОЈА СЕ ЗОВЕ БРО ЈЕ ВИ
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6. Од Си ме у но ва Са ла ми ло син Су ри са-
де јев;
7. Од Ју ди на На сон син Ами на да вов;
8. Од Иса ха ро ва На та на и ло син Со га ров;
9. Од За ву ло но ва Ели јав Син Хе ло нов;
10. Од си но ва Јо си фо ви јех: од пле ме на 

Је фре мо ва Ели са ма син Еми ју дов; од Ма-
на си ји на Га ма ли ло син Фа да су ров;
11. Од Ве ни ја ми но ва Ави дан син Га де о-

ни јев;
12. Од Да но ва *Ахи је зер син Ами са да јев;

*4.Мој. 7,66.
13. Од Аси ро ва Фа га и ло син Ехра нов;
14. Од *Га до ва Ели саф син Ра гу и лов;

*4.Мој. 2,14.
15. Од Неф та ли мо ва Ахи реј син Ена нов.
16. То су ко ји се са зи ва ху на збор, кне-

зо ви у пле ме ни ма ота ца сво јих, ти сућ-
ни ци Изра и ље ви.
17. И узе Мој си је и Арон те љу де, ко ји 

бјеху име но ва ни.
18. И са бра ше сав збор пр ви дан дру го га 

мје се ца, и пре пи са ше их по по ро ди ца ма 
њи хо ви јем и по до мо ви ма ота ца њи хо ви-
јех и по име ни ма њи хо ви јем од два де сет 
го ди на и ви ше, гла ву по гла ву.
19. Ка ко бје ше Го спод за по вје дио Мој си ју, 

та ко их из бро ји у пу сти њи си нај ској.
20. И бје ше си но ва пр вен ца Изра и ље ва 

Ру ви ма, ро да њи хо ва по по ро ди ца ма њи-
хо ви јем и по до мо ви ма ота ца њи хо ви-
јех, кад се из бро ји по име ни ма с гла ве на 
гла ву све му шки ње од два де сет го ди на и 
ви ше, што мо га ше ићи на вој ску,
21. Бје ше их из бро је ни јех од пле ме на 

Ру ви мо ва че тр де сет и шест ти су ћа и пет 
сто ти на.
22. Си но ва Си ме у но ви јех, ро да њи хо ва по 

по ро ди ца ма њи хо ви јем и по до мо ви ма ота-
 ца њи хо ви јех, кад се из бро ји по име ни ма с 
гла ве на гла ву све му шки ње од два де сет го-
ди на и ви ше, што мо га ше ићи на вој ску,
23. Бје ше их из бро је ни јех од пле ме на Си ме-

у но ва пе де сет и де вет ти су ћа и три сто ти не.
24. Си но ва Га до ви јех, ро да њи хо ва по по-

ро ди ца ма њи хо ви јем и по до мо ви ма ота ца 
њи хо ви јех, кад се из бро ји ше по име ни ма 
од два де сет го ди на и ви ше, сви што мо га ху 
ићи на *вој ску, *1.Мој. 49,19.

25. Бје ше их из бро је ни јех од пле ме на Га-
до ва че тр де сет и пет ти су ћа, шест сто-
ти на и пе де сет.
26. Си но ва Ју ди ни јех, ро да њи хо ва по 

по ро ди ца ма њи хо ви јем и по до мо ви ма 
ота ца њи хо ви јех, кад се из бро ји ше по 
име ни ма од два де сет го ди на и ви ше, сви 
што мо га ху ићи на *вој ску, *2.Сам. 24,9.
27. Бје ше их из бро је ни јех од пле ме на Ју-

ди на се дам де сет и че ти ри ти су ће и шест 
сто ти на.
28. Си но ва Иса ха ро ви јех, ро да њи хо ва 

по по ро ди ца ма њи хо ви јем и по до мо-
ви ма ота ца њи хо ви јех, кад се из бро ји ше 
по име ни ма од два де сет го ди на и ви ше, 
сви што мо га ху ићи на вој ску,
29. Бје ше их из бро је ни јех од пле ме на 

Иса ха ро ва пе де сет и че ти ри ти су ће и че-
ти ри сто ти не.
30. Си но ва За ву ло но ви јех, ро да њи хо ва 

по по ро ди ца ма њи хо ви јем и по до мо-
ви ма ота ца њи хо ви јех, кад се из бро ји ше 
по име ни ма од два де сет го ди на и ви ше, 
сви што мо га ху ићи на вој ску,
31. Бје ше их из бро је ни јех од пле ме на 

За ву ло но ва пе де сет и се дам ти су ћа и че-
ти ри сто ти не.
32. Од си но ва Јо си фо ви јех: Си но ва *Је-

фре мо ви јех, ро да њи хо ва по по ро ди ца ма 
њи хо ви јем и по до мо ви ма ота ца њи хо ви-
јех, кад се из бро ји ше по име ни ма од два-
де сет го ди на и ви ше, сви што мо га ху ићи 
на вој ску, *4.Мој. 2,18.
33. Бје ше их из бро је ни јех од пле ме на Је-

фре мо ва че тр де сет ти су ћа и пет сто ти на.
34. Си но ва Ма на си ји них, ро да њи хо ва 

по по ро ди ца ма њи хо ви јем и по до мо-
ви ма ота ца њи хо ви јех, кад се из бро ји ше 
по име ни ма од два де сет го ди на и ви ше, 
сви што мо га ху ићи на вој ску,
35. Бје ше их из бро је ни јех од пле ме на Ма-

на си ји на три де сет и дви је ти су ће и двје ста.
36. Си но ва Ве ни ја ми но ви јех, ро да њи-

хо ва по по ро ди ца ма њи хо ви јем и по до-
мо ви ма ота ца њи хо ви јех, кад се из бро-
ји ше по име ни ма од два де сет го ди на и 
ви ше, сви што мо га ху ићи на вој ску,
37. Бје ше их из бро је ни јех од пле ме на Ве-

ни ја ми но ва три де сет и пет ти су ћа и че-
ти ри сто ти не.
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38. Си но ва Да но ви јех, ро да њи хо ва по 
по ро ди ца ма њи хо ви јем и по до мо ви ма 
ота ца њи хо ви јех, кад се из бро ји ше по 
име ни ма од два де сет го ди на и ви ше, сви 
што мо га ху ићи на *вој ску, *4.Мој. 2,25.
39. Бје ше их из бро је ни јех од пле ме на 

Да но ва ше зде сет и дви је ти су ће и се дам 
сто ти на.
40. Си но ва Аси ро ви јех, ро да њи хо ва по 

по ро ди ца ма њи хо ви јем и по до мо ви ма 
ота ца њи хо ви јех, кад се из бро ји ше по 
име ни ма од два де сет го ди на и ви ше, сви 
што мо га ху ићи на вој ску,
41. Бје ше их из бро је ни јех од пле ме на 

Аси ро ва че тр де сет и јед на ти су ћа и пет 
сто ти на.
42. Си но ва Неф та ли мо ви јех, ро да њи-

хо ва по по ро ди ца ма њи хо ви јем и по до-
мо ви ма ота ца њи хо ви јех, кад се из бро-
ји ше по име ни ма од два де сет го ди на и 
ви ше, сви што мо га ху ићи на вој ску,
43. Бје ше их из бро је ни јех од пле ме на 

Неф та ли мо ва пе де сет и три ти су ће и че-
ти ри сто ти не.
44. Ово су они ко је *Мој си је и Арон из-

бро ји ше с кне зо ви ма изра иљ ским, с два-
на ест љу ди, ко ји би ја ху по је дан за сва ки 
дом ота ца сво јих. *4.Мој. 26,64.
45. И све га бје ше си но ва Изра и ље ви јех 

из бро је ни јех по до мо ви ма ота ца сво јих 
од два де сет го ди на и ви ше, сви јех што 
мо га ху ићи на вој ску,
46. Бје ше их из бро је ни јех шест сто ти на 

и три ти су ће и пет сто ти на и пе де сет.
47. Али *Ле ви ти по пле ме ну ота ца сво јих 

не бјеху бро је ни ме ђу њих. *4.Мој. 2,33.
48. Јер Го спод ре че Мој си ју го во ре ћи:
49. Пле ме на Ле ви је ва не мој бро ја ти, 

ни ти бро ја њи хо ва са ста ви ти са си но-
ви ма *Изра и ље ви јем. *4.Мој. 26,62.
50. Не го по ста ви Ле ви те над Ша то ром 

од *Свје до чан ства и над сви јем по су ђем у 
ње му и над сви јем што при па да ње му; они 
не ка но се †Ша тор и све по су ђе ње го во, 
не ка слу же у ње му, и ста ју око Ша то ра.

*От кр. 15,5. †4.Мој. 4,25.
51. И кад се *Ша тор кре не, не ка га сло же 

Ле ви ти; и кад Ша тор ста не, он да не ка га 
ра зап ну Ле ви ти. А ко би дру ги при сту-
пио, да се по гу би. *4.Мој. 10,17.

52. И си но ви *Изра и ље ви не ка ста ју 
сва ки у свом око лу и сва ки код сво је за-
ста ве по че та ма сво јим. *4.Мој. 2,2.
53. А *Ле ви ти не ка ста ју око Ша то ра од 

Свје до чан ства, да не до ђе †гњев на збор 
си но ва Изра и ље ви јех; и не ка Ле ви ти 
ра де што тре ба око Ша то ра од Свје до-
чан ства. *4.Мој. 8,19. †4.Мој. 16,46.
54. И учи ни ше си но ви Изра и ље ви ка ко 

Го спод за по вје ди, све та ко учи ни ше.
Распоред племена у околу.

2.По том ре че Го спод Мој си ју и 
Аро ну го во ре ћи:

2. Си но ви Изра и ље ви не ка ста ју у око сва-
 ки код сво је за ста ве са зна ком до ма ота ца 
сво  јих, пре ма Ша то ру од са стан ка уна о ко ло.
3. С ис то ка не ка ста је у око за ста ва вој ске 

Ју ди не по че та ма сво јим с вој во дом си но ва 
Ју ди ни јех На со ном си ном Ами на да во вим;
4. А у вој сци ње го вој се дам де сет и че ти ри 

ти су ће и шест сто ти на из бро је ни јех.
5. А до ње га не ка ста је у око пле ме Иса-

ха ро во с вој во дом си но ва Иса ха ро ви јех 
На та на и лом си ном Со га ро ви јем;
6. А у вој сци ње го вој пе де сет и че ти ри 

ти су ће и че ти ри сто ти не из бро је ни јех.
7. Па он да пле ме За ву ло но во с вој во дом 

си но ва За ву ло но ви јех Ели ја вом си ном 
Хе ло но ви јем;
8. А у вој сци ње го вој пе де сет и се дам ти-

су ћа и че ти ри сто ти не из бро је ни јех.
9. Све га из бро је ни јех у вој сци Ју ди ној 

сто и осам де сет и шест ти су ћа и че ти ри 
сто ти не по че та ма њи хо ви јем. Они не ка 
иду на при јед.
10. А за ста ва вој ске Ру ви мо ве по че та ма 

сво јим не ка бу де с ју га, с вој во дом си но ва Ру-
ви мо ви јех Ели су ром си ном Се ди ју ро ви јем;
11. А у вој сци ње го вој че тр де сет и шест 

ти су ћа и пет сто ти на из бро је ни јех.
12. А до ње га не ка ста је у око пле ме Си-

ме у но во с вој во дом си но ва Си ме у но ви-
јех Са ла ми лом си ном Су ри са да је вим;
13. А у вој сци ње го вој пе де сет и де вет 

ти су ћа и три сто ти не из бро је ни јех.
14. Па он да пле ме Га до во с вој во дом си но ва 

Га до ви јех Ели са фом си ном Ра гу и ло вим;
15. А у вој сци ње го вој че тр де сет и пет 

ти су ћа и шест сто ти на и пе де сет из бро-
је ни јех.
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16. А све га из бро је ни јех у вој сци Ру ви-
мо вој сто и пе де сет и јед на ти су ћа и че-
ти ри сто ти не и пе де сет по *че та ма њи хо-
ви јем. И они не ка иду дру ги. *4.Мој. 10,18.
17. По том не ка иде Ша тор од са стан ка с 

вој ском си но ва Ле ви је вих усред оста ле 
вој ске; ка ко у око ста ју та ко не ка и иду, 
сва ки сво јим ре дом под сво јом за ста вом.
18. За ста ва *вој ске Је фре мо ве по че та ма 

сво јим не ка бу де са за па да, с вој во дом 
си но ва †Је фре мо ви јех Ели са мом си ном 
Еми ју до вим; *4.Мој. 10,22. †5.Мој. 33,17.
19. А у вој сци ње го вој че тр де сет ти су ћа 

и пет сто ти на из бро је ни јех.
20. А до ње га пле ме Ма на си ји но с вој во-

дом си но ва Ма на си ји них Га ма ли лом, си-
ном Фа да су ро вим;
21. А у ње го вој вој сци три де сет и дви је 

ти су ће и двје ста из бро је ни јех.
22. Па он да пле ме *Ве ни ја ми но во с вој-

во дом си но ва Ве ни ја ми но ви јех Ави да-
ном си ном Га де о ни је вим; *От кр. 7,8.
23. А у вој сци ње го вој три де сет и пет ти-

су ћа и че ти ри сто ти не из бро је них.
24. А све га из бро је ни јех у вој сци Је фре мо-

вој сто и осам ти су ћа и сто по *че та ма њи-
хо ви јем. И они не ка иду тре ћи. *4.Мој. 10,22.
25. За ста ва вој ске Да но ве по че та ма сво-

јим не ка бу де са сје ве ра с вој во дом си-
но ва Да но ви јех Ахи је зе ром си ном Ами-
са да је вим;
26. А у вој сци ње го вој ше зде сет и дви је 

ти су ће и се дам сто ти на из бро је нијех.
27. А до ње га не ка ста је у око пле ме Аси-

ро во с вој во дом си но ва Аси ро ви јех Фа-
га и лом си ном Ехра но ви јем;
28. А у вој сци ње го вој че тр де сет и јед на 

ти су ћа и пет сто ти на из бро је ни јех.
29. За њи ма пле ме *Неф та ли мо во с вој-

во дом си но ва Неф та ли мо ви јех Ахи ре јем 
си ном Ена но ви јем; *2.О цар. 15,29.
30. А у ње го вој вој сци пе де сет и три ти-

су ће и че ти ри сто ти не из бро је ни јех.
31. А све га из бро је ни јех у вој сци Да но-

вој сто и пе де сет и се дам ти су ћа и шест 
сто ти на. И они не ка иду нај по сли је уза 
*за ста ве сво је. *4.Мој. 10,25.
32. То су си но ви *Изра и ље ви ко ји бјеху 

из бро је ни по до мо ви ма ота ца сво јих. 

Све га из бро је ни јех у ци је лој вој сци по 
че та ма њи хо ви јем шест сто ти на и три ти-
су ће и пет сто ти на и пе де сет. *2.Мој. 12,37.
33. Али *Ле ви ти не бјеху бро је ни ме ђу 

си но ве Изра и ље ве, као што †Го спод 
бје ше за по вје дио ‡Мој си ју.

*4.Мој. 1,47. †4.Мој. 3,5. ‡4.Мој. 3,49.
34. И учи ни ше си но ви *Изра и ље ви све; 

ка ко за по вје ди Го спод Мој си ју, та ко ста-
ја ху у око, и та ко иђа ху сва ки по по ро ди ци 
сво јој и по до му ота ца сво јих. *2.Мој. 39,42.

Аронова породица. Служба и племе 
Левијево. Откупљивање првенаца.

3.А ово је пле ме Аро но во и Мој си-
је во, кад Го спод го во ри с Мој си-

јем на го ри си нај ској. потомство
2. И ово су име на си но ва Аро но ви јех: Пр-

ве нац На дав, па Ави јуд и Еле а зар и Ита мар.
3. То су име на си но ва Аро но ви јех, све-

ште ни ка, ко ји бјеху по ма за ни и по све-
ће ни да вр ше слу жбу све ште нич ку.
4. Али по ги бе На дав и Ави јуд пред Го-

спо дом, кад при не со ше огањ туђ пред Го-
спо дом у пу сти њи си нај ској; и не има ше 
дје це; за то Еле а зар и Ита мар от пра вља-
 ху слу жбу све ште нич ку за жи во та Аро на 
оца сво је га. вршили
5. А Го спод ре че Мој си ју го во ре ћи:
6. Ка жи не ка при сту пи пле ме Ле ви је во, 

и по ста ви га пред Аро ном све ште ни ком 
да му слу же,
7. И да ра де за њ и за сав збор пред Ша то-

ром од са стан ка слу же ћи Ша то ру,
8. И да чу ва ју све по су ђе у Ша то ру од са-

стан ка, и да стра же за си но ве Изра и ље ве 
слу же ћи Ша то ру.
9. Па ћеш да ти Ле ви те Аро ну и си но ви ма 

ње го ви јем; они су да ро ва ни ње му из ме ђу 
си но ва Изра и ље ви јех.
10. А Аро на и си но ве ње го ве по ста ви да 

вр ше *све ште нич ку †слу жбу сво ју; ако ли 
би ко дру ги при сту пио, да се по гу би.

*4.Мој. 18,7. †Рим. 12,7.
11. Још ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
12. Ево узех *Ле ви те из ме ђу си но ва †Изра-

и ље ви јех за све пр вен це што отвара ју ма те-
ри цу ме ђу си но ви ма Изра и ље ви јем; за  то 
ће Мо ји би ти Ле ви ти. *4.Мој. 18,6. †4.Мој. 8,16.
13. Јер је Мој сва ки пр ве нац; од оно га да-

 на ка да по бих све пр вен це у *зе мљи ми-
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сир ској, по све тих Се би сва ко га пр вен ца 
у Изра и љу од чо вје ка до жи вин че та; Мо ји 
ће би ти; Ја сам Го спод. *2.Мој. 13,15.
14. Још ре че Го спод Мој си ју у *пу сти њи 

си нај ској го во ре ћи: *2.Мој. 19,1.
15. Из број си но ве Ле ви је ве по до мо ви ма 

ота ца њи хо ви јех, по по ро ди ца ма њи хо ви-
јем, све му шки ње од мје се ца да на и ви ше 
из број.
16. И Мој си је их из бро ји по за по ви је сти 

Го спод њој, ка ко му би за по вје ђе но.
17. И бје ху си но ви Ле ви је ви по име ну 

ови: *Гир сон и Кат и †Ме ра ри је.
*1.Мој. 46,11. †4.Мој. 26,57.

18. А ово су име на си но ва Гир со но ви јех 
по по ро ди ца ма њи хо ви јем: *Ло ве ни је и 
Се меј. *2.Мој. 6,17.
19. А си но ви *Ка то ви по по ро ди ца ма 

сво јим: Амрам и Исар, Хе врон и Ози ло.
*4.Мој. 4,34.

20. А си но ви Ме ра ри је ви по по ро ди ца ма 
сво јим: Ма ли је и Му си је. То су по ро ди це 
ле вит ске по до мо ви ма ота ца сво јих.
21. Од Гир со на по ро ди ца Ло ве ни је ва и 

по ро ди ца Се ме је ва. То су по ро ди це Гир-
со но ве.
22. А из бро је них ме ђу њи ма, кад се из-

бро ји све му шки ње од мје се ца да на и 
ви ше, бје ше их из бро је ни јех све га се дам 
ти су ћа и пет сто ти на.
23. По ро ди це Гир со но ве ста ја ху у околу 

иза Ша то ра са за па да.
24. А стар је ши на од до ма отач ко га у по-

ро ди ца ма Гир со но вим бје ше Ели саф син 
Да и лов.
25. А си но ви Гир со но ви чу ва ху у Ша то ру 

од са стан ка *ша тор и на слон, †по кри вач 
ње гов и ‡за вјесу на вра ти ма Ша то ра од са-
стан ка, *2.Мој. 26,1. †2.Мој. 26,14. ‡2.Мој. 26,36.
26. И за вје се од три је ма и за вјесу на вра-

ти ма од три је ма што је око Ша то ра и око 
ол та ра, и ужа ње го ва за сва ку по тре бу 
ње го ву.
27. А од Ка та бје ше по ро ди ца Амра мо ва 

и по ро ди ца Иса ро ва и по ро ди ца Хе вро-
но ва и по ро ди ца Ози ло ва. То су по ро-
ди це Ка то ве.
28. Све га му шки ња од мје се ца да на и 

ви ше бје ше на број осам ти су ћа и шест 
сто ти на, ко ји слу жа ху око Све ти ње.

29. По ро ди це си но ва Ка то ви јех ста ја ху у 
околу по ред Ша то ра с ју га.
30. А стар је ши на од до ма отач ко га у по-

ро ди ца ма Ка то ви јем бје ше Ели са фан син 
Ози лов.
31. А они чу ва ху *ков чег и сто и сви јет-

њак и †ол тар и по су ђе у ‡Све ти њи ко-
јим слу же, и за вјесу, и све што при па да к 
ње му. *2.Мој. 25,10. †2.Мој. 27,1. ‡4.Мој. 4,15.
32. А *стар је ши на над стар је ши на ма ле-

вит ским бје ше Еле а зар син †Аро на све-
ште ни ка, по ста вљен над они ма ко ји чу-
ва ју Све ти њу. *1.Днев. 9,20. †4.Мој. 20,25.
33. А од Ме ра ри ја бје ше по ро ди ца Ма-

ли је ва и по ро ди ца Му си је ва. То су по ро-
ди це Ме ра ри је ве.
34. И бје ше их из бро је ни јех, кад се из-

бро ји све му шки ње од мје се ца да на и 
ви ше, шест ти су ћа и двје ста.
35. А стар је ши на од до ма отач ко га у по-

ро ди ца ма Ме ра ри је вим бје ше Су ри ло 
син Ави хе јев; они ста ја ху у околу по ред 
Ша то ра са сје ве ра.
36. И си но ви Ме ра ри је ви чу ва ху да ске од 

ша то ра и при је вор ни це ње го ве и ступ це 
ње го ве и сто пи це ње го ве и све спра ве ње-
го ве и све што к ње му при па да,
37. И ступ це од три је ма уна о ко ло и сто-

пи це њи хо ве и ко ље и ужа њи хо ва.
38. А пред Ша то ром од са стан ка с *ис-

то ка ста ја ху у око Мој си је и Арон и си-
но ви ње го ви чу ва ју ћи †Све ти њу за си-
но ве Изра и ље ве; а да ко дру ги при сту пи, 
по ги нуо би. *4.Мој. 2,3. †4.Мој. 18,5.
39. А све га Ле ви та кад их из бро ји Мој-

си је и Арон по за по ви је сти Го спод њој по 
по ро ди ца ма њи хо ви јем, све га му шки ња 
од мје сец да на и ви ше, бје ше два де сет и 
дви је ти су ће.
40. И Го спод ре че Мој си ју: Из број све пр -

вен це му шке ме ђу си но ви ма Изра и ље-
вим од мје се ц да на и ви ше, и са бе ри број 
име на њи хо ви јех.
41. И узми *Ле ви те за Ме не, Ја сам Го спод, 

мје сто †сви јех пр ве на ца ме ђу си но ви ма 
Изра и ље вим, и сто ку ле вит ску мје сто сви-
јех пр ве на ца од сто ке си но ва Изра и ље вих.

*4.Мој. 3,12. †4.Мој. 3,45.
42. И из бро ји Мој си је ка ко му за по вје ди 

Го спод, све пр вен це ме ђу си но ви ма Изра-
и ље ви јем;

ЧЕ ТВР ТА КЊИГА МОЈСИЈЕВА,  ГЛ. 3.



– 128 –

43. И све га пр ве на ца му шких, кад се из-
бро ји ше по име ни ма од јед но га мје се ца и 
ви ше, бје ше из бро је ни јех два де сет и дви је 
ти су ће и двје ста и се дам де сет и три.
44. И Го спод ре че Мој си ју го во ре ћи:
45. Узми *Ле ви те мје сто сви јех пр ве на ца 

ме ђу си но ви ма Изра и ље вим и сто ку ле-
вит ску мје сто сто ке њи хо ве, да бу ду Мо ји 
Ле ви ти; Ја сам Го спод. *4.Мој. 3,12.
46. А да се от ку пе оних двје ста и се дам-

де сет и три, што има пр ве на ца ме ђу си но-
ви ма Изра и ље ви јем ви ше не го *Ле ви та,

*4.Мој. 3,39.
47. Узми по пет си ка ла од гла ве; узми по све-

том си клу, а у тај си кал иде два де сет ге ра.
48. И по дај те нов це Аро ну и си но ви ма 

ње го ви јем, от куп за оне ко ји пре ла зе број 
њи хов. гера 1/20 сикла - 0,57 г
49. И узе Мој си је от куп од они јех ко ји 

оста ше пре ко они јех ко ји бјеху про ми је-
ње ни за Ле ви те.
50. И узе нов це од пр ве на ца си но ва *Из-

ра и ље ви јех, ти су ћу и три ста и ше зде сет и 
пет си ка ла, по све том си клу. *4.Мој. 3,46.
51. И да де Мој си је тај от куп Аро ну и си-

но ви ма ње го ви јем по за по ви је сти Го спод-
њој, као што за по вје ди Го спод Мој си ју.

Друга наређења за Левите. 
Бројање Левита.

4.Још ре че Го спод Мој си ју и Аро ну 
го во ре ћи:

2. Из број си но ве Ка то ве из ме ђу си но ва 
Ле ви је вих по по ро ди ца ма њи хо ви јем и 
по до мо ви ма ота ца њи хо ви јех.
3. Од три де сет го ди на и ви ше до пе де сет 

го ди на, све ко ји су за по сао да мо гу ра-
ди ти по сло ве у Ша то ру од са стан ка.
4. А ово ће би ти по сао си но ви ма Ка то ви-

јем у Ша то ру од са стан ка у Све ти њи над 
све ти ња ма:
5. Кад по ла зи вој ска, до ћи ће Арон са си-

но ви ма сво јим, и ски ну ће за вјесу с вра та, 
и по кри ће њом ков чег од Свје до чан ства.
6. Па ће по ње му про стри је ти по кри вач 

од ко жа ја зав чјих, и озго ће про стри је ти 
про сти рач од са ме пор фи ре, и про ву ћи 
ће му по лу ге.
7. И по сто лу за хље бо ве по ста вље не 

не ка про стру про сти рач од пор фи ре, и 

не ка мет ну на њ здје ле и ча ше и ви је дра и 
ко тли ће, и хљеб сваг да не ка је на ње му.
8. Поврх то га не ка про стру про сти рач од 

црв ца, и не ка по кри ју по кри ва чем од ко жа 
ја зав чјих, и не ка му про ву ку по лу ге.
9. И не ка узму про сти рач од пор фи ре и 

по кри ју сви јет њак и жи шке ње го ве и усе-
ка че ње го ве и ло па ти це ње го ве и све су-
до ве за уље, ко ји ма слу же око ње га.
10. И не ка га са сви јем спра ва ма ње го ви-

јем за ви ју у по кри вач од ко жа ја зав чијих, 
и мет ну га на по лу ге.
11. И по злат ном ол та ру не ка про стру 

про сти рач од пор фи ре и по кри ју га по-
кри ва чем од ко жа ја зав чијих, и про ву ку 
му по лу ге.
12. И не ка узму све спра ве за слу жбу, ко-

ји ма слу же у Све ти њи, и не ка их мет ну у 
про сти рач од пор фи ре и за ви ју у по кри-
вач од ко жа ја зав чијих, и мет ну на по лу ге.
13. И не ка оме ту пе пео с ол та ра и по ол-

та ру про стру про сти рач од скер ле та,
14. И не ка мет ну на њ све спра ве ње го ве, 

ко ји ма слу же на ње му, ма ши це, ви љу шке, 
ло па ти це и ко тли ће и све спра ве за ол тар, 
и не ка га по кри ју по кри ва чем од ко жа ја-
зав чијих, па му про ву ку по лу ге.
15. И кад то свр ши Арон и си но ви ње-

го ви и за ви ју *Све ти њу и све спра ве за 
Све ти њу, да по ђе вој ска, он да не ка до ђу 
си но ви Ка то ви да но се, али не ка се не до-
так ну ни јед не ства ри све те, да не по ги ну. 
То је по сао си но ва †Ка то ви јех у Ша то ру 
од са стан ка. *4.Мој. 3,31. †4.Мој. 7,9.
16. А Еле а зар син Аро на све ште ни ка 

не ка се ста ра за *уље за ви дје ло, и за кад 
ми ри сни, и за †жр тву сваг да шњу, и за уље 
по ма за ња, не ка па зи на сав Ша тор и на 
све што је у ње му, на Све ти њу и на по су ђе 
ње зи но. *2.Мој. 25,6. †4.Мој. 28,3.
17. И ре че Го спод Мој си ју и Аро ну го во-

ре ћи:
18. Не мој те да се ис три је би ко ље но по-

ро ди ца Ка то ви јех из ме ђу Ле ви та;
19. Не го им учи ни те ово да би оста ли 

жи ви и не би по мр ли кад при сту па ју к 
*Све ти њи над све ти ња ма: Арон и си но ви 
ње го ви не ка до ђу и од ре де сва ко ме шта 
ће ко ји ра ди ти и шта ће но си ти. *4.Мој. 4,4.
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20. А они не ка не до ла зе да гле да ју кад се 
за ви ја ју све те ства ри, да не по мру.
21. Опет ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
22. Из број и си но ве Гир со но ве по до мо-

ви ма ота ца њи хо ви јех и по по ро ди ца ма 
њи хо ви јем.
23. Од три де сет го ди на и ви ше до пе де-

сет го ди на из број их све ко ји су за слу жбу 
да мо гу слу жи ти у Ша то ру од са стан ка.
24. Ово је по сао по ро ди ца ма Гир со но ви-

јем што ће ра ди ти и но си ти:
25. Не ка но се за вје се од на сло на и Ша тор 

од са стан ка, по кри вач ње гов и по кри вач 
од ко жа ја зав чијих што је озго на ње му, и 
за вјесу на ула ску у Ша тор од са стан ка,
26. И за вје се од три је ма и *за вјесу на вра-

ти ма од три је ма што је око Ша то ра и око 
ол та ра, и ужа њи хо ва и све по су ђе за слу-
жбу њи хо ву и што год тре ба око то га ра-
ди ти не ка ра де. *4.Мој. 3,25.
27. По на ред би Аро но вој и си но ва ње го-

ви јех не ка би ва сва слу жба си но ва Гир со-
но ви јех за све што ће но си ти и што ће ра-
ди ти, и оста ви те им не ка чу ва ју све што 
су ду жни но си ти.
28. То је слу жба по ро ди ца си но ва Гир со  но-

ви јех у Ша то ру од са стан ка; а Ита мар син 
Аро на све ште ни ка не ка упра вља њи ма.
29. Из број и си но ве Ме ра ри је ве по по-

ро ди ца ма њи хо ви јем и по до мо ви ма 
ота ца њи хо ви јех,
30. Од три де сет го ди на и ви ше до пе де сет 

го ди на из број их све ко ји су за *слу жбу да 
мо гу слу жи ти у Ша то ру од са стан ка.

*4.Мој. 4,23.
31. А ово им је ду жност но си ти осим све 

слу жбе њи хо ве у Ша то ру од са стан ка: *Да-
ске од Ша то ра и при је вор ни це ње го ве и 
ступ це ње го ве и сто пи це ње го ве, *4.Мој. 3,36.
32. И ступ це од три је ма уна о ко ло, и сто-

пи це њи хо ве и ко ље њи хо во, и ужа њи-
хо ва, и све спра ве њи хо ве, и што год тре ба 
за те ства ри; а по и мен це из број те све 
спра ве што ће они но си ти.
33. То је слу жба по ро ди ца си но ва Ме ра-

ри је вих што су ду жни ра ди ти у Ша то ру од 
са стан ка под ру ком Ита ма ра си на Аро на 
све ште ни ка.
34. И из бро ји Мој си је и Арон с кне зо-

ви ма на род ним си но ве Ка то ве по по ро-

ди ца ма њи хо ви јем и по до мо ви ма ота ца 
њи хо ви јех,
35. Од три де сет го ди на и ви ше до пе де сет 

го ди на, све ко ји су за *слу жбу да мо гу слу-
жи ти у Ша то ру од са стан ка. *4.Мој. 8,24.
36. И бје ше их из бро је ни јех по по ро ди-

ца ма њи хо ви јем дви је ти су ће и се дам сто-
ти на и пе де сет.
37. То су из бро је ни из по ро ди ца Ка то ви-

јех што бје ху за слу жбу у Ша то ру од са-
стан ка, ко је из бро ји Мој си је и Арон, као 
што за по вје ди Го спод пре ко Мој си ја.
38. А си но ва Гир со но ви јех по по ро ди-

ца ма њи хо ви јем и по до мо ви ма ота ца 
њи хо ви јех бје ше из бро је ни јех,
39. Од три де сет го ди на и ви ше до пе де-

сет го ди на, сви јех што би ја ху за слу жбу 
да слу же у Ша то ру од са стан ка,
40. Бје ше их из бро је ни јех по по ро ди ца ма 

њи хо ви јем и по до мо ви ма ота ца њи хо ви-
јех дви је ти су ће и шест сто ти на и три де сет.
41. То су из бро је ни из по ро ди ца си но ва 

Гир со но ви јех, што бје ху за слу жбу у Ша-
то ру од са стан ка, ко је из бро ји Мој си је и 
Арон по за по ви је сти Го спод њој.
42. А из по ро ди ца си но ва Ме ра ри је вих 

по по ро ди ца ма њи хо ви јем и по до мо ви ма 
ота ца њи хо ви јех бје ше из бро је ни јех,
43. Од три де сет го ди на и ви ше до пе де-

сет го ди на, сви јех што би ја ху за *слу жбу да 
слу  же у Ша то ру од са стан ка, *4.Мој. 4,35.
44. Бје ше их из бро је ни јех по по ро ди-

ца ма њи хо ви јем три ти су ће и двје ста.
45. То су из бро је ни из по ро ди ца си но ва 

Ме ра ри је вих, ко је из бро ји Мој си је и Арон 
као што за по вје ди Го спод пре ко Мој си ја.
46. А све га бје ше из бро је ни јех Ле ви та, 

ко је из бро ји Мој си је и Арон с кне зо ви ма 
Изра и ље вим по по ро ди ца ма њи хо ви јем 
и по до мо ви ма ота ца њи хо ви јех,
47. Од три де сет го ди на и ви ше до пе де-

сет го ди на, што бје ху за слу жбу да слу же 
и да но се у Ша то ру од са стан ка,
48. Све га их бје ше из бро је ни јех осам ти-

су ћа и пет сто ти на и осам де сет.
49. Ка ко Го спод за по вје ди пре ко Мој си ја, 

бјеху из бро је ни, сва ки за оно што тре ба да 
ра ди и да но си; и из бро је ни бјеху они ко је 
је Го спод за по вје дио Мој си ју да се из бро је.
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Одвајање нечистијех. Жртва за гријех 
због невјерности. Дар за љубавну 

сумњу и вода проклетства.

5.И  ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
2. За по вје ди си но ви ма Изра и ље ви јем 

не ка издвоје из око ла све гу ба ве и све ко-
ји ма те че сје ме и све ко ји су се осквр ни ли 
о мр тва ца,
3. Био чо вјек или же на, издвој те, иза 

око ла из двој те их, да не сквр не око ла 
они ма ме ђу ко ји ма на ста вам.
4. И учи ни ше та ко си но ви Изра и ље ви, и 

издво јише их из око ла; ка ко Го спод ка за 
Мој си ју, та ко учи ни ше си но ви Изра и ље ви.
5. Још ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
6. Ре ци си но ви ма Изра и ље ви јем: Чо вјек 

или же на кад учи ни ка кав гри јех људ ски, те 
згри је ши Го спо ду, и бу де она ду ша кри ва,
7. Та да не ка при зна ју гри јех ко ји су учи-

ни ли, и ко је крив не ка вра ти ци је ло чим 
је крив и не ка до мет не озго пе ти дио и да 
оно ме ко ме је скри вио.
8. И ако онај не ма ни ко га ко ме би при-

па ла на кна да за ште ту, не ка се да Го спо ду 
и не ка бу де све ште ни ку осим ов на за очи-
шће ње ко јим ће га очи сти ти.
9. Та ко и сва ки при нос из ме ђу сви јех 

ства ри ко је по све ћу ју си но ви Изра и ље ви 
и до но се све ште ни ку, ње гов не ка бу де;
10. И што год ко по све ти, не ка је ње го во, и 

што год ко да све ште ни ку, не ка је ње го во.
11. Још ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
12. Ка жи си но ви ма Изра и ље вим и ре ци 

им: Чи ја би *же на за стра ни ла те би му 
згри је ши ла, *При че 2,16.
13. И дру ги би је об ле жао, а муж ње-

зин не би знао, не го би она за та ји ла да се 
осквр ни ла, и не би би ло свје до ка на њу, 
ни ти би се за те кла,
14. А ње му би до шла сум ња љу бав на, те би 

из љу ба ви сум њао на сво ју же ну, а она би 
би ла осквр ње на; или би му до шла сум ња 
љу бав на те би из љу ба ви сум њао на сво ју 
же ну, а она не би би ла осквр ње на;
15. Он да не ка муж до ве де же ну сво ју к све-

ште ни ку, и не ка до не се за њу при нос ње-
зин, де се ти дио ефе *бра шна јеч ме но га, али 
не ка га не по ли је уљем и не ка не мет не на њ 

ка да, јер је при нос за сум њу љу бав ну, дар за 
спо мен да се спо ме не гри јех; *3.Мој. 5,11.
16. И не ка је све ште ник при ве де и по-

ста ви пред *Го спо дом. *3.Мој. 1,3.
17. И не ка узме све ште ник све те во де 

у суд зе мља ни; и пра ха с по да у Ша то ру 
не ка узме и успе у во ду.
18. И по ста вив ши све ште ник *же ну 

пред Го спо дом не ка јој от кри је гла ву и 
мет не јој на ру ке дар за спо мен, ко ји је 
дар за сум њу љу бав ну; а све ште ник не ка 
др жи у ру ци сво јој гор ку во ду, ко ја но си 
про клет ство. *1.Кор. 11,6.
19. И не ка све ште ник за ку не же ну, и 

ре че јој: Ако ни је ни ко спа вао с то бом, и 
ако ни је си за стра ни ла од му жа сво је га на 
не чи сто ту, не ка ти не бу де ни шта од ове 
во де гор ке, ко ја но си про клет ство.
20. Ако ли си за стра ни ла од му жа сво је га 

и осквр ни ла се, и ко год дру ги осим му жа 
тво је га спа вао с то бом,
21. Та да све ште ник за кли њу ћи же ну 

не ка је про ку не и ре че же ни: Да те *Го-
спод по ста ви за уклин и за кле тву у на-
ро ду твом учи нив ши да ти бе дро спад не 
а тр бух оте че. страшну опомену  *Иса. 65,15.
22. И не ка ти ова во да про кле та уђе у 

цри је ва да ти оте че тр бух и да ти бе дро 
спад не. А же на не ка ре че: Амин, амин.
23. Та да не ка на пи ше све ште ник те кле-

тве у књи гу, и не ка их спе ре во дом гор ком.
24. И не ка да же ни да се на пи је гор ке 

во де про кле те да уђе у њу во да про кле та 
и бу де гор ка.
25. И не ка узме све ште ник из ру ку же ни, 

дар за сум њу љу бав ну, и обр не дар пред 
Го спо дом и при не се га на ол та ру.
26. И не ка узме *све ште ник у ша ку од 

†да ра ње зи на спо мен, и за па ли на ол та ру, 
па он да не ка да же ни во ду да по пи је.

*3.Мој. 2,2. †3.Мој. 2,9.
27. А кад јој да во ду да пи је, ако се бу де 

осквр ни ла и учи ни ла не вје ру му жу сво-
је му, он да ће ући во да про кле та у њу и по-
ста ће гор ка, и тр бух ће јој оте ћи и спа сти 
бе дро, и она ће *же на по ста ти уклин у на-
ро ду сво јем. *Проп. 7,26.
28. Ако ли се не бу де осквр ни ла же на, 

не го бу де чи ста, не ће јој би ти ни шта и 
има ће дје це.
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29. Ово је за кон за сум њу љу бав ну, кад же-
 на за стра ни од му жа сво је га и осквр ни се;
30. Или кад ко ме до ђе сум ња љу бав на те 

по сум ња из љу ба ви на же ну сво ју и по-
ста ви је пред Го спо дом и свр ши јој све-
ште ник све по овом за ко ну.
31. И муж да је прост од гри је ха, али же на 

да но си сво је *бе за ко ње. *3.Мој. 20,17.
Закон о назирејима. Благослов.

6. Још ре че Го спод Мој си ју го во-
ре ћи:

2. Ре ци си но ви ма Изра и ље ви јем, и ка жи 
им: Кад чо вјек или же на учи ни за вјет на зи-
реј ски, да бу де на зи реј Го спо ду, посвећен
3. Не ка се уз др жа ва од ви на и си ло ви та 

пи ћа, и не ка не пи је оц та вин ско га ни 
оц та од си ло ви та пи ћа ни ти ка кво га пи ћа 
од гро жђа и не ка не је де гро жђа ни но-
во га ни су хо га. сирће
4. До кле год тра је ње го во на зи реј ство 

не ка не је де ни шта од ви но ве ло зе, ни 
зр на ни љу ске.
5. До кле тра је ње го во на зи реј ство, не ка 

му бри тва не при је ђе пре ко гла ве; до кле 
се не на вр ше да ни за ко је се учи нио на зи-
реј Го спо ду, не ка бу де свет и не ка оста вља 
ко су на гла ви сво јој.
6. До кле тра ју да ни за ко је се учи нио на зи-

реј Го спо ду, не ка не при сту па к мр тва цу.
7. Ни за оцем сво јим ни за ма те ром сво-

јом ни за бра том сво јим ни за се стром 
сво јом, не ка се за њи ма не сквр ни кад 
умру; јер је на зи реј ство Бо га ње го ва на 
гла ви ње го вој. посвећеност
8. До кле год тра је на зи реј ство ње го во, 

свет је Го спо ду.
9. Ако ли би ко умро до ње га напре чац, 

те би осквр нио на зи реј ство гла ве ње го ве, 
не ка обри је гла ву сво ју у дан чи шће ња 
сво је га, сед ми дан не ка је обри је.
10. А осми дан не ка до не се дви је *гр ли це 

или два го лу би ћа све ште ни ку на вра та 
Ша то ра од са стан ка. *3.Мој. 5,7.
11. И све ште ник не ка зго то ви од јед-

но га жр тву за гри јех а од дру го га жр тву 
па ље ни цу, и не ка га очи сти од оно га што 
је згри је шио код мр тва ца; та ко ће по све-
ти ти гла ву ње го ву у тај дан.
12. И не ка оди је ли Го спо ду да не на зи-

реј ства сво је га, и до не се јаг ње од го ди не 

за кри ви цу; а пре ђа шњи да ни про па да ју, 
јер му се осквр ни ло на зи реј ство. намени
13. А ово је за кон за на зи ре је: Кад се на-

вр ше да ни на зи реј ству ње го ву, не ка до ђе 
на вра та Ша то ра од са стан ка.
14. И не ка до не се за жр тву Го спо ду јаг ње 

му шко од го ди не здра во за жр тву па ље-
ни цу, и јаг ње жен ско од го ди не здра во за 
гри јех, и ов на здра ва за жр тву за хвал ну,
15. И *ко та ри цу †хље бо ва при је сни јех, 

ко ла ча од би је ло га ‡бра шна за ми је ше ни-
јех с уљем, и по га ча при је сни јех на ма за ни-
јех уљем, с да ром њи хо ви јем и с на ље вом 
њи хо ви јем. *3.Мој. 8,2. †2.Мој. 29,2. ‡3.Мој. 2,4.
16. А то ће све ште ник при ни је ти пред 

Го спо дом и учи ни ти жр тву за гри јех ње-
гов и жр тву ње го ву па ље ни цу.
17. А ов на ће при ни је ти на жр тву за-

хвал ну Го спо ду с ко та ри цом при је сни-
јех хље бо ва; при ни је ће све ште ник и дар 
ње гов и на љев ње гов. бесквасних
18. Та да на зи реј не ка обри је гла ву сво-

је га на зи реј ства на вра ти ма Ша то ра од 
са стан ка; и узев ко су на зи реј ства сво је га 
не ка је мет не у огањ ко ји је под жр твом 
за хвал ном.
19. И све ште ник не ка узме пле ће ку ха но 

од ов на и је дан *ко лач при је сан из † ко-
та ри це и јед ну по га чу при је сну, и не ка 
мет не на ру ке на зи ре ју, по што обри је на-
зи реј ство сво је. *2.Мој. 29,23. †3.Мој. 8,31.
20. И све ште ник не ка обр ће те ства ри 

на *жр тву обр та ну пред Го спо дом; то је 
све ти ња, ко ја при па да све ште ни ку осим 
гру ди обр та них и пле ћа по диг ну то га; а 
по сли је то га на зи реј мо же пи ти †ви на.

*3.Мој. 9,21. †Проп. 9,7.
21. То је за кон за на зи ре ја ко ји се за вје-

ту је, и то је при нос ње гов Го спо ду за на зи-
реј ство ње го во, осим оно га што би ви ше 
мо гао учи ни ти; ка кав му бу де за вјет ко-
јим се за вје ту је, та ко не ка учи ни осим за-
ко на сво је га на зи реј ства.
22. Још ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
23. Ре ци Аро ну и си но ви ма ње го ви јем и 

ка жи: Ова ко бла го си љај те си но ве Изра и-
ље ве го во ре ћи им:
24. Да те бла го сло ви *Го спод и да те чу ва!

*Псал. 121,7.
25. Да те оба сја Го спод ли цем сво јим и 

бу де ти *ми ло стив!
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*1.Мој. 43,29.
26. Да Го спод обра ти ли це сво је к те би и 

да де ти мир!
27. И не ка при зи вљу име Мо је на си но ве 

Изра и ље ве, и Ја ћу их бла го сло ви ти.

Жртве племенскијех кнезова за 
освећивање Шатора од састанка.

7.И онај дан кад Мој си је свр ши и 
по ди же Ша тор, и кад га по ма за 

и осве ти са сви јем по су ђем ње го ви јем и 
*ол тар са сви јем по су ђем ње го ви јем, кад 
по ма за и осве ти, *1.О цар. 8,64.
2. До не со ше кне зо ви Изра и ље ви, стар је-

ши не у до мо ви ма ота ца сво јих, кне зо ви 
над пле ме ни ма и по гла ва ри од они јех 
ко ји бјеху из бро је ни,
3. До не со ше при лог свој пред Го спо да, 

ше сто ра ко ла по кри ве на и два на ест во-
ло ва, јед на ко ла од два кне за и по јед но га 
во ла сва ки, и до не со ше пред Ша тор.
4. А Го спод ре че Мој си ју го во ре ћи:
5. Узми то од њих да бу де за слу жбу у Ша-

то ру од са стан ка, и по дај Ле ви ти ма, сва-
ко ме пре ма слу жби ње го вој.
6. И узе Мој си је ко ла и во ло ве, и да де их 

Ле ви ти ма.
7. Дво ја ко ла и че ти ри во ла да де си но ви ма 

Гир со но ви јем пре ма слу жби њи хо вој.
8. А оста ла че тво ра ко ла и осам во ло ва 

да де си но ви ма Ме ра ри је вим пре ма слу-
жби њи хо вој под упра вом Ита ма ра си на 
Аро на све ште ни ка.
9. А си но ви ма Ка то ви јем не да де ни шта, 

јер им по сао би ја ше слу жи ти Све ти њи, и 
но ша ху на ра ме ни ма.
10. И до не со ше кне зо ви да се по све ти 

ол тар кад би по ма зан, до не со ше кне зо ви 
при ло ге сво је пред ол тар.
11. А Го спод ре че Мој си ју: Је дан кнез у је-

дан дан, а дру ги кнез у дру ги дан не ка до-
но се сво је при ло ге да се по све ти ол тар.
12. И пр ви дан до не се при лог свој На сон 

син Ами на да вов од пле ме на Ју ди на;
13. А при лог ње гов бје ше: Јед на здје ла 

*сре бр на од сто и три де сет си ка ла, јед на 
†ча ша сре бр на од се дам де сет си ка ла, по 
си клу све том; а обо је пу но ‡бра шна би је-
ло га по ми је ша на с уљем за дар;

*4.Мој. 7,25. †2.Мој. 25,29. ‡4.Мој. 7,31.
14. Јед на ка ди о ни ца злат на од де сет си-

ка ла, пу на ка да;
15. Јед но те ле, је дан ован, јед но јаг ње од 

го ди не за жр тву па ље ни цу;
16. Је дан ја рац за гри јех;
17. А за жр тву за хвал ну два во ла, пет ов-

но ва, пет ја ра ца, пет ја га ња ца од го ди не. 
То би при лог На со на си на Ами на да во ва.
18. Дру ги дан до не се На та на и ло син Со-

га ров, кнез пле ме на Иса ха ро ва,
19. До не се при лог свој: Јед ну здје лу сре-

бр ну од сто и три де сет си ка ла, јед ну ча шу 
сре бр ну од се дам де сет си ка ла по си клу 
све том, обо је пу но би је ло га бра шна по-
ми је ша на с уљем за дар;
20. Јед ну ка ди о ни цу злат ну од де сет си-

ка ла пу ну ка да;
21. Јед но те ле, јед но га ов на, јед но јаг ње од 

го ди не за *жр тву па ље ни цу; *1.Мој. 8,20.
22. Јед но га јар ца за гри јех;
23. А за жр тву за хвал ну два во ла, пет ов-

но ва, пет ја ра ца, пет ја га ња ца од го ди не. 
То би при лог На та на и ла си на Со га ро ва.
24. Тре ћи дан до не се кнез си но ва За ву-

ло но ви јех, Ели јав син Хе ло нов;
25. Ње гов при лог бје ше: Јед на здје ла сре-

бр на од сто и три де сет си ка ла, јед на ча ша 
сре бр на од се дам де сет си ка ла, по си клу 
све том, а обо је пу но би је ло га бра шна по-
ми је ша на с уљем за дар;
26. Јед на ка ди о ни ца злат на од де сет си-

ка ла пу на ка да;
27. Јед но те ле, је дан ован, јед но *јаг ње од 

го ди не за жр тву па ље ни цу; *Иса. 53,7.
28. Је дан ја рац за гри јех;
29. А за жр тву за хвал ну два во ла, пет ов-

но ва, пет ја ра ца, пет ја га ња ца од го ди не. 
То би при лог Ели ја ва си на Хе ло но ва.
30. Че твр ти дан до не се кнез си но ва Ру-

ви мо ви јех Ели сур син Се ди ју ров;
31. При лог ње гов бје ше: Јед на здје ла сре-

бр на од сто и три де сет си ка ла, јед на ча ша 
сре бр на од се дам де сет си ка ла, по си клу 
све том, обо је пу но би је ло га бра шна по-
ми је ша на с уљем за дар;
32. Јед на ка ди о ни ца злат на од де сет си-

ка ла пу на ка да;
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33. Јед но те ле, је дан ован, јед но јаг ње од 
го ди не за жр тву па ље ни цу;
34. Је дан ја рац за гри јех;
35. А за жр тву за хвал ну два во ла, пет ов-

но ва, пет ја ра ца, пет ја га ња ца од го ди не. 
То би при лог Ели су ра си на Се ди ју ро ва.
36. Пе ти дан до не се кнез си но ва Си ме у-

но ви јех Са ла ми ло син Су ри са да јев;
37. При лог ње гов бје ше: Јед на здје ла сре-

бр на од сто и три де сет си ка ла, јед на ча ша 
сре бр на од се дам де сет си ка ла, по си клу 
све том, обо је пу но би је ло га бра шна по-
ми је ша на с уљем за дар;
38. Јед на ка ди о ни ца злат на од де сет си-

ка ла пу на ка да;
39. Јед но те ле, је дан ован, јед но *јаг ње од 

го ди не за жр тву па ље ни цу; *2.Мој. 12,5.
40. Је дан ја рац за гри јех;
41. А за жр тву за хвал ну два во ла, пет ов-

но ва, пет ја ра ца, пет ја га ња ца од го ди не. То 
би при лог Са ла ми ла си на Су ри са да је ва.
42. Ше сти дан до не се кнез си но ва Га до-

ви јех Ели саф син Ра гу и лов;
43. При лог ње гов бје ше: Јед на здје ла 

*сре бр на од сто и три де сет си ка ла, јед на 
ча ша сре бр на од се дам де сет си ка ла, по 
си клу све том, обо је пу но би је ло га †бра-
шна по ми је ша на с уљем за дар;

*4.Мој. 7,49. †3.Мој. 2,5.
44. Јед на ка ди о ни ца злат на од де сет си-

ка ла пу на ка да;
45. Јед но те ле, је дан ован, јед но јаг ње од 

го ди не за жр тву па ље ни цу;
46. Је дан ја рац за гри јех;
47. А за жр тву за хвал ну два во ла, пет ов-

но ва, пет ја ра ца, пет ја га ња ца од го ди не. 
То би при лог Ели са фа си на Ра гу и ло ва.
48. Сед ми дан до не се кнез си но ва Је фре-

мо ви јех Ели са ма син Еми ју дов;
49. При лог ње гов бје ше: Јед на здје ла сре-

бр на од сто и три де сет си ка ла, јед на ча ша 
сре бр на од се дам де сет си ка ла, по си клу 
све том, обо је пу но би је ло га бра шна по-
ми је ша на с уљем за дар;
50. Јед на ка ди о ни ца злат на од де сет си-

ка ла пу на ка да;
51. Јед но те ле, је дан ован, јед но јаг ње од 

го ди не за жр тву па ље ни цу;
52. Је дан ја рац за гри јех;

53. А за жр тву за хвал ну два во ла, пет ов-
но ва, пет ја ра ца, пет ја га ња ца од го ди не. 
То би при лог Ели са ме си на Еми ју до ва.
54. Осми дан до не се кнез си но ва *Ма на-

си ји них †Га ма ли ло син Фа да су ров;
*4.Мој. 2,20. †4.Мој. 1,10.

55. При лог ње гов бје ше: Јед на здје ла сре-
бр на од сто и три де сет си ка ла, јед на ча ша 
сре бр на од се дам де сет си ка ла, по си клу 
све том, обо је пу но би је ло га бра шна по-
ми је ша на с уљем за дар;
56. Јед на ка ди о ни ца злат на од де сет си-

ка ла пу на ка да;
57. Јед но те ле, је дан ован, јед но *јаг ње од 

го ди не за жр тву па ље ни цу; *2.Мој. 12,5.
58. Је дан ја рац за гри јех;
59. А за жр тву за хвал ну два во ла, пет ов-

но ва, пет ја ра ца, пет ја га ња ца од го ди не. 
То би при лог Га ма ли ла си на Фа да су ро ва.
60. Де ве ти дан до не се кнез си но ва Ве ни-

ја ми но вих Ави дан син Га де о ни јев;
61. При лог ње гов бје ше: Јед на здје ла сре-

бр на од сто и три де сет си ка ла, јед на ча ша 
сре бр на од се дам де сет си ка ла, по си клу 
све том, обо је пу но би је ло га бра шна по-
ми је ша на с уљем за дар;
62. Јед на ка ди о ни ца злат на од де сет си-

ка ла пу на ка да;
63. Јед но те ле, је дан ован, јед но јаг ње од 

го ди не за жр тву па ље ни цу;
64. Је дан ја рац за гри јех;
65. А за жр тву за хвал ну два во ла, пет ов-

но ва, пет ја ра ца, пет ја га ња ца од го ди не. 
То би при лог Ави да на си на Га де о ни је ва.
66. Де се ти дан до не се кнез си но ва Да но-

ви јех Ахи је зер син Ами са да јев;
67. При лог ње гов бје ше: Јед на здје ла сре-

бр на од сто и три де сет си ка ла, јед на ча ша 
сре бр на од се дам де сет си ка ла, по си клу 
све том, обо је пу но би је ло га бра шна по-
ми је ша на с уљем за дар;
68. Јед на ка ди о ни ца злат на од де сет си-

ка ла пу на ка да;
69. Јед но те ле, је дан ован, јед но јаг ње од 

го ди не за жр тву па ље ни цу;
70. Је дан ја рац за гри јех;
71. А за жр тву за хвал ну два во ла, пет ов-

но ва, пет ја ра ца, пет ја га ња ца од го ди не. 
То би при лог Ахи је зе ра си на Ами са да је ва.
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72. Је да на е сти дан до не се кнез си но ва 
Аси ро ви јех Фа га и ло син Ехра нов;
73. При лог ње гов бје ше: Јед на здје ла сре-

бр на од сто и три де сет си ка ла, јед на ча ша 
сре бр на од се дам де сет си ка ла, по си клу 
све том, обо је пу но би је ло га бра шна по-
ми је ша на с уљем за дар;
74. Јед на ка ди о ни ца злат на од де сет си-

ка ла пу на ка да;
75. Јед но те ле, је дан ован, јед но јаг ње од 

го ди не за жр тву па ље ни цу;
76. Је дан ја рац за гри јех;
77. А за жр тву за хвал ну два во ла, пет ов-

но ва, пет ја ра ца, пет ја га ња ца од го ди не. 
То би при лог Фа га и ла си на Ехра но ва.
78. Два на е сти дан до не се кнез си но ва 

Неф та ли мо ви јех Ахи реј син Ена нов;
79. При лог ње гов бје ше: Јед на здје ла *сре-

бр  на од сто и три де сет си ка ла, јед на ча ша 
сре бр на од се дам де сет си ка ла, по си клу 
све том, обо је пу но би је ло га бра шна по-
ми је ша на с уљем за дар; *Јер. 52,19.
80. Јед на ка ди о ни ца злат на од де сет си-

ка ла пу на ка да;
81. Јед но те ле, је дан ован, јед но јаг ње од 

го ди не за жр тву па ље ни цу;
82. Је дан ја рац за гри јех;
83. А за жр тву за хвал ну два во ла, пет ов-

но ва, пет ја ра ца, пет ја га ња ца од го ди не. 
То би при лог Ахи ре ја си на Ена но ва.
84. То је при лог кне зо ва Изра и ље ви јех да 

се по све ти ол тар по што би по ма зан: Два-
на ест здје ла сре бр ни јех, два на ест ча ша сре-
бр ни јех, два на ест ка ди о ни ца злат ни јех;
85. Сва ка здје ла сре бр на од сто и три де сет 

си ка ла, и сва ка ча ша од се дам де сет си ка ла; 
све га сре бра у ти јем су до ви ма дви је ти су ће 
и че ти ри сто ти не си ка ла, по си клу све том;
86. Два на ест ка ди о ни ца злат ни јех пу-

ни јех ка да, сва ка ка ди о ни ца од де сет си-
ка ла, по си клу све том; све га зла та у ка ди-
о ни ца ма сто и два де сет си ка ла;
87. Све га сто ке за *жр тву па ље ни цу два-

на ест те ла ца, два на ест ов но ва, два на ест 
ја га ња ца од го ди не с да ром сво јим, и ја-
ра ца два на ест за гри јех; *3.Мој. 2,1.
88. А све га сто ке за жр тву за хвал ну два-

де сет и че ти ри во ла, ше зде сет ов но ва, 
ше зде сет ја ра ца, ше зде сет ја га ња ца од го-
ди не. То би при лог да се по све ти ол тар, 
по што би по ма зан.

89. И кад Мој си је ула жа ше у Ша тор од 
са стан ка да го во ри пред Бо гом, та да чу-
ја ше глас гдје му го во ри са за клоп ца што 
бје ше на ков че гу од Свје до чан ства из-
ме ђу два хе ру ви ма; и го во ра ше му.

О златном свијећњаку. 
Посвећивање и доба службе.

8.И  ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
2. Ка жи Аро ну и ре ци му: Кад за па лиш 

жи шке, се дам жи жа ка не ка сви је тли 
спри јед на сви јећ ња ку.
3. И учи ни Арон та ко, и за па ли жи шке да 

сви је тле спри јед на сви јећња ку, као што 
Го спод за по вје ди Мој си ју.
4. А сви јећњак бје ше ско ван од зла та, и 

сту пац му и цви је ће ско ва но; по при ли ци 
ко ју по ка за Го спод Мој си ју та ко бје ше на-
чи нио сви јећ њак.
5. Још ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
6. Узми Ле ви те из ме ђу си но ва Изра и ље-

ви јех, и очи сти их.
7. А учи ни им ово да их очи стиш: По-

кро пи их во дом очи шће ња, а они не ка 
об ри ју све ти је ло сво је и опе ру ха љи не 
сво је, и очи сти ће се.
8. По том не ка узму те ле с да ром уз ње га, 

би је лим бра шном по ми је ша ним с уљем; и 
дру го те ле узми за гри јех.
9. Па до ве ди Ле ви те пред Ша тор од са-

стан ка, и са зо ви сав збор си но ва Изра и-
ље ви јех.
10. И до ве ди Ле ви те пред Го спо да, и не ка 

мет ну си но ви Изра и ље ви ру ке сво је на 
Ле ви те.
11. И *Арон не ка при не се †Ле ви те Го спо ду 

за при нос од си но ва Изра и ље ви јех да вр-
 ше слу жбу Го спо ду. *4.Мој. 8,21. †4.Мој. 8,15.
12. А Ле ви ти не ка мет ну ру ке сво је на гла-

 ве те о ци ма, па при не си јед но те ле за *гри-
јех а дру го на †жр тву па ље ни цу Го спо ду да 
се очи сте Ле ви ти. *3.Мој. 8,14. †3.Мој. 1,4.
13. И по ста ви Ле ви те пред Аро ном и си-

но ви ма ње го ви јем, и при не си их као при-
нос Го спо ду.
14. И од вој *Ле ви те из ме ђу си но ва Изра-

и ље ви јех да бу ду Мо ји Ле ви ти. *4.Мој. 3,45.
15. А по сли је не ка до ђу Ле ви ти да слу же 

у Ша то ру од са стан ка, кад их очи стиш и 
при не сеш као при нос.
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16. Јер су Ме ни да ни из ме ђу си но ва 
Изра и ље ви јех; за све што отва ра ма те-
ри цу, за све пр вен це из ме ђу си но ва Изра-
и ље ви јех узех њих.
17. Јер је Мој сва ки пр ве нац ме ђу си но-

ви ма *Изра и ље ви јем и од љу ди и од сто ке; 
онај дан кад по бих све пр вен це у †зе мљи 
ми сир ској, по све тио сам их Се би.

*2.Мој. 13,2. †2.Мој. 13,15.
18. А Ле ви те узех за све пр вен це си но ва 

Изра и ље ви јех.
19. И да дох *Ле ви те на дар †Аро ну и си но-

ви ма ње го ви јем из ме ђу си но ва Изра и ље-
ви јех, да слу же умје сто си но ва Изра и ље ви-
јех у Ша то ру од са стан ка, и да бу ду от куп за 
си но ве Изра и ље ве, да не би до ла зио ‡по-
мор на си но ве Изра и ље ве, кад би при сту-
па ли к Све ти њи си но ви Изра и ље ви.

*4.Мој. 1,53. †4.Мој. 3,9. ‡4.Мој. 16,46.
20. И учи ни Мој си је и Арон и сав збор 

си но ва Изра и ље ви јех Ле ви ти ма све што 
за по вје ди Го спод Мој си ју за Ле ви те, та ко 
им учи ни ше си но ви Изра и ље ви.
21. И очи сти ше се Ле ви ти, и опра ше ха-

љи не сво је, и при не се их Арон као при-
нос пред Го спо дом, и очи сти их Арон да 
би би ли чи сти.
22. И он да тек при сту пи ше *Ле ви ти да 

вр  ше †слу жбу сво ју у Ша то ру од са стан ка 
пред Аро ном и пред си но ви ма ње го ви-
јем; као што за по вје ди Го спод Мој си ју за 
Ле ви те, та ко им учи ни ше.

*2.Днев. 30,15. †2.Днев. 31,2.
23. И опет ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
24. И ово је за Ле ви те: Од два де сет и пет 

го ди на и ви ше не ка сту па ју у слу жбу да 
слу же у Ша то ру од са стан ка.
25. А кад ко ме бу де пе де сет го ди на, не ка 

из ла зи из те слу жбе и ви ше не ка не слу жи.
26. Али не ка слу жи бра ћи сво јој у Ша то ру 

од са стан ка ра де ћи што тре ба ра ди ти, а 
сам не ка не вр ши *слу жбе. Та ко учи ни Ле-
ви ти ма за по сло ве њи хо ве. *4.Мој. 4,35.

Дјеца Израиљева славе Пасху. 
Пасха за нечисте и путнике. 

Стуб од облака и стуб од ватре.

9.Још ре че Го спод Мој си ју у пу сти њи 
си нај ској дру ге го ди не по из ла ску 

њи хо ву из зе мље ми сир ске пр во га мје-
се ца, го во ре ћи:

2. Не ка сла ве си но ви Изра и ље ви Пас ху у 
од ре ђе но ври је ме.
3. Че тр на е сто га да на ово га мје се ца уве че 

сла ви те је у од ре ђе но ври је ме, по сви јем 
за ко ни ма и по сви јем уред ба ма ње зи ни-
јем сла ви те је.
4. И ре че Мој си је си но ви ма Изра и ље ви-

јем да сла ве Пас ху.
5. И сла ви ше Пас ху пр во га мје се ца че тр-

на е сто га да на уве че у пу сти њи си нај ској; 
ка ко бје ше Го спод за по вје дио Мој си ју, све 
она ко учи ни ше си но ви Изра и ље ви.
6. А би ја ху не ки ко ји се осквр ни ше о мр-

тва ца те не мо га ху сла ви ти Пас хе онај 
дан; и до ђо ше исти дан пред Мој си ја и 
пред Аро на;
7. И ре ко ше му љу ди они: Ми смо не чи-

сти од мр тва ца; за што да нам ни је сло-
бод но при ни је ти жр тву Го спо ду у ври-
је ме за јед но са си но ви ма Изра и ље ви јем?
8. А Мој си је им ре че: Ста ни те да чу јем 

шта ће за по вје ди ти Го спод за вас.
9. А Го спод ре че Мој си ју го во ре ћи:
10. Ка жи си но ви ма Изра и ље ви јем и ре ци: 

Ко би био не чист од мр тва ца или би био 
на даљ ном пу ту из ме ђу вас или из ме ђу ва-
ше га на траж ја, не ка сла ви Пас ху Го спо ду,
11. Дру го га мје се ца че тр на е сто га да на 

уве че не ка је сла ве с при је сни јем *хље бом 
и с гор ким зе љем не ка је је ду. *2.Мој. 12,8.
12. Не ка не оста вља ју од ње ни шта до 

*ју тра, и ко сти да јој не пре ло ме, по све му 
за ко ну за Пас ху не ка је сла ве. *2.Мој. 12,10.
13. А ко је чист и ни је на пу ту, па би про-

пу стио сла ви ти Пас ху, да се ис три је би 
*ду ша она из на ро да сво је га, јер не при-
не се † Го спо ду ‡жр тве на ври је ме, гри јех 
свој не ка но си онај чо вјек.

*2.Мој. 12,15. †3.Мој. 17,4. ‡Је вр. 10,26.
14. И ако би ме ђу ва ма жи вио стра нац 

и сла вио би Пас ху Го спо ду, по за ко ну и 
уред би за Пас ху не ка је сла ви; а *за кон да 
вам је јед нак и стран цу и оно ме ко се ро-
дио у †зе мљи. *4.Мој. 15,15. †2.Мој. 12,49.
15. А у ко ји дан би по диг нут Ша тор, по-

кри облак Ша тор над на сло ном од Свје-
до чан ства; а уве че бје ше над Ша то ром 
као огањ до ју тра.
16. Та ко би ја ше јед на ко: Облак га за кла-

ња ше, али но ћу би ја ше као огањ.
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17. И кад би се *облак по ди гао из над Ша-
то ра, та да по ла жа ху си но ви Изра и ље ви, а 
гдје би стао облак, он дје се уста вља ху си-
но ви Изра и ље ви. *2.Мој. 40,36.
18. По за по ви је сти Го спод њој по ла жа ху 

си но ви Изра и ље ви, и по за по ви је сти Го-
спод њој уста вља ху се; до кле год ста ја ше 
облак над Ша то ром, они ста ја ху у око лу,
19. И кад облак ду го ста ја ше над Ша-

то ром, та да завр шава ху си но ви Изра и-
ље ви што тре ба завр шава ти Го спо ду и 
не по ла жа ху.
20. И кад облак би ја ше над Ша то ром 

ма ло да на, по за по ви је сти Го спод њој ста-
ја ху у око лу и по за по ви је сти Го спод њој 
по ла жа ху.
21. Кад би пак облак ста јао од ве че ра до 

ју тра, а ују тру би се по ди гао облак, та да 
по ла жа ху; би ло да њу или но ћу, кад би се 
облак по ди гао, они по ла жа ху.
22. Ако ли би два да на или мје сец да на или 

го ди ну *облак ста јао над Ша то ром, ста ја ху 
у око лу си но ви Изра и ље ви и не по ла жа ху, 
а ка ко би се по ди гао, они по ла жа ху.

*2.Мој. 40,36.
23. По за по ви је сти Го спод њој ста ја ху 

у око, и по за по ви је сти Го спод њој по-
ла жа ху; и завр ша ва ху што тре ба завр-
шава ти Го спо ду, као што бје ше за по вје-
дио Го спод пре ко Мој си ја.

Употреба труба. Полазак народа 
из синајске пустиње.

10. Још ре че Го спод Мој си ју го во-
ре ћи:

2. На чи ни се би дви је тру бе од сре бра, ко-
ва не да бу ду; њи ма ћеш са зи ва ти збор и 
за по ви је да ти да по ла зи вој ска.
3. Кад обје за тру бе, та да не ка се ску пља к 

те би сав збор на вра та Ша то ра од са стан ка.
4. А кад јед на за тру би, та да не ка се ску-

пља ју к те би кне зо ви, гла ва ри од ти су ћа 
Изра и ље ви јех.
5. А кад за тру би те по тре са ју ћи, та да не ка 

се кре ће око ко ји ле жи пре ма ис то ку.
6. А кад за тру би те дру ги пут по тре са ју ћи, 

он да не ка се кре ће око ко ји је пре ма ју гу; по-
тре са ју ћи не ка се тру би кад тре ба да по ђу.
7. А кад са зи ва те збор, тру би те, али не 

по тре са ју ћи.

8. А не ка тру бе у тру бе си но ви Аро но ви 
све ште ни ци; то да вам је уред ба вјеч на од 
ко ље на до ко ље на.
9. И кад по ђе те на вој ску у зе мљи сво-

јој на не при ја те ља ко ји уда ри на вас, тру-
би те у тру бе по тре са ју ћи; и Го спод Бог 
ваш опо ме ну ће вас се, и са чу ва ће те се од 
не при ја те ља сво јих. сјетиће
10. Та ко и у дан ве се ља сво је га и на пра-

зни ке сво је и по чет ке мје се ца сво јих тру-
би те у *тру бе при но се ћи жр тве сво је па-
ље ни це и жр тве сво је за хвал не, и би ће 
вам спо мен пред Бо гом ва шим. Ја сам Го-
спод Бог ваш. *1.Днев. 15,24.
11. И у два де се ти дан дру го га мје се ца 

дру ге го ди не по ди же се * облак из над Ша-
то ра од Свје до чан ства. *4.Мој. 9,17.
12. И по ђо ше си но ви *Изра и ље ви сво-

јим ре дом из †пу сти ње си нај ске, и уста ви 
се облак у пу сти њи ‡фа ран ској.

*2.Мој. 40,36. †4.Мој. 1,1. ‡4.Мој. 13,1.
13. Та ко по ђо ше пр ви пут, као што *Го-

спод за по вје ди пре ко Мој си ја. *4.Мој. 2,34.
14. И по ђе на при јед за ста ва вој ске си но ва 

Ју ди ни јех у че та ма сво јим; и над вој ском 
њи хо вом бје ше На сон син Ами на да вов;
15. А над вој ском пле ме на си но ва Иса ха-

ро ви јех На та на и ло син Со га ров;
16. А над вој ском пле ме на си но ва За ву-

ло но ви јех Ели јав син Хе ло нов.
17. И сло жи ше *Ша тор, па по ђо ше си-

но ви Гир со но ви и си но ви Ме ра ри је ви 
но се ћи ша тор. *4.Мој. 1,51.
18. По том по ђе за ста ва вој ске си но ва Ру-

ви мо ви јех у че та ма сво јим, а над њи хо вом 
вој ском бје ше Ели сур син Се ди ју ров,
19. А над вој ском пле ме на си но ва Си ме-

у но ви јех Са ла ми ло син Су ри са да јев,
20. А над вој ском пле ме на си но ва Га до-

ви јех Ели саф син Ра гу и лов.
21. И по ђо ше си но ви Ка то ви но се ћи 

Све ти њу, да би они по ди гли Ша тор до кле 
ови до ђу.
22. По том по ђе за ста ва вој ске си но ва Је-

фре мо ви јех у че та ма сво јим, а над вој ском 
њи хо вом бје ше Ели са ма син Еми ју дов,
23. А над вој ском пле ме на си но ва Ма на-

си ји них Га ма ли ло син Фа да су ров,
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24. А над вој ском пле ме на си но ва Ве ни-
ја ми но вих Ави дан син Га де о ни јев.
25. Нај по сли је по ђе за ста ва вој ске си-

но ва Да но ви јех у че та ма сво јим, зад ња 
вој ска, и над вој ском њи хо вом бје ше 
Ахи је зер син Ами са да јев,
26. А над вој ском пле ме на си но ва Аси-

ро ви јех Фа га и ло син Ехра нов,
27. А над вој ском пле ме на си но ва Неф-

та ли мо ви јех Ахи реј син Ена нов.
28. Ти јем ре дом по ђо ше си но ви Изра и-

ље ви у че та ма сво јим, и та ко иђа ху.
29. А Мој си је ре че Јо ва ву си ну Ра гу и ло ву 

Ма ди ја ни ну, та сту сво је му: Иде мо на мје-
сто за ко је ре че *Го спод: Ва ма ћу га да ти. 
Хај де с на ма, и до бро ће мо ти учи ни ти, јер 
је Го спод обе ћао Изра и љу мно го до бра.

*1.Мој. 12,7.
30. А он му ре че: Не ћу ићи, не го идем у 

сво ју *зе мљу и у род свој. *2.Мој. 18,27.
31. А Мој си је ре че: Не мој нас оста ви ти, 

јер знаш мје ста у пу сти њи гдје би смо мо-
гли ста ја ти, па нам бу ди вођ.
32. И ако по ђеш с на ма, кад до ђе до бро 

ко је ће нам учи ни ти Го спод, учи ни ће мо 
ти до бро.
33. И та ко по ђо ше од го ре Го спод ње, и 

иђа ху три да на, и ков чег за вје та Го спод-
ње га иђа ше пред њи ма три да на тра же ћи 
мје сто гдје би по чи ну ли.
34. И *облак Го спод њи бје ше над њи ма 

сва ки дан кад по ла жа ху с мје ста, гдје би-
ја ху у око лу. *Псал. 105,39.
35. И кад по ла жа ше *ков чег, го во ра ше 

Мој си је: Уста ни Го спо де, и не ка се ра за-
спу не при ја те љи Тво ји, и не ка бје же ис-
пред Те бе ко ји мр зе на Те. *Псал. 132,8.
36. А кад се уста вља ше, го во ра ше: 
Увра ти се, *Го спо де, к мно штву ти су ћа 

Изра и ље ви јех. дођи  *Псал. 132,8.

Пожар у околу. Лакомост народа. 
Седамдесет старјешина, који проричу. 

Препелице и Киврот-Атава.

11.По сли је ста де се ту жи ти на род 
да му је те шко; а то не би по во-

љи Го спо ду; и кад *Го спод чу, раз гње ви се; и 
рас па ли се на њих † огањ Го спод њи, и са же-
же крај ње у око лу. *Је зек. 20,36. †3.Мој. 10,2.

2. Та да за ва пи на род к Мој си ју, а Мој си је 
се по мо ли Го спо ду, и уга си се огањ.
3. И про зва се оно мје сто Та ве ра, јер се 

рас па ли на њих огањ Го спод њи.
4. А свје ти на што би ја ше ме ђу њи ма, 

бје ше вр ло ла ко ма, те и си но ви Изра и-
ље ви ста до ше пла ка ти го во ре ћи: Ко ће 
нас на хра ни ти ме сом?
5. Опо ме ну смо се ри ба што је ђа смо у 

Ми си ру за ба да ва, и кра ста ва ца и ди ња и 
лу ка цр но га и би је ло га.
6. А са да по сах ну ду ша на ша, не ма ни-

шта осим ма не пред очи ма на ши ма.
7. А ма на бје ше као сје ме ко ри јан дро во, 

а бо ја му бје ше као бо ја у бде ла.
љековита биљка и зачин  мирисна смола

8. И из ла жа ше на род, те ку пља ху, и ме-
ља ху на жрв њи ма или ту ца ху у сту па ма, 
и ку ха ху у ко тлу, или ми је ша ху по га че; а 
укус јој би ја ше као укус од но во га уља.
9. И кад па да ше ро са по око лу но ћу, па-

да ше с њом и ма на.
10. И чу Мој си је гдје на род пла че у по ро-

ди ца ма сво јим, сва ки на вра ти ма од ша-
то ра сво је га; и Го спод се раз гње ви вр ло, и 
Мој си ју би те шко.
11. Па ре че *Мој си је Го спо ду: За што 

учи ни та ко зло слу зи сво је му? И за што не 
на ђох ми ло сти пред То бом, не го мет ну на 
ме те рет све га на ро да ово га? *2.Мој. 5,22.
12. Еда ли ја за чех сав овај на род? Еда ли 

га ја ро дих, кад ми ка жеш: Из не си га у на-
руч ју сво јем, као што но си до ји ља ди је те, 
у ону *зе мљу за ко ју си се за клео оци ма 
њи хо ви јем. *1.Мој. 26,3.
13. От ку да ме ни ме са да дам све му овом 

на ро ду, јер пла чу пре да мном го во ре ћи: 
Дај нам ме са да је де мо.
14. Не мо гу ја сам но си ти све га на ро да 

ово га, јер је те шко за ме не.
15. Ако ћеш та ко чи ни ти са мном, убиј 

ме бо ље, ако сам на шао ми лост пред То-
бом, да не гле дам зла сво је га.
16. А Го спод ре че Мој си ју: Са бе ри Ми се-

дам де сет љу ди из ме ђу * стар је ши на Изра-
и ље ви јех, ко је знаш да су стар је ши не на-
ро ду и упра ви те љи ње го ви, и до ве ди их 
к Ша то ру од са стан ка, не ка он дје ста ну с 
то бом. *2.Мој. 24,1.
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17. Та да ћу си ћи и го во ри ти он дје с то-
бом, и узе ћу од *ду ха ко ји је на те би и 
мет ну ћу на њих, да но се с то бом те рет на-
род ни и да не но сиш ти сам. *2.О цар. 2,9.
18. А на ро ду ре ци: При пра ви те се за сју-

тра да је де те ме са, јер пла ка сте да *Го спод 
чу, и ре ко сте: Ко ће нас на хра ни ти ме сом, 
јер нам до бро би ја ше у Ми си ру? Да ће вам 
да кле Го спод ме са и је шће те. *2.Мој. 19,10.
19. Не ће те је сти је дан дан, ни два да на, 

ни пет да на, ни де сет да на, ни два де сет 
да на;
20. Не го цио мје сец да на, до кле вам на 

нос не уда ри и не ога ди вам се, за то што 
од ба ци сте Го спо да ко ји је ме ђу ва ма и 
пла ка сте пред њим го во ре ћи: За што изи-
ђо смо из Ми си ра?
21. А Мој си је ре че: Шест сто ти на ти су ћа 

пје ша ка има на ро да, у ко јем сам, па ти ка -
жеш: Да ћу им ме са да је ду цио мје сец да на.
22. Еда ли ће им се по кла ти ов це и го ве да 

да им до ста не? Или ће им се по ку пи ти све 
ри бе мор ске да им бу де до ста?
23. А *Го спод ре че Мој си ју: Зар ру ка Го-

спод ња не ће би ти до вољ на? Ви дје ћеш хо ће 
ли би ти што ти ре кох или не ће. *Је зек. 12,25.
24. И Мој си је изи ђе и ре че на ро ду ри-

је чи Го спод ње; и са бра се дам де сет љу ди 
из ме ђу стар је ши на на род ни јех, и по ста-
 ви их око Ша то ра.
25. И *Го спод си ђе у †обла ку, и го во ри к 

ње му, и узев ши од ду ха ко ји бје ше на ње му 
мет ну на они јех се дам де сет љу ди стар је-
ши на; и кад дух до ђе на њих, про ро ко ва ху, 
али ви ше ни кад. *2.Мој. 34,5. †4.Мој. 12,5.
26. А два чо вје ка оста ше у око лу, јед ном 

бје ше име Ел дад, а дру гом Мо дад, на ко је 
до ђе дух, јер и они би ја ху за пи са ни али 
не до ђо ше к Ша то ру, и ста до ше про ро ко-
ва ти у око лу.
27. И до тр ча мо мак, те ја ви Мој си ју го во-

ре ћи: Ел дад и Мо дад про ро ку ју у око лу.
28. А Исус син На вин, слу га Мој си јев, је-

дан од мо ма ка ње го ви јех, ре че го во ре ћи: 
Мој си је го спо да ру мој, за бра ни им.
29. А Мој си је му од го во ри: Зар за ви диш 

због ме не? Ка мо да сав на род Го спод њи 
по ста ну про ро ци и да Го спод пу сти Дух 
свој на њих!

30. По том се вра ти Мој си је у око са стар-
је ши на ма Изра и ље ви јем.
31. Та да се по ди же вје тар од Го спо да, и 

по тје ра од мо ра пре пе ли це, и ра за су их по 
око лу, на дан хо да од о ву да и на дан хо да 
од о ну да око око ла, на два лак та од зе мље.
32. И устав ши на род цео онај дан и сву 

ноћ и цео дру ги дан ку пља ше пре пе ли це: и 
ко на ку пи нај ма ње на ку пи де сет го мо ра; 
и по вје ша ше их се би ре дом око око ла.

гомор око 2,2 литра
33. Али ме со још им би ја ше у зу би ма, јо-

ште га не по је до ше, а Го спод се раз гње ви 
на на род, и уда ри Го спод на род по мо ром 
вр ло ве ли ким.
34. И про зва се оно мје сто *Ки врот-

Ата ва јер он дје уко па ше на род ко ји се 
бје ше по ла ко мио. *4.Мој. 33,16.
35. И по ђе на род од *Ки врот-Ата ве у 

Аси рот, и ста до ше у †Аси ро ту.
*4.Мој. 33,17. †5.Мој. 1,1.

Марија, која је гунђала, добија губу.

12.И ста до ше ви ка ти Ма ри ја и 
Арон на *Мој си ја ра ди же не 

Ма ди јан ке, ко јом се оже ни, јер се оже ни 
Ма ди јан ком. *2.Мој. 2,21.
2. И ре ко ше: Зар је са мо пре ко Мој си ја 

го во рио Го спод, ни је ли го во рио и пре ко 
нас? И то чу Го спод.
3. А Мој си је бје ше чо вјек вр ло кро так 

ми мо све љу де на Зе мљи.
4. И од мах ре че Го спод Мој си ју и Аро ну 

и Ма ри ји: До ђи те вас тро је у Ша тор од са-
стан ка. И оти до ше њих тро је.
5. Та да си ђе Го спод у сту бу од обла ка, и 

ста де на вра ти ма од Ша то ра. И вик ну 
Аро на и Ма ри ју, и до ђо ше обо је.
6. И ре че им: Чуј те са да ри је чи мо је: Про-

рок кад је ме ђу ва ма, Ја ћу му се Го спод ја-
вља ти у утва ри и го во ри ћу с њим у сну.
7. Али ни је та кав мој слу га Мој си је, ко ји 

је вје ран у свем до му мо јем.
8. Ње му го во рим из уста к усти ма, и он 

Ме гле да до и ста, а не у та ми ни ти у ка-
к вој при ли ци Го спод њој. Ка ко се да кле 
не по бо ја сте ви ка ти на слу гу мо је га, на 
Мој си ја?
9. И гњев се Го спод њи рас па ли на њих, и 

Он оти де.
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10. И облак се по ди же са Ша то ра; и гле, 
*Ма ри ја бје ше гу ба ва, би је ла као †сни јег. 
И Арон по гле да Ма ри ју, а она гу ба ва.

*5.Мој. 24,9. †2.О цар. 5,27.
11. Та да ре че Арон Мој си ју: Го спо да ру, 

мо лим те, не ме ћи на нас гри је ха ово га, 
јер лу до учи ни смо и згри је ши смо.
12. Не мој да ова бу де као *мр тво ди је те, 

ко је му је ме со по ла тру ло кад из ла зи из 
утро бе ма те ре сво је. *Еф. 2,1.
13. И ва пи Мој си је ка Го спо ду го во ре ћи: 

Бо же, мо лим Ти се, ис ци је ли је.
14. А Го спод од го во ри Мој си ју: Да јој је 

отац ње зин пљу нуо у ли це, не би ли се 
сти дје ла се дам да на? Не ка бу де од лу че на 
се дам да на из ван око ла, а по сли је не ка 
бу де опет при мље на.
15. Та ко би *Ма ри ја од лу че на из ван око ла 

се дам да на; и на род не по ђе одан де до кле 
Ма ри ја не би опет при мље на. *5.Мој. 24,9.

У земљу хананску одлазе уходе; 
враћају се и застрашују народ.

13.А по том по ђе на род од *Аси-
ро та, и ста до ше у пу сти њи 

фа ран ској. *4.Мој. 33,18.
2. И Го спод ре че Мој си ју го во ре ћи:
3. По шљи љу де да ухо де зе мљу ха нан ску, 

ко ју ћу да ти си но ви ма Изра и ље ви јем; по је-
д но га чо вје ка од сва ко га пле ме на ота ца њи -
хо ви јех по шљи те, све гла ва ре из ме ђу њих.
4. И по сла их Мој си је из пу сти ње фа ран-

ске по за по ви је сти Го спод њој; и сви љу ди 
бје ху гла ва ри си но ва Изра и ље ви јех.
5. А ово су им име на: од пле ме на Ру ви-

мо ва Са му и ло син За ху ров;
6. Од пле ме на Си ме у но ва Са фат син 

Су рин;
7. Од пле ме на Ју ди на Ха лев син Је фо ни јин;
8. Од пле ме на Иса ха ро ва Игал син 

Јо си фов;
9. Од пле ме на Је фре мо ва Ав си је син 

На вин;
10. Од пле ме на Ве ни ја ми но ва Фал ти је 

син Ра фу јев;
11. Од пле ме на За ву ло но ва Гу ди ло син 

Су дин;
12. Од пле ме на Јо си фо ва, од пле ме на 

Ма на си ји на Га ди је син Су син;

13. Од пле ме на Да но ва Ами ло син 
Га ма лин;
14. Од пле ме на Аси ро ва Са тур син 

Ми ха и лов;
15. Од пле ме на Неф та ли мо ва На ви ја син 

Са вин;
16. Од пле ме на Га до ва Гу ди ло син Ма хи лов.
17. То су име на љу ди ма ко је по сла *Мој-

си је да ухо де зе мљу. И на зва Мој си је Ав-
си ја си на На ви на Исус. *2.Мој. 17,9.
18. И ша љу ћи их Мој си је да ухо де зе мљу 

ха нан ску ре че им: Иди те ову да на југ, па 
изи ђи те на го ру;
19. И ви ди те зе мљу ка ква је и ка кав на-

род жи ви у њој, је ли јак или слаб, је ли 
ма ли или ве лик;
20. И ка ква је зе мља у ко јој жи ви, је ли 

до бра или рђа ва; и ка ква су мје ста у ко-
ји ма жи ви, еда ли под ша то ри ма или у 
твр дим гра до ви ма;
21. И ка ква је са ма *зе мља, је ли род на или 

не род на, има ли у њој др ве та или не ма; бу-
ди те сло бод ни, и узми те ро да оне зе мље. А 
та да бје ше ври је ме пр вом гр о жђу. *5.Мој. 8,7.
22. И оти шав ши ухо ди ше зе мљу од пу-

сти ње син ске до Ре о ва ка ко се иде у Емат.
23. И идо ше на југ, и до ђо ше до *Хе вро на, 

гдје би ја ху Ахи ман и Се си је и Те ли ман, 
си но ви Ена ко ви. А Хе врон бје ше са зи-
дан на се дам го ди на при је †Со а на Ми-
сир ско га. *Исус Н. 11,21. †Иса. 30,4.
24. По том до ђо ше до по то ка Ес хо ла, и 

он дје от сје ко ше ло зу с гро здом јед ни јем, 
и по не со ше га дво ји ца на мо тки; та ко и 
ши па ка и смо ка ва.
25. И про зва се оно мје сто по ток Ес хол 

од гро зда, ко ји он дје от сје ко ше си но ви 
Изра и ље ви.
26. И по сли је че тр де сет да на вра ти ше се 

из зе мље ко ју ухо ди ше.
27. И вра тив ши се до ђо ше к Мој си ју и 

Аро ну и ка све му збо ру си но ва Изра и-
ље ви јех у *пу сти њу фа ран ску, у Ка дис; и 
при по вје ди ше њи ма и све му збо ру ствар, 
и по ка за ше им род оне зе мље. *Псал. 29,8.
28. И при по ви је да ју ћи им ре ко ше: Идо смо 

у зе мљу у ко ју си нас по слао; до и ста те че у 
њој мли је ко и мед, и ево ро да ње зи на.
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29. Али је јак на род ко ји жи ви у оној зе-
мљи, и *гра до ви су им твр ди и вр ло ве-
ли ки; а ви дје смо он дје и си но ве Ена ко ве.

*5.Мој. 1,28.
30. *Ама лик жи ви на ју жној стра ни; а Хе-

те ји и Је ву се ји и Амо ре ји жи ве у пла ни ни, 
а Ха на не ји жи ве на мо ру и на †Јор да ну.

*2.Мој. 17,8. †Исус Н. 5,1.
31. А Ха лев ути ша ва ше на род пред Мој-

си јем; и го во ра ше: Хај де да иде мо да је 
узме мо, јер је мо же мо по ко ри ти.
32. Али дру ги љу ди ко ји идо ше с њим го-

во ра ху: Не мо же мо ићи на онај на род, јер 
је ја чи од нас.
33. И про су ше зао глас о *зе мљи ко ју ухо-

ди ше ме ђу си но ви ма Изра и ље ви јем го-
во ре ћи: Зе мља ко ју про ђо смо и ухо ди смо 
зе мља је ко ја про жди ре сво је ста нов ни ке, 
и сав на род ко ји ви дје смо у њој је су љу ди 
вр ло ве ли ки. *Је зек. 36,13.
34. Ви дје смо он дје и ди во ве, си но ве Ена-

ко ве, ро да ди вов ско га, и чи ња ше нам се 
да смо пре ма њи ма као ска кав ци, та кви 
се и њи ма чи ња смо.

Народ гунђа и бива кажњен.

14.Та да се по ди же сав збор и ста-
де ви ка ти, и на род пла ка ше 

ону ноћ.
2. И ви ка ху на Мој си ја и на Аро на сви 

си но ви Изра и ље ви; и сав збор ре че им: 
Ка мо да смо по мр ли у зе мљи ми сир ској 
или да по мре мо у овој пу сти њи!
3. За што нас во ди Го спод у ту зе мљу да 

из ги не мо од ма ча, же не на ше и дје ца 
на ша да по ста ну ро бље? Ни је ли бо ље да 
се вра ти мо у Ми сир?
4. И ре ко ше ме ђу со бом: Да по ста ви мо 

стар је ши ну, па да се вра ти мо у Ми сир.
5. Та да Мој си је и Арон па до ше ни чи це 

пред сви јем збо ром си но ва Изра и ље ви јех.
6. А Исус син На вин и Ха лев син Је фо-

ни јин из ме ђу они јех што ухо ди ше зе мљу, 
раз дри је ше ха љи не сво је,
7. И ре ко ше све му збо ру си но ва Изра и-

ље ви јех го во ре ћи: Зе мља ко ју про ђо смо 
и ухо ди смо, вр ло је до бра зе мља.
8. Ако смо ми ли Го спо ду, Он ће нас од ве-

сти у ту зе мљу, и да ће нам је; а то је зе мља 
у ко јој те че мли је ко и мед.

9. Са мо се не од ме ћи те Го спо да, и не бој те 
се на ро да оне зе мље; јер их мо же мо по је-
сти; от сту пио је од њих за клон њи хов, а с 
на ма је Го спод, не бој те их се.
10. Та да ре че сав збор да их по би ју ка ме-

њем; али се по ка за сла ва *Го спод ња сви-
јем си но ви ма Изра и ље ви јем у Ша то ру од 
са стан ка. *2.Мој. 16,10.
11. И ре че Го спод Мој си ју: До кле ће Ме 

ври је ђа ти тај на род? Кад ли ће Ми вје ро-
ва ти по сли је то ли ких зна кова што сам 
учи нио ме ђу њи ма?
12. Уда ри ћу га по мо ром, и ра су ћу га; а 

од те бе ћу учи ни ти на род ве лик и ја чи од 
ово га.
13. А Мој си је ре че Го спо ду: Али ће чу ти 

Ми сир ци, из ме ђу ко јих си из вео овај на-
род си лом сво јом,
14. И ре ћи ће с љу ди ма ове *зе мље, ко ји 

су чу ли да си Ти, Го спо де, био усред наро-
 да и да си се очи ма ви ђао, Го спо де, и об-
лак Твој да је ста јао над њи ма, и у сту бу од 
†обла ка да си ишао пред њи ма да њу и у 
сту бу ог ње ном но ћу; *2.Мој. 15,14. †Нем. 9,12.
15. Па кад по би јеш овај на род, све до јед-

но га, го во ри ће на ро ди, ко ји су чу ли при-
по ви јест о Те би, го во ре ћи:
16. Ни је мо гао Го спод до ве сти на ро да 

ово га у *зе мљу ко ју им је са за кле твом обе-
ћао, за то их по би у пу сти њи. *Исус Н. 7,9.
17. Не ка се, да кле, про сла ви си ла Го-

спод ња, као што си ре као го во ре ћи:
18. *Го спод ду го че ка и оби лан је ми ло-

шћу, пра шта †бе за ко ње и гри јех, али не 
прав да кри во га, не го по хо ди бе за ко ње 
отач ко на си но ви ма до тре ће га и че твр-
то га ко ље на. *Псал. 103,8. †2.Мој. 34,7.
19. Опро сти бе за ко ње ово ме на ро ду због 

ве ли ке ми ло сти сво је, као што си пра штао 
на ро ду ово ме од Ми си ра дов де.
20. А Го спод ре че: Пра штам по ри је чи 

тво јој.
21. Али та ко Ја жив био, и та ко сва *зе-

мља би ла пу на сла ве † Го спод ње,
*Псал. 72,19. †Авак. 2,14.

22. Ти љу ди ко ји ви дје ше сла ву Мо ју и зна-
 ке Мо је што сам учи нио у Ми си ру и у овој 
*пу сти њи, и ку ша ше Ме већ де сет пу та, и 
не по слу ша ше ри је чи Мо је, *5.Мој. 1,31.
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23. Не ће ви дје ти зе мље ко ју са за кле твом 
обе ћах оци ма њи хо ви јем, не ће ви дје ти 
није дан од они јех ко ји Ме уври је ди ше.
24. А слу гу сво је га Ха ле ва, у ко јем бје ше 

дру ги дух и ко ји се са сви јем Ме не др жао, 
ње га ћу од ве сти у *зе мљу у ко ју је ишао, и 
†потомство ће је ње го во на сли је ди ти.

*Псал. 37,11. †Псал. 25,13.
25. Али Ама лик и Ха на неј сје де у до ли ни, 

за то се сју тра вра ти те на траг, и иди те у 
*пу сти њу к Цр ве ном мо ру. *Суд. 11,16.
26. Још ре че Го спод Мој си ју и Аро ну го-

во ре ћи:
27. До кле ће тај зли збор ви ка ти на Ме? 

Чуо сам ви ку си но ва Изра и ље ви јех, ко-
јом ви чу на Ме.
28. Ка жи им: Та ко Ја жив био, ка же Го-

спод, учи ни ћу вам она ко ка ко сте го во-
ри ли и Ја чух.
29. У овој ће *пу сти њи по па да ти мр тва тје-

ле са ва ша, и сви из ме ђу вас ко ји су из бро-
је ни у свем бро ју ва шем, од два де сет го ди на 
и ви ше, ко ји ви ка сте на Ме, *4.Мој. 26,64.
30. Не ће те ући у *зе мљу, за ко ју по ди гав 

ру ку сво ју за клех се да ћу вас на се ли ти 
у њој, осим Ха ле ва си на Је фо ни ји на и 
Ису са си на На ви на. *5.Мој. 1,36.
31. А дје цу ва шу, за ко ју ре ко сте да ће по-

ста ти ро бље, њих ћу од ве сти, и они ће по-
зна ти *зе мљу за ко ју ви не ма ри те. *Псал. 106,24.
32. А ва ша тје ле са мр тва ће по па да ти у 

овој *пу сти њи. *1.Кор. 10,5.
33. А дје ца ва ша би ће па сти ри по *пу-

сти њи че тр де сет го ди на, и но си ће кар за 
пре љу бе ва ше, до кле не ис про па да ју тје-
ле са ва ша у пу сти њи. *4.Мој. 32,13.
34. По бро ју да на, за ко је ухо ди сте зе мљу, 

че тр де сет да на, на сва ки дан по го ди ну, 
но си ће те гри је хе сво је, че тр де сет го ди на, 
и по зна ће те да сам пре ки нуо с ва ма.
35. Ја Го спод ре кох, и та ко ћу учи ни ти 

све му том збо ру зло му, ко ји се са брао 
на ме: У *пу сти њи ће про па сти и ту по-
мри је ти. *4.Мој. 27,3.
36. А љу ди ко је бје ше по слао Мој си је да 

ухо де зе мљу, и ко ји вра тив ши се по бу-
ни ше сав збор да ви че на њ, про сув ши 
зао глас о зе мљи,
37. Ти љу ди, ко ји про су ше зао глас о зе-

мљи, по мри је ше од по мо ра пред Го спо дом;

38. А Исус син На вин и *Ха лев син Је фо-
ни јин оста ше жи ви из ме ђу љу ди ко ји су 
ишли да ухо де зе мљу. *Исус Н. 14,6.
39. И Мој си је ка за све ове ри је чи сви јем 

си но ви ма Изра и ље ви јем, и на род пла ка 
ве о ма.
40. А сју тра дан устав ши по ђо ше на врх 

го ре, и ре ко ше: Ево нас, иде мо на мје сто за 
ко је је го во рио *Го спод, јер згри је ши смо.

*5.Мој. 1,41.
41. Али Мој си је ре че: За што пре сту па те 

за по ви јест *Го спод њу? Од то га не ће би ти 
ни шта. *2.Днев. 24,20.
42. Не иди те го ре, јер *Го спод ни је ме ђу 

ва ма; не мој те да вас по би ју не при ја те љи 
ва ши. *5.Мој. 1,42.
43. Јер је Ама лик и Ха на неј та мо пред 

ва ма, и из ги ну ће те од ма ча, јер од у ста-
ви сте Го спо да, па не ће ни *Го спод би ти с 
ва ма. напустисте  *Суд. 16,20.
44. Али они, ипак, на ва ли ше да иду на-

врх го ре; али ков чег за вје та Го спод ње га и 
Мој си је не иза ђо ше из око ла.
45. Та да си ђе Ама лик и Ха на неј, ко ји жи-

вља ху у оној го ри, и раз би ше их и ба ци ше 
до ри до Ор ме.

О даровима у јелу и пићу и првинама 
од тијеста. Гријеси због слабости и због 

пакости. Казна због обесвећења Суботе. 
Знак на хаљинама ради опомињања.

15.Опет ре че Го спод Мој си ју го-
во ре ћи:

2. Ре ци си но ви ма Изра и ље ви јем и ка жи 
им: Кад до ђе те у зе мљу гдје ће те на ста-
ва ти, ко ју ћу вам Ја да ти,
3. И ста не те при но си ти жр тву ог ње ну 

Го спо ду, жр тву па ље ни цу или жр тву за-
вје та ра ди или од дра ге во ље, или о пра-
зни ци ма сво јим, го то ве ћи ми рис угод ни 
Го спо ду од круп не или од сит не сто ке,
4. Та да ко при не се при нос свој Го спо ду, 

не ка до не се уза њ дар, де се ти ну ефе би-
је ло га бра шна по ми је ша на с че твр ти ном 

ина уља. мера за течност – 1 ин око 3,66 литра
5. И ви на че тврт ина за на љев до не си уз 

жр тву па ље ни цу или уз дру гу жр тву, на 
сва ко јаг ње.
6. А уз ов на до не си дар, дви је де се ти не 
ефе би је ло га бра шна по ми је ша на с тре-

ћи ном ина уља, 1 ефа око 22 литра
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7. И ви на за на љев тре ћи ну ина при ни је-
ћеш за ми рис угод ни Го спо ду.
8. А кад при но сиш те ле на жр тву па ље-

ни цу или на жр тву ра ди за вје та или на 
жр тву за хвал ну Го спо ду,
9. Он да не ка се до не се уз те ле дар, три де-

се ти не ефе би је ло га бра шна по ми је ша на 
с по ина уља,
10. И ви на до не си за на љев по ина; то је 

жр тва ог ње на за ми рис угод ни Го спо ду.
11. Та ко не ка бу де уза сва ко га во ла и уза 

сва ко га ов на и уза сва ко жи вин че из ме ђу 
ова ца или ко за.
12. Пре ма бро ју ко ли ко при не се те, учи-

ни те та ко уза сва ко, ко ли ко их бу де.
13. Сва ки до мо ро дац та ко не ка чи ни 

при но се ћи жр тву па ље ни цу за ми рис 
угод ни Го спо ду.
14. Та ко ако бу де ме ђу ва ма и до шљак 

или ко би се ба вио ме ђу ва ма, па би при-
нио жр тву ог ње ну за ми рис угод ни Го-
спо ду, не ка чи ни она ко ка ко ви чи ни те.
15. Збо ре, ва ма и до шља ку ко ји је ме ђу 

ва ма је дан да је *за кон, за кон вје чан од 
ко ље на на ко ље но; до шљак ће би ти као и 
ви пред Го спо дом. *4.Мој. 9,14.
16. Је дан за кон и јед на уред ба да бу де 

ва ма и до шља ку, ко ји је ме ђу ва ма.
17. Још ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
18. Ка жи си но ви ма Изра и ље ви јем и 

ре ци им: Кад до ђе те у зе мљу, у ко ју ћу вас 
ја од ве сти,
19. Па ста не те је сти хљеб оне *зе мље, та да 

при не си те при нос Го спо ду. *Исус Н. 5,11.
20. Од пр ви на ти је ста сво је га при но си те 

у при нос ко лач, као при нос од гум на та ко 
га при но си те.
21. Од пр ви на ти је ста сво је га да ји те Го-

спо ду при нос од ко ље на до ко ље на.
22. А кад би сте по гри је ши ли, те не би сте 
учи ни ли сви јех ови јех за по ви је сти, ко је 

ка за *Го спод Мој си ју, држали  *3.Мој. 4,2.
23. Све што вам је за по вје дио Го спод 

пре ко Мој си ја, од да на кад за по вје ди Го-
спод и по сли је од ко ље на до ко ље на,
24. Ако се бу де учи ни ло по гр је шком, да 

збор не зна, он да сав збор не ка при не се 
на *жр тву †па ље ни цу за ми рис угод ни Го-

спо ду те ле с да ром ње го ви јем и с на ље вом 
ње го ви јем по уред би, и јед но ја ре на жр тву 
за ‡гри јех. *3.Мој. 4,23. †4.Мој. 28,15. ‡Језд. 6,17.
25. И *све ште ник не ка очи сти сав збор 

си но ва Изра и ље ви јех, и опро сти ће им 
се, јер је по грје шка и они до не со ше пред 
†Го спо да свој при нос за жр тву ог ње ну 
Го спо ду и при нос за гри јех свој ра ди по -
грје шке сво је. *3.Мој. 4,20. †Рим. 5,11.
26. Опро сти ће се све му збо ру си но ва 

Изра и ље ви јех и до шља ку ко ји се ба ви 
ме ђу њи ма, јер је по гр је шка све га на ро да.
27. Ако ли јед на ду ша згри је ши не зна-

ју ћи, не ка при не се ко зу од го ди не на жр-
тву за гри јех.
28. И *све ште ник не ка очи сти ду шу ко ја 

бу де згри је ши ла не зна ју ћи пред Го спо-
дом, и кад је очи сти опро сти ће јој се.

*3.Мој. 4,35.
29. И за ро ђе но га у зе мљи си но ва Изра-

и ље ви јех и за до шља ка, ко ји се ба ви ме ђу 
ва ма, је дан за кон да бу де кад ко згри је ши 
не зна ју ћи.
30. Али ко од си ле згри је ши из ме ђу ро-

ђе ни јех у зе мљи или из ме ђу до шља ка, 
он ру жи Го спо да; не ка се ис три је би она 
ду ша из на ро да сво је га. намерно
31. Јер пре зре *ри јеч Го спод њу, и за по-

ви јест Ње го ву по га зи; не ка се ис три је би 
она ду ша; †бе за ко ње је ње зи но на њој.

*2.Сам. 12,9. †Је зек. 18,20.
32. А кад би ја ху си но ви Изра и ље ви у пу-

сти њи, на ђо ше јед но га гдје ку пи др ва у 
*Су бо ту. *2.Мој. 35,2.
33. И ко ји га на ђо ше гдје ку пи др ва, до-

ве до ше га к Мој си ју и к Аро ну и ка све му 
збо ру.
34. И мет ну ше га под стра жу, јер не бје ше 

ка за но шта ће се чи ни ти с њим.
35. А Го спод ре че Мој си ју: Не ка се по-

гу би тај *чо вјек; не ка га за спе ка ме њем 
сав збор иза око ла. *1.О цар. 21,13.
36. И сав збор из ве де га иза око ла и за-

су ше га ка ме њем, и умри је, као што за по-
вје ди Го спод Мој си ју.
37. Још ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
38. Ре ци си но ви ма Изра и ље ви јем и ка жи 

им, не ка уда ра ју ре се по ску то ви ма од ха-
љи на сво јих од ко ље на до ко ље на, и над 
ре се не ка ме ћу врп цу пла ву.
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39. И има ће те ре се за то да се гле да ју ћи их 
опо ми ње те *сви јех за по ви је сти Го спод-
њих и тво ри те их, и да се не за но си те за 
ср цем сво јим и за очи ма сво ји ма, ко ји ма 
чи ни те пре љу бу; *Је зек. 6,9.
40. Не го да пам ти те и тво ри те све за по-

ви је сти Мо је, и бу де те све ти Бо гу сво је му.
41. Ја сам Го спод Бог ваш, ко ји сам вас 

из вео из зе мље ми сир ске, да вам бу дем 
Бог. Ја сам Го спод Бог ваш.

Побуна и пропаст Корејеве 
групе. Кадионице грјешника 

и Аронова кадионица.

16. А Ко реј син Иса ра си на Ка-
та си на Ле ви је ва, и Да тан и 

Ави рон си но ви Ели ја во ви, и Ав нан син 
Фа ле та си на Ру ви мо ва по бу ни ше се,
2. И уста ше на Мој си ја, и с њи ма двје ста 

и пе де сет љу ди из ме ђу си но ва Изра и ље-
ви јех, гла ва ра на род ни јех, ко ји се са зи-
ва ху на збор и би ја ху љу ди знат ни.
3. И ску пи ше се на Мој си ја и на Аро на, и 

ре ко ше им: До ста нек вам је; сав овај на род, 
сви су све ти, и ме ђу њи ма је Го спод; за што 
се ви по ди же те над збо ром Го спод њим?
4. Кад то чу Мој си је, па де ни чи це.
5. По том ре че Ко ре ју и свој дру жи ни ње-

го вој го во ре ћи: Сју тра ће по ка за ти Го спод 
ко је Ње гов, и ко је свет, и ко га је пу стио к 
Се би, јер ко га је иза брао оно га ће пу сти ти 
к Се би.
6. Ово учи ни те: Узми те ка ди о ни це, Ко-

реј са свом дру жи ном сво јом.
7. И мет ни те сју тра у њих ог ња и мет ни те 

у њих ка да пред Го спо дом, и ко га иза бе ре 
Го спод онај ће би ти свет. До ста нек вам је, 
си но ви Ле ви је ви!
8. И ре че Мој си је Ко ре ју: Чуј те си но ви 

Ле ви је ви!
9. Ма ло ли вам је што вас је Бог Изра-

и љев одво јио од збо ра Изра и ље ва пу-
стив ши вас к Се би да вр ши те слу жбу у 
Ша то ру Го спод њем и да сто ји те пред збо-
ром и слу жи те за њ?
10. Пу стио је к Се би те бе и сву бра ћу 

тво ју, си но ве Ле ви је ве, с то бом, а ви тра-
жи те још и све штен ство?
11. За то ти и сва дру жи на тво ја ску пи-

сте се на Го спо да. Јер Арон шта је да ви-
че те на њ?

12. И по сла Мој си је да до зо ву Да та на и 
Ави ро на си но ве Ели ја во ве. А они од го-
во ри ше: Не ће мо да иде мо.
13. Ма ло ли је што си нас из вео из зе мље 

у ко јој те че мли је ко и мед да нас по би јеш 
у овој пу сти њи, не го још хо ћеш да вла-
даш над на ма?
14. Је си ли нас од вео у *зе мљу гдје те че мли-

је ко и мед, и је си ли нам дао да има мо њи ва 
и ви но гра да? Хо ћеш ли очи ови јем љу ди ма 
да ис ко паш? Не ће мо да иде мо. *2.Мој. 3,8.
15. Та да се ра ср ди Мој си је вр ло, и ре че 

Го спо ду: Не мој по гле да ти на дар њи хов; 
ни јед но га *ма гар ца ни је сам узео од њих, 
ни ти сам ко ме од њих учи нио ка кво га зла.

*1.Сам. 12,3.
16. По том ре че Мој си је Ко ре ју: Ти и сви 

тво ји ста ни те сју тра пред Го спо дом, ти и 
они и Арон.
17. И узми те сва ки сво ју ка ди о ни цу, и 

мет ни те у њих ка да, и ста ни те пред Го спо-
дом сва ки са сво јом ка ди о ни цом, двје ста 
и пе де сет ка ди о ни ца, и ти и Арон, сва ки 
са сво јом ка ди о ни цом.
18. И узе ше сва ки сво ју ка ди о ни цу, и 

мет нув ши у њих ог ња, мет ну ше у њих 
ка да, и ста до ше на вра та Ша то ра од са-
стан ка с Мој си јем и Аро ном.
19. А Ко реј са бра на њих сав збор на 

вра та Ша то ра од са стан ка; та да се по ка за 
сла ва *Го спод ња све му збо ру. *3.Мој. 9,6.
20. И ре че Го спод Мој си ју и Аро ну го во-

ре ћи:
21. Од вој те се из то га збо ра, да их од мах 

са трем.
22. А они па до ше ни чи це и ре ко ше: 

Бо же, Бо же *ду хо ви ма и сва ком ти је лу, 
овај је дан згри је шио, и на сав ли ћеш се 
збор гње ви ти? *4.Мој. 27,16.
23. Опет ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
24. Ре ци збо ру и ка жи: От сту пи те од ша-

то ра Ко ре је ва и Да та но ва и Ави ро но ва.
25. И устав ши Мој си је оти де к Да та ну и 

Ави ро ну, а за њим оти до ше стар је ши не 
Изра и ље ве.
26. И ре че збо ру го во ре ћи: От сту пи те од 

ша то ра ти јех без бо жни ка, и не до ди је вај те 
се ни че га што је њи хо во, да не из ги не те 
због сви јех *гри је ха њи хо ви јех. *От кр. 18,4.
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27. И от сту пи ше са сви јех стра на од ша-
то ра Ко ре је ва и Да та но ва и Ави ро но ва; 
а Да тан и Ави рон иза шав ши ста до ше 
сва ки на вра та од ша то ра сво је га са же-
на ма сво јим и са си но ви ма сво јим и с дје-
цом сво јом.
28. Та да ре че Мој си је: Ова ко ће те по зна ти 

да ме је *Го спод по слао да чи ним сва ова 
дје ла, и да ни шта не чи ним од се бе: *Јер. 23,16.
29. Ако ови по мру као што мру сви љу ди, 

и ако бу ду по ка ра ни као што би ва ју по ка-
ра ни сви љу ди, ни је ме по слао Го спод;
30. Ако ли што но во учи ни Го спод, и зе-

мља отво ри уста сво ја и про ждре их са сви-
јем што је њи хо во, и си ђу жи ви у гроб, та да 
знај те да су ови љу ди уври је ди ли Го спо да.
31. А кад из го во ри ри је чи ове, ра сје де се 

*зе мља под њи ма, *4.Мој. 26,10.
32. И отво рив ши *зе мља уста сво ја про-

ждри је их, и до мо ве њи хо ве и све љу де 
Ко ре је ве и све бла го њи хо во. *Псал. 106,17.
33. И та ко си ђо ше са сви јем што има ху 

жи ви у *гроб, и по кри их зе мља и не ста 
их из збо ра. *Иса. 38,18.
34. А сви Изра иљ ци ко ји би ја ху око њих 

по бје го ше од ви ке њи хо ве, јер го во ра ху: 
Да нас не про ждре зе мља.
35. И иза ђе *огањ од Го спо да, и са же же 

они јех двје ста и пе де сет љу ди ко ји при-
не со ше кад. *3.Мој. 10,2.
36. Та да ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
37. Ка жи Еле а за ру си ну Аро на све ште-

ни ка не ка по ку пи ка ди о ни це из то га га-
ри шта, и угље вље из њих не ка раз ба ци, 
јер су све те;
38. Ка ди о ни це они јех ко ји огри је ши ше 

*ду ше сво је не ка рас ку ју на пло че да се 
оку је ол тар, јер ка ди ше њи ма пред Го спо-
дом, за то су све те, и не ка бу ду си но ви ма 
Изра и ље ви јем знак. *При че 20,2.
39. И по ку пи Еле а зар све ште ник ка ди о-

ни це мје де не, ко ји ма бје ху ка ди ли они што 
из гор је ше, и рас ко ва ше их за оков ол та ру
40. За спо мен си но ви ма Изра и ље ви јем, 

да не при сту па ни ко дру ги ко ји ни је ро да 
Аро но ва да ка ди пред *Го спо дом, да му не 
бу де као Ко ре ју и дру жи ни ње го вој, као 
што му бје ше ка зао Го спод пре ко †Мој си ја.

*2.Днев. 26,18; 1.Днев. 23,13. †4.Мој. 3,38.

41. А сју тра дан ви ка ше сав збор си но ва 
Изра и ље ви јех на *Мој си ја и на Аро на го во-
ре ћи: По би сте на род Го спод њи. *4.Мој. 14,2.
42. А кад се стје ца ше на род на *Мој си ја 

и на Аро на, по гле да ше на †Ша тор од са-
стан ка, а то облак на ње му, и по ка за се 
сла ва ‡Го спод ња.

*2.Мој. 24,16. †2.Мој. 40,34. ‡2.Мој. 16,10.
43. И до ђе Мој си је и Арон пред Ша тор од 

са стан ка.
44. И ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
45. Укло ни те се из то га збо ра да их од мах 

по т рем. А они па до ше ни чи це.
лицем надоле

46. И ре че *Мој си је Аро ну: Узми ка ди о-
ни цу, и мет ни у њу ог ња с ол та ра, и мет ни 
ка да, и иди бр же ка збо ру, и очи сти их; јер 
†гњев же сток иза ђе од Го спо да, и ‡по мор 
по че. *3.Мој. 10,6. †4.Мој. 1,53. ‡4.Мој. 8,19.
47. И узев ши Арон ка ди о ни цу, као што 

му ре че Мој си је, отр ча усред збо ра, и гле, 
по мор већ бје ше по чео у на ро ду; и ока-
див очи сти на род.
48. И ста ја ше ме ђу мр тви ма и жи ви ма, и 

уста ви се *по мор. *2.Сам. 24,25.
49. А они јех ко ји по мри је ше од то га по мо-

 ра бје ше че тр на ест ти су ћа и се дам сто ти на, 
осим они јех што из ги бо ше са Ко ре јем.
50. И вра ти се Арон к Мој си ју на вра та 

Ша то ра од са стан ка, кад се уста ви по мор.
Аронова палица процвјетава.

17.По том ре че Го спод Мој си ју го-
во ре ћи:

2. Ре ци си но ви ма Изра и ље ви јем, и узми 
од њих по јед ну па ли цу од сва ко га до ма 
ота ца њи хо ви јех, од сви јех кне зо ва њи-
хо ви јех, по до мо ви ма ота ца њи хо ви јех, 
два на ест па ли ца, и име сва ко га на пи ши 
на па ли ци ње го вој.
3. А на па ли ци Ле ви је вој на пи ши име 

Аро но во, јер је сва ка па ли ца за јед ног по-
гла ва ра од до ма ота ца њи хо ви јех.
4. И оста ви их у Ша то ру од са стан ка пред 

Свје до чан ством, гдје се са ста јем с ва ма.
5. И ко га иза бе рем, ње го ва ће па ли ца про-

цвје та ти; та ко ћу ути ша ти пред со бом ви ку 
си но ва Изра и ље ви јех што ви чу на вас.
6. Кад то ре че Мој си је си но ви ма Изра и-

ље ви јем, да до ше му сви кне зо ви њи хо ви 
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па ли це, сва ки кнез по па ли цу од до ма оца 
сво је га, два на ест па ли ца, и па ли ца Аро-
но ва бје ше ме ђу па ли ца ма њи хо ви јем.
7. И оста ви Мој си је па ли це пред Го спо-

дом у Ша то ру од Свје до чан ства.
8. А сју тра дан до ђе Мој си је у Ша тор од 

Свје до чан ства, и гле, про цвје та ла па ли ца 
Аро но ва од до ма Ле ви је ва; бје ше на пу-
пи ла и цвје та ла, и ба де ми зре ли на њој.
9. И из не се Мој си је све оне па ли це ис-

пред Го спо да к сви јем си но ви ма Изра и-
ље ви јем, и раз гле дав ши их узе ше сва ки 
сво ју па ли цу.
10. А *Го спод ре че Мој си ју: До не си опет 

па ли цу †Аро но ву пред Свје до чан ство да 
се чу ва за знак не по кор ни ма, да пре ста не 
ви ка њи хо ва на Ме, да не из ги ну.

*4.Мој. 20,9. †Је вр. 9,4.
11. И учи ни Мој си је, ка ко му за по вје ди 

Го спод та ко учи ни.
12. Та да ре ко ше си но ви Изра и ље ви Мој-

си ју го во ре ћи: По мри је смо, про па до смо, 
сви про па до смо.
13. Ко се год при бли жи к Ша то ру Го спод-

ње му, ги не; хо ће мо ли сви из ги ну ти?
Служба и издржавање 
свештеника и Левита.

18.А Го спод ре че Аро ну: Ти и си-
но ви тво ји и дом оца тво је га 

с то бом но си те гри је хе у Све ти њу; ти и 
си но ви тво ји с то бом но си те гри је хе све-
штен ства сво је га.
2. И бра ћу сво ју, пле ме Ле ви је во, пле ме 

оца сво је га узми к се би да бу ду уза те и 
слу же ти; а ти ћеш и си но ви тво ји с то бом 
слу жи ти пред Ша то ром од са стан ка.
3. Не ка до бро слу ша ју за по ви је сти тво је 

и ра де што тре ба у свем Ша то ру; али к су-
до ви ма од Све ти ње к ол та ру не ка не при-
сту па ју, да не из ги ну и они и ви.
4. Не ка бу ду, да кле, уза те, и не ка ра де све 

што тре ба у Ша то ру од са стан ка у сва кој 
слу жби у ње му; али ни ко дру ги да не при-
сту пи с ва ма.
5. А ви ра ди те што тре ба у Све ти њи и 

што тре ба на ол та ру, да ви ше не до ђе гњев 
на си но ве Изра и ље ве.
6. Јер ево Ја узех бра ћу ва шу Ле ви те из-

ме ђу си но ва Изра и ље ви јех, и ва ма су да-

 ни на дар за Го спо да, да вр ше слу жбу у 
Ша то ру од са стан ка.
7. А ти и си но ви тво ји с то бом вр ши те 

све ште нич ку слу жбу сво ју у све му што 
при па да к ол та ру и што би ва иза за вје са, 
и слу жи те; све штен ство да ро вах вам, за то 
ко би дру ги при сту пио, да се по гу би.
8. Још ре че Го спод Аро ну: Ево, да јем ти 

и при но се сво је што се увис по ди жу, из-
ме ђу сви јех ства ри ко је по све ћу ју си но ви 
Изра и ље ви да јем их те би ра ди по ма за ња 
и си но ви ма тво јим за ко ном вјеч ним.
9. То не ка је тво је од ства ри по све ће ни јех, 

ко је се не са жи жу; сва ки при нос њи хов 
из ме ђу сви јех да ро ва њи хо ви јех и из ме ђу 
сви јех при но са за гри јех и сви јех при но са 
за кри ви цу, ко је Ми до не су, све ти ња над 
све ти ња ма да је тво ја и си но ва тво јих.
10. У Све ти њи га је ди, све му шки ње не ка 

га је де, све та ствар да ти је.
11. Тво је су, да кле, *жр тве да ро ва њи хо-

ви јех ко је се увис по ди жу; и сва ку жр тву 
си но ва Изра и ље ви јех ко ја се обр ће те би 
да јем и си но ви ма тво јим и кће ри ма тво-
јим с то бом за ко ном вјеч ним; ко је год 
чист у до му тво јем, не ка је де. *2.Мој. 29,27.
12. Нај бо ље од *уља и нај бо ље од ви на и 

жи та, пр ви не ко је да ју †Го спо ду, те би да јем.
*5.Мој. 18,4. †2.Мој. 23,19.

13. Пр ви не од све га што ро ди на зе мљи 
њи хо вој, ко је до не су Го спо ду, тво је не ка 
бу ду; ко је год чист у до му тво јем не ка је де.
14. Све за вје то ва но Бо гу и Изра и љу, тво-

 је не ка је.
15. Што год отвара ма те ри цу из ме ђу сва-

ко га ти је ла ко је при но се Го спо ду, и из ме ђу 
љу ди и из ме ђу сто ке, тво је да бу де; али пр-
ве нац чо вјеч ји не ка се от ку пљу је; и пр ве-
нац не чи сте сто ке не ка се от ку пљу је.
16. А от куп не ка му бу де кад бу де од 

мје се ц да на по тво јој ци је ни пет си ка ла 
*сре бра, по си клу све том; у ње му је два-
де сет ге ра. *3.Мој. 27,6.
17. А пр вен ца од кра ве или пр вен ца од 

ов це или пр вен ца од ко зе не дај да се от-
ку пи; све те су ства ри; кр вљу њи хо вом 
по кро пи *ол тар, и са ло њи хо во за па ли, 
да бу де †жр тва ог ње на за ми рис угод ни 
‡Го спо ду. *3.Мој. 3,2. †3.Мој. 3,5. ‡5.Мој. 15,19.

ЧЕ ТВР ТА КЊИГА МОЈСИЈЕВА,  ГЛ. 17. 18.



– 146 –

18. А ме со од њих да је тво је, као гру ди 
што се обр ћу и као пле ће де сно, да је тво је.
19. Све при но се што се по ди жу од по-

све ће ни јех ства ри, што при но се си но ви 
Изра и ље ви Го спо ду, да јем те би и си но-
ви ма тво јим и кће ри ма тво јим с то бом за-
ко ном вјеч ним; то ће би ти за вјет осо љен, 
вје чан пред Го спо дом те би и потомству 
тво је му с то бом.
20. Још ре че *Го спод Аро ну: У †зе мљи њи   -

хо вој да не маш на сљед ства, ни ‡ди је ла ме ђу 
њи ма да не маш; Ја сам дио твој и тво  је на-
сљед ство ме ђу си но ви ма Изра и ље  ви јем.

*5.Мој. 10,9. †Псал. 142,5. ‡5.Мој. 14,27.
21. А си но ви ма Ле ви је вим ево да јем у 

на сљед ство све *де сет ке од Изра и ља за 
слу жбу њи хо ву што слу же у Ша то ру од 
са стан ка. *5.Мој. 12,17.
22. А си но ви Изра и ље ви не ка ви ше не 

при сту па ју к Ша то ру од са стан ка, да се не 
огри је ше и не из ги ну.
23. Не го са ми Ле ви ти не ка слу же слу жбу 

у Ша то ру од са стан ка, и они не ка но се 
гри јех свој за ко ном вјеч ним од ко ље на до 
ко ље на, па да не ма ју на сљед ства ме ђу си-
но ви ма Изра и ље ви јем.
24. Јер де сет ке си но ва Изра и ље ви јех, 

што ће до но си ти Го спо ду на жр тву што 
се по ди же, да јем Ле ви ти ма у на сљед ство; 
то га ра ди ре кох за њих: Ме ђу си но ви ма 
Изра и ље ви јем да не ма ју на сљед ства.
25. Још ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
26. Ре ци *Ле ви ти ма и ка жи им: Кад узме-

 те од си но ва Изра и ље ви јех де се так ко ји 
вам да дох од њих за на сљед ство ва ше, 
он  да при не си те од ње га при нос што се 
по ди же Го спо ду, де се то од де се то га.

*Нем. 10,38.
27. И при ми ће вам се при нос ваш као 

жи то с гум на и као ви но из ка це.
28. Та ко и ви при но си те при нос што се 

по ди же Го спо ду од сви јех де се та ка сво-
јих, ко је ће те узи ма ти од си но ва Изра-
и ље ви јех, и да ји те од њих при нос Го-
спод њи Аро ну све ште ни ку.
29. Од све га што вам се да при но си те 

сва ки при нос што се по ди же Го спо ду, од 
све га што бу де нај бо ље све ти дио.

30. И ре ци им: Кад при не се те нај бо ље 
од то га, та да ће се при ми ти Ле ви ти ма као 
до хо дак од гум на и као до хо дак од ка це.
31. А је сти мо же те то на сва ком мје сту и 

ви и по ро ди це ва ше, јер вам је *пла та за 
†слу жбу ва шу у Ша то ру од са стан ка.

*1.Тим. 5,18. †1.Кор. 9,13.
32. И не ће те за то на ву ћи на се гри је ха, 

кад ста не те при но си ти што је нај бо ље, 
и не ће те осквр ни ти све ти јех ства ри си-
но ва Изра и ље ви јех, и не ће те из ги ну ти.

О води од пепела црвене јунице, 
којом се чисти.

19.Још ре че Го спод Мој си ју и Аро-
ну го во ре ћи:

2. Ово је уред ба и за кон што за по вје ди 
Го спод го во ре ћи: Ре ци си но ви ма Изра-
и ље ви јем не ка ти до ве ду ју ни цу цр ве ну 
здра ву, на ко јој не ма ма не, и ко ја још ни је 
би ла у јар му;
3. И по дај те је Еле а за ру све ште ни ку, а он 

не ка је из ве де на по ље из око ла да је за-
ко љу пред њим.
4. И узев ши Еле а зар кр ви ње зи не на 

прст свој не ка по кро пи кр вљу пре ма Ша-
то ру од са стан ка се дам пу та.
5. По том не ка за по вје ди да се спа ли ју-

ни ца пред ње го ви јем очи ма; ко жу ње-
зи ну и ме со ње зи но и крв ње зи ну с ба ле-
гом не ка спа ле.
6. И све ште ник узев ши др ве та ке дро ва, 

исо па и црв ца, не ка ба ци у огањ гдје 
го ри ју ни ца. скерлет, тканина црвене боје
7. По том не ка опе ре ха љи не сво је и опе ре 

ти је ло сво је во дом, па он да не ка уђе у око, 
и не ка бу де све ште ник не чист до ве че ра.
8. Та ко и ко је спа ли, не ка опе ре ха љи не 

сво је во дом, и ти је ло сво је не ка опе ре во-
дом, и не ка бу де не чист до ве че ра.
9. А чист чо вјек не ка по ку пи пе пео од ју-

ни це и из ру чи га иза око ла на чи сто мје-
сто, да се чу ва збо ру си но ва Изра и ље ви јех 
за во ду очи шће ња; то је жр тва за гри јех.
10. И онај ко ји по ку пи пе пео од ју ни це 

не ка опе ре ха љи не сво је, и не ка бу де не-
чист до ве че ра. То не ка је си но ви ма Изра-
и ље ви јем и до шља ку ко ји се ба ви ме ђу 
њи ма вје чан за кон.
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11. Ко се до так не *мр тва ти је ла чо вје чи-
је га, да је не чист се дам да на. *Еф. 2,1.
12. Он не ка се очи сти оном во дом тре ћи 

дан и сед ми дан, и би ће чист; ако ли се не 
очи сти тре ћи дан и сед ми, не ће би ти чист.
13. Ко се до так не мр тва ти је ла чо вје-

чи је га па се не очи сти, онај је осквр нио 
*Ша тор Го спод њи; за то да се ис три је би 
она ду ша из Изра и ља; јер ни је по кро-
пљен во дом очи шће ња, за то је не чист, и 
не чи сто та је ње го ва на ње му. *3.Мој. 15,31.
14. Ово је за кон кад чо вјек умре у ша-

то ру: Ко год уђе у онај ша тор и ко год бу де 
у ша то ру, не чист да је се дам да на;
15. И сва ки суд от кри вен, ко ји не бу де 

до бро за кло пљен, не чист је.
16. И ко се год до так не у по љу по сје че-

но га ма чем или умр ло га или ко сти чо вје-
чи је или гро ба, не чист да је се дам да на.
17. И не ка за не чи сто га узму пе пе ла од 

ју ни це спа ље не за гри јех, и не ка на ли ју на 
њ во де жи ве у суд.
18. По том не ка узме чист чо вјек исо па 

и за мо чи у ону во ду, и по кро пи њом ша-
тор и све су де и љу де ко ји су у ње му би ли; 
та ко и оно га ко ји би се до та као ко сти или 
чо вје ка по сје че на или умр ла или гро ба.
19. Чи сти не чи сто га не ка по кро пи тре ћи 

и сед ми дан; и кад га очи сти сед ми дан, 
не ка опе ре ха љи не сво је и се бе не ка опе ре 
во дом, и би ће *чист уве че. *3.Мој. 14,9.
20. А ко бу де не чист па се не очи сти, да 

се ис три је би она ду ша из збо ра; јер је све-
ти њу Го спод њу осквр нио, а ни је по кро-
пљен во дом очи шће ња; не чист је.
21. И ово не ка им је за кон вје чан: И ко ји 

по кро пи во дом очи шће ња, не ка опе ре ха-
љи не сво је; и ко се год до так не во де очи-
шће ња, да је не чист до ве че ра.
22. И че га се год до так не ко је не чист, да 

је не чи сто; и ко се ње га до так не, да је не-
чист до ве че ра.

Вода из стијене. Едом брани пролаз. 
Смрт Маријина и Аронова.

20.И си но ви Изра и ље ви, сав збор 
њи хов, до ђо ше у *пу сти њу 

син ску пр во га мје се ца, и ста де на род у 
Ка ди су; и он дје умри је †Ма ри ја, и би по-
гре бе на он дје. *4.Мој. 33,36. †4.Мој. 26,59.

2. А он дје не ма ше збор во де, те се ску-
пи ше на Мој си ја и на Аро на.
3. И сва ђа ше се на род с Мој си јем, и го во-

ра ху: Ка мо да смо по мр ли кад по мри је ше 
бра ћа на ша пред Го спо дом!
4. За што до ве до сте збор Го спод њи у ову 

пу сти њу да из ги не мо ов дје и ми и сто ка 
на ша?
5. И за што нас из ве до сте из Ми си ра да 

нас до ве де те на ово зло мје сто, гдје не 
ро ди ни жи то ни смо ква ни гро жђе ни 
ши пак, а ни во де не ма за пи ће?
6. И до ђе Мој си је и Арон ис пред збо ра 

на вра та Ша то ра од са стан ка, и па до ше 
ни чи це; и по ка за им се сла ва Го спод ња.
7. И ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
8. Узми штап, и са зо ви те збор ти и Арон 

брат твој, и про го во ри те сти је ни пред 
њи ма, те ће да ти во ду сво ју; та ко ћеш им 
из ве сти во ду из сти је не, и на по ји ћеш 
збор и сто ку њи хо ву.
9. И Мој си је узе штап ис пред Го спо да, 

ка ко му за по вје ди Го спод.
10. И са зва ше Мој си је и Арон збор пред 

сти је ну, и он им ре че: Слу шај те од мет ни ци, 
хо ће мо ли вам из ове сти је не из ве сти во ду?
11. И ди же *Мој си је ру ку сво ју и уда ри у 

сти је ну шта пом сво јим два пу та, и изи де 
во да мно га, те се на по ји на род и сто ка 
њи хо ва. *2.Мој. 17,6.
12. А *Го спод ре че Мој си ју и Аро ну: 

Што Ми не вје ро ва сте и не про сла ви сте 
Ме пред си но ви ма Изра и ље вим, за то не-
ће те од ве сти збо ра то га у зе мљу ко ју сам 
им дао. *3.Мој. 10,3.
13. То је во да од сва ђе, гдје се сва ђа ше си-

но ви Изра и ље ви с Го спо дом, и Он се про-
сла ви ме ђу њи ма.
14. Иза то га по сла Мој си је *по сла ни ке из 

†Ка ди са к ца ру едом ском да му ре ку: Ова  ко 
ка же брат твој Изра иљ: Ти знаш све не во  ље 
ко је нас сна ђо ше: *Суд. 11,17. †Суд. 11,16.
15. Ка ко на ши оци си ђо ше у Ми сир, и би-

ја смо у Ми си ру ду го вре ме на, и ка ко Ми-
сир ци зло чи ни ше на ма и оци ма на шим;
16. И ви ка смо ка Го спо ду, и Го спод чу 

глас наш, и по сла ан ђе ла, ко ји нас из ве де 
из Ми си ра; и ево смо у Ка ди су, гра ду на 
тво јој ме ђи.
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17. Пу сти нас да про ђе мо кроз тво ју зе-
мљу; не ће мо ићи пре ко по ља ни пре ко 
ви но гра да, ни ти ће мо пи ти во де из ко је га 
сту ден ца; ићи ће мо цар ским пу тем, не-
ће мо свр та ти ни на де сно ни на ли је во док 
не при је ђе мо ме ђу тво ју.
18. А Едом му од го во ри: Не иди пре ко 

мо је зе мље, да не изи дем с ма чем пре да те.
19. А си но ви Изра и ље ви ре ко ше му: Ићи 

ће мо утре ни ком, и ако се на пи је мо во де 
тво је, ми или сто ка на ша, пла ти ће мо је; 
ни шта ви ше, са мо да пје ши це про ђе мо.
20. А он им од го во ри: Не ће те про ћи. И 

изи ђе *Едом пред њих с мно го на ро да и с 
ве ли ком си лом. *Амос 1,11.
21. И кад не хтје Едом до пу сти ти Изра-

и љу да при је ђе пре ко ме ђе ње го ве, Изра-
 иљ оти де од ње га.
22. И кре нув ши се од Ка ди са до ђо ше си-

но ви Изра и ље ви, сав збор њи хов, ка го ри 
Ору.
23. И Го спод ре че Мој си ју и Аро ну на 

го ри Ору код ме ђе едом ске го во ре ћи:
24. Арон ва ља да се при бе ре к ро ду сво-

је му, јер не ће ући у зе мљу ко ју сам дао си-
но ви ма Изра и ље ви јем, јер не по слу ша сте 
за по ви је сти мо је на Во ди од сва ђе.
25. Узми Аро на и Еле а за ра си на ње го ва, 

и из ве ди их на го ру Ор.
26. И сву ци Аро ну ха љи не ње го ве и 

обу ци их Еле а за ру си ну ње го ву, па ће се 
Арон при бра ти и умри је ти он дје.
27. И учи ни Мој си је ка ко за по вје ди Го-

спод; и изи ђо ше на го ру Ор пред сви јем 
збо ром.
28. И сву че Мој си је с Аро на ха љи не ње-

го ве и об у че их Еле а за ру си ну ње го ву, и 
умри је он дје *Арон на врх го ре, а Мој си је 
и Еле а зар си ђо ше с го ре. *5.Мој. 10,6.
29. А кад ви дје сав збор да умри је Арон, 

пла ка сав дом Изра и љев за Аро ном три-
де сет да на.

Змија од бакра. 
Побједа над Сионом и Огом.

21.А кад чу *Ха на неј цар арад ски, 
ко ји жи вља ше на ју гу, да иде 

Из ра иљ пу тем ко јим идо ше ухо де, он се 
по би с њи ма и за ро би их не ко ли ко.

*4.Мој. 33,40.

2. Та да се Изра иљ за вје то ва Го спо ду и 
ре че: Ако даш овај на род ме ни у ру ке, до 
те ме ља ћу рас ко па ти гра до ве њи хо ве.
3. И усли ши Го спод глас Изра и љев и да де 

му Ха на не је, а он за тре њих и гра до ве њи-
хо ве, и про зва оно мје сто Ор ма.
4. По том по ђо ше од го ре Ор к Цр ве ном 

мо ру оби ла зе ћи зе мљу едом ску, и осла би 
дух на ро ду од пу та.
5. И ви ка ше на род на Бо га и на Мој си ја: 

За што нас из ве до сте из Ми си ра да из ги-
не мо у овој пу сти њи? Јер не ма ни хље ба 
ни во де, а овај се ни ка кви хљеб већ ога-
дио ду ши на шој.
6. А Го спод пу сти на на род зми је ва тре не, 

ко је их ује да ху, те по мри је мно го на ро да 
у Изра и љу.
7. Та да до ђе на род к Мој си ју и ре ко ше: 

Згри је ши смо што ви ка смо на Го спо да и 
на те бе; мо ли Бо га не ка укло ни зми је од 
нас. И Мој си је се по мо ли за на род.
8. И Го спод ре че Мој си ју: На чи ни зми ју 

ва тре ну, и мет ни је на мот ку, и ко га ује де 
зми ја, не ка по гле да у њу, па ће оздра ви ти.
9. И на чи ни Мој си је зми ју од мје ди, и 

мет ну је на мот ку, и ко га год ује де зми ја он 
по гле да у зми ју од мје ди, и оздра ви. бакра
10. По том по ђо ше си но ви Изра и ље ви, и 

ста до ше у око у Ово ту.
11. И из Ово та оти шав ши ста до ше у око 

на бр ди ма ава рим ским у пу сти њи ко ја је 
пре ма Мо ав ској с ис то ка.
12. Одан де оти шав ши ста до ше у око у 

до ли ни За ре ду.
13. И ода тле оти шав ши ста до ше у око на 

бро ду на Ар но ну, ко ји је у *пу сти њи и из-
ла зи од ме ђе амо реј ске. Јер је Ар нон ме ђа 
†мо ав ска из ме ђу Мо а ва ца и Амо ре ја ца.

*Суд. 11,18. †4.Мој. 22,36.
14. За то се ка же у књи зи о ра то ви ма Го-

спод њим: На Ва је ва у Су фи и на по то ке 
ар нон ске.
15. Јер ти по то ци, ко ји до пи ру до мје ста 

Ара, те ку по крај ме ђе мо ав ске.
16. А оту да до ђо ше к Ви ру; то је сту де-

нац за ко ји бје ше ре као Го спод Мој си ју: 
Ску пи на род, и да ћу им во де.
17. Та да пје ва Изра иљ *пје сму ову: Ди жи 

се, сту ден че; при пи је вај те га; *2.Мој. 15,1.
18. Сту ден че, ко ји ко па ше кне зо ви, ко ји 

ис ко па ше по гла ва ри на род ни с Они јем ко-
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 ји по ста ви *за кон, па ли ца ма сво јим. А из 
пу  сти ње оти до ше у Ман та наил, *5.Мој. 33,4.
19. А из Ман та на и ла у На дил, а из На-

ди ла у Ва мот,
20. А из Ва мо та у до ли ну ко ја је у по љу мо-

ав ском код го ре Фа зге и гле да у *пу сти њу.
*4.Мој. 23,28.

21. Та да по сла *Изра иљ †по сла ни ке к 
Си о ну ца ру амо реј ском го во ре ћи:

*Суд. 11,19. †5.Мој. 2,26.
22. Пу сти да про ђе мо кроз тво ју зе мљу, не-

ће мо свр та ти ни у по ље ни у ви но град, ни ти 
ће мо пи ти во де из сту де на ца; ићи ће мо цар-
ским пу тем, до кле не при је ђе мо ме ђу тво ју.
23. Али не да де *Сион Изра и љу да про ђе 

кроз зе мљу ње го ву, не го са бра Сион сав на-
род свој, и иза ђе на Изра и ља у пу сти њу, и 
до ђе у Ја су, и по би се с Изра и љем. *5.Мој. 2,32.
24. Али га иси је че *Изра иљ оштрим ма-

чем, и осво ји †зе мљу ње го ву од Ар но на 
па до Ја во ка до си но ва Амо но ви јех, јер 
твр да бје ше ме ђа си но ва Амо но ви јех.

*Суд. 11,13. †Исус Н. 12,1.
25. И узе *Изра иљ сва она мје ста и на се ли 

се у сви јем гра до ви ма амо реј ским, у Есе во-
 ну и у сви јем се ли ма ње го ви јем. *Суд. 11,26.
26. Јер Есе вон бје ше град Си о на ца ра 

амо реј ско га, ко ји бје ше пр ви за вој штио 
на ца ра мо ав ско га и бје ше му узео сву зе-
мљу ње го ву до Ар но на.
27. За то го во ре у при чи: Хо ди те у Есе вон, 

да се са гра ди и по диг не град Си о нов.
28. Јер *огањ иза ђе из Есе во на, пла мен из 

гра да Си о но ва, и спа ли Ар Мо ав ски и ста-
нов ни ке на ви си ни ар нон ској. *Јер. 48,45.
29. Те шко те би, Мо а ве; про пао си, на-

ро де Ха мо сов; дао је си но ве сво је ко ји 
уте ко ше и кће ри сво је у роп ство Си о ну 
ца ру амо реј ском.
30. Али их по стри је ља смо, про па де Есе-

вон до Де во на, и по тр смо их до Но фе, 
ко ја до пи ре до Ме де ве.
31. И та ко жи вје Изра иљ у зе мљи амо-

реј ској.
32. По том по сла Мој си је да ухо де Ја зир, 

и узе ше се ла око ње га, и иза гна ше Амо-
реј це ко ји би ја ху он дје.

33. По том обра тив ши се по ђо ше у *Ва-
сан; и изи де Ог цар ва сан ски пред њих, 
он и сав на род ње гов на бој у Едра јин.

усмеривши се  *Исус Н. 13,12.
34. А *Го спод ре че Мој си ју: Не бој га се; 

јер сам га дао у тво је ру ке и сав на род ње-
гов и зе мљу ње го ву; и учи ни му ка ко си 
учи нио Си о ну †ца ру амо реј ском ко ји 
жи вља ше у Есе во ну. *5.Мој. 3,2. †Псал. 136,19.
35. И по би ше га и си но ве ње го ве и сав 

на род ње гов, да не оста ни је дан, и осво-
ји ше зе мљу ње го ву.

Валам позван да прокуне синове 
Израиљеве. Валамова магарица говори.

22.Ода тле се по ди го ше си но ви 
Изра и ље ви, и ста до ше у око 

у по љу *мо ав ском с ону стра ну †Јор да на 
пре ма Је ри хо ну. *4.Мој. 33,48. †4.Мој. 36,13.
2. И ви дје Ва лак син Се фо ров све што 

учи ни Изра иљ Амо ре ју,
3. И упла ши се Мо ав од на ро да ве о ма; јер 

га бје ше мно го, и при ту жи Мо а ву од си-
но ва Изра и ље ви јех. дојади
4. Па ре че Мо ав стар је ши на ма ма ди јан-

ским: Са да ће ова мно жи на по је сти све 
што је око нас као во тра ву у по љу. А Ва-
лак син Се фо ров бје ше у оно ври је ме цар 
мо ав ски.
5. И по сла по сла ни ке к Ва ла му си ну Ве-

о ро ву у Фа ту ру, ко ја је на Ри је ци у зе-
мљи на ро да ње го ва, го во ре ћи: Ево на род 
изи ђе из Ми си ра, ево пре кри лио је зе-
мљу, и сто ји пре ма ме ни. Еуфрат
6. Не го хо ди, про ку ни ми овај на род, јер 

је ја чи од ме не, еда бих му одо лио и по био 
га или ис тје рао из зе мље ове; јер знам, 
ко га бла го сло виш би ће бла го сло вен, а 
ко га про ку неш би ће про клет.
7. И оти до ше стар је ши не мо ав ске и стар-

је ши не ма ди јан ске но се ћи да ро ве за вра-
ча ње; и до ђо ше к Ва ла му, и ка за ше му ри-
је чи Ва ла ко ве.
8. А он им ре че: Оста ни те ов дје ову ноћ, 

и од го во ри ћу вам ка ко ми Го спод ка же. И 
оста ше кне зо ви мо ав ски код Ва ла ма.
9. А Бог до ђе к Ва ла му и ре че му: Ка кви 

су то љу ди код те бе?
10. И ре че Ва лам Бо гу: Ва лак син Се фо ров, 

цар мо ав ски, по сла их к ме ни го во ре ћи:
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11. Ево на род изи ђе из Ми си ра и пре-
кри ли зе мљу; не го хо ди, про ку ни ми га, 
еда бих га над био и отје рао га.
12. А Бог ре че Ва ла му: Не иди с њи ма, 

ни ти ку ни то га на ро да, јер је бла го сло вен.
13. И ују тру устав ши Ва лам ре че кне зо-

ви ма Ва ла ко ви јем: Вра ти те се у сво ју зе-
мљу јер ми не да Бог да идем с ва ма.
14. И устав ши кне зо ви мо ав ски до ђо ше 

к Ва ла ку, и ре ко ше: Не хтје Ва лам по ћи с 
на ма.
15. Та да опет по сла Ва лак ви ше кне зо ва 

и ве ће од пр ви јех.
16. И они до шав ши к Ва ла му ре ко ше му: 

Ова ко ве ли Ва лак син Се фо ров: Не мој се 
за те за ти, мо лим те, не го до ђи к ме ни.
17. Јер ћу те до бро да ри ва ти, и што ми 

год ре чеш чи ни ћу; за то до ђи, мо лим те, 
про ку ни ми овај на род.
18. А *Ва лам од го во ри и ре че слу га ма 

Ва ла ко ви јем: Да ми да Ва лак ку ћу сво ју 
пу ну сре бра и зла та, не бих мо гао пре сту-
пи ти ри је чи Го спо да Бо га сво је га да учи-
ним што ма ло или ве ли ко. *4.Мој. 24,13.
19. Али опет оста ни те ов дје и ви ову ноћ, 

да ви дим што ће ми са да ка за ти Го спод.
20. И до ђе Бог но ћу к Ва ла му и ре че му: 

Кад су до шли ти љу ди да те зо ву, уста-
 ни, иди с њи ма, али што ти ка жем оно 
да чи ниш.
21. И ују тру устав ши Ва лам оса ма ри ма га-

ри цу сво ју, и по ђе с кне зо ви ма мо ав ским.
22. Али се раз гње ви Бог што он по ђе; и 

ста де ан ђео Го спод њи на пут да му не да; а 
он сје ђа ше на ма га ри ци сво јој и има ше са 
со бом два мом ка сво ја.
23. А кад ма га ри ца ви дје ан ђе ла Го спод-

ње га, гдје сто ји на пу ту с го ли јем ма чем у ру-
 ци, свр ну ма га ри ца с пу та и по ђе пре ко по-
 ља. А Ва лам је ста де би ти да је вра ти на пут.
24. А ан ђео Го спод њи ста де на ста зу 

ме ђу ви но гра ди ма, а би ја ше зид и од о-
вуд и од о нуд.
25. И ма га ри ца ви де ћи ан ђе ла Го спод ње га 

при би се уз дру ги зид, и при ти ште но гу 
Ва ла мо ву о зид; а он је ста де опет би ти.
26. По том ан ђео Го спод њи оти де да ље, и 

ста де у тје сна цу, гдје не бје ше мје ста да се 
свр не ни на де сно ни на ли је во.
27. И ма га ри ца ви де ћи ан ђе ла Го спод-

ње га па де под Ва ла мом, а Ва лам се вр ло 

раз љу ти, и ста де би ти ма га ри цу сво јим 
шта пом.
28. Та да Го спод отво ри уста ма га ри ци, те 

она ре че Ва ла му: Шта сам ти учи ни ла, те 
ме би јеш већ тре ћи пут?
29. А Ва лам ре че ма га ри ци: Што ми пр ко-

сиш? да имам мач у ру ци, сад бих те убио.
30. А ма га ри ца ре че Ва ла му: Ни је сам ли 

тво ја ма га ри ца, ја шеш ме от ка ко сам по-
ста ла тво ја до да нас; је сам ли ти кад та ко 
учи ни ла? А он ре че: Ни је си.
31. Та да *Го спод отво ри очи Ва ла му, ко ји 

угле да ан ђе ла Го спод ње га гдје сто ји на пу ту 
с го ли јем ма чем у ру ци. И он са ви гла ву и 
по кло ни се ли цем сво јим. *2.О цар. 6,17.
32. И ре че му ан ђео Го спод њи: За што 

си био ма га ри цу сво ју већ три пу та? Ево 
ја изи ђох да ти не дам, јер твој пут ни је 
ме ни по во љи.
33. Кад ме угле да ма га ри ца, она се укло ни 

ис пред ме не већ три пу та; а да се ни је 
укло ни ла ис пред ме не, те бе бих већ убио 
а њу бих оста вио у жи во ту.
34. А Ва лам ре че ан ђе лу Го спод ње му: 

Згри је шио сам, јер ни је сам знао да ти сто-
јиш пре да мном на пу ту; ако те би ни је по 
во љи, ја ћу се вра ти ти.
35. А ан ђео Го спод њи ре че Ва ла му: Иди 

с ти јем љу ди ма, али са мо оно го во ри што 
ти ја ка жем. Та да Ва лам оти де с кне зо-
ви ма Ва ла ко вим.
36. А кад чу Ва лак да иде Ва лам, изи ђе му 

на су срет у град мо ав ски на ме ђи ар нон-
ској на крај ме ђе.
37. И ре че Ва лак Ва ла му: Ни је сам ли слао 

к те би и звао те? За што ми не до ђе? Еда ли 
те не мо гу да ри ва ти?
38. А Ва лам ре че Ва ла ку: Ево сам до шао 

к те би; али хо ћу ли мо ћи што го во ри ти? 
Што ми Бог мет не у уста, оно ћу го во ри ти.
39. И оти де Ва лам с Ва ла ком, и до ђо ше у 

град Узот.
40. И на кла Ва лак во ло ва и ова ца, и по сла 

Ва ла му и кне зо ви ма, ко ји би ја ху с њим.
41. А ују тру узе Ва лак Ва ла ма и од ве де га 

на ви си ну Ва ло ву, и одан де му по ка за је-
дан крај на ро да.
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Валамово проклињање Бог 
двапут претвара у благослов.

23.И ре че Ва лам Ва ла ку: На чи-
ни ми ов дје се дам ол та ра, и 

при пра ви ми ов дје се дам те ла ца и се дам 
ов но ва.
2. И учи ни Ва лак ка ко му ре че Ва лам; и 

при не се Ва лак с Ва ла мом на сва ком ол-
та ру по јед но те ле и ов на.
3. Па ре че Ва лам Ва ла ку: Стој код сво је 

жр тве па ље ни це; а ја идем еда бих се срео 
с Го спо дом, па што ми ја ви ка за ћу ти. И 
он оти де сам.
4. И сре те Бог Ва ла ма, а он му ре че: Се-

дам ол та ра спре мих, и при не сох по те ле и 
ов на на сва ком ол та ру.
5. А Го спод мет ну ри је чи у уста Ва ла му, и 

ре че: Вра ти се к Ва ла ку и та ко му ре ци.
6. И вра ти се к ње му, а он ста ја ше код жр-

тве сво је па ље ни це и сви кне зо ви мо ав ски.
7. А он отво ри при чу сво ју, и ре че: Из 

Ара ма до ве де ме Ва лак цар мо ав ски с 
пла ни не ис точ не, го во ре ћи: Хо ди, про-
ку ни ми Ја ко ва, хо ди, на ру жи Изра и ља.
8. Ка ко бих клео оно га ко га не ку не Бог, 

или ка ко бих ру жио оно га ко га Го спод не 
ру жи?
9. Јер сврх сти је на ви дим га, и с ху мо ва 

гле дам га. Гле, овај ће на род на ста ва ти сам, 
и с дру гим на ро ди ма не ће се по ми је ша ти.
10. Ко ће из бро ји ти прах Ја ко вљев и број 

од че твр ти Изра и ља? Да бих ја умро 
смр ћу пра вед нич ком, и крај мој да би био 
као њи хов! четвртине
11. Та да ре че Ва лак Ва ла му: Шта то ра-

диш од ме не? Ја те до звах да про ку неш 
не при ја те ље мо је, а гле, ти бла го си љаш 
јед на ко.
12. А он од го во ри и ре че: Зар не ћу па-

зи ти и го во ри ти оно што ми је Го спод 
мет нуо у уста?
13. Та да му ре че Ва лак: Хо ди са мном на 

дру го мје сто, ода кле ћеш га ви дје ти; са мо 
му крај ви диш, а све га га не ви диш; про-
ку ни ми га одан де.
14. И до ве де га у по ље Зо фим, на врх Фа-

зге, и на чи ни се дам ол та ра, и при не се на 
сва ком ол та ру по јед но те ле и ов на.

15. Та да *Ва лам ре че Ва ла ку: Стој ту код 
жр тве сво је па ље ни це, а ја идем она мо на 
су срет Го спо ду. *4.Мој. 24,1.
16. И сре те Го спод Ва ла ма, и мет ну му 

ри јеч у уста, и ре че: Вра ти се к Ва ла ку, и 
та ко го во ри.
17. И до ђе к ње му, а он ста ја ше код жр-

тве сво је па ље ни це и с њим кне зо ви мо-
ав ски; и ре че Ва лак: Шта ве ли Го спод?
18. А он отво ри при чу сво ју, и ре че: 

Уста ни Ва ла че, и по слу шај, чуј ме си не 
Се фо ров!
19. Бог ни је *чо вјек да ла же, ни син чо вјеч ји 

да се по ка је. Што ка же не ће ли учи ни ти, и 
што ре че не ће ли из вр ши ти? *1.Сам. 15,29.
20. Гле, при мих да бла го сло вим; јер је Он 

бла го сло вио, а ја не ћу по ре ћи.
21. Не гле да на бе за ко ње у Ја ко ву ни на не-

ва  љал ство у Изра и љу; Го спод је ње гов с 
њим, и гра ја је у ње му као цар кад над вла да.
22. Бог га је из вео из Ми си ра, Он му је 

као сна га јед но ро го ва.
23. Јер не ма чи ни на Ја ко ва ни вра ча ња 

на Изра и ља; у ово до ба го во ри ће се о Ја-
ко ву и о Изра и љу, што је учи нио Бог.
24. Ево, на род ће уста ти као си лан лав, 

и као ла вић ско чи ће; не ће ле ћи, до кле не 
по је де ло ва и по пи је кр ви по би је ни јех.
25. Та да ре че Ва лак Ва ла му: Не мој га ни 

кле ти ни бла го си ља ти.
26. А Ва лам од го во ри Ва ла ку: Ни је сам 

ли ти ка зао да ћу чи ни ти што ми год Го-
спод ка же?
27. А Ва лак ре че Ва ла му: Хо ди, од ве шћу 

те на дру го мје сто; да ако Бо гу бу де во ља 
да ми га одан де про ку неш.
28. И од ве де Ва лак Ва ла ма на врх Фе го ра, 

ко ји гле да у пу сти њу.
29. И ре че Ва лам Ва ла ку: На чи ни ми ов-

дје се дам ол та ра, и при пра ви ми ов дје се-
дам те ла ца и се дам ов но ва.
30. И учи ни Ва лак ка ко ре че Ва лам и 

при не се жр тву по те ле и ов на на сва ком 
ол та ру.

Валам још једном прориче Израиљу 
добро: Звијезда из Јакова.

24.И ви дјев ши Ва лам да је Бож ја 
во ља да бла го си ља Изра и ља, 

не хтје ви ше ни ићи као при је по вра ча-
ње, не го се окре те ли цем к пу сти њи,
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2. И по ди гав ши очи сво је угле да Изра-
и ља гдје сто ји по пле ме ни ма сво јим; и 
Дух Бож ји до ђе на њ.
3. И отво ри при чу сво ју, и ре че: Ка же Ва-

лам син Ве о ров; ка же чо вјек ко је му су 
отво ре не очи;
4. Ка же онај ко ји чу је ри је чи Бож је, ко ји 

ви ди утва ру Све мо гу ће га, ко ји кад пад не 
отво ре не су му очи: појаву
5. Ка ко су ли је пи ша то ри тво ји, Ја ко ве, и 

ста нови тво ји, Изра и љу!
6. Пру жи ли су се као по то ци, као вр то ви 

крај ри је ке, као ми ри са ва др ве та ко ја је 
по са дио Го спод, као ке дри на во ди.
7. По те ћи ће во да из ви је дра ње го ва, и 

потомство ће ње го во би ти ме ђу ве ли ким 
во да ма, и цар ће се ње гов по диг ну ти сврх 
Ага га, и цар ство ће се ње го во уз ви си ти.
8. Бог га је из вео из Ми си ра, и Он му је 

као сна га јед но ро го ва; по је шће на ро де 
ко ји су му не при ја те љи, и ко сти ће њи-
хо ве по тр ти, и стри је ла ма сво јим по-
стри је ља ти их.
9. Спу стио се, ле жи као ла вић и као љу ти 

лав; ко ће га про бу ди ти? Ко те бе бла го-
си ља, би ће бла го сло вен; а ко те бе ку не, 
би ће про клет.
10. Та да се раз гње ви Ва лак на Ва ла ма, и 

пље сну се ру ка ма, и ре че Ва лак Ва ла му: 
До звах те да про ку неш не при ја те ље мо је, 
а ти си бла го сло вио ето већ три пу та.
11. Од ла зи у сво је мје сто; ре кох да ћу те 

да ри ва ти, а ето Го спод не да ти да ра.
12. А Ва лам ре че Ва ла ку: Ни је сам ли и 

по сла ни ци ма тво јим ко је си по слао к 
ме ни ре као го во ре ћи:
13. Да ми да Ва лак ку ћу сво ју пу ну сре-

бра и зла та, не бих мо гао пре сту пи ти ри-
је чи Го спод ње да учи ним што до бро или 
зло од се бе; што ка же Го спод оно ћу ка-
за ти.
14. Ја са да ево идем к на ро ду сво је му, али 

да ти ка жем шта ће тај на род учи ни ти на-
ро ду тво је му нај по сли је.
15. По том отво ри при чу сво ју, и ре че: 

Ка же Ва лам син Ве о ров, ка же чо вјек ко ме 
су отво ре не очи,
16. Ка же ко ји чу је ри је чи Бож је, и ко ји зна 

зна ње о Ви шњем, и ко ји ви ди утва ру Све-
мо гу ће га и кад пад не отво ре не су му очи:

17. Ви дим Га, али не сад; гле дам Га, али 
не из бли за; иза ћи ће *Зви је зда из Ја ко ва 
и ус та ће Па ли ца из Изра и ља, ко ја ће раз-
би ти кне зо ве мо ав ске и ра зо ри ти све си-
но ве Си то ве. *Мат. 2,2.
18. И *Едо ма ће осво ји ти и Си р ће осво-

ји ти не при ја те љи ње го ви; јер ће Изра иљ 
ра ди ти ју нач ки. *Псал. 60,8.
19. И вла да ће ко ји је од Ја ко ва, и за тр ће 

оста так од гра да.
20. А угле дав Ама ли ка, отво ри при чу 

сво ју, и ре че: Ама лик је по че так на ро-
ди ма, али ће нај по сли је про па сти.
21. А угле дав Ке не ја, отво ри при чу сво ју, 

и ре че: Тврд ти је стан, и на сти је ни си са-
вио гни је здо сво је;
22. Али ће би ти иза гнан Ке неј; Асур ће га 

за ро би ти.
23. И опет отво ри при чу сво ју, и ре че: 

Ја ох, ко ће би ти жив кад то учи ни Бог!
24. И *ла ђе из зе мље ки тим ске до пло ви ће 

и до са ди ће Асир ци ма и до са ди ће Је вре-
ји ма; али ће и са ми про па сти. *Иса. 23,1.
25. По том устав ши Ва лам оти де, и вра ти се 

у сво је мје сто; и Ва лак оти де сво јим пу тем.

Казна због прељубе и 
клањања боговима.

25.И жи вља ше Изра иљ у *Си ти му, 
и на род ста де чи ни ти пре љу-

бу са кће ри ма мо ав ским. *Мих. 6,5.
2. Оне по зи ва ху на род на жр тве сво јим 

бо го вима, и на род је ђа ше, и кла ња ше се 
бо го ви ма њи хо ви јем.
3. И Изра иљ при о ну уз Вел фе го ра; и 

раз гње ви се Го спод на Изра и ља.
моавско божанство

4. И ре че Го спод Мој си ју: Узми све кне-
зо ве на род не, и обје си их Го спо ду пре ма 
сун цу, да се од вра ти гњев Го спод њи од 
Изра и ља.
5. И ре че Мој си је су ди ја ма Изра и ље ви-

јем: По биј те сва ки сво је ко ји су при о ну ли 
уз Вел фе го ра.
6. И гле, је дан из ме ђу си но ва Изра и ље-

ви јех до ђе и до ве де к бра ћи сво јој јед ну 
Ма ди јан ку на очи Мој си ју и на очи све му 
збо ру си но ва Изра и ље ви јех; а они за пла-
ка ше на вра ти ма Ша то ра од са стан ка.
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7. А кад то ви дје Фи нес син Еле а за ра 
си на Аро на све ште ни ка, уста исред збо ра 
и узе ко пље у ру ку;
8. И уђе за чо вје ком Изра иљ цем у ша тор, 

и про бо де их обо је, чо вје ка Изра иљ ца и 
ону же ну, кроз тр бух, и пре ста по ги би ја 
ме ђу си но ви ма Изра и ље ви јем.
9. И из ги бе их од те по ги би је два де сет и 

че ти ри ти су ће.
10. Та да ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
11. *Фи нес син Еле а за ра си на Аро на све-

ште ни ка од вра ти †гњев Мој од си но ва Из-
ра   и ље ви јех отво рив ши рев ност за Ме ме ђу 
њи  ма, да не бих ис три је био си но ве Изра и-
ље ве у рев но сти сво јој. *Псал. 106,30. †На ум 1,2.
12. За то му ка жи: Ево да јем му свој за вјет 

мир ни.
13. И има ће он и потомство ње го во на-

кон ње га за вјет све штен ства вјеч но га, јер 
рев но ва за Бо га сво је га и очи сти си но ве 
Изра и ље ве.
14. А чо вје ку Изра иљ цу уби је но ме, ко ји 

би уби јен с Ма ди јан ком, бје ше име За-
мри је син Сал мо нов, кнез од до ма оца 
сво је га од пле ме на Си ме у но ва.
15. А уби је ној же ни Ма ди јан ки бје ше 

име Ха зви ја кћи Су ра кне за на род но га у 
до му оца сво је га ме ђу Ма ди јан ци ма.
16. И ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
17. За вој шти те на Ма ди јан це, и биј те их;
18. Јер они за вој шти ше на вас при је ва-

ра ма сво јим, и пре ва ри ше вас Вел фе го-
ром и Ха зви јом кћер ју кне за ма ди јан ско-
 га, се стром сво јом, ко ја би уби је на у дан 
по  ги би је ко ја до ђе с Фе го ра.

Ново пребројавање племена 
народних ради подјеле земље.

26.А по сли је те по ги би је ре че Го-
спод Мој си ју и Еле а за ру си ну 

Аро но ву све ште ни ку го во ре ћи:
2. Из број те сав збор си но ва Изра и ље ви-

јех од два де сет го ди на и ви ше по до мо-
ви ма ота ца њи хо ви јех, све ко ји мо гу ићи 
на вој ску у Изра и љу.
3. И ре че им Мој си је и Еле а зар све ште-

ник у по љу мо ав ском на Јор да ну пре ма 
Је ри хо ну го во ре ћи:
4. Да се из бро је од два де сет го ди на и 

ви ше, ка ко за по вје ди Го спод Мој си ју и 
си но ви ма Изра и ље ви јем, ко ји иза ђо ше 
из зе мље ми сир ске.

5. Ру вим бје ше пр ве нац Изра и љев; а си-
но ви Ру ви мо ви: Од Ено ха по ро ди ца Ено-
хо ва; од Фа лу ја по ро ди ца Фа лу је ва;
6. Од Асро на по ро ди ца Асро но ва, од 

Хар ми је по ро ди ца Хар ми ји на.
7. То су по ро ди це Ру ви мо ве; а из бро је-

ни јех бје ше ме ђу њи ма че тр де сет и три 
ти су ће и се дам сто ти на и три де сет.
8. Син Фа лу јев бје ше Ели јав.
9. А си но ви Ели ја во ви: На му и ло и Да тан 

и Ави рон. Овај Да тан и овај Ави рон, ко ји 
би ја ху од они јех што се са зи ва ху на збор, 
уста ше на Мој си ја и Аро на у бу ни Ко ре је-
вој, кад бје ше бу на на Го спо да;
10. И *зе мља отво рив ши уста сво ја про-

ждри је њих и Ко ре ја, и из ги бе та го ми ла, 
и спа ли их огањ двје ста и пе де сет љу ди, 
ко ји по ста ше углед. *4.Мој. 16,32.
11. А си но ви *Ко ре је ви не по ги бо ше.

*2.Мој. 6,24.
12. Си но ви *Си ме у но ви по по ро ди ца ма 

сво јим: Од На му и ла по ро ди ца На му и-
ло ва; од Ја ми на по ро ди ца Ја ми но ва; од 
Ја хи на по ро ди ца Ја хи но ва; *2.Мој. 6,15.
13. Од За ре по ро ди ца За ри на, од Са у ла 

по ро ди ца Са у ло ва.
14. То су по ро ди це Си ме у но ве; од њих 

бје ше два де сет и дви је ти су ће и дви је 
сто ти не.
15. А си но ви Га до ви по по ро ди ца ма сво-

јим: Од Си фо на по ро ди ца Си фо но ва; од 
*Аги ја по ро ди ца Аги је ва; од Су ни ја по-
ро ди ца Су ни је ва; *1.Мој. 46,16.
16. Од Азе на по ро ди ца Азе но ва; од 

Ири ја по ро ди ца Ири је ва;
17. Од Аро да по ро ди ца Аро до ва; од *Ари-

ли ја по ро ди ца Ари ли је ва. *1.Мој. 46,16.
18. То су по ро ди це си но ва Га до ви јех, а 

ме ђу њи ма бје ше из бро је ни јех че тр де сет 
ти су ћа и пет сто ти на.
19. Си но ви Ју ди ни: Ир и Ав нан; али умри-

је ше Ир и *Ав нан у зе мљи ха нан ској.
*1.Мој. 46,12.

20. Би ја ху пак си но ви *Ју ди ни по по ро-
ди ца ма сво јим: Од Си ло ма по ро ди ца Си-
ло мо ва; од Фа ре са по ро ди ца Фа ре со ва; 
од За ре по ро ди ца За ри на. *От кр. 7,5.
21. А си но ви Фа ре со ви бје ху: Од Асро на 

по ро ди ца Асро но ва; од Ја му и ла по ро-
ди ца Ја му и ло ва.
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22. То су по ро ди це Ју ди не, а ме ђу њи ма 
бје ше из бро је ни јех се дам де сет и шест ти-
су ћа и пет сто ти на.
23. А си но ви *Иса ха ро ви по по ро ди-

ца ма сво јим: Од †То ле по ро ди ца То ли на; 
од Фу ве по ро ди ца Фу ви на;

*1.Днев. 7,1. †1.Мој. 46,13.
24. Од Ја су ва по ро ди ца Ја су во ва; од 

Амра ма по ро ди ца Амра мо ва.
25. То су по ро ди це Иса ха ро ве; а ме ђу 

њи ма бје ше из бро је ни јех ше зде сет и че-
ти ри ти су ће и три сто ти не.
26. Си но ви За ву ло но ви по по ро ди ца ма 

сво јим: Од Са ре да по ро ди ца Са ре до ва; 
од Ало на по ро ди ца Ало но ва; од Али ла 
по ро ди ца Али ло ва.
27. То су по ро ди це За ву ло но ве, а ме ђу 

њи ма бје ше из бро је ни јех ше зде сет ти-
су ћа и пет сто ти на.
28. Си но ви Јо си фо ви по по ро ди ца ма 

сво јим: *Ма на си ја и Је фрем; *1.Мој. 41,51.
29. Си но ви Ма на си ји ни: Од *Ма хи ра †по -

ро ди ца Ма хи ро ва; а Ма хир ро ди Га ла да, 
од ко је га је по ро ди ца ‡Га ла до ва.

*4.Мој. 32,39. †4.Мој. 36,1. ‡Исус Н. 17,1.
30. Ово су си но ви Га ла до ви: Од Ахи је-

зе ра *по ро ди ца Ахи је зе ро ва; од Хе ле ка 
по ро ди ца Хе ле ко ва; *Суд. 6,34.
31. Од Есри ла по ро ди ца Есри ло ва; од 

Си хе ма по ро ди ца Си хе мо ва;
32. Од Си ма е ра по ро ди ца Си ма е ро ва; од 

Офе ра по ро ди ца Офе ро ва;
33. А *Сал пад син Офе ров не ма ше си-

но ва не го кће ри, ко ји ма су име на Ма ла и 
Ну ја и Егла и Мел ха и Тер са. *Исус Н. 17,3.
34. То су по ро ди це Ма на си ји не, а од њих 

бје ше из бро је ни јех пе де сет и дви је ти-
су ће и се дам сто ти на.
35. Си но ви пак Је фре мо ви по по ро ди-

ца ма сво јим: Од *Су та ла по ро ди ца Су-
та ло ва; од Ве хе ра по ро ди ца Ве хе ро ва; од 
Та ха на по ро ди ца Та ха но ва. *1.Днев. 7,20.
36. А ово су си но ви Су та ло ви: Од Ера на 

по ро ди ца Ера но ва.
37. То су по ро ди це си но ва Је фре мо ви јех; 

а ме ђу њи ма бје ше из бро је ни јех три де-
сет и дви је ти су ће и пет сто ти на. То су си-
но ви *Јо си фо ви по по ро ди ца ма сво јим.

*Исус Н. 17,14.

38. А си но ви Ве ни ја ми но ви по по ро ди-
ца ма сво јим: Од *Ве ле по ро ди ца Ве ли на; од 
†Асви ла по ро ди ца Асви ло ва; од Ахи ра ма 
по ро ди ца Ахи ра мо ва; *1.Мој. 46,21. †1.Днев. 8,1.
39. Од Су фа ма по ро ди ца Су фа мо ва; од 

Уфа ма по ро ди ца Уфа мо ва.
40. А *Ве ли ни си но ви бје ху: Адер и На-

ман; од Аде ра по ро ди ца Аде ро ва; од На-
ма на по ро ди ца На ма но ва. *1.Днев. 8,3.
41. То су си но ви Ве ни ја ми но ви по по ро ди-

ца ма сво јим, а ме ђу њи ма бје ше из бро је ни-
јех че тр де сет и пет ти су ћа и шест сто ти на.
42. А ово су си но ви *Да но ви по по ро ди-

ца ма сво јим: Од Са ме ја по ро ди ца Са-
ме је ва; то је род Да нов по по ро ди ца ма 
сво јим. *1.Мој. 46,23.
43. У сви јем по ро ди ца ма Са ме је ви јем 

бје ше из бро је ни јех ше зде сет и че ти ри 
ти су ће и че ти ри сто ти не.
44. Си но ви *Аси ро ви по по ро ди ца ма сво -

јим: Од Ја ми на по ро ди ца Ја ми но ва; од Је-
су ја по ро ди ца Је су је ва; од †Ве ри ја по ро-
ди ца Ве ри ји на. *1.Днев. 7,30. †1.Мој. 46,17.
45. Си но ви Ве ри ји ни: Од Хо ве ра по ро-

ди ца Хо ве ро ва; од Мел хи ла по ро ди ца 
Мел хи ло ва.
46. А кће ри Аси ро вој бје ше име Са ра.
47. То су по ро ди це си но ва Аси ро ви јех; а 

ме ђу њи ма бје ше из бро је ни јех пе де сет и 
три ти су ће и че ти ри сто ти не.
48. Си но ви Неф та ли мо ви по по ро ди-

ца ма сво јим: Од *Аси ла по ро ди ца Аси-
ло ва; од †Гу ни ја по ро ди ца Гу ни је ва;

*1.Мој. 46,24. †1.Днев. 7,13.
49. Од Је се ра по ро ди ца Је се ро ва; од Се-

ли ма по ро ди ца Се ли мо ва.
50. То је род Неф та ли мов по по ро ди ца ма 

сво јим, а ме ђу њи ма бје ше из бро је них че-
тр де сет и пет ти су ћа и че ти ри сто ти не.
51. То су из бро је ни ме ђу си но ви ма Изра-

и ље ви јем, шест сто ти на и јед на ти су ћа и 
се дам сто ти на и три де сет.
52. А Го спод ре че Мој си ју го во ре ћи:
53. Ти јем не ка се по ди је ли зе мља у на-

сљед ство пре ма бро ју име на;
54. Ко јих има ви ше, по дај им ве ће на-

сљед ство, а ко јих има ма ње, њи ма ма ње; 
сви пре ма бро ју из бро је ни јех сво јих не ка 
има ју на сљед ство.
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55. Али ждри је бом не ка се по ди је ли зе-
мља: По име ни ма пле ме на ота ца сво јих 
не ка до би ју на сљед ство.
56. Ждри је бом не ка се по ди је ли сва ко ме 

пле ме ну, би ло ве ли ко или ма ло.
57. А ово су из бро је ни из ме ђу Ле ви та 

по по ро ди ца ма сво јим: Од Гир со на по-
ро ди ца Гир со но ва; од Ка та по ро ди ца Ка-
то ва; од *Ме ра ри ја по ро ди ца Ме ра ри је ва.

*1.Мој. 46,11.
58. Ово су по ро ди це Ле ви је ве: По ро ди ца 

Ло ве ни је ва, по ро ди ца Хе вро но ва, по ро-
ди ца Ма ли је ва, по ро ди ца Му си је ва, по-
ро ди ца Ко ре је ва. А Кат је ро дио Амра ма.
59. А име је же ни Амра мо вој Јо ха ве да, 

кћи *Ле ви је ва, ко ја му се ро ди ла у Ми-
си ру; а она ро ди Амра му Аро на и Мој-
си ја, и Ма ри ју се стру њи хо ву. *2.Мој. 2,1.
60. А Аро ну се ро ди На дав и Ави јуд и 

Еле а зар и Ита мар.
61. Али *На дав и †Ави јуд по ги бо ше кад 

при не со ше туђ огањ пред Го спо дом.
*3.Мој. 10,1. †4.Мој. 3,4.

62. И бје ше их из бро је ни јех два де сет и 
три ти су ће, све га му шки ња од јед но га мје-
се ца и ви ше; и не бјеху бро је ни ме ђу си-
но ве Изра и ље ве, јер им ни је да но на сљед-
ство ме ђу си но ви ма *Изра и ље ви јем.

*4.Мој. 1,49.
63. То су из бро је ни, кад Мој си је и Еле а-

зар све ште ник из бро ји ше си но ве Изра и-
ље ве у по љу мо ав ском на Јор да ну пре ма 
Је ри хо ну.
64. А ме ђу њи ма не бје ше ни је дан од они-

јех ко је из бро ји ше *Мој си је и Арон све-
ште ник кад бро ји ше си но ве Изра и ље ве у 
†пу сти њи си нај ској. *4.Мој. 1,1. †4.Мој. 14,29.
65. Јер Го спод бје ше ре као за њих: По-

мри је ће у пу сти њи. И не оста их није дан 
осим *Ха ле ва си на †Је фо ни ји на и Ису са 
си на На ви на. *4.Мој. 14,30. †4.Мој. 32,12.

Кћери и право насљедства. Исус 
посвећен за насљедника Мојсијева.

27.Та да до ђо ше *кће ри †Сал па да 
си на Офе ра си на ‡Га ла да си-

на Ма хи ра си на Ма на си ји на, од пле ме на 
Ма на си је си на Јо си фо ва, а име на им бје-
ху Ма ла, Ну ја, Егла, Мел ха и Тер са.

*4.Мој. 26,33. †4.Мој. 36,2. ‡4.Мој. 36,1.

2. И ста до ше пред Мој си ја и пред Еле а-
за ра све ште ни ка и пред кне зо ве и сав збор 
на вра ти ма Ша то ра од са стан ка, и ре ко ше:
3. Отац наш умри је у пу сти њи, али не 

бје ше у дру штву с они ма ко ји се по бу ни ше 
на Го спо да у бу ни Ко ре је вој, не го умри је 
од гри је ха сво је га, а не оста ви си но ва.
4. За што да се ис три је би име оца на ше га 

из по ро ди це ње го ве за то што ни је имао 
си на? Дај нам на сљед ство ме ђу бра ћом 
оца на ше га.
5. И из не се Мој си је ствар њи хо ву пред 

Го спо да.
6. А Го спод ре че Мој си ју го во ре ћи:
7. Пра во го во ре кће ри Сал па до ве; по дај 

им пра во да има ју на сљед ство ме ђу бра-
ћом оца сво је га, и пре не си на сљед ство 
оца њи хо ва на њих.
8. А си но ви ма Изра и ље ви јем ка жи и 

ре ци: Кад ко умре а не ма си на, он да пре не-
си те на сљед ство ње го во на кћер ње го ву;
9. Ако ли ни кће ри не ма, он да по дај те на-

сљед ство ње го во бра ћи ње го вој;
10. Ако ли ни бра ће не ма, он да по дај те 

на сљед ство ње го во бра ћи оца ње го ва;
11. Ако ли не ма ни бра ће очи не, он да по-

дај те на сљед ство ње го во оно ме ко му је нај-
бли жи у ро ду ње го ву, и не ка је ње го во. И то 
не ка бу де си но ви ма Изра и ље ви јем за кон за 
су ђе ње, ка ко за по вје ди Го спод Мој си ју.
12. Још ре че Го спод Мој си ју: Изи ђи на го-

 ру ову *ава рим ску, и ви ди зе мљу ко ју сам 
дао си но ви ма Изра и ље ви јем. *5.Мој. 32,49.
13. И кад је ви диш, при бра ћеш се к ро ду 

сво је му и ти, као што се при брао *Арон 
брат твој. *4.Мој. 20,24.
14. Јер не по слу ша сте ри је чи мо је у *пу-

сти њи Си ну у сва ђи на род ној, кад је тре-
ба ло да Ме про сла ви те на во ди пред очи ма 
њи хо ви јем. То је Во да од сва ђе у Ка ди су у 
пу сти њи Си ну. *4.Мој. 20,1.
15. И ре че Мој си је Го спо ду го во ре ћи:
16. Го спо де Бо же *ду хо ви ма и сва ком ти-

је лу, по ста ви †чо вје ка над ови јем збо ром,
*4.Мој. 16,22. †Зах. 12,1.

17. Ко ји ће из ла зи ти пред њи ма и ко ји 
ће до ла зи ти пред њи ма, ко ји ће их из во-
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ди ти и опет до во ди ти, да не би био збор 
Го спод њи као *ов це ко је не ма ју па сти ра.

*1.О цар. 22,17.
18. А Го спод ре че Мој си ју: Узми к се би 

Ису са си на На ви на, *чо вје ка у коме је Дух 
Мој, и мет ни ру ку сво ју на њ, *1.Мој. 41,38.
19. И из ве ди га пред Еле а за ра све ште-

ни ка и пред сав збор, и по дај му за по ви је-
сти пред њи ма.
20. И по дај му од сла ве сво је, да га слу ша 

сав збор си но ва Изра и ље ви јех.
21. И не ка ста је пред Еле а за ра све ште ни ка 

да га пи та за суд Урим пред Го спо дом; по за-
по ви је сти ње го вој не ка по ла зе и по за по-
ви је сти ње го вој не ка до ла зе, он и сви си-
но ви *Изра и ље ви с њим и сав збор. *Суд. 1,1.
22. И учи ни Мој си је ка ко му за по вје ди 

Го спод; и узев Ису са по ста ви га пред Еле-
а за ра све ште ни ка и пред сав збор.
23. И мет ну ру ке сво је на њ, и да де му за-

по ви је сти, ка ко бје ше за по вје дио Го спод 
пре ко Мој си ја.

Понављање закона о жртвама: 
Свагдашњој, суботној, у почетку 
мјесеца, пасхалној, Дану првина.

28. Још ре че Го спод Мој си ју го во-
ре ћи:

2. За по вје ди си но ви ма Изра и ље ви јем, и 
ре ци им: При но се Мо је, хљеб Мој, жр тве 
што Ми се са жи жу за угод ни ми рис, па-
зи те да Ми при но си те на ври је ме.
3. Ре ци им да кле: Ово је жр тва ог ње на 

што ће те при но си ти Го спо ду: Два јаг ње та 
од го ди не здра ва, сва ки дан на жр тву па-
ље ни цу без пре стан ка:
4. Јед но јаг ње при не си ују тру, а дру го 

јаг ње при не си уве че,
5. И де се ти ну ефе би је ло га бра шна за дар 

сми је ша на с че твр ти ном ина чи сто га уља.
6. То је жр тва па ље ни ца сваг да шња, ко ја 

би при не се на на го ри си нај ској за ми рис 
угод ни, жр тва ог ње на Го спо ду.
7. И на љев ње зин да бу де че тврт ина на 

сва ко јаг ње; у Све ти њи при но си на љев 
до бра пи ћа Го спо ду.
8. А дру го јаг ње при не си уве че; дар као 

ују тру и на љев ње гов при не си за жр тву 
ог ње ну, за угод ни ми рис Го спо ду.

9. А у Су бо ту два јаг ње та од го ди не 
здра ва, и дви је де се ти не би је ло га бра шна 
сми је ша на с уљем за дар с на ље вом ње го-
ви јем.
10. То је су бот на *жр тва па ље ни ца сва ке 

Су бо те, осим сваг да шње жр тве па ље ни це 
и на ље ва ње зи на. *Је зек. 46,4.
11. И у по че так мје се ца сво јих при но-

си те *Го спо ду †жр тву ‡па ље ни цу, по два 
те ле та и јед но га ов на и се дам ја га ња ца од 
го ди не здра ви јех;

*1.Днев. 23,31. †4.Мој. 10,10. ‡2.Днев. 2,4.
12. И три *де се ти не би је ло га бра шна по-

ми је ша на с уљем за дар на сва ко те ле, и 
дви је де се ти не би је ло га бра шна по ми је-
ша на с уљем за дар на ов на; *4.Мој. 15,4.
13. И по јед ну де се ти ну би је ло га бра шна 

по ми је ша на с уљем за дар на сва ко јаг ње; 
то је жр тва па ље ни ца на угод ни ми рис, 
жр тва ог ње на Го спо ду.
14. А на љев њи хов да бу де ви на по ина 

на те ле, тре ћи на ина на ов на, и че тврт ина 
на јаг ње. То је жр тва па ље ни ца у по че так 
мје се ца, сва ко га мје се ца у го ди ни.
15. И јар ца јед но га за гри јех, осим сваг-

да шње жр тве па ље ни це, при но си те Го-
спо ду с на ље вом ње го ви јем.
16. А пр во га мје се ца че тр на е сти дан да је 

*Пас ха Го спо ду; *3.Мој. 23,5.
17. А пет на е сти дан то га мје се ца пра зник: 

Се дам да на је ди те при је сне *хље бо ве.
*2.Мој. 12,15.

18. Пр ви дан не ка је са бор све ти; ни ка-
кво га по сла роп ско га не ра ди те.
19. Не го при не си те *Го спо ду жр тву па-

ље ни цу, два те ле та и јед но га ов на и се дам 
ја га ња ца од го ди не, све да вам је здра во;

*4.Мој. 29,8.
20. А дар уз њих би је ло га бра шна по ми-

је ша на с уљем три де се ти не уза сва ко те ле 
и дви је де се ти не уз ов на при не си те.
21. По јед ну де се ти ну при не си те уза 

сва ко јаг ње од они јех се дам ја га ња ца;
22. И јед но га јар ца за *гри јех, ра ди очи-

шће ња ва ше га. *Рим. 8,3.
23. То при не си те осим ју тре ње жр тве па-

ље ни це, ко ја је жр тва сваг да шња.
24. Та ко при но си те сва ки дан за они јех 

се дам да на, да бу де је ло, жр тва ог ње на на 
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угод ни ми рис Го спо ду, осим сваг да шње жр-
тве па ље ни це и ње зи на на ље ва при но си те.
25. И сед ми дан да има те све ти *са бор; 

по сла роп ско га ни јед но га не ра ди те.
*3.Мој. 23,8. 2.Мој. 12,16.

26. И на Дан пр ви на, кад при но си те нов 
дар *Го спо ду по сли је сво јих †седмица, да 
има те са бор све ти, ни јед но га по сла роп-
ско га не ра ди те; *5.Мој. 16,10. †3.Мој. 23,15.
27. Не го при не си те жр тву па ље ни цу за 

угод ни ми рис Го спо ду, два те ле та, јед но га 
ов на, се дам ја га ња ца од го ди не;
28. И дар уз њих: Би је ло га бра шна по-

ми је ша на с уљем по три де се ти не уз те ле, 
дви је де се ти не уз ов на,
29. По јед ну де се ти ну уза сва ко јаг ње од 

они јех се дам ја га ња ца;
30. Јед но га јар ца, ра ди очи шће ња ва ше га.
31. При не си те то, осим сваг да шње жр-

тве па ље ни це и да ра ње зи на; а све не ка 
вам је здра во с на ље вом сво јим.

Понављање закона о жртвама 
о Трубном дану, о Дану очишћења 

и о свечаности у сјеници.

29.А сед мо га мје се ца пр ви дан 
да има те све ти са бор; по сла 

роп ско га ни јед но га не ра ди те; то да вам 
је *Труб ни дан. *4.Мој. 10,10; 3.Мој. 23,24.
2. И при не си те жр тву па ље ни цу за ми рис 

угод ни Го спо ду, јед но те ле, јед но га ов на, 
се дам ја га ња ца од го ди не здра ви јех;
3. А дар уз њих би је ло га бра шна сми је-

ша на с уљем три де се ти не уз те ле и дви је 
де се ти не уз ов на,
4. И по јед ну де се ти ну уза сва ко јаг ње од 

се дам ја га ња ца;
5. И јед но га јар ца за гри јех, ра ди очи-

шће ња ва ше га;
6. Осим жр тве па ље ни це у по чет ку мје-

се ца и да ра ње зи на, и осим сваг да шње 
жр тве па ље ни це и да ра ње зи на и на ље ва 
њи хо ви јех по уред би њи хо вој, за ми рис 
угод ни, за жр тву ог ње ну Го спо ду.
7. И де се ти дан то га мје се ца сед мо га да 

има те све ти са бор; и му чи те ду ше сво је; 
не ра ди те ни ка кво га по сла;
8. Не го при не си те Го спо ду за ми рис 

угод ни жр тву па ље ни цу, јед но те ле, јед-
но га ов на, се дам ја га ња ца од го ди не, а 
не ка вам је здра во;

9. И дар уз њих би је ло га бра шна по ми-
је ша на с уљем три де се ти не уз те ле, дви је 
де се ти не уз ов на,
10. По јед ну де се ти ну уза сва ко јаг ње од 

они јех се дам ја га ња ца;
11. Јар ца јед но га за гри јех, осим *жр тве 

за гри јех ра ди очи шће ња, и осим сваг да-
шње жр тве †па ље ни це и да ра ње зи на и 
на ље ва њи хо ви јех. *3.Мој. 16,3. †3.Мој. 16,5.
12. И пет на е сти дан то га мје се ца сед мо га 

да има те све ти са бор; ни јед но га по сла 
роп ско га не ра ди те; не го пра знуј те *пра-
зник Го спо ду се дам да на. *2.Мој. 23,16.
13. И при не си те *жр тву па ље ни цу, ог-

ње ну жр тву за угод ни ми рис Го спо ду, 
три на ест те ла ца, два ов на, че тр на ест ја га-
ња ца од го ди не, а не ка су здра ви; *Језд. 3,4.
14. И дар уз њих бра шна би је ло га сми-

је ша на с уљем по три де се ти не уза сва ко 
те ле од три на ест те ла ца, по дви је де се-
ти не уза сва ко га ов на од она два ов на,
15. И по јед ну де се ти ну уза сва ко јаг ње 

од они јех че тр на ест ја га ња ца;
16. И јед но га јар ца за гри јех, осим сваг-

да шње жр тве па ље ни це и да ра ње зи на и 
на ље ва ње зи на.
17. А дру ги дан два на ест те ла ца, два ов на, 

че тр на ест ја га ња ца од го ди не здра ви јех,
18. И дар њи хов и на љев њи хов, уз те о це, 

уз ов но ве и уз ја гањ це, по бро ју њи хо ву, 
ка ко је уре ђе но;
19. И јар ца јед но га за гри јех, осим сваг-

да шње жр тве па ље ни це и да ра ње зи на и 
на ље ва ње зи на.
20. А тре ћи дан је да на ест те ла ца, два ов на 

и че тр на ест ја га ња ца од го ди не здра ви јех;
21. И да ро ве њи хо ве и на ље ве њи хо ве, 

уз те о це, уз ов но ве и уз ја гањ це, по бро ју 
њи хо ву, ка ко је уре ђе но;
22. И јед но га јар ца за гри јех, осим сваг-

да шње жр тве па ље ни це и да ра ње зи на и 
на ље ва ње зи на.
23. А че твр ти дан де сет те ла ца, два ов на, 

че тр на ест ја га ња ца од го ди не здра ви јех;
24. И дар њи хов и на ље ве њи хо ве, уз те-

о це, уз ов но ве и уз ја гањ це, по бро ју њи-
хо ву, ка ко је уре ђе но;
25. И јед но га јар ца за гри јех, осим сваг-

да шње жр тве па ље ни це и да ра ње зи на и 
на ље ва ње зи на.

ЧЕ ТВР ТА КЊИГА МОЈСИЈЕВА,  ГЛ. 28. 29.



– 158 –

26. А пе ти дан де вет те ла ца, два ов на, че-
тр на ест ја га ња ца од го ди не здра ви јех;
27. И дар њи хов и на ље ве њи хо ве, уз те-

о це, уз ов но ве и уз ја гањ це, по бро ју њи-
хо ву, ка ко је уре ђе но;
28. И јед но га јар ца за гри јех, осим сваг-

да шње жр тве па ље ни це и да ра ње зи на и 
на ље ва ње зи на.
29. А ше сти дан осам те ла ца, два ов на, 

че тр на ест ја га ња ца од го ди не здра ви јех,
30. И дар њи хов и на ље ве њи хо ве, уз те-

о це, уз ов но ве и уз ја гањ це, по бро ју њи-
хо ву, ка ко је уре ђе но;
31. И јед но га јар ца за гри јех, осим сваг-

да шње жр тве па ље ни це и да ра ње зи на и 
на ље ва ње зи на.
32. А сед ми дан се дам те ла ца, два ов на, 

че тр на ест ја га ња ца од го ди не здра ви јех,
33. И дар њи хов и на ље ве њи хо ве, уз те-

о це, уз ов но ве и уз ја гањ це, по бро ју њи-
хо ву, ка ко је уре ђе но;
34. И јар ца за гри јех, осим сваг да шње 

жр тве па ље ни це и да ра ње зи на и на ље ва 
ње зи на.
35. А осми дан да вам је пра зник; ни јед-

но га по сла роп ско га не ра ди те.
36. Не го при не си те жр тву па ље ни цу, 

жр тву ог ње ну за угод ни ми рис Го спо ду, 
јед но те ле, јед но га ов на, се дам ја га ња ца 
од го ди не здра ви јех,
37. И дар њи хов и на ље ве њи хо ве, уз 

те ле, уз ов на и уз ја гањ це, по бро ју њи-
хо ву, ка ко је уре ђе но;
38. И јед но га јар ца за гри јех, осим сваг-

да шње жр тве па ље ни це и да ра ње зи на и 
на ље ва ње зи на.
39. То при но си те Го спо ду на пра зни ке 

сво је, осим оно га што би сте по за вје ту 
или од сво је во ље при ни је ли за жр тве па-
ље ни це или да ро ве или на ље ве или жр-
тве за хвал не.

Закон о завјетима.

30.И ка за *Мој си је си но ви ма Из-
ра  и ље ви јем све што за по вје-

ди †Го спод. *2.Мој. 24,3. †5.Мој. 5,27.
2. И ре че Мој си је кне зо ви ма од пле ме на 

си но ва Изра и ље ви јех го во ре ћи: Ово је 
за по вје дио Го спод.
3. Кад ко ји чо вјек учи ни за вјет Го спо ду, 

или се за ку не ве зав ши се обавезом сво-

јом, не ка не по га зи ри је чи сво је, не го не ка 
учи ни све што иза ђе из уста ње го ви јех.
4. А кад же на учи ни за вјет Го спо ду или 

се ве же у мла до сти сво јој, до кле је у ку ћи 
оца сво је га,
5. И чу је отац ње зин за за вјет ње зин или 

ка ко се ве за ла ду шом сво јом, па јој отац не 
ре че ни шта, он да да су твр ди сви за вје ти 
ње зи ни, и све чиме се чврсто обавезала.
6. Ако ли отац ње зин по ре че то онај дан 

кад чу је, за вје ти ње зи ни и чим је год ве за ла 
живот свој, ни шта да ни је твр до; и Го спод 
ће јој опро сти ти, јер отац ње зин по ре че.
7. Ако ли се уда па има на се би за вјет или 

из ре че што на уста сво ја чиме би се ве за ла,
8. А муж ње зин чув ши не ре че јој ни шта 

онај дан кад чу је, он да да су твр ди за вје ти 
ње зи ни, и твр до да је све чиме се чврсто 
обавезала.
9. Ако ли муж ње зин кад чу је онај дан 

по ре че, уки да се за вјет ко ји је био на њој 
или што је из ре кла на уста сво ја те се ве-
за ла; и Го спод ће јој опро сти ти.
10. А за вјет ко ји учи ни удо ви ца или пу-

ште ни ца, и све чим се ве же својим обећа-
њем, да јој је твр до.
11. Али ако бу де у ку ћи му жа сво је га 

учи ни ла за вјет и за што се обавезала сво-
јом за кле твом,
12. И муж ње зин чув ши оћу ти и не по-

ре че, та да да су твр ди сви за вје ти ње зи ни, 
и да је твр до све за што се обавезала.
13. Ако ли то по ре че муж ње зин онај дан 

кад чу је, сва ки за вјет ко ји би иза шао из 
уста ње зи ни јех и све чим би се обавезала, 
да ни је твр до; муж је ње зин по ре као, и Го-
спод ће јој опро сти ти.
14. Сва ки за вјет и све за што би се ве за ла 

за кле твом да има обавезу, муж ње зин по-
твр ђу је и уки да.
15. Ако би муж ње зин од да на до да на ћу-

тао, он да по твр ђу је све за вје те ње зи не и 
све за што би се ве за ла; по твр ђу је, јер јој 
не по ре че у онај дан кад чу.
16. Ако ли по ре че по што чу је, сам ће но-

си ти гри јех ње зин.
17. Ово су на ред бе, ко је за по вје ди Го спод 

Мој си ју за му жа и же ну, за оца и кћер у 
мла до сти ње зи ној, до кле је у ку ћи оца 
сво је га.

ЧЕ ТВР ТА КЊИГА МОЈСИЈЕВА,  ГЛ. 29. 30.



– 159 –

Побједа над Мадијанцима 
и велики плијен.

31.Опет ре че Го спод Мој си ју го-
во ре ћи:

2. Осве ти си но ве Изра и ље ве на Ма ди-
јан ци ма, пак ћеш се он да при бра ти к 
ро ду сво је му.
3. И Мој си је ре че на ро ду го во ре ћи: Оп-

ре ми те из ме ђу се бе љу де на вој ску да иду 
на Ма ди јан це да учи не осве ту Го спод њу 
на Ма ди јан ци ма,
4. По ти су ћу од пле ме на, од сва ко га пле-

ме на Изра и ље ва опре ми те на вој ску.
5. И да до ше од ти су ћа Изра и ље ви јех по 

ти су ћу од сва ко га пле ме на, два на ест ти-
су ћа опре ми ше на вој ску.
6. И по сла Мој си је по ти су ћу од сва ко га 

пле ме на на вој ску, и с њи ма Фи не са си на 
Еле а за ра све ште ни ка, и у ње га бје ху су ди 
све ти и тру бе.
7. И за вој шти ше на Ма ди јан це, ка ко 

за по вје ди Го спод Мој си ју, и по би ше све 
му шки ње. пођоше у рат
8. По би ше и ца ре ве ма ди јан ске, с дру ги ма 

ко је им по би ше, Еви на и Ро ко ма и Су ра и 
Ура и Ро во ка, пет ца ре ва ма ди јан ских, и 
Ва ла ма си на Ве о ро ва уби ше ма чем.
9. И за ро би ше си но ви Изра и ље ви же не 

Ма ди јан ке и дје цу њи хо ву, и за пли је-
ни ше сву сто ку њи хо ву, круп ну и сит ну, и 
све бла го њи хо во.
10. А мје ста њи хо ва у ко ји ма жи вља ху и 

гра до ве њи хо ве све по па ли ше ог њем.
11. И све ро бље и сав пли јен, љу де и 

сто ку, узе ше;
12. И по ве до ше к Мој си ју и Еле а за ру 

све ште ни ку и ка збо ру си но ва Изра и ље-
ви јех, и ро бље и оста ли пли јен и до бит у 
око на по љу мо ав ском, ко је је на Јор да ну 
пре ма Је ри хо ну.
13. А Мој си је и Еле а зар све ште ник и сви 

кне зо ви од збо ра изи ђо ше им на су срет 
из око ла.
14. И Мој си је се раз гње ви на вој во де, на 

ти сућ ни ке и сто ти на ре, ко ји се вра ћа ху с 
вој ске;
15. И ре че им Мој си је: А што оста ви сте у 

жи во ту све *же не? *5.Мој. 2,34.
16. Та оне по ри је чи Ва ла мо вој на вра-

ти ше си но ве Изра и ље ве да згри је ше Го-

спо ду с Фе го ра, те до ђе она по ги би ја на 
на род *Го спод њи. наведоше  *Исус Н. 22,17.
17. За то са да по биј те сву дје цу му шку, 

и све же не по биј те, ко је су по зна ле 
*чо вје ка. *Суд. 21,11.
18. А дје вој ке, ко је не по зна ше чо вје ка, 

оста ви те у жи во ту.
19. А ви оста ни те из ван око ла се дам 

да на; сва ки ко ји је убио ко га и ко ји се до-
та као уби је но га, очи сти те се тре ћи дан и 
сед ми дан, се бе и ро бље сво је.
20. И све ха љи не и све ства ри ко жне и 

све што је од ко стри је ти и све су до ве др-
ве не очи сти те. тканина од козје длаке
21. И ре че Еле а зар све ште ник вој ни ци ма, 

ко ји би ја ху ишли на вој ску: Ово је на ред ба 
и за кон што је Го спод за по вје дио Мој си ју:
22. Зла то, сре бро, мјед, гво жђе, ко си тер 

и оло во, калај
23. Што год под но си ва тру, про пу сти те 

кроз ва тру, и очи сти ће се, али по што се 
очи сти во дом очи шће ња; а што год не 
под но си ва тре, про пу сти те кроз во ду.
24. И опе ри те ха љи не сво је сед ми дан, и 

би ће те чи сти; и он да ће те ући у око.
25. Још ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
26. Из број све што је за пли је ње но, љу де 

и сто ку, ти и Еле а зар све ште ник и по гла-
ва ри од пле ме на на род ни јех.
27. И раз ди је ли све за пли је ње но на дво-

 је: На вој ни ке ко ји су ишли на вој ску и на 
сав збор.
28. И узми дио за *Го спо да од вој ни ка 

ко ји су ишли на вој ску, по јед ну ду шу од 
пе де сет, и од љу ди и од го ве да и од ма га-
ра ца и од ова ца. *4.Мој. 18,26.
29. Од њи хо ве по ло ви не то узми те, и по дај-

 те Еле а за ру све ште ни ку за при нос Го спо ду.
30. И од по ло ви не ко ја до па де си но ви ма 

Изра и ље ви јем узми по јед но од пе де сет, 
и од љу ди и од го ве да и од ма га ра ца и од 
ова ца и од сва ке сто ке, и то по дај Ле ви ти ма 
ко ји ра де што тре ба за Ша тор Го спод њи.
31. И учи ни Мој си је и Еле а зар све ште-

ник ка ко за по вје ди Го спод Мој си ју.
32. И бје ше пли је на, што оста од пли је на 

ко ји за пли је ни вој ска: Шест сто ти на и се-
дам де сет и пет ти су ћа ова ца,
33. И се дам де сет и дви је ти су ће го ве да,
34. И ше зде сет и јед на ти су ћа ма га ра ца,
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35. И жен ски ња што не бје ше по зна ло чо-
вје ка, све га три де сет и дви је ти су ће ду ша.
36. А у по ло ви ни, у ди је лу они јех ко ји 

би ја ху ишли на вој ску, бје ше на број три 
сто ти не и три де сет и се дам ти су ћа и пет 
сто ти на ова ца,
37. А од то га дио *Го спо ду бје ше шест сто-

ти на и се дам де сет и пет ова ца; *5.Мој. 10,14.
38. И три де сет и шест ти су ћа го ве да, а од 

то га дио Го спо ду се дам де сет и два;
39. И три де сет ти су ћа и пет сто ти на ма га-

ра ца, а од то га дио Го спо ду ше зде сет и је дан;
40. И ше сна ест ти су ћа ду ша људ ских, а од 

то га дио Го спо ду три де сет и дви је ду ше.
41. И да де Мој си је Еле а за ру све ште ни ку 

дио за при нос *Го спо ду, као што му за по-
вје ди †Го спод. *4.Мој. 18,19. †4.Мој. 18,8.
42. А од дру ге по ло ви не, ко ја до па де си-

но ви ма Изра и ље ви јем, ко ју узе Мој си је 
од љу ди ко ји бје ху ишли на вој ску,
43. А и у тој по ло ви ни, ко ја до па де збо ру, 

бје ше три сто ти не и три де сет и се дам ти-
су ћа и пет сто ти на ова ца,
44. Три де сет и шест ти су ћа го ве да,
45. Три де сет ти су ћа и пет сто ти на ма-

га ра ца,
46. И ше сна ест ти су ћа ду ша људ ских.
47. Од те по ло ви не, ко ја до па де си но-

ви ма Изра и ље ви јем, узе Мој си је по јед но 
од пе де сет, и од љу ди и од сто ке, и да де Ле-
ви ти ма ко ји ра де што тре ба за Ша тор Го-
спод њи, као што му Го спод за по вје ди.
48. И при сту пи ше к Мој си ју вој во де, ти-

сућ ни ци и сто ти на ри,
49. И ре ко ше му: Слу ге тво је пре бро ји-

 ше вој ни ке ко ји би ја ху под на шом ру ком, 
и ни јед но га ни је ма ње.
50. За то при но си мо *Го спо ду при нос, 

сва ки што је ко за до био, злат ни јех за кла да, 
ко пчи, на ру кви ца, пр сте на, обо да ца и 
лан чи ћа, да би се очи сти ле †ду ше на ше 
пред Го спо дом.

*2.Мој. 30,12.  наушница †2.Мој. 30,16.
51. И узе Мој си је и Еле а зар све ште ник 

од њих зла то, сва ко ја ке за кла де. накит
52. А бје ше све га зла та при не се но га, што 

при не со ше Господу ти сућ ни ци и сто ти-
на ри, ше сна ест ти су ћа и се дам сто ти на и 
пе де сет си ка ла.
53. А вој ни ци за др жа ше се би што ко ји 

бје ше за пли је нио.

54. И узев ши *Мој си је и Еле а зар зла то 
од ти сућ ни ка и сто ти на ра, уне со ше га у 
Ша тор од са стан ка за спо мен си но ви ма 
†Изра и ље ви јем пред Го спо дом.

*4.Мој. 16,40. †2.Мој. 30,16.
Подјела земље источно од Јордана.

32.А си но ви Ру ви мо ви и си но ви 
*Га до ви има ху вр ло мно го 

сто ке, и ви дје ше †зе мљу ја зир ску и зе мљу 
га лад ску да је до бра за сто ку.

*2.Сам. 24,5. †Исус Н. 13,25.
2. И до шав ши си но ви Га до ви и си но ви 

Ру ви мо ви ре ко ше Мој си ју и Еле а за ру све-
ште ни ку и кне зо ви ма од збо ра го во ре ћи:
3. Ата рот и Де вон и Ја зир и На мра и Есе-

вон и Еле а ли ја и Се ва ма и На вав и Веан,
4. Та је зе мља, ко ју Го спод по ко ри збо ру 

изра иљ ском, до бра за сто ку, а слу ге тво је 
има ју сто ке.
5. Ако смо, ре ко ше, на шли ми лост пред 

то бом, не ка се та зе мља да де слу га ма тво-
јим у на сљед ство, не мој нас во ди ти пре ко 
Јор да на.
6. А Мој си је ре че си но ви ма Га до ви јем и 

си но ви ма Ру ви мо ви јем: Бра ћа ће ва ша 
ићи на вој ску, а ви хо ће те ов дје да оста-
не те?
7. За што оба ра те ср це си но ви ма Изра и-

ље ви јем да не при је ђу у зе мљу ко ју им је 
дао Го спод?
8. Та ко су учи ни ли оци ва ши, кад их по-

слах из Ка дис-Вар не да ухо де зе мљу;
9. И оти до ше до по то ка Ес хо ла, и ухо-

ди ше зе мљу; и обо ри ше ср це си но ви ма 
Изра и ље ви јем да не иду у зе мљу ко ју им 
да де Го спод;
10. И раз гње ви се он да *Го спод, и за кле 

се го во ре ћи: *4.Мој. 14,11.
11. Не ће ти љу ди ко ји иза ђо ше из Ми-

си ра, од два де сет го ди на и ви ше, ви дје ти 
*зе мље за ко ју се за клех Авра му, Иса ку и 
Ја ко ву, јер се не др жа ше Ме не са сви јем,

*4.Мој. 14,24.
12. Осим Ха ле ва си на Је фо ни ји на Ке не-

зе ја и Ису са си на На ви на, јер се са сви јем 
др жа ше *Го спо да. *Исус Н. 14,8.
13. И раз гње ви се Го спод на Изра и ља, и 

учи ни те се по ту ца ше по *пу сти њи че тр-
де сет го ди на, до кле не по мри је сав онај на-
ра штај ко ји чи ња ше зло пред Го спо дом.

*4.Мој. 14,33.
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14. А ви са да иза ђо сте на мје сто ота ца сво-
јих, род гри је шних љу ди, да умно жа ва те 
же сти ну гње ва Го спод ње га на Изра и ља.
15. Ако се од вра ти те од Ње га, Он ће га 

још оста ви ти у пу сти њи, и та ко ће те упро-
па сти ти сав онај на род.
16. А они при сту пи ше опет к ње му, и ре ко-

 ше му: Ми смо ра ди са мо то ро ве на чи ни ти 
ов дје за ста да сво ја и гра до ве за дје цу сво ју.
17. А са ми ће мо на о ру жа ни ју нач ки по-

 ћи пред си но ви ма Изра и ље ви јем, до кле 
их не од ве де мо на њи хо во мје сто; а на ша 
дје ца не ка сто је у гра до ви ма твр ди јем ра-
 ди ста нов ни ка те зе мље.
18. Не ће мо се вра ти ти ку ћа ма сво јим до-

кле си но ви Изра и ље ви не при ме сва ки 
сво је на сљед ство.
19. Ни ти ће мо узе ти на сљед ства с њи ма с 

ону стра ну *Јор да на ни да ље, ако нам до-
пад не на сљед ство с ову стра ну Јор да на 
пре ма ис то ку. *Исус Н. 12,1.
20. Та да им ре че Мој си је: Ако ће те учи-

ни ти та ко и ићи под *оруж јем пред Го-
спо дом на †вој ску, *Исус Н. 1,14. †5.Мој. 3,18.
21. Ако сва ки од вас под оруж јем при је ђе 

пре ко Јор да на пред Го спо дом, до кле не 
отје ра ис пред се бе не при ја те ља сво јих,
22. И до кле се не по ко ри *зе мља пред Го-

спо дом, па се он да вра ти те и не згри је-
ши те Го спо ду ни †Изра и љу, он да ће ова 
зе мља при па сти ва ма у на сљед ство пред 
Го спо дом. *5.Мој. 3,12. †Исус Н. 11,23.
23. Ако ли не учи ни те та ко, гле, згри је-

ши ће те Го спо ду, и знај те да ће вас гри јех 
ваш сти ћи.
24. Гра ди те се би *гра до ве за дје цу сво ју и 

то ро ве за сто ку сво ју; и што је иза шло из 
уста ва ших, учи ни те. *4.Мој. 32,16.
25. И ре ко ше Мој си ју си но ви Га до ви и си-

но ви Ру ви мо ви го во ре ћи: Слу ге ће тво је 
учи ни ти ка ко го спо дар наш за по ви је да.
26. Дје ца на ша и же не на ше, ста да на ша 

и сва сто ка на ша ов дје ће оста ти у гра до-
ви ма га лад ским;
27. А слу ге ће тво је при је ћи сва ки на о ру-

жан, да се би је пред Го спо дом, као што го-
во ри го спо дар наш.
28. Та да Мој си је за по вје ди за њих Еле а-

за ру све ште ни ку и Ису су си ну На ви ну и 
гла ва ри ма од до мо ва отач ких ме ђу си но-
ви ма Изра и ље ви јем,

29. И ре че им: Ако при је ђу си но ви Га до ви 
и си но ви Ру ви мо ви с ва ма пре ко Јор да на, 
сви ору жа ни, да се би ју пред Го спо дом, и 
кад вам бу де зе мља по ко ре на, он да по дај те 
њи ма зе мљу га лад ску у на сљед ство.
30. Ако ли не при је ђу с ва ма под оруж-

јем, он да не ка им бу де на сљед ство ме ђу 
ва ма у зе мљи ха нан ској.
31. И од го во ри ше си но ви Га до ви и си-

но ви Ру ви мо ви го во ре ћи: Ка ко је Го спод 
ка зао слу га ма тво јим та ко ће мо учи ни ти.
32. При је ћи ће мо под оруж јем пред Го-

спо дом у зе мљу ха нан ску, а на ше на сљед-
ство да бу де с ову стра ну Јор да на.
33. И да де Мој си је си но ви ма Га до ви јем и 

си но ви ма Ру ви мо ви јем и по ло ви ни пле-
ме на Ма на си је си на Јо си фо ва цар ство Си-
о на ца ра амо реј ско га и цар ство Ога ца ра 
ва сан ско га, зе мљу и гра до ве по ме ђа ма 
ње зи ни јем, гра до ве оне зе мље уна о ко ло.
34. И са гра ди ше си но ви Га до ви Де вон и 

Ата рот и Аро ир.
35. И Атрот-Со фан и Ја зир и Јо гве ју,
36. И Вет-Ни мру и Вет-Аран, гра до ве твр-

 де, и то ро ве за сто ку.
37. А си но ви Ру ви мо ви са гра ди ше Есе вон 

и Еле а ли ју и *Ки ри ја та јим, *Исус Н. 13,19.
38. И На вон и Вел меон пре дје нув ши им 

име на, и Сив му; и над је ше дру га име на 
гра до ви ма ко је са гра ди ше.
39. А си но ви *Ма хи ра си на †Ма на си ји на 

оти до ше у Га лад, и узе ше га, и иза гна ше 
Амо ре је ко ји би ја ху он дје.

*1.Мој. 50,23. †Исус Н. 17,1.
40. И Мој си је да де *Га лад Ма хи ру си ну Ма-

на си ји ну, ко ји се он дје на се ли. *Исус Н. 17,1.
41. И *Ја ир син Ма на си јин оти де и узе 

†се ла њи хо ва и про зва их се ла ‡Ја и ро ва.
*5.Мој. 3,14. †Суд. 10,4. ‡1.Днев. 2,23.

42. И На вав оти де и узе Ке нат са се ли ма 
ње го ви јем, и про зва га На вав по име ну 
сво је му.

Списак мјеста гдје су били околи. 
Заповијест о истјеривању Хананеја.

33.Ово су пу те ви си но ва Изра и-
ље ви јех кад иза ђо ше из зе-

мље ми сир ске у че та ма сво јим под упра-
вом Мој си је вом и Аро но вом.
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2. И Мој си је по пи са ка ко изи ђо ше и гдје 
ста ја ше по за по ви је сти Го спод њој; и ово 
су пу те ви њи хо ви ка ко пу то ва ше.
3. По ђо ше из Ра ме се пр во га мје се ца пет-

на е сти дан, сју тра дан по сли је Пас хе, и 
изи ђо ше си но ви Изра и ље ви ру ком по-
диг ну том пред очи ма сви јех Ми си ра ца.
4. А Ми сир ци по гре ба ва ху пр вен це ко је 

по би Го спод ме ђу њи ма, кад и на бо го-
ви ма њи хо ви јем из вр ши Го спод су до ве.
5. И оти шав ши си но ви Изра и ље ви из 

Ра ме се ста до ше у око у Со хо ту.
6. А из Со хо та оти шав ши ста до ше у око 

у Ета му, ко ји је на крај пу сти ње.
7. А из Ета ма оти шав ши са ви ше к Иро ту, 

ко ји је пре ма Вел се фо ну, и ста до ше у око 
пред Миг до лом.
8. А од Иро та оти шав ши при је ђо ше пре ко 

мо ра у пу сти њу, и ишав ши три да на пре ко 
пу сти ње Ета ма ста до ше у око у Ме ри.
9. А из Ме ре оти шав ши до ђо ше у Елим, гдје 

би ја ше два на ест сту де на ца и се дам де сет 
пал мо ви јех др ве та, и он дје ста до ше у око.
10. А из Ели ма оти шав ши ста до ше у око 

код Цр ве но га мо ра.
11. И оти шав ши од Цр ве но га мо ра, ста-

до ше у око у *пу сти њи Си ну. *2.Мој. 16,1.
12. А из пу сти ње Си на оти шав ши, ста-

до ше у око у Ра фа ку.
13. А из Ра фа ка оти шав ши, ста до ше у 

око у Елу су.
14. А из Елу са оти шав ши, ста до ше у око у 

Ра фи ди ну, гдје не ма ше на род во де да пи је.
15. А из Ра фи ди на оти шав ши, ста до ше у 

око у *пу сти њи си нај ској. *2.Мој. 16,1.
16. А из пу сти ње си нај ске оти шав ши, ста-

до ше у око у *Ки врот-Ата ви. *4.Мој. 11,34.
17. А из Ки врот-Ата ве оти шав ши, ста-

до ше у око у Аси ро ту.
18. А из *Аси ро та оти шав ши, ста до ше у 

око у Ра та му. *4.Мој. 13,1.
19. А из Ра та ма оти шав ши, ста до ше у око 

у Рем нон-Фа ре су.
20. А из Рем нон-Фа ре са оти шав ши, ста-

до ше у око у Лем во ну.
21. А из Лем во на оти шав ши, ста до ше у 

око у Ре са ну.
22. А из Ре са на оти шав ши, ста до ше у око 

у Ма ке ла ту.

23. А из Ма ке ла та оти шав ши, ста до ше у 
око код го ре Са фе ра.
24. А од го ре Са фе ра оти шав ши, ста-

до ше у око у Ха ра ду.
25. А из Ха ра да оти шав ши, ста до ше у 

око у Ма ки до ту.
26. А из Ма ки до та оти шав ши, ста до ше у 

око у Ка та ту.
27. А из Ка та та оти шав ши, ста до ше у око 

у Та ра ту.
28. А из Та ра та оти шав ши, ста до ше у око 

у Ме те ку.
29. А из Ме те ка оти шав ши, ста до ше у 

око у Асел мо ну.
30. А из Асел мо на оти шав ши, ста до ше у 

око у Мо си ро ту.
31. А из Мо си ро та оти шав ши, ста до ше у 

око у Ва на ка ну.
32. А из Ва на ка на оти шав ши, ста до ше у 

око у пла ни ни Га да ду.
33. А из пла ни не Га да да оти шав ши, ста-

до ше у око у Ете ва ти.
34. А из Ете ва те оти шав ши, ста до ше у 

око у Евро ну.
35. А из Евро на оти шав ши, ста до ше у 

око у Ге сион-Га ве ру.
36. А из Ге сион-Га ве ра оти шав ши, ста-

до ше у око у *пу сти њи Си ну, а то је Ка дис.
*4.Мој. 13,22.

37. А из *Ка ди са оти шав ши, ста до ше у 
око код го ре Ора на ме ђи †зе мље едом ске.

*4.Мој. 20,22. †4.Мој. 21,4.
38. И изи ђе *Арон †све ште ник на го ру 

Ор по за по вје сти Го спод њој, и умри је он-
дје че тр де се те го ди не по из ла ску си но ва 
Изра и ље ви јех из зе мље ми сир ске, пр ви 
дан пе то га мје се ца. *4.Мој. 20,28. †5.Мој. 10,6.
39. А Аро ну бје ше сто и два де сет и три 

го ди не кад умри је на го ри Ору.
40. Та да чу *Ха на неј цар арад ски, ко ји 

жи вља ше на ју гу у зе мљи ха нан ској, да 
иду си но ви Изра и ље ви. *4.Мој. 21,1.
41. По том оти шав ши од го ре Ора, ста-

до ше у око у Сел мо ну.
42. А из Сел мо на оти шав ши, ста до ше у 

око у Фи но ну.
43. А из Фи но на оти шав ши, ста до ше у 

око у Ово ту.
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44. А из Ово та оти шав ши, ста до ше у 
око на ху мо ви ма ава рим ским на ме ђи 
мо ав ској.
45. А од ти јех ху мо ва оти шав ши, ста-

до ше у око у Де вон-Га ду.
46. А из Де вон-Га да оти шав ши, ста до ше 

у око у Гел мон-Де вла та и му.
47. А из Гел мон-Де вла та и ма оти шав ши, 

ста до ше у око у пла ни на ма ава рим ским 
пре ма На ва ву.
48. А из пла ни на ава рим ских оти шав ши, 

ста до ше у око у по љу *мо ав ском на Јор-
да ну пре ма Је ри хо ну. *4.Мој. 22,1.
49. И ста ја ху у око лу крај Јор да на од Еси-

мо та до Вел-Са ти ма у по љу мо ав ском.
50. И ре че Го спод Мој си ју у по љу мо ав-

ском на Јор да ну пре ма Је ри хо ну го во ре ћи:
51. Ка жи си но ви ма Изра и ље ви јем и 

ре ци им: Кад при је ђе те пре ко *Јор да на у 
†зе мљу ха нан ску, *5.Мој. 9,1. †5.Мој. 7,1.
52. Отје рај те од се бе све ко ји жи ве у оној 

*зе мљи, и по три те све сли ке њи хо ве, и све 
ли кове њи хо ве ли ве не по три те, и све ви-
си не њи хо ве обо ри те. *2.Мој. 34,12.
53. А кад их ис тје ра те из *зе мље, на се-

ли те се у њој; јер сам ва ма дао ону зе мљу 
да је ва ша. *5.Мој. 10,14.
54. И раз ди је ли те је у на сљед ство ждри-

је бом на по ро ди це сво је; ко јих има ви ше, 
њи ма ве ће на сљед ство по дај те; а ко јих 
има ма ње, њи ма по дај те ма ње на сљед-
ство; ко је мје сто ко ме ждри је бом до-
пад не, оно не ка му бу де; на пле ме на ота ца 
сво јих раз ди је ли те на сљед ство.
55. Ако ли не отје ра те од се бе они јех ко ји 

жи ве у оној *зе мљи, он да ће они ко је оста-
ви те би ти тр ње очи ма ва ши ма и оста ни 
ва шим бо ко ви ма, и па ко сти ће вам у зе-
мљи у ко јој ће те жи вје ти. *Исус Н. 23,13.
56. И што сам ми слио учи ни ти њи ма, 

учи ни ћу ва ма.

Границе хананске земље. Како ће бити 
подијељена и ко ће је подијелити.

34. Још ре че Го спод Мој си ју го во-
ре ћи:

2. За по вје ди си но ви ма Изра и ље ви јем и 
ре ци им: Кад до ђе те у зе мљу ха нан ску, та 
ће вам зе мља при па сти у на сљед ство, зе-
мља ха нан ска с ме ђа ма сво јим.

3. Ју жни крај да вам је од пу сти ње Си на, 
уз ме ђу едом ску, и да вам је ју жна ме ђа од 
бри је га Сла но га мо ра на ис ток;

Мртвога мора
4. И та ме ђа не ка се са ви је од ју га к Акра-

ви му и иде до Си на, и не ка се пру жи од 
ју га пре ко Ка дис-Вар не, а оту да не ка 
изи ђе на се ло Адар и иде до Асел мо на;
5. По том не ка се са ви је та ме ђа од Асел-

мо на до по то ка ми сир ско га и иде до 
мо ра.
6. А за пад на ме ђа да вам бу де Ве ли ко 

мо ре; то да вам је за пад на ме ђа.
7. А сје вер на ме ђа ово да вам бу де: Од 
Ве ли ко га мо ра по ву ци те се би ме ђу до 

го ре Ора; Средоземног мора
8. А од го ре Ора по ву ци те се би ме ђу ка ко 

се иде у Емат, и та ме ђа не ка иде на Се дад;
9. И не ка иде та ме ђа до Зе фро на, и крај 

не ка јој бу де код се ла Ена на; то да вам 
бу де сје вер на ме ђа.
10. А с ис то ка по ву ци те се би ме ђу од се ла 

Ена на до Се фа ма;
11. А од Се фа ма не ка иде та ме ђа к *Ри-

вли, с †ис то ка Аи ну, и не ка иде да ље та 
ме ђа до кле до ђе до мо ра ‡Хи не ро та к ис-
то ку; *2.О цар. 23,33. †5.Мој. 3,17. ‡Исус Н. 11,2.
12. И не ка се спу сти та ме ђа ка Јор да ну, 

и не ка иза ђе на Сла но мо ре. Та ће зе мља 
би ти ва ша с ме ђа ма сво јим уна о ко ло.
13. И ка за Мој си је си но ви ма Изра и ље-

ви јем го во ре ћи: То је *зе мља ко ју ће те до-
би ти у на сљед ство ждри је бом, за ко ју је 
за по вје дио Го спод да је до би је де вет пле-
ме на и по. *Исус Н. 14,1.
14. Јер пле ме си но ва *Ру ви мо ви јех по 

по ро ди ца ма ота ца сво јих, и пле ме си но ва 
Га до ви јех по по ро ди ца ма ота ца сво јих, и 
по ло ви на пле ме на Ма на си ји на при ми ше 
сво је на сљед ство. *4.Мој. 32,33.
15. Ова два пле ме на и по при ми ше на-

сљед ство сво је с ову стра ну Јор да на пре-
 ма Је ри хо ну с ис точ не стра не.
16. Опет ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
17. Ово су име на љу ди ко ји ће вам раз ди-

је ли ти у на сљед ство зе мљу: Еле а зар све-
ште ник и Исус син На вин.
18. И по јед но га кне за из сва ко га пле-

ме на узми те да ди је ли зе мљу.
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19. А ово су име на ти јех љу ди: Од пле-
ме на *Ју ди на †Ха лев син Је фо ни јин,

*5.Мој. 33,7; 4.Мој. 13,7. †4.Мој. 13,31.
20. Од пле ме на си но ва Си ме у но ви јех 

Са му и ло син Еми ју дов,
21. Од пле ме на Ве ни ја ми но ва Ел дад син 

Ха сло нов,
22. Од пле ме на си но ва Да но ви јех кнез 

Во кор син Је кли нов,
23. Од си но ва Јо си фо ви јех: Од пле ме на 

си но ва Ма на си ји них кнез Ани ло син Су-
фи дов,
24. Од пле ме на си но ва Је фре мо ви јех, 

кнез Ка му и ло син Саф та нов,
25. Од пле ме на си но ва За ву ло но ви јех 

кнез Ели са фан син Хар на хов,
26. Од пле ме на си но ва Иса ха ро ви јех 

кнез Фал ти ло син Оза и нов,
27. Од пле ме на си но ва Аси ро ви јех кнез 

Ахи ор син Се ле ми јин,
28. И од пле ме на Неф та ли мо ва кнез Фа-

да и ло син Ами ју дов.
29. Ови ма за по вје ди Го спод да раз ди је ле 

на сљед ство си но ви ма Изра и ље ви јем у 
зе мљи ха нан ској.

О градовима за Левите 
и о градовима за уточиште.

35.Још ре че Го спод Мој си ју у по љу 
мо ав ском на Јор да ну пре ма Је-

ри хо ну го во ре ћи:
2. За по вје ди си но ви ма Изра и ље ви јем 

не ка да ду од на сљед ства сво је га Ле ви-
ти ма гра до ве, гдје ће жи вје ти; и под гра ђа 
око гра до ва по дај те им,
3. Да у гра до ви ма жи ве, а у под гра ђи ма 

њи хо ви јем да им сто ји сто ка и има ње њи-
хо во и све жи во ти ње њи хо ве.
4. А под гра ђа ко ја да те Ле ви ти ма не ка 

бу ду на ти су ћу ла ка та да ле ко од зи до ва 
град ских уна о ко ло. лакат око 50 цм
5. За то из мје ри те иза сва ко га гра да на 

ис ток дви је ти су ће ла ка та, и на југ дви је 
ти су ће ла ка та, и на за пад дви је ти су ће ла-
ка та, и на сје вер дви је ти су ће ла ка та, та ко 
да град бу де у сри је ди. То ли ка не ка бу ду 
под гра ђа њи хо ва.
6. А од гра до ва ко је да те Ле ви ти ма од-

вој те шест гра до ва за уто чи ште, да она мо 
уте че ко би ко га убио; и осим њих по дај те 
им че тр де сет и два гра да.

7. Све га гра до ва, ко је ће те да ти Ле ви-
ти ма да бу де че тр де сет и осам гра до ва, 
сва ки са сво јим под гра ђем.
8. А ти јех гра до ва што ће те да ти од на-

сљед ства си но ва Изра и ље ви јех, од они јех 
ко ји има ју ви ше по дај те ви ше, а од они-
јех ко ји има ју ма ње по дај те ма ње; сва ки 
пре ма на сљед ству ко је ће има ти не ка да 
од сво јих гра до ва Ле ви ти ма.
9. Још ре че Го спод Мој си ју го во ре ћи:
10. Ре ци си но ви ма Изра и ље ви јем и ка жи 

им: Кад при је ђе те пре ко Јор да на у *зе мљу 
ха нан ску, *5.Мој. 19,2.
11. Од гра до ва ко ји вам до пад ну од вој те 

гра до ве за уто чи ште да у њих уте че крв-
ник ко ји уби је ко га не хо ти це.
12. И ти ће вам гра до ви би ти уто чи шта 

од освет ни ка, да не по ги не крв ник, до кле 
не ста не на суд пред збор.
13. И та ко од ти јех гра до ва ко је да те, 

шест гра до ва би ће вам уто чи шта.
14. Три та ква гра да по дај те с ову стра ну 

*Јор да на, а три гра да по дај те у зе мљи ха-
нан ској, ти гра до ви не ка бу ду уто чи шта.

*5.Мој. 4,41.
15. Си но ви ма Изра и ље ви јем и до шља ку 

и стран цу, ко ји се ба ви ме ђу њи ма, не ка 
ти јех шест гра до ва бу ду уто чи шта, да 
уте че у њих ко год уби је ко га не хо ти це.
16. Али ако гво жђем уда ри ко га, те онај 

ум ре, крв ник је, не ка се по гу би та кав 
крв ник.
17. И ако ка ме ном из ру ке, од ко је га мо же 

чо вјек по ги ну ти, уда ри ко га, те онај умре, 
крв ник је, не ка се по гу би та кав крв ник.
18. Или ако др ве том из ру ке, од ко је га мо -

же чо вјек по ги ну ти, уда ри ко га, те онај ум-
ре, крв ник је, не ка се по гу би та кав крв ник.
19. Освет ник не ка по гу би крв ни ка; кад 

га уде си, не ка га по гу би.
20. Ако га из мр жње ту ри, или се ба ци 

чим на њ на ва ли це, те онај умре,
гурне  снажно

21. Или ако га из не при ја тељ ства уда ри 
ру ком, те онај умре, не ка се по гу би та кав 
убо ји ца, крв ник је; освет ник не ка по гу би 
то га крв ни ка кад га уде си.
22. Ако ли га не хо ти це ту ри без не при ја-

тељ ства, или се ба ци на њ чим не хо ти це,
23. Или ка ме ном од ко је га мо же чо вјек 

по ги ну ти, ако се ба ци на њ не хо ти це, те 
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онај умре, а ни је му не при ја тељ, ни ти му 
тра жи зла,
24. Та да да су ди збор из ме ђу убо ји це и 

освет ни ка по овом за ко ну.
25. И збор не ка из ба ви крв ни ка из ру ке 

освет ни ко ве и вра ти га у уто чи ште ње-
го во, ку да је уте као, и он дје не ка оста не, 
до кле не умре по гла вар све ште нич ки, 
ко ји је по ма зан све тим уљем.
26. Ако крв ник ка ко год изи ђе пре ко 

ме ђе сво је га уто чи шта, у ко је је уте као,
27. И на ђе га освет ник пре ко ме ђе уто-

чи шта ње го ва, ако крв ни ка уби је освет-
ник, не ће би ти крив за крв.
28. Јер у уто чи шту сво јем ва ља да сто ји, 

до кле не умре по гла вар све ште нич ки; па 
кад умре по гла вар све ште нич ки, он да 
тре ба да се вра ти крв ник у зе мљу на сљед-
ства сво је га.
29. Ово да вам је уред ба за су ђе ње од 

ко ље на до ко ље на по сви јем ста но ви ма 
ва шим.
30. Ко би хтио по гу би ти *чо вје ка, по 

свје до ци ма не ка по гу би крв ни ка; али је-
дан свје док не мо же свје до чи ти да се ко 
по гу би. *5.Мој. 17,6.
31. Не узи мај те от ку па за крв ни ка, ко ји 

за слу жи смрт, не го не ка се по гу би.
32. Ни од оно га не узи мај те от ку па ко ји 

уте че у уто чи ште, да би се вра тио да жи ви 
у сво јој зе мљи при је не го умре све ште ник;
33. Да не би сте сквр ни ли зе мљу у ко јој сте, 

јер крв она сквр ни зе мљу, а зе мља се не мо же 
очи сти ти од кр ви ко ја се про ли је на њој 
друк чи је не го кр вљу оно га ко ји је про ли је.
34. За то не сквр ни те *зе мље у ко јој на ста-

ва те и у ко јој Ја на ста вам, јер Ја †Го спод 
на ста вам усред си но ва Изра и ље ви јех.

*3.Мој. 18,25. †5.Мој. 21,23.

Кћери насљеднице не треба да се 
удају изван својега племена.

36.Та да при сту пи ше стар је ши не 
из *по ро ди це си но ва Га ла да 

си на Ма хи ра си на Ма на си ји на од пле-
ме на си но ва Јо си фо ви јех, и ре ко ше пред 
Мој си јем и пред кне зо ви ма, гла ва ри ма 
од до мо ва отач ких ме ђу си но ви ма Изра-
и ље ви јем, *4.Мој. 26,29.
2. И го во ри ше: Го спо да ру на ше му за по-

вје ди Го спод да по ди је ли ждри је бом зе-

мљу у на сљед ство си но ви ма Изра и ље ви-
јем; и го спо дар наш има за по ви јест од Го-
спо да да да на сљед ство Сал па да бра та на-
ше га кће ри ма ње го ви јем.
3. Ако се оне уда ду за ко га из дру го га 

пле ме на си но ва Изра и ље ви јех, он да ће се 
на сљед ство њи хо во от ку пи ти од на сљед-
ства ота ца на ших и до да ће се на сљед ству 
оно га пле ме на у ко је се уда ду, и та ко ће се 
дио наш окр њи ти.
4. И кад бу де опро сна го ди на си но ви ма 

Изра и ље ви јем, опет ће оста ти на сљед-
ство њи хо во с на сљед ством оно га пле-
ме на у ко је се бу ду уда ле, и та ко ће од на-
сљед ства пле ме на ота ца на ших оста ти 
от ки ну то на сљед ство њи хо во.
5. Та да за по вје ди Мој си је си но ви ма 

Изра и ље ви јем по за по ви је сти Го спод њој 
го во ре ћи: Пра во го во ри пле ме си но ва 
Јо си фо ви јех.
6. Ово за по вје ди Го спод за кће ри Сал па-

до ве и ре че: Не ка се уда ју за ко га им бу де 
во ља, али у по ро ди ци пле ме на сво је га 
не ка се уда ју,
7. Да се не би пре но си ло на сљед ство си-

но ва Изра и ље ви јех од јед но га пле ме на на 
дру го; јер ће си но ви Изра и ље ви др жа ти 
сва ки на сљед ство пле ме на ота ца сво јих.
8. И сва ка кћи у пле ме ни ма си но ва Изра-

и ље ви јех ко јој до пад не на сљед ство, не ка 
се уда је за ко га из по ро ди це пле ме на оца 
сво је га, да би си но ви Изра и ље ви др жа ли 
сва ки на сљед ство ота ца сво јих,
9. Да се не би пре но си ло на сљед ство од 

јед но га пле ме на на дру го, не го сва ки из 
пле ме на си но ва Изра и ље ви јех да др жи 
сво је на сљед ство.
10. Ка ко за по вје ди Го спод Мој си ју, та ко 

учи ни ше кће ри Сал па до ве.
11. Јер *Ма ла и Тер са и Егла и Мел ха и 

Ну ја, кће ри Сал па до ве, уда до ше се за си-
но ве стри че ва сво јих, *4.Мој. 27,1.
12. У по ро ди це си но ва Ма на си је си на 

Јо си фо ва уда до ше се, и оста на сљед ство 
њи хо во у пле ме ну по ро ди це оца њи хо ва.
13. То су за по ви је сти и за ко ни, ко је за-

по вје ди Го спод пре ко *Мој си ја си но ви ма 
†Изра и ље ви јем у по љу ‡мо ав ском на Јор-
да ну пре ма Је ри хо ну.

*4.Мој. 26,3. †4.Мој. 31,12. ‡4.Мој. 22,1.

ЧЕ ТВР ТА КЊИГА МОЈСИЈЕВА,  ГЛ. 35. 36.
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Добра дјела Божија и 
незахвалност Израиљева.

1.Ово су ри је чи ко је го во ри *Мој си је 
све му Изра и љу с ону стра ну †Јор-

да на, у пу сти њи, у по љу пре ма Цр ве но ме 
мо ру, из ме ђу Фа ра на и То фо ла и Ло во на и 
Аси ро та и Ди за ва, *4.Мој. 32,6. †4.Мој. 32,29.
2. Је да на ест да на хо да од Хо ри ва пре ко 

го ре Си ра до Ка дис-Вар ни је.
3. А бје ше че тр де се те го ди не пр ви дан је-

да на е сто га мје се ца, кад Мој си је ка за си-
но ви ма Изра и ље ви јем све што му бје ше 
за по вје дио Го спод да им ка же,
4. По што уби Си о на ца ра амо реј ско га ко -

 ји жи вља ше у Есе во ну, и Ога ца ра ва сан ско -
 га ко ји жи вља ше у Аста ро ту и у Едра и ну.
5. С ону стра ну Јор да на у зе мљи мо ав-

ској по че Мој си је ка зи ва ти овај за кон го-
во ре ћи:
6. Го спод Бог наш ре че нам на Хо ри ву го-

во ре ћи: До ста сте би ли на овој го ри.
7. Обр ни те се и по диг ни те се и иди те ка 

го ри амо реј ској и у сву око ли ну ње зи ну, 
у рав ни це и у бр да и у до ли не, и на југ и 
на бре го ве мор ске, у зе мљу ха нан ску и на 
Ли ван и до ри је ке ве ли ке, ри је ке Ефра та.
8. Ето, дао сам вам зе мљу, уђи те у њу, и 

узми те зе мљу, за ко ју се за клео Го спод 
оци ма ва шим, Авра му, Иса ку и Ја ко ву, да ће 
им је да ти и потомству њи хо ву на кон њих.
9. И ре кох вам он да го во ре ћи: Не мо гу 

вас но си ти сам.
10. *Го спод Бог ваш умно жио вас је, и 

ето вас да нас има мно го као †зви је зда 
не бе ских. *5.Мој. 10,22. †1.Мој. 15,5.
11. *Го спод Бог ота ца ва ших да вас ум-

но жи још ти су ћу пу та ви ше, и да вас бла-
го сло ви као што вам је ка зао. *Псал. 115,14.
12. Ка ко бих ја сам но сио му ке ва ше, бре-

ме на ва ша и ра спре ва ше?
13. Дај те из пле ме на сво јих љу де му дре 

и вје ште и по зна те да вам их по ста вим за 
стар је ши не.
14. Та да ми од го во ри сте и ре ко сте: До-

бро је да се учи ни што си ка зао.

15. Та да узев ши стар је ши не пле ме на ва-
ших, љу де му дре и по зна те, по ста вих вам 
их за стар је ши не, за ти сућ ни ке и сто ти-
на ре и пе де се та ре и де се та ре и упра ви-
те ље по пле ме ни ма ва шим.
16. И за по вје дих он да су ди ја ма ва шим 

го во ре ћи: Са слу ша вај те ра спре ме ђу бра-
ћом сво јом и су ди те пра во из ме ђу чо-
вје ка и бра та ње го ва и из ме ђу до шља ка 
ко ји је с њим.
17. Не гле дај те ко је ко на су ду, са слу-

шај те и ма ло га и ве ли ко га, не бој те се ни-
ко га, јер је суд Бож ји, а ствар ко ја би вам 
би ла те шка из не си те пре да ме да је чу јем.
18. И за по вје дих вам он да све што ће те 

чи ни ти.
19. По том оти шав ши од Хо ри ва при је ђо-

смо сву ону *пу сти њу ве ли ку и стра шну, 
ко ју ви дје сте, иду ћи ка го ри амо реј ској, 
као што нам за по вје ди Го спод Бог наш, и 
до ђо смо до Ка дис-Вар ни је. *4.Мој. 10,12.
20. Та да вам ре кох: До ђо сте до го ре амо-

реј ске, ко ју нам да је Го спод Бог наш.
21. Гле, дао ти је *Го спод Бог твој ту зе-

мљу, иди и узми је, као што ти је ре као 
Го спод Бог ота ца тво јих; не бој се, и не 
пла ши се. *Исус Н. 1,9.
22. А ви сви до ђо сте к ме ни и ре ко сте: Да 

по шље мо љу де пред со бом да нам ухо де 
зе мљу, и да нам ја ве за пут ко јим ће мо ићи 
и за гра до ве у ко је ће мо до ћи,
23. И то ми би по во љи, и узех из ме ђу 

вас два на ест љу ди, из сва ко га пле ме на 
по јед но га;
24. И они се по ди го ше и иза шав ши на 

го ру до ђо ше до по то ка Ес хо ла, и ухо ди ше 
зе мљу;
25. И на бра ше ро да оне зе мље и до не-

со ше нам, и ја ви ше нам го во ре ћи: До бра 
је зе мља, ко ју нам да је Го спод Бог наш.
26. Али не хтје сте ићи не го се су про ти-

сте за по ви је сти Го спо да Бо га сво је га.
27. И ви ка сте у ша то ри ма сво јим го во-

ре ћи: Мр зи на нас *Го спод, за то нас из-
ве де из зе мље ми сир ске, да нас да у ру ке 
Амо реј ци ма и да нас по тре. *5.Мој. 9,28.

ПЕ ТА КЊИГА МОЈСИЈЕВА
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28. Ку да да иде мо? Бра ћа на ша упла-
ши ше ср це на ше го во ре ћи: На род је ве ћи 
и ви ши од нас, *гра до ви су ве ли ки и огра-
ђе ни до не ба, па и си но ве Ена ко ве ви дје-
смо он дје. *4.Мој. 13,29.
29. А ја вам ре кох: Не пла ши те се и не 

бој те их се.
30. *Го спод Бог ваш, ко ји иде пред ва ма, 

Он ће се би ти за вас она ко ка ко вам је 
учи нио у Ми си ру на ва ше очи,*2.Мој. 14,14.
31. И у *пу сти њи, гдје си ви дио ка ко те 

је но сио Го спод Бог твој, као што чо вјек 
но си си на сво је га, ци је ли јем пу тем ко јим 
сте ишли, до кле до ђо сте до ово га мје ста.

*Дје ла 13,18.
32. Али за то опет не вје ро ва сте Го спо ду 

Бо гу сво је му,
33. Ко ји иђа ше пред ва ма пу тем тра же ћи 

вам мје сто гдје би сте ста ли, иђа ше но ћу у 
ог њу да вам сви је тли пу тем ко јим би сте 
ишли, а да њу у *обла ку. *2.Мој. 13,21.
34. И чу *Го спод глас ри је чи ва ших, и раз-

гње ви се и за кле се го во ре ћи: *5.Мој. 2,14.
35. Ни је дан од ово га ро да зло га не ће ви-

дје ти ове до бре зе мље, за ко ју се за клех да 
ћу да ти ва шим оци ма,
36. Осим *Ха ле ва си на Је фо ни ји на; он ће 

је ви дје ти, и ње му ћу да ти †зе мљу по ко јој 
је ишао, и си но ви ма ње го ви јем, јер се са-
сви јем др жао Го спо да. *Суд. 1,20. †Исус Н. 14,9.
37. Па и на ме не се раз гње ви *Го спод због 

вас; и ре че: Ни ти не ћеш ући она мо.
*5.Мој. 3,26.

38. *Исус син На вин, ко ји те слу жи, он 
ће ући она мо, ње га утвр ди; јер ће је он 
раз ди је ли ти си но ви ма Изра и ље ви јем у 
на сљед ство. *2.Мој. 33,11.
39. А дје ца ва ша, за ко ју ре ко сте да ће по-

ста ти ро бље, си но ви ва ши, ко ји да нас не 
зна ју ни шта је до бро ни шта је зло, они 
ће ући она мо, и њи ма ћу је да ти и они ће 
је на сли је ди ти.
40. Ви пак вра ти те се и иди те у пу сти њу к 

Цр ве но ме мо ру.
41. А ви од го во ри сте и ре ко сте ми: Са-

гри је ши смо Го спо ду; ићи ће мо и би ће мо 
се са сви јем ка ко нам је за по вје дио Го спод 
Бог наш. И узев ши сва ки сво је оруж је 
хтје сте иза ћи на го ру.

42. А Го спод ми ре че: Ка жи им: Не иди те 
и не биј те се, јер ни је сам ме ђу ва ма, да не 
из ги не те пред не при ја те љи ма сво јим.
43. И ја вам ре кох; али не по слу ша сте, 

не го се опри је сте за по ви је сти Го спод њој, 
и на ва ли сте на го ру.
44. Та да изи ђо ше пред вас Амо ре ји, ко ји 

сје ђа ху у оној пла ни ни, и по гна ше вас као 
што чи не пче ле, и по би ше вас на Си ру па 
до Ор ме.
45. И вра тив ши се пла ка сте пред Го спо-

дом, али *Го спод не по слу ша гла са ва ше га 
ни ти окре те уха сво је га к ва ма. *Псал. 66,18.
46. И оста до сте у *Ка ди су ду го вре ме на 

до кле он дје ста ја сте. *4.Мој. 20,22.

Ход кроз пустињу 
до побједе над Сионом.

2.По том се вра ти смо, и идо смо у 
пу сти њу к Цр ве но ме мо ру, као 

што ми за по вје ди Го спод, и оби ла зи смо 
го ру Сир ду го вре ме на.
2. И ре че ми Го спод:
3. До ста сте оби ла зи ли ту го ру, обр ни те 

се на сје вер.
4. И за по вје ди на ро ду и ре ци: Са да ће те 

при је ћи пре ко ме ђе бра ће сво је, си но ва 
Иса во вих, ко ји жи ве у Си ру; и они ће вас 
се бо ја ти, али се и ви до бро чу вај те.
5. Не мој те за ме та ти бо ја с њи ма, јер вам 

не ћу да ти зе мље њи хо ве ни сто пе, јер сам 
дао Иса ву го ру Сир у на сљед ство.
6. Је ла ку пуј те од њих за нов це, и је ди те; 

и во ду ку пуј те од њих за нов це, и пиј те.
7. Јер те је Го спод Бог твој бла го сло вио у 

сва ком по слу ру ку тво јих; и зна пут твој 
по овој ве ли кој пу сти њи, и ово че тр де сет 
го ди на би ја ше с то бом Го спод Бог твој, и 
ни шта ти ни је не до ста ја ло.
8. И про ђо смо бра ћу сво ју, си но ве Иса-

во ве, ко ји жи ве у Си ру, по љем од Ела та и 
од Ге сион-Га ве ра; и одан де са вив ши уда-
ри смо пре ко пу сти ње мо ав ске.
9. И Го спод ми ре че: Не мој па ко сти ти 

Мо ав ци ма ни за ме та ти бо ја с њи ма, јер 
ти не ћу да ти зе мље њи хо ве у на сљед ство; 
јер да дох си но ви ма Ло то ви јем у на сљед-
ство Ар. најзначајнији моавски град

ПЕ ТА КЊИГА МОЈСИЈЕВА,  ГЛ. 1. 2.
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10. Пре ђе жи вља ху он дје Еме ји, на род 
ве лик и јак и ви сок као Ена ки ми;
11. О њи ма се ми сли ло да су ди во ви као 

и Ена ки ми; али их Мо ав ци зва ху Еме ји.
12. И *Хо ре ји жи вља ху пре ђе у †Си ру, 

али их си но ви Иса во ви ис тје ра ше и ис-
три је би ше ис пред се бе и на се ли ше се на 
њи хо во мје сто, као што учи ни Изра иљ 
у зе мљи сво је га на сљед ства, ко је му да де 
Го спод. *1.Мој. 14,6. †1.Мој. 36,20.
13. А са да уста ни те и при је ђи те пре ко 

по то ка За ре да. И при је ђо смо пре ко по-
то ка За ре да.
14. А вре ме на за ко је идо смо од Ка дис-

Вар ни је па до кле при је ђо смо пре ко по-
то ка За ре да, бје ше три де сет и осам го-
ди на, до кле не из у мри је у око лу сав онај 
на ра штај, љу ди за вој ску, као што им се 
бје ше за клео *Го спод. *5.Мој. 1,34.
15. Јер и ру ка *Го спод ња би ја ше про-

ти в њих по ти ру ћи их из око ла до кле не 
по мри је ше. *1.Сам. 5,6.
16. И кад сви ти љу ди за вој ску по мри-

је ше у на ро ду,
17. Ре че ми Го спод го во ре ћи:
18. Ти ћеш да нас при је ћи пре ко ме ђе мо-

ав ске код Ара;
19. И до ћи ћеш бли зу си но ва Амо но ви-

јех; не мој им па ко сти ти ни за ме та ти бо ја 
са њи ма, јер ти не ћу да ти *зе мље амон ске 
у на сљед ство, јер је да дох си но ви ма Ло то-
вим у на сљед ство. *Суд. 11,15.
20. И за њу се ми сли ло да је зе мља ди-

вов ска; у њој пре ђе жи вља ху ди во ви, ко је 
Амон ци зва ху Зам зу ми.
21. Би ја ху на род ве лик и јак и ви сок као 

Ена ки ми; али их ис три је би Го спод ис-
пред њих, те они пре у зе ше зе мљу њи хо ву 
и на се ли ше се на њи хо во мје сто;
22. Као што учи ни си но ви ма Иса во ви-

јем, ко ји жи вља ху у *Си ру, јер ис три је би 
Хо ре је ис пред њих, и пре у зе ше зе мљу њи-
хо ву и оста ше на њи хо ву мје сту до да нас.

*1.Мој. 36,8.
23. И Аве је, ко ји жи вља ху у Аси ро ту па 

до *Га зе, ис три је би ше Каф то ре ји, ко ји 
иза ђо ше од †Каф то ра, и на се ли ше се на 
њи хо во мје сто. *Јер. 25,20. †Амос 9,7.

24. Уста ни те, иди те и при је ђи те пре ко 
по то ка Ар но на; гле, дао сам ти у ру ке Си-
о на Амо ре ји на ца ра есе вон ско га и зе мљу 
ње го ву; поч ни узи ма ти на сљед ство, и 

за вој шти на њ. пођи у рат
25. Да нас по чи њем за да ва ти страх и тре-

пет од те бе на ро ди ма под ци је ли јем не-
бом; ко ји год чу ју за те, дрх та ће и пре па-
да ће се од те бе.
26. И по слах по сла ни ке из пу сти ње Ке да-

мо та к Си о ну *ца ру есе вон ском с мир ни-
јем ри је чи ма го во ре ћи: *Јест. 9,30.
27. Да при је ђем пре ко тво је зе мље; 

упра во ћу пу тем ићи, не ћу свр та ти ни на-
де сно ни на ли је во.
28. Хра ну да ми да јеш за нов це да је дем, и 

во ду за нов це да ми да јеш да пи јем, са мо 
да про ђем пје ши це,
29. Као што ми учи ни ше си но ви Иса во ви 

ко ји жи ве у Си ру, и Мо ав ци, ко ји жи ве у 
Ару, до кле не при је ђем пре ко Јор да на у 
зе мљу ко ју нам да је Го спод Бог наш.
30. Али не хтје *Сион цар есе вон ски пу-

сти ти да про ђе мо кроз ње го ву зе мљу, јер 
†Го спод Бог твој учи ни те отврд ну дух 
ње гов и ‡ср це ње го во по ста упор но, да 
би га пре дао у тво је ру ке, као што се ви ди 
да нас. *4.Мој. 21,23. †2.Мој. 4,21. ‡2.Мој. 10,1.
31. И ре че ми Го спод: Гле дај, по чех пре да-

ва ти те би Си о на и зе мљу ње го ву; поч ни 
узи ма ти зе мљу ње го ву да је на сли је диш.
32. И изи ђе пред нас Сион и сав на род 

ње гов на бој у Ја су.
33. И да де нам га *Го спод Бог наш, и уби-

смо га са си но ви ма ње го ви јем и сви јем 
на ро дом ње го ви јем. *5.Мој. 7,2.
34. И узе смо та да све *гра до ве ње го ве, 

и по би смо љу де по сви јем ти јем гра-
до ви ма, и †же не и дје цу, не оста ви смо 
жи ва ни јед но га. *Исус Н. 11,14. †1.Сам. 15,3.
35. Са мо сто ку за пли је ни смо за се и пли-

јен што бје ше по гра до ви ма ко је узе смо.
36. Од *Аро и ра ко ји је на по то ку †Ар-

но ну, и од гра да ко ји је у до ли ни, па до Га-
ла да не бје ше гра да ко ји би нам одо лио: 
Све то да де нам Го спод Бог наш.

*5.Мој. 3,12. †5.Мој. 4,48.
37. Са мо к *зе мљи си но ва Амо но вих 

ни си при сту пио ни ти ка ко је му кра ју на 
по то ку †Ја во ку, ни ка гра до ви ма у го ри 
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ни ти ко је му мје сту што је за бра нио Го-
спод Бог наш. *4.Мој. 21,24. †5.Мој. 3,16.

Побједа над Огом васанским. 
Подјела земље источно од Јордана. 

Мојсије не иде у обећану земљу.

3.По том обра тив ши се идо смо к 
Ва са ну. И изи де пред нас Ог 

цар ва сан ски и сав на род ње гов на бој у 
Едра јин.
2. И Го спод ми ре че: Не бој га се, јер га да-

дох у тво је ру ке са сви јем на ро дом ње го-
ви јем и са зе мљом ње го вом, да учи ниш с 
њим она ко ка ко си учи нио са Си о ном ца-
рем амо реј ским, ко ји сје ђа ше у Есе во ну.
3. Та ко нам да де Го спод Бог наш у ру ке и 

Ога ца ра ва сан ско га са сви јем на ро дом 
ње го ви јем, и раз би смо га и не оста ви смо 
му ни јед но га жи ва.
4. И узе смо та да све гра до ве ње го ве; не би 

гра да ко је га не узе смо, ше зде сет гра до ва, 
сав крај ар гов ски, цар ство Ога у Ва са ну.
5. Сви ти гра до ви бје ху утвр ђе ни зи дом 

ви со ким, вра ти ма и при је вор ни ца ма, осим 
дру гих мје ста без зи до ва вр ло мно го.
6. И рас ко па смо их као што учи ни смо Си-

о ну ца ру есе вон ском, по бив ши по сви јем 
мје сти ма и љу де и же не и дје цу.
7. А сву сто ку и пли јен по гра до ви ма за-

пли је ни смо за се.
8. Та ко узе смо он да зе мљу из ру ку дво ји це 

ца ре ва амо реј ских, ко ја је с ову стра ну Јор-
да на од по то ка Ар но на до го ре Ер мо на,
9. (Си дон ци зо ву Ер мон Си рион, а Амо-

ре ји га зо ву Се нир,)
10. Сва мје ста у рав ни и сав Га лад и сав 

Ва сан до Сал хе и Едра ји на, гра до ве цар-
ства Огова у Ва са ну.
11. Јер са мо Ог цар ва сан ски бје ше остао 

од ди во ва. Гле, одар ње гов, одар гво зден, 
ни је ли у *Ра ви си но ва †Амо но ви јех? Де-
вет је ла ка та дуг, а ши рок че ти ри лак та, 
лак та чо вје чи ја. *2.Сам. 12,26. †Јер. 49,2.
12. Та ко на сли је ди смо ту *зе мљу он да; од 

†Аро и ра, ко ји је на по то ку ‡Ар но ну, и по-
ло ви ну го ре Га ла да с гра до ви ма ње зи ни-
јем да дох си но ви ма Ру ви мо ви јем и Га до-
ви јем. *4.Мој. 32,33. †5.Мој. 2,36. ‡Исус Н. 12,2.
13. И оста так Га ла да и сав Ва сан, цар ство 

Ого во, да дох по ло ви ни пле ме на Ма на си-

ји на; сав крај ар гов ски по све му Ва са ну 
зва ше се зе мља ди вов ска.
14. Ја ир син Ма на си јин узе сав крај ар-

гов ски до ме ђе ге сур ске и ма хат ске; и 
про зва Ва сан ску сво јим име ном: *Се ла 
Ја и ро ва до да на шње га да на. *1.Днев. 2,23.
15. А *Ма хи ру да дох †Га лад.

*4.Мој. 26,29. †Исус Н. 17,1.
16. А Ру ви мо ву пле ме ну и *Га до ву пле-

ме ну да дох од Га ла да до по то ка †Ар но на, 
ка ко за хва та по ток с ме ђа ма, па до по то ка 
Ја во ка, гдје је ме ђа си но ва Амо но ви јех,

*2.Сам. 24,5. †4.Мој. 21,24.
17. И по ље и Јор дан с ме ђа ма од *Хи не-

ро та до мо ра уз по ље, до мо ра Сла но га, 
ис под Фа зге пре ма †ис то ку.

*4.Мој. 34,11. †Исус Н. 12,3.
18. И за по вје дих вам он да и ре кох: Го-

спод Бог ваш дао вам је ову зе мљу у на-
сљед ство; на о ру жа ни хај де те пред бра-
ћом сво јом, си но ви ма Изра и ље ви јем, ко 
је год за *вој ску. *4.Мој. 32,20.
19. А же не ва ше и дје ца ва ша и сто ка ва ша, 

знам да има те мно го сто ке, не ка оста ну у 
гра до ви ма ва шим, ко је вам да дох,
20. До кле не сми ри *Го спод и бра ћу 

ва шу као вас, да и они на сли је де †зе мљу, 
ко ју ће им Го спод Бог ваш да ти с ону 
стра ну Јор да на; он да се вра ти те сва ки на 
сво је на сљед ство, ко је вам да дох.

подмири  *Исус Н. 22,4. †4.Мој. 32,22.
21. А Ису су он да за по вје дих го во ре ћи: 

Очи тво је ви де све што је учи нио Го  спод 
Бог ваш с она два ца ра; она ко ће Го спод 
учи ни ти са сви јем цар стви ма у ко ја до ђеш.
22. Не мој те их се бо ја ти, јер ће се *Го спод 

Бог ваш би ти за вас. *2.Мој. 14,14.
23. И мо лих се Го спо ду он да го во ре ћи:
24. *Го спо де Бо же, Ти си по чео по ка -

зива ти слу зи сво је му ве ли чи ну сво ју и 
кр јеп ку ру ку сво ју, јер ко ји је бог на не бу 
или на зе мљи ко ји би тво рио дје ла ка-
ква су Тво ја и у ко га би си ла би ла ка ква 
је Тво ја? *Псал. 145,3; 2.Мој. 15,11.
25. Дај ми да при је ђем и ви дим *зе мљу 

до бру ко ја је пре ко Јор да на и го ру до бру, 
Ли ван. *5.Мој. 4,22.
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26. Али Го спод бје ше гње ван на ме због 
вас, и не усли ши ме, не го ми ре че: До ста; 
не го во ри ми ви ше за то.
27. Поп ни се на врх ове го ре, и по ди-

гав ши очи сво је на за пад и на сје вер и на 
југ и на ис ток, ви ди очи ма сво ји ма, јер не-
ћеш при је ћи пре ко Јор да на.
28. Не го по дај за по ви је сти *Ису су, и 

утвр ди га и укри је пи га; јер ће он при је ћи 
пред на ро дом ти јем, и он ће им раз ди је-
ли ти у на сљед ство зе мљу ко ју ви диш.

*5.Мој. 1,38; 4.Мој. 27,18.
29. И оста смо у овој *до ли ни пре ма Вет-

Фе го ру. *5.Мој. 4,46.

Позив за покоравање закону. Одјељивање 
трију градова за уточиште 

с ону страну Јордана.

4.А са да, Изра и љу, чуј уред бе и за-
ко не, ко је вас учим да тво ри те, 

да би сте по жи вје ли и ушли у зе мљу ко ју 
вам да је Го спод Бог ота ца ва ших и да би-
сте је на сли је ди ли.
2. Ни шта не до дај те ри је чи ко ју вам ја за-

по ви је дам, ни ти оду зми те од ње, да би сте 
са чу ва ли за по ви је сти Го спо да Бо га сво-
је га ко је вам ја за по ви је дам. дајем
3. Очи су ва ше ви дје ле шта учи ни Го спод 

с Вел фе го ром; јер сва ко га чо вје ка ко ји 
по ђе за Вел фе го ром, ис три је би Го спод 
Бог твој из ме ђу те бе.
4. А ви ко ји се др жа сте Го спо да Бо га сво-

је га, ви сте сви жи ви да нас.
5. Гле, учио сам вас уред ба ма и за ко ни ма, 

као што ми за по вје ди Го спод Бог мој, да 
би сте та ко тво ри ли у зе мљи у ко ју иде те 
да је на сли је ди те.
6. Др жи те, да кле, и из вр шуј те их, јер је 

то му дрост ва ша и ра зум ваш пред на-
ро ди ма, ко ји ће кад чу ју све ове уред бе 
ре ћи: Са мо је овај ве ли ки на род на род 
му дар и ра зу ман.
7. Јер ко ји је ве ли ки на род ко је му је Бог 

бли зу као што је Го спод Бог наш, кад Га 
год за зо ве мо?
8. И ко ји је на род ве ли ки ко ји има уред бе 

и за ко не пра вед не као што је сав овај за-
кон ко ји из но сим да нас пред вас?
9. Са мо па зи на се и до бро чу вај ду шу 

сво ју, да не за бо ра виш они јех ства ри ко је 
су ви дје ле очи тво је, и да не изи ђу из ср ца 

тво је га до кле си год жив; не го да их об-
зна ниш си но ви ма сво јим и си но ви ма си-
но ва сво јих.
10. Онај дан кад ста ја сте пред Го спо дом 

Бо гом сво јим код Хо ри ва, кад ми *Го спод 
ре че: Са бе ри Ми на род да им ка жем ри-
је чи сво је, ко ји ма ће се на у чи ти да Ме се 
бо је, док су жи ви на Зе мљи, и да уче то ме 
и си но ве сво је; *2.Мој. 19,9.
11. Кад при сту пи сте и ста ја сте под го-

ром, а го ра ог њем го ра ше до са мо га не ба 
и бје ше на њој та ма и облак и мрак;
12. И про го во ри Го спод к ва ма исред 

ог ња; глас од ри је чи чу сте, али осим гла са, 
ли ка не ви дје сте;
13. И об ја ви вам за вјет свој, ко ји вам за-

по вје ди да др жи те, де сет ри је чи, ко је на-
пи са на дви је пло че ка ме не.
14. И ме ни за по вје ди он да Го спод да вас 

учим уред ба ма и за ко ни ма да их тво ри те 
у зе мљи у ко ју иде те да је на сли је ди те.
15. За то чу вај те до бро ду ше сво је; јер не 

ви дје сте ни ка кво га ли ка у онај дан кад вам 
го во ри Го спод на Хо ри ву исред ог ња,
16. Да се не би сте по ква ри ли и на чи ни ли 

се би лик ре зан или ка кву год сли ку од 
*чо вје ка или од же не, *Рим. 1,23.
17. Сли ку од ка кво га жи вин че та ко је је 

на зе мљи, или сли ку од ка кве пти це кри-
ла те ко ја ле ти ис под не ба;
18. Сли ку од че га што пу же по зе мљи, 

или сли ку од ка кве ри бе ко ја је у во ди под 
зе мљом;
19. И да не би по ди гав ши очи сво је к 

*не бу и ви дјев ши †Сун це и Мје сец и зви-
је зде, сву вој ску не бе ску, пре ва рио се и 
кла њао им се и слу жио им; јер их Го спод 
Бог твој да де сви јем на ро ди ма под ци је-
ли јем не бом; *1.Мој. 2,1. †5.Мој. 17,3.
20. А вас узе *Го спод и из ве де вас из пе ћи 

гво зде не, из Ми си ра, да Му бу де те на род 
на сљед ни, као што се ви ди да нас.

*1.Сам. 26,19.
21. Али се Го спод раз гње ви на ме за ва ше 

ри је чи, и за кле се да не ћу при је ћи пре ко 
Јор да на ни ући у до бру зе мљу, ко ју ти Го-
спод Бог твој да је у на сљед ство.
22. И ја ћу умри је ти у овој зе мљи и не ћу 

при је ћи пре ко Јор да на; а ви ће те при је ћи 
и на сли је ди ти ону до бру зе мљу.

ПЕ ТА КЊИГА МОЈСИЈЕВА,  ГЛ. 3. 4.



– 171 –

23. Па зи те да не за бо ра ви те за вје та Го-
спо да Бо га сво је га, ко ји учи ни с ва ма, и 
да не гра ди те се би ли ка ре за но га, сли ке 
од ко је год тва ри, као што ти је за бра нио 
Го спод Бог твој.
24. Јер је *Го спод Бог твој †огањ ко ји спа-

љу је и Бог ко ји рев ну је.
*2.Мој. 20,5. †2.Мој. 24,17.

25. Кад из ро диш си но ве и уну ке, и оста-
ри те у оној зе мљи, ако се по ква ри те и на-
чи ни те сли ку ре за ну од ка кве тва ри и 
учи ни те што ни је угод но Го спо ду Бо гу 
ва ше му, гњеве ћи Га,
26. Свје до чим вам *да нас не бом и зе-

мљом да ће вас бр зо не ста ти са †зе мље 
у ко ју иде те пре ко Јор да на да је на сли је-
ди те, не ће те би ти ду го у њој, не го ће те се 
ис три је би ти. *5.Мој. 30,18. †Псал. 50,4.
27. Или ће вас ра си ја ти *Го спод ме ђу на-

ро де, и †ма ло ће вас оста ти ме ђу на ро-
ди ма у ко је вас од ве де Го спод;

*5.Мој. 28,64. †5.Мој. 28,62.
28. И слу жи ће те он дје бо го ви ма ко је су 

на чи ни ле ру ке чо вје чи је, од др ве та и од 
ка ме на, ко ји не ви де ни чу ју, ни ти је ду ни 
ми ри шу.
29. Али ако и он дје по тра жиш *Го спо да 

Бо га сво је га, на ћи ћеш Га, ако Га по тра-
жиш сви јем ср цем сво јим и свом ду шом 
сво јом. *2.Днев. 15,4.
30. Кад бу деш у не во љи и све те то сна ђе, 

ако се у по сљед ње ври је ме обра тиш ка 
Го спо ду Бо гу сво је му, и по слу шаш глас 
Ње гов,
31. *Го спод је Бог твој †ми ло стив Бог, не ће 

те оста ви ти ни ис три је би ти, јер не ће за бо-
ра ви ти за вје та с оци ма тво јим, за ко ји им 
се за клео. *2.Мој. 34,6. †Нем. 9,31; 2.Днев. 30,9.
32. Јер за пи тај са да за ста ра вре ме на, 

ко ја су би ла при је те бе, од оно га да на кад 
ство ри Бог чо вје ка на Зе мљи, и од јед но га 
кра ја не ба до дру го га, је ли кад би ла ова ква 
ствар ве ли ка, и је ли се кад чу ло што та ко?
33. Је ли кад чуо ко ји на род *глас Бож ји 

гдје го во ри исред ог ња, као што си ти чуо 
и остао жив? *5.Мој. 5,26.
34. Или, је ли Бог по ку шао да до ђе те узме 

се би на род из дру го га на ро да ку ша њем, 
зна ци ма и чу де си ма и ра том и ру ком кр-
јеп ком и ми ши цом по диг ну том и стра хо-

та ма ве ли ким, као што је учи нио све то за 
вас Го спод Бог наш у Ми си ру на ва ше очи?
35. Те би је то по ка за но да по знаш да је 

*Го спод Бог, и да не ма дру го га осим Ње га.
*Иса. 45,5.

36. Дао ти је да чу јеш глас Ње гов с *Не ба 
да би те на у чио, и по ка зао ти је на зе мљи 
огањ свој ве ли ки, и ри је чи Ње го ве чуо си 
исред ог ња. *1.Днев. 29,11.
37. И што Му ми ли би ја ху оци тво ји, за то 

иза бра потомство њи хо во на кон њих, и 
из ве де те сам ве ли ком си лом сво јом из 
Ми си ра,
38. Да отје ра ис пред те бе на ро де ве ће и 

ја че од те бе, и да те бе уве де у њи хо ву зе-
мљу и да де ти је у на сљед ство, као што се 
ви ди *да нас. *5.Мој. 9,1.
39. Знај, да кле, и пам ти у *ср цу сво јем да 

је †Го спод Бог, го ре на Не бу и до ље на Зе-
мљи, не ма дру го га. *Исус Н. 2,11. †Иса. 42,8.
40. И др жи уред бе Ње го ве и за по ви је сти 

Ње го ве, ко је ти ја да нас за по ви је дам, да би 
до бро би ло те би и си но ви ма тво јим на кон 
те бе, да би ти се про ду љи ли да ни на *зе-
мљи ко ју ти †Го спод Бог твој да је за сваг да.

*5.Мој. 5,16. †3.Мој. 22,31.
41. Та да оди је ли Мој си је три гра да с ову 

стра ну Јор да на пре ма ис то ку,
42. Да би утје цао у њих крв ник ко ји уби је 

бли жње га сво је га не хо ти це не мр зив ши 
при је на њ, и кад уте че у ко ји од ти јех гра-
до ва, да би остао жив:
43. *Во сор у пу сти њи, на рав ни ци у зе-

мљи пле ме на Ру ви мо ва, и Ра мот у Га ла ду 
у пле ме ну Га до ву, Го лан у Ва сан ској у пле-
ме ну Ма на си ји ну. *Исус Н. 20,8.
44. Ово је за кон ко ји по ста ви Мој си је си-

но ви ма Изра и ље ви јем.
45. Ово су свје до чан ства и уред бе и за-

ко ни, ко је ка за Мој си је си но ви ма Изра и-
ље ви јем кад изи ђо ше из Ми си ра,
46. С ову стра ну Јор да на у *до ли ни 

пре ма Вет-Фе го ру у зе мљи Си о на ца ра 
амо реј ско га, ко ји жи вља ше у Есе во ну, ко-
је га уби Мој си је и си но ви Изра и ље ви кад 
изи ђо ше из Ми си ра, *5.Мој. 3,29.
47. И осво ји ше *зе мљу ње го ву и зе мљу 

Ога †ца ра ва сан ско га, два ца ра амо реј ска, 
ко ја је с ову стра ну Јор да на пре ма ис то ку,

*4.Мој. 21,35. †5.Мој. 3,3.
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48. Од *Аро и ра, ко ји је на по то ку Ар но ну, 
до го ре Си о на, а то је Ер мон, *5.Мој. 2,36.
49. И све по ље с ову стра ну Јор да на 

пре ма ис то ку до мо ра уз рав ни цу под 
Аздот-Фа згом.

Понављање Десет заповијести Божјих.

5.И Мој си је са зва сав на род Изра-
и љев, и ре че им: Чуј Изра и љу 

уред бе и за ко не, ко је ћу да нас ка за ти да чу-
је те, да их на у чи те и др жи те их и тво ри те.
2. Го спод Бог наш учи ни с на ма за вјет на 
Хо ри ву. друго име за гору Синај
3. Ни је с оци ма на шим учи нио тај за вјет, 

не го с на ма, ко ји смо да нас ту сви жи ви.
4. Ли цем к ли цу го во рио вам је Го спод на 

овој го ри исред ог ња;
5. Ја та да ста јах из ме ђу Го спо да и вас, да 

вам ја вим ри је чи Го спод ње, јер вас бје ше 
страх од ог ња и не изи ђо сте на го ру; и 
ре че:
6. Ја сам Го спод Бог твој, ко ји сам те из вео 

из зе мље ми сир ске, из до ма роп ско га.
7. Не мој има ти бо го ва дру гих до Ме не.
8. Не гра ди се би ли ка ре за но га, ни ти ка-

кве сли ке од тва ри ко је су го ре на не бу 
или ко је су до ље на зе мљи или ко је су у 
во ди ис под зе мље.
9. Не мој им се кла ња ти ни ти им слу-

жи ти, јер сам Ја Го спод Бог твој, Бог Рев-
ни тељ, ко ји на си но ви ма по хо дим бе за-
ко ња ота ца њи хо ви јех до тре ће га и до че-
твр то га ко ље на, они јех ко ји мр зе на Ме,
10. А чи ним *ми лост на ти су ћа ма они јех 

ко ји Ме љу бе и чу ва ју за по ви је сти Мо је.
*Јер. 32,18.

11. Не узи мај уза луд име на *Го спо да Бо га 
сво је га, јер не ће пред Го спо дом би ти прав 
ко узме име Ње го во уза луд.

*3.Мој. 19,12; 2.Мој. 20,7.
12. Др жи дан од од мо ра и свет куј га, као 

што ти је за по вје дио Го спод Бог твој.
13. Шест да на ра ди, и свр шуј све по сло ве 

сво је.
14. А сед ми је дан од мор Го спо ду Бо гу 

тво је му; не мој ра ди ти ни ка кво га по сла ни 
ти ни син твој ни кћи тво ја ни слу га твој 
ни слу шки ња тво ја, ни во твој ни ма га рац 
твој, ни ти ко је жи вин че тво је, ни до шљак 

ко ји је код те бе, да би се од мо рио слу га 
твој и слу шки ња тво ја као и ти. Субота
15. И пам ти да си био роб у зе мљи ми сир-

ској, и Го спод Бог твој из ве де те одан де 
ру ком кр јеп ком и ми ши цом по диг ну том. 
За то ти је Го спод Бог твој за по вје дио да 
свет ку јеш дан од од мо ра.
16. По штуј оца сво је га и ма тер сво ју, као 

што ти је за по вје дио *Го спод Бог твој, да 
би се про ду жи ли да ни тво ји и да би ти 
до бро би ло на †зе мљи, ко ју ти да је Го спод 
Бог твој. *3.Мој. 19,3. †5.Мој. 4,40.
17. Не убиј.
18. Не чи ни пре љу бе.
19. Не кра ди.
20. Не свје до чи ла жно на бли жње га сво је га.
21. Не по же ли же не *бли жње га сво је га, 

не по же ли ку ће бли жње га сво је га, ни 
њи ве ње го ве, ни слу ге ње го ва, ни слу-
шки ње ње го ве, ни во ла ње го ва, ни ма-
гар ца ње го ва, ни ти ишта што је бли-
жње га тво је га. *Гал. 5,14.
22. Те ри је чи из го во ри *Го спод све му 

збо ру ва ше му на го ри исред ог ња, обла ка 
и мра ка, гла сом ве ли ким, и ни шта ви ше, 
не го их на пи са на дви је пло че ка ме не ко је 
ми да де. *2.Мој. 24,12.
23. А ви кад чу сте глас исред та ме, јер 

го ра ог њем го ра ше, при сту пи сте к ме ни, 
сви гла ва ри пле ме на ва ших и стар је ши не 
ва ше,
24. И ре ко сте: Гле, по ка за нам Го спод Бог 

наш сла ву и ве ли чи ну сво ју, и чу смо глас 
Ње гов исред ог ња; да нас ви дје смо гдје 
Бог го во ри с чо вје ком, и чо вјек оста жив.
25. Па са да за што да по мре мо? Јер ће нас 

спа ли ти онај огањ ве ли ки; ако јо ште чу је мо 
глас Го спо да Бо га сво је га, по мри је ће мо.
26. Јер ко је је ти је ло чу ло *глас Бо га жи-

во га гдје го во ри исред ог ња, као ми, и 
оста ло жи во? *5.Мој. 4,33.
27. Иди ти, и са слу шај све што ће ка за ти 

Го спод Бог наш, па он да ти ка жи на ма 
што ти год ре че Го спод Бог наш, а ми ће мо 
слу ша ти и тво ри ти.
28. И Го спод чу глас ри је чи ва ших кад 

ви го во ра сте, и ре че ми Го спод: Чух глас 
од ри је чи то га на ро да, ко је ре ко ше те би; 
што ре ко ше до бро ре ко ше.
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29. О, кад би им би ло ср це сваг да та ко да 
Ме се бо је и др же све за по ви је сти Мо је 
сваг да, да би до бро би ло њи ма и си но-
ви ма њи хо ви јем до ви је ка.
30. Иди, ре ци им: Вра ти те се у ша то ре сво је.
31. А ти ста ни ов дје код Ме не, и ка за ћу 

ти све за по ви је сти и уред бе и за ко не, ко је 
ћеш их на у чи ти да тво ре у зе мљи ко ју им 
да јем у на сљед ство.
32. Гле дај те да кле да чи ни те ка ко вам је 

за по вје дио Го спод Бог ваш, не свр ћи те ни 
на де сно ни на ли је во.
33. Ци је ли јем пу тем, ко ји вам је за по-

вје дио *Го спод Бог ваш, иди те, да би сте 
жи ви би ли и да би вам до бро би ло, и да 
би вам се про ду жи ли да ни у †зе мљи ко ју 
ће те на сли је ди ти. *5.Мој. 4,40. †Еф. 6,3.

Објашњење прве заповијести. 
О љубави према Богу.

6.А ово су за по ви је сти и уред бе и 
за ко ни, ко је *Го спод Бог ваш за-

по вје ди да вас учим да их тво ри те у зе мљи 
у ко ју иде те да је на сли је ди те, *5.Мој. 12,1.
2. Да би се бо јао Го спо да Бо га сво је га др-

же ћи све уред бе Ње го ве и за по ви је сти 
Ње го ве, ко је ти ја за по ви је дам, ти и син 
твој и унук твој све га ви је ка сво је га, да би 
ти се про ду жи ли да ни тво ји. дајем
3. Чуј, да кле, Изра и љу, и гле дај да та ко 

чи ниш, да би ти до бро би ло и да би сте 
се умно жи ли ве о ма у зе мљи у ко јој те че 
мли је ко и мед, као што ти је ре као Го спод 
Бог ота ца тво јих.
4. *Чуј, Изра и љу: Го спод је Бог наш је-

ди ни Го спод. *Мар. 12,29.
5. За то *љу би Го спо да Бо га сво је га из 

све га ср ца сво је га и из све ду ше сво је и из 
све сна ге сво је. *Мат. 22,37.
6. И не ка ове ри је чи ко је ти ја за по ви је-

дам да нас бу ду у ср цу твом.
7. И че сто их на по ми њи си но ви ма сво-

јим, и го во ри о њи ма кад сје диш у ку ћи 
сво јој и кад идеш пу тем, кад ли је жеш и 
кад уста јеш.
8. И ве жи их се би на ру ку за знак, и не ка 

ти бу ду као по че о ник ме ђу очи ма.
9. И на пи ши их на до врат ни ци ма ку ће 

сво је и на вра ти ма сво јим.
10. А кад те уве де Го спод Бог твој у *зе мљу 

за ко ју се за клео оци ма тво јим, Авра му, 

Иса ку и Ја ко ву, да ће ти је да ти, у гра до ве 
ве ли ке и до бре, ко је ни је си зи дао,

*Исус Н. 24,13.
11. И ку ће пу не сва ко га до бра, ко јих ни-

је си пу нио, и на сту ден це ис ко па не, ко-
јих ни је си ко пао, у ви но гра де и у *ма сли-
ни ке, ко је ни је си са дио, и ста неш је сти и 
на си тиш се, *Исус Н. 24,13.
12. Чу вај се да не за бо ра виш Го спо да, 

ко ји те је из вео из зе мље ми сир ске, из 
ку ће роп ске.
13. Го спо да Бо га сво је га бој се, и Ње му 

слу жи, и Ње го вим се име ном ку ни.
14. Не иди те за дру гим бо го ви ма, из ме ђу 

бо го ва дру гих на ро да, ко ји су око вас.
15. Јер је Бог Рев ни тељ, Го спод Бог твој, 

усред те бе, па да се не би раз гње вио Го спод 
Бог твој на те и ис три је био те са зе мље.
16. Не мој те ку ша ти *Го спо да Бо га сво-

је га као што Га ку ша сте у †Ма си.
*2.Мој. 17,7. †5.Мој. 33,8.

17. Др жи те до бро за по ви је сти Го спо да 
Бо га сво је га и свје до чан ства Ње го ва и 
уред бе Ње го ве, ко је ти је за по вје дио,
18. И чи ни што је пра во и до бро пред Го-

спо дом, да би ти би ло до бро и да би ушао 
у до бру зе мљу, за ко ју се за клео Го спод 
оци ма тво јим, и да би је на сли је дио,
19. Да би отје рао све не при ја те ље тво је 

ис пред те бе, као што ти је ре као Го спод.
20. Па кад те за пи та по сли је син твој 

го во ре ћи: Ка ква су то свје до чан ства и 
уред бе и за ко ни, што вам је за по вје дио 
Го спод Бог наш?
21. Он да ка жи си ну сво је му: Би ја смо ро-

бо ви фа ра о но ви у Ми си ру, и из ве де нас 
Го спод из Ми си ра ру ком кр јеп ком,
22. И учи ни Го спод зна ке и чу де са ве ли ка 

и зла у Ми си ру на фа ра о ну и на све му 
до му ње го ву пред на ма,
23. А нас из ве де одан де да нас уве де у зе-

мљу за ко ју се за клео оци ма на шим да ће 
нам је да ти.
24. И за по вје ди нам *Го спод да вр ши мо све 

ове уред бе бо је ћи се Го спо да Бо га сво је га, 
да би нам би ло до бро сваг да и да би нас са-
чу вао у жи во ту, као што се ви ди да нас.

*Псал. 41,2.
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25. И би ће нам *прав да, ако уз др жи мо 
и ус тво ри мо све за по ви је сти ове пред 
Го спо дом Бо гом сво јим, ка ко нам је за-
по вје дио. *Рим. 10,3.

Не пријатељевати с лажним 
боговима и не штедјети их!

7.Кад те Го спод Бог твој уве де у 
зе мљу у ко ју идеш да је на сли је-

диш, и отје ра ис пред те бе на ро де мно ге, 
Хе те је и Гер ге се је и Амо ре је и Ха на не је и 
Фе ре зе је и Је ве је и Је ву се је, се дам на ро да 
ве ћих и ја чих од те бе,
2. И пре да их Го спод Бог твој те би, и ти 

их раз би јеш, по три их, не хва тај с њи ма 
вје ре, ни ти се сми луј на њих;
3. Ни ти се при ја те љи с њи ма; кће ри сво је 

не да ј за си на њи хо ва, ни ти кће ри њи хо ве 
узи мај за си на сво је га.
4. Јер би от па ди ла си на тво је га од Ме не, и 

слу жио би бо го ви ма дру гим, те би се раз-
гње вио Го спод на вас и по тро вас бр зо.
5. Не го ово им учи ни те: Ол та ре њи хо ве 

ра ско пај те, и ли ко ве њи хо ве по ло ми те, 
лу го ве њи хо ве иси је ци те, и ре за не бо-
го ве њи хо ве ог њем спа ли те.
6. Јер си ти на род свет Го спо ду Бо гу сво-

је му, те бе је иза брао Го спод Бог твој да Му 
бу деш на род осо бит ми мо све на ро де на 
Зе мљи.
7. Не за то што би вас би ло ви ше не го 

дру гих на ро да, при хва ти вас Го спод и 
иза бра вас; јер вас би ја ше ма ње не го ико-
је га дру го га на ро да;
8. Не го што вас Го спод ми лу је и што 

др жи за кле тву ко јом се за клео оци ма ва-
шим, за то вас је Го спод из вео ру ком кр јеп-
ком и из ба вио вас из ку ће роп ске, из ру ке 
фа ра о на ца ра ми сир ско га.
9. И та ко знај да је Го спод Бог твој Бог, 

Бог вје ран, ко ји др жи за вјет свој и ми-
лост сво ју до ти су ћу ко ље на они ма ко ји 
Га љу бе и др же за по ви је сти Ње го ве,
10. И пла ћа они ма ко ји мр зе на Њ, сва-

ко ме ис тре бљу ју ћи га, и не од га ђа оно ме 
ко ји мр зи на Њ, пла ћа сва ко ме.
11. За то др жи за по вје сти и уред бе и за ко не, 

ко је ти да нас ја за по ви је дам, да их тво риш.
12. И ако ове за ко не уза слу ша те и уз др-

жи те и ус тво ри те, и Го спод ће Бог твој др-

жа ти те би за вјет и ми лост, за ко ју се за-
клео оци ма тво јим;
13. И ми ло ва ће те и бла го сло ви ће те и 

умно жи ће те; бла го сло ви ће плод утро бе 
тво је и плод зе мље тво је, жи то тво је и 
ви но тво је и уље тво је, плод го ве да тво јих 
и ста да ова ца тво јих у зе мљи за ко ју се за-
клео оци ма тво јим да ће ти је да ти.
14. Би ћеш бла го сло вен ми мо све на ро де: 

Не ће би ти у те бе ни му шко га ни жен ско га 
не плод на, ни ме ђу сто ком тво јом.
15. И укло ни ће од те бе Го спод сва ку бо-

лест, и од љу тих за ла ми сир ских ко ја знаш 
не ће ни јед но га пу сти ти на те бе, не го ће 
их пу сти ти на оне ко ји мр зе на те.
16. И ис три је би све на ро де ко је ти Го-

спод Бог твој пре да, не ка их не по жа ли 
око тво је, и не мој слу жи ти бо го ви ма њи-
хо ви јем, јер би ти то би ло зам ка.
17. Ако би ре као у ср цу свом: Ве ћи су ови 

на ро ди од ме не, ка ко их мо гу иза гна ти?
18. Не бој их се; пам ти до бро што је учи-

нио *Го спод Бог твој с фа ра о ном и са сви-
јем Ми сир ци ма, *Суд. 6,13.
19. Ве ли ка ку ша ња, ко ја ви дје ше очи 

тво је, и зна ке и *чу де са и ру ку кр јеп ку и 
ми ши цу по диг ну ту, ко јом те из ве де Го-
спод Бог твој; она ко ће учи ни ти Го спод 
Бог твој са сви јем на ро ди ма од ко јих би 
се упла шио. *5.Мој. 29,3.
20. И стр шље не ће по сла ти Го спод Бог 

твој на њих, до кле не из ги ну ко ји би 
оста ли и са кри ли се од те бе.
21. Не пла ши се од њих, јер је Го спод Бог 

твој усред те бе, Бог ве ли ки и стра шни.
22. Го спод ће Бог твој ма ло-по ма ло по-

тр ти те на ро де ис пред те бе; не ћеш их 
мо ћи од је дан пут ис три је би ти, да се не би 
умно жи ло на те бе зви јер је пољ ско.
23. Али ће их пре да ти *Го спод Бог твој 

те би, и за ти ра ће их за ти ра њем ве ли ким, 
до кле се не за тру. *Исус Н. 8,18.
24. И пре да ће *ца ре ве њи хо ве у тво је 

ру ке да за треш име њи хо во под не бом, 
не ће се ни је дан одр жа ти пред то бом, до-
кле их не по треш. *Исус Н. 10,24.
25. Ре за не бо го ве њи хо ве спа ли ог њем, 

не мој да се по ла ко миш на сре бро или 
зла то што је на њи ма и да га узмеш, да ти 
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не бу де зам ка, јер је гад но пред *Го спо дом 
Бо гом тво јим. *5.Мој. 17,1.
26. И не мој да уне сеш га да у дом свој, да 

не бу деш про клет као и он, не го се га ди на 
њ и гро зи се од ње га, јер је про кле то.

Уздизати живу захвалност 
Господу.

8.Др жи те и тво ри те све за по ви је сти 
ко је вам ја за по ви је дам да нас, да 

би сте жи ви би ли и умно жи ли се, и да би-
сте ушли у зе мљу за ко ју се Го спод за клео 
оци ма ва шим, и да би сте је на сли је ди ли.
2. И опо ми њи се све га пу та ко јим те је 

во дио Го спод Бог твој че тр де сет го ди на 
по пу сти њи, да би те на му чио и ис ку шао, 
да се зна шта ти је у ср цу, хо ћеш ли др-
жа ти за по ви је сти Ње го ве или не ћеш.
3. И му чио те је, и гла ђу те мо рио; али те 

је опет хра нио ма ном, за ко ју ти ни је си 
знао ни оци тво ји, да би ти по ка зао да чо-
вјек *не жи ви о са мом хље бу не го о све му 
што из ла зи из уста Го спод њих. *Мат. 4,4.
4. Оди је ло тво је не ове шта на те би ни ти 

но га тво ја оте че за ови јех че тр де сет го ди на;
5. За то по знај у ср цу свом да те Го спод Бог 

твој га ји као што чо вјек га ји сво је ди је те.
6. И др жи за по ви је сти Го спо да Бо га сво-

је га хо де ћи пу те ви ма Ње го ви јем и бо је ћи 
се Ње га.
7. Јер Го спод Бог твој уве шће те са да у до-

бру зе мљу, у зе мљу у ко јој има до ста по-
то ка и из во ра и је зе ра, што из ви ру по до-
ли на ма и по бр ди ма;
8. У зе мљу из о бил ну пше ни цом и јеч мом 

и ви но вом ло зом и смо ква ма и шип ци ма, 
зе мљу из о бил ну ма сли ном, од ко је би ва 
уље, и ме дом;
9. У зе мљу, гдје не ћеш си ро тињ ски је сти 

хље б, гдје ти не ће ни шта не до ста ја ти; у 
зе мљу, гдје је ка ме ње гво жђе и гдје ћеш из 
бр да ње зи ни јех сје ћи мјед.
10. Је шћеш и би ћеш сит, па бла го си љај 

*Го спо да Бо га сво је га за до бру зе мљу ко ју 
ти да. *Псал. 103,2.
11. И чу вај се да не за бо ра виш Го спо да 

Бо га сво је га ба цив ши у не мар за по ви је -
сти Ње го ве и за ко не Ње го ве и уред бе 
Ње го ве, ко је ти ја за по ви је дам да нас.
12. И кад уз је деш и на си тиш се, и до бре 

ку ће на чи ниш и у њи ма ста неш жи вје ти,

13. И кад се го ве да тво ја и ов це тво је на-
пло де, и кад ти се на мно жи сре бро и зла то, 
и што год имаш кад ти се на мно жи,
14. Не мој да се по не се ср це тво је и за бо-

ра виш Го спо да Бо га сво је га, ко ји те је из-
вео из зе мље ми сир ске, из ку ће роп ске;
15. Ко ји те је во дио пре ко оне *пу сти ње 

ве ли ке и стра шне гдје жи ве †зми је ва-
тре не и скор пи је, гдје је су ша а не ма во де; 
ко ји ти је из вео во ду из твр до га ка ме на;

*Ос. 13,5. †4.Мој. 21,6.
16. Ко ји те је хра нио у пу сти њи ма ном, за 

ко ју не зна ше оци тво ји, да би те на му чио 
и ис ку шао те, и нај по сли је да би ти до бро 
учи нио.
17. Ни ти го во ри у *ср цу сво јем: Мо ја 

сна га, и си ла мо је ру ке до ба ви ла ми је ово 
бла го. *5.Мој. 9,4.
18. Не го се опо ми њи Го спо да Бо га сво је га; 

јер ти Он да је сна гу да до ба вљаш бла го, да 
би по твр дио за вјет свој, за ко ји се за клео 
оци ма тво јим, као што се ви ди да нас.
19. Ако ли за бо ра виш Го спо да Бо га сво-

је га, и по ђеш за дру гим бо го ви ма и њи ма 
ста неш слу жи ти и кла ња ти се, свје до чим 
вам да нас да ће те за ци је ло про па сти,
20. Про па шће те као на ро ди ко је *Го спод 

по ти ре ис пред вас, јер не по слу ша сте 
гла са Го спо да Бо га сво је га. *Зах. 1,6.

Позив на смјерност 
пред Господом.

9.Чуј, Изра и љу, ти *да нас пре ла зиш 
пре ко Јор да на да уђеш и на сли-

је диш на ро де ве ће и ја че од се бе, †гра до ве 
ве ли ке и огра ђе не до не ба;

*5.Мој. 4,38. †5.Мој. 1,28.
2. Ве лик и ви сок на род, си но ве Ена-

ко ве, ко је знаш и за ко је си слу шао: Ко ће 
одољети си но вима Енаковим.
3. Знај, да кле, да нас да је Го спод Бог твој, 

ко ји иде пред то бом, огањ ко ји спа љу је; 
Он ће их ис три је би ти и Он ће их обо ри ти 
пред то бом, и иза гна ћеш их и ис три је-
би ти бр зо, као што ти је ка зао Го спод.
4. Кад их Го спод Бог твој отје ра ис пред 

те бе, не мој да ре чеш у ср цу свом: За прав ду 
мо ју уве де ме Го спод у ову зе мљу да је на-
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сли је дим; јер Го спод тје ра оне на ро де ис-
пред те бе за не ва љал ство њи хо во!
5. Не идеш за прав ду сво ју ни за чи-

сто ту ср ца сво је га да на сли је диш ту зе-
мљу; не го за не ва љал ство ти јех на ро да 
Го спод Бог твој тје ра их ис пред те бе, и да 
одр жи ри јеч за ко ју се за клео оци ма тво-
јим, Авра му, Иса ку и Ја ко ву.
6. Знај да кле да ти Го спод Бог твој не да је 

те до бре зе мље за прав ду тво ју да је на-
сли је диш, јер си твр до врат на род.
7. Пам ти и не за бо ра ви ка ко си гње вио 

Го спо да Бо га сво је га у пу сти њи; од оно га 
да на кад изи ђо сте из зе мље ми сир ске па 
до кле до ђо сте на ово мје сто, не по кор ни 
би ја сте Го спо ду.
8. И код Хо ри ва раз гње ви сте Го спо да, и 

од гње ва шћа ше вас Го спод да ис три је би.
9. Кад изи ђох на го ру да при мим пло че 

ка ме не, пло че за вје та, ко ји с ва ма учи ни 
Го спод, та да ста јах на го ри че тр де сет да на 
и че тр де сет но ћи хље ба не је ду ћи ни во де 
пи ју ћи.
10. И да де ми Го спод дви је пло че ка ме не, 

ис пи са не пр стом Го спод њим, на ко ји ма 
би ја ху ри је чи све ко је вам из го во ри Го спод 
на го ри исред ог ња на дан збо ра ва ше га.
11. По сли је че тр де сет да на и че тр де сет 

но ћи да де ми Го спод дви је пло че ка ме не, 
пло че за вјет не.
12. И ре че ми Го спод: Уста ни, си ђи бр же 

одав де; јер се по ква ри на род твој ко ји си 
из вео из Ми си ра, си ђо ше бр зо с пу та ко ји 
им за по вје дих, и на чи ни ше се би ли вен лик.
13. Још ми ре че *Го спод го во ре ћи: По гле-

дах овај на род, и ето је на род твр да вра та.
*2.Мој. 32,9.

14. Пу сти ме да их ис три је бим и име њи-
хо во за трем под не бом; а од те бе ћу учи-
ни ти на род ја чи и ве ћи не го што је овај.
15. И ја се вра тих и си ђох с го ре, а го ра 

ог њем го ра ше, и дви је пло че за вјет не би-
ја ху ми у ру кама.
16. И по гле дах, а то згри је ши сте Го спо ду 

Бо  гу сво је му са лив ши се би те ле, и бр зо 
си ђо  сте с пу та ко ји вам бје ше за по вје дио 
Го спод.
17. Та да узех оне дви је пло че и ба цих их 

из ру ку сво јих, и раз бих их пред ва ма.
18. По том па дох и ле жах пред Го спо-

дом као при је, че тр де сет да на и че тр-

де сет но ћи, хље ба не је ду ћи ни во де пи-
ју ћи, због сви јех гри је ха ва ших, ко ји ма се 
огри је ши сте учи нив ши што је зло пред 
Го спо дом и раз гње вив ши Га.
19. Јер се бо јах гње ва и ја ро сти, ко јом се 

бје ше *Го спод раз љу тио на вас да вас ис-
три је би; и усли ши ме Го спод и та да.

*5.Мој. 10,10.
20. Бје ше се Го спод и на Аро на раз гње-

вио ве о ма да га шћа ше уби ти; али се мо-
лих та да и за Аро на.
21. И узех *гри јех ваш ко ји учи ни сте, 

те ле, и са же гох га ог њем, и раз бих га и са-
трх га у прах, и про сух прах ње гов у по-
ток, ко ји те че с оне го ре. *Иса. 31,7.
22. И у Та ве ри и у *Ма си и у Ки врот-

Ата ви гње ви сте Го спо да. *2.Мој. 17,7.
23. И кад вас по сла Го спод из Ка дис-Вар-

ни је го во ре ћи: Иди те и узми те ту *зе мљу 
ко ју сам вам дао, опет се су про ти сте ри је чи 
Го спо да Бо га сво је га, и не вје ро ва сте Му и 
не по слу ша сте гла са Ње го ва. *Псал. 106,24.
24. Не по кор ни би ја сте Го спо ду откад вас 

по знах.
25. За то па дох и ле жах пред Го спо дом че-

тр де сет да на и че тр де сет но ћи, јер бје ше 
ре као Го спод да ће вас по тр ти.
26. И мо лих се *Го спо ду и ре кох: Го спо де, 

Го спо де, не мој по тр ти на ро да сво је га и на-
сљед ства сво је га, ко је си из ба вио Ве ли-
чан ством сво јим, ко је си из вео из Ми си ра 
кр јеп ком ру ком. *При че 15,29; 1.Сам. 7,9.
27. Опо ме ни се слу гу сво јих Авра ма, 

Иса ка и Ја ко ва, не гле дај на твр ђу на ро да 
ово га, на не ва љал ство ње го во и на гри-
је хе ње го ве;
28. Да не ре ку ко ји жи ве у *зе мљи ода кле 

си нас из вео: Ни је их мо гао †Го спод уве сти 
у зе мљу ко ју им обе ћа, или мр зио је на њих, 
за то их из ве де да их по би је у пу сти њи.

*1.Мој. 41,57. †4.Мој. 14,16.
29. Јер су Твој на род и Тво је на сљед ство, 

ко је си из вео си лом сво јом ве ли ком и ми-
ши цом сво јом по диг ну том.

Нове плоче. Шта Господ тражи од 
Израиља? Обрезивање срца.

10.У то ври је ме ре че ми Го спод: Ис-
те ши дви је пло че од ка ме на 

као што бје ху пр ве, и изи ђи к Ме ни на го-
ру, и на чи ни *ков чег од др ве та. *2.Мој. 25,10.
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2. И на пи са ћу на ти јем пло ча ма ри је чи 
ко је су би ле на пр ви јем пло ча ма што си 
раз био, па ћеш их мет ну ти у ков чег.
3. Та ко на чи них ков чег од др ве та си-

ти ма, и ис те сах дви је пло че од ка ме на, 
као што бје ху пр ве, и изи ђох на го ру с 
двје ма пло ча ма у ру кама. багремовог
4. И на пи са на ти јем пло ча ма што бје ше 

пр во на пи сао, Де сет ри је чи, ко је вам из-
го во ри Го спод на го ри исред ог ња на дан 
збо ра ва ше га; и да де ми их Го спод.
5. И вра тив се си ђох с го ре, и мет нух 

пло че у ков чег ко ји на чи них, и оста ше 
он дје, као што ми за по вје ди Го спод.
6. А си но ви Изра и ље ви по ђо ше од Ви-

ро та си но ва Ја ка но ви јех у Мо се ру. Он дје 
умри је Арон и он дје би по гре бен; а Еле-
а зар син ње гов по ста све ште ник на ње-
го во мје сто.
7. Одан де оти до ше у Гад гад, а од Гад га да у 

Јо тва ту, зе мљу гдје има мно го по то ка.
8. У то ври је ме одво ји Го спод пле ме Ле ви-

је во да но се ков чег за вје та Го спод ње га, да 
сто је пред Го спо дом и слу же Му и да бла го-
си ља ју у име Ње го во до да на шње га да на.
9. За то не ма пле ме Ле ви је во ди је ла ни 

на сљед ства с бра ћом сво јом; Го спод је на-
сљед ство ње го во, као што му Го спод Бог 
твој ка за.
10. А ја ста јах на го ри као при је, че тр де-

сет да на и че тр де сет но ћи; и усли ши ме 
Го спод и та да, и не хтје те Го спод за тр ти,
11. Не го ми ре че Го спод: Уста ни и иди 

пред на ро дом ови јем да уђу у зе мљу за 
ко ју сам се за клео оци ма њи хо ви јем да ћу 
им је да ти, и да је на сли је де.
12. Са да да кле, Изра и љу, шта иште од 

те бе *Го спод Бог твој, осим да се бо јиш 
†Го спо да Бо га сво је га, да хо диш по сви јем 
пу те ви ма Ње го ви јем и да Га љу биш и слу-
жиш Го спо ду Бо гу сво је му из све га ‡ср ца 
сво је га и из све ду ше сво је,

*Мих. 6,8. †Мат. 22,37. ‡1.Тим. 1,5.
13. Др же ћи за по ви је сти Го спод ње и 

уред бе Ње го ве, ко је ти ја да нас за по ви је-
дам, да би ти би ло до бро?
14. Гле, Го спо да је Бо га тво је га *не бо, и 

не бо над †не бе си ма, ‡зе мља, и све што је 
на њој. *1.Мој. 14,19. †1.О цар. 8,27. ‡Псал. 24,1.

15. Али са мо тво ји оци оми ље ше Го-
спо ду, и иза бра потомство њи хо во на кон 
њих, вас из ме ђу сви јех на ро да, као што се 
ви ди да нас.
16. За то обре жи те *ср це сво је, и не мој те 

ви ше би ти твр до вра ти. *3.Мој. 26,41.
17. Јер је Го спод Бог ваш Бог над бо го-

ви ма и Го спо дар над го спо да ри ма, Бог ве-
ли ки, сил ни и стра шни, ко ји не гле да ко је 
ко ни ти при ма по кло на;
18. Да је пра ви цу си ро ти и удо ви ци; и 

љу би до шља ка да ју ћи му хљеб и оди је ло.
19. Љу би те да кле до шља ка, јер сте би ли 

до шља ци у зе мљи ми сир ској.
20. Бој се *Го спо да Бо га сво је га, Ње му 

слу жи и Ње га се др жи, и Ње го ви јем се 
име ном ку ни. *Исус Н. 23,8.
21. Он је хва ла тво ја и Он је Бог твој, 

ко ји те бе ра ди учи ни ве ли ке и стра шне 
ства ри, ко је ви дје ше очи тво је.
22. Се дам де сет *ду ша бје ше ота ца тво јих 

кад си ђо ше у Ми сир; а са да учи ни ти Го-
спод Бог твој те вас има мно го као зви је-
зда не бе ских. *1.Мој. 46,27.

Подсећање на чуда која је Бог чинио 
народу својему. Благослов за слушање, 

проклетство за неслушање.

11.Љу би да кле Го спо да Бо га сво-
је га, и из вр шуј јед на ко што је 

за по вје дио да из вр шу јеш, и уред бе Ње го-
ве, и за ко не Ње го ве и за по ви је сти Ње го ве.
2. И по знај те да нас што ва ши си но ви не 

зна ју ни ти ви дје ше, ка ра ње Го спо да Бо га 
сво је га, Ве ли чан ство Ње го во, кр јеп ку ру-
 ку Ње го ву и ми ши цу Ње го ву по диг ну ту,
3. И зна ке Ње го ве и дје ла Ње го ва, што 

учи ни усред Ми си ра на фа ра о ну ца ру 
ми сир ском и на свој зе мљи ње го вој,
4. И што учи ни вој сци ми сир ској, ко њи-

 ма и ко ли ма њи хо ви јем, ка ко учи ни, те их 
во да Цр ве но га мо ра по то пи кад вас тје -
ра ху, и за тре их Го спод до да на шње га да на,
5. И што ва ма учи ни у пу сти њи, до кле не 

до ђо сте до ово га мје ста,
6. И што учи ни Да та ну и Ави ро ну си но-

ви ма Ели ја ва си на Ру ви мо ва, ка ко зе мља 
отво ри уста сво ја и про ждри је њих и по-
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ро ди це њи хо ве и ша то ре њи хо ве и све 
бла го њи хо во што има ху, усред Изра и ља.
7. Јер ва ше очи ви дје ше сва дје ла Го-

спод ња ве ли ка, ко ја учи ни.
8. За то др жи те све за по ви је сти ко је вам 

ја да нас за по ви је дам, да би сте се укри је-
пи ли и на сли је ди ли зе мљу, у ко ју иде те да 
је на сли је ди те;
9. И да би вам се про ду жи ли да ни у зе-

мљи, за ко ју се за кле Го спод оци ма ва шим 
да ће је да ти њи ма и потомству њи хо ву, 
зе мљу, у ко јој те че мли је ко и мед.
10. Јер зе мља у ко ју идеш да је на сли је диш 

ни је као зе мља *ми сир ска из ко је сте из и-
шли, гдје си си јао сво је сје ме и за ли је вао на 
сво ји ма но га ма као врт од зе ља; *Зах. 14,18.
11. Не го је *зе мља у ко ју иде те да је на-

сли је ди те зе мља у ко јој су бр да и до ли не, 
и на та па је дажд не бе ски; *5.Мој. 8,7.
12. Зе мља о ко јој се ста ра Го спод Бог твој 

и на ко ју су јед на ко обра ће не очи *Го-
спо да Бо га тво је га од по чет ка го ди не до 
кра ја. *1.О цар. 9,3.
13. За то ако до бро уза слу ша те за по ви је-

сти, ко је вам ја за по ви је дам да нас, љу бе ћи 
*Го спо да Бо га сво је га и слу же ћи Му сви јем 
ср цем сво јим и свом ду шом сво јом,

*2.Сол. 3,5; 5.Мој. 6,17.
14. Та да ћу да ва ти *дажд †зе мљи ва шој 

на ври је ме, и ра ни и по зни, и са би ра ћеш 
жи то сво је и ви но сво је и уље сво је;

*3.Мој. 26,4. †5.Мој. 28,12.
15. И за сто ку ћу тво ју да ти тра ву у по љу 

тво јем; и је шћеш и би ћеш сит.
16. Чу вај те се да се не пре ва ри *ср це 

ва ше да се од мет не те и слу жи те ту ђим 
бо го ви ма и по кла ња те им се; *О Јо ву 31,27.
17. Да се не би раз гње вио *Го спод на вас и 

за тво рио †не бо да не бу де да жда, и ‡зе мља 
да не да ро да сво је га, те би сте бр зо из ги-
ну ли у до број зе мљи ко ју вам Го спод да је.

*5.Мој. 6,15. †1.О цар. 8,35. ‡2.Днев. 7,13.
18. Не го сло жи те ове ри је чи мо је у ср це 

сво је и у ду шу сво ју, и ве жи те их за знак 
се би на ру ку, и не ка вам бу ду као по че о-
ник ме ђу очи ма ва шим.
19. И учи те их, си но ве сво је, го во ре ћи о 

њи ма кад сје диш у ку ћи сво јој и кад идеш 
пу тем, и кад ли је жеш и кад уста јеш.

20. И на пи ши их на до врат ни ци ма до ма 
сво је га и на вра ти ма сво јим,
21. Да би се умно жи ли да ни ва ши и да ни 

си но ва ва ших по зе мљи, за ко ју се за клео 
Го спод оци ма ва шим да ће им је да ти, као 
да ни не бу над зе мљом.
22. Јер ако до бро уз др жи те све ове за по-

ви је сти ко је вам ја за по ви је дам да тво-
ри те љу бе ћи *Го спо да Бо га сво је га, и хо-
де ћи сви јем пу теви ма Ње го ви јем и Ње га 
се др же ћи, *5.Мој. 6,17.
23. Та да ће отје ра ти Го спод све ове на-

ро де ис пред вас, и на сли је ди ће те на ро де 
ве ће и ја че не го што сте са ми.
24. Сва ко мје сто на ко је сту пи сто па ло 

но ге ва ше ва ше ће би ти; од *пу сти ње до 
Ли ва на, и од ри је ке, ри је ке †Ефра та, до 

мо ра За пад но га би ће ме ђа ва ша.
*4.Мој. 34,3. †1.Мој. 15,18. море и као запад уопште
25. Не ће се ни ко одр жа ти пред ва ма; 

страх и тре пет ваш пу сти ће Го спод Бог 
ваш на сву зе мљу на ко ју сту пи те, као што 
вам ка за.
26. Гле, из но сим да нас пред вас *бла го-

слов и про клет ство: *5.Мој. 30,1.
27. Бла го слов, ако уза слу ша те за по ви је-

сти *Го спо да Бо га сво је га, ко је вам ја да-
нас за по ви је дам; *5.Мој. 28,2.
28. А про клет ство, ако не уза слу ша те за-

по ви је сти *Го спо да Бо га сво је га не го си-
ђе те с пу та, ко ји вам ја да нас за по ви је дам, 
те по ђе те за дру гим бо го ви ма, ко јих не 
по зна је те. *5.Мој. 28,15.
29. И кад те уве де Го спод Бог твој у зе мљу 

у ко ју идеш да је на сли је диш, та да из ре ци 
бла го слов овај на го ри Га ри зи му а про-
клет ство на го ри Ева лу.
30. Оне су с ону стра ну Јор да на, иду ћи к 

за па ду, у зе мљи Ха на не ја ко ји жи ве у рав ни 
пре ма Гал га лу код рав ни це мо ре шке.
31. Јер ће те при је ћи пре ко Јор да на да 

уђе те у зе мљу ко ју вам да је Го спод Бог 
ваш да је на сли је ди те, и на сли је ди ће те је 
и на ста ва ће те у њој.
32. Гле дај те, да кле, да тво ри те све ове 

уред бе и за ко не ко је ја да нас из но сим 
пред вас.
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Мјесто и начин праве службе Божије. 
Истребљење идолопоклоничке службе.

12.Ово су уред бе и за ко ни ко-
је ће те др жа ти и тво ри ти у 

*зе мљи ко ју ти је Го спод Бог ота ца тво јих 
дао да је на сли је диш, до кле сте год жи ви 
на Зе мљи. *5.Мој. 12,10.
2. Рас ко пај те са сви јем сва мје ста у ко-

ји ма су слу жи ли бо го ви ма сво јим на ро ди 
ко је ће те на сли је ди ти, по ви со ким бр-
ди ма и по ху мо ви ма и под сва ки јем зе ле-
ни јем др ве том.
3. Обо ри те ол та ре њи хо ве и раз биј те ли-

ко ве њи хо ве, и лу го ве њи хо ве по па ли те 
ог њем, и ре за не бо го ве њи хо ве из ло ми те, 
и ис три је би те име њи хо во из оно га мје ста.
4. Не чи ни те та ко Го спо ду Бо гу сво је му.
5. Не го Га тра жи те у мје сту ко је из бе ре 

Го спод Бог ваш из ме ђу сви јех пле ме на 
ва ших се би за стан да он дје на мје сти Име 
сво је, и она мо иди те.
6. Она мо но си те жр тве сво је па ље ни це и 

дру ге жр тве сво је и де сет ке сво је и при-
но се ру ку сво јих и за вје те сво је и дра го-
вољ не при но се сво је и пр ви не од сто ке 
сво је круп не и сит не.
7. И је ди те он дје пред Го спо дом Бо гом 

сво јим, и ве се ли те се ви и по ро ди це ва ше 
сва чим, за што се при хва ти те ру ком сво-
јом, чим те бла го сло ви Го спод Бог твој.
8. Не чи ни те ка ко ми са да ов дје чи ни мо, 

што је ко ме дра го.
9. Јер још ни је сте до шли до од мо ра и на-

сљед ства, ко је ти да је Го спод Бог твој.
10. Не го кад при је ђе те пре ко Јор да на, и 

ста не те жи вје ти у зе мљи ко ју вам да је Го-
спод Бог ваш да је на сли је ди те, и сми ри 
вас од сви јех не при ја те ља ва ших уна о-
ко ло, те ста не те жи вје ти без стра ха,
11. Он да у мје сто ко је из бе ре *Го спод Бог 

ваш да у ње му на ста ни Име сво је, до но-
си те све што вам ја за по ви је дам, †жр тве 
сво је па ље ни це и дру ге жр тве сво је, де-
сет ке сво је и при но се ру ку сво јих и све 
што бу де нај бо ље у оно ме што за вје ту је те 
Го спо ду. *5.Мој. 15,20. †Исус Н. 22,23.
12. И ве се ли те се пред Го спо дом Бо гом 

сво јим ви и си но ви ва ши и кће ри ва ше 
и слу ге ва ше и слу шки ње ва ше, и Ле вит 

ко ји је у мје сту ва шем, јер он не ма *ди је ла 
ни на сљед ства с ва ма. *5.Мој. 10,9.
13. Чу вај се да не при но сиш жр та ва сво-

јих *па ље ни ца на ком год мје сту, ко је 
угле даш; *Исус Н. 22,29.
14. Не го на оном мје сту ко је из бе ре Го-

спод Бог у јед ном од тво јих пле ме на, он-
дје при но си жр тве сво је па ље ни це, и он-
дје чи ни све што ти за по ви је дам.
15. Али ћеш мо ћи кла ти и је сти ме со 

ка ко ти ду ша за же ли у сва ком мје сту сво-
јем по бла го сло ву Го спо да Бо га сво је га, 
ко ји ти да; *чист и не чист мо же је сти као 
†ср ну и је ле на. *5.Мој. 12,22. †5.Мој. 14,5.
16. *Са мо кр ви не је ди те; про лиј те је на 

†зе мљу као во ду. *5.Мој. 15,23. †Је зек. 24,7.
17. Не ћеш мо ћи је сти у мје сту сво јем де-

сет ка од жи та сво је га ни од ви на сво је га 
ни од уља сво је га, ни пр ви на од сто ке 
сво је круп не и сит не, ни оно га што за-
вје ту јеш; ни при но са дра го вољ ни јех, ни 
при но са ру ку сво јих.
18. Не го то је ди пред Го спо дом Бо гом сво-

јим на мје сту ко је из бе ре Го спод Бог твој, 
ти и син твој и кћи тво ја и слу га твој и слу-
шки ња тво ја, и Ле вит ко ји је у мје сту твом; 
и ве се ли се пред Го спо дом Бо гом сво јим 
сва чим за што се при хва тиш ру ком.
19. Чу вај се да не оста виш *Ле ви та док си 

год жив на зе мљи. *5.Мој. 14,27.
20. Кад ра ши ри *Го спод Бог твој ме ђе 

тво је, као што ти је ка зао, ако ре чеш: Да 
је дем ме са, кад ду ша тво ја же ли да је де 
ме са, је ди ме са по свој же љи ду ше сво је.

*1.Мој. 15,18.
21. Ако би би ло да ле ко од те бе мје сто 

ко је *Го спод Бог твој из бе ре да он дје на-
мје сти Име сво је, за ко љи од сто ке сво је 
круп не или сит не, ко ју ти да Го спод, као 
што сам ти за по вје дио, и је ди у свом мје-
сту по свој же љи ду ше сво је. *5.Мој. 14,24.
22. Ка ко се је де ср на и је лен, она ко је ди; и 

чист и не чист не ка је де.
23. Са мо па зи да не је деш кр ви; јер је крв 

*ду ша, па не је ди ду ше с ме сом. *3.Мој. 17,11.
24. Не је ди је; не го про лиј на зе мљу као 

во ду.
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25. Не је ди је, да би до бро би ло те би и 
си но ви ма тво јим на кон те бе, кад чи ниш 
што је угод но Го спо ду.
26. Али ства ри сво је све те, ко је имаш, 

и што за вје ту јеш, узми и до ђи на мје сто 
ко је из бе ре Го спод.
27. И при не си *жр тве сво је †па ље ни це, 

ме со и крв, на ол та ру Го спо да Бо га сво-
је га; крв пак од дру гих жр та ва тво јих не ка 
се про ли је на ‡ол тар Го спо да Бо га тво је га, 
а ме со је ди. *3.Мој. 1,9. †3.Мој. 1,13. ‡3.Мој. 1,5.
28. Чу вај и слу шај све ове ри је чи ко је ти 

ја за по ви је дам, да би до бро би ло те би и 
си но ви ма тво јим на кон те бе до ви је ка кад 
чи ниш што је до бро и пра во пред Го спо-
дом Бо гом тво јим.
29. Кад ис три је би Го спод Бог твој ис пред 

те бе на ро де ка ко ји ма идеш да на сли је диш 
*зе мљу њи хо ву, и на сли је див ши је кад се 
на ста ниш у зе мљи њи хо вој, *2.Мој. 23,23.
30. Чу вај се да се не ухва тиш у зам ку по-

шав ши за њи ма, по што се по тру ис пред 
те бе, и да не по тра жиш бо го ва њи хо ви-
јех, и ре чеш: Ка ко су ови на ро ди слу жи ли 
сво јим бо го ви ма, та ко ћу и ја чи ни ти.
31. Не чи ни та ко Го спо ду Бо гу сво је му; јер 

они чи ни ше сво јим бо го ви ма све што је 
гад но пред *Го спо дом и на што Он мр зи; јер 
су и си но ве сво је и †кће ри сво је спа љива ли 
бо го ви ма сво јим. *2.Днев. 33,2. †Јер. 32,35.
32. Што вам год ја за по ви је дам све др-

жи те и тво ри те, ни ти што до дај те к то ме 
ни оду зми те од то га.

Кажњавање лажних пророка и заводника 
на идолопоклоничку службу.

13.Ако уста не ме ђу ва ма про рок 
или ко ји сне са ња, и ка же ти 

знак или чу до,
2. Па се збу де тај знак или чу до ко је ти 

ка же, и он ти ре че: Хај де да иде мо за дру-
гим бо го ви ма, ко јих не знаш, и њи ма да 
слу жи мо,
3. Не мој по слу ша ти што ти ка же тај про-

рок или са њач, јер вас ку ша Го спод Бог ваш 
да би се зна ло љу би те ли Го спо да Бо га сво-
је га из све га ср ца сво је га и све ду ше сво је.
4. За Го спо дом Бо гом сво јим иди те, и 

Ње га се бој те; Ње го ве за по ви је сти чу-

вај  те, и глас Ње гов слу шај те, и Ње му слу-
жи те и Ње га се др жи те.
5. А онај про рок или са њач да се по гу би, 

јер вас је на го ва рао да се од мет не те од Го-
спо да Бо га сво је га, ко ји вас из ве де из зе-
мље ми сир ске и ис ку пи вас из ку ће роп-
ске, и од вра ћао од пу та ко ји ти је за по вје-
дио Го спод Бог твој да идеш њим; та ко ис-
три је би зло из се бе.
6. Ако би те под ба дао брат твој, син ма-

те ре тво је, или син твој или кћи тво ја, или 
же на тво ја ми ла, или при ја тељ твој ко ји 
ти је као ду ша тво ја, го во ре ћи ти тај но: 
Хај де да слу жи мо дру гим бо го ви ма, ко-
јих ни је си знао ни ти ни оци тво ји,
7. Из ме ђу бо го ва дру гих на ро да ко ји су 

око вас, бли зу или да ле ко од те бе, од јед-
но га кра ја зе мље до дру го га,
8. Не при стај с њим ни ти га по слу шај; 

не ка га не жа ли око тво је, и не мој му се 
сми ло ва ти ни ти га та ји,
9. Не го га убиј: Тво ја ру ка нек се пр ва 

диг не на њ да га уби јеш, па он да ру ка 
све га на ро да.
10. За спи га ка ме њем да по ги не; јер те 

шћа ше од вра ти ти од Го спо да Бо га тво-
је га, ко ји те је из вео из зе мље ми сир ске, 
из ку ће роп ске;
11. Да сав Изра иљ чу је и бо ји се, и да се 

ви ше не учи ни та кво зло ме ђу ва ма.
12. Ако за ка кав град свој, ко ји ти Го спод 

Бог твој да да у ње му жи виш, чу јеш гдје 
го во ре:
13. Изи ђо ше љу ди не ва ља ли из ме ђу те бе 

и от па ди ше све ко ји жи ве у гра ду њи хо ву, 
го во ре ћи: Хај де да слу жи мо дру гим бо го-
ви ма, ко јих не по зна је те,
14. Та да ис тра жи и рас пи тај, из ви ди до-

бро, па ако бу де исти на и до и ста се учи-
ни ла она гад на ствар ме ђу ва ма,
15. По биј ма чем све ко ји жи ве у гра ду 

оном, и за три и ње га и све што би у ње му 
би ло, и сто ку ма чем по биј.
16. И сав пли јен из ње га ску пи на сред 

ули це ње го ве, спа ли ог њем и онај *град и 
сав пли јен из ње га Го спо ду Бо гу сво је му, 
да бу де го ми ла до ви је ка и да се ви ше не 
са зи да. *Иса. 17,1.
17. И не ка ти од про кле ти јех ства ри не 

при о не ни шта за ру ку, еда би се *Го спод 
по вра тио од же сти не гње ва сво је га, учи-
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нио ти ми лост и сми ло вао се на те, и умно-
жио те, као што се за клео оци ма тво јим,

*4.Мој. 25,4.
18. Кад слу шаш глас *Го спо да Бо га сво-

је га др же ћи све за по ви је сти Ње го ве, ко је 
ти ја да нас за по ви је дам, да би чи нио што 
је пра во пред Го спо дом Бо гом тво јим.

*5.Мој. 12,25.
Забрана незнабожачкијех обичаја 

жаљења. Чиста и нечиста јела 
(упореди: 3. Мојсијева 11). Десетак.

14.Ви сте си но ви Го спо да Бо га 
сво је га; не мој те се ре за ти ни-

ти бри ја ти ме ђу очи ма за мр тва цем.
2. Јер си на род свет Го спо ду Бо гу сво је му, 

и те бе иза бра Го спод да си Му на род осо-
бит из ме ђу сви јех на ро да на зе мљи.
3. Не је ди ни шта гад но.
4. Ово су жи во ти ње ко је ће те је сти: Го-

ве че, ов цу, ко зу,
5. Је ле на, ср ну, би во ла, ди во ко зу, јед но-

ро га и ко зу ка ме ња чу;
6. И све жи во ти ње ко је има ју пап ке рас-

ци је пље не на дво је, и ко је пре жи ва ју из-
ме ђу жи во ти ња, њих је ди те.
7. Али не је ди те они јех ко је са мо пре жи-

ва ју или ко је са мо има ју пап ке рас ци је-
пље не на дво је, као: Ка ми ле, зе ца, пи то-
мо га зе ца, јер пре жи ва ју, а не ма ју па па ка 
раз дво је ни јех; да вам је не чи сто;
8. Ни свињ че та, јер има раз дво је не пап ке 

али не пре жи ва; да вам је не чи сто; ме са 
од ње га не је ди те, и стр ва се ње го ва не до-
хва тај те.
9. А из ме ђу они јех што су у во ди, је ди те 

ове: Што год има пе ра и љу ске, је ди те;
10. А што не ма пе ра и љу са ка, не је ди те; 

да вам је не чи сто.
11. Све пти це чи сте је ди те;
12. А ови јех не је ди те: Ор ла, ни ја стре ба, 

ни мор ско га ор ла,
13. Ни со ко ла, ни еје, ни кра гу ја по вр-

ста ма њи хо ви јем,
14. Ни га вра на по вр ста ма ње го ви јем,
15. Ни ћу ка, ни со ву ља ге, ни ли ске, ни 

коп ца по вр ста ма ње го ви јем,
16. Ни бу љи не, ни ра жња, ни ла бу да,

барска птица слична шљуки (Ibis Falcinellus)
17. Ни ге ма, ни свра ке, ни гњур ца,
18. Ни ро де, ни ча пље по вр ста ма ње зи-

ни јем, ни пу пав ца, ни љиљ ка.

19. И све *бу би не кри ла те да су вам не чи-
сте; не је ди те их. *Дје ла 11,6.
20. И све пти це чи сте је ди те.
21. Ни шта мр ци но не је ди те; до шља ку 

ко ји је код те бе по дај не ка је де или про-
дај ту ђи ну; јер си на род свет Го спо ду Бо гу 
сво је му. Не ку хај ја ре та у мли је ку ма те ре 
ње го ве.
22. Де се так да ј од све га ро да усје ва сво-

је га, што до ђе с њи ве тво је, сва ке го ди не.
23. И је ди пред Го спо дом Бо гом сво јим на 

мје сту ко је из бе ре да он дје на ста ни Име 
сво је, де се так од жи та сво је га, од ви на сво-
је га и од уља сво је га, и пр ви не од сто ке 
сво је круп не и сит не, да се учиш бо ја ти се 
*Го спо да Бо га сво је га сваг да. *Псал. 2,11.
24. Ако би ти био пут да лек, те не би мо-

гао од ни је ти за то што је да ле ко од те бе 
мје сто, ко је из бе ре *Го спод Бог твој да он-
дје на мје сти Име сво је, кад те Го спод Бог 
твој бла го сло ви, *5.Мој. 12,21.
25. Он да учи ни у но вац, и узев но вац у 

ру ку сво ју оти ди у мје сто ко је из бе ре Го-
спод Бог твој, претвори
26. И за те нов це узми што за же ли ду ша 

тво ја, го ве да, ова ца, ви на или дру гог ја ког 
пи ћа, и што год би за же ље ла ду ша тво ја, па 
је ди он дје пред *Го спо дом Бо гом сво јим, и 
ве се ли се ти и дом твој. *5.Мој. 12,7.
27. Али *Ле ви та ко ји би био у мје сту твом, 

не мој оста ви ти, јер не ма †ди је ла ни на-
сљед ства с то бом. *5.Мој. 12,19. †4.Мој. 18,20.
28. Сва ке тре ће го ди не од вој сав де се так 

од до хо да ка сво јих оне го ди не, и оста ви 
га у свом мје сту.
29. Па не ка до ђу Ле ви ти, јер не ма ју ди-

је ла ни на сљед ства с то бом, и до шља ци и 
си ро те и удо ви це што су у мје сту тво јем, 
и не ка је ду и на си те се, да би те бла го сло-
вио *Го спод Бог твој у сва ком по слу ру ку 
тво јих, ко ји би ра дио. *5.Мој. 15,10.

О опросној години. 
О отпуштању куп ље нијех слугу. 

Посвећивање првенаца стоке.

15.Сва ке сед ме го ди не опра штај.
2. А опра шта ње да би ва ова ко: Ко ме је 

ко ду жан што, не ка опро сти што би мо-
гао тра жи ти од бли жње га сво је га; не ка не 
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тра жи од бли жње га сво је га и од бра та сво-
је га, јер је опра шта ње Го спод ње огла ше но.
3. Од ту ђи на тра жи, али што би имао у 

бра та сво је га, оно не ка му опро сти ру ка 
тво ја,
4. Да не би би ло си ро ма ха ме ђу ва ма, јер 

ће те обил но бла го сло ви ти Го спод у зе-
мљи ко ју ти Го спод Бог твој да у на сљед-
ство да је тво ја.
5. Са мо ако до бро уза слу шаш глас Го спо да 

Бо га сво је га гле да ју ћи да чи ниш све ове за-
по ви је сти, ко је ти ја за по ви је дам да нас,
6. Бла го сло ви ће те Го спод Бог твој, као 

што ти је ка зао, те ћеш да ва ти у за јам 
мно гим на ро ди ма, а ни од ко га не ћеш 
узи ма ти у за јам, и вла да ћеш мно гим на-
ро ди ма, а они то бом не ће вла да ти.
7. Ако бу де у те бе ко ји си ро мах из ме ђу 

бра ће тво је у ком мје сту твом, у зе мљи 
тво јој, ко ју ти да је Го спод Бог твој, не мој 
да ти се стврд не ср це тво је и да сти снеш 
ру ку сво ју бра ту сво је му си ро ма ху.
8. Не го отво ри ру ку сво ју и по зај ми му ра-

 до ко ли ко му год тре ба у по тре би ње го вој.
9. Чу вај се да не бу де ка кво не ва љал ство 

у ср цу твом, па да ре чеш: Бли зу је сед ма 
го ди на, го ди на опро сна; и да око тво је не 
бу де зло пре ма бра ту тво је му си ро ма ху, 
па да му не даш, а он за то да ва пи је ка Го-
спо ду на те, и бу де ти гри јех.
10. По дај му, и не ка не жа ли ср це тво је 

кад му даш; јер ће за ту ствар бла го сло-
ви ти те бе *Го спод Бог твој у сва ком по слу 
твом и у све му за што се при хва тиш ру-
ком сво јом. *5.Мој. 14,29.
11. Јер не ће би ти без си ро ма ха у зе мљи; 

за то ти за по ви је дам и ка жем: Отварај ру-
 ку сво ју бра ту сво је му, не вољ ни ку и си-
ро ма ху сво је му у зе мљи сво јој.
12. Ако ти се про да брат твој Је вре јин 

или Је вреј ка, не ка ти слу жи шест го ди на, а 
сед ме го ди не от пу сти га од се бе сло бод на.
13. А кад га от пу стиш од се бе сло бод на, 

не мој га от пу сти ти пра зна.
14. Да руј га чим из ме ђу сто ке сво је и 

с гум на сво је га и из ка це сво је; по дај му 
чим те је бла го сло вио Го спод Бог твој.

15. И опо ми њи се да си био роб у зе мљи 
ми сир ској и да те је из ба вио Го спод Бог 
твој; за то ти ја за по ви је дам ово да нас.
16. Ако ли ти ре че: Не ћу да идем од те бе, 

за то што те љу би и дом твој, јер му је до-
бро код те бе,
17. Та да узми ши ло и про бу ши му ухо на 

вра ти ма, и би ће ти слу га до ви је ка; и слу-
шки њи сво јој учи ни та ко.
18. Не мој да ти бу де те шко кад га от пу-

шташ од се бе сло бод на, јер ти је дво ји ном 
донио, ко ли ко на јам ник за слу жи у те бе за 
шест го ди на, да би те бла го сло вио *Го спод 
Бог твој у све му што ра диш. *Иса. 16,14.
19. Све пр вен це у сто ци сво јој круп ној 

и сит ној што бу де му шко, по све ти *Го-
спо ду Бо гу сво је му; не ра ди на пр вен цу 
од кра ве сво је, и не стри зи пр вен ца од 
ова ца сво јих. *4.Мој. 18,17.
20. Пред *Го спо дом Бо гом сво јим је ди их 

ти и по ро ди ца тво ја сва ке го ди не на мје сту 
ко је из бе ре †Го спод. *5.Мој. 14,23. †5.Мој. 12,5.
21. Ако ли на ње му бу де ма на, ако бу де 

хро мо или сли је по, или ко ја год зла ма на 
бу де на ње му, не ко љи га *Го спо ду Бо гу 
сво је му. *5.Мој. 17,1.
22. У свом мје сту по је ди га; и *чист и не-

чист не ка је де као †ср ну и је ле на.
*5.Мој. 12,15. †5.Мој. 12,22.

23. *Са мо кр ви од ње га не је ди; про лиј је 
на зе мљу као во ду. *5.Мој. 12,16.

О три годишња главна празника; 
о судијама и управитељима.

16.Др жи мје сец Авив, те сла ви 
*Пас ху Го спо ду Бо гу сво је му, 

јер мје се ца Ави ва из вео те је Го спод Бог 
твој из Ми си ра но ћу. *3.Мој. 23,5.
2. И за ко љи пас ху Го спо ду Бо гу сво је-

 му, од круп не и сит не сто ке, на мје сту 
ко је иза бе ре Го спод да он дје на ста ни Име 
сво је.
3. Не је ди с њом хље ба ки се ло га; се дам 

да на је ди с њом при је сан хљеб, хљеб не-
вољ нич ки, јер си хи те ћи иза шао из зе мље 
ми сир ске, па да се опо ми њеш да на кад си 
иза шао из Ми си ра, док си год жив.
4. И да се не ви ди у те бе ква сац за се дам 

да на ни гдје ме ђу гра ни ца ма тво јим, и да 
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не оста не пре ко ноћи ни шта до ју тра од 
ме са ко је за ко љеш пр ви дан уве че.
5. Не мо жеш кла ти пас хе на сва ком мје-

сту свом ко је ти да Го спод Бог твој;
6. Не го на мје сту ко је из абе ре Го спод 

Бог твој да он дје на ста ни Име сво је, он-
дје ко љи пас ху уве че о сун ча ном за хо ду у 
исто ври је ме кад си по шао из Ми си ра.
7. А пе ци је и је ди на мје сту ко је из абе ре 

Го спод Бог твој; и сју тра дан вра тив ши се 
иди у сво је ша то ре.
8. Шест да на је ди при је сне хље бо ве, а 

сед ми дан да је пра зник Го спод њи, та да 
не ра ди ни шта. бесквасне
9. Се дам се дмица на број; кад ста не срп 

ра ди ти по ље ти ни, он да поч ни бро ји ти 
се дам седмица.
10. Та да пра знуј Пра зник *седмица †Го-

спо ду Бо гу сво је му; што мо жеш при не си 
дра го вољ но ка ко те бу де бла го сло вио Го-
спод Бог твој. *1.Кор. 16,2. †Јоило 2,14.
11. И ве се ли се пред Го спо дом Бо гом сво-

јим ти и син твој и кћи тво ја и слу га твој и 
слу шки ња тво ја, и Ле вит ко ји бу де у мје сту 
тво јем, и до шљак и си ро та и удо ви ца, што 
бу ду код те бе, на мје сту ко је из бе ре Го спод 
Бог твој да он дје на ста ни Име сво је.
12. И опо ми њи се да си био роб у Ми-

си ру, те чу вај и тво ри уред бе ове.
13. Пра зник Сје ни ца пра знуј се дам да на, 

кад збе реш с гум на сво је га и из ка це сво је.
14. И ве се ли се на пра зник свој ти и син 

твој и кћи тво ја и слу га твој и слу шки ња 
тво ја, и *Ле вит и до шљак и си ро та и удо-
ви ца, што бу ду у мје сту тво јем. *5.Мој. 26,11.
15. Се дам да на пра знуј пра зник Го спо ду 

Бо гу сво је му на мје сту ко је иза бе ре Го-
спод, кад те бла го сло ви Го спод Бог твој 
у сва кој ље ти ни тво јој и у сва ком по слу 
ру ку тво јих; и бу ди ве сео.
16. Три пу та у го ди ни не ка до ђе сва ко 

му шко пред *Го спо да Бо га тво је га на мје-
сто ко је из абе ре: на Пра зник при је сни јех 
хље бо ва, на Пра зник се дмица и на Пра-
зник сје ни ца, али ни ко да не до ђе пра зан 
пред Го спо да; *Псал. 84,8.
17. Не го сва ки с да ром од оно га што има, 

пре ма бла го сло ву Го спо да Бо га тво је га 
ко јим те је да ри вао.

18. Су ди је и упра ви те ље *по ста ви се би 
по †сви јем мје сти ма ко ја ти да Го спод Бог 
твој по пле ме ни ма тво јим, и не ка су де на-
ро ду пра во. *1.Сам. 8,1. †Језд. 7,25.
19. Не из вр ћи *прав де и не гле дај ко је 

ко; не при мај по кло на; јер †по клон за-
сље пљу је очи му дри ма и из вр ће ри је чи 
пра вед ни ма. *2.Мој. 23,2. †2.Мој. 23,8.
20. Са сви јем иди за прав дом, да би био 

жив и на сли је дио *зе мљу ко ју ти да је †Го-
спод Бог твој. *5.Мој. 4,1. †5.Мој. 16,18.
21. Не са ди лу га ни од ка кви јех др ве та 

код ол та ра *Го спо да Бо га сво је га, ко ји на-
чи ниш; *1.О цар. 14,15. Суд. 3,7.
22. И не по ди жи ни ка кво га ли ка; на то 

мр зи Го спод Бог твој.

Казна за идолопоклонство. Највиши 
суд свештеника. Закон о цару.

17.Не при но си Го спо ду Бо гу сво-
је му ни во ла ни јаг ње та ни 

ја ре та на ком има ма на или ка кво год зло; 
јер је гад но пред Го спо дом Бо гом тво јим.
2. Ако се на ђе код те бе у ко јем од мје ста 

тво јих, ко ја ти да Го спод Бог твој, чо вјек 
или же на да учи ни зло пред Го спо дом Бо-
гом тво јим пре сту па ју ћи за вјет Ње гов,
3. И оти де те слу жи дру гим бо го ви ма и 

кла ња им се, или *сун цу или мје се цу или 
че му год из вој ске не бе ске, што ни је сам 
за по вје дио, *5.Мој. 4,19.
4. И те би се то ја ви и ти чу јеш, он да ра-

спи  тај до бро; па ако бу де исти на и до и ста 
се учи ни ла она гад на ствар у Изра и љу,
5. Из ве ди оно га чо вје ка или ону же ну, 

ко ји учи ни ше оно зло, на вра та сво ја, чо-
вје ка оно га или же ну, и за спи их ка ме њем 
да по ги ну.
6. На свје до чан ство два или три чо вје ка 

да се по гу би онај ко га ва ља по гу би ти; али 
на свје до чан ство јед но га чо вје ка да се не 
по гу би.
7. Свје до ци не ка пр ви диг ну ру ке на њ да 

га уби ју; а по том сав на род; та ко из ва ди 
зло из се бе.
8. Кад ти бу де те шко ра су ди ти из ме ђу 

кр ви и кр ви, из ме ђу ра спре и ра спре, или 
из ме ђу ра не и ра не, око ко јих бу де пар-
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ни ца у тво јем мје сту, та да уста ни и иди у 
мје сто ко је иза бе ре Го спод Бог твој;
9. И оти ди к све ште ни ци ма Ле ви ти ма 

или к су ди ји ко ји он да бу де, па их упи тај, 
и они ће ти ка за ти ка ко ва ља пре су ди ти.
10. И учи ни она ко ка ко ти ка жу у мје сту 

ко је иза бе ре Го спод, и гле дај да учи ниш 
са сви јем она ко ка ко те на у че.
11. По за ко ну ко је му те на у че, и по пре-

су ди, ко ју ти ка жу, учи ни; не от сту пи од 
оно га што ти ка жу ни на де сно ни на ли је во.
12. Ако ли би се ко упро те не би хтио по-

слу ша ти све ште ни ка ко ји он дје сто ји те 
слу жи Го спо ду Бо гу тво је му, или су ди је, 
та кав чо вјек да се по гу би; и из ва ди зло из 
Изра и ља,
13. Да сав на род чу је и бо ји се, и уна пре-

дак да не ра ди упор но.
14. Кад уђеш у зе мљу ко ју ти да је Го спод 

Бог твој да је на сли је диш, и на се лиш се у 
њој, ако ре чеш: Да по ста вим се би *ца ра, 
као што има ју сви на ро ди око ме не,

*1.Сам. 8,5.
15. Са мо оно га по ста ви се би за ца ра, 

ко је га из абе ре *Го спод Бог твој; из ме ђу 
бра ће сво је по ста ви ца ра се би; а не мој 
по ста ви ти над со бом чо вје ка ту ђи на, 
ко ји ни је брат твој. *Јер. 30,21.
16. Али да не др жи мно го ко ња, и да не 

вра ћа на ро да у *Ми сир да би имао мно го 
ко ња, јер вам је †Го спод ка зао: Не вра ћај те 
се ви ше ови јем пу тем. *2.Мој. 13,17. †Јер. 42,15.
17. И да не ма мно го *же на, да се не би от-

па ди ло †ср це ње го во, ни ‡сре бра ни зла та 
да не ма вр ло мно го.

*2.Сам. 5,13. †1.О цар. 11,3. ‡1.О цар. 10,21.
18. А кад сје де на при је сто цар ства сво-

је га, не ка пре пи ше се би у *књи гу †овај за-
кон од све ште ни ка Ле ви та;

*2.О цар. 22,8. †5.Мој. 31,9.
19. И не ка га др жи код се бе и не ка га чи та 

док је жив, да се учи бо ја ти се Го спо да 
Бо га сво је га, др жа ти све ри је чи ово га за-
ко на и ове уред бе, и тво ри ти их;
20. Да се не би по ди гло ср це ње го во из-

над *бра ће ње го ве, и да не би от сту пи ло 
од ове за по ви је сти ни на де сно ни на ли-
је во, да би ду го ца ро вао он и си но ви ње-
го ви у Изра и љу. *1.Днев. 28,2.

Издржавање свештеника. 
Опомена због опсјене и врачања. 

Обрицање правога пророка.

18.Све ште ни ци Ле ви ти и све пле-
ме *Ле ви је во да не ма ју †ди је-

ла ни на сљед ства с оста ли јем си но ви ма 
Изра и ље ви јем; не ка је ду ог ње не ‡жр тве 
Го спод ње и Ње го во на сљед ство.

*Исус Н. 13,14. †1.Кор. 9,13. ‡Јер. 33,18.
2. На сљед ства, да кле, да не ма ју ме ђу бра-

ћом сво јом: Го спод је на сљед ство њи хо во, 
као што им је ка зао.
3. Али ово да при па да све ште ни ци ма 

од на ро да, од они јех ко ји при не су жр тву, 
би ло во ла или јаг ње: Да се да је све ште-
ни ку пле ће и обје ви ли це и же лу дац.
4. Пр ви не од жи та сво је га, од ви на сво-

је га и од уља сво је га, и пр ви не од ву не с 
ова ца сво јих по дај му.
5. Јер ње га иза бра Го спод Бог твој из-

ме ђу сви јех пле ме на тво јих да сто ји и 
слу жи у име Го спод ње он и си но ви ње-
го ви до ви је ка.
6. И кад до ђе ко ји Ле вит из ко је га год 

мје ста тво је га из све га Изра и ља, гдје на-
ста ва, кад до ђе по же љи ду ше сво је у мје-
сто ко је иза бе ре Го спод,
7. Не ка слу жи у име Го спо да Бо га сво је га 

као и дру га бра ћа ње го ва Ле ви ти, ко ји 
он дје сто је пред Го спо дом.
8. Не ка је ду јед нак дио, осим оно га што 

би ко ји про дао у по ро ди ци ота ца сво јих.
9. Кад уђеш у зе мљу ко ју ти Го спод Бог 

твој да је, не учи се чи ни ти гад на дје ла 
они јех на ро да.
10. Не ка се не на ђе у те бе ко ји би во дио 

си на сво је га или кћер сво ју кроз огањ, 
ни вра чар, ни ко ји га та по зви је зда ма, ни 
ко ји га та по пти ца ма, ни уроч ник,
11. Ни ба јач, ни ко ји се до го ва ра са зли-

јем ду хо ви ма, ни оп сје нар, ни ко ји пи та 
мр тве.
12. Јер је гад пред Го спо дом ко год та ко 

чи ни, и за та кве га до ве тје ра те на ро де Го-
спод Бог твој ис пред те бе.
13. Др жи се са сви јем Го спо да Бо га сво је га.
14. Јер ти на ро ди ко је ћеш на сли је ди ти, 

слу ша ју га та ре и вра ча ре; а те би то не до-
пу шта Го спод Бог твој.
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15. Про ро ка исред те бе, из ме ђу *бра ће 
тво је, као што сам ја, по диг ну ће ти †Го спод 
Бог твој; ње га слу шај те, *Дје ла 3,22. †Дје ла 7,37.
16. По све му ка ко си искао од Го спо да 

Бо га сво је га на Хо ри ву на дан са бо ра сво-
је га го во ре ћи: Да ви ше не чу јем гла са Го-
спо да Бо га сво је га и да ви ше не гле дам 
ог ња то га ве ли ко га, да не по ги нем.
17. За то ми ре че Го спод: До бро ре ко ше 

што ре ко ше.
18. Про ро ка ћу им по диг ну ти из ме ђу 

бра ће њи хо ве, као што си ти, и мет ну ћу 
ри је чи сво је у уста ње го ва, и ка зи ва ће им 
све што му за по вје дим.
19. А ко год не би по слу шао ри је чи Мо-

јих, ко је ће го во ри ти у Мо је име, од то га 
ћу Ја тра жи ти.
20. Али *про рок ко ји би се усу дио го во-

ри ти што у Мо је име што му Ја не за по-
ви је дим да го во ри, или ко ји би го во рио 
у име дру гих бо го ва, та кав про рок да се 
по гу би. *5.Мој. 13,5.
21. Ако ли ре чеш у ср цу сво јем: Ка ко ће-

 мо по зна ти ри јеч ко је ни је Го спод ре као?
22. Што би *про рок ре као у име Го спод ње, 

па се не збу де и не на вр ши се, то је ри јеч 
ко ју ни је ре као Го спод; не го је из охо ло сти 
ре као онај про рок, не бој га се. *Јер. 28,9.

Градови уточишта. Неповредивост 
границе. Казна за лажне свједоке.

19.Кад Го спод Бог твој по тре на-
ро де ко јих зе мљу да је те би 

Го спод Бог твој, и кад их на сли је диш и 
на ста ниш се по гра до ви ма њи хо ви јем и 
по ку ћа ма њи хо ви јем,
2. Од вој три гра да усред зе мље сво је, ко ју 

ти да је Го спод Бог твој да је на сли је диш,
3. На чи ни пут, и раз ди је ли на тро је кра-

је ве зе мље сво је, ко ју ти да Го спод Бог 
твој у на сљед ство, па не ка бје жи она мо 
сва ки крв ник.
4. А ова ко не ка бу де с крв ни ком ко ји 

уте че она мо, да би остао жив: Ко уби је 
бли жње га сво је га не хо ти це, не мр зив ши 
при је на њ, убицом
5. Као кад би ко оти шао с бли жњим сво-

јим у шу му да си је че др ва, па би за мах нуо 
сје ки ром у ру ци сво јој да по си је че др во, а 

она би спа ла с др жа ли це и по го ди ла би бли-
жње га ње го ва та ко да умре, он не ка уте че у 
ко ји од ти јех гра до ва да оста не жив,
6. Да не би освет ник по тје рао крв ни ка, 

док му је ср це рас па ље но, и да га не би сти-
гао на да ле ку пу ту и убио га, прем да ни је 
за слу жио смр ти, јер ни је при је мр зио на њ.
7. За то ти за по ви је дам и ве лим: Три гра-

 да од вој.
8. А кад ра ши ри Го спод Бог твој ме ђе тво је, 

као што се за клео оци ма тво јим, и да ти сву 
зе мљу ко ју је ре као да ти оци ма тво јим,
9. Ако уз др жиш и ус тво риш све ове за-

по ви је сти, ко је ти ја да нас за по ви је дам, 
да љу биш Го спо да Бо га сво је га и хо диш 
пу те ви ма Ње го ви јем сваг да, он да до дај 
још три гра да осим она три,
10. Да се не про ље ва крв пра ва у зе мљи 

тво јој, ко ју ти Го спод Бог твој да је у на-
сљед ство, и да не бу де на те би крв.
11. Али ако ко мр зи на бли жње га сво је га 

и вре ба га, и ско чи на њ, и уда ри га та ко да 
умре, а он уте че у ко ји од ти јех гра до ва,
12. Он да стар је ши не мје ста ње го ва не ка 

по шљу и узму га одан де, и пре да ду га у 
ру ке освет ни ку да се по гу би.
13. Не ка га не жа ли око тво је, не го ски ни 

крв пра ву с Изра и ља, да би ти до бро би ло.
14. Не по ми чи ме ђе *бли жње га сво је га 

ко ју по ста ве ста ри у на сљед ству тво јем 
ко је до би јеш у зе мљи ко ју ти Го спод Бог 
твој да је да је на сли је диш. *5.Мој. 27,17.
15. *Не ка не уста је је дан свје док на чо-

вје ка ни за ка кво зло и ни за ка кав гри-
јех из ме ђу сви јех гри је ха ко ји се чи не, 
не го на ри је чи ма два или три свје до ка да 
оста не ствар. *5.Мој. 17,6. Јован 8,17.
16. Ако би устао ла жан свје док на ко га да 

свје до чи на ње га да се од ме ће од Бо га,
17. Он да не ка ста ну та два чо вје ка, ко ји 

има ју ту ра спру, пред Го спо да, пред све ште-
ни ке и пред су ди је ко је бу ду у то ври је ме;
18. И не ка до бро ис пи та ју су ди је; ако 

свје док онај бу де ла жан свје док и ла жно 
свје до чи на бра та сво је га,
19. Учи ни те му она ко ка ко је он ми слио 

учи ни ти бра ту сво је му; и из ва ди зло из 
се бе,

ПЕ ТА КЊИГА МОЈСИЈЕВА,  ГЛ. 18. 19.



– 186 –

20. Да се оста ли чув ши то бо је, и уна пре-
дак ви ше не чи не та кво зло усред те бе.
21. Не ка не жа ли око тво је: Жи вот за жи -

вот, око за око, зуб за зуб, ру ку за ру ку, 
но гу за но гу.

Закон о рату, ослобађању од 
војничке дужности и о поступању с 

непријатељскијем градовима.

20.Кад оти деш на вој ску на не при-
ја те ља сво је га и ви диш ко ње и 

ко ла и на род ве ћи од се бе, не мој се упла-
ши ти од њих, јер је с то бом *Го спод Бог 
твој, ко ји те је из вео из зе мље ми сир ске.

*4.Мој. 23,21.
2. И кад по ђе те да се по би је те, не ка при-

сту пи све ште ник и про го во ри на ро ду,
3. И не ка им ре че: Слу шај Изра и љу, ви 

по ла зи те да нас у бој на не при ја те ље сво је, 
не ка не тр не ср це ва ше, не бој те се и не 
пла ши те се, ни ти се пре па дај те од њих.
4. Јер Го спод Бог ваш иде с ва ма и би ће се за 

вас с не при ја те љи ма ва шим да вас са чу ва.
5. По том и вој во де не ка про го во ре на-

ро ду, и ре ку: Ко је са гра дио но ву ку ћу, а 
ни је по чео сје дје ти у њој? Не ка иде, нек 
се вра ти ку ћи сво јој, да не би по ги нуо у 
бо ју, и дру ги по чео сје дје ти у њој.
6. И ко је по са дио ви но град, а још га ни је 

брао, не ка иде, нек се вра ти ку ћи сво јој, 
да не би по ги нуо у бо ју, и дру ги га брао.
7. И *ко је ис про сио дје вој ку, а још је ни је 

од вео, не ка иде, нек се вра ти ку ћи сво јој, 
да не би по ги нуо у бо ју, и дру ги је од вео.

*5.Мој. 24,5.
8. Још и ово не ка ка жу вој во де на ро ду и 

ре ку: Ко је стра шив и тр не му ср це, не ка 
иде, нек се вра ти ку ћи сво јој, да не би тр-
ну ло ср це бра ћи ње го вој као ње му.
9. И кад вој во де из го во ре ово на ро ду, он  да 

не ка на мје сте гла ва ре од че та пред на род.
10. Кад до ђеш под ко ји *град да га би јеш, 

пр во га по ну ди ми ром. *2.Сам. 20,19.
11. Ако ти од го во ри ми ром и отво ри ти 

вра та, сав на род ко ји се на ђе у ње му не ка 
ти пла ћа *да нак и бу де ти по ко ран.

*1.О цар. 9,21.
12. Ако ли не учи ни ми ра с то бом не го се 

ста не би ти с то бом, та да га биј.

13. И кад га *Го спод Бог твој пре да у ру ке 
тво је, по биј све му шки ње у ње му ма чем.

*4.Мој. 31,7.
14. А же не и дје цу и сто ку и што год бу де 

у гра ду, сав пли јен у ње му, от ми, и је ди 
пли јен од не при ја те ља сво јих, ко ји ти да 
Го спод Бог твој.
15. Та ко чи ни са сви јем гра до ви ма, ко ји 

су да ле ко од те бе и ни је су од гра до ва ови-
јех на ро да.
16. А у гра до ви ма ови јех на ро да, ко је 

ти *Го спод Бог твој да је у на сљед ство, не 
оста ви у жи во ту ни јед не ду ше жи ве.

*5.Мој. 7,1.
17. Не го их за три са сви јем, Хе те је и Амо-

ре је и Ха на не је и Фе ре зе је и Је ве је и Је ву-
се је, као што ти је за по вје дио Го спод Бог 
твој.
18. Да вас не на у че чи ни ти гад на дје ла 

ко ја чи ни ше бо го ви ма сво јим, и да не 
згри је ши те Го спо ду Бо гу сво је му.
19. Кад оп ко лиш ка кав град и бу деш ду го 

под њим би ју ћи га да би га узео, не ква ри 
др ве та ње го ви јех сје ки ром; јер мо жеш с 
њих је сти, за то их не си је ци; јер др во пољ-
ско није чо вјек да уђе у град ис пред те бе?
20. Не го др ве та ко ја знаш да им се род 

не је де, њих оба љуј и си је ци и гра ди за-
клон од гра да ко ји се би је с то бом, до кле 
не пад не.

О непознатом убиству; о заробљенијем 
женама; о праву првенаштва у 

синова од две жене; о непослушнијем 
синовима и о објешенијем.

21.Кад се на ђе уби јен чо вјек у зе-
мљи ко ју ти да је Го спод Бог 

твој да је на сли је диш, гдје ле жи у по љу, а 
не зна се ко га је убио,
2. Та да не ка изиђу стар је ши не тво је и су-

ди је тво је, и не ка из мје ре од уби је но га до 
гра до ва ко ји су око ње га.
3. Па ко ји град бу де нај бли же уби је но м, 

стар је ши не оно га гра да не ка узму ју ни цу 
из го ве да, на ко јој се још ни је ра ди ло, ко ја 
ни је ву кла у јар му,
4. И не ка од ве ду стар је ши не оно га гра да 

ту ју ни цу у пу сту до ли ну, гдје се не ко па ни 
си је, и не ка за ко љу ју ни цу он дје у до ли ни.
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5. По том не ка при сту пе све ште ни ци, си-
но ви Ле ви је ви; јер њих иза бра Го спод Бог 
твој да Му слу же и да бла го си ља ју у име 
Го спод ње, и на њи хо ви јем ри је чи ма да 
оста је сва ка ра спра и сва ка ште та;
6. И све стар је ши не оно га гра да ко ји бу ду 

нај бли же уби је ном *не ка опе ру ру ке сво је 
над за кла ном ју ни цом у оној до ли ни,

*Матеј 27,24.
7. И твр де ћи не ка ре ку: Ру ке на ше ни-

је су про ли ле ове кр ви ни ти су очи на ше 
ви дје ле;
8. Ми ло стив бу ди на ро ду сво је му Изра-

и љу, ко ји си ис ку пио, Го спо де, и не ме ћи 
пра ве кр ви на на род свој Изра и ља. Та ко 
ће се очи сти ти од оне кр ви.
9. И ти ћеш ски ну ти пра ву крв са се бе 

кад учи ниш што је пра во пред Го спо дом.
10. Кад оти деш на вој ску на не при ја те ље 

сво је, и пре да их *Го спод Бог твој у ру ке 
тво је и за ро биш их мно го, *Исус Н. 21,44.
11. И угле даш у ро бљу ли је пу же ну, и 

оми ли ти да би је хтио узе ти за же ну,
12. Од ве ди је ку ћи сво јој; и не ка обри је 

гла ву сво ју и сре же нок те сво је;
13. И не ка ски не са се бе ха љи не сво је у ко-

ји ма је за ро бље на, и не ка сје ди у ку ћи тво-
јој, и жа ли за оцем сво јим и за ма те ром 
сво јом цио мје сец да на; по том ле зи с њом, 
и бу ди јој муж и она нек ти бу де же на.
14. Ако ти по сли је не би би ла по во љи, 

пу сти је не ка иде ку да јој дра го, али ни-
ка ко да је не про даш за нов це ни да њом 
тр гу јеш, јер си је осра мо тио.
15. Ко би имао дви је же не, јед ну ми лу а 

дру гу не ми лу, па би ро ди ла си но ве, и ми ла 
и не ми ла, и пр ве нац би био од не ми ле,
16. Он да кад до ђе ври је ме да по ди је ли 

си но ви ма сво јим што има, не мо же пр-
вен цем учи ни ти си на од ми ле пре ко си на 
од не ми ле ко ји је пр ве нац;
17. Не го за пр вен ца не ка при зна си на од 

не ми ле и да де му два ди је ла од све га што 
има, јер је он *по че так си ле ње го ве, ње-
го во је пра во пр ве нач ко. *1.Мој. 49,3.
18. Ко би имао си на са мо вољ на и не по-

кор на, ко ји не слу ша оца сво је га ни ма-
те ре сво је, и ко је га они и ка ра ше па опет 
не слу ша,

19. Не ка га узму отац и ма ти, и не ка га 
до ве ду к стар је ши на ма гра да сво је га на 
вра та мје ста сво је га,
20. И не ка ка жу стар је ши на ма гра да сво-

је га: Овај син наш са мо во љан је и не по ко-
ран, не слу ша нас, из је ли ца је и пи ја ни ца.
21. Та да сви љу ди оно га мје ста не ка га за-

спу ка ме њем да по ги не; и та ко из ва ди зло 
из се бе, да сав *Изра иљ чу је и бо ји се.

*5.Мој. 13,11.
22. Ко згри је ши та ко да за слу жи *смрт, те 

бу де осу ђен на смрт и обје сиш га на др во,
*5.Мој. 22,26.

23. Не ка не пре но ћи ти је ло ње го во на 
др ве ту, не го га исти дан по гре би, јер је 
про клет пред Бо гом ко је обје шен; за то 
не сквр ни *зе мље ко ју ти †Го спод Бог твој 
да је у на сљед ство. *3.Мој. 18,25. †4.Мој. 35,34.

Разни прописи особито о љубави према 
људима и о сажаљењу према животињама. 

Закони због гријеха у нечедности.

22.Кад ви диш во ла или ов цу бра та 
сво је га гдје лу та, не мој про ћи 

ми мо њих, не го их од ве ди бра ту сво је му.
2. Ако ли ти брат твој ни је бли зу или га 

не знаш, од ве ди их сво јој ку ћи не ка бу ду 
код те бе до кле их не по тра жи брат твој, и 
та да му их вра ти.
3. Та ко учи ни и с ма гар цем ње го ви јем и 

с ха љи ном ње го вом; и та ко учи ни са сва-
ком ствар ју бра та сво је га из гу бље ном, 
кад је из гу би, а ти је на ђеш, не мој про ћи 
ми мо ње.
4. Кад ви диш ма гар ца или во ла бра та 

сво је га гдје је пао на пу ту, не мој их про ћи, 
не го их по диг ни с њим.
5. Же на да не но си му шко га оди је ла ни ти 

чо вјек да се обла чи у жен ске ха љи не, јер 
је гад пред Го спо дом Бо гом тво јим ко год 
та ко чи ни.
6. Кад на и ђеш пу тем на гни је здо пти чи је, 

на др ве ту или на зе мљи, са пти ћи ма или са 
јај ци ма, а мај ка ле жи на пти ћи ма или на 
јај ци ма, *не мој узе ти мај ке с пти ћи ма.

*3.Мој. 22,28.
7. Не го пу сти мај ку а пти ће узми, да би 

ти до бро би ло и да би ти се про ду жи ли 
да ни.
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8. Кад гра диш но ву ку ћу, на чи ни огра ду 
око стре хе сво је, да не би на ву као кр ви на 
дом свој, кад би ко пао с ње га.
9. *Не сиј у ви но гра ду сво јем дру го га сје ме-

 на да не би осквр нио и род од сје ме на ко је 
по си јеш и род ви но град ски. *3.Мој. 19,19.
10. Не ори на во лу и на ма гар цу за јед но.
11. Не обла чи ха љи не тка не од ву не и од 

ла на за јед но.
12. На чи ни се би ре се на че ти ри кра ја од 

ха љи не ко ју обла чиш.
13. Ко се оже ни, па му *же на омр зне по-

што лег не с њом, *1.Мој. 29,21.
14. Па да при ли ку да се го во ри о њој и 

про спе рђав глас о њој го во ре ћи: Оже них 
се овом, али ле гав ши с њом не на ђох у ње 
дје во ја штва;
15. Та да отац дје вој чин и ма ти не ка узму 

и до не су зна ке дје во ја штва ње зи на пред 
стар је ши не гра да сво је га на вра та,
16. И не ка ре че отац дје вој чин стар је ши-

на ма: Ову кћер сво ју да дох ово му чо вје ку 
за же ну, а он мр зи на њу,
17. И да де при ли ку да се го во ри о њој ре-

кав: Не на ђох у тво је кће ри дје во ја штва; а 
ево зна ка дје во ја штва кће ри мо је. И не ка 
ра за стру ха љи ну пред стар је ши на ма 
град ским.
18. Та да стар је ши не гра да оно га не ка 

узму му жа ње зи на и на ка ра ју га,
19. И не ка га огло бе сто си ка ла сре бра, 

ко је не ка да ду оцу дје вој чи ну за то што је 
из нио рђав глас на дје вој ку Изра иљ ку, и 
не ка му бу де же на; да је не мо же пу сти ти 
док је жив.
20. Али ако бу де оно *исти на, да се ни је 

на шло дје во ја штво у дје вој ке, *5.Мој. 17,4.
21. Та да не ка из ве ду дје вој ку на вра та 

оца ње зи на, и не ка је за спу ка ме њем љу ди 
оно га мје ста да по ги не, за то што учи ни 
*сра мо ту у †Изра и љу чинећи блуд у до му 
оца сво је га. Та ко из ва ди зло из се бе.

*1.Мој. 34,7. †Суд. 20,6.
22. Ако се ко ухва ти гдје ле жи са же ном 

уда том, не ка се по гу бе обо је, *чо вјек ко ји 
је ле жао са же ном и же на. Та ко из ва ди зло 
из Изра и ља. *3.Мој. 20,10.

23. Кад дје вој ка бу де ис про ше на за ко га, 
па је на ђе ко год у мје сту и об ле жи је,
24. Из ве ди те их обо је на вра та оно га мје-

ста, и за спи те их ка ме њем да по ги ну, дје-
вој ку што ни је ви ка ла у мје сту, а чо вје ка 
што је осра мо тио *же ну бли жње га сво-
је га. Та ко из ва ди зло из се бе. *Мат. 1,20.
25. Ако ли у по љу на ђе чо вјек дје вој ку 

ис про ше ну, и си лом је об ле жи, та да да се 
по гу би са мо чо вјек ко ји је об ле жа;
26. А дје вој ци не чи ни ни шта, ни је учи-

ни ла гри је ха ко ји за слу жу је смрт, јер као 
кад ко ско чи на бли жње га сво је га и уби је 
га, та ква је и та ствар;
27. Јер на ђе је у по љу, и дје вој ка ис про-

ше на је ви кала, али не би ни ко га да је 
од бра ни.
28. Ако ко на ђе дје вој ку ко ја ни је ис про-

ше на и ухва ти је и лег не с њом, и за те ку се,
29. Та да чо вјек онај ко ји је ле гао с њом да 

да оцу дје вој чи ну пе де сет си ка ла сре бра, 
и не ка му она бу де же на за то што је осра-
мо ти; да је не мо же пу сти ти док је жив.
30. Ни ко да се не *же ни же ном оца сво-

је га, ни да от кри је ску та оца сво је га.
*3.Мој. 18,8.

Примање и непримање у сабор 
Господњи. Разни други закони.

23.У са бор Го спод њи да не ула зи 
ни уту чен ни ушко пљен.

2. У са бор Го спод њи да не ула зи ко пи ле, 
ни де се то ко ље но ње го во да не ула зи у са-
бор Го спод њи.
3. Ни Амо нац ни Мо а вац да не ула зи у са-

бор Го спод њи, ни де се то ко ље но њи хо во, 
да не ула зи у са бор Го спод њи до ви је ка.
4. За то што не изи ђо ше пред вас с хље-

бом и во дом на пу ту кад сте ишли из Ми-
си ра, и што нај ми ше за нов це на вас Ва-
ла ма си на Ве о ро ва из Фе то ре у Ме со по-
та ми ји да те про ку не,
5. Прем да не хтје Го спод Бог твој по-

слу ша ти Ва ла ма, не го ти Го спод Бог твој 
обра ти про клет ство у бла го слов, јер те 
ми ло ва Го спод Бог твој.
6. Не тра жи ми ра њи хо ва ни до бра њи-

хо ва ниг да за сво га ви је ка.
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7. Не мој се га ди ти на Иду меј ца, јер ти је 
брат; не мој се га ди ти на Ми сир ца, јер си 
био до шљак у зе мљи ње го вој. Едомца
8. Си но ви ко ји се ро де од њих у тре ћем 

ко ље ну не ка до ла зе у са бор Го спод њи.
9. Кад оти деш на вој ску на не при ја те ље 

сво је, та да се чу вај од сва ке зле ства ри.
10. Ако се ме ђу ва ма ко осквр ни од че га 

што му се но ћу до го ди, не ка изи ђе иза 
око ла и не ула зи у око.
11. А предве че не ка се опе ре во дом, па 

кад Сун це за ђе не ка уђе у око.
12. И имај мје сто иза око ла гдје ћеш из-

ла зи ти на по ље.
13. И имај ло па ти цу у опра ви сво јој, па 

кад изи ђеш на по ље, за ко пај њом, а кад 
по ђеш на траг, за гр ни не чист сво ју.
14. Јер *Го спод Бог твој иде усред око ла 

тво је га да те из ба ви и да ти пре да не при-
ја те ље тво је; за то не ка је око твој свет, да 
не ви ди у те бе ни ка кве не чи сто ће, да се 
не би од вра тио од те бе. *Псал. 46,11.
15. Не мој из да ти слу ге го спо да ру ње го ву, 

ко ји уте че к те би од го спо да ра сво је га;
16. Не го не ка оста не код те бе, усред те бе, 

у мје сту ко је из бе ре у ко јем гра ду твом, 
гдје му бу де дра го; *не мој га цви је ли ти.

*2.Мој. 22,21.
17. Да не бу де блуднице из ме ђу кће ри 

Изра и ље ви јех, ни аџу ва на из ме ђу си-
но ва Изра и ље вих. блудница у верске сврхе;  

блудник у верске сврхе
18. Не но си у дом Го спо да Бо га сво је га ни 

по ка квом за вје ту *пла те блудничи не ни 
ци је не од пса, јер је обо је гад пред Го спо-

дом Бо гом тво јим. *Мих. 1,7.  блуд верски
19. Не да ј на до бит бра ту сво је му ни но-

ва ца ни хра не ни ти ишта што се да је на 
до бит.
20. Стран цу по дај на до бит, али бра ту 

сво је му не мој да ва ти на до бит, да би те 
бла го сло вио *Го спод Бог твој у све му за-
што се при хва тиш ру ком сво јом у зе мљи 
у ко ју идеш да је на сли је диш. *3.Мој. 19,34.
21. Кад учи ниш *за вјет Го спо ду Бо гу сво-

је му, не окли је вај ис пу ни ти га, јер ће га 
тра жи ти од те бе †Го спод Бог твој, и би ће 
на те би гри јех. *Проп. 5,4. †1.Сам. 20,16.

22. Ако ли се не за вје ту јеш, не ће би ти на 
те би гри је ха.
23. Што ти изи ђе из уста, оно др жи и 

учи ни, као што за вје ту јеш Го спо ду Бо гу 
сво је му дра го вољ но, што из ре чеш усти ма 
сво јим.
24. Кад уђеш у ви но град бли жње га сво-

је га, мо жеш је сти гро жђа по во љи док се 
на си тиш; али га не ме ћи у суд свој.
25. Кад уђеш у усјев бли жње га сво је га, 

мо жеш тр га ти *кла сје ру ком сво јом; али 
да не за жњеш ср пом у усјев бли жње га 
сво је га. *Мат. 12,1.

Књига распусна. Разни закони, особито 
о сиромасима, сирочади и странцима.

24.Кад ко узме *же ну и оже ни се 
њом, па се до го ди да му она 

не бу де по во љи, што он на ђе на њој зи 
што год ру жно, не ка јој на пи ше †књи гу 
рас пу сну и да јој у ру ке, па не ка је от пу-
сти из сво је ку ће. *Мат. 5,31. †Иса. 50,1.
2. А она оти шав ши из ку ће ње го ве, ако 

оти де и уда се за дру го га,
3. Па ако овај дру ги муж омр зне на њу и 

на пи ше јој књи гу рас пу сну и да јој у ру ку, 
и от пу сти је из сво је ку ће, или ако умре 
овај дру ги муж ко ји се оже ни њом,
4. Та да пре ђа шњи муж ко ји је от пу сти 

не мо же је опет узе ти за же ну, по што се с 
њим она осквр ни ла, јер је гад пред Го спо-
дом. Та ко не дај да се гри је ши зе мља ко ју 
ти Го спод Бог твој да је у на сљед ство.
5. Ко се ско ро бу де оже нио, не ка не иде 

на вој ску, и не на ме ћи на њ ни ка кво га по-
сла; не ка бу де сло бо дан у ку ћи сво јој го-
ди ну да на и не ка се ра ду је са же ном сво-
јом ко ју је до вео.
6. Ни ко да не узи ма у за ло гу жрв ња гор-

ње га ни до ње га, јер би узео ду шу у за-
ло гу.
7. Ко се на ђе да је украо чо вје ка из ме ђу 

бра ће сво је, си но ва Изра и ље вих, и тр-
го вао њим и про дао га, не ка по ги не онај 
кра дљи вац; та ко из ва ди зло из се бе.
8. Чу вај се бо ле сти гу бе, и па зи до бро 

и чи ни све што вас уче све ште ни ци Ле-
ви ти, као што сам им за по вје дио, др жи те 
и чи ни те.
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9. Опо ми њи се шта је учи нио Го спод Бог 
твој *Ма ри ји на пу ту кад изи ђо сте из 
Ми си ра. *4.Мој. 12, 10.
10. Кад ти је бли жњи твој ду жан што му 

дра го, не иди у ку ћу ње го ву да му узмеш 
за лог;
11. Не го стој на по љу, а чо вјек ко ји ти је 

ду жан не ка ти из не се на по ље за лог свој.
12. Ако је си ро мах, не спа вај са за ло гом 

ње го ви јем;
13. Не го му вра ти за лог ње гов до за хо да 

сун ча но га, да би ле же ћи на сво јој ха љи ни 
бла го си љао те, а то ће ти се при ми ти у 
*прав ду пред Го спо дом Бо гом тво јим.

*5.Мој. 6,25.
14. Не мој за ни је ти на јам ни ка, си ро ма ха 

и по тре би то га из ме ђу бра ће сво је, ни до-
шља ка ко ји је код те бе у зе мљи тво јој у 
мје сту тво јем.
15. По дај му на јам ње гов исти дан, и да га 

не за ђе сун це у те бе, јер је си ро мах и ти јем 
ду шу др жи, да не би за ви као на те ка *Го-
спо ду, и би ло би ти гри јех. *Јак. 5,4.
16. Не ка не ги ну оце ви за си но ве ни си-

но ви за оце ве; сва ки за свој *гри јех не ка 
ги не. *2.О цар. 14,6.
17. Не из вр ћи пра ви це до шља ку ни 

си ро ти, и не узи мај у за ло гу ха љи не 
*удо ви ци. *Зах. 7,10.
18. Не го *се опо ми њи да си био роб у Ми-

си ру, и да те је ис ку пио одан де Го спод Бог 
твој; за то ти за по ви је дам да ово чи ниш.

*5.Мој. 16,12.
19. Кад жа њеш ље ти ну сво ју на њи ви сво-

јој, ако за бо ра виш ко ји сноп на њи ви, не 
вра ћај се да га узмеш; не ка га до шља ку, си-
ро ти и удо ви ци, да би те бла го сло вио *Го-
спод Бог твој у сва ком по слу ру ку тво јих.

*3.Мој. 23,22.
20. Кад тре сеш ма сли не сво је, не за гле дај 

гра ну по гра ну по што отре сеш; не ка до-
шља ку, си ро ти и удо ви ци.
21. Кад бе реш ви но град свој, не па бир чи 

по што обе реш; не ка до шља ку, си ро ти и 
удо ви ци.
22. И опо ми њи се да си био роб у зе мљи 

ми сир ској; за то ти ја за по ви је дам да ово 
чи ниш.

Разно, особито заповијест о женидби 
братовом удовицом и забрана 

неправе мјере. Затирање Амалика.

25.Кад је ра спра ме ђу љу ди ма, па до-
ђу на суд да им су де, та да пра во-

га не ка оправ да ју, а кри во га не ка осу де.
2. И ако кри ви за слу жу је бој, та да су ди ја 

не ка за по вје ди да га по ва ле и би ју пред 
њим, на број пре ма кри ви ци ње го вој.
3. До че тр де сет уда ра ца не ка за по вје ди 

да му уда ре, не ви ше, да се не би по ни-
штио брат твој у тво јим очи ма, кад би му 
се уда ри ло ви ше уда ра ца.
4. Не мој за ве за ти уста во лу кад вр ше.
5. Кад бра ћа жи ве за јед но па умре је дан 

од њих без дје це, он да же на умр ло га да се 
не уда из ку ће за дру го га; брат ње гов не ка 
оти де к њој и узме је за же ну и учи ни јој 
ду жност дје вер ску. левиратски брак
6. И пр ви син ко је га она ро ди не ка се на-

зо ве име ном бра та ње го ва умр ло га, да не 
по ги не име ње го во у Изра и љу.
7. Ако ли онај чо вјек не би хтио узе ти 

сна хе сво је, он да сна ха ње го ва не ка до ђе 
на вра та пред стар је ши не, и ре че: Не ће 
дје вер мој да по диг не бра ту сво је му по-
томства у Изра и љу, не ће да ми учи ни ду-
жно сти дје вер ске.
8. Та да не ка га до зо ву стар је ши не мје ста 

оно га и раз го во ре се с њим; па ако се он 
упре и ре че: Не ћу да је узмем;
9. Он да не ка при сту пи к ње му сна ха ње го-

 ва пред стар је ши на ма, и не ка му изу је обу ћу 
с но ге ње го ве и пљу не му у ли це, и про го во-
рив ши не ка ре че: Та ко ва ља да бу  де чо вје ку 
ко ји не ће да зи да ку ће бра та сво је га.
10. И он не ка се зо ве у Изра и љу: Дом 

бо со га.
11. Ако би се сва ди ли љу ди, је дан с дру-

гим, па би до шла же на јед но га да от ме 
му жа сво је га из ру ке дру го га ко ји га би је, 
и пру жив ши ру ку сво ју ухва ти ла би га за 
мо шни це,
12. От си је ци јој ру ку; не ка не жа ли око 

тво је.
13. Не мој има ти у тор би сво јој дво ја ку 

мје ру, ве ли ку и ма лу.
14. Не мој има ти у ку ћи сво јој дво ја ку 

ефу, ве ли ку и ма лу.
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15. Мје ра пот пу на и пра ва не ка ти је; ефа 
пот пу на и пра ва не ка ти је, да би ти се 
про ду жи ли да ни тво ји у *зе мљи ко ју ти 
да је Го спод Бог твој. *2.Мој. 20,12.
16. Јер је гад пред Го спо дом Бо гом тво-

јим ко год чи ни та ко, ко год чи ни кри во.
17. Опо ми њи се шта ти је учи нио *Ама-

лик на пу ту кад иђа сте из †Ми си ра,
*2.Мој. 17,8. †1.Сам. 15,2.

18. Ка ко те до че ка на пу ту и по би на кра ју 
све умор не ко ји иђа ху за то бом, кад си био 
су стао и из не мо гао, и не бо ја се Бо га.
19. За то кад те Го спод Бог твој сми ри од 

сви јех не при ја те ља тво јих уна о ко ло у зе-
мљи ко ју ти да је Го спод Бог твој да је на-
сли је диш, та да за три спо мен *Ама ли ку 
под не бом; не за бо ра ви. *1.Сам. 15,3.

Изреке при приношењу првијех плодова 
и десетка. Опомена на слушање Бога.

26.А кад уђеш у зе мљу ко ју ти да је 
Го спод Бог твој у на сљед ство, 

и на сли је диш је и на се лиш се у њој,
2. Узми пр ви на од сва ко га во ћа оне зе-

мље, ко је ћеш при но си ти од зе мље сво је 
ко ју ти Го спод Бог твој да је, и мет нув ши 
у ко та ри цу иди на мје сто ко је Го спод Бог 
твој иза бе ре да он дје на ста ни Име сво је,
3. И до шав ши к све ште ни ку ко ји бу де 

он да ре ци му: При зна јем да нас пред Го-
спо дом Бо гом сво јим да сам ушао у зе мљу 
за ко ју се Го спод Бог за клео оци ма на шим 
да ће нам је да ти.
4. А све ште ник не ка узме ко та ри цу из 

тво је ру ке и мет не је пред ол та ром Го-
спо да Бо га тво је га.
5. Та да про го во ри и ре ци пред Го спо дом 

Бо гом сво јим: Отац мој би ја ше си ро мах 
Си рин и си ђе у Ми сир с ма ло че ља ди, и 

би он дје до шљак, па по ста на род ве лик и 
си лан и оби лан на бро ју. Арамејац - луталица
6. Али Ми сир ци ста до ше зло по сту па ти 

с на ма, му чи ше нас и уда ра ше на нас те-
шке по сло ве.
7. И ми за ва пи смо ка Го спо ду Бо гу ота ца 

сво јих, и Го спод чу глас наш, и по гле да на 
му ку на шу, на труд наш и на не во љу на шу.

8. И из ве де нас Го спод из Ми си ра ру ком 
кр јеп ком и ми ши цом по диг ну том, и стра-
хо том ве ли ком и зна ци ма и чу де си ма.
9. И до ве де нас на ово мје сто, и да де 

нам зе мљу ову, зе мљу у ко јој те че мли-
је ко и мед.
10. За то сад ево до не сох пр ви не од ро да 

ове зе мље ко ју си ми дао, Го спо де. И 
оста ви их пред Го спо дом Бо гом сво јим, и 
по кло ни се пред Го спо дом Бо гом сво јим.
11. И ве се ли се сва ким до бром ко је ти да 

*Го спод Бог твој и до му тво је му, ти и †Ле-
вит и до шљак ко ји је код те бе.

*5.Мој. 12,7. †5.Мој. 12,12.
12. А кад даш све *де сет ке од до хо да ка 

сво јих тре ће го ди не, ко ја је го ди на де-
сет ка, и даш Ле ви ту, до шља ку, си ро ти и 
удо ви ци да је ду у мје сти ма тво јим и на-
си те се, *4.Мој. 18,24.
13. Он да ре ци пред Го спо дом Бо гом сво-

јим: Из не сох из до ма сво је га што је све то, 
и да дох Ле ви ту и до шља ку, си ро ти и удо-
ви ци са сви јем по за по ви је сти ко ју си ми 
за по вје дио; не пре сту пих за по ви је сти 
Тво јих ни ти за бо ра вих;
14. Не је дох од то га у жа ло сти сво јој, 

ни ти узех од то га на по тре бу не чи сту, 
ни ти да дох од то га на мр тва ца; слу шах 
Го спо да Бо га сво је га, учи них све ка ко си 
ми за по вје дио.
15. По гле дај из све то га ста на сво је га с 

*Не ба, и бла го сло ви на род свој Изра и ља 
и †зе мљу ко ју си нам дао као што си се 
за клео оци ма на шим, зе мљу у ко јој те че 
мли је ко и мед. *2.Днев. 6,26. †Псал. 102,19.
16. Да нас ти Го спод Бог твој за по ви је да 

да из вр шу јеш ове уред бе и ове за ко не. 
Па зи, да кле, и из вр шуј их од све га ср ца 
сво је га и од све ду ше сво је.
17. Да нас си се за ре као Го спо ду да ће ти 

би ти Бог и да ћеш ићи пу теви ма Ње го-
ви јем и др жа ти уред бе Ње го ве, и за по ви-
је сти Ње го ве и за ко не Ње го ве, и да ћеш 
слу ша ти глас Ње гов.
18. А *Го спод се те би †да нас за ре као да 

ћеш Му би ти на род осо бит, као што ти 
је го во рио, да би др жао све за по ви је сти 
Ње го ве; *2.Мој. 6,7. †5.Мој. 29,13.
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19. И да ће те по диг ну ти над све на ро де, 
ко је је ство рио хва лом, име ном и сла вом, 
да бу деш на род свет Го спо ду Бо гу сво-
је му, као што ти је го во рио.

Камење са законима. 
Проклињање са горе Евала.

27.И за по вје ди Мој си је са стар је-
ши на ма Изра и ље ви јем на-

ро ду го во ре ћи: Др жи те све ове за по ви је-
сти ко је вам ја да нас за по ви је дам.
2. И кад при је ђеш пре ко Јор да на у зе мљу 

ко ју ти да је Го спод Бог твој, по диг ни се би 
ка ме ње ве ли ко и на ма жи га кре чом.
3. И на пи ши на ње му све ри је чи ово га 

за ко на, кад при је ђеш да уђеш у зе мљу 
ко ју ти да је Го спод Бог твој, у зе мљу гдје 
те че мли је ко и мед, као што ти је ка зао Го-
спод Бог ота ца тво јих.
4. Ка да, да кле, при је ђеш пре ко Јор да на, 

по диг ни то ка ме ње, за ко је ти за по ви је дам 
да нас, на го ри Ева лу, и на ма жи га кре чом.
5. И на чи ни он дје ол тар Го спо ду Бо гу 

сво је му, ол тар од ка ме ња, али га не мој 
гво жђем те са ти.
6. Од ци је ла ка ме ња на чи ни ол тар Го-

спо ду Бо гу сво је му, и на ње му при не си 
Го спо ду Бо гу сво је му жр тве па ље ни це.
7. При не си и за хвал не жр тве, и је ди их 

он дје, и ве се ли се пред Го спо дом Бо гом 
сво јим.
8. И на пи ши на том ка ме њу све ри је чи 

ово га за ко на до бро и раз го ви јет но.
9. И ре че Мој си је и све ште ни ци Ле ви ти 

све му Изра и љу го во ре ћи: Па зи и чуј Из-
ра  и љу, да нас си по стао на род Го спо да Бо-
 га сво је га.
10. За то слу шај глас Го спо да Бо га сво је га, 

и тво ри за по ви је сти Ње го ве и уред бе 
Ње го ве, ко је ти ја да нас за по ви је дам.
11. И за по вје ди Мој си је у онај дан на-

ро ду го во ре ћи:
12. Ови не ка ста ну да бла го си ља ју на род 

на го ри *Га ри зи му, кад при је ђе те пре ко 
Јор да на: Си меун, Ле ви је, Ју да, Иса хар, Јо-
сиф и Ве ни ја мин. *Суд. 9,7.
13. А ови не ка ста ну да про кли њу на 

го ри Ева лу: Ру вим, Гад, Асир, За ву лон, 
Дан и Неф та лим.
14. И не ка про го во ре *Ле ви ти гла со ви то 

и ре ку свје ма у Изра и љу: *Нем. 8,7.

15. Про клет да је чо вјек ко ји би на чи нио 
лик ре зан или ли вен, ствар гад ну пред Го-
спо дом, дје ло ру ку умјет нич ких, ако би и 
на скри ве ну мје сту мет нуо. А сав на род 
од го ва ра ју ћи не ка ре че: Амин.
16. Про клет да је ко ји би ру жио оца сво-

је га или ма тер сво ју. А сав на род не ка 
ре че: Амин.
17. Про клет да је ко ји би по ма као ме ђу 

бли жње га сво је га. А сав на род не ка ре че: 
Амин.
18. Про клет да је ко ји би за вео сли јеп ца с 

пу та. А сав на род не ка ре че: Амин.
19. Про клет да је ко ји би из вр нуо пра-

ви цу до шља ку, си ро ти или *удо ви ци. А 
сав на род не ка ре че: Амин. *Мал. 3,5.
20. Про клет да је ко ји би об ле жао *же ну 

оца сво је га, те от крио скут оца сво је га. А 
сав на род не ка ре че: Амин. *3.Мој. 18,8.
21. Про клет да је ко ји би об ле жао ка-

кво год жи вин че. А сав на род не ка ре че: 
Амин.
22. Про клет да је ко ји би об ле жао *се стру 

сво ју, кћер оца сво је га или кћер ма те ре сво-
 је. А сав на род не ка ре че: Амин. *2.Сам. 13,1.
23. Про клет да је ко ји би об ле жао та шту 

сво ју. А сав на род не ка ре че: Амин.
24. Про клет да је ко ји би убио бли жње га 

сво је га из по та је. А сав на род не ка ре че: 
Амин.
25. Про клет да је ко ји би при мио ка кав 

по клон да уби је чо вје ка пра ва. А сав на-
род не ка ре че: Амин.
26. Про клет да је ко ји не би остао на ри-

је чи ма ово га за ко на, и тво рио их. А сав 
на род не ка ре че: Амин.

Обрицање благослова, 
пријетња проклетством.

28.Ако до бро уза слу шаш *глас Го-
спо да Бо га сво је га др же ћи и 

тво ре ћи све за по ви је сти Ње го ве, ко је ти 
ја да нас за по ви је дам, уз ви си ће те †Го спод 
Бог твој ви ше сви јех на ро да на ‡Зе мљи.

*2.Мој. 15,26. †1.Днев. 14,2. ‡Јер. 11,4.
2. И до ћи ће на те сви ови бла го сло ви, 

и сте ћи ће ти се, ако уза слу шаш глас Го-
спо да Бо га сво је га.
3. Бла го сло вен ћеш би ти у гра ду, и бла го-

сло вен ћеш би ти у по љу,
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4. Бла го сло вен ће би ти плод утро бе тво је, 
и плод зе мље тво је и плод сто ке тво је, млад 
го ве да тво јих и ста да ова ца тво јих.
5. Бла го сло ве на ће би ти ко та ри ца тво ја 

и наћ ве тво је. дрвено корито за мешење хлеба
6. Бла го сло вен ћеш би ти кад до ла зиш и 

бла го сло вен ћеш би ти кад по ла зиш.
7. Да ће ти Го спод не при ја те ље тво је ко ји 

уста ну на те да их би јеш; јед ни јем ће пу-
тем до ћи на те, а на се дам ће пу те ва бје-
жа ти од те бе.
8. Го спод ће по сла ти бла го слов да бу де с 

то бом у жит ни ца ма тво јим и у све му за-
што се при хва тиш ру ком сво јом, и бла-
го сло ви ће те у зе мљи ко ју ти да је Го спод 
Бог твој.
9. По ста ви ће те Го спод да Му бу деш на-

род свет, као што ти се за клео, ако уз др-
жиш за по ви је сти Го спо да Бо га сво је га и 
узи деш пу те ви ма Ње го ви јем.
10. И ви дје ће сви на ро ди на *Зе мљи да се 

име Го спод ње при зи ва на те бе, и бо ја ће 
се те бе. *2.Днев. 7,14.
11. И учи ни ће Го спод да си оби лан сва-

ким до бром, пло дом утро бе сво је и пло-
дом сто ке сво је и пло дом зе мље сво је на 
зе мљи за ко ју се за клео Го спод оци ма тво-
јим да ће ти је да ти.
12. Отво ри ће ти Го спод до бру ри зни цу 

сво ју, не бо, да да дажд зе мљи тво јој на 
ври је ме, и бла го сло ви ће сва ко дје ло ру ку 
тво јих, те ћеш да ва ти у за јам мно гим на-
ро ди ма, а сам не ћеш узи ма ти у за јам.
13. И учи ни ће те Го спод Бог твој да си 

гла ва а не реп, и би ћеш са мо го ре а не ћеш 
би ти до ље, ако уза слу шаш за по ви је сти 
Го спо да Бо га сво је га, ко је ти да нас ја за-
по ви је дам, да их др жиш и тво риш,
14. И не от сту пиш ни од јед не ри је чи 

ко ју вам да нас ја за по ви је дам, ни на де сно 
ни на ли је во, при ста ју ћи за дру гим бо го-
ви ма да им слу жиш.
15. Али ако не уза слу шаш гла с *Го спо да 

Бо га сво је га да др жиш и тво риш све за по-
ви је сти Ње го ве и уред бе Ње го ве, ко је ти ја 
да нас за по ви је дам, до ћи ће на те бе све ове 
кле тве и стиг ну ће те. *Плач 2,17; 2.Днев. 34,24.
16. Про клет ћеш би ти у гра ду, и про клет 

ћеш би ти у по љу.

17. Про кле та ће би ти ко та ри ца тво ја и 
наћ ве тво је.
18. Про клет ће би ти плод утро бе тво је 

и плод зе мље тво је, млад го ве да тво јих и 
ста да ова ца тво јих.
19. Про клет ћеш би ти кад до ла зиш, и 

про клет ћеш би ти кад по ла зиш.
20. По сла ће *Го спод на те бе кле тву, ра-

сап и по ги бао у све му за што се при хва-
тиш ру ком сво јом и што уз ра диш, до кле 
се не за треш и про пад неш напре чац за 
зла дје ла сво ја ко ји ма си Ме од у ста вио.

*Мал. 2,2.  расуло  напустио
21. Учи ни ће *Го спод Бог твој да се при ли-

је пи за те †по мор, до кле те не ис три је би са 
‡зе мље у ко ју идеш да је на сли је диш.

*Амос 4,10. †3.Мој. 26,25. ‡Јер. 16,4.
22. Уда ри ће те Го спод су хом бо ле шћу и 

вру ћи цом, и гро зни цом и же гом и ма чем, 
и су шом и ме дљи ком, ко је ће те го ни ти 
до кле не про пад неш.
23. А не бо над гла вом тво јом би ће од 

мје ди, а зе мља под то бом од гво жђа.
24. Учи ни ће Го спод да дажд зе мљи тво јој 

бу де прах и пе пео, ко ји ће па да ти с не ба 
на те, до кле се не ис три је биш.
25. Да ће те *Го спод Бог твој не при ја те љи-

 ма тво јим да те би ју; јед ни јем ћеш пу тем 
иза ћи на њих, а на се дам ћеш пу тева бје-
жа ти од њих, и по ту ца ћеш се по †сви јем 
цар стви ма на зе мљи. *5.Мој. 32,30. †Јер. 15,4.
26. И мр тво ти је ло тво је би ће хра на сви-

јем пти ца ма не бе ским и зви јер ју зе маљ-
ском, ни ти ће би ти ко да их по пла ши.
27. Уда ри ће те Го спод при ште ви ма ми-

сир ским и шу ље ви ма и шу гом и кра-
ста ма, да се не ћеш мо ћи ис ци је ли ти.
28. Уда ри ће те Го спод лу ди лом и сље по-

том и бје сни лом.
29. И пи па ћеш у под не, као што пи па 

сли је пац по мра ку, ни ти ћеш има ти на-
прет ка на пу те ви ма сво јим; и чи ни ће ти 
се кри во и оти ма ће се од те бе јед на ко, и 
не ће би ти ни ко га да ти по мо гне.
30. Оже ни ћеш се, а дру ги ће спа ва ти са 

тво јом же ном; са зи да ћеш ку ћу, а не ћеш 
сје дје ти у њој; по са ди ћеш ви но град, а не-
ћеш га бра ти.
31. Во твој кла ће се на тво је очи, а ти га 

не ћеш је сти; ма га рац твој оте ће се пред 
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то бом, и не ће ти се вра ти ти; ов це тво је 
да ће се не при ја те љу тво је му, и не ће би ти 
ни ко га да ти по могне.
32. Си но ви тво ји и кће ри тво је да ће се 

дру го ме на ро ду, а очи ће тво је гле да ти и 
ка па ће јед на ко за њи ма, а не ће би ти сна ге 
у ру ци тво јој.
33. Род зе мље тво је и сву му ку тво ју из-

је шће на род, ко је га не знаш, и чи ни ће ти 
кри во и га зи ће те јед на ко.
34. И по лу дје ћеш од оно га што ћеш гле-

да ти сво јим очи ма.
35. Уда ри ће те Го спод при штем злим у 

ко ље ни ма и на го ли је ни ма, да се не ћеш 
мо ћи ис ци је ли ти, од сто па ла но ге тво је 
до тје ме на. цеваницама
36. Од ве шће *Го спод те бе и †ца ра тво-

је га, ко је га по ста виш над со бом, у на род 
ко је га ни је си знао ти ни ста ри тво ји, и 
он дје ћеш слу жи ти дру гим бо го ви ма, др-
ве ту и ка ме ну. *2.Днев. 33,11. †2.О цар. 17,4.
37. И би ћеш чу до и при ча и пот сми-

јех *сви јем на ро ди ма, у ко је те од ве де 
Го спод. *1.О цар. 9,7.
38. Мно го ћеш сје ме на из ни је ти у 

по ље, а ма ло ћеш са бра ти, јер ће га из-
је сти ска кав ци.
39. Ви но гра де ћеш са ди ти и ра ди ћеш их, 

а не ћеш пи ти ви на ни ти ћеш их бра ти, јер 
ће из је сти цр ви.
40. Има ћеш ма сли на по сви јем кра је-

ви ма сво јим, али се не ћеш уљем на ма-
за ти, јер ће опа сти ма сли не тво је.
41. Ро ди ћеш си но ве и *кће ри, али не ће би-

 ти тво ји; јер ће оти ћи у роп ство. *5.Мој. 28,32.
42. Све во ће тво је и род зе мље тво је из-

је шће бу бе.
43. Стра нац ко ји је код те бе по пе ће се 

на да те ви со ко, а ти ћеш си ћи до ље ве о ма 
ни ско.
44. Он ће ти да ва ти у за јам, а ти не ћеш 

ње му да ва ти у за јам; он ће по ста ти гла ва, 
а ти ћеш по ста ти реп.
45. И до ћи ће на те све ове кле тве и го-

ни ће те и сти за ће те, до кле се не ис три-
је биш, јер ни је си слу шао гла са Го спо да 
Бо га сво је га и др жао за по ви је сти Ње го ве 
и уред бе Ње го ве, ко је ти је за по вје дио.
46. И оне ће би ти знак и *чу до на те би и 

на потомству тво је му дови је ка. *Иса. 8,18.

47. Јер ни је си слу жио Бо гу сво је му ра до-
сна и ве се ла ср ца у сва ком оби љу.
48. И слу жи ћеш не при ја те љу сво је му, ко-

је га ће *Го спод по сла ти на те бе, у гла ди и 
у же ђи, у го ло ти њи и у сва кој оску ди ци; и 
мет ну ће ти гво зден †ја рам на врат, до кле 
те не са тре. *Јер. 28,14. †Иса. 47,6.
49. По диг ну ће *Го спод на те бе на род из-

да ле ка, с кра ја †Зе мље, ко ји ће до ле тје ти 
као ‡орао, на род, ко је му је зи ка не ћеш ра-
зу мје ти, *Јер. 5,15. †Иса. 39,3. ‡Јер. 48,40.
50. На род без ду шан, ко ји не ће ма ри ти за 

стар ца ни ти ће дје те та жа ли ти.
51. И из је шће плод сто ке тво је и плод зе-

мље тво је, до кле се не ис три је биш; и не ће 
ти оста ви ти ни шта, ни жи та ни *ви на 
ни уља, ни пло да го ве да тво јих ни ста да 
ова ца тво јих, до кле те не за тре. *Иса. 62,8.
52. И стег ну ће те по сви јем мје сти ма тво-

јим, до кле не по па да ју зи до ви тво ји ви-
со ки и твр ди, у ко је се уздаш, по свој зе-
мљи тво јој; стег ну ће те по сви јем мје-
сти ма тво јим, по свој зе мљи тво јој, ко ју 
ти да Го спод Бог твој;
53. Те ћеш у тје ско би и у не во љи ко јом 

ће ти при ту жи ти не при ја те љи тво ји је-
сти плод утро бе сво је, ме со си но ва сво-
јих и *кће ри сво јих, ко је ти да Го спод Бог 
твој. *3.Мој. 26,29.
54. Чо вјек ко ји је био мек и вр ло ње жан 

ме ђу ва ма про зли ће се пре ма бра ту сво-
је му и пре ма ми лој же ни сво јој и пре ма 
оста ли јем си но ви ма, ко ји му оста ну,
55. Те не ће да ти ни ко ме из ме ђу њих ме-

 са си но ва сво јих ко је ће је сти, јер не ће 
има ти ни шта дру го у не во љи и тје ско би, 
ко јом ће ти при ту жи ти не при ја тељ твој 
по сви јем мје сти ма тво јим.
56. Же на ко ја је би ла ме ка и вр ло ње-

жна ме ђу ва ма, ко ја од ме ко те и ње жно-
сти ни је би ла на ви кла ста ја ти но гом сво-
јом на зе мљу, про зли ће се пре ма ми ло ме 
му жу свом и пре ма си ну свом и пре ма 
кће ри сво јој,
57. И по сте љи ци, ко ја изи ђе из ме ђу но гу 

ње зи ни јех, и *дје ци ко ју ро ди; јер ће их је-
сти кри шом у оску ди ци сва кој од не во ље 
и од тје ско бе, ко јом ће ти при ту жи ти не-
при ја тељ твој по сви јем мје сти ма тво јим.

*Плач 4,10.
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58. Ако не уз др жиш и не ус тво риш све ри-
је чи ово га за ко на, ко је су на пи са не у овој 
књи зи, не бо је ћи се слав но га и стра шно га 
име на *Го спо да Бо га сво је га, *Мал. 1,14.
59. Пу сти ће *Го спод на те бе и на по том-

ство тво је зла чу де сна, ве ли ка и ду га, бо-
ле сти љу те и ду ге. *1.О цар. 9,9.
60. И обра ти ће на те бе све по мо ре ми-

сир ске, од ко јих си се пла шио, и при ли је-
пи ће се за те бе.
61. И све бо ле сти и сва зла, ко ја ни је су 

за пи са на у књи зи ово га за ко на, пу сти ће 
Го спод на те бе, до кле се не ис три је биш.
62. И оста ће вас *ма ло, а пре ђе вас би ја ше 

мно го као зви је зда не бе ских; јер ни је си 
слу шао гла са Го спо да Бо га сво је га. *Јер. 42,2.
63. И као што вам се *Го спод ра до вао до-

бро вам чи не ћи и мно же ћи вас, та ко ће вам 
се Го спод ра до ва ти за ти ру ћи вас и ис тре-
бљу ју ћи вас; и не ста ће вас са †зе мље у ко ју 
иде те да је на сли је ди те. *Иса. 1,24. †Јер. 32,41.
64. И ра си ја ће те *Го спод по сви ма на ро-

ди ма с јед но га кра ја †Зе мље до дру го га, и 
он дје ћеш слу жи ти дру гим бо го ви ма, ко-
јих ни је си знао ти ни оци тво ји, др ве ту и 
ка ме ну. *Зах. 2,6. †3.Мој. 26,33.
65. Али у они јем на ро ди ма не ћеш одах-

ну ти, ни ти ће се сто па ло но ге тво је од мо-
ри ти; не го ће ти Го спод да ти он дје *ср це 
пла шљи во, очи иш чи ље ле и ду шу из не-
мо глу. *3.Мој. 26,36.  ослабљене
66. И жи вот ће твој би ти као да ви си 

пре ма те би, и пла ши ћеш се но ћу и да њу, и 
не ћеш би ти ми ран жи во том сво јим.
67. Ју тром ћеш го во ри ти: Ка мо да је ве че, а 

ве че ром ћеш го во ри ти: Ка мо да је ју тро, од 
стра ха ко јим ће се стра ши ти ср це тво је, и 
од оно га што ћеш гле да ти очи ма сво ји ма.
68. И вра ти ће те *Го спод у Ми сир на ла-

ђа ма, пу тем за ко ји ти ре кох: Не ћеш га 
ви ше ви дје ти. И он дје ће те се про да ва ти 
не при ја те љи ма сво јим да бу де те ро бо ви 
и ро би ње, а не ће би ти куп ца. *Ос. 8,13.

Обнављање завјета.

29.Ово су ри је чи за вје та ко ји за-
по вје ди Го спод Мој си ју да 

учи ни са си но ви ма Изра и ље ви јем у зе-
мљи мо ав ској, осим за вје та ко ји је учи-
нио с њи ма на Хо ри ву.

2. И са зва Мој си је све си но ве Изра и ље ве 
и ре че им: Ви дје ли сте све што учи ни Го-
спод на ва ше очи у зе мљи ми сир ској фа-
ра о ну и сви јем слу га ма ње го ви јем и свој 
зе мљи ње го вој,
3. Ку ша ња ве ли ка, ко ја ви дје ше очи тво је, 

оне зна ке и чу де са ве ли ка.
4. Али вам не да де Го спод ср ца, да ра зу-

ми је те, ни очи ју, да ви ди те, ни уши ју, да 
чу је те до ово га да на.
5. И во дих вас че тр де сет го ди на по пу-

сти њи; не ове шта ше ха љи не ва ше на 
ва ма, ни ти обу ћа тво ја ове шта на но га ма 
тво ји ма.
6. Хље ба не је до сте, ни пи сте ви на и си-

ло ви та пи ћа, да би сте по зна ли да сам Ја 
Го спод Бог ваш.
7. И кад до ђо сте на ово мје сто, изи ђе 

Сион цар есе вон ски и Ог цар ва сан ски 
пред нас у бој; и по би смо их.
8. И узе смо зе мљу њи хо ву, и да до смо је у 

на сљед ство пле ме ну Ру ви мо ву и пле ме ну 
Га до ву и по ло ви ни пле ме на Ма на си ји на.
9. За то др жи те ри је чи ово га за вје та и 

тво ри те их, да би сте на пре до ва ли у све му 
што ра ди те.
10. Ви сто ји те да нас сви пред Го спо дом 

Бо гом сво јим, гла ва ри пле ме на ва ших, 
стар је ши не ва ше и упра ви те љи ва ши, 
сви љу ди Изра иљ ци,
11. Дје ца ва ша, же не ва ше, и до шљак ко ји 

је у ва шем око лу, и онај ко ји ти *др ва си-
је че, и онај ко ји ти во ду но си. *Исус Н. 9,21.
12. Да при ста неш на за вјет Го спо да Бо га 

сво је га и на закле тву Ње го ву, ко ју учи ни 
с то бом да нас Го спод Бог твој,
13. Да те да нас по ста ви се би за на род и 

да ти Он бу де Бог, као што ти је ре као и 
као што се за клео оци ма тво јим, Авра му, 
Иса ку и Ја ко ву.
14. И не с ва ма са ми ма чи ним овај *за-

вјет и ову закле тву; *Јер. 31,31.
15. Не го са сва ким ко ји да нас сто ји ов дје 

с на ма пред Го спо дом Бо гом на шим, и са 
сва ким ко ји ни је да нас ов дје с на ма.
16. Јер ви зна те ка ко смо жи вје ли у зе-

мљи ми сир ској, и ка ко смо про шли кроз 
на ро де кроз ко је смо про шли.
17. И ви дје ли сте га до ве њи хо ве и идо ле 

њи хо ве од др ве та и од ка ме на, од сре бра и 
од зла та, ко ји су код њих.
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18. Не ка не бу де ме ђу ва ма чо вје ка ни же-
 не ни по ро ди це ни пле ме на, ко је му би се 
ср це од вра ти ло да нас од Го спо да Бо га на-
ше га да иде да слу жи бо го ви ма они јех на-
ро да; не ка не бу де ме ђу ва ма ко ри је на на 
коме би ра стао *отров или пе лен, *Ос. 10,4.
19. И чув ши ри је чи ове кле тве да се не по-

хва ли у *ср цу свом го во ре ћи: Би ћу ми ран 
ако узи дем за они јем што у ср цу свом сми-
слим, до да ју ћи пи јан ство же ђи. *Псал. 14,1.
20. Не ће *Го спод опро сти ти та кво ме, не го 

ће се он да рас па ли ти †гњев Го спод њи и 
рев ност Ње го ва на та кво га чо вје ка, и па-
шће на њ сва кле тва ко ја је на пи са на у овој 
књи зи, и ис три је би ће Го спод име ње го во 
под не бом. *Је зек. 14,7. †Псал. 74,1.
21. И од лу чи ће га Го спод на зло од сви јех 

пле ме на Изра и ље ви јех по сви јем кле тва ма 
за вје та на пи са но га у књи зи ово га за ко на.
22. Та да ће го во ри ти по то њи на ра штај, 

си но ви ва ши ко ји на ста ну иза вас, и до-
шљак ко ји до ђе из да ле ке зе мље, кад ви де 
зла у зе мљи овој и бо ле сти, ко је ће Го спод 
пу сти ти на њу,
23. Зе мљу ову опа ље ну сум по ром и 

со љу, гдје се не си је ни ти што ни че ни ти 
на њој ра сте ка ква биљ ка, као гдје је про-
пао *Со дом и †Го мор, Ада ма и Се во јим, 
ко је за тре Го спод у гње ву сво је му и у ја-
ро сти сво јој, *1.Мој. 19,24. †Соф. 2,9.
24. Го во ри ће сви на ро ди: За што учи ни 

ово *Го спод од ове †зе мље? ка ква је то же-
сти на ве ли ко га гње ва? *1.О цар. 9,8. †Јер. 5,19.
25. И од го ва ра ће се: Јер од у ста ви ше за-

вјет Го спо да Бо га ота ца сво јих, ко ји учи ни 
с њи ма кад их из ве де из зе мље ми сир ске.

напустише
26. Јер идо ше и слу жи ше дру гим бо го-

ви ма и по кла ња ше им се, бо го ви ма ко јих 
не зна ше и ко ји им ни шта не да до ше.
27. За то се Го спод раз гње ви на ту зе мљу, 

и пу сти на њу сва про клет ства за пи са на 
у овој књи зи.
28. И ис три је би их Го спод Бог из *зе мље 

њи хо ве у гње ву и у ја ро сти и у љу ти ни ве-
ли кој, и из ба ци их у дру гу зе мљу, као што 
се ви ди да нас. *2.Днев. 7,20.
29. Што је тај но оно је *Го спо да Бо га на-

ше га, а јав но је на ше и си но ва на ших до-
ви је ка, да би смо из вр шава ли све ри је чи 
ово га за ко на. *Амос 3,7; При че 3,32.

Мојсије јавља послушнијем милост и 
благослов, а непослушнијем 

проклетство и казну.

30.А кад до ђе на те бе све ово, бла-
го слов и кле тва ко ју из не сох 

пре да те, ако их се опо ме неш у ср цу свом, 
гдје би год био ме ђу на ро ди ма, у ко је те 
за гна *Го спод Бог твој, *5.Мој. 28,1.
2. И обра тиш се ка Го спо ду Бо гу сво је му 

и по слу шаш глас Ње гов у све му што ти ја 
за по ви је дам да нас, ти и си но ви тво ји, из 
све га ср ца сво је га и из све ду ше сво је,
3. Та да ће Го спод Бог твој по вра ти ти ро-

бље тво је и сми ло ва ће се на те бе, и опет 
ће те са бра ти из ме ђу сви јех на ро да, по ко-
ји ма те бу де ра си јао Го спод Бог твој.
4. Ако би ко твој и на крај сви је та за гнан 

био, оту да ће те опет са бра ти Го спод Бог 
твој и оту да те узе ти.
5. И од ве шће те опет Го спод Бог твој у зе-

мљу ко ју би ја ху на сли је ди ли оци тво ји, 
и на сли је ди ћеш је, и учи ни ће ти до бро и 
умно жи ће те већ ма не го оце тво је.
6. И об ре за ће Го спод Бог твој ср це тво је 

и ср це потомства тво је га, да би љу био Го-
спо да Бо га сво је га из све га ср ца сво је га и 
из све ду ше сво је, да бу деш жив.
7. А све кле тве ове обра ти ће Го спод Бог 

твој на не при ја те ље тво је и на не на ви д-
ни ке тво је, ко ји су те го ни ли. противнике
8. А ти кад се обра тиш и ста неш слу ша ти 

глас Го спо да Бо га сво је га и тво ри ти све 
за по ви је сти Ње го ве, ко је ти ја да нас за-
по  ви је дам,
9. Да ће ти Го спод Бог твој сре ћу у сва ком 

дје лу ру ку тво јих, у пло ду утро бе тво је, у 
пло ду сто ке тво је, у пло ду зе мље тво је; јер 
ће ти се Го спод Бог твој опет ра до ва ти чи-
не ћи ти до бро, као што се ра до вао оци ма 
тво јим,
10. Ако уза слу шаш глас Го спо да Бо га 

сво је га др же ћи све за по ви је сти Ње го ве 
и уред бе Ње го ве, на пи са не у књи зи ово га 
за ко на; кад се обра тиш ка Го спо ду Бо гу 
сво је му сви јем ср цем сво јим и свом ду-
шом сво јом.
11. Јер за по ви јест ова ко ју ти ја за по ви-

је дам да нас ни ти је ви со ко ни да ле ко од 
те бе;
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12. Ни је на *не бу, да ре чеш: Ко ће нам 
се по пе ти на не бо да нам је ски не и ка же 
нам је, да би смо је тво ри ли? *При че 30,4.
13. Ни ти је пре ко мо ра, да ре чеш: Ко ће 

нам оти ћи пре ко мо ра, да нам је до не се и 
ка же нам је, да би смо је тво ри ли?
14. Не го ти је вр ло бли зу ова ри јеч, у 

усти ма тво ји ма и у ср цу тво јем, да би је 
тво рио.
15. Гле, из не сох *да нас пре да те жи вот и 

до бро, смрт и зло. *5.Мој. 11,26.
16. Јер ти за по ви је дам да нас да љу биш Го-

спо да Бо га сво је га хо де ћи пу те ви ма Ње-
го ви јем и др же ћи за по ви је сти Ње го ве и 
уред бе Ње го ве и за ко не Ње го ве, да би жив 
био и умно жио се, и да би те бла го сло вио 
Го спод Бог твој у зе мљи у ко ју идеш да је 
на сли је диш.
17. Ако ли се од вра ти ср це тво је и не уза-

слу шаш, не го за стра ниш да се кла њаш 
дру гим бо го ви ма и њи ма слу жиш,
18. Ја вљам вам *да нас да ће те за и ста про-

па сти, ни ти ће те про ду жи ти да на сво јих 
на зе мљи, у ко ју идеш пре ко Јор да на да је 
на сли је диш. *5.Мој. 4,26.
19. Свје до чим вам да нас не бом и зе мљом, 

да сам ста вио пред вас жи вот и смрт, *бла-
го слов и про клет ство; за то из бе ри жи вот, 
да бу деш жив ти и потомство тво је,

*Исус Н. 8,34.
20. Љу бе ћи *Го спо да Бо га сво је га, слу ша-

ју ћи глас Ње гов и др же ћи се Ње га; јер је Он 
жи вот твој и ду жи на да на тво јих; да би на-
ста вао на ‡зе мљи, за ко ју се за клео Го спод 
оци ма тво јим, Авра му, Иса ку и Ја ко ву, да ће 
им је да ти. *1.Мој. 15,18; 1.Мој. 12,7. ‡1.Мој. 13,15.

Мојсије оставља своју службу 
и поставља Исуса на своје мјесто.

31.По том до ђе Мој си је и ка за ове 
ри је чи све му Изра и љу,

2. И ре че им: Ме ни има да нас сто и два-
де сет го ди на, не мо гу ви ше од ла зи ти ни 
до ла зи ти; а и Го спод ми је ре као: Не ћеш 
при је ћи пре ко то га Јор да на.
3. Го спод ће Бог твој ићи пред то бом, и 

ис три је би ће оне на ро де ис пред те бе, и ти 
ћеш их на сли је ди ти; Исус ће ићи пред то-
бом, као што је ка зао Го спод.

4. И учи ни ће Го спод с њи ма ка ко је учи нио 
са Си о ном и Огом ца ре ви ма амо реј ским и 
са зе мљом њи хо вом, те их је ис три је био.
5. За то кад вам их пре да Го спод учи-

ни те им са сви јем она ко ка ко сам вам 
за по вје дио.
6. Бу ди те сло бод ни и хра бри, и не бој те 

се и не пла ши те се од њих; јер Го спод Бог 
твој иде с то бом, не ће от сту пи ти од те бе, 
ни ти ће те оста ви ти.
7. По том до зва Мој си је Ису са, и ре че му 

пред сви јем Изра и љем: Бу ди сло бо дан и 
хра бар; јер ћеш ти ући с ови јем на ро дом у 
зе мљу за ко ју се за клео Го спод оци ма њи-
хо ви јем да ће им је да ти, и ти ћеш им је 
раз ди је ли ти у на сљед ство.
8. Јер Го спод ко ји иде пред то бом би ће с 

то бом, не ће от сту пи ти од те бе, ни ти ће те 
оста ви ти, не бој се и не пла ши се.
9. И Мој си је на пи са овај за кон, и да де 

га све ште ни ци ма, си но ви ма Ле ви је вим, 
ко ји но ша ху ков чег за вје та Го спод ње га, и 
сви јем стар је ши на ма Изра и ље ви јем.
10. И за по вје ди им Мој си је го во ре ћи: 

Сва ке сед ме го ди не, у од ре ђе но ври је ме 
го ди не опро сне, на *Пра зник сје ни ца,

*3.Мој. 23,34.
11. Кад до ђе сав Изра иљ и ста не пред 

*Го спо да Бо га сво је га на мје сту ко је иза-
бе ре, чи тај овај за кон пред сви јем Изра-
и љем да чу ју, *5.Мој. 16,16.
12. Са брав ши на род, љу де и же не и дје цу 

и до шља ке, ко ји бу ду у мје сти ма тво јим, да 
чу ју и уче и да се бо је Го спо да Бо га ва ше га, 
и др же и тво ре све ри је чи ово га за ко на;
13. И си но ви њи хо ви, ко ји још не зна ју, 

не ка чу ју и уче бо ја ти се *Го спо да Бо га ва-
ше га, до кле сте год жи ви на зе мљи у ко ју 
иде те пре ко Јор да на да је на сли је ди те.

*5.Мој. 11,2.
14. А Го спод ре че Мој си ју: Ево, при бли жи 

се ври је ме да умреш. До зо ви Ису са и ста-
ни те обо ји ца у Ша то ру од са стан ка, да му 
дам за по ви је сти. И оти де Мој си је и Исус, 
и ста до ше у Ша то ру од са стан ка.
15. И ја ви се *Го спод у Ша то ру у стубу 

од †обла ка, и ста ја ше стуб од обла ка над 
вра ти ма од Ша то ра. *2.Мој. 33,9. †Псал. 99,7.
16. И ре че *Го спод Мој си ју: Ево, ти ћеш 

по чи ну ти с оци ма сво јим; а на род овај 
устав ши чи ни ће †пре љу бу за ту ђим бо-
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го ви ма оне зе мље у ко ју иде, и оста ви ће 
Ме и по ква ри ће за вјет Мој, ко ји учи них 
с њи ма. *1.О цар. 11,14. †Суд. 2,17.
17. И он да ће се рас па ли ти Мој гњев на 

њих, и оста ви ћу их, и са кри ћу ли це сво је 
од њих; они ће бити про ждирани, и сна ћи 
ће их зла мно га и не во ље; и он да ће ре ћи: 
Да ме не сна ђо ше ова зла за то што Бог мој 
ни је по сред ме не?
18. А Ја ћу он да са сви јем са кри ти ли це 

сво је за сва зла ко ја учи ни ше обра тив ши 
се к дру гим бо го ви ма.
19. За то сад на пи ши те се би ову пје сму, 

и на у чи си но ве Изра и ље ве; мет ни им је 
у уста да Ми та пје сма бу де свје док за си-
но ве Изра и ље ве.
20. Јер ћу их од ве сти у зе мљу за ко ју сам се 

за клео оци ма њихо ви јем, у ко јој те че мли-
је ко и мед; он дје ће је сти и на си ти ће се и 
уго ји ће се, па ће се он да обра ти ти к дру гим 
бо го ви ма и њи ма ће слу жи ти, а за Ме не 
не ће ма ри ти, и по ква ри ће за вјет Мој.
21. А кад их сна ђу зла мно га и не во ље, он да 

ће та пје сма свје до чи ти на њих; јер се не ће 
за бо ра ви ти ни ти ће је не ста ти из уста по-
том ства њи хо ва. Јер знам ми сли њи хо ве и 
што ће још да нас чи ни ти, при је не го их уве-
дем у *зе мљу за ко ју сам се за клео. *Ос. 13,5.
22. И на пи са Мој си је ту пје сму онај дан, 

и на у чи си но ве Изра и ље ве.
23. И Го спод да де за по ви је сти Ису су 

си ну На ви ну го во ре ћи: Бу ди сло бо дан и 
хра бар, јер ћеш ти уве сти си но ве Изра и-
ље ве у *зе мљу за ко ју сам им се за клео, и 
Ја ћу би ти с то бом. *Исус Н. 1,6.
24. И кад на пи са Мој си је ри је чи ово га 

за ко на у књи гу, све до кра ја,
25. За по вје ди Мој си је Ле ви ти ма, ко ји 

но ша ху *ков чег за вје та Го спод ње га, го-
во ре ћи: *Исус Н. 6,12.
26. Узми те ову *књи гу за ко на, и мет ни те 

је по крај ков че га за вје та Го спо да Бо га сво-
је га, да бу де он дје свје док на вас. *1.Сам. 10,25.
27. Јер знам не по кор ност тво ју и твр ди 

врат твој. Ето, до кле сам још жив с ва ма, 
до да нас, би ја сте не по кор ни Го спо ду; а 
ка мо ли кад ја умрем?
28. Ску пи те к ме ни све стар је ши не пле-

ме на сво јих и упра ви те ље сво је да им ка-

жем да чу ју ове ри је чи, и да им за свје до-
чим *не бом и зе мљом. *5.Мој. 30,19.
29. Јер знам да ће те се по смр ти мо јој по-

ква ри ти, и за ћи с пу та ко ји вам за по вје-
дих; и за то ће вас за де си ти ово зло нај по-
сли је, кад ста не те чи ни ти што је зло пред 
Го спо дом гње ве ћи Га дје лом ру ку сво јих.
30. И из го во ри Мој си је да чу је сав збор 

Изра и љев ри је чи ове пје сме до кра ја:

Песма Мојсијева. 
Бог га припрема за смрт.

32.Слу шај, Не бо, го во ри ћу; и Зе мља 
не ка чу је го вор уста мо јих.

2. Не ка се спу сти као дажд на у ка мо ја, и 
не ка пад не као ро са го вор мој, као си тан 
дажд на мла ду тра ву и као кру пан дажд 
на од ра слу тра ву.
3. Јер ћу ја вља ти име Го спод ње; ве ли чај те 

Бо га на ше га.
4. Дје ло је те Сти је не са вр ше но, јер су сви 

пу те ви Ње го ви прав да; Бог је вје ран, без 
не прав де; пра ве дан је и исти нит.
5. Они се по ква ри ше пре ма Ње му; њи-

хо во не ва љал ство ни је не ва љал ство си-
но ва Ње го ви јех; то је род зао и по ква рен.
6. Та ко ли вра ћа те Го спо ду, на ро де лу ди и 

без ум ни? Ни је ли Он Отац твој, ко ји те је 
за до био? Он те је на чи нио и ство рио.
7. Опо ме ни се не гда шњих да на, по гле-

дај те го ди не сва ко га ви је ка; пи тај оца 
сво је га и он ће ти ја ви ти, ста ри је сво је и 
ка за ће ти.
8. Кад Ви шњи раз да де на сљед ство на-

ро ди ма, кад раз ди је ли си но ве Ада мо ве, 
по ста ви ме ђе на ро ди ма по бро ју си но ва 
Изра и ље вих.
9. Јер је дио Го спод њи на род Ње гов, Ја-

ков је уже на сљед ства Ње го ва.
10. На ђе га у *зе мљи пу стој, на мје сту стра-

шну гдје бу чи пу стош; во ди га уна о ко ло, 
учи га и чу ва као зје ни цу ока сво је га.

*5.Мој. 4,36.
11. Као што орао из ма мљу је ор ли ће 

сво је, ди же се над пти ћи ма сво јим, ши ри 
кри ла сво ја, узи ма их и но си на кри ли ма 
сво јим,
12. Та ко га Го спод во ђа ше, и с њим не 

бје ше ту ђе га бо га;
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13. Во ђа ше га на ви си не зе маљ ске да је де 
род пољ ски, и да ва ше му да си са мед из сти-
је не и *уље из твр до га ка ме на, *О Јо ву 29,6.
14. Ма сло од кра ва и мли је ко од ова ца с 

пре ти ли ном од ја га ња ца и ов но ва ва сан-
ских и ја ра ца, са ср цем зр на пше нич них; и 
пио си *ви но, крв од гро жђа. *1.Мој. 49,11.
15. Али се Изра иљ уго ји, па се ста де ри-

та ти; утио си, уде бљао и за са лио; па ос-
та  ви Бо га ко ји га је ство рио, и пре зре Сти-
је ну *спа се ња сво је га. утовљен  *Псал. 89,26.
16. На рев ност покренуше Га ту ђим бо-

го ви ма, га до ви ма раз гње ви ше Га.
17. При но си ше жр тве ђа во ли ма, не 

Бо гу, бо го ви ма, ко јих ни је су зна ли, но-
вим, ко ји из бли за до ђо ше, ко јих се ни је су 
стра ши ли оци ва ши.
18. Сти је ну ко ја те је ро ди ла за бо ра вио си; 

за бо ра вио си Бо га Ство ри те ља сво је га.
19. Кад то ви дје Го спод, раз гње ви се на 

си но ве сво је и на кће ри сво је,
20. И ре че: Са кри ћу од њих ли це сво је, ви-

дје ћу ка кав ће им би ти по сље дак, јер су род 
по ква рен, си но ви у ко ји ма не ма вје ре.
21. Они ме раз дра жи ше на рев ност они-

јем што ни је бог, раз гње ви ше сво јим та-
шти на ма; и Ја ћу њих раз дра жи ти на рев-
ност они јем ко ји ни је на род, на ро дом лу-
ди јем раз љу ти ћу их. подстакоше
22. Јер се *огањ раз го рио у гње ву Мо јем, 

и гор је ће до нај ду бље га па кла; спа ли ће 
зе мљу и род ње зин, и по па ли ће те ме ље 
бр ди ма. *Плач 4,11. мјеста за мртве
23. Згр ну ћу на њих зла, стри је ле сво је по-

ба ца ћу на њих.
24. Глад ће их ци је ди ти, вру ћи це и љу ти 

по мо ри про жди ра ће их; и зу бе звјер ске 
по сла ћу на њих и јед зми ја зе маљ ских.
25. Спо ља ће их уби ја ти мач, а по кли је-

ти ма страх, и мом ка и дје вој ку, ди је те на 
си си и си је да чо вје ка.
26. Ре као бих: Ра си ја ћу их по сви јем уг-

ло  ви ма зе маљ ским, учи ни ћу да не ста не 
спо ме на њи хо ва из ме ђу љу ди,
27. Да ми ни је до мр жње не при ја те ље ве, 

да се не би не при ја те љи њи хо ви по ни је ли 
и ре кли: Ру ка се на ша уз ви си ла, а ни је Го-
спод учи нио све ово.

28. Јер су на род ко ји про па да са сво јих 
на мје ра, и не ма у њих ра зу ма.
29. Ка мо да су па мет ни, да ра зу ми ју ово, 

и гле да ју на по сље дак свој!
30. Ка ко би је дан го нио ти су ћу а дво ји ца 

тје ра ла де сет ти су ћа, да их ни је сти је на 
њи хо ва про да ла и *Го спод их пре дао?

*Исус Н. 23,10.
31. Јер сти је на њи хо ва ни је као на ша Сти-

је на; не при ја те љи на ши не ка бу ду су ди је.
32. Јер је чо кот њи хов од чо ко та со дом-

ско га и из по ља го мор ско га; гро жђе је њи-
хо во гро жђе отров но, пу ца су му гор ка.
33. Ви но је њи хо во отров зма јев ски, и 

љу ти јед аспи дин.
34. Ни је ли то са кри ве но код Ме не, за пе-

ча ће но у ри зни ца ма Мо јим?
35. Мо ја је осве та и пла та, у сво је ври је ме 
по пу зну ће но га њи хо ва, јер је бли зу дан 

про па сти њи хо ве, и иде бр зо што ће их 
за де си ти. склизнуће
36. Су ди ће *Го спод на ро ду сво је му, и жао 

ће Му би ти слу гу Ње го ви јех, кад ви ди да 
је про шла сна га и да не ма ни шта ни од 
ухва ће но га ни од оста вље но га. *Суд. 2,18.
37. И ре ћи ће: Гдје су бо го ви њи хо ви? 

Сти је на у ко ју се узда ше?
38. Ко ји са ло од жр та ва ње го ви јех је-

до ше и пи ше ви но од на ље ва њи хо ви-
јех. Не ка уста ну и по мо гу вам, и не ка вам 
бу ду за клон.
39. Ви ди те са да да сам Ја, Ја јесам, и да 

не ма Бо га осим Ме не. Ја уби јам и ожи-
вљу јем, ра ним и ис цје љу јем, и не ма ни-
ко га ко би из ба вио из Мо је ру ке.
40. Јер по ди жем к не бу ру ку сво ју и ка-

жем: Ја сам жив до ви је ка.
41. Ако на о штрим сјај ни мач свој и узмем 

у ру ку суд, учи ни ћу осве ту на не при ја те-
љи  ма сво јим и вра ти ћу они ма ко ји мр зе 
на Ме.
42. Опо ји ћу стри је ле сво је кр вљу, и мач 

ће се мој на је сти ме са, кр вљу исје че ни јех 
и за ро бље ни јех, кад поч нем осве ту на не-
при ја те љи ма.
43. Ве се ли те се на ро ди с на ро дом Ње го-

ви јем, јер ће по ка ја ти крв слу гу сво јих, и 
осве ти ће се не при ја те љи ма сво јим, и очи-
сти ће *зе мљу сво ју и на род свој. *Псал. 85,1.
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44. И до ђе Мој си је и из го во ри све ри је чи 
пје сме ове на ро ду, он и Исус син На вин.
45. А кад из го во ри Мој си је све ри је чи 

ове све му Изра и љу,
46. Ре че им: При виј те ср це сво је к сви јем 

ри је чи ма ко је вам ја да нас за свје до ча вам, и 
ка зуј те их си но ви ма сво јим да би др жа ли 
све ри је чи ово га за ко на и тво ри ли их.
47. Јер ни је пра зна ри јеч да за њу не ма-

ри те, не го је жи вот ваш; и том ће те ри јеч ју 
про ду жи ти да не сво је на зе мљи, у ко ју 
иде те пре ко Јор да на да је на сли је ди те.
48. У исти дан ре че *Го спод Мој си ју го-

во ре ћи: *4.Мој. 27,12.
49. Изи ђи на ову го ру ава рим ску, на го ру 

На вав, ко ја је у зе мљи мо ав ској пре ма Је-
ри хо ну, и ви ди зе мљу ха нан ску ко ју да јем 
си но ви ма Изра и ље ви јем у др жа ву.
50. И умри на го ри на ко ју изи ђеш, и при-

бе ри се к ро ду сво је му, као што је умро 
Арон брат твој на го ри Ору и при брао се 
к ро ду сво је му.
51. Јер Ми згри је ши сте ме ђу си но ви ма 

Изра и ље ви јем на Во ди од сва ђе у *Ка-
ди су, у пу сти њи Си ну, што Ме не про сла-
ви сте ме ђу си но ви ма Изра и ље ви јем.

*Је зек. 47,19.
52. Пред со бом ћеш ви дје ти *зе мљу, али 

не ћеш у њу ући, у зе мљу ко ју да јем си но-
ви ма Изра и ље ви јем. *5.Мој. 34,1.

Мојсијев посљедњи благослов 
и прорицање о дванаест племена.

33.А ово је бла го слов ко јим *бла-
го сло ви Мој си је чо вјек Бож-

ји си но ве Изра и ље ве пред смрт сво ју.
*1.Мој. 49,28.

2. И ре че: Го спод изи ђе са Си на ја, и по-
ка за им се са Си ра; за сја с го ре фа ран ске, 
и до ђе с мно штвом ти су ћа све та ца, а у де-
сни ци му за кон ог ње ни за њих.
3. До и ста љу би на ро де; сви су све ти Ње-

го ви у ру ци Тво јој; и они се сле го ше к но-
га ма Тво јим да при ме ри је чи Тво је.
4. Мој си је нам да де за кон, на сљед ство 

збо ру Ја ко вље ву.
5. Јер би ја ше цар у Изра и љу, кад се 

са би ра ху кне зо ви на род ни, пле ме на 
Изра и ље ва.

6. Да жи ви Ру вим и не умре, а љу ди ње го-
ви јех да не бу де ма ло!
7. А за Ју ду ре че: Усли ши Го спо де глас Ју-

дин, и до ве ди га опет к на ро ду ње го ву; 
ру ке ње го ве не ка во ју ју за њ, а ти му по-
ма жи про тив не при ја те ља ње го ви јех.
8. И за Ле ви ја ре че: твој Ту мим и твој 

Урим не ка бу ду у чо вје ка тво је га све то га, 
ко је га си оку шао у Ма си и с ко јим си се 
пре пи рао на во ди Ме ри ви;
9. Ко ји ре че оцу сво је му и ма те ри сво јој: 

Не гле дам на вас; ко ји не по зна је бра ће 
сво је и за си но ве сво је не зна; јер др же ри-
је чи Тво је, и за вјет Твој чу ва ју.
10. Они уче уред ба ма Тво јим Ја ко ва и 

за ко ну Тво је му Изра и ља, и ме ћу кад под 
но здр ве Тво је и *жр тву што се са жи же на 
ол тар Твој. *Псал. 51,19.
11. Бла го сло ви, Го спо де, вој ску ње го ву, и 

не ка Ти ми ло бу де дје ло ру ку ње го ви јех; 
по ло ми бе дра они ма ко ји уста ју на њ и 
ко ји мр зе на њ, да не уста ну.
12. За Ве ни ја ми на ре че: Ми ли Го спо ду 

на ста ва ће без стра ха с њим; за кла ња ће 
га сва ки дан, и ме ђу пле ћи ма ње го ви јем 
нас та ва ће.
13. И за Јо си фа ре че: Бла го сло ве на је *зе-

мља ње го ва од Го спо да бла гом с †не ба, 
ро сом, и из ду би не оздо,

*1.Мој. 27,28. †1.Мој. 49,25.
14. И бла гом ко је до ла зи од сун ца, и бла-

гом ко је до ла зи од мје се ца,
15. И бла гом ста ри јех бр да и бла гом вјеч-

ни јех ху мо ва,
16. И бла гом на зе мљи и оби љем ње зи-

ни јем, и ми ло шћу Оно га ко ји сто ји у ку-
пи ни. Не ка то до ђе на гла ву Јо си фу и на 
тје ме одво је но ме из ме ђу бра ће сво је.
17. Кра со та је ње го ва као у пр вен ца те-

ле та, и *ро го ви ње го ви као ро го ви у јед-
но ро га; њи ма ће бо сти на ро де све до кра ја 
Зе мље; то је мно штво ти су ћа Је фре мо ви-
јех и ти су ће Ма на си ји не. *1.О цар. 22,11.
18. А за За ву ло на ре че: Ве се ли се За ву-

ло не из ла ском сво јим, и Иса ха ре ша то-
ри ма сво јим.
19. На ро де ће са зва ти на го ру, он дје 

ће при ни је ти *жр тве пра вед не; јер ће 
оби ље мор ско си са ти и са кри ве но бла го 
у пи је ску. *Псал. 4,5.

ПЕ ТА КЊИГА МОЈСИЈЕВА,  ГЛ. 32. 33.
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20. А за Га да ре че: Бла го сло вен је ко ји 
ши ри Га да; он на ста ва као лав, и ки да 
ру ку и гла ву.
21. Иза бра се би пр во, јер он дје до би дио 

од Оно га ко ји да де за кон; за то ће ићи с кне-
зо ви ма на род ни јем, и из вр ши ва ти пра в    ду 
Го спод њу и су до ве ње го ве с Изра и љем.
22. А за Да на ре че: Дан је ла вић, ко ји ће 

иска ка ти из Ва са на.
23. И за Неф та ли ма ре че: Неф та ли ме, 

си ти ми ло сти и пу ни бла го сло ва Го спод-
ње га, за пад и југ узми.
24. И за *Аси ра ре че: Асир ће би ти бла го-

слов ми мо дру ге си но ве, би ће мио бра ћи 
сво јој, за ма ка ће у †уље но гу сво ју.

*1.Мој. 49,20. †О Јо ву 29,6.
25. Гво жђе и мјед би ће под обу ћом тво-

јом; и до кле тра ју да ни тво ји тра ја ће 
сна га тво ја.
26. Изра и љу, ни ко ни је као Бог, ко ји иде 

по Не бу те би у по моћ, и у Ве ли чан ству 
сво јем на обла ци ма.
27. За клон је Бог вјеч ни и под ми ши цом 

вјеч ном; Он ће ода гна ти ис пред те бе не-
при ја те ље тво је, и ре ћи ће: За три!
28. Да би на ста вао Изра иљ сам без бри-

жно, из вор Ја ко вљев, у зе мљи обил ној 
жи том и ви ном; и не бо ће ње го во кро-
пи ти ро сом.
29. Бла го те би, Изра и љу! Ко је као ти, на-

род ко је га је са чу вао *Го спод, Штит по-
мо ћи тво је, и Мач сла ве тво је? Не при ја-
те љи ће се тво ји по ни зи ти, а ти ћеш га-
зи ти ви си не њи хо ве. *Псал. 144,15.

Смрт Мојсијева.

34.Та да изи ђе Мој си је из по ља мо-
ав ско га на го ру На вав, на врх 

Фа зге, ко ја је пре ма Је ри хо ну; и по ка за му 
Го спод сву *зе мљу од Га ла да до Да на;

*5.Мој. 32,52.

2. И сву зе мљу Неф та ли мо ву, и зе мљу Је-
фре мо ву и Ма на си ји ну, и сву зе мљу Ју-
ди ну до мо ра За пад но га, Средоземнога
3. И ју жну стра ну, и рав ни цу, до ли ну под 

Је ри хо ном, мје стом гдје има мно го пал-
мо вих др ве та, до Си го ра.
4. И ре че му Го спод: Ово је зе мља, за ко ју 

сам се за клео Авра му, Иса ку и Ја ко ву го-
во ре ћи: Потомству тво је му да ћу је. По ка-
зах ти је да је ви диш очи ма сво ји ма, али у 
њу не ћеш ући.
5. И умри је он дје Мој си је слу га Го спод њи 

у зе мљи мо ав ској по ри је чи Го спод њој.
6. А по гре бе га Го спод у до ли ни у зе мљи 

мо ав ској пре ма Вет-Фе го ру; и ни ко не 
до зна за гроб ње гов до да на шње га да на.
7. И бје ше Мој си ју сто и два де сет го ди на 

кад умри је, и не бје ху по там ње ле очи ње-
го ве ни ти га сна га из да ла.
8. И пла ка ше си но ви Изра и ље ви за Мој си-

јем у по љу мо ав ском три де сет да на; и про-
ђо ше плач ни да ни жа ло сти за Мој си јем.
9. А Исус син На вин бје ше пун ду ха му-

дро сти, јер Мој си је бје ше мет нуо на њ 
ру ке сво је. И слу ша ше га си но ви Изра-
и ље ви, и тво ри ше као што за по вје ди Го-
спод пре ко Мој си ја.
10. Али не уста ви ше *про рок у Изра и љу 

као †Мој си је, ко је га ‡Го спод по зна ли цем 
к ли цу, *4.Мој. 12,6. †2.Мој. 33,11. ‡5.Мој. 5,4.
11. У сви јем зна ци ма и чу де си ма, за ко ја 

га по сла Го спод да их учи ни у зе мљи ми-
сир ској на фа ра о ну и на сви јем слу га ма 
ње го ви јем и на свој зе мљи ње го вој,
12. И у сви јем дје ли ма кр јеп ке ру ке и у 

сви јем стра хо та ма ве ли ким, ко је учи ни 
Мој си је пред сви јем Изра и љем.
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Бог поткрепљује Исуса у његову позиву. 
Народ му обећава послушност.

1.А по смр ти Мој си ја слу ге Го спод-
ње га ре че Го спод Ису су си ну 

На ви ну, слу зи Мој си је ву, го во ре ћи:
2. Мој си је слу га Мој умри је; за то са да 

уста ни, при је ђи пре ко то га Јор да на ти и 
сав тај на род у зе мљу ко ју Ја да јем си но-
ви ма Изра и ље ви јем.
3. Сва ко мје сто на ко је сту пи те сто па ма 

сво јим дао сам вам, као што ре кох Мој си ју.
4. Од пу сти ње и од ово га Ли ва на до ри-

је ке ве ли ке, ри је ке Еуфра та, сва зе мља хе-
теј ска до Ве ли ко га мо ра на за па ду, би ће 
ме ђа ва ша. Средоземног мора
5. Ни ко се не ће одр жа ти пред то бом 

све га ви је ка тво је га; с то бом ћу би ти као 
што сам био с Мој си јем, не ћу от сту пи ти 
од те бе ни ти ћу те оста ви ти.
6. Бу ди сло бо дан и хра бар, јер ћеш ти 

пре да ти то ме на ро ду у на сљед ство зе мљу 
за ко ју сам се за клео оци ма њи хо ви јем да 
ћу им је да ти.
7. Са мо бу ди сло бо дан и хра бар да др-

жиш и тво риш све по за ко ну ко ји ти је за-
по вје дио Мој си је слу га Мој, не от сту пај 
од ње га ни на де сно ни на ли је во, да би на-
пре до вао ку да год по ђеш.
8. Не ка се не ра ста вља од уста тво јих 

књи га ово га За ко на, не го раз ми шљај о 
ње му дан и ноћ, да др жиш и тво риш све 
ка ко је у ње му на пи са но; јер ћеш та да 
би ти сре ћан на пу те ви ма сво јим и та да 
ћеш на пре до ва ти.
9. Ни је сам ли ти за по вје дио: Бу ди сло бо-

дан и хра бар? Не бој се и не пла ши се; јер 
је с то бом Го спод Бог твој ку да год идеш.
10. Та да за по вје ди Исус упра ви те љи ма 

на род ни јем го во ре ћи:
11. Про ђи те кроз око и за по вје ди те на ро-

 ду го во ре ћи: Спре ми те се би бра шње ни це; 
јер ће те до три да на при је ћи пре ко *Јор-
да на да уђе те и узме те зе мљу ко ју вам Го-
спод Бог ваш да је у на сљед ство. *5.Мој. 9,1.
12. А пле ме ну Ру ви мо ву и Га до ву и по ло-

ви ни пле ме на Ма на си ји на ре че Исус го-
во ре ћи:

13. Опо ме ни те се шта вам је за по вје дио 
*Мој си је слу га Го спод њи ре кав: Го спод 
Бог ваш сми ри вас и да де вам ову зе мљу.

*Исус Н. 22,2.  подмири
14. Же не ва ше, дје ца ва ша и сто ка ва ша 

не ка оста ну у зе мљи ко ју вам да де Мој-
си је с ову стра ну Јор да на; ви пак при је-
ђи те под *оруж јем пред бра ћом сво јом, 
ко ји сте год за вој ску, и по мо зи те им,

*4.Мој. 32,20.
15. До кле не сми ри *Го спод и бра ћу ва шу 

као вас, и на сли је де и они зе мљу ко ју им 
да је Го спод Бог ваш; па се он да вра ти те на 
на сљед ство сво је, ко је вам је дао Мој си је 
слу га Го спод њи с ову стра ну Јор да на к ис-
то ку, и др жи те га. *Исус Н. 22,4.
16. А они од го во ри ше Ису су го во ре ћи: 

Што си нам год за по вје дио чи ни ће мо, и 
ку да нас год по шљеш ићи ће мо.
17. Слу ша ће мо те ка ко смо слу ша ли Мој-

си ја; са мо не ка *Го спод Бог твој бу де с то-
бом као што је био с Мој си јем. *1.Мој. 26,24.
18. Ко би се про ти вио тво јој за по ви је сти 

и не би слу шао ри је чи тво јих у све му што 
му за по вје диш, не ка се по гу би; са мо бу ди 
сло бо дан и хра бар.

Рава спасава две израиљске уходе у 
Јерихону уз услов да са својом 

породицом буде поштеђена.

2.А Исус син На вин по сла из *Си    ти-
 ма по тај но дви је ухо де ре кав ши 

им: Иди те, ви ди те зе мљу и Је ри хон. И они 
оти до ше, и до ђо ше у ку ћу јед ној †блуд-
ници, ко јој име бје ше Ра ва, и по чи ну ше 
он дје. *4.Мој. 25,1. †Је вр. 11,31.
2. Али би ја вље но ца ру је ри хон ском и ка-

за но: Ево, љу ди до ђо ше ова мо но ћас из-
ме ђу си но ва Изра и ље вих да ухо де зе мљу.
3. И по сла цар је ри хон ски к Ра ви и по-

ру чи: Из ве ди љу де ко ји су до шли к те би 
и ушли у тво ју ку ћу, јер су до шли да ухо де 
сву зе мљу.
4. Али же на узев ши она два чо вје ка са-

кри их; па ре че: Јест исти на да су љу ди до-
шли к ме ни, али ја не знах ода кле би ја ху;

КЊИ ГА ИСУ СА НА ВИ НА
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5. И кад се вра та за тва ра ху у су мрак, 
љу ди изи ђо ше; не знам ку да оти до ше; 
иди те бр зо за њи ма; стиг ну ће те их.
6. А она их бје ше из ве ла на кров, и са-

кри ла их под лан не тр вен, ко ји би ја ше 
ра за стр ла по кро ву.
7. И љу ди по ђо ше за њи ма у по тје ру пут 

Јор да на до бро да; и вра та се за тво ри ше, 
кад изи де по тје ра за њи ма.
8. Они пак још не бје ху по спа ли, а она 

до ђе к њи ма на кров,
9. И ре че им: Знам да вам је Го спод дао 

ову зе мљу, јер нас по па де страх од вас, и 
пре па ли су се од вас сви ко ји жи ве у овој 
зе мљи.
10. Јер чу смо ка ко је *Го спод осу шио 

пред ва ма Цр ве но мо ре кад изи ђо сте из 
Ми си ра, и шта сте учи ни ли од два ца ра 
амо реј ска ко ји би ја ху пре ко Јор да на, од 
Си о на и Ога, ко је по би сте. *4.Мој. 21,34.
11. И кад то чу смо, рас то пи се *ср це 

на ше, и ни у ко ме већ не ма ју на штва од 
стра ха ва ше га; јер је †Го спод, Бог ваш, Бог 
го ре на Не бу и до ље на ‡Зе мљи.

*5.Мој. 4,39. †Исус Н. 5,1. ‡2.Мој. 15,14.
12. Не го са да за ку ни те ми се Го спо дом 

да ће те учи ни ти *ми лост до му оца мо је га 
као што ја ва ма учи них ми лост, и дај те ми 
знак исти нит, *1.Мој. 40,14.
13. Да ће те са чу ва ти жи вот мо је му оцу 

и мо јој ма те ри и мо јој бра ћи и мо јим се-
стра ма и свје ма њи хо ви јем, и да ће те из-
ба ви ти ду ше на ше од смр ти.
14. А љу ди јој од го во ри ше: Ми ће мо из-

ги ну ти за вас, ако не из да те ове на ше 
ства ри; и кад нам Го спод да ову *зе мљу, 
учи ни ће мо ти ми лост и вје ру. *Исус Н. 6,22.
15. Та да их она спу сти кроз про зор по 

ко ноп цу; јер ку ћа ње зи на бје ше на зи ду 
град ском, и она на зи ду на ста ва ше.
16. И ре че им: Иди те у го ру да не на и ђе 

на вас по тје ра, и он дје се криј те три да на, 
до кле се не вра ти по тје ра, па он да иди те 
сво јим пу тем.
17. А љу ди јој ре ко ше: Би ће мо про сти од 

ове тво је за кле тве ко јом си нас за кле ла;
18. Ево, кад до ђе мо у *зе мљу, ве жи ову 

врп цу од скер ле та на про зор, кроз ко ји си 
нас спу сти ла, и ску пи код се бе у ту ку ћу 

оца сво је га и ма тер и бра ћу и сав дом оца 
сво је га. *Исус Н. 6,23.
19. И ко би год иза шао из тво је ку ће, крв 

ње го ва не ка бу де на ње го ву гла ву, а ми 
да ни је смо кри ви; а ко год бу де с то бом у 
ку ћи, крв ње го ва не ка до ђе на на ше гла ве, 
ако га се ко ру ком до так не.
20. Али ако из даш ову ствар на шу, та да 

ће мо би ти про сти од тво је за кле тве, ко-
јом си нас за кле ла.
21. А она од го во ри: Ка ко ре ко сте та ко 

не ка бу де. Та да их пу сти, и оти до ше; и она 
ве за врп цу од скер ле та на про зор.
22. А они оти шав ши до ђо ше у го ру, и 

оста ше он дје три да на, до кле се не вра ти 
по тје ра; јер их по тје ра тра жа ше по сви-
јем пу то ви ма, али их не на ђе.
23. И вра ти ше се она два чо вје ка, и си-

шав ши с го ре пре бро ди ше и до ђо ше к 
Ису су си ну На ви ну, и при по вје ди ше му 
све што им се до го ди ло,
24. И ре ко ше Ису су: За и ста дао нам је 

*Го  спод у ру ке сву ту †зе мљу, и сви ста нов  -
ни ци оне зе мље упла ши ли су се од нас.

*Исус Н. 6,2. †2.Мој. 23,31.
Синови Израиљеви прелазе преко 

Јордана не оквасивши ногу.

3.И уста *Исус ују тру ра но, и кре-
то ше се од †Си ти ма и до ђо ше 

до Јор да на он и сви си но ви Изра и ље ви, и 
но ћи ше он дје, а не при је ђо ше.

*Исус Н. 2,1. †4.Мој. 25,1.
2. А по сли је три да на про ђо ше упра ви-

те љи кроз око, старјешине
3. И за по вје ди ше на ро ду го во ре ћи: Кад 

ви ди те ков чег за вје та Го спо да Бо га сво-
је га и све ште ни ке Ле ви те гдје га но се, по-
ђи те и ви с мје ста сво је га и иди те за њим.
4. Али не ка бу де да љи на из ме ђу вас и 

ње га до дви је ти су ће ла ка та; бли же до 
ње га не при ми чи те се, да би сте по зна ли 
пут ко јим ће те ићи, јер још ни ка да ни је-
сте ишли ти јем пу тем.
5. И Исус ре че на ро ду: Осве штај те се, јер 

ће сју тра учи ни ти Го спод чу де са ме ђу ва ма.
6. По том ре че Исус све ште ни ци ма го-

во ре ћи: Узми те ков чег за вјет ни, и иди те 
пред на ро дом. И узе ше ков чег за вјет ни и 
по ђо ше пред на ро дом.

КЊИ ГА ИСУ СА НА ВИ НА,  ГЛ. 2.3.
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7. А Го спод ре че Ису су: Да нас те по чи-
њем уз ви ша ва ти пред сви јем Изра и љем 
да по зна ју да ћу и с то бом би ти као што 
сам био с Мој си јем.
8. За то ти за по вје ди све ште ни ци ма, ко ји 

но се ков чег за вјет ни, и ре ци: Кад до ђе те 
на крај во де Јор да на, ста ни те у Јор да ну.
9. И ре че Исус си но ви ма Изра и ље вим: 

При сту пи те ова мо, и чуј те ри је чи Го спо-
 да Бо га сво је га.
10. По том ре че Исус: По овом ће те по-

зна ти да је Бог жи ви по сред вас, и да ће 
до и ста ода гна ти ис пред вас *Ха на не је и 
†Хе те је и Је ве је и Фе ре зе је и Гер ге се је и 
Амо ре је и Је ву се је: *2.Мој. 33,2. †5.Мој. 7,1.
11. Ево, ков чег за вје та Го спо да свој зе-

мљи по ћи ће пред ва ма пре ко Јор да на.
12. За то са да из бе ри те два на ест љу ди из 

пле ме на Изра и ље ва, по јед но га *чо вје ка 
из сва ко га пле ме на. *Исус Н. 4,2.
13. И чим све ште ни ци но се ћи ков чег за-

вје та Го спо да Го спо да свој зе мљи ста ну 
но га ма сво јим у во ди јор дан ској, во да ће 
се у Јор да ну ра сту пи ти, те ће во да ко ја 
те че озго ста ти у го ми лу.
14. И кад се по ди же на род из ша то ра сво-

јих да при је ђе пре ко Јор да на, и *све ште-
ни ци по не со ше †ков чег за вјет ни пред 
на ро дом, *2.Днев. 6,41. †2.Мој. 25,10.
15. И кад они што но ша ху ков чег до ђо ше 

до †Јор да на, и све ште ни ци но се ћи ков чег 
оква си ше но ге сво је на кра ју во де, јер је 
Јор дан пун пре ко бре го ва сво јих за ци-
је ло ври је ме же тве, †Јер. 12,5; 1.Днев. 12,15.
16. Уста ви се во да што те ци ја ше озго, и 

ста  де у јед ну го ми лу  да ле ко, од гра  да Ада ме, 
ко ји је крај За ре та на; а што те ци ја  ше до ље 
у мо ре крај по ља, мо ре Сла но, оте  че са сви-
јем; и на род пре ла жа ше пре ма Је ри хо ну.
17. А све ште ни ци ко ји но ша ху ков чег за-

вје та Го спод ње га ста ја ху на су ху усред Јор-
да на твр до, и сав Изра иљ иђа ше по су ху, 
до кле сав на род не при је ђе пре ко Јор да на.

Каменови за спомен о чудном 
прелазу преко Јордана.

4.А кад сав на род при је ђе пре ко 
Јор да на, ре че Го спод Ису су го-

во ре ћи:
2. Из бе ри те из на ро да два на ест љу ди, по 

јед но га чо вје ка из сва ко га пле ме на,

3. И за по вје ди те им и ре ци те: Узми те 
одав де, исред Јор да на, с мје ста гдје сто је 
но га ма сво јим све ште ни ци, два на ест ка-
ме нова, и од не си те их са со бом, и мет-
ни те их он дје гдје ће те но ћас но ћи ти.
4. Та да до зва Исус два на ест љу ди, ко је 

бје ше од ре дио из ме ђу си но ва Изра и ље-
вих, по јед но га чо вје ка из сва ко га пле ме на.
5. И ре че им Исус: Иди те пред ков чег Го-

спо да Бо га сво је га усред Јор да на, и узми те 
сва ки по је дан ка мен на ра ме сво је, пре ма 
бро ју пле ме на си но ва Изра и ље ви јех,
6. Да бу де знак ме ђу ва ма. Кад вас по-

сли је за пи та ју си но ви ва ши го во ре ћи: 
Шта ће вам то ка ме ње?
7. Ре ци те им: Јер се во да у Јор да ну ра-

сту пи пред ков че гом за вје та Го спод ње га, 
кад пре ла жа ше пре ко Јор да на, ра сту пи се 
во да у Јор да ну, и ово је ка ме ње спо мен си-
но ви ма Изра и ље вим до ви је ка.
8. И учи ни ше си но ви Изра и ље ви ка ко 

за по вје ди Исус; и узе ше два на ест ка ме-
нова исред Јор да на, ка ко бје ше ре као Го-
спод Ису су, пре ма бро ју пле ме на си но ва 
Изра и ље вих; и од не со ше их са со бом на 
но ћи ште, и мет ну ше их он дје.
9. А и усред Јор да на по ста ви Исус два-

на ест ка ме нова на мје сту гдје ста ја ху но-
га ма сво јим све ште ни ци но се ћи ков чег 
за вјет ни, и он дје оста ше до да нас.
10. Све ште ни ци пак ко ји но ша ху ков чег 

ста ја ху усред Јор да на, до кле се не свр ши све 
што бје ше Го спод за по вје дио Ису су да ка же 
на ро ду, са сви јем ка ко бје ше Мој си је за по-
вје дио Ису су. И на род по хи та и при је ђе.
11. А кад при је ђе сав на род, он да при је ђе 

и ков чег Го спод њи и све ште ни ци, а на род 
гле да ше.
12. При је ђо ше и си но ви Ру ви мо ви и си-

но ви Га до ви и по ло ви на пле ме на Ма на си-
ји на под *оруж јем пред си но ви ма Изра и-
ље вим, као што им бје ше ка зао Мој си је.

*4.Мој. 32,20.
13. Око че тр де сет ти су ћа на о ру жа ни јех 

при је ђо ше пред *Го спо дом пре ко Јор да на 
на бој у по ље је ри хон ско. *Исус Н. 6,8.
14. Тај дан уз ви си *Го спод Ису са пред 

сви јем Изра и љем; и бо ја ху га се, као што 
су се бо ја ли Мој си ја, све га ви је ка ње го ва.

*Исус Н. 3,7.

КЊИ ГА ИСУ СА НА ВИ НА,  ГЛ. 3. 4.
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15. И ре че Го спод Ису су го во ре ћи:
16. За по вје ди све ште ни ци ма ко ји но се 

*ков чег од Свје до чан ства не ка изи ђу из 
Јор да на. *2.Мој. 25,16.
17. И за по вје ди Исус све ште ни ци ма го-

во ре ћи: Изи ђи те из Јор да на.
18. А чим све ште ни ци ко ји но ша ху ков-

чег за вје та Го спод ње га изи ђо ше исред 
Јор да на, и ста до ше на су хо но гом сво јом 
све ште ни ци, од мах се по вра ти во да у Јор-
да ну на мје сто сво је, и по те че као и при је 
по врх сви јех бре го ва сво јих.
19. А изи ђе на род из Јор да на де се то га 

да на пр во га мје се ца, и ста до ше у око у 
*Гал га лу, с ис то ка Је ри хо ну. *Амос 4,4.
20. А они јех два на ест ка ме нова, што из не-

со ше из Јор да на, по ста ви Исус у Гал га лу,
21. И ре че си но ви ма Изра и ље вим го во -

ре ћи: Кад уна пре дак за пи та ју си но ви ва-
 ши оце сво је го во ре ћи: Шта ће то ка ме ње?
22. Та да оба ви је сти те си но ве сво је, и ре-

ци те им: Су хим при је ђе Изра иљ пре ко 
ово га Јор да на.
23. Јер *Го спод Бог ваш осу ши Јор дан 

пред ва ма до кле при је ђо сте, као што 
је учи нио Го спод Бог ваш од Цр ве но га 
мо ра осу шив ши га пред на ма до кле 
при је ђо смо; *2.Мој. 14,21.
24. Да би по зна ли сви на ро ди на *Зе мљи 

да је ру ка †Го спод ња кр јеп ка, да би сте се 
сваг да бо ја ли ‡Го спо да Бо га сво је га.

*2.Мој. 9,16. †5.Мој. 28,10. ‡2.Мој. 14,31.

Страх становника земље хананске. 
Обрезивање и празник Пасхе у 

земљи хананској. Мана престаје. 
Исусу се појављује анђео Божји.

5.А кад чу ше сви ца ре ви амо реј ски, 
ко ји би ја ху с ову стра ну *Јор да на 

к за па ду, и сви ца ре ви ха нан ски, ко ји 
би ја ху по крај мо ра, да је Го спод осу шио 
Јор дан пред си но ви ма Изра и ље ви јем до-
кле при је ђо ше, рас то пи се ср це у њи ма и 
не ста у њи ма ју на штва од стра ха си но ва 
Изра и ље ви јех. *4.Мој. 13,30.
2. У то ври је ме ре че Го спод Ису су: На-

чи ни оштре но жеве, и обре жи опет си-
но ве Изра и ље ве.
3. И на чи ни Исус оштре но жеве, и об ре за 

си но ве Изра и ље ве на бр да шцу Ара ло ту.

4. А ово је узрок за што их Исус об ре за: 
*Сав на род што изи ђе из Ми си ра, све 
му шки ње, сви љу ди вој ни ци по мри је ше 
у пу сти њи на пу ту, по што изи ђо ше из 
Ми си ра; *4.Мој. 14,29; 26,64; 5.Мој. 2,16.
5. Јер бје ше об ре зан сав на род ко ји изи ђе, 

али не об ре за ше ни ко га у на ро ду ко ји се 
ро ди у пу сти њи на пу ту, по што изи ђо ше 
из Ми си ра.
6. Јер че тр де сет го ди на иђа ху си но ви 

Изра и ље ви по пу сти њи до кле не по мри је 
сав на род, љу ди вој ни ци, што изи ђо ше 
из Ми си ра, јер не слу ша ше гла са Го спод-
ње га, те им се за кле Го спод да им не ће 
да ти да ви де зе мљу, за ко ју се за клео Го-
спод оци ма њи хо ви јем да ће нам је да ти, 
зе мљу, у којој те че мли је ко и мед;
7. И на мје сто њи хо во по ди же си но ве 

њи хо ве; њих об ре за Исус, јер би ја ху нео-
бре за ни, јер их не об ре за ше на пу ту.
8. А кад се сав на род об ре за, оста ше на 

сво јем мје сту у око лу до кле не оздра ви ше.
9. Та да ре че Го спод Ису су: Да нас ски дох 

с вас сра мо ту ми сир ску. И про зва се оно 
мје сто Гал гал до да на шње га да на.
10. И си но ви *Изра и ље ви сто је ћи у 

око лу у Гал га лу, сла ви ше Пас ху че тр на е-
стог да на оно га мје се ца уве че у по љу је-
ри хон ском. *4.Мој. 9,5.
11. И сју тра дан по сли је Пас хе је до ше од 

жи та оне *зе мље хље бо ве при је сне и зр на 
пр же на, исти дан. *4.Мој. 15,19.
12. И пре ста ма на сју тра дан по што је-

до ше жи та оне *зе мље, и већ ви ше не има-
 ше ма не си но ви Изра и ље ви, не го је до ше 
од ро да зе мље ха нан ске оне го ди не.

*2.Мој. 16,35.
13. И кад Исус би ја ше код Је ри хо на, по-

ди же очи сво је и по гле да, а то *чо вјек 
сто ји пре ма ње му с го ли јем ма чем у ру ци. 
И при сту пи к ње му Исус и ре че му: Је си 
ли наш или на ших не при ја те ља? *Зах. 1,8.
14. А он ре че: Ни је сам; не го сам Вој во да 

вој ске Го спод ње, са да до ђох. И Исус па де 
ни чи це на зе мљу, и по кло ни се, и ре че 
му: Шта за по ви је да го спо дар мој слу зи 
сво је му?
15. А *Вој во да вој ске Го спод ње ре че Ису-

 су: Изуј обу ћу с но гу сво јих, јер је мје сто 
гдје сто јиш све то. И учи ни Исус та ко.

*Дан. 12,1.

КЊИ ГА ИСУ СА НА ВИ НА,  ГЛ. 4. 5.
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Синови Израиљеви освајају и разарају 
Јерихон, Раву и њену кућу штеде.

6.А Је ри хон се за тво ри, и чу ва ше се 
од си но ва Изра и ље вих; ни ко не 

из ла жа ше, ни ти ко ула жа ше.
2. А Го спод ре че Ису су: Ево, да јем ти у ру-

 ке Је ри хон и ца ра ње го ва и ју на ке ње го ве.
3. За то оби ђи те око гра да сви вој ни ци, 

иду ћи око гра да је дан пут на дан; та ко 
учи ни шест да на.
4. А се дам све ште ни ка не ка но се се дам 

тру ба од ро го ва ов нуј ских пред ков че гом; 
а сед мо га да на оби ђи те око гра да се дам 
пу та, и све ште ни ци не ка тру бе у тру бе.
5. Па кад оте жу ћи за тру бе у ро го ве ов-

нуј ске, чим чу је те глас тру бе, не ка по ви че 
сав на род иза гла са; и зи до ви ће град ски 
по па да ти на сво јем мје сту, а на род не ка 
ула зи, сва ки на пре масе.
6. Та да Исус син На вин до зва све ште-

ни ке, и ре че им: Узми те ков чег за вјет ни, а 
се дам све ште ни ка не ка но се се дам тру ба 
од ро го ва ов нуј ских пред ков че гом Го-
спод њим.
7. А на ро ду ре че: Иди те и оби ђи те око 

гра да, и вој ни ци не ка иду пред ков че гом 
Го спод њим.
8. А кад Исус ре че на ро ду, се дам све ште-

ни ка но се ћи се дам тру ба од ро го ва ов нуј-
ских по ђо ше пред Го спо дом, и за тру би ше 
у тру бе, а ков чег за вје та Го спод ње га по ђе 
за њи ма.
9. А вој ни ци по ђо ше пред све ште ни ци ма, 

ко ји тру бља ху у тру бе, а оста ли по ђо ше за 
ков че гом; иду ћи тру бља ху у тру бе.
10. А на ро ду за по вје ди Исус го во ре ћи: 

Не ви чи те, и не мој те да вам се чу је глас, 
и ни јед на ри јеч да не изи ђе из уста ва ших 
до да на кад вам ја ка жем: Ви чи те; та да 
ће те ви ка ти.
11. Та ко оби ђе ков чег Го спод њи око 

гра да јед ном; па се вра ти ше у око, и но-
ћи ше у око лу.
12. А сју тра дан уста Исус ра но, и све ште-

ни ци узе ше *ков чег Го спод њи. *5.Мој. 31,25.
13. И се дам све ште ни ка но се ћи се дам 

тру ба од ро го ва ов нуј ских иђа ху пред 
ков че гом Го спод њим, и иду ћи тру бља ху 
у тру бе; а вој ни ци иђа ху пред њи ма, а 
оста ли иђа ху за ков че гом Го спод њим; 
иду ћи тру бља ху у тру бе.

14. И оби ђо ше око гра да јед ном дру го га 
да на, па се вра ти ше у око; та ко учи ни ше 
шест да на.
15. А сед мо га да на уста ше зо ром, и оби-

ђо ше око гра да исто она ко се дам пу та; са мо 
то га да на оби ђо ше око гра да се дам пу та.
16. А кад би сед ми пут да за тру бе све-

ште ни ци у *тру бе, Исус ре че на ро ду: Ви-
чи те, јер вам Го спод да де град. *Суд. 7,20.
17. А град да бу де про клет Го спо ду и што 

је год у ње му; са мо Ра ва блудница нек 
оста не у жи во ту и сви ко ји бу ду код ње 
у ку ћи, јер са кри по сла ни ке ко је би ја смо 
по сла ли.
18. Али се чу вај те од про кле ти јех ства ри 

да и са ми не бу де те про кле ти узев ши што 
про кле то, и да не на ву че те про клет ство 
на око Изра и љев и сме те те га.
19. Не го све сре бро и зла то и по су ђе од 

мје ди и од гво жђа не ка бу де све то Го-
спо ду, не ка уђе у ри зни цу Го спод њу.
20. Та да по ви ка на род и за тру би ше 

тру бе, и кад на род чу глас труб ни и по-
ви ка иза гла са, по па да ше зи до ви на мје-
сту свом; и на род уђе у град, сва ки на-
пре масе; и узе ше град. један наспрам другог
21. И по би ше као про кле то оштри јем 

*ма чем све што бје ше у гра ду, и †же не и 
љу де, и дје цу и стар це, и во ло ве и ов це и 
ма гар це. *Исус Н. 10,28. †1.Сам. 15,3.
22. А оној дво ји ци што ухо ди ше *зе-

мљу ре че Исус: Иди те у ку ћу оне же не 
†блуднице, и из ве ди те њу и све што је ње-
зи но, као што сте јој се за кле ли.

*Исус Н. 2,14. †Је вр. 11,31.
23. И оти шав ши они мом ци што ухо ди ше 

*зе мљу, из ве до ше Ра ву и оца јој и ма тер јој 
и †бра ћу јој и што год бје ше ње зи но, и сав 
род ње зин из ве до ше, и оста ви ше их иза 
око ла Изра и ље ва. *Исус Н. 2,18. †Исус Н. 2,13.
24. А град спа ли ше ог њем и што бје ше 

у ње му; са мо сре бро и зла то и по су ђе од 
мје ди и од гво жђа мет ну ше у ри зни цу 
до ма Го спод ње га.
25. А Ра ву блудницу и дом оца ње зи на и 

све што бје ше ње зи но оста ви у жи во ту 
Исус, и она оста ме ђу Изра иљ ци ма до да-
нас, јер са кри по сла ни ке ко је по сла Исус 
да ухо де Је ри хон.
26. И у то ври је ме про кле Исус го во ре ћи: 

Про клет да је пред Го спо дом чо вјек ко ји 
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би устао да гра ди овај град *Је ри хон, на 
пр вен цу свом осно вао га, и на мје зимцу 
свом по ста вио му вра та! *1.О цар. 16,34.
27. И *Го спод би ја ше с Ису сом, и раз-

гла си се име ње го во по свој †зе мљи.
*1.Мој. 39,2. †2.Сам. 7,9.

Аханова крађа проклетијех ствари 
доноси несрећу народу. 

Ахан кажњен каменовањем.

7.Али се огри је ши ше си но ви Изра-
и ље ви о про кле ти њу, јер *Ахан 

син Хар ми је си на Зав ди је си на За ри на 
од пле ме на Ју ди на узе од про кле ти јех 
ства ри; за то се раз гње ви Го спод на си-
но ве Изра и ље ве. *Исус Н. 22,20.
2. А Исус по сла љу де из Је ри хо на у Гај, 

ко ји би ја ше бли зу Вет-Аве на с ис то ка Ве-
ти љу, и ре че им го во ре ћи: Иди те и ухо ди-
 те зе мљу. И љу ди оти до ше и ухо ди ше Гај.
3. И вра тив ши се к Ису су ре ко ше му: 

Не ка не иде сав на род; до дви је ти су ће 
љу ди или до три ти су ће љу ди не ка иду, и 
осво ји ће Гај; не мој тру ди ти све га на ро да, 
јер их је ма ло.
4. И оти де их она мо из на ро да око три 

ти су ће љу ди; али по бје го ше од Га ја на.
5. И Га ја ни по сје ко ше их до три де сет и 

шест љу ди; и го ни ше их од вра та до ри до 
Си ва ри ма, и по би ше их на стр ме ни; и ра-
сто пи се ср це у на ро ду, и по ста као во да.
6. А Исус раз дри је ха љи не сво је и па де 

ли цем на зе мљу пред ков че гом Го спод-
њим, и ле жа до ве че ра, он и стар је ши не 
Изра и ље ве, и по су ше се пра хом по гла ви.
7. И ре че Исус: Ја ох, Го спо де Бо же, за што 

пре ве де овај на род пре ко Јор да на да нас 
пре даш у ру ке Амо реј ци ма да нас по би ју? 
О, да шћа смо оста ти пре ко Јор да на!
8. Ја ох, Го спо де, шта да ка жем, кад је 

Изра иљ обра тио пле ћи пред не при ја те-
љи ма сво јим?
9. Чу ће Ха на не ји и сви ста нов ни ци те зе-

мље, и сле ћи ће се око нас, и ис три је би ће 
име на ше са Зе мље; и шта ћеш учи ни ти од 
ве ли ко га име на сво је га?
10. А Го спод ре че Ису су: Уста ни, што си 

пао на ли це сво је?
11. Згри је шио је Изра иљ, и пре сту пио 

за вјет Мој ко ји сам им за по вје дио: јер узе-
 ше од про кле ти јех ства ри, и укра до ше, и 
за та ји ше, и мет ну ше ме ђу сво је ства ри.

12. За то не ће мо ћи си но ви Изра и ље ви 
ста ја ти пред не при ја те љи ма сво јим; пле-
 ћи ће обра ћа ти пред не при ја те љи ма сво-
јим, јер су под про клет ством; не ћу ви ше 
би ти с ва ма, ако не ис три је би те из ме ђу 
се бе про кле ти ње.
13. Уста ни, осве штај на род, и ре ци: Осве-

штај те се за сју тра; јер ова ко ве ли *Го спод 
Бог Изра и љев: Про клет ство је усред те бе, 
Изра и љу; не ћеш мо ћи ста ја ти пред не-
при ја те љи ма сво јим, до кле не укло ни те 
про клет ства из ме ђу се бе. *2.Мој. 19,10.
14. При сту пи ће те ују тру по пле ме ни ма 

сво јим; и ко је пле ме об ли чи Го спод оно 
ће при сту пи ти по по ро ди ца ма сво јим, и 
ко ју по ро ди цу об ли чи Го спод она ће при-
сту пи ти по до мо ви ма сво јим; и ко ји дом 
об ли чи Го спод, при сту пи ће љу ди из ње га 
је дан по је дан. јавно открије
15. Па ко се на ђе у про клет ству, не ка се 

спа ли ог њем и он и све ње го во, јер пре-
сту пи за вјет Го спод њи и учи ни бе за ко ње 
у *Изра и љу. *1.Мој. 34,7.
16. И устав ши Исус ују тру ра но ре че те 

при сту пи Изра иљ по пле ме ни ма сво јим; 
и об ли чи се пле ме Ју ди но.
17. По том ре че те при сту пи ше по ро ди це 

Ју ди не; и об ли чи се по ро ди ца За ри на; по-
том ре че те при сту пи по ро ди ца За ри на, до-
ма ћин је дан по је дан, и об ли чи се Зав ди ја.
18. И ре че, те при сту пи ње гов дом, љу ди 

је дан по је дан, и об ли чи се Ахан син Хар-
ми је си на Зав ди је си на За ри на од пле-
ме на Ју ди на.
19. И ре че Исус Аха ну: Си не, хај де дај 

хва лу *Го спо ду Бо гу †Изра и ље ву, и при-
знај пред Њим, и ка жи ми шта си учи нио, 
не мој та ји ти од ме не. *4.Мој. 5,6. †1.Сам. 6,5.
20. А Ахан од го во ри Ису су и ре че: Исти-

 на је, ја згри је ших Го спо ду Бо гу Изра и-
ље ву, и учи них та ко и та ко:
21. Ви дјех у пли је ну је дан ли јеп плашт 

ва ви лон ски, и двје ста си ка ла сре бра, и 
јед ну шип ку зла та од пе де сет си ка ла, па се 
по ла ко мих и узех; и ено је за ко па но у зе-
мљу усред мо је га ша то ра, и сре бро оздо.
22. Та да Исус по сла по сла ни ке, ко ји отр-

ча ше у ша тор, и гле, бје ше за ко па но у ша-
то ру ње го ву, и оздо сре бро.
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23. И узе ше из ша то ра и до не со ше к 
Ису су и сви јем си но ви ма Изра и ље ви јем, 
и мет ну ше пред Го спо да.
24. Та да Исус и с њим сав Изра иљ узе ше 

Аха  на си на За ри на, и сре бро и плашт и 
шип ку зла та, и си но ве ње го ве и кће ри ње-
го ве, и во ло ве ње го ве и ма гар це ње го ве, и 
ов  це ње го ве, и ша тор и све што бје ше ње го-
 во, и из ве до ше у *до ли ну Ахор. *Исус Н. 15,7.
25. И ре че Исус: Што си нас смео? Го спод 

да те сме те да нас! И за су га ка ме њем сав 
Изра иљ, и спа ли ше све ог њем за сув ши 
ка ме њем.
26. По том на ба ца ше на њ ве ли ку го ми  лу 

ка ме ња, ко ја сто ји и *да нас. И †Го спод се 
по вра ти од же сти не гње ва сво је га. Оту да 
се про зва оно мје сто ‡до ли на Ахор до 
да нас. *Исус Н. 8,29. †5.Мој. 13,17. ‡Иса. 65,10.

Освајање града Гаја. Читање благослова и 
проклетства на гори Гаризиму и Евалу.

8.Иза то га ре че *Го спод Ису су: Не бој 
се и не пла ши се; узми са со    бом 

сав на род што је за бој, па уста ни и иди на 
Гај; ево пре да дох ти у ру ке †ца ра гај ско га 
и на род ње гов и град ње гов и ‡зе мљу 
ње го ву. *5.Мој. 1,21. †Исус Н. 6,2. ‡Исус Н. 2,11.
2. И учи ни с Га јем и ца рем ње го ви јем ка ко 

си учи нио с Је ри хо ном и ње го ви јем ца рем; 
али пли јен из ње га и сто ку ње го ву раз гра-
би те за се. На мје сти за сје ду иза гра да.
3. И уста Исус и сав на род што бје ше за 

бој, да иду на Гај; и иза бра Исус три де сет 
ти су ћа ју на ка, и по сла их но ћу;
4. И за по вје ди им го во ре ћи: Гле дај те ви 

ко ји ће те би ти у за сје ди иза гра да, да не 
бу де те вр ло да ле ко од гра да, не го бу ди те 
сви го то ви.
5. А ја и сав на род што је са мном при ма-

кну ће мо се гра ду; па кад они изи ђу пред 
нас, ми ће мо као и при је по бје ћи ис пред 
њих.
6. Те ће они по ћи за на ма до кле их не 

одво ји мо од гра да, јер ће ре ћи: Бје же ис-
пред нас као и при је. И ми ће мо бје жа ти 
ис пред њих.
7. Та да ви изи ђи те из за сје де и ис тје рај те 

из гра да што бу де оста ло. Јер ће вам га 
да ти Го спод Бог ваш у ру ке.

8. А кад узме те град, за па ли те га ог њем; 
по ри је чи Го спод њој учи ни те. Ето, за по-
вје дио сам вам.
9. Та ко их по сла Исус, и они оти до ше у 

за сје ду, и ста до ше из ме ђу Ве ти ља и Га ја, 
са за па да Га ју; а Исус пре но ћи ону ноћ 
ме ђу на ро дом.
10. А ују тру уста *Исус ра но и пре бро ји 

на род, па по ђе са стар је ши на ма Изра и-
ље ви јем пред на ро дом на Гај. *Исус Н. 3,1.
11. И сва вој ска што бје ше с њим по ђе 

и при ма кав ши се до ђо ше пре ма гра ду и 
ста до ше у око са сје ве ра Га ју; а би ја ше до-
ли на из ме ђу њих и Га ја.
12. И узе око пет ти су ћа љу ди, и на мје сти 

их у за сје ду из ме ђу *Ве ти ља и Га ја, са за-
па да гра ду Га ју. *1.Мој. 28,19; 1.Мој. 12,8.
13. И кад се на мје сти сав на род, сва вој-

ска, што би ја ше са сје ве ра гра ду и што би-
ја ше у за сје ди са за па да гра ду, изи ђе Исус 
ону ноћ усред до ли не.
14. И кад то ви дје цар гај ски, љу ди у гра ду 

по хи тје ше и ура ни ше; и изи ђо ше онај час 
у по ље пред Изра и ља у бој, цар и сав на-
род ње гов. А не зна ђа ше да има за сје да за 
њим иза гра да.
15. Та да Исус и сав Изра иљ, као да их по-

би ше, на го ше бје жа ти к *пу сти њи.
*Исус Н. 16,1.

16. А они са зва ше сав на род што бје ше 
у гра ду да их тје ра ју. И тје ра ше Ису са, и 
одво ји ше се од сво га гра да.
17. И не оста ни ко у Га ју ни у Ве ти љу да 

не по ђе за Изра и љем; и оста ви ше град 
отво рен, и тје ра ху Изра и ља.
18. Та да ре че *Го спод Ису су: Диг ни за-

ста ву што ти је у ру ци пре ма Га ју, јер ћу ти 
га да ти у ру ке. И по ди же Исус за ста ву што 
му бје ше у ру ци пре ма гра ду. *5.Мој. 7,23.
19. А они што би ја ху у за сје ди од мах ус-

та ше са сво је га мје ста, и по тр ча ше чим он 
по ди же ру ку сво ју, и уђо ше у град и узе ше 
га, и бр зо за па ли ше град ог њем.
20. А кад се Га ја ни оба зре ше, а то дим од 

гра да ди за ше се до *не ба, и не има ху ку да 
бје жа ти ни та мо ни амо; а на род ко ји бје-
жа ше у пу сти њу по вра ти се на оне ко ји га 
тје ра ху. *Суд. 20,40.
21. И Исус и сав Изра иљ ви дјев ши да је за-

сје да њи хо ва узе ла град и гдје се ди же дим 
од гра да, вра ти ше се и уда ри ше на Га ја не.
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22. А они из гра да изи ђо ше пред њих, те 
би ја ху ме ђу Изра иљ ци ма од о вуд и од о-
нуд, и по би ше их та ко да ни је дан не оста 
жив ни ти уте че.
23. А ца ра гај ско га ухва ти ше жи ва и до-

ве до ше к Ису су.
24. А кад по би ше Изра иљ ци све Га ја не 

у по љу, у пу сти њи, ку да их го ни ше, и па-
до ше сви од оштро га ма ча, те се ис три-
је би ше, он да се вра ти ше сви Изра иљ ци 
у Гај, и исје ко ше што још бје ше у ње му 
оштри јем ма чем.
25. А сви јех што из ги бо ше онај дан, и 

љу ди и же на, бје ше два на ест ти су ћа, са-
ми јех Га ја на.
26. И Исус не спу сти ру ке сво је, ко ју 

бје ше по ди гао са за ста вом, до кле не по-
би ше све ста нов ни ке гај ске.
27. Са мо сто ку и пли јен из гра да оно га 

раз гра би ше Изра иљ ци за се, као што 
бје ше Го спод за по вје дио Ису су.
28. И Исус спа ли Гај, и обра ти га у го ми лу 

вјеч ну, и у пу стош до да на шње га да на.
29. А ца ра гај ско га обје си на др во и ос та-

 ви до ве че ра; а о за хо ду сун ча ном за по ви-
је ди *Исус те ски до ше ти је ло ње го во с др-
ве та и ба ци ше пред вра та град ска, и на-
ба ца ше на њ ве ли ку го ми лу ка ме ња, ко ја 
сто ји и †да нас. *Исус Н. 10,26. †Исус Н. 7,26.
30. Та да Исус на чи ни ол тар *Го спо ду 

Бо гу Изра и ље ву на го ри †Ева лу,
*1.Мој. 8,20. †5.Мој. 27,4.

31. Као што бје ше за по вје дио Мој си је слу-
 га Го спод њи си но ви ма Изра и ље вим, као 
што пи ше у књи зи за ко на Мој си је ва, *ол-
тар од ци је ло га ка ме ња, пре ко ко је га ни је 
пре ву че но гво жђе; и при не со ше на ње му 
†жр тве па ље ни це Го спо ду, и при не со ше 
жр тве за хвал не. *2.Мој. 20,25. †2.Мој. 20,24.
32. И пре пи са он дје на ка ме њу за кон 

Мој си јев, ко ји је на пи сао си но ви ма Изра-
и ље ви јем.
33. И сав Изра иљ и стар је ши не ње го ве и 

упра ви те љи и су ди је ње го ве ста до ше с об је 
стра не ков че га, пре ма све ште ни ци ма *Ле-
ви  ти ма, ко ји но ша ху †ков чег за вје та Го -
спод ње га, и стра нац и до мо ро дац; по ло  ви-
 на пре ма го ри Га ри зи му а по ло ви на пре ма 
го  ри Ева лу, као што бје ше за по вје дио Мој-
си  је слу га Го спод њи да бла го сло ви на род 
Из ра и љев нај при је. *5.Мој. 31,25. †5.Мој. 31,9.

34. И по том про чи та све ри је чи за ко на, 
бла го слов и про клет ство, све ка ко је на-
пи са но у књи зи за ко на.
35. Не би нијед не ри је чи од све га што је 

Мој си је на пи сао, ко је не про чи та Исус 
пред *сви јем збо ром Изра и ље вим, и же-
на ма и дје цом и стран ци ма ко ји иђа ху 
ме ђу њи ма. *Зах. 8,23.

Становници Гаваона задобијају 
лукавством пријатељство 

синова Израиљевих и буду 
одређени да стално служе.

9.А кад то чу ше сви ца ре ви ко ји 
би ја ху с ову стра ну *Јор да на по 

бр ди ма и по до ли на ма и по све му бри је гу 
Ве ли ко га мо ра до ри до Ли ва на, Хе те јин 

и Амо ре јин, Ха на не јин, Фе ре зе јин, Је ве-
јин и Је ву се јин, *5.Мој. 1,1. Средоземног мора
2. Ску пи ше се сви да се сло жно би ју с 

Ису сом и с Изра и љем.
3. А ко ји жи вља ху у Га ва о ну чув ши шта 

учи ни Исус од Је ри хо на и од Га ја,
4. Учи ни ше и они при је ва ру; јер оти-

до ше и на чи ни ше се по сла ни ци, и узе ше 
ста ре тор бе на сво је ма гар це и ста ре мје-
хо ве вин ске, по де ра не и ис кр пље не,
5. И обу ћу ста ру и ис кр пље ну на но ге 

сво је, и ха љи не ста ре на се; и сав хљеб што 
по не со ше на пут бје ше сух и пље снив.
6. И оти до ше к Ису су у око у Гал га лу, и 

ре ко ше ње му и љу ди ма Изра иљ ци ма: 
До ђо смо из даљ не зе мље; хај де ухва ти те 
вје ру с на ма.
7. А љу ди Изра иљ ци ре ко ше Је ве ји ма: 

Мо же би ти да сје ди те усред нас, па ка ко 
ће мо ухва ти ти вје ру с ва ма?
8. Али они ре ко ше Ису су: Ми смо слу ге 

тво је. А Исус им ре че: Ко сте и от ку да 
иде те?
9. А они му ре ко ше: Из зе мље вр ло даљ не 

до ђо ше слу ге тво је у име Го спо да Бо га 
тво је га; јер чу смо сла ву Ње го ву и све што 
је учи нио у Ми си ру,
10. И све што је учи нио дво ји ци ца ре ва 

амо реј ских, ко ји би ја ху с ону стра ну Јор-
да на, Си о ну ца ру есе вон ском и Огу ца ру 
ва сан ском ко ји би ја ше у Аста ро ту.
11. И ре ко ше нам стар је ши не на ше и 

сви ста нов ни ци на ше зе мље го во ре ћи: 
Узми те бра шње ни це на пут, и иди те им 
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на су срет и ре ци те им: Ми смо слу ге ва ше, 
хај де ухва ти те вје ру с на ма.

торба и храна за пут
12. Ово је хљеб наш: Врућ смо по ни је ли 

на пут од ку ћа сво јих кад смо по шли пред 
вас, а сад ето осу шио се и упље сни вио.
13. А ово су мје хо ви вин ски: На ли смо но-

 ве, и ето су се већ по де ра ли; и ха љи не на ше 
и обу ћа на ша ове шта од даљ но га пу та.
14. И по вје ро ва ше љу ди по бра шње-

ни ци, а не упи та ше *Го спо да шта ће ре ћи.
*1.Сам. 30,8; Суд. 1,1.

15. И Исус учи ни с њи ма мир, и за да де 
им вје ру да ће их оста ви ти у жи во ту; и за-
кле ше им се кне зо ви од збо ра.
16. Али по сли је три да на, кад ухва ти ше 

вје ру с њи ма, чу ше да су им су сје ди и да 
жи ве усред њих.
17. Јер по ђо ше си но ви Изра и ље ви и до-

ђо ше у гра до ве њи хо ве тре ћи дан; а гра-
до ви им бија ху: *Га ваон и Ке фи ра и Ви-
рот и Ки ри јат-Ја рим. *Исус Н. 18,25.
18. И не по би ше их си но ви Изра и ље ви, 

јер им се кне зо ви од збо ра за кле ше Го-
спо дом Бо гом Изра и ље ви јем. Али сав 
збор ви ка ше на кне зо ве.
19. Та да сви кне зо ви ре ко ше све му збо-

 ру: Ми смо им се за кле ли Го спо дом Бо гом 
Изра и ље ви јем; за то са да не мо же мо ди-
ра ти у њих.
20. Учи ни мо им то, и оста ви мо их у жи-

во ту, да не до ђе гњев на нас због за кле тве 
ко јом им се за кле смо.
21. Још им ре ко ше кне зо ви: Не ка оста ну 

у жи во ту, па не ка си је ку * др ва и но се во ду 
све му збо ру, ка ко им кне зо ви ка за ше.

*5.Мој. 29,11.
22. По том их до зва Исус и ре че им го во-

ре ћи: За што нас пре ва ри сте и ре ко сте: 
Вр ло смо да ле ко од вас, кад ето жи ви те 
усред нас?
23. За то са да да сте про кле ти и да сте до-

ви је ка ро бо ви и да си је че те др ва и но си те 
во ду за дом Го спо да Бо га мо је га.
24. А они од го во ри ше Ису су и ре ко ше: 

До и ста је би ло ја вље но слу га ма тво јим 
ка ко је за по вје дио *Го спод Бог твој Мој-
си ју слу зи сво је му да вам да сву ову †зе-
мљу и да ис три је би све ста нов ни ке ове 
зе мље ис пред вас; сто га се вр ло по бо ја-

смо жи во ту сво је му од вас и учи ни смо 
та ко. *5.Мој. 7,1. †2.Мој. 15,14.
25. А са да ето смо ти у ру ку; чи ни што ми-

слиш да је до бро и пра во да с на ма учи ниш.
26. И учи ни им та ко и са чу ва их од ру ку 

си но ва Изра и ље ви јех, те их не по би ше.
27. И од ре ди их Исус у тај дан да си је ку 

др ва и но се во ду збо ру и за ол тар Го спод њи 
до да на шње га да на на мје сту ко је из бе ре.

Необична побједа Исусова над пет 
царева Аморејаца. Други успјеси.

10.А кад чу Адо ни се дек цар је ру-
са лим ски да је *Исус узео Гај 

и рас ко пао га, као што је учи нио с Је ри хо-
ном и ње го ви јем ца рем, та ко да је учи нио 
и с Га јем и ње го ви јем ца рем, и да су Га ва-
о ња ни учи ни ли мир с Изра и љем и сто је 
усред њих, *Исус Н. 9,15.
2. Упла ши се вр ло; јер Га ваон би ја ше ве-

лик град као ка кав цар ски град, и би ја ше 
ве ћи од Га ја, и сви љу ди у ње му би ја ху 
хра бри.
3. За то по сла Адо ни се дек цар је ру са лим-

ски к Оа му ца ру хе врон ском и к Пи ра му 
ца ру јар мут ском и к Ја фи ји ца ру ла хи ском 
и к Да ви ру ца ру је глон ском, и по ру чи:
4. Хо ди те к ме ни, и по мо зи те ми да уда-

ри мо на Га ваон, јер учи ни мир с Ису сом и 
са си но ви ма Изра и ље вим.
5. И ску пи се и по ђе пет ца ре ва амо реј-

ских, цар је ру са лим ски, цар хе врон ски, 
цар јар мут ски, цар ла хи ски, цар је глон-
ски, они и сва вој ска њи хо ва, и став ши у 
око под Га ва о ном по че ше га би ти.
6. Та да Га ва о ња ни по сла ше к Ису су у око 

у Гал га лу и ре ко ше: Не мој диг ну ти ру ку 
сво јих са слу гу сво јих; хо ди бр зо к на ма, 
из ба ви нас и по мо зи нам, јер се ску пи ше 
на нас сви ца ре ви амо реј ски ко ји жи ве у 
го ра ма.
7. И изи ђе Исус из Гал га ла, он и с њим сав 

на род што бје ше за бој, сви ју на ци.
8. И Го спод ре че Ису су: Не бој их се; јер 

их да дох те би у ру ке, ни је дан се не ће одр-
жа ти пред то бом.
9. И Исус уда ри на њих из не на да, ишав-

 ши ци је лу ноћ од Гал га ла,
10. И сме те их *Го спод пред †Изра и љем, 

ко ји их љу то по би код Га ва о на, па их по-
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тје ра пу тем ка ко се иде у Ве то рон, и сје-
ко ше их до ‡Ази ке и до Ма ки де.

*Суд. 4,15. †1.Сам. 7,10. ‡Исус Н. 15,35.
11. А кад бје жа ху ис пред Изра и ља и би ја ху 

низ вр лет ве то рон ску, ба ци *Го спод на њих 
ка ме ње ве ли ко из †не ба до ри до Ази ке, те 
ги ња ху: и ви ше их из ги бе од ка ме ња град-
но га не го што их по би ше си но ви Изра и-
ље ви ма чем. *Псал. 18,13. †От кр. 16,21.
12. Та да про го во ри Исус Го спо ду онај дан 

кад Го спод пре да де Амо реј ца си но ви ма 
Изра и ље ви јем, и ре че пред си но ви ма 
Изра и ље ви јем: Ста ни Сун це над Га ва о-
ном, и Мје се че над до ли ном елон ском.
13. И ста де Сун це и уста ви се Мје сец, до-

кле се не осве ти на род не при ја те љи ма 
сво јим. Не пи ше ли то у Књи зи исти ни-
то га? И ста де Сун це на сред не ба и не на же 
к за па ду ско ро за цио дан. праведника
14. И не би та кво га да на ни при је ни по-

сли је, да *Го спод по слу ша глас чо вјеч ји, 
јер Го спод во је ва за Изра и ља. *2.Мој. 14,14.
15. И вра ти се Исус и сав Изра иљ с њим 

у око у Гал гал.
16. А они јех пет ца ре ва уте ко ше и са-

кри ше се у пе ћи ну код Ма ки де.
17. И до ђе глас Ису су: На ђе се пет ца ре ва 

са кри ве ни јех у пе ћи ни код Ма ки де.
18. А Исус ре че: При ва ли те ве ли ко ка-

ме ње на вра та пе ћи ни, и на мје сти те љу де 
код ње да их чу ва ју.
19. А ви не стој те, не го го ни те не при ја-

те ље сво је и биј те оста так њи хов, не дај те 
им да уђу у гра до ве сво је, јер вам их да де у 
ру ке Го спод Бог ваш.
20. А кад Исус и си но ви Изра и ље ви пре-

ста ше би ти их у бо ју вр ло ве ли ком, ра з-
бив ши их са сви јем, а ко ји оста ше жи ви, 
уте ко ше у твр де гра до ве,
21. Вра ти се сав на род здра во у око к Ису су 

у Ма ки ду, и ни ко не ма че је зи ком сво јим 
на си но ве Изра и ље ве, ни на јед но га.
22. Та да ре че Исус: Отво ри те вра та оне 

пе ћи не, и из ве ди те к ме ни они јех пет ца-
ре ва из пе ћи не.
23. И учи ни ше та ко, и из ве до ше к ње му 

они јех пет ца ре ва из пе ћи не: Ца ра је ру са-
лим ско га, ца ра хе врон ско га, ца ра јар мут-
ско га, ца ра ла хи ско га, ца ра је глон ско га.

24. А кад из ве до ше те *ца ре ве к Ису су, 
са зва Исус све љу де Изра иљ це, и ре че вој-
во да ма од вој ске ко је би ја ху ишле с њим: 
При сту пи те и ста ни те но га ма сво јим на 
вра то ве ови јем ца ре ви ма. И они при сту-
пи ше и ста до ше им на вра то ве но га ма 
сво јим. *5.Мој. 7,24.
25. А Исус им ре че: Не бој те се и не пла-

ши те се; бу ди те сло бод ни и хра бри, јер ће 
та ко учи ни ти *Го спод сви јем не при ја те-
љи ма ва шим на ко је за вој шти те.*5.Мој. 3,21.
26. По том их по би *Исус и по гу би их, и 

обје си их на пет др ве та, и оста ше ви се ћи 
на др ве ти ма до ве че ра. *Исус Н. 8,29.
27. А о за хо ду сун ча ном за по вје ди *Исус 

те их ски до ше с др ве та и ба ци ше их у пе-
ћи ну, у ко ју се би ја ху са кри ли, и мет ну ше 
ве ли ко ка ме ње на вра та пе ћи ни, ко је оста 
он дје до да нас. *Исус Н. 8,29.
28. Исто га да на узе Исус и Ма ки ду, и све 

у њој иси је че оштри јем *ма чем, и †ца ра 
ње зи на и њих по би, све ду ше ко је бје ху у 
њој, не оста ви ни јед но га жи ва; и учи ни с 
ца рем ма кид ским као што учи ни с ца рем 
је ри хон ским. *Исус Н. 6,21. †Исус Н. 10,37.
29. По том оти де Исус и сав Изра иљ с 

њим из Ма ки де у *Лив ну, и ста де би ти 
Лив ну. *Исус Н. 15,42.
30. Па и њу пре да де Го спод у ру ке Изра-

и љу и ца ра ње зи на; и иси је че све оштри-
јем ма чем, све ду ше ко је би ја ху у њој, не 
оста ви у њој ни јед но га жи ва; и учи ни с 
ца рем ње зи ни јем као што учи ни с ца рем 
је ри хон ским.
31. По том оти де Исус и сав Изра иљ с 

њим из Лив не на *Ла хис, и ста де у око 
пред њим, и ста де га би ти. *2.О цар. 14,19.
32. И Го спод пре да де Ла хис у ру ке Изра-

и љу, и он га узе сју тра дан, и иси је че све 
оштри јем ма чем, све ду ше што би ја ху у 
ње му, исто она ко ка ко учи ни с Лив ном.
33. Та да до ђе Орам цар ге зер ски у по моћ 

Ла хи су; али по би Исус ње га и на род ње-
гов да не оста ни је дан жив.
34. По том по ђе Исус и сав Изра иљ с њим 

из Ла хи са на Је глон, и став ши у око пре ма 
ње му уда ри ше на њ;
35. И узе ше га исти дан, и исје ко ше све 

оштри јем ма чем; све ду ше што би ја ху у 
ње му по би тај дан исто она ко ка ко учи ни 
с Ла хи сом.

КЊИ ГА ИСУ СА НА ВИ НА,  ГЛ. 10.



– 212 –

36. По том се по ди же Исус и сав Изра иљ 
с њим из Је гло на на Хе врон, и ста до ше га 
би ти;
37. И узе ше га и исје ко ше оштри јем ма-

чем, и ца ра ње го ва и све гра до ве ње го ве, 
све ду ше што би ја ху у њи ма; не оста ви 
ни јед но га жи ва исто она ко ка ко учи ни с 
Је гло ном; за тре га са сви јем ду ша ма што 
би ја ху у ње му.
38. По том се обра ти Исус и сав Изра иљ с 

њим на *Да вир, и ста де га би ти; *Исус Н. 15,15.
39. И узе га и ца ра ње го ва и све гра до ве 

ње го ве, и исје ко ше их оштри јем ма чем и 
згу би ше све ду ше што би ја ху у њи ма; не 
оста ви ни јед но га жи ва; као што учи ни с 
Хе вро ном, та ко учи ни с Да ви ром и ца рем 
ње го ви јем, и као што учи ни с Лив ном и 
ца рем ње зи ни јем.
40. Та ко по би *Исус сву зе мљу, го ре и ју-

жну стра ну и рав ни це и до ли не, и све ца-
ре ве њи хо ве; не оста ви ни јед но га жи ва, не-
 го све ду ше жи ве згу би, као што бје ше за-
по вје дио Го спод Бог Изра и љев. *Исус Н. 11,16.
41. И по би их *Исус од Ка дис-Вар ни је до 

†Га зе, и сву зе мљу го сен ску до Га ва о на.
*Исус Н. 11,16. †1.Мој. 10,19.

42. А све те ца ре ве и зе мљу њи хо ву узе 
Исус ује дан пут; јер Го спод Бог Изра и љев 
во је ва ше за Изра и ља.
43. По том се вра ти Исус и сав Изра иљ с 

њим у око, у Гал гал.
Истребљење многијех 
хананејскијех племена.

11.А кад то чу Ја вин цар асор ски, по-
сла к Јо ва ву *ца ру ма дон ском и 

к ца ру си мрон ском и к ца ру ах сав ском,
*Исус Н. 10,3.

2. И к ца ре ви ма ко ји би ја ху на сје ве ру у 
го ра ма и по рав ни ца ма на ју гу од Хи не-
ро та и у до ли ни и у На фат-До ру на за пад,
3. Ка Ха на не ји ну на ис то ку и за па ду, и 

Амо ре ји ну и Хе те ји ну и Фе ре зе ји ну и Је-
ву се ји ну у го ра ма, и к Је ве ји ну под Ер мо-
ном у зе мљи Ми спи.
4. И изи ђо ше они и сва вој ска њи хо ва с 

њи ма, мно ги на род као пи је сак на бри-
је гу мор ском, и ко њи и ко ла мно га ве о ма.
5. Сви ти ца ре ви до го во ри ше се и до-

ђо ше, и ста до ше за јед но у око на во ди 
Ме ро му, да уда ре на Изра и ља.

6. А Го спод ре че Ису су; Не бој их се; јер 
сју тра у ово до ба Ја ћу учи ни ти те ће сви 
би ти по би је ни пред Изра и љем; коњ има 
њи хо ви јем ис пре си је цај жи ле, и ко ла њи-
хо ва по па ли ог њем.
7. И изи ђе Исус и сва вој ска с њим на 

њих на во ду Ме ром из не на да, и уда ри ше 
на њих.
8. И Го спод их да де у ру ке Изра и љу, те их 

раз би ше и тје ра ше их до Си до на ве ли-
ко га и до во де Ми сре фо та и до по ља Ми-
спе на ис ток; и та ко их по би ше да не оста-
ви ше ни јед но га жи ва.
9. И учи ни им Исус ка ко му бје ше за по вје-

дио Го спод: Коњи ма њи хо ви јем ис пре си-
је ца жи ле, и ко ла њи хо ва по па ли ог њем.
10. И вра тив ши се Исус у то ври је ме, узе 

Асор, и уби ца ра ње го ва ма чем; а Асор 
бје ше при је гла ва сви јем ти јем цар стви ма.
11. И по би ше све жи во што бје ше у ње му 

оштри јем ма чем си је ку ћи, те не оста ни-
шта жи во; а Асор спа ли ше ог њем.
12. И све гра до ве они јех ца ре ва и све ца-

ре ве њи хо ве узе Исус и иси је че их оштри-
јем ма чем и по би их, као што бје ше за по-
вје дио Мој си је слу га Го спод њи.
13. Али ни јед но га гра да ко ји оста у оп ко-

пи ма сво јим не по па ли Изра иљ, осим са-
мо га Асо ра, ко ји спа ли Исус.
14. А сав пли јен из ти јех гра до ва и сто ку 

по гра би ше за се бе си но ви Изра и ље ви; са-
 мо љу де све исје ко ше оштри јем ма чем, те  их 
ис три је би ше, не оста ви ше никога жи ва.
15. Ка ко за по вје ди *Го спод †Мој си ју 

слу зи сво је му, та ко Мој си је за по вје ди 
Ису су, а Исус та ко учи ни; ни шта не из о-
ста ви од све га што бје ше Го спод за по вје-
дио Мој си ју. *5.Мој. 7,2. †Исус Н. 1,7.
16. И та ко узе *Исус сву ту †зе мљу, го ре 

и сав ју жни крај и сву зе мљу го сен ску, и 
рав ни цу и по ље, го ру Изра и ље ву и рав-
ни цу ње го ву. *Исус Н. 10,41. †Исус Н. 12,8.
17. Од го ре *Ала ка, ко ја се пру жа к Си ру, 

до Вал-Га да у по љу ли ван ском, под го ром 
Ер мо ном; и све ца ре ве њи хо ве за ро би и 
по би их и по гу би. *Исус Н. 12,7.
18. Ду го вре ме на во је ва Исус на те ца ре ве.
19. Не би ни јед но га гра да ко ји учи ни 

мир са си но ви ма Изра и ље ви јем, осим Је-
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ве ја ко ји жи вља ху у Га ва о ну; све их узе ше 
ра том.
20. Јер од *Го спо да би, те отврд ну †ср це 

њи хо во да изи ђу у бој на Изра и ља, да би 
их по тро и да им не би би ло ми ло сти, 
не го да би их ис три је био, као што бје ше 
за по вје дио ‡Го спод Мој си ју.

*Суд. 14,4. †2.Мој. 4,21. ‡5.Мој. 20,16.
21. У то ври је ме до ђе *Исус, те ис три је би 

Ена ки ме из го ра, из † Хе вро на, из Да ви ра, 
из Ана ва и из све го ре Ју ди не и из све 
го ре Изра и ље ве, с гра до ви ма њи хо ви јем 
по тре их Исус. *Исус Н. 15,13. †4.Мој. 13,23.
22. Ни је дан Ена ким не оста у зе мљи си-

но ва Изра и ље вих; са мо у Га зи, у *Га ту и у 
†Азо ту оста ше. *1.Сам. 17,4. †Исус Н. 15,46.
23. Та ко узе *Исус сву †зе мљу, као што 

бје ше ка зао ‡Го спод Мој си ју; и да де је у 
на сљед ство Изра и љу пре ма ди је ло ви ма 
њи хо ви јем, по пле ме ни ма њи хо ви јем. И 
зе мља по чи ну од ра та.

*Исус Н. 23,1. †4.Мој. 26,53. ‡Исус Н. 21,44.

Тридесет и један побијеђен цар 
на објема странама Јордана.

12.А ово су *ца ре ви зе маљ ски ко је 
по би ше си но ви Изра и ље ви и 

зе мљу њи хо ву осво ји ше с ону стра ну Јор-
да на к ис то ку, од по то ка Ар но на до го ре 
Ер мо на и сву рав ни цу к ис то ку: *5.Мој. 3,8.
2. Сион цар амо реј ски ко ји ста ја ше у 

Есе во ну и вла да ше од Аро и ра ко ји је на 
бри је гу по то ка Ар но на, и од по ло ви не 
по то ка и по ло ви ном Га ла да до по то ка Ја-
во ка, гдје је ме ђа си но ва амон ских;
3. И од рав ни це до мо ра Хи не рот ско га 

к ис то ку, и до мо ра уз по ље, до мо ра Сла-
но га к ис то ку, ка ко се иде к Вет си мо ту, и с 
ју га под го ру Фа згу; Генисаретско језеро
4. И су сјед му Ог цар ва сан ски, ко ји бје ше 

остао од Ра фа ја и сје ђа ше у Аста ро ту и у 
Едра ји ну,
5. И вла да ше го ром Ер мо ном и Сал хом и 

сви јем Ва са ном до ме ђе ге сур ске и ма хат-
ске, и по ло ви ном Га ла да до ме ђе Си о на 
ца ра есе вон ско га.
6. Њих по би Мој си је слу га Го спод њи и 

си но ви Изра и ље ви; и ту зе мљу да де Мој-
си је слу га Го спод њи у на сљед ство пле-
ме ну Ру ви мо ву и пле ме ну Га до ву и по ло-
ви ни пле ме на Ма на си ји на.

7. А ово су ца ре ви зе маљ ски ко је по би 
Исус са си но ви ма Изра и ље ви јем с ону 
стра ну Јор да на к за па ду, од Вал-Га да у 
по љу ли ван ском па до го ре Ала ка ка ко се 
иде к Си ру; и ту зе мљу да де Исус пле ме-
ни ма Изра и ље вијем у на сљед ство пре ма 
ди је ло ви ма њи хо ви јем,
8. По го ра ма и по рав ни ца ма, по по љи ма 

и по до ли на ма, и у пу сти њи и на ју жном 
кра ју, зе мљу хе теј ску, амо реј ску и ха на-
неј ску, фе ре зеј ску, је веј ску и је ву сеј ску:
9. Цар је ри хон ски је дан; цар гај ски до 

Ве ти ља је дан;
10. Цар је ру са лим ски је дан; цар хе врон-

ски је дан;
11. Цар јар мут ски је дан; цар ла хи ски је дан;
12. Цар је глон ски је дан; цар ге зер ски је дан;
13. Цар да вир ски је дан; цар га дер ски је дан;
14. Цар орам ски је дан; цар арад ски је дан;
15. Цар од Лив не је дан; цар одо лам ски 

је дан;
16. Цар ма кид ски је дан; цар ве тиљ ски 

је дан;
17. Цар та фув ски је дан; цар ефер ски је дан;
18. Цар афеч ки је дан; цар са рон ски је дан;
19. Цар ма дон ски је дан; цар асор ски је дан;
20. Цар си мрон-ме рон ски је дан; цар ах-

сав ски је дан;
21. Цар та на шки је дан; цар ме гид ски је дан;
22. Цар ке де ски је дан; цар јок не ам ски код 

Кар ми ла је дан;
23. Цар дор ски у На фат-До ру је дан; цар 

*го јим ски у Гал га лу је дан;
*1.Мој. 14,1.

24. Цар те ра ски је дан. Све га три де сет и 
је дан цар.

Подјела земље. Насљедства двају и 
по племена с оне стране Јордана.

13.А *Исус већ би ја ше стар и вре-
ме нит. И ре че му Го спод: Ти 

си стар и вре ме нит, а зе мље је оста ло вр ло 
мно го да се осво ји. *Исус Н. 23,1.
2. Ово је зе мља што је оста ла: Све ме ђе 

фи ли стеј ске и сва ге сур ска,
3. Од Си о ра, ко ји је пред Ми си ром, до 

ме ђе ака рон ске на сје вер; то при па да Ха-
на не ји ма; пет кне же ви на фи ли стеј ских, 
га зеј ска, азот ска, аска лон ска, ге теј ска и 
ака рон ска, и Аве ји;
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4. С ју га сва зе мља ха на неј ска и Ме а ра, 
што при па да Си дон ци ма до Афе ка, до 
ме ђе амо реј ске.
5. И зе мља ги влеј ска и сав Ли ван к ис-

то ку, од Вал-Га да под го ром Ер мо ном па 
до ула ска емат ско га;
6. Све ко ји жи ве у тој го ри од Ли ва на до 

во де Ми сре фо та, све Си дон це Ја ћу отје-
ра  ти ис пред си но ва Изра и ље вих; са мо је 
раз ди је ли ждри је бом Изра и љу у на сљед-
ство, као што сам ти за по вје дио.
7. Раз ди је ли, да кле, ту зе мљу у на сљед-

ство ме ђу де вет пле ме на и по ло ви ну пле-
ме на Ма на си ји на.
8. Јер с дру гом по ло ви ном пле ме Ру ви-

мо во и Га до во при ми ше свој дио, ко ји 
им да де Мој си је с ону стра ну Јор да на к 
ис то ку, ка ко им да де Мој си је слу га Го-
спод њи,
9. Од Аро и ра ко ји је на бри је гу по то ка 

Ар но на и гра да на сред по то ка, и сву рав-
ни цу ме дев ску до Де во на,
10. И све гра до ве Си о на ца ра амо реј-

ско га, ко ји ца ро ва у Есе во ну, до ме ђе си-
но ва Амо но ви јех,
11. И Га лад и ме ђу ге сур ску и ма хат ску и 

сву го ру ер мон ску и сав Ва сан до Сал хе;
12. Све цар ство Ого во у Ва са ну, ко ји Ог 

ца ро ва у Аста ро ту и Едра ји ну и бје ше 
остао од Ра фа ја; а Мој си је их по би и ис-
три је би.
13. Али Ге су ре ја и Ма ха те ја не иза гна ше 

си но ви Изра и ље ви, не го Ге су ре ји и Ма-
ха те ји оста ше ме ђу Изра и љем до да нас.
14. Са мо пле ме ну *Ле ви је ву не да де на-

сљед ства; жр тве ог ње не Го спо да Бо га 
Изра и ље ва је су на сљед ство ње го во, као 
што му је ре као. *5.Мој. 10,9.
15. А да де Мој си је пле ме ну си но ва Ру ви-

мо ви јех по по ро ди ца ма њи хо ви јем,
16. И ме ђе им бје ху од Аро и ра ко ји је на 

бри је гу по то ка Ар но на, и град ко ји је на 
сри је ди по то ка, и сва ра ван до Ме де ве,
17. Есе вон са сви јем гра до ви ма сво јим 

у рав ни, Де вон и Ва мот-Вал и Вет-Вал-
меон,
18. И Ја са и Ка ди мот и Ми фат,
19. И *Ки ри ја та јим и Сив ма и За рет-Сар 

на го ри код до ли не, *4.Мој. 32,37.
20. И Вет-Фе гор и Аздот-Фа зга и Вет-Је-

си мот,

21. И сви гра до ви у рав ни, и све цар ство 
Си о на ца ра амо реј ско га, ко ји ца ро ва у 
Есе во ну, ко је га уби Мој си је с кне зо ви ма 
ма ди јан ским, Еви јом и Ре ке мом и Су ром 
и Уром и Ре вом, кне зо ви ма Си о но ви јем, 
ко ји жи вља ху у оној зе мљи.
22. И *Ва ла ма си на Ве о ро ва вра ча уби ше 

сино ви Изра и ље ви ма чем с дру ги ма по-
би је ни јем. *4.Мој. 22,5.
23. И бје ху ме ђе си но ва Ру ви мо ви јех 

Јор дан с ме ђа ма сво јим. То је на сљед ство 
си но ва Ру ви мо ви јех по по ро ди ца ма њи-
хо ви јем, гра до ви и се ла њи хо ва.
24. И да де Мој си је пле ме ну Га до ву, си но-

ви ма Га до ви јем по по ро ди ца ма њи хо ви јем,
25. И бје ху им ме ђе *Ја зир и сви гра-

до ви га лад ски и по ло ви на †зе мље си но ва 
‡Амо но ви јех до Аро и ра ко ји је пре ма 
Ра ви, *4.Мој. 32,35. †4.Мој. 21,26. ‡Суд. 11,13.
26. И од Есе во на до Ра мот-Ми спе и Ве то-

ни ма, и од Ма ха на и ма до ме ђе да вир ске;
27. И у *до ли ни Вет-Арам и Вет-Ни мра и 

†Со кот и Са фон; оста так цар ства Си о на 
ца ра есе вон ско га, Јор дан и ме ђа ње го ва 
до кра ја мо ра Хи не рот ско га с ону стра ну 
Јор да на на ис ток. *Исус Н. 11,2. †1.Мој. 33,17.
28. То је на сљед ство си но ва Га до ви јех по 

по ро ди ца ма њи хо ви јем, гра до ви и се ла 
њи хо ва.
29. И да де Мој си је по ло ви ни пле ме на Ма-

на си ји на, и до би по ло ви на пле ме на си но ва 
Ма на си ји них по по ро ди ца ма сво јим;
30. Ме ђа им бје ше од Ма ха на и ма, сав Ва-

сан, све цар ство Ога ца ра ва сан ско га, и 
сва *се ла Ја и ро ва, што су у Ва са ну, ше зде-
сет гра до ва. *1.Днев. 2,23.
31. И по ло ви на Га ла да, и Аста рот и Едра-

јин, гра до ви цар ства Ого ва у Ва са ну, до-
па до ше си но ви ма Ма хи ра си на Ма на си-
ји на, по ло ви ни си но ва Ма хи ро ви јех по 
по ро ди ца ма њи хо ви јем.
32. То је што раз ди је ли у на сљед ство 

Мој си је у по љу мо ав ском с ону стра ну 
Јор да на пре ма Је ри хо ну на ис то ку.
33. А пле ме ну Ле ви је ву не да де Мој си је 

на сљед ства; Го спод је Бог Изра и љев њи-
хо во на сљед ство, као што им је ре као.
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Подјела земље извршена. 
Халевово насљедство.

14. А ово је што до би ше на сљед ство 
си но ви Изра и ље ви у зе   мљи 

ха нан ској, што раз ди је ли ше у на сљед ство 
*Еле а зар све ште ник и Исус син На вин и 
по гла ва ри по ро ди ца отач ких по пле  ме ни-
ма си но ва Изра и ље вих, *4.Мој. 34,17.
2. Ждри је бом ди је ле ћи им на сљед ство, 

као што за по ви је ди Го спод пре ко Мој си ја, 
ме ђу де вет пле ме на и по ло ви ну пле ме на.
3. Јер Мој си је да де на сљед ство двa ма пле-

ме ни ма и по ло ви ни пле ме на с ову стра ну 
Јор да на, а Ле ви ти ма не да де на сљед ства 
ме ђу њи ма.
4. Јер си но ва Јо си фо ви јех бје ху два пле-

ме на: Ма на си ји но и Је фре мо во, и Ле ви-
ти ма не да до ше ди је ла у зе мљи, осим гра-
до ва у ко ји ма ће жи вје ти и под гра ђа њи хо-
ви јех за сто ку њи хо ву и за бла го њи хо во.
5. Ка ко бје ше за по вје дио Го спод Мој си ју, 

та ко учи ни ше си но ви Изра и ље ви и по-
ди је ли ше зе мљу.
6. А си но ви Ју ди ни до ђо ше к Ису су у Гал-

га лу, и ре че му Ха лев син Је фо ни јин Ке-
не зеј: Ти знаш шта је ка зао Го спод Мој-
си ју слу зи Бо жи је му за ме и за те у Ка дис-
Вар ни ји.
7. Би ло ми је че тр де сет го ди на кад ме 

по сла Мој си је слу га Го спод њи из Ка-
дис-Вар ни је да ухо дим зе мљу, и ја вих му 
ствар, ка ко ми је би ло у ср цу.
8. А бра ћа мо ја што идо ше са мном упла-

ши ше ср це на ро ду; али се ја јед на ко др-
жах Го спо да Бо га сво је га.
9. И за кле се Мој си је онај дан го во ре ћи: 

За и ста зе мља по ко јој си хо дио но га ма 
сво ји ма, до па шће те би у на сљед ство и си-
но ви ма тво јим дови је ка; јер си се са сви-
јем др жао Го спо да Бо га мо је га.
10. А са да, ето, са чу ва ме Го спод у жи-

во ту, као што је ре као; има већ че тр де сет 
и пет го ди на ка ко то ре че Го спод Мој си ју, 
кад Изра иљ иђа ше по пу сти њи; и сад, ето, 
има ми да нас осам де сет и пет го ди на.
11. И *да нас сам јо ште кр је пак, као што 

сам био кад ме је †Мој си је слао; кр је пост 
ми је и сад она ква ка ква је би ла он да за 
бој и да од ла зим и до ла зим.

*5.Мој. 31,2. †5.Мој. 34,7.

12. За то дај ми са да ову го ру, за ко ју је го-
во рио *Го спод у онај дан; јер си чуо у онај 
дан да су он дје Ена ки ми и гра до ви ве ли ки и 
твр ди; да ако бу де Го спод са мном, те их ис-
тје рам, као што је Го спод ка зао. *1.Сам. 14,6.
13. И Исус га *бла го сло ви, и да де †Хе врон 

Ха ле ву си ну Је фо ни ји ну у на сљед ство.
*1.Мој. 47,7. †Исус Н. 21,11.

14. За то при па де Хе врон *Ха ле ву си ну 
Је фо ни ји ну Ке не зе ју у на сљед ство до да-
на шње га да на, јер се јед на ко др жао Го-
спо да Бо га Изра и ље ва. *Исус Н. 21,12.
15. А име *Хе вро ну би ја ше пре ђе †Ки ри-

јат-Ар ва, а Ар ва би ја ше ве лик чо вјек ме ђу 
Ена ки ми ма. И ‡зе мља по чи ну од ра та.

*Исус Н. 15,13. †1.Мој. 23,2. ‡Исус Н. 11,23.

Границе и градови Јудиног племена.

15.А ово бје ше дио си но ва Ју ди-
ни јех по по ро ди ца ма њи хо-

ви јем: Уз ме ђу *едом ску, пу сти ња Син к 
ју гу на кра ју ју жне стра не; *4.Мој. 34,3.
2. И бје ше им ју жна ме ђа од кра ја Сла-

но га мо ра, од за ли ва ко ји иде к ју гу.
3. А оту да иде на југ на бр до Акра вим, 

пре ла зи пре ко Си на, и пру жа се од ју га 
на Ка дис-Вар ни ју, и до пи ре до Есро на, а 
оту да иде на Адар и са ви ја се на Кар ку;
4. Оту да иду ћи до Асел мо на из ла зи на 

по ток ми сир ски, и крај тој ме ђи уда ра у 
мо ре. То вам је ју жна ме ђа.
5. А ме ђа к ис то ку Сла но мо ре до кра ја 

Јор да на; а ме ђа са сје вер не стра не од за-
ли ва мор ско га, до кра ја Јор да на;
6. Ода тле иде та ме ђа на Вет-Оглу, и пру жа 

се од сје ве ра до Вет-Ара ве; и ода тле иде та 
ме ђа на ка мен Во а на си на Ру ви мо ва;
7. Ода тле иде та ме ђа до Да ви ра од до-

ли не Ахо ра, и на сје вер иде на Гал гал, 
пре ма бр ду аду мим ском на ју жној стра ни 
по то ка; по том иде та ме ђа до во де Ен-Се-
ме са, и уда ра у сту де нац Ро гил;
8. Ода тле иде та ме ђа пре ко до ли не си-

но ва Ено мо ви јех по крај Је ву се ја с ју га, а 
то је Је ру са лим; оту да иде ме ђа на врх го ре 
ко ја је пре ма до ли ни Ено му к за па ду и ко ја 
је на крај до ли не ра фај ске к сје ве ру;
9. По том се са ви ја ме ђа с вр ха те го ре к 

из во ру во де Неф то је и из ла зи на гра до ве 
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у го ри Ефро ну; а ода тле се пру жа ме ђа до 
Ва ла, а то је Ки ри јат-Ја рим;
10. По том иде ме ђа од Ва ла на за пад ка 

го ри Си ру, и иде по крај го ре Ја ри ма са 
сје ве ра, а то је Ха са лон, и спу шта се на 
Вет-Се мес, и до ла зи до Там не;
11. И иде ме ђа по крај Ака ро на к сје ве ру, 

и до пи ре до Си кро на, и иде пре ко го ре 
Ва ла и пру жа се до Јав ни ла, и из ла зи та 
ме ђа на мо ре.
12. А ме ђа је за пад на по крај ве ли ко га 

мо ра и ње го ви јех ме ђа. То су ме ђе си но ва 
Ју ди ни јих уна о ко ло по по ро ди ца ма њи-
хо ви јем.
13. А *Ха ле ву си ну Је фо ни ји ну да де Исус 

дио ме ђу си но ви ма Ју ди ни јем, као што му 
за  по вје ди Го спод: Ки ри јат-Ар ву; а Ар ва је 
био отац Ена ков, и то је Хе врон; *Исус Н. 14,13.
14. И ода тле иза гна Ха лев три си на Ена-

ко ва: *Се са ја и Ахи ма на и Тал ма ја си но ве 
†Ена ко ве. *Суд. 1,10. †4.Мој. 13,23.
15. И ода тле оти де на Да ви ра не; а *Да вир 

се при је зва ше †Ки ри јат-Се фер.
*Исус Н. 10,38. †Суд. 1,11.

16. И ре че *Ха лев: Ко са вла да Ки ри јат-
Се фер и узме га, да ћу му за же ну Ах су 
†кћер сво ју. *Суд. 1,12. †1.Сам. 17,25.
17. И узе га *Го то ни ло син Ке не зов, брат 

Ха ле вов; и да де му Ах су кћер сво ју за 
же ну. *Суд. 3,9.
18. И кад по ла жа ше, он је на го ва ра ше да 

иште по ље у оца својега; па ско чи с *ма-
гар ца. А Ха лев јој ре че: Шта ти је? *Суд. 1,14.
19. А она ре че: Дај ми дар; кад си ми дао 

су хе зе мље, дај ми и из во ра во де ни јех. И 
да де јој из во ре Гор ње и из во ре До ње.
20. Ово је на сљед ство пле ме на си но ва Ју-

ди ни јех по по ро ди ца ма њи хо ви јем;
21. Ово су гра до ви по кра је ви ма пле-

ме на си но ва Ју ди ни јех, дуж ме ђе едом ске 
к ју гу: Кав сеил и Едер и Ја гур,
22. И Ки на и Ди мо на и Ада да,
23. И Ка дес и Асор и Ит нан,
24. Зиф и Те лем и Ва лот,
25. И Асор-Ада та и Ки ри от; Есрон је Асор;
26. Амам и Са ма и Мо ла да,
27. И Асар-Га да и Есе мон и Вет-Фа лет,

28. И Асар-Суал и Вирса ве ја и Ви зи о ти ја,
29. Ва ла и Им и Асем,
30. И Ел то лад и Хе сил и Ор ма,
31. И Си клаг и Мад ма на и Сан са на,
32. И Ле ва от и Си ле им и Ајин и Ри мон; 

све га два де сет и де вет гра до ва са се ли ма 
сво јим.
33. У рав ни Естаол и Са ра ја и Асна,
34. И За но ја и Ен-Га ним, Та фу ја и Инам,
35. Јар мут и Одо лам, Со хот и Ази ка.
36. И Са га рим и Ади та јим и Ге ди ра и Ге-

ди ро та јим; че тр на ест гра до ва са се ли ма 
сво јим.
37. Се ван и Ада са и Маг дал-Гад,
38. И Ди лан и *Ми спа и †Јок теил,

*1.Мој. 31,49. †2.О цар. 14,7.
39. *Ла хис и Вас кат и Је глон, *2.О цар. 18,14.
40. И Ха вон и Ла мас и Хи тлис,
41. И Ге ди рот, Вет-Да гон, и На ма и Ма-

ки да; ше сна ест гра до ва са се ли ма сво јим.
42. Лив на и Етер и Асан,
43. И Јеф та и Асна и Не сив,
44. И Ке и ла и Ах зив и Ма ри са; де вет гра-

до ва са се ли ма сво јим.
45. Ака рон са се ли ма и за се о ци ма;
46. Од Ака ро на до мо ра све што је по крај 

Азо та са се ли ма сво јим;
47. Азот са се ли ма и за се о ци ма, Га за са 

се ли ма и за се о ци ма до по то ка ми сир-
ско га и до Ве ли ко га мо ра с ме ђа ма.
48. А у го ри: Са мир и Ја тир и Со хот,
49. И Да на и Ки ри јат-Са на, а то је Да вир,
50. И Анав и Есте мон и Аним,
51. И Го сен и Олон и Ги лон; је да на ест 

гра до ва са се ли ма сво јим.
52. Арав и Ду ма и Есан,
53. И Ја нум и Вет-Та фу ја и Афе ка,
54. И Ху ма та и *Ки ри јат-Ар ва, а то је Хе-

врон, и Си ор; де вет гра до ва са се ли ма 
сво јим. *1.Мој. 23,2.
55. Маон, Кар мил и Зиф и Ју та,
56. Је зраел и Јог де ам и За но ја,
57. Ка јин, Га ва ја и Там на; де сет гра до ва 

са се ли ма сво јим.
58. Алул, Вет-Сур и Ге дор,
59. И Ма рат и Вет-Анот и Ел те кон; шест 

гра до ва са се ли ма сво јим.
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60. *Ки ри јат-Вал, то је †Ки ри јат-Ја рим, и 
Ра ва; два гра да са се ли ма сво јим.

*Исус Н. 18,14. †1.Днев. 13,6.
61. У пу сти њи: Вет-Ара ва, Ми дин и 

Се ха ха,
62. И Нив сан, и град Со ни, и Ен -Га ди; 

шест гра до ва са се ли ма сво јим.
63. А *Је ву се ја ко ји жи вља ху у Је ру са-

ли му не мо го ше ис тје ра ти си но ви Ју-
ди ни; за то оста ше Је ву се ји са си но ви ма 
Ју ди ни јем у Је ру са ли му до †да нас.

*Суд. 1,21. †1.Сам. 24,19.

Насљедство Јефремових 
синова.

16.И до па де дио си но ви ма Јо си-
фо ви јем од Јор да на код Је-

ри хо на, од во де је ри хон ске к ис то ку, на 
пу сти њу ко ја иде од Је ри хо на на го ру Ве-
тиљ ску,
2. А од Ве ти ља иде на Луз и до ла зи до 

ме ђе ар хиј ске до Ата ро та,
3. По том иде на за пад до ме ђе ја флет ске 

па до ме ђе до ње га Вет-Оро на и до Ге зе ра, 
и из ла зи на мо ре.
4. Та ко до би ше на сљед ство си но ви Јо си-

фо ви, Ма на си ја и Је фрем.
5. А бје ше ме ђа си но ви ма Је фре мо ви јем 

по по ро ди ца ма њи хо ви јем, бје ше ме ђа 
на сљед ства њи хо ва к ис то ку Ата рот-
Адар до гор ње га Вет-Оро на,
6. И из ла зи ме ђа на мо ре код Мих ме те 

са сје вер не стра не, па се обр ће ме ђа к ис-
то ку до Та нат-Си ло на, и про ла зи с ис то ка 
до Ја но хе,
7. По том сла зи од Ја но хе до Ата ро та и 

На ра та, и до шав ши до Је ри хо на уда ра у 
Јор дан.
8. Од Та фу је иде ме ђа к ис то ку до по то ка 

Ка не и из ла зи на мо ре. То је на сљед ство 
пле ме на си но ва Је фре мо ви јех по по ро-
ди ца ма њи хо ви јем.
9. А гра до ви би ја ху одво је ни си но ви ма 

Је фре мо ви јем у на сљед ству си но ва Ма-
на си ји них, сви гра до ви са се ли ма сво јим.
10. А не иза гна ше Ха на не ји на ко ји жи-

вља ше у Ге зе ру; за то оста ше * Ха на не ји 
ме ђу си но ви ма Је фре мо ви јем до †да нас 
пла ћа ју ћи да нак. *Исус Н. 17,12. †Исус Н. 15,63.

Насљедство друге половине 
Манасијеве.

17.И до па де дио пле ме ну *Ма на си-
ји ну, а он бје ше пр ве нац Јо си-

фов; † Ма хи ру пр вен цу Ма на си ји ну оцу 
Га ла до ву, јер бје ше чо вјек ју нак, за то му до-
па де Га лад и Ва сан; *1.Мој. 50,23. †5.Мој. 3,15.
2. До би ше дио и оста ли си но ви Ма на си-

ји ни по по ро ди ца ма сво јим, си но ви Ави-
је зе ро ви, и си но ви Хе ле ко ви, и си но ви 
Азри ло ви, и си но ви Си хе мо ви, и си но ви 
Ефе ро ви, и си но ви Се ми ди ни. То су си-
но ви Ма на си је си на Јо си фо ва; љу ди по 
по ро ди ца ма сво јим.
3. А Сал пад син Ефе ра си на Га ла да си на 

Ма хи ра си на Ма на си ји на ни је имао си но ва 
не го кће ри; и ово су име на кће ри ма ње го-
ви јем: Ма ла и Ну ја, Егла, Мел ха и Тер са.
4. И оне до ђо ше пред Еле а за ра све ште-

ни ка и пред Ису са си на На ви на и пред 
кне зо ве, и ре ко ше: Го спод је за по вје дио 
Мој си ју да нам се да де на сљед ство ме ђу 
бра ћом на шом. И да де им Исус по за по-
ви је сти Го спод њој, на сљед ство ме ђу бра-
ћом оца њи хо ва.
5. И до па де Ма на си ји де сет ди је ло ва, 

осим зе мље га лад ске и ва сан ске, ко је су с 
ону стра ну Јор да на.
6. Јер кће ри Ма на си ји не до би ше на сљед-

ство ме ђу си но ви ма ње го ви јем, а зе мља 
галад ска до па де дру гим си но ви ма Ма на-
си ји ним.
7. А ме ђа Ма на си ји на бје ше од Аси ра к 

Мих ме ти, ко ја је пре ма Си хе му, по том 
иде та ме ђа на де сно к ста нов ни ци ма Ен-
Та фуј ским.
8. А Ма на си ји на је зе мља та фуј ска, али 

Та фу ја на ме ђи Ма на си ји ној при па да си-
но ви ма Је фре мо ви јем.
9. Ода тле сла зи ме ђа на по ток Ка ну, с ју-

жне стра не то га по то ка; и гра до ви су Је-
фре мо ви ме ђу гра до ви ма Ма на си ји ним; 
а ме ђа је Ма на си ји на са сје вер не стра не 
по то ка и из ла зи на мо ре.
10. С ју га је Је фре мо во, а са сје ве ра Ма на-

си ји но, а мо ре им је ме ђа; и с Аси ром се 
гра ни че на сје ве ру а с Иса ха ром на ис то ку.
11. Јер је Ма на си ји но у пле ме ну Иса ха-

ро ву и Аси ро ву: *Вет-Сан са се ли ма сво јим, 
и Ивле ам са се ли ма сво јим, и До ра ни са се-
ли ма сво јим, и Ен-До ра ни са се ли ма сво јим, 
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и Та на ша ни са се ли ма сво јим, и Ме ги ђа ни 
са се ли ма сво јим; та три кра ја. *1.Днев. 7,29.
12. Али си но ви Ма на си ји ни не мо го ше 

иза гна ти Ха на не ја из ти јех гра до ва, не го 
Ха на не ји ста до ше жи вје ти у тој *зе мљи.

*2.Мој. 23,29.
13. Али кад оја ча ше си но ви Изра и ље ви, 

уда ри ше *да нак на Ха на не је, али их не 
иза гна ше. *Исус Н. 16,10.
14. А си но ви *Јо си фо ви ре ко ше Ису су го-

во  ре ћи: За што си нам дао у на сљед ство је-
дан дио и јед но уже, кад је нас мно жи на и 
Го  спод нас је бла го сло вио дов де?

*Исус Н. 16,4.  дионицу
15. А Исус им ре че: Кад вас је мно жи на, 

иди те у шу му, и он дје окр чи те се би у зе-
мљи фе ре зеј ској и ра фај ској, ако вам је 
ти је сна го ра Је фре мо ва.
16. А си но ви Јо си фо ви ре ко ше: Не ће нам 

би ти до ста ова го ра; а сви Ха на не ји ко ји 
жи ве у *до ли ни има ју гво зде на ко ла; и они 
ко ји су у Вет-Са ну и у се ли ма ње го ви јем и 
они ко ји су у до ли ни † је зра ел ској.

*Суд. 1,19. †Ос. 1,5.
17. А Исус ре че до му Јо си фо ву, Је фре му 

и Ма на си ји, го во ре ћи: Ве лик си на род и 
си лан си, не ћеш има ти јед но га ди је ла.
18. Не го го ра не ка бу де тво ја; ако је шу ма, 

иси је ци је, пак ћеш има ти ме ђе ње зи не; 
јер ћеш иза гна ти Ха на не је, ако и има ју 
гво зде на ко ла, ако и је су ја ки.

Шатор од састанка у Силому. 
Подјела још преостале земље. 

Венијаминово насљедство.

18.И  са бра се сав збор си но ва *Из-
ра и ље ви јех у Си лом и он дје 

на мје сти ше †Ша тор од са стан ка, по што 
по ко ри ше ‡зе мљу.

*Исус Н. 19,51. †Исус Н. 22,19. ‡Исус Н. 21,2.
2. Али још би ја ше си но ва Изра и ље ви-

јех се дам пле ме на, ко ји ма не би да то на-
сљед ство.
3. И Исус ре че си но ви ма Изра и ље ви-

јем: До кле ће те окли је ва ти, те не иде те и 
узме те зе мљу ко ју вам је дао Го спод Бог 
ота ца ва ших?
4. Иза бе ри те из ме ђу се бе по три чо вје ка 

из сва ко га пле ме на, па не ка се диг ну и 
про ђу зе мљу, и не ка је пре пи шу на на сљед-
ства сво ја, па он да не ка до ђу к ме ни.

5. И не ка је раз ди је ле на се дам ди је ло ва; 
Ју да ће оста ти у сво јим ме ђа ма с ју га, и 
дом ће Јо си фов оста ти у ме ђа ма сво јим 
са сје ве ра.
6. А ви пре пи ши те зе мљу на се дам ди-

је ло ва, и до не си те амо к ме ни, да ба цим 
ждри јеб за пле ме на ва ша ов дје пред Го-
спо дом Бо гом на шим. попишу
7. Јер Ле ви ти не ма ју ди је ла ме ђу ва ма, јер 

је све штен ство Го спод ње њи хо во на сљед-
ство; а Гад и Ру вим и по ло ви на пле ме на 
Ма на си ји на при ми ше на сљед ство сво је 
с ону стра ну Јор да на на ис то ку, ко је им 
да де Мој си је слу га Го спод њи.
8. Та да уста ше љу ди и по ђо ше; а Исус 

за по вје ди љу ди ма ко ји оти до ше да пре-
пи шу зе мљу го во ре ћи: Иди те и про ђи те 
зе мљу и пре пи ши те је, па он да до ђи те к 
ме ни, те ћу ба ци ти ждри јеб за вас ов дје 
пред Го спо дом у Си ло му.
9. И оти до ше љу ди и про ђо ше зе мљу и 

пре пи са ше је у књи гу, се ло по се ло на се-
дам ди је ло ва; по том се вра ти ше к Ису су у 
око у Си лом.
10. И Исус ба ци ждри јеб за њих у Си-

ло му пред Го спо дом, и он дје по ди је ли 
Исус зе мљу ме ђу си но ве Изра и ље ве по 
ди је ло ви ма њи хо ви јем.
11. И изи де ждри јеб за пле ме си но ва Ве-

ни ја ми но ви јех по по ро ди ца ма њи хо ви-
јем, и до ђе ме ђа ди је ла њи хо ва ме ђу си-
но ве Ју ди не и си но ве Јо си фо ве.
12. И би им ме ђа са сје ве ра до *Јор да на, 

и она иде по крај Је ри хо на са сје ве ра и 
пру жа се на го ру к за па ду, и из ла зи у пу-
сти њу Вет-Авен; *Исус Н. 16,1.
13. А ода тле иде та ме ђа до Лу за, с ју жне 

стра не Лу зу, а то је *Ве тиљ, и сла зи до Ата-
рот-Ада ра по крај го ре ко ја је с ју га Вет-
Оро ну до ње му. *1.Мој. 28,19.
14. Оту да из ла зи ме ђа и са ви ја се по-

крај мо ра к ју гу од го ре, ко ја је пре ма Вет-
Оро ну на југ, и из ла зи на Ки ри јат-Вал, а 
то је *Ки ри јат-Ја рим, град си но ва Ју ди ни-
јех. То је за пад на стра на. *Исус Н. 9,17.
15. А ју жна стра на од кра ја Ки ри јат-Ја-

ри ма, и из ла зи та ме ђа к за па ду, па иде на 
из вор во де *Неф то је, *Исус Н. 15,9.
16. И сла зи та ме ђа на крај го ре ко ја је 

пре ма *до ли ни си на †Ено мо ва а у до ли ни 
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ра фај ској к за па ду, и иде пре ко до ли не 
Ено мо ве по крај Је ву се ја к ју гу, и сла зи на 
из вор Ро гил; *Исус Н. 15,8. †2.Днев. 28,3.
17. По том се обр ће од сје ве ра и иде на 

Ен-Се мес, а оту да иде на Га ли лот, ко ји је 
пре ма го ри аду мим ској, и сла зи на ка мен 
*Во а на си на Ру ви мо ва; *Исус Н. 15,6.
18. Оту да иде стра ном ко ја је пре ма 

Ара ви к сје ве ру и сла зи у Ара ву;
19. По том иде по крај Вет-Огле к сје ве ру 

и уда ра у за лив Сла но га мо ра са сје вер не 
стра не до кра ја Јор да на на ју гу. То је ју жна 
ме ђа.
20. А Јор дан је ме ђа с ис точ не стра не. То 

је на сљед ство си но ва Ве ни ја ми но ви јех с 
ме ђа ма њи хо ви јем уна о ко ло по по ро ди-
ца ма њи хо ви јем.
21. А гра до ви пле ме на си но ва Ве ни ја ми-

но ви јех по по ро ди ца ма њи хо ви јем је су: 
*Је ри хон и †Вет-Огла и Емек-Ке сис,

*Исус Н. 2,1. †Исус Н. 15,6.
22. И Вет-Ара ва и Се ма ра јим и Ве тиљ,
23. И Авин и Фа ра и *Офра, *1.Сам. 13,17.
24. И Хе фар-Амо на и Оф ни ја и Га ва; два-

на ест гра до ва са се ли ма сво јим;
25. Га ваон и Ра ма и Ви рот,
26. И Ми спа и Хе фи ра и Мо са,
27. И Ре кем и Јер фаил и Та ра ла,
28. И Си ла, Елеф и Је вус, а то је Је ру са-

лим, Га ват, Ки ри јат; че тр на ест гра до ва 
са се ли ма сво јим. То је на сљед ство си-
но ва Ве ни ја ми но ви јех по по ро ди ца ма 
њи хо ви јем.

Насљедство осталијех шест 
племена и Исусово насљедство.

19.По том изи ђе дру ги ждри јеб за 
Си ме у на, пле ме си но ва Си-

ме у но ви јех по по ро ди ца ма њи хо ви јем, и 
би на сљед ство њи хо во усред на сљед ства 
си но ва Ју ди ни јех.
2. И до па де им у на сљед ство Вирса ве ја и 

Са ве ја и Мо ла да,
3. И Асар-Суал и Ва ла и Асем,
4. И Ел то лад и Ве тул и Ор ма,
5. И Си клаг и Вет-Мар ка вот и Асар-Су са,
6. И Вет-Ле ва от и Са руен; три на ест гра-

до ва са се ли ма сво јим;
7. Ајин, Ре мон и Етер и Асан, че ти ри 

гра да са се ли ма сво јим;

8. И сва се ла што би ја ху око ти јех гра до ва 
до ри до Ва лат-Ви ра, а то је Ра мат Ју жни. 
То је на сљед ство пле ме на си но ва Си ме у-
но ви јех по по ро ди ца ма њи хо ви јем.
9. Од ди је ла си но ва Ју ди ни јех до па де на-

сљед ство си но ви ма Си ме у но ви јем, јер 
дио си но ва Ју ди ни јех би ја ше ве лик за 
њих, за то си но ви Си ме у но ви до би ше на-
сљед ство на њи хо ву на сљед ству.
10. По том изи де тре ћи ждри јеб за си но ве 

За ву ло но ве по по ро ди ца ма њи хо ви јем; и 
ме ђа на сљед ству њи хо ву би до Са ри да.
11. А ода тле иде ме ђа њи хо ва по крај 

мо ра на Ма ра лу, и до пи ре до Да ва се та, и 
иде на по ток ко ји је пре ма Јок не а му,
12. Па се окре ће од Са ри да на ис ток до 

ме ђе Ки слот-Та вор ске, и иде на Да врат и 
из ла зи до Ја фе;
13. Оту да иде опет к ис то ку до Ги та-

Ефе ра, а то је Ита-Ка син, и из ла зи на Ре-
мон-Ме то ар, а то је Не ја;
14. Оту да се са ви ја ме ђа к сје ве ру на Ана-

тон, и из ла зи у до ли ну Јеф таил,
15. С Ка та том и с На ла лом и Си мро ном и 

Ида лом и Ви тле је мом, два на ест гра до ва 
са се ли ма сво јим.
16. То је на сљед ство си но ва За ву ло но ви-

јех по по ро ди ца ма њи хо ви јем, то су гра-
до ви и се ла њи хо ва.
17. За Иса ха ра изи де ждри јеб че твр ти, за 

си но ве Иса ха ро ве по по ро ди ца ма њи хо-
ви јем;
18. А ме ђа им би: Је зраел и Ке су лот и 

Су ним,
19. И Афе ра јим и Сеон и Ана ха рат,
20. И Ра вит и Ки сион и Авес,
21. И Ре мет и *Ен-Га ним и Ен-Ада и Вет-

Фа сис, *Исус Н. 21,29.
22. А оту да иде ме ђа на *Та вор и на Са-

ха си му и Вет-Се мес, и уда ра у Јор дан; ше-
сна ест гра до ва са се ли ма сво јим. *Суд. 4,6.
23. То је на сљед ство пле ме на си но ва Иса-

ха ро ви јех по по ро ди ца ма њи хо ви јем; то 
су гра до ви и се ла њи хо ва.
24. По том изи де ждри јеб пе ти за пле ме 

си но ва Аси ро ви јех по по ро ди ца ма њи-
хо ви јем.
25. И ме ђа им би: Хел кат и Али ја и Ве тен, 

и Ах саф,
26. И Ала ме лех и Амад и Ми сал, и пру жа 

се до Кар ми ла к мо ру и до Си хор-Лив на та,
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27. И ода тле се са ви ја к ис то ку на Вет-
Да гон, и до пи ре до За ву ло на и до до ли не 
Јеф та и ла к сје ве ру, и до Ве те ме ка и На-
и ла, и иде до Ха ву ла на ли је во;
28. И Хе врон и Ре ов и Амон и *Ка на до ри 

до Си до на ве ли ко га; *Јо ван 2,1.
29. Оту да се са ви ја ме ђа на Ра му и до твр-

до га гра да Ти ра, а оту да се са ви ја на Осу и 
из ла зи на мо ре по крај ди је ла ах сив ско га;
30. И Ама и Афек и Ре ов; два де сет и два 

гра да са се ли ма сво јим.
31. То је на сљед ство пле ме на си но ва Аси-

ро ви јех по по ро ди ца ма њи хо ви јем, то су 
гра до ви и се ла њи хо ва.
32. За си но ве Неф та ли мо ве изи ђе ждри-

јеб ше сти, за си но ве Неф та ли мо ве по по-
ро ди ца ма њи хо ви јем,
33. И ме ђа им би од Ела фа и од Ало на до 

Са на ни ма, и од Ада ми-Не ке ва и Јав ни ла 
до Ла ку ма, и из ла зи на Јор дан;
34. По том се обр ће ме ђа на за пад к 

Азнот-Та во ру, и иде на Укок, и до пи ре до 
За ву ло на с ју га и до Аси ра са за па да и до 
Ју де на Јор да ну с ис то ка.
35. А твр ди су гра до ви: Си дим, Сер и 

Амат, Ра кат и Хи не рот,
36. И Ада ма и Ра ма и Асор,
37. И Ке дес и Едреј и Ен-Асор,
38. И Ирон Миг да лил, Орем и Вет-Анат 

и Вет-Се мес; де вет на ест гра до ва са се-
ли ма сво јим.
39. То је на сљед ство пле ме на си но ва 

Неф та ли мо ви јех по по ро ди ца ма њи хо-
ви јем, то су гра до ви са се ли ма сво јим.
40. Сед ми ждри јеб изи ђе за пле ме си но ва 

Да но ви јех по по ро ди ца ма њи хо ви јем,
41. И ме ђа на сљед ству њи хо ву би Са ра и 

Естаол и Ир-Се мес,
42. И Са ла вин и Аја лон и Је тла,
43. И Елон и Там на та и Ака рон,
44. И Ел те кон и Ги ве тон и Ва лат,
45. И Јуд и Ва ни-Ва рак и Гат-Ри мон,
46. И Ме-Јар кон и Ра кон с ме ђа ма сво јим 

пре ма Јо пи.
47. Али ме ђе си но ва Да но ви јех изи ђо ше 

ма ле за њих; за то изи ђо ше си но ви *Да-
но ви и уда ри ше на Ле сем и узе ше га и 
по би ше оштри јем ма чем и осво ји ше га, 
и на се ли ше се у ње му, и Ле сем про зва ше 
Дан по име ну Да на оца сво је га. *Суд. 18,1.

48. То је на сљед ство пле ме на си но ва Да-
но ви јех по по ро ди ца ма њи хо ви јем; то су 
гра до ви и се ла њи хо ва.
49. А кад по ди је ли ше зе мљу по ме ђа ма ње-

зи ни јем, да до ше си но ви Изра и ље ви на-
сљед ство Ису су си ну На ви ну ме ђу со бом.
50. По за по ви је сти Го спод њој да до ше 

му град ко ји за и ска, Там нат-Са рах у го ри 
*Је фре мо вој, а он са гра ди град и на се ли 
се у ње му. *Исус Н. 24,30.
51. То су на сљед ства ко ја *Еле а зар све ште-

ник и Исус син На вин и гла ва ри по ро ди ца 
отач ких у пле ме ни ма си но ва Изра и ље ви-
јех по ди је ли ше ждри је бом у Си ло му пред 
Го спо дом на вра ти ма Ша то ра од са стан ка, 
и та ко по ди је ли ше зе мљу. *4.Мој. 34,17.

Наредба о градовима за уточиште.

20.По том ре че Го спод Ису су го-
во ре ћи:

2. Ка жи си но ви ма Изра и ље ви јем и ре ци: 
Од ре ди те гра до ве за уто чи шта, за ко је 
сам вам го во рио пре ко Мој си ја,
3. Да она мо уте че крв ник ко ји уби је 

ко га не хо ти це, не ми сле ћи, да вам бу ду 
уто чи шта од освет ни ка. убица
4. Па кад ко уте че у ко ји од ти јех гра до ва, 

не ка ста не пред вра ти ма град ским и не ка 
ка же стар је ши на ма оно га гра да ствар 
сво ју, па не ка га при ме к се би, и да ду му 
мје сто да сје ди код њих.
5. И ако до ђе за њим освет ник, не ка му не 

да ду крв ни ка у ру ке, јер је не хо ти це убио 
бли жње га, ни ти је при је мр зио на њ.
6. Не го не ка сје ди у гра ду оном, до кле не 

ста не пред збор на суд, до смр ти по гла-
ва ра све ште нич ко га ко ји бу де он да, та да 
не ка се крв ник вра ти и иде у свој град и 
сво јој ку ћи, у град из ко је га је уте као.
7. И оди је ли ше Ке дес у Га ли ле ји у го ри 

Неф та ли мо вој и Си хем у го ри Је фре мо-
вој и Ки ри јат-Ар ву, то је Хе врон, у го ри 
Ју ди ној.
8. А пре ко Јор да на од Је ри хо на на ис ток 

од ре ди ше Во сор у пу сти њи, у рав ни, од 
пле ме на Ру ви мо ва, и Ра мот у Га ла ду од 
пле ме на Га до ва, и Го лан у Ва са ну од пле-
ме на Ма на си ји на.
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9. То су гра до ви од ре ђе ни сви јем си но-
ви ма Изра и ље ви јем и до шља ку ко ји се 
ба ви ме ђу њи ма, да уте че у њих ко год 
уби је ко га не хо ти це и да не по ги не од ру ке 
освет ни ко ве, до кле не ста не пред збор.
Гдје Левити живе. Обрицање се испунило.

21.Та да до ђо ше гла ва ри отач ких 
*по ро ди ца ле вит ских к †Еле-

а за ру све ште ни ку и к Ису су си ну На ви ну 
и гла ва ри ма по ро ди ца отач ких и пле ме-
ни ма си но ва Изра и ље ви јех.

*Исус Н. 14,1. †Исус Н. 17,4.
2. И ре ко ше им у Си ло му у зе мљи ха нан-

ској го во ре ћи: Го спод је за по вје дио пре ко 
Мој си ја да нам се да ду гра до ви гдје ће мо 
жи вје ти и под гра ђа њи хо ва за сто ку на шу.
3. И да до ше си но ви Изра и ље ви Ле ви ти ма 

од на сљед ства сво је га по за по ви је сти Го-
спод њој ове гра до ве и под гра ђа њи хо ва:
4. Изи ђе ждри јеб за по ро ди це Ка то ве; и 

до па де си но ви ма Аро на све ште ни ка из-
ме ђу Ле ви та ждри је бом три на ест гра-
до ва од пле ме на Ју ди на и од пле ме на Си-
ме у но ва и од пле ме на Ве ни ја ми но ва.
5. А оста ли јем си но ви ма Ка то ви јем до-

па де ждри је бом де сет гра до ва од по ро-
ди ца пле ме на Је фре мо ва и од пле ме на Да-
но ва и од по ло ви не пле ме на Ма на си ји на.
6. А си но ви ма Гир со но ви јем до па де 

ждри је бом од по ро ди ца пле ме на Иса ха-
ро ва и од пле ме на Аси ро ва и од пле ме на 
Неф та ли мо ва и од по ло ви не пле ме на Ма-
на си ји на у Ва са ну три на ест гра до ва;
7. Си но ви ма Ме ра ри је вим по по ро ди-

ца ма њи хо ви јем од пле ме на Ру ви мо ва и 
од пле ме на Га до ва и од пле ме на За ву ло-
но ва два на ест гра до ва.
8. Да до ше, да кле, си но ви Изра и ље ви Ле-

ви ти ма те гра до ве и под гра ђа њи хо ва 
ждри је бом, као што бје ше за по вје дио Го-
спод пре ко Мој си ја.
9. И да до ше од пле ме на си но ва Ју ди ни јех 

и од пле ме на си но ва Си ме у но ви јех ове 
гра до ве ко ји се ка зу ју по име ни ма;
10. И до па де си но ви ма Аро но ви јем од 

по ро ди ца Ка то ви јех из ме ђу си но ва Ле-
ви је вих, за ко је па де пр ви ждри јеб,
11. Њи ма до па де: *Ки ри јат-Ар ва, а †Ар ва 

је отац Ена ков, а тај је град ‡Хе врон у го ри 
Ју ди ној, с под гра ђем сво јим уна о ко ло.

*Исус Н. 14,15. †Исус Н. 15,13. ‡1.Днев. 6,55.

12. А по ље око то га гра да и се ла ње го ва 
да до ше Ха ле ву си ну Је фо ни ји ну у на-
сљед ство.
13. Да до ше, да кле, си но ви ма Аро на све-

ште ни ка град за уто чи ште крв ни ку *Хе-
врон с под гра ђем, и †Лив ну с под гра ђем.

*Исус Н. 15,54. †Исус Н. 10,29.
14. И *Ја тир с под гра ђем, и Есте мо ју с 

под гра ђем, *Исус Н. 15,48.
15. И Олон с под гра ђем, и *Да вир с под-

гра ђем, *Исус Н. 15,49.
16. И Ајин с под гра ђем, и *Ју ту с под гра-

ђем, и Вет-Се мес с под гра ђем: Де вет гра-
до ва од та два пле ме на. *Исус Н. 15,55.
17. А од пле ме на Ве ни ја ми но ва Га ваон с 

под гра ђем, и Га ва ју с под гра ђем,
18. *Ана тот с под гра ђем, и Ал мон с под-

гра ђем: Че ти ри гра да. *1.Днев. 6,60.
19. Све га гра до ва си но ва Аро на све ште-

ни ка три на ест гра до ва с по гра ђи ма.
20. А по ро ди ца ма си но ва *Ка то ви јех, Ле-

ви ти ма, што их још бје ше од си но ва Ка-
то ви јех, до па до ше на њи хов ждри јеб гра-
до ви од пле ме на Је фре мо ва; *1.Днев. 6,66.
21. До па де им град за уто чи ште крв ни ку 

*Си хем с по гра ђем у го ри Је фре мо вој, и 
Ге зер с под гра ђем, *Исус Н. 20,7.
22. И Кив са јим с под гра ђем, и Вет-Орон 

с под гра ђем: Че ти ри гра да;
23. А од пле ме на Да но ва: Ел те кон с под-

гра ђем, Ги ве тон с под гра ђем,
24. Аја лон с под гра ђем, Гат-Ри мон с под-

гра ђем: Че ти ри гра да.
25. А од по ло ви не пле ме на Ма на си ји на: 

Та нах с под гра ђем и Гат-Ри мон с под гра-
ђем: Два гра да.
26. Све га де сет гра до ва с под гра ђи ма 

да  до  ше по ро ди ца ма осталијех си но ва 
Ка то ви јех.
27. А си но ви ма *Гир со но ви јем из ме ђу 

по ро ди ца ле вит ских да до ше од по ло ви не 
пле ме на †Ма на си ји на град за уто чи ште 
крв ни ку Го лан у Ва са ну с под гра ђем, и 
Ве сте ру с под гра ђем: Два гра да;

*1.Днев. 6,71. †Исус Н. 20,8.
28. А од пле ме на Иса ха ро ва: Ки сон с 

под гра ђем, Да врот с под гра ђем.
29. Јар мут с под гра ђем, *Ен-Га ним с под-

гра ђем: Че ти ри гра да; *Исус Н. 19,21.
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30. А од пле ме на Аси ро ва: Ми сал с под-
гра ђем, Ав дон с под гра ђем,
31. Хел кат с под гра ђем, и Ре ов с под гра-

ђем: Че ти ри гра да;
32. А од пле ме на Неф та ли мо ва *град за 

уто чи ште крв ни ку Ке дес у Га ли ле ји с под-
гра ђем, и Амот-Дор с под гра ђем, и Кар тан 
с под гра ђем: Три гра да. *Исус Н. 21,27.
33. Све га гра до ва си но ва Гир со но ви јех 

по по ро ди ца ма њи хо ви јем три на ест гра-
до ва с под гра ђи ма.
34. А по ро ди ца ма си но ва *Ме ра ри је вих, 

оста ли јем Ле ви ти ма, да до ше од пле ме на 
За ву ло но ва Јок не ам с под гра ђем, Кар ту 
с под гра ђем, *1.Днев. 6,77.
35. Дим ну с под гра ђем, На лол с под гра-

ђем: Че ти ри гра да;
36. А од пле ме на Ру ви мо ва: Во сор с под-

гра ђем, и Ја зу с под гра ђем,
37. Ке ди мот с под гра ђем, и Ми фат с под-

гра ђем: Че ти ри гра да;
38. А од пле ме на Га до ва: град за уто чи-

ште крв ни ку *Ра мот у †Га ла ду с под гра-
ђем, и ‡Ма ха на јим с под гра ђем.

*5.Мој. 4,43. †1.О цар. 4,13. ‡2.Сам. 2,8.
39. Есе вон с под гра ђем, Ја зир с под гра-

ђем; све га че ти ри гра да.
40. Све ове гра до ве да до ше си но ви ма 

Ме ра ри је вим по по ро ди ца ма њи хо ви јем, 
што још би ја ху из ме ђу по ро ди ца ле вит-
ских; и до ђе на ждри јеб њи хов два на ест 
гра до ва.
41. Све га гра до ва ле вит ских у на сљед-

ству си но ва Изра и ље ви јех бје ше че тр де-
сет и осам гра до ва с под гра ђи ма.
42. А сви гра до ви има ју сво ја под гра ђа 

уна о ко ло; та ко је у сва ко га гра да.
43. Та ко да де Го спод Изра и љу сву зе мљу, за 

ко ју се за кле оци ма њи хо ви јем да ће им је 
да ти, и на сли је ди ше је и на се ли ше се у њој.
44. И уми ри их *Го спод от сву да уна о ко ло, 

као што се за клео оци ма њи хо ви јем; и 
ни ко се не одр жа пред њи ма од сви јех не-
при ја те ља њи хо ви јех; све не при ја те ље њи-
хо ве пре да де им Го спод у ру ке. *Исус Н. 11,23.
45. Ни шта не из о ста од све га до бра што 

бје ше об ре као Го спод до му Изра и ље ву; 
све се зби.

Два и по племена подижу олтар на 
Јордану; остали народ је против тога, 

али се умирује.

22.Та да са зва Исус си но ве Ру ви-
мо ве и си но ве Га до ве и по ло-

ви ну пле ме на Ма на си ји на,
2. И ре че им: Ви др жа сте све што вам је 

за повје дио Мој си је слу га Го спод њи, и 
слу ша сте глас мој у све му што сам вам за-
по ви је дао.
3. Не оста ви сте бра ће сво је ду го вре ме на, 

до ово га да на, и до бро чу ва сте за по ви јест 
Го спо да Бо га сво је га.
4. А са да Го спод је Бог ваш сми рио бра ћу 

ва шу, ка ко им је ре као; са да, да кле, вра-
ти те се и иди те у ша то ре сво је у зе мљу на-
сљед ства сво је га, ко ју вам је дао Мој си је 
слу га Го спод њи с ону стра ну Јор да на.
5. Са мо па зи те до бро да вр ши те за по ви-

јест и за кон, што вам је за по вје дио Мој-
си је слу га Го спод њи, да љу би те Го спо да 
Бо га сво је га и да хо ди те сви јем пу те ви ма 
Ње го ви јем, и чу ва те за по ви је сти Ње го ве 
и др жи те их се, и да Му слу жи те сви јем 
ср цем сво јим и свом ду шом сво јом.
6. И бла го сло ви их Исус, и от пу сти их да 

иду у сво је ша то ре.
7. А по ло ви ни пле ме на Ма на си ји на 

бје ше дао Мој си је на сљед ство у Ва са ну, а 
дру гој по ло ви ни да де Исус с бра ћом њи-
хо вом с ову стра ну Јор да на к за па ду. И 
от пу шта ју ћи их Исус у ша то ре њи хо ве 
бла го сло ви их,
8. И ре че им го во ре ћи: С ве ли ким бла-

гом вра ћа те се у ша то ре сво је, са сто ком 
вр ло мно гом; са сре бром и зла том и мједи 
и гво жђем и оди је лом вр ло мно гим; по-
ди је ли те пли јен од не при ја те ља сво јих с 
бра ћом сво јом.
9. И вра тив ши се си но ви Ру ви мо ви и си-

но ви Га до ви и по ло ви на пле ме на Ма на-
си ји на оти до ше од си но ва Изра и ље ви-
јех из Си ло ма, ко ји је у зе мљи ха нан ској, 
иду ћи у зе мљу га лад ску, у зе мљу на сљед-
ства сво је га, ко ју на сли је ди ше, ка ко бје ше 
Го спод за по вје дио пре ко Мој си ја.
10. А кад до ђо ше на ме ђу јор дан ску у зе-

мљи ха нан ској, на чи ни ше си но ви Ру ви-
мо ви и си но ви Га до ви и по ло ви на пле-
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ме на Ма на си ји на *ол тар он дје на Јор да ну, 
ол тар ве лик и на о чит. *Исус Н. 22,16.
11. И чу ше си но ви Изра и ље ви гдје се го-

во ри: Гле, си но ви Ру ви мо ви и си но ви Га-
до ви и по ло ви на пле ме на Ма на си ји на на-
чи ни ше ол тар пре ма зе мљи ха нан ској на 
ме ђи јор дан ској, по крај си но ва Изра и ље-
ви јех.
12. А кад чу ше си но ви *Изра и ље ви, 

ску пи се сав збор си но ва Изра и ље ви јех у 
Си лом да иду да се би ју с њи ма. *Суд. 20,1.
13. И по сла ше си но ви Изра и ље ви к си-

но ви ма Ру ви мо ви јем и си но ви ма Га до ви-
јем и по ло ви ни пле ме на Ма на си ји на у зе-
мљу Га лад ску *Фи не са си на Еле а за ра све-
ште ни ка, *2.Мој. 6,25.
14. И с њим де сет кне зо ва, по јед но га 

кне за од до ма отач ко га од сви јех пле мена 
Изра и ље ви јех, а сва ки од њих бје ше *по-
гла вар у до му ота ца сво јих у ти су ћа ма 
Изра и ље ви јем. *4.Мој. 1,4.
15. А они до ђо ше к си но ви ма Ру ви мо-

ви јем и си но ви ма Га до ви јем и по ло ви ни 
пле ме на Ма на си ји на у зе мљу га лад ску, и 
ре ко ше им го во ре ћи:
16. Ова ко ве ли сав збор Го спод њи: Ка кав 

је то *гри јех ко јим се огри је ши сте Бо гу 
†Изра и ље ву од вра тив ши се да нас од Го-
спо да на чи нив ши ол тар да се од мет не те 
да нас од Го спо да? *1.Сам. 15,23. †3.Мој. 17,8.
17. Ма ло ли нам је *гри је ха Фе го ро ва, од 

ко је га се још ни је смо очи сти ли до да нас и 
с ко је га до ђе по ги бао на збор Го спод њи,

*2.Днев. 28,13.
18. Те се да нас од вра ћа те од Го спо да, и 

од ме ће те се да нас од Го спо да, да се сју тра 
раз гње ви на сав збор Изра и љев?
19. Ако је *зе мља на сљед ства ва ше га не-

чи ста, при је ђи те у зе мљу на сљед ства Го-
спод ње га, у ко јој сто ји Ша тор Го спод њи, 
и узми те на сљед ство ме ђу на ма; са мо се 
не од ме ћи те од Го спо да и не од ме ћи те се 
од нас гра де ћи се би ол тар ми мо ол тара 
Го спо да Бо га на ше га. *Исус Н. 18,1.
20. Ни је ли се *Ахан син За рин огри је-

шио о ства ри про кле те, те до ђе гњев на 
сав збор Изра и љев, и он не по ги бе сам за 
гри јех свој? *Исус Н. 7,1.

21. А си но ви Ру ви мо ви и си но ви Га до ви 
и по ло ви на пле ме на Ма на си ји на од го-
во ри ше и ре ко ше по гла ва ри ма ти су ћа 
Изра и ље вих:
22. Го спод Бог над бо го ви ма, Го спод Бог 

над бо го ви ма, Он зна, и Изра иљ не ка зна. 
Ако смо ра ди од ме та ти се и гри је ши ти 
Го спо ду, не ка нас не са чу ва да нас.
23. Ако смо на чи ни ли ол тар да се од вра-

ти мо од *Го спо да или да при но си мо на 
ње му жр тве па ље ни це или да ре или да 
при но си мо на ње му жр тве за хвал не, †Го-
спод не ка тра жи. *Псал. 7,3. †1.Сам. 20,16.
24. Не го то учи ни смо бо је ћи се ово га: Ре-

ко смо: Сју тра ће ре ћи си но ви ва ши си но-
ви ма на шим го во ре ћи: Шта ви има те с Го-
спо дом Бо гом Изра и ље вим?
25. Ме ђу је по ста вио Го спод из ме ђу нас и 

вас, си но ви Ру ви мо ви и Га до ви, Јор дан; ви 
не ма те ди је ла у Го спо да. Те ће си но ви ва ши 
од би ти си но ве на ше да се не бо је Го спо да.
26. За то ре ко смо: Учи ни мо та ко, и на чи-

ни мо ол тар, не за жр тву па ље ни цу ни за 
дру гу жр тву,
27. Не го да бу де *свје док ме ђу на ма и 

ва ма, и ме ђу на траж јем на шим на кон нас, 
да би смо слу жи ли †Го спо ду пред њим жр-
тва ма сво јим па ље ни ца ма и при но си ма 
сво јим, и жр тва ма сво јим за хвал ним, и 
да не би ре кли кад год си но ви ва ши си но-
ви ма на шим: Ви не ма те ди је ла у Го спо да.

*1.Мој. 31,48. †5.Мој. 12,26; 5.Мој. 12,11.
28. Јер ре ко смо: Ако кад ре ку та ко на ма 

или на траж ју на ше му, та да ће мо им ка-
за ти: Ви ди те сли ку ол та ра Го спод ње га ко-
 ју на чи ни ше оци на ши не за жр тву па ље-
ни цу ни за дру гу жр тву, не го да је свје до-
чан ство ме ђу на ма и ва ма. потомству
29. Не дај Бо же да се од ме ће мо Го спо ду 

и да се да нас од вра ћа мо од Го спо да на чи-
нив ши ол тар за жр тву па ље ни цу, за дар 
или за при нос, ми мо ол тара Го спо да Бо га 
на ше га, ко ји је пред Ша то ром ње го ви јем.
30. А кад чу Фи нес све ште ник и кне зо ви 

од збо ра, по гла ва ри од ти су ћа Изра и ље-
вих, ко ји би ја ху с њим, ри је чи ко је им ре-
ко ше си но ви Ру ви мо ви и си но ви Га до ви 
и си но ви Ма на си ји ни, би им по во љи.
31. И ре че Фи нес син Еле а за ра све ште-

ни ка си но ви ма Ру ви мо ви јем и си но ви ма 
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Га до ви јем и си но ви ма Ма на си ји ним: Да-
нас по зна смо да је ме ђу на ма *Го спод кад 
се не огри је ши сте Го спо ду ти јем гри је-
хом, и са чува сте си но ве Изра и ље ве од 
ру ку Го спод њих. *Зах. 8,23.
32. И Фи нес син Еле а за ра све ште ни ка и 

они кне зо ви вра ти ше се од си но ва Ру ви-
мо ви јех и од си но ва Га до ви јех из зе мље 
га лад ске у зе мљу ха нан ску к си но ви ма 
Изра и ље ви јем, и ја ви ше им ствар.
33. И би по во љи си но ви ма Изра и ље ви-

јем; и хва ли ше Бо га си но ви Изра и ље ви, 
и не го во ри ше ви ше да иду да се би ју с 
њи ма да по тру зе мљу, у ко јој жи ве си-
но ви Ру ви мо ви и си но ви Га до ви.
34. И про зва ше си но ви Ру ви мо ви и си-

но ви Га до ви онај ол тар Ед го во ре ћи: Свје-
док је ме ђу на ма да је Го спод Бог.

Исус окупља све синове Израиљеве, 
да их опомене.

23.А по сли је мно го вре ме на, по-
што *Го спод уми ри Изра и ља 

од сви јех не при ја те ља ње го ви јех уна о ко-
ло, и †Исус би стар и вре ме нит,

*Исус Н. 21,44. †Исус Н. 13,1.
2. До зва Исус све си но ве Изра и ље ве, 

стар је ши не њи хо ве и по гла ва ре њи хо ве 
и су ди је и упра ви те ље њи хо ве, и ре че им: 
Ја сам стар и вре ме нит;
3. А ви сте ви дје ли све што је учи нио Го-

спод Бог ваш сви јем ови јем на ро ди ма 
вас ра ди, јер је Го спод Бог ваш сам во је-
вао за вас.
4. Ви ди те, раз ди је лио сам вам ждри је бом 

ове на ро де, ко ји оста ше, у на сљед ство по 
пле ме ни ма ва шим од Јор да на, све на ро де 
ко је ис три је бих до Ве ли ко га мо ра на за пад.
5. И Го спод Бог ваш ра заг на ће их ис пред 

вас и ис три је би ће их ис пред вас, и на сли-
је ди ће те зе мљу њи хо ву, као што вам је ре-
као Го спод Бог ваш.
6. За то укри је пи те се до бро да др жи те и 

тво ри те све што је на пи са но у књи зи за-
ко на Мој си је ва, да не от сту па те од ње га 
ни на де сно ни на ли је во,
7. Да се не по мје ша те с ти јем на ро ди ма 

што су оста ли ме ђу ва ма, и да не по ми-
ње те име на бо го ва њи хо ви јех, и да се не 
ку не те њи ма ни ти да им слу жи те ни ти им 
се кла ња те.

8. Не го се др жи те Го спо да Бо га сво је га, 
као што сте чи ни ли до да нас.
9. За то је Го спод ода гнао ис пред вас на-

ро де ве ли ке и ја ке, и ни ко се ни је одр жао 
пред ва ма до да нас.
10. Је дан чо вјек из ме ђу вас го ни ће ти-

су ћу, јер Го спод Бог ваш во ју је за вас, као 
што вам је ре као.
11. Па зи те, да кле, до бро да љу би те Го-

спо да Бо га сво је га.
12. Јер ако се од вра ти те и при ста не те за 

остат ком ти јех на ро да, што су још оста ли 
ме ђу ва ма, и с њи ма се опри ја те љи те и по-
ми је ша те се с њи ма и они с ва ма, одвојите
13. Знај те за и ста да *Го спод Бог ваш не ће 

ви  ше из го ни ти ти јех на ро да ис пред вас, не-
 го ће вам они по ста ти зам ка и мре жа, и бич 
бо ко ви ма ва шим, и тр ње очи ма ва шим, до-
кле не из ги не те на овој до број зе мљи ко ју 
вам је дао Го спод Бог ваш. *Је зек. 28,24.
14. И ево, ја идем са да ку да иде све на зе-

мљи; по знај те, да кле, сви јем ср цем сво јим 
и свом ду шом сво јом да ни је из о ста ло ни-
шта од све га до бра што вам је об ре као Го-
спод Бог ваш, све вам се на вр ши ло, ни је 
из о ста ло ни шта. обећао  остварило
15. А ка ко вам се на вр ши ло сва ко до бро 

што вам је об ре као *Го спод Бог ваш, та ко 
ће Го спод пу сти ти на вас сва зла, до кле 
вас не ис три је би с ове до бре зе мље, ко ју 
вам је дао Го спод Бог ваш, *5.Мој. 28,63.
16. Ако пре сту пи те за вјет Го спо да Бо га 

сво је га ко ји вам је за по вје дио, и оти де  те да 
слу жи те дру гим бо го ви ма, и ста не  те им 
се кла ња ти; рас па ли ће се гњев Го спод њи 
на вас, и не ста ће вас бр зо с те до бре зе-
мље, ко ју вам је дао.

Исусов посљедњи сабор. Смрт његова 
и Елеазарова. Укопавање 

костију Јосифовијех.

24.По том са бра *Исус сва пле ме на 
Изра и ље ва у †Си хем, и са зва 

стар је ши не Изра и ље ве и по гла ва ре ње го-
ве и су ди је ње го ве и упра ви те ље ње го ве, и 
ста до ше пред Бо гом. *Исус Н. 23,2. †Суд. 9,1.
2. И ре че Исус све му на ро ду: Ова ко ве ли 

Го спод Бог Изра и љев: С ону стра ну Ри-
је  ке жи вје ше не гда оци ва ши, Та ра отац 
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Авра мов и отац На хо ров, и слу жи ше 
дру гим бо го ви ма.
3. Али узех оца ва ше га Авра ма ис пре ко 
Ри је ке и про ве дох га кроз сву зе мљу ха-

нан ску и умно жих потомство ње го во 
дав ши му Иса ка. Еуфрата
4. А Иса ку да дох Ја ко ва и Иса ва, и да дох 

Иса ву го ру Сир да је ње го ва; а Ја ков и си-
но ви ње го ви си ђо ше у Ми сир.
5. И по слах Мој си ја и Аро на, и му чих 

Ми сир, ка ко учи них усред ње га, по том 
вас из ве дох.
6. А кад из ве дох из Ми си ра оце ва ше, до-

ђо ше на мо ре, а Ми сир ци гони ше оце ва ше 
ко ли ма и ко њи ци ма до Цр ве но га мо ра.
7. Та да за ва пи ше ка Го спо ду, и по ста вих 

та му из ме ђу вас и Ми си ра ца, и на ве дох 
на њих мо ре ко је их за тр па, и очи ва ше 
ви дје ше шта учи них од Ми си ра ца; по том 
оста сте у пу сти њи ду го вре ме на.
8. Иза то га до ве дох вас у зе мљу Амо ре ја 

ко ји жи вља ху с ону стра ну Јор да на; и они 
се по би ше с ва ма, али их да дох ва ма у 
ру ке, те на сли је ди сте зе мљу њи хо ву, и ис-
три је бих их ис пред вас.
9. А Ва лак син Се фо ров цар мо ав ски по-

ди же се да се би је с Изра и љем, и по сла те до-
зва Ва ла ма си на Ве о ро ва да вас про ку не.
10. Али не хтјех по слу ша ти *Ва ла ма, те 

вас он још бла го сло ви, и из ба вих вас из 
ру ке ње го ве. *5.Мој. 23,5.
11. По том при је ђо сте пре ко Јор да на, и 

до ђо сте под Је ри хон, и би ше се с ва ма Је-
ри хо ња ни, Амо ре ји и Фе ре зе ји и Ха на-
не ји и Хе те ји и Гер ге се ји и Је ве ји и Је ву-
се ји; и да дох их ва ма у ру ке.
12. И по слах пред ва ма стр шље не, ко ји 

их иза гна ше ис пред вас, два ца ра амо реј-
ска; не *ма чем тво јим ни лу ком тво јим.

*Псал. 44,3.
13. И да дох вам *зе мљу, ко је не ра ди сте, и 

гра до ве, ко јих не гра ди сте, и у њи ма жи-
ви те; из ви но гра да и из ма сли ни ка, ко јих 
ни је сте са ди ли, је де те. *5.Мој. 6,10.
14. За то са да бој те се *Го спо да и слу жи те 

Му вјер но и исти ни то; и по вр зи те бо го ве, 
ко ји ма су слу жи ли оци ва ши с ону стра ну 
Ри је ке и у Ми си ру, па слу жи те Го спо ду.

*5.Мој. 10,12.

15. Ако ли вам ни је дра го слу жи ти Го-
спо ду, из бе ри те се би да нас ко ме ће те слу -
жи ти: Или бо го ве ко ји ма су слу жи ли оци 
ва ши с ону стра ну Ри је ке, или бо го ве Амо-
ре ја у ко јих зе мљи жи ви те; а ја и дом мој 
слу жи ће мо Го спо ду.
16. А на род од го во ри и ре че: Не дај Бо же 

да оста ви мо Го спо да да слу жи мо дру гим 
бо го ви ма.
17. Јер Го спод Бог наш, Он је из вео нас 

и оце на ше из зе мље ми сир ске, из до ма 
роп ско га, и Он је учи нио пред на шим 
очи ма оне зна ке ве ли ке, и чу вао нас ци-
је ли јем пу тем ко јим идо смо, и по сви јем 
на ро ди ма кроз ко је про ђо смо.
18. И Го спод је ис тје рао ис пред нас све 

на ро де и Амо ре је, ко ји жи вља ху у овој 
зе мљи; и ми ће мо слу жи ти Го спо ду, јер је 
Бог наш.
19. А Исус ре че на ро ду: Не мо же те слу-

жи ти *Го спо ду, јер је свет Бог, Бог Рев ни-
тељ, не ће под но си ти ва ше не вје ре и ва-
ших гри је ха. *Псал. 99,9. Псал. 99,5.
20. Кад оста ви те *Го спо да и ста не те слу-

жи ти ту ђим бо го ви ма, окре ну ће се и зло 
ће вам учи ни ти, и ис три је би ће вас, †по што 
вам је до бро чи нио. *Иса. 1,28. †Је вр. 10,26.
21. А на род ре че Ису су: Не, не го ће мо Го-

спо ду слу жи ти.
22. А Исус ре че на ро ду: Са ми сте се би 

свје до ци да сте иза бра ли се би Го спо да да 
Му слу жи те. И они ре ко ше: Свје до ци смо.
23. По вр зи те да кле бо го ве ту ђе што су 

ме ђу ва ма, и при виј те * ср це сво је ка Го-
спо ду Бо гу Изра и ље ву. одбаците  *1.Сам. 7,3.
24. А на род ре че Ису су: Го спо ду Бо гу сво-

је му слу жи ће мо и глас Ње гов слу ша ће мо.
25. Та ко учи ни Исус за вјет с на ро дом 

онај дан и по ста ви им уред бе и за ко не у 
Си хе му.
26. И за пи са Исус ове ри је чи у *књи гу 

за ко на Бо жи је га; и узев ши ка мен ве лик 
по ди же га он дје под хра стом ко ји би ја ше 
код Све ти ње Го спод ње. *5.Мој. 31,24.
27. И ре че Исус све му на ро ду: Ево, ка мен 

овај не ка вам бу де свје до чан ство; јер је 
чуо све ри је чи Го спод ње, ко је нам је го во-
рио; и не ка вам бу де свје до чан ство да не 
би сте сла га ли Бо гу сво је му.
28. По том рас пу сти Исус на род, сва ко га 

на ње го во на сљед ство.

ЗА
ЈЕД
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Јудино племе започиње рат 
послије Исусове смрти. Сви 
Хананеји нису протјерани.

1. А по смр ти Ису со вој упи та ше си   но-
 ви Изра и ље ви *Го спо да го  во  ре-

 ћи: Ко ће из ме ђу нас ићи пр ви на Ха на не је 
да се би је с њи ма? *Суд. 20,18; 2.Мој. 28,30.
2. И Го спод ре че: Ју да не ка иде; ето дао 

сам му зе мљу у ру ке.
3. А Ју да ре че Си ме у ну бра ту сво је му: 

Хај де са мном на мој дио да се би је мо с 
Ха на не ји ма; пак ћу и ја ићи с то бом на 
твој дио. И по ђе Си меун с њим.
4. И изи ђе Ју да; и да де им Го спод Ха на-

не је и Фе ре зе је у ру ке, и по би ше их у Ве-
зе ку де сет ти су ћа љу ди.
5. Јер на ђо ше Адо ни-Ве зе ка у Ве зе ку, 

и уда ри ше на њ, и по би ше Ха на не је и 
Фе ре зе је.
6. И по бје же Адо ни-Ве зек, а они га по тје-

ра ше и ухва тив ши га от сје ко ше му пал це 
у ру ку и у но гу.
7. Та да ре че Адо ни-Ве зек: Се дам де сет ца -

ре  ва от сје че ни јех па ла ца у ру ку и у но гу 
ку пи ше што бје ше под мо јим сто лом; 
ка ко сам чи нио, та ко ми пла ти Бог. И од-
ве до ше га у Је ру са лим, и он дје умри је.
8. Јер си но ви Ју ди ни уда ри ше на Је ру-

са лим и узе ше га, и исје ко ше гра ђа не 
оштри јем ма чем, а град са же го ше ог њем.
9. По том изи ђо ше си но ви Ју ди ни да во-

ју ју на Ха на не је, ко ји жи вља ху у го ри и на 
ју гу и у рав ни.
10. И Ју да изи ђе на Ха на не је ко ји жи-

вља ху у *Хе вро ну, а Хе вро ну би ја ше 

пре ђе име Ки ри јат-Ар ва; и по би ше Се-
са ја и Ахи ма на и Тал ма ја. *Исус Н. 14,15.
11. А ода тле оти до ше на Да ви ра не, а Да-

ви ру при је бје ше име Ки ри јат-Се фер.
12. И ре че *Ха лев: ко са вла да Ки ри јат-

Се фер и узме га, да ћу му Ах су кћер сво ју 
за же ну. *Исус Н. 15,16.
13. И узе га *Го то ни ло, син Ке не зов, 

мла ђи брат Ха ле вов; и да де му Ах су кћер 
сво ју за же ну. *Суд. 3,9.
14. И кад по ла жа ше, он је на го ва ра ше да 

иш  те у оца својега по ље; па ско чи с *ма-
гар ца. А Ха лев јој ре че: Што ти је?

*Исус Н. 15,18.
15. А она му ре че: Дај ми дар; кад си ми 

дао су хе *зе мље, дај ми и из во ра во де ни-
јех. И да де јој Ха лев из во ре Гор ње и из-
во ре До ње. *Је вр. 6,7.
16. А и си но ви *Ке не ја та ста Мој си је ва 

изи ђо ше из гра да Пал мо ва са си но ви ма 
Ју ди ни јем у пу сти њу Ју ди ну, ко ја је на ју гу 
од Ара да. И до шав ши жи вља ху с на ро дом.

*Суд. 4,11.  Јерихона
17. По том изи ђе Ју да са Си ме у ном бра-

том сво јим, и по би ше Ха на не је ко ји жи-
вља ху у Се фа ту, и рас ко па ше га, и про зва 
се град Ор ма.
18. И *Га зу узе Ју да с ме ђа ма ње зи ни јем, и 

†Аска лон с ме ђа ма ње го ви јем, и Ака рон с 
ме ђа ма ње го ви јем. *Исус Н. 11,22. †1.Сам. 6,17.
19. Јер *Го спод бје ше с Ју дом, те осво ји 

го ру; али не иза гна они јех ко ји жи вља ху 
у †до ли ни, јер има ху гво зде на ко ла.

*1.Мој. 39,2. †Исус Н. 17,16.

29. А по сли је ови јех ства ри умри је Исус 
син На вин слу га Го спод њи, кад му би ја ше 
сто и де сет го ди на.
30. И по гре бо ше га у ме ђа ма на сљед ства 

ње го ва у Там нат-Са ра ху, ко ји је у го ри *Је-
фре мо вој са сје ве ра го ри Га су. *Исус Н. 19,50.
31. И слу жи Изра иљ *Го спо ду све га ви је ка 

Ису со ва и све га ви је ка стар је ши на, ко је ду го 
жи вје ше иза Ису са и ко је зна ху сва дје ла Го-
спод ња, ко ја учи ни Изра и љу. *Суд. 2,7.

32. И *ко сти †Јо си фо ве, ко је до не со ше 
си но ви Изра и ље ви из Ми си ра, по гре-
бо ше у Си хе му, у ди је лу по ља ко је је ку-
пио Ја ков од си но ва ‡Емо ра оца Си хе-
мо ва за сто но ва ца; и бјеху у си но ва Јо-
си фо ви јех у на сљед ству њи хо ву.

*1.Мој. 50,25. †2.Мој. 13,19. ‡1.Мој. 33,19.  кесита
33. И *Еле а зар син Аро нов умри је, и по-

гре бо ше га на бр ду Фи не са си на ње го ва, 
ко је му бје ше да но у го ри Је фре мо вој.

*2.Мој. 6,25.
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20. И да до ше *Ха ле ву †Хе врон, као што 
бје ше за по вје дио ‡Мој си је, а он иза гна 
одан де три си на Ена ко ва.

*4.Мој. 14,24. †Исус Н. 14,13. ‡Исус Н. 14,9.
21. А си но ви Ве ни ја ми но ви не иза гна ше 

*Је ву се ја ко ји жи вља ху у Је ру са ли му; не го 
Је  ву се ји оста ше у Је ру са ли му са си но ви ма 
Ве  ни ја ми но ви јем до ово га да на.

*Исус Н. 15,63.
22. Изи ђо ше и си но ви Јо си фо ви на Ве-

тиљ, и Го спод би ја ше с њи ма.
23. И ухо ди ше *Ве тиљ си но ви Јо си фо ви, 

а име гра ду бје ше при је Луз. *1.Мој. 28,19.
24. И ухо де ви дје ше чо вје ка ко ји иђа ше 

из гра да и ре ко ше му: Хај де по ка жи нам 
ку да ће мо ући у град, па ће мо ти учи ни ти 
*ми лост. *Исус Н. 2,14.
25. А он им по ка за ку да ће ући у град; и 

исје ко ше у гра ду све оштри јем ма чем, а 
оно га чо вје ка пу сти ше са свом по ро ди-
цом ње го вом.
26. И оти де онај чо вјек у зе мљу хе теј ску, 

и он дје са зи да град, и про зва га Луз; то му 
је име до да нас.
27. А Ма на си ја не иза гна ста нов ни ка из 

Вет-Са на и се ла ње го ви јех, ни из Та на ха 
и се ла ње го ви јех, ни ста нов ни ка из До ра 
и се ла ње го ви јех, ни ста нов ни ка из Ивле-
а ма и се ла ње го ви јех, ни ста нов ни ка из 
Ме ги да и се ла ње го ви јех; и *Ха на не ји ста-
до ше жи вје ти у тој зе мљи. *Исус Н. 17,12.
28. А кад оја ча Изра иљ, уда ри на Ха на-

не је да нак, али их не иза гна.
29. Ни Је фрем не иза гна *Ха на не ја ко ји 

жи вља ху у Ге зе ру; не го оста ше Ха на не ји 
с њим у Ге зе ру. *Исус Н. 16,10.
30. За ву лон не иза гна ста нов ни ка из Ки-

тро на, ни ста нов ни ка из На ло ла; не го 
оста ше Ха на не ји с њим, и пла ћа ху да нак.
31. Асир не иза гна ста нов ни ка из Ако на, 

ни ста нов ни ка из Си до на ни из Ала ва, ни 
из Аха зи ва, ни из Хел ве, ни из Афи ка, ни 
из Ре о ва;
32. Не го Асир жи вља ше ме ђу Ха на не-

ји ма, ста нов ни ци ма оне зе мље, јер их не 
иза гна.
33. Неф та лим не иза гна ста нов ни ка из 

Вет-Се ме са, ни ста нов ни ка из Вет-Ана та; 
не го жи вља ше ме ђу Ха на не ји ма ста нов-

ни ци ма оне зе мље; и ста нов ни ци у Вет-
Се ме су и у Вет-Ана ту пла ћа ху им да нак.
34. А Амо ре ји при тје шња ва ху си но ве 

Да но ве у го ри, и не да ди ја ху им сла зи ти 
у до ли ну.
35. И Амо ре ји ста до ше жи вје ти у го ри 

Ере су, у *Аја ло ну и у Сал ви му; а кад оси ли 
ру ка до ма Јо си фо ва, пла ћа ше да нак.

*Суд. 12,12.
36. А ме ђа Амо ре ји ма бје ше од го ре акра-

вим ске, од сти је не па нави ше.

Непослушност и кајање, колебљивост 
и казна синова Израиљевих. Судије.

2.И до ђе *ан ђео Го спод њи од Гал-
га ла у Во ким и ре че: Из вео сам 

вас из Ми си ра и до вео вас у †зе мљу за 
ко ју сам се за клео оци ма ва шим; и ре кох: 
Не ћу по ква ри ти за вје та сво је га с ва ма 
до ви је ка. *1.Мој. 16,7. †2.Мој. 6,4.
2. А *ви не хва тај те вје ре са ста нов ни-

ци ма те зе мље, ол та ре њи хо ве рас ко пај те. 
Али не по слу ша сте гла са Мо је га. Шта сте 
то учи ни ли? *5.Мој. 7,2.
3. За то и Ја ре кох: Не ћу их ода гна ти ис-

пред вас, не го ће вам би ти као тр ње, и бо-
го ви њи хо ви би ће вам зам ка.
4. А кад из го во ри ан ђео Го спод њи ове 

ри је чи сви јем си но ви ма Изра и ље ви јем, 
на род по ди же глас свој и пла ка.
5. За то про зва ше оно мје сто Во ким; и 

он дје при не со ше жр тве Го спо ду.
6. А Исус рас пу сти на род, и ра зи ђо ше 

се си но ви Изра и ље ви сва ки на сво је на-
сљед ство, да на сли је де зе мљу.
7. И слу жи на род Го спо ду све га ви је ка 

Ису со ва и све га ви је ка стар је ши на ко је 
жи вје ше ду го иза Ису са и ко је би ја ху 
ви дје ле сва ве ли ка дје ла Го спод ња што 
учи ни Изра и љу.
8. Али умри је Исус син На вин слу га Го-

спод њи, кад му бје ше сто и де сет го ди на.
9. И по гре бо ше га у ме ђа ма на сљед ства 

ње го ва у Там нат-Аре су у го ри Је фре мо-
вој са сје ве ра го ри Га су.
10. И сав онај на ра штај при бра се к оци ма 

сво јим, и на ста дру ги на ра штај иза њих, 
ко ји не по зна ва ше *Го спо да ни дје ла ко ја је 
учи нио Изра и љу. *1.Днев. 28,9; 2.Мој. 5,2.
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11. И си но ви Изра и ље ви чи ни ше што је 
зло пред Го спо дом, и слу жи ше ва ли ма.
12. И оста ви ше *Го спо да Бо га ота ца сво-

јих, ко ји их је из вео из зе мље ми сир ске, и 
по ђо ше за дру гим бо го ви ма из ме ђу бо-
го ва они јех на ро да ко ји би ја ху око њих, и 
кла ња ше им се, и раз гње ви ше Го спо да.

*1.Днев. 28,9; 5.Мој. 13,5.
13. И оста ви ше *Го спо да, и слу жи ше 

Ва лу и Аста ро та ма. *2.Днев. 7,22.
14. И раз гње ви се *Го спод на Изра и ља, и 

да де их у ру ке љу ди ма ко ји их пли је ња ху, и 
про да де их у ру ке не при ја те љи ма њи хо ви-
јем уна о ко ло, и не мо га ше се ви ше др жа ти 
пред не при ја те љи ма сво јим. *Суд. 3,8.
15. Ку да год по ла жа ху, ру ка Го спод ња 

бје ше про тив њих на зло, као што бје ше 
ре као Го спод и као што им се бје ше за-
клео Го спод; и би ја ху у ве ли кој не во љи.
16. Та да им *Го спод по ди за ше †су ди је, 

ко ји их из ба вља ху из ру ку они јех што их 
пли је ња ху. *Суд. 3,9. †Дје ла 13,20.
17. Али ни су ди ја сво јих не слу ша ше, не го 

чи ни ше *пре љу бу за дру гим бо го ви ма, и 
кла ња ше им се; бр зо за ђо ше с пу та ко јим 
идо ше оци њи хо ви слу ша ју ћи за по ви је-
сти Го спод ње; они не чи ни ше та ко.

*2.Мој. 34,15.
18. И кад им *Го спод по ди за ше су ди је, 

би ја ше Го спод са сва ким су ди јом, и из ба-
вља ше их из ру ку не при ја те ља њи хо ви јех 
све га ви је ка су ди ји на; јер се са жа ли Го-
спо ду због њи хо ва уз ди са ња на оне ко ји 
им кри во чи ња ху и ко ји их цви је ља ху.

*1.Мој. 6,6.
19. А кад су ди ја умри је, они се вра ћа ху 

опет и би ва ху го ри од ота ца сво јих иду ћи 
за бо го ви ма дру гим и слу же ћи им и кла-
ња ју ћи им се; не оста вља ху се дје ла сво јих 
ни ти пу те ва сво јих опа ких.
20. За то се рас па ли *гњев Го спод њи на 

Изра и ља, и ре че: Кад је тај на род пре сту -
пио Мој за вјет ко ји сам за по вје дио оци ма 
њи хо ви јем, и не по слу ша ше гла са Мо је га,

*Исус Н. 23,16.
21. Ни Ја не ћу ви ше ни јед но га го ни ти 

ис пред њих из ме ђу на ро да ко је оста ви 
Исус кад умри је,

22. *Да њи ма ку шам Изра и ља хо ће ли се 
др жа ти пу та Го спод ње га хо де ћи по ње му, 
као што су се др жа ли оци њи хо ви, или 
не ће. *Суд. 3,1.
23. И Го спод оста ви те на ро де и не иза гна 

их од мах не пре дав ши их у ру ке Ису су.

Идолопоклонство и подјармљење синова 
Израиљевих. Ослобађају их Готонило, 

Аод и Самегар.

3.А ово су на ро ди ко је оста ви *Го спод 
да њи ма ку ша Изра и ља, све оне 

ко ји не зна ху за ра то ве ха нан ске, *5.Мој. 8,2.
2. Да би ба рем на траж је си но ва Изра и-

ље ви јех зна ло и ра зу мје ло што је рат, ма-
кар они ко ји од при је ни је су зна ли:
3. Пет кне же ви на фи ли стеј ских, и сви 

Ха на не ји и Си дон ци и Је ве ји, ко ји жи-
вља ху на го ри Ли ва ну од го ре Вал-Ер-
мо на до Ема та.
4. Ти на ро ди оста ше да се Изра иљ њи ма 

ку ша, да се ви ди хо ће ли слу ша ти за по ви-
је сти Го спод ње, ко је је за по вје дио оци ма 
њи хо ви јем пре ко Мој си ја.
5. И жи вља ху си но ви Изра и ље ви усред 

Ха на не ја и Хе те ја и Амо ре ја и Фе ре зе ја и 
Је ве ја и Је ву се ја.
6. И же ња ху се кће ри ма њи хо ви јем и 

уда ва ху кће ри сво је за си но ве њи хо ве, и 
слу жа ху бо го ви ма њи хо ви јем.
7. И чи ња ху си но ви Изра и ље ви што је зло 

пред Го спо дом, и за бо ра ви ше Го спо да Бо га 
сво је га и слу жа ху ва ли ма и лу го ви ма.
8. За то се раз гње ви Го спод на Изра и ља, и 

да де их у ру ке Ху сан-Ри са та ји му ца ру ме-
со по там ском; и слу жи ше си но ви Изра и-
ље ви Ху сан-Ри са та ји му осам го ди на.
9. По том ва пи ше си но ви Изра и ље ви ка Го-

спо ду, и по ди же Го спод из ба ви те ља си но-
ви ма Изра и ље ви јем да их из ба ви, Го то ни ла 
си на Ке не зо ва, мла ђе га бра та Ха ле во ва,
10. И би ја ше на ње му Дух *Го спод њи, 

и су ђа ше Изра и љу; и изи ђе на вој ску, и 
пре да де му Го спод у ру ке Ху сан-Ри са та-
ји ма ца ра ме со по там ско га; и ру ка ње го ва 
над ја ча Ху сан-Ри са та ји ма. *4.Мој. 11,29.
11. И зе мља би мир на че тр де сет го ди на. 

По том умри је Го то ни ло син Ке не зов.
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12. А си но ви Изра и ље ви ста до ше опет 
чи ни ти што је зло пред Го спо дом; а Го спод 
укри је пи Егло на ца ра мо ав ско га на Изра-
и ља, јер чи ња ху што је зло пред Го спо дом.
13. Јер ску пи к се би си но ве Амо но ве и 

Ама ли ке, и иза шав ши по би Изра и ља, и 
осво ји ше град Пал мов. Јерихон
14. И си но ви Изра и ље ви слу жи ше 

Егло ну ца ру мо ав ском осам на ест го ди на.
15. По том ва пи ше си но ви Изра и ље ви 

ка Го спо ду; и Го спод им по ди же из ба ви-
те ља Ао да си на Ги ре си на Ве ни ја ми но ва, 
чо вје ка ко ји би ја ше ље вак. И по сла ше 
си но ви Изра и ље ви по ње му дар Егло ну 
ца ру мо ав ском. данак
16. А Аод на чи ни се би мач с обје стра не 

оштар, од лак та у ду жи ну; и при па са га 
под ха љи не сво је уз де сну бе дри цу.
17. И од не се дар Егло ну ца ру мо ав ском; а 

Еглон бје ше чо вјек вр ло де бео.
18. И кад пре да де дар, от пу сти љу де ко ји 

су но си ли дар.
19. Па сам вра тив се од ли ко ва ка ме ни-

јех, ко ји би ја ху код Гал га ла, ре че: Имам, 
ца ре, не ку тај ну да ти ка жем. А он ре че: 

Му чи! И оти до ше од ње га сви ко ји ста-
ја ху пред њим. ћути
20. А Аод при сту пи к ње му; а он сје ђа ше 

сам у љет ној со би; па ре че Аод: Ри јеч Бо-
жи ју имам да ти ка жем. Та да он уста с 
при је сто ла.
21. А Аод по те же ли је вом ру ком сво јом 

и узе мач од де сне бе дри це, и са тје ра му 
га у тр бух,
22. И др жак уђе за ма чем, и са ло се скло-

 пи за ма чем, те не мо же из ву ћи ма ча из 
тр бу ха; и изи ђе не чист.
23. По том изи ђе Аод из со бе, и за тво ри 

вра та за со бом и за кљу ча.
24. А кад он оти де, до ђо ше слу ге, и по-

гле да ше, а то вра та од со бе за кљу ча на, па 
ре ко ше: Ва љ да иде на по ље у кли је ти до 
љет не со бе.
25. И већ им се до са ди че ка ти а вра та се од 

со бе не отва ра ју, те узе ше кључ и отво ри  ше, 
а гле, го спо дар им ле жи на зе мљи мр тав.
26. А Аод до кле се они за ба ви ше по бје же 

и про ђе ли ко ве ка ме не, и уте че у Се и рот.
27. И кад до ђе, за тру би у *тру бу у го ри Је-

фре мо вој; и си ђо ше с њим си но ви Изра-
и ље ви с го ре, а он на при јед. *Суд. 6,34.

28. Па им ре че: Хај де те за мном, јер *Го-
спод пре да де вам у ру ке не при ја те ље 
ва ше Мо ав це. И си ђо ше за њим, и узе ше 
Мо ав ци ма бро до ве јор дан ске, и не да ди-
ја ху ни ко ме при је ћи. *Суд. 7,15.  газове
29. И та да по би ше Мо ав це, око де сет ти-

су ћа љу ди, све бо га те и хра бре, и ни је дан 
не уте че.
30. Та ко у тај дан пот па до ше Мо ав ци 

под ру ку Изра и ље ву; и *зе мља би мир на 
осам де сет го ди на. *Ру та 1,2.
31. А по сли је ње га на ста Са ме гар син Ана-

тов, и по би шест сто ти на *Фи ли сте ја оста-
ном во луј ским, и из ба ви и он Изра и ља.

*Суд. 10,11.
Јавин кињи синове Израиљеве, а њега 

побјеђују Варак и Девора. 
Јаиља убија Сисару.

4.А по смр ти Ао до вој опет си но ви 
Изра и ље ви чи ни ше што је зло 

пред Го спо дом.
2. И Го спод их да де у ру ке Ја ви ну ца ру ха-

нан ском, ко ји вла да ше у Асо ру, а вој сци 
ње го вој бје ше вој во да Си са ра, ко ји жи-
вља ше у Аро се ту не зна бо жач ком.
3. И си но ви Изра и ље ви ва пи ше ка Го-

спо ду; јер он има ше де вет сто ти на гво-
зде ни јех ко ла, и ве о ма при тје шња ва ше 
си но ве Изра и ље ве два де сет го ди на.
4. У то ври је ме Де во ра про ро чи ца, же на 

Ла фи до то ва, су ђа ше Изра и љу.
5. И Де во ра ста но ва ше под пал мом из-

ме ђу Ра ме и Ве ти ља у го ри Је фре мо вој, и 
до ла жа ху к њој си но ви Изра и ље ви на суд.
6. А она по слав ши до зва Ва ра ка си на 

Ави не је мо ва из Ке де са Неф та ли мо ва, и 
ре че му: Ни је ли за по вје дио Го спод Бог 
Изра и љев: Иди, ску пи на род на го ру Та-
вор, и узми са со бом де сет ти су ћа љу ди 
из ме ђу си но ва Неф та ли мо ви јех и си но ва 
За ву ло но ви јех?
7. Јер ћу до ве сти к те би на по ток Ки сон 

Си са ру вој во ду Ја ви но ва и ко ла ње го ва и 
људ ство ње го во, и пре да ћу га те би у ру ке.
8. А Ва рак јој ре че: Ако ћеш ти ићи са 

мном, ићи ћу; ако ли не ћеш ићи са мном, 
не ћу ићи.
9. А она ре че: Ја ћу ићи с то бом, али не-

ћеш има ти сла ве на пу ту ко јим ћеш ићи; 
јер ће же ни у ру ку да ти Го спод Си са ру. И 
устав ши Де во ра оти де с Ва ра ком у Ке дес.
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10. И Ва рак са звав ши си но ве За ву ло но ве 
и Неф та ли мо ве у Ке дес, по ве де за со бом 
де сет ти су ћа љу ди; и Де во ра иђа ше с њим.
11. А Евер Ке не јин бје ше се одво јио од 

*Ке не ја, од си но ва Јова ва та ста †Мој си-
је ва, и бје ше ра за пео свој ша тор код хра-
сто ва за на јим ских, а то је код Ке де са.

*4.Мој. 24,21. †Суд. 1,16.
12. И ја ви ше Си са ри да је иза шао Ва рак 

син Ави не је мов на го ру Та вор.
13. И Си са ра ску пи сва ко ла сво ја, де-

вет сто ти на ко ла гво зде ни јех, и сав на род 
ко ји би ја ше с њим од Аро се та не зна бо-
жач ко га до по то ка Ки со на.
14. Та да ре че Де во ра Ва ра ку: Уста ни, јер 

је ово дан, у ко ји ти да де *Го спод Си са ру 
у ру ке. Не иде ли Го спод пред то бом? И 
Ва рак си ђе с го ре Та во ра, и де сет ти су ћа 
љу ди за њим. *5.Мој. 9,3.
15. И *Го спод сме те Си са ру и сва ко ла 

ње го ва и сву вој ску оштрим ма чем пред 
Ва ра ком; и Си са ра си ђе с ко ла сво јих и 
по бје же пје ши це. *Исус Н. 10,10.
16. А Ва рак по тје ра ко ла и вој ску до Аро-

се та не зна бо жач ко га; и па де сва вој ска Си-
са ри на од оштро га ма ча, не оста ни је дан.
17. А Си са ра уте че пје ши це до ша то ра 

Ја и ље же не Еве ра Ке не ји на; јер би ја ше 
мир ме ђу Ја ви ном ца рем асор ским и до-
мом Еве ра Ке не ји на.
18. И изи ђе Ја и ља на су срет Си са ри, и 

ре че му: Скло ни се, го спо да ру, скло ни се 
код ме не; не бој се. И он се скло ни код ње 
у ша тор, и она га по кри по кри ва чем.
19. А он јој ре че: Дај ми ма ло во де да се 

на пи јем, јер сам же дан. А она отво ри ми-
јех мли је ка и на по ји га, па га по кри.
20. А он јој ре че: Стој на вра ти ма од ша-

то ра, и ако ко до ђе и за пи та те и ре че: Има 
ли ту ко? Ре ци: Не ма.
21. Та да Ја и ља же на Еве ро ва узе ко лац 

од ша то ра, и узе маљ у ру ку, и при сту пи к 
ње му по ла ко, и са тје ра му ко лац кроз сли-
је пе очи, те про ђе у зе мљу, кад спа ва ше 
твр до умо ран, и умри је.
22. И гле, Ва рак тје ра ше Си са ру, и Ја и ља 

му изи ђе на су срет, и ре че му: Хо ди да ти 
по ка жем чо вје ка ко је га тра жиш. И уђе к 

њој, и гле, Си са ра ле жа ше мр тав, и ко лац 
му у сли је пи јем очи ма.
23. Та ко по ко ри Бог у онај дан Ја ви на 

цара ха нан ско га пред си но ви ма Изра и-
ље ви јем.
24. И ру ка си но ва Изра и ље ви јех би ва ше 

све те жа Ја ви ну ца ру ха нан ском, до кле не 
ис три је би ше Ја ви на ца ра ха нан ско га.

Деворина и Варакова захвална пјесма.

5.И у тај дан пје ва Де во ра и Ва рак 
син Ави не је мов го во ре ћи:

2. Бла го си љај те Го спо да што учи ни 
осве ту у Изра и љу и што на род дра го-
вољ но при ста.
3. Чуј те ца ре ви, слу шај те кне зо ви; ја, ја 

ћу Го спо ду пје ва ти, по пи је ва ћу Го спо ду 
Бо гу Изра и ље ву.
4. Го спо де, *кад си сла зио са Си ра, кад си 

ишао из по ља едом ско га, †зе мља се тре-
си ја ше, и не бе са ка па ху, обла ци ка па ху 
во дом. *5.Мој. 33,2. †Авак. 3,3.
5. Бр да се рас та па ху пред Го спо дом; тај Си-

нај пред Го спо дом Бо гом Изра и ље ви јем.
6. За вре ме на *Са ме га ра си на Ана то ва, 

за вре ме на Ја и љи на не ста пу тева, и ко ји 
иђа ху ста за ма, иђа ху кри ви јем пу теви ма.

*Суд. 3,31.
7. Не ста се ла у Изра и љу, не ста их, до-

кле не на стах ја, Де во ра, до кле не на стах 
мај ка Изра и љу. наступих
8. Он иза бра но ве бо го ве, та да рат би-

ја ше на вра ти ма; ви ђа ше ли се штит или 
ко пље ме ђу че тр де сет ти су ћа у Изра и љу?
9. Ср це се мо је при ви ло к упра ви те љи ма 

Изра и ље ви јем, ко ји дра го вољ но при ста-
 ше из ме ђу на ро да. Бла го си љај те Го спо да.
10. Ко ји ја ше те на би је ли јем ма га ри ца ма, 

ко ји сје ди те у су ду и ко ји хо ди те по пу те-
ви ма, при по ви је дај те.
11. Пре ста ла је пра ска стре љач ка на мје-

сти ма гдје се во да цр пе; он дје не ка при-
по ви је да ју прав ду Го спод њу, прав ду к се-
ли ма Ње го ви јем у Изра и љу; та да ће на-
род Го спод њи сила зи ти на вра та.
12. Уста ни, уста ни, Де во ро; уста ни, уста ни, 

за пје вај пје сму; уста ни, Ва ра че, во ди у роп-
ство ро бље сво је, си не Ави не је мов.
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13. Са да ће по тла че ни овла да ти сил ни ма 
из на ро да; Го спод ми да де да вла дам сил-
ни ма.
14. Из Је фре ма изи ђе ко ри јен њи хов на 

Ама ли ке; за то бом бје ше Ве ни ја мин с на-
ро дом тво јим; од *Ма хи ра изи ђо ше ко ји 
по ста вља ју за ко не, а од За ву ло на пи са ри.

*4.Мој. 32,39.
15. И кне зо ви Иса ха ро ви бјеху с Де во-

ром, Иса хар као и Ва рак би по слан у до-
ли ну с љу ди ма ко је во ђа ше. У ди је лу Ру-
ви мо ву би ја ху љу ди ви со ких ми сли.
16. Што си сје дио ме ђу то ро ви ма слу ша-

ју ћи ка ко бле је ста да? У ди је лу *Ру ви мо ву 
би ја ху љу ди ви со ких ми сли. *4.Мој. 32,1.
17. Га лад оста с ону стра ну Јор да на; а Дан 

што се за ба ви код ла ђа? Асир за што сје де на 
бри је гу мор ском и у кр ше ви ма сво јим оста?
18. За ву лон је на род ко ји да де ду шу сво ју на 

смрт, та ко и Неф та лим, на ви со ком по љу.
19. До ђо ше ца ре ви, би ше се; би ше се ца-

ре ви ха нан ски у Та на ху на во ди ме гид-
ској; али ни мр ве сре бра не до би ше.
20. С *не ба се во је ва, зви је зде с мје ста 

сво јих во је ва ше на Си са ру. *Исус Н. 10,11.
21. По ток *Ки сон од не се их, по ток Ка-

ди мин, по ток Ки сон; по га зи ла си, ду шо 
мо ја, сна жно. *Суд. 4,7.
22. Та да из от па да ше коњи ма ко пи та од 

тје ра ња ју на ка њи хо ви јех.
23. Про кли њи те Ми роз, ре че ан ђео *Го-

спод њи, про кли њи те ста нов ни ке ње го ве; 
јер не до ђо ше у по моћ †Го спо ду, у по моћ 
Го спо ду с ју на ци ма. *1.Сам. 17,47. †Суд. 21,5.
24. Да је *бла го сло ве на ми мо же на Ја и ља 

же на Еве ра Ке не ји на; ми мо же на у ша то-
ри ма да је бла го сло ве на. *Лу ка 1,28.
25. За и ска во де, мли је ка му да де, у го-

спод ској здје ли до не се му па вла ку.
26. Ли је вом ру ком ма ши се за ко лац, а 

де сном за маљ ко вач ки, и уда ри Си са ру, 
раз мр ска му гла ву; про бо де и про би му 
сли је пе очи.
27. Ме ђу но ге ње зи не са ви се, па де, ле жа; 

ме ђу но ге ње зи не са ви се, па де; гдје се 
са ви, он дје па де мр тав.
28. С пр о зо ра гле да ше мај ка Си са ри на, 

и кроз ре шет ку ви ка ше: Што се та ко ду го 

не вра ћа ју ко ла ње го ва? Што се та ко по-
ла ко ми чу точ ко ви ко ла ње го ви јех?
29. Нај му дри је из ме ђу двор ки ња ње зи-

ни јех од го ва ра ху јој, а и са ма од го ва ра ше 
се би:
30. Ни је су ли на шли? Не ди је ле ли пли-

јен? По јед ну дје вој ку, по дви је дје вој ке 
на сва ко га. Пли јен ша рен Си са ри, пли јен 
ша рен, ве зен; ша рен, ве зен с обје стра не, 
око вра та они ма ко ји за пли је ни ше.
31. Та ко да из ги ну сви не при ја те љи Тво ји, 

Го спо де; а ко ји Те љу бе да бу ду као *сун це 
кад из ла зи у си ли сво јој. И †зе мља би мир на 
че тр де сет го ди на. *2.Сам. 23,4. †Псал. 58,11.

Гедеон позван за судију.

6.А си но ви Изра и ље ви чи ни ше што 
је зло пред Го спо дом, и Го спод их 

да де у ру ке Ма ди ја ни ма за се дам го ди на.
2. И оси ли ру ка ма ди јан ска над Изра и-

љем, те од стра ха ма ди јан ско га на чи ни ше 
се би си но ви Изра и ље ви ја ме ко је су по 
го ра ма, и пе ћи не и огра де.
3. И кад би Изра иљ ци по си ја ли, до ла-

жа ху Ма ди ја ни и Ама ли ци и Ис точ ни 
на род, до ла жа ху на њих. номади
4. И став ши у око про тив њих, по ти ра ху 

род зе маљ ски до ри до Га зе, и не оста-
вља ху хра не у Изра и љу, ни ов це ни во ла 
ни ма гар ца.
5. Јер се по ди за ху са ста ди ма сво јим и 

са ша то ри ма сво јим, и до ла жа ху као ска-
кав ци, та ко мно го, и не бје ше бро ја њи ма 
ни ка ми ла ма њи хо ви јем, и до ла зе ћи у зе-
мљу пу сто ша ху је.
6. Та да оси ро ма ши Изра иљ ве о ма од 

Ма ди ја на, и по ви ка ше ка Го спо ду си но ви 
Изра и ље ви.
7. А кад по ви ка ше си но ви Изра и ље ви ка 

Го спо ду од Ма ди ја наца,
8. Го спод по сла про ро ка к си но ви ма Изра-

и ље ви јем, а он им ре че: Ова ко ве ли Го спод 
Бог Изра и љев: Ја сам вас из вео из Ми си ра, 
и из вео сам вас из до ма роп ско га,
9. И из ба вио сам вас из ру ке ми сир ске и 

из ру ке сви јех они јех ко ји вас му ча ху; и 
ода гнао сам их ис пред вас, и дао сам ва ма 
зе мљу њи хо ву.
10. Пак вам ре кох: Ја сам *Го спод Бог ваш, 

не бој те се бо го ва †Амо ре ја у ко јих зе мљи 
жи ви те. Али не по слу ша сте гла са Мо је га.

*2.О цар. 17,35. †Исус Н. 24,15.

КЊИ ГА О СУ ДИ ЈА МА,  ГЛ. 5. 6.



– 232 –

11. По том до ђе ан ђео Го спод њи и сје де 
под хра стом у Офри ко ји би ја ше Јо а са 
Ави је зе ри та; а син ње гов Ге деон вр си-
ја ше пше ни цу на гум ну, да би по бје гао с 
њом од Ма ди ја наца.
12. И ја ви му се ан ђео Го спод њи, и ре че 

му: Го спод је с то бом, хра бри ју на че!
13. А Ге деон му ре че: О го спо да ру мој, кад 

је Го спод с на ма, за што нас сна ђе све ово, и 
гдје су сва чу де са Ње го ва, ко ја нам при по-
ви је да ше оци на ши го во ре ћи: Ни је ли нас 
Го спод из вео из Ми си ра? А са да нас је оста-
вио Го спод и пре дао у ру ке Ма ди ја нци ма.
14. А *Го спод га по гле да и ре че му: Иди у 

тој си ли сво јој, и из ба ви ћеш Изра и ља из 
ру ку ма ди јан ских. Не по слах ли те?

*1.Сам. 12,11.
15. А он му ре че: О Го спо де, чим ћу из ба-

ви ти Изра и ља? Ето, род је мој нај си ро ма-
шни ји у пле ме ну Ма на си ји ну, а ја сам нај-
ма њи у до му оца сво је га.
16. Та да му ре че Го спод: Ја ћу би ти с то-

бом, те ћеш по би ти Ма ди јан це као јед-
но га.
17. А Ге деон му ре че: Ако сам на шао ми-

лост пред То бом, дај ми знак да Ти го во-
риш са мном.
18. Не мој оти ћи одав де, до кле се ја не 

вра тим к Те би и до не сем дар свој и ста-
вим пре да Те. А Он ре че: Че ка ћу до кле се 
вра тиш.
19. Та да оти де Ге деон, и зго то ви ја ре и од 

ефе бра шна хље бо ве при је сне, и мет ну 
ме со у ко та ри цу, а ју ху у ло нац, и до не се 
му под храст, и по ста ви.
20. А *ан ђео Бож ји ре че му: Узми то ме со 

и те хље бо ве при је сне, и мет ни на ону 
сти је ну, а ју ху про лиј. И он учи ни та ко.

*Суд. 13,19.
21. Та да ан ђео *Го спод њи пру жи крај од 

шта па ко ји му бје ше у ру ци и до та че се 
ме са и хље бо ва при је сни јех; и по ди же се 
†огањ са сти је не и спа ли ме со и хље бо ве 
при је сне. И ан ђео Го спод њи оти де ис-
пред очи ју ње го вих. *2.Днев. 7,1. †3.Мој. 9,24.
22. А Ге деон ви дје ћи да бје ше ан ђео Го-

спод њи, ре че: Ах Го спо де Бо же, за то ли 
ви дјех ан ђе ла Го спод ње га ли цем к ли цу?
23. А Го спод му ре че: Бу ди ми ран, не бој 

се, не ћеш умри је ти.

24. И *Ге деон на чи ни он дје ол тар Го-
спо ду, и на зва га Мир Го спод њи. Сто ји и 
да нас у Офри Ави је зе рит ској. *Суд. 8,32.
25. И исту ноћ ре че му Го спод: Узми 

јун ца, ко ји је оца тво је га, јун ца дру го га 
од се дам го ди на; и рас ко пај ол тар Ва лов 
ко ји има отац твој, и иси је ци луг ко ји је 
код ње га.
26. И на чи ни ол тар Го спо ду Бо гу сво је му 

на врх ове сти је не, на згод ну мје сту; па он да 
узми дру го га јун ца, и при не си жр тву па ље-
ни цу на др ви ма оно га лу га ко ји иси је чеш.
27. Та да узе Ге деон де сет љу ди из ме ђу 

слу гу сво јих, и учи ни ка ко му за по вје ди Го-
спод; али се бо ја ше до ма оца сво је га и мје-
шта на, те не учи ни да њу не го учи ни но ћу.
28. А кад ују тру уста ше мје шта ни, а то 

ра ско пан ол тар Ва лов и луг код ње га исје-
чен; а ју нац дру ги при не сен на жр тву па-
ље ни цу на ол та ру на чи ње ном.
29. И ре ко ше је дан дру го ме: Ко то учи ни? 

И тра жив ши и рас пи тав ши ре ко ше: Ге-
деон син Јо а сов учи ни то.
30. Па ре ко ше мје шта ни Јо а су: Из ве ди 

си на сво је га да се по гу би, што рас ко па ол-
тар Ва лов и што иси је че луг код ње га.
31. А Јо ас ре че свје ма ко ји ста ја ху око 

ње га: Ви ли хо ће те да бра ни те Ва ла? Ви ли 
хо ће те да га из ба ви те? Ко га бра ни, по ги-
ну ће ју трос. Ако је бог, не ка сам рас пра ви 
с њим што му је рас ко пао ол тар.
32. И про зва га оно га да на Је ро вал го во-

ре ћи: Не ка рас пра ви с њим Вал што му 
рас ко па ол тар.
33. А сви Ма ди ја нци и Ама ли ци и Ис-

точ ни на род би ја ху се ску пи ли и пре-
шав ши пре ко Јор да на би ја ху ста ли у око у 
*до ли ни †Је зра е лу, *Исус Н. 17,16. †1.О цар. 21,1.
34. А Дух *Го спод њи на о ру жа Ге де о на, и 

он за тру би у †тру бу, и ску пи око се бе по-
ро ди цу Ави је зе ро ву. *Суд. 3,10. †Суд. 3,27.
35. И по сла гла сни ке по све му пле ме ну 

Ма на си ји ну, и ску пи ше се око ње га; по-
сла гла сни ке и у пле ме Аси ро во и За ву ло-
но во и Неф та ли мо во, те и они изи ђо ше 
пред њих.
36. Та да ре че Ге деон Бо гу: Ако ћеш Ти из-

ба ви ти мо јом ру ком Изра и ља, као што си 
ре као,
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37. Ево, ја ћу мет ну ти ру но на гум ну: Ако 
ро са бу де са мо на ру ну, а по свој зе мљи 
су хо, он да ћу зна ти да ћеш мо јом ру ком 
из ба ви ти Изра и ља, као што си ре као.
38. И би та ко; јер кад уста сју тра дан, ис-

ци је ди ру но, и ис те че ро се из ру на пу на 
здје ла.
39. Опет ре че Ге деон Бо гу: Не мој се гње-

ви ти на ме, да про го во рим још јед ном; да 
оби ђем ру ном још јед ном, не ка бу де са мо 
ру но су хо, а по свој зе мљи не ка бу де ро са.
40. И Бог учи ни та ко ону ноћ; и би са мо 

ру но су хо а по свој зе мљи би ро са.

Гедеон побјеђује Мадијанце.

7.И ура ни *Је ро вал, то је Ге деон, и 
сав на род што би ја ше с њим, и 

ста до ше у око код из во ра Аро да; а вој ска 
ма ди јан ска бје ше му са сје ве ра крај го ре 
Мо ре ха у до ли ни. *Суд. 6,32.
2. А Го спод ре че Ге де о ну: Мно го је на ро да 

с то бом, за то им не ћу да ти Ма ди ја нце у 
ру ке, да се не би хва лио Изра иљ су прот 
ме ни го во ре ћи: Мо ја ме ру ка из ба ви.
3. Не го са да огла си да чу је на род и ре ци: 

Ко се бо ји и ко га је страх, не ка се вра ти и 
нек иде од мах ка го ри Га ла ду. И вра ти се 
из на ро да два де сет и дви је ти су ће; а де сет 
ти су ћа оста.
4. Опет ре че Го спод Ге де о ну: Још је мно го 

на  ро да; све ди их на во ду, и он дје ћу ти их 
пре  бра ти; за ко је га ти год ре чем: Тај не ка 
иде с то бом, не ка иде с то бом; а за ко га ти год 
ре чем: Тај не ка не иде с то бом, не ка не иде.
5. И све де на род на во ду; а Го спод ре че 

Ге де о ну: Ко ји ста не лап та ти је зи ком во ду, 
као што лап ће пас, мет ни га на стра ну; та  ко 
и сва ко га ко ји клек не на ко ље на да пи је.
6. И они јех ко ји лап та ше, ру ком сво јом к 

усти ма при не сав ши во ду, бје ше три сто-
ти не љу ди; а сав оста ли на род кле че на 
ко ље на сво ја да пи ју во де.
7. Та да ре че Го спод Ге де о ну: С ти јех три-

ста љу ди ко ји лап та ше во ду из ба ви ћу вас 
и пре да ћу ти у ру ке Ма ди ја нце; не ка, да-
кле, од ла зи сав овај на род сва ки на сво је 
мје сто.
8. И на род узе бра шње ни це и тру бе; и Ге-

деон от пу сти све љу де Изра иљ це да иду 
сва ки у свој ша тор, а они јех три ста љу ди 

за др жа. А око ма ди јан ски би ја ше ни же 
ње га у до ли ни.
9. И ону ноћ ре че му Го спод: Уста ни, си ђи 

у око, јер ти га да дох у ру ке.
10. Ако ли се бо јиш сам си ћи, си ђи у око 

са Фу ром мом ком сво јим,
11. И чу ћеш шта го во ре, па ће ти оси-

ли ти ру ке и уда ри ћеш на око. И си ђе он 
и Фу ра мо мак ње гов до кра ја вој ске ко ја 
би ја ше у око лу.
12. А *Ма ди ја нци и Ама ли ци и сав на род 

Ис точ ни ле жа ху по до ли ни као ска кав ци, 
та ко их бје ше мно го; и ка ми ла ма њи хо ви-
јем не бје ше бро ја; бје ше их мно го као пи-
је ска по бри је гу мор ском. *Суд. 6,33.
13. И кад до ђе Ге деон, а то је дан при по-

ви је да ше дру гу сво је му сан, и го во ра ше: 
Гле, усних, а то пе чен хљеб јеч мен ко тр-
ља ше се к око лу ма ди јан ском и до ђе до 
ша то ра и ста де уда ра ти о њих, те па да ху, 
и ис пре ме та их, и по па да ше ша то ри.
14. А друг му од го во ри и ре че: То ни је 

дру го не го мач Ге де о на си на Јо а со ва чо-
вје ка Изра иљ ца; пре дао му је у ру ке Бог 
Ма ди ја нце и сав овај око.
15. И кад Ге деон чу ка ко онај при по вје ди 

сан и ка ко га овај ис ту ма чи, по кло ни се и 
вра ти се у око изра иљ ски и ре че: Устај те, 
јер вам да де Го спод у ру ке око ма ди јан ски.
16. По том раз ди је ли три ста љу ди у три 

*че те, и да де сва ко ме по †тру бу у ру ку и 
по пра зан жбан и по луч у жбан.

*1.Сам. 11,11. †Исус Н. 6,4.  мањи дрвени суд
17. И ре че им: На ме не гле дај те, па та ко 

чи ни те; гле, је ћу до ћи на крај око ла, па 
шта ја уш чи ним, то чи ни те.
18. Кад ја за тру бим у тру бу и сви ко ји 

бу ду са мном, та да и ви за тру би те у тру бе 
око све га око ла, и ви чи те: Мач Го спод њи 
и Ге де о нов.
19. И до ђе Ге деон и сто љу ди што би ја ху 

с њим на крај око ла, у по че так сред ње 
стра же, истом би ја ху про ми је ни ли стра-
 жу; а они за тру би ше у тру бе и по лу па ше 
жба но ве ко је има ху у ру ка ма.
20. Та ко три че те за тру би ше у тру бе и по-

лу па ше жба но ве, и др жа ху у ли је вој ру ци 
лу че ве а у де сној тру бе тру бе ћи, и по ви-
ка ше: Мач Го спод њи и Ге де о нов.
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21. И ста до ше сва ки на свом мје сту око 
вој ске; а сва се вој ска сме те и ста до ше ви-
ка ти и бје жа ти.
22. А кад за тру би ше у тру бе они јех три 

сто ти не, *Го спод обра ти мач сва ко ме на 
дру га ње го ва по све му око лу, те по бје же 
вој ска до Вет-Асе те, у Зе ре рат, до оба ле 
Авел-Ме ол ске код Та ва та. *Је зек. 38,21.
23. А Изра иљ ци из пле ме на Неф та ли-

мо ва и Аси ро ва и из све га пле ме на Ма на-
си ји на сте ко ше се и го ни ше Ма ди ја нце.
24. И Ге деон по сла гла сни ке по свој го ри 

Је фре мо вој го во ре ћи: Си ђи те пред Ма ди-
ја нце и ухва ти те им во де до Ве тва ре дуж 
Јор да на. И сте ко ше се сви љу ди из пле-
ме на Је фре мо ва и ухва ти ше во де до Ве-
тва ре дуж Јор да на. газове
25. И ухва ти ше два кне за *ма ди јан ска, 

†Ори ва и Зи ва, и уби ше Ори ва на сти-
је ни Ори во вој, а Зи ва уби ше код ти је ска 
Зи во ва; и го ни ше Ма ди ја нце, и до не со  ше 
гла ву Ори во ву и Зи во ву Ге де о ну пре ко 
Јор да на. *Суд. 8,3. †Иса. 10,26.  кланца

Гедеон гони непријатеља и служи 
неправу службу Богу.  Његова 

дјеца и његова смрт.

8.А љу ди од пле ме на *Је фре мо ва ре -
ко ше му: Шта нам то учи ни те 

нас не по зва кад по ђе у бој на Ма ди ја нце? 
И ви ка ху на њ же сто ко. *Суд. 12,1.
2. А он им ре че: Па шта сам учи нио та ко 

као ви? Ни је ли па бир че ње Је фре мо во 
бо ље не го бер ба Ави је зе ро ва?
3. Ва ма је у ру ке дао Го спод кне зо ве ма-

ди јан ске, Ори ва и Зи ва; па што ја мо гох 
учи ни ти та ко као ви? Та да се ути ша дух 
њи хов пре ма ње му кад та ко го во ри.
4. А кад Ге деон до ђе на Јор дан, при је ђе 

пре ко ње га с три ста љу ди ко ји бје ху с 
њим, а бје ху умор ни го не ћи.
5. Па ре че љу ди ма Со ко ћа ни ма: Дај те не-

ко ли ко хље бо ва на ро ду ко ји иде за мном, 
јер су умор ни, а ја го ним Зе ве ја и Сал-
ма на ца ре ве ма ди јан ске.
6. А гла ва ри со кот ски ре ко ше му: Је ли 

пе сни ца Зе ве је ва и Сал ма но ва већ у тво-
јој ру ци да да мо хље ба тво јој вој сци?
7. А Ге деон им ре че: Кад ми Бог пре да 

Зе ве ја и Сал ма на у ру ке, та да ћу по мла-

ти ти тје ле са ва ша тр њем из ове пу сти ње 
и дра чом.
8. И оти де одан де у Фа нуил, и ре че Фа ну-

и ља ни ма исто она ко, а они му од го во ри ше 
као што од го во ри ше љу ди у Со ко ту.
9. За то и љу ди ма Фа ну и ља ни ма ре че: Кад 

се вра тим здра во, раз ва ли ћу ту ку лу.
10. А Зе веј и Сал ман би ја ху у Кар ко ру, и 

вој ска њи хо ва с њи ма, око пет на ест ти-
су ћа, што их год оста од све вој ске ис-
точ не; а по би је ни јех би ја ше сто и два де-
сет ти су ћа љу ди ко ји ма ха ху ма чем.
11. И оти де Ге деон пре ко они јех што 

жи ве под ша то ри ма, с ис то ка Но ви и *Јо-
гве ји, и уда ри на вој ску кад вој ска ста-
ја ше без бри жна. *4.Мој. 32,35.
12. А Зе веј и Сал ман по бје го ше, а он их 

по тје ра, и ухва ти два ца ра ма ди јан ска, 
Зе ве ја и Сал ма на, и рас пу ди сву вој ску.

растера
13. И вра ти се Ге деон син Јо а сов из бо ја 

при је сун ча но га ро ђа ја.
14. И ухва ти мом ка из Со ко та, и ис пи-

ти ва га; а он му по пи са кне зо ве со кот ске 
и стар је ши не, се дам де сет и се дам љу ди.
15. Па кад до ђе к Со ко ћа ни ма, ре че: Ево 

Зе ве ја и Сал ма на, за ко је ми се ру га сте 
го во ре ћи: Је ли пе сни ца Зе ве је ва и Сал-
ма но ва већ у тво јој ру ци, да да мо хље ба 
умор ни јем љу ди ма тво јим?
16. И узев ши стар је ши не оно га мје ста и 

тр ња из пу сти ње и дра че да де на њи ма 
углед Со ко ћа ни ма.
17. И ку лу фа ну ил ску раз ва ли и по би 

љу де та мо шње.
18. По том ре че Зе ве ју и Сал ма ну: Ка-

кви бје ху љу ди ко је по би сте на Та во ру? А 
они ре ко ше: Та кви као ти; сва ки бје ше на 
очи ма као цар ски син.
19. А он ре че: То бје ху мо ја бра ћа, си но ви 

мо је ма те ре. Та ко *Го спод био жив, да сте 
их оста ви ли у жи во ту, не бих вас по гу био.

*Ру та 3,13.
20. Та да ре че Је те ру пр вен цу сво је му: 

Уста ни, по гу би их. Али ди је те не из ву че 
ма ча сво је га, јер се бо ја ше, јер бје ше још 
ди је те.
21. Та да ре че Зе веј и Сал ман: Уста ни ти, 

уло жи на нас; јер ка кав је чо вјек она ква 
му је и сна га. И устав ши Ге деон по гу би 
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Зе ве ја и Сал ма на, и узе мје се чи ће ко ји 
би ја ху о вра то ви ма ка ми ла њи хо ви јех.
22. По том ре ко ше Изра иљ ци Ге де о ну: Бу  ди 

нам го спо дар ти и син твој и син си на тво -
је га, јер си нас из ба вио из ру ке ма ди јан ске.
23. А Ге деон им ре че: Не ћу вам ја би ти го -

спо дар, ни ти ће вам син мој би ти го спо-
дар; Го спод ће вам би ти Го спо дар.
24. Још им ре че Ге деон: Јед но ћу иска ти 

од вас: Да ми да те сва ки грив ну од пли-
је на сво је га. А грив не има ху злат не, јер 
бје ху Исма иљ ци.
25. И од го во ри ше: Да ће мо дра ге во ље. И 

ра за стрв ши ха љи ну ба ца ше на њу грив не, 
сва ки од пли је на сво је га.
26. И бје ше на мје ру злат ни јех гри вни 

што из и ска ти су ћа и се дам сто ти на си ка-
 ла зла та, осим мје се чи ћа и лан чи ћа и ха-
љи на скер лет ни јех, што но ша ху ца ре ви 
ма ди јан ски, и осим ли та ро ва, што би ја  ху 
око вра та ка ми ла њи хо ви јех. ланчића
27. И Ге деон на чи ни од то га опле ћак, и 

оста ви га у сво јем гра ду Офри; и он дје сав 
Изра иљ ста де чи ни ти *пре љу бу за њим, и 
би Ге де о ну и до му ње го ву зам ка. *Псал. 73,27.
28. Та ко бјеху по ко ре ни Ма ди ја ни пред 

си но ви ма Изра и ље ви јем, и ви ше не ди-
го ше гла ве. И зе мља би мир на че тр де сет 
го ди на за ви је ка Ге де о но ва.
29. И оти шав Је ро вал син Јо а сов оста у 

сво јој ку ћи.
30. А има ше Ге деон се дам де сет си но ва, 

ко ји изи до ше од бе да ра ње го ви јех, јер 
има ше мно го же на.
31. А ино ча ње го ва, ко ја би ја ше у Си-

хе му, и она му ро ди си на, и над је му име 
*Ави ме лех. *Суд. 9,1.
32. По том умри је *Ге деон син Јо а сов у до-

број ста ро сти, и би по гре бен у гро бу Јо а са 
оца сво је га Ави је зе ри та у Офри. *Суд. 6,24.
33. А кад умри је Ге деон, опет си но ви 

Изра и ље ви чи ни ше пре љу бу за Ва ли ма, 
и по ста ви ше се би Вал-Ве ри та за бо га.
34. И не сје ћа ше се си но ви Изра и ље ви 

Го спо да Бо га сво је га, ко ји их је из ба вио 
из ру ку сви јех не при ја те ља њи хо ви јех 
уна о ко ло,

35. И не учи ни ше ми ло сти до му *Је ро-
ва ла Ге де о на пре ма све му до бру што је он 
учи нио Изра и љу. захвалност  *Суд. 9,16.

Авимелехово братоубиство, царство и 
нечастан свршетак. Јотамова басна.

9.И *Ави ме лех син Је ро ва лов оти де 
у Си хем к бра ћи ма те ре сво је и 

ре че њи ма и све му ро ду отач ко га до ма 
ма те ре сво је го во ре ћи: *Суд. 8,31.
2. Ка жи те сви јем Си хе мља ни ма: Шта вам 

је бо ље, да су вам го спо да ри се дам де сет 
љу ди, сви си но ви Је ро ва ло ви, или да вам 
је го спо дар је дан чо вјек? И опо ми њи те се 
да сам ја кост ва ша и ти је ло ва ше.
3. Та да ре ко ше бра ћа ма те ре ње го ве за 

њ сви јем Си хе мља ни ма све те ри је чи, и 
ср це њи хо во при ви се к Ави ме ле ху, јер 
ре ко ше: Наш је брат.
4. И да до ше му се дам де сет си ка ла сре-

бра из до ма Вал-Ве ри то ва, за ко је нај ми 
Ави ме лех љу ди пра зно ва и скит ни ца, те 
иђа ху за њим. сиромаха
5. И до ђе у ку ћу оца сво је га у Офру, и 

по би бра ћу сво ју, си но ве Је ро ва ло ве, се-
дам де сет љу ди, на јед ном ка ме ну; али 
оста Јо там нај мла ђи син Је ро ва лов, јер се 
са кри.
6. Та да се ску пи ше сви Си хе мља ни и 

сав дом Ми лов, и оти до ше и по ста ви ше 
Ави ме ле ха ца рем код хра ста ко ји сто ји у 
Си хе му. многобожачки храм
7. А кад то ја ви ше Јо та му, оти де и ста де 

на врх го ре Га ри зи ма, и по ди гав ши глас 
свој по ви ка и ре че им: Чуј те ме, Си хе-
мља ни, та ко вас Бог чуо!
8. Ишла др ве та да по ма жу се би ца ра, па 

ре ко ше ма сли ни: Бу ди нам цар.
9. А ма сли на им ре че: Зар ја да оста вим 
пре ти ли ну сво ју, ко јом се част чи ни 

Бо гу и љу ди ма, па да идем да ту ма рам за 
дру га др ве та? обиље масти
10. По том ре ко ше др ве та смо кви: Хо ди 

ти, бу ди нам цар.
11. А смо ква им ре че: Зар ја да оста вим 

сласт сво ју и кра сни род свој, па да идем 
да ту ма рам за дру га др ве та?
12. Та да ре ко ше др ве та ви но вој ло зи: 

Хо ди ти, бу ди нам цар.
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13. А ло за им ре че: Зар ја да оста вим ви-
 но сво је, ко је ве се ли Бо га и љу де, па да 
идем да ту ма рам за дру га др ве та?
14. Та да сва др ве та ре ко ше тр ну: Хо ди 

ти, бу ди нам цар.
15. А трн од го во ри др ве ти ма: Ако до и ста 

хо ће те ме не да по ма же те се би за *ца ра, 
хо ди те скло ни те се у хлад мој; ако ли не-
ће те, не ка изи ђе †огањ из тр на и спа ли ке-
дре ли ван ске. *2.О цар. 14,9. †Је зек. 19,14.
16. Та ко са да, је сте ли пра во и по ште но 

ра ди ли по ста вив ши Ави ме ле ха ца рем? И 
је сте ли до бро учи ни ли *Је ро ва лу и до му 
ње го ву? И је сте ли му учи ни ли ка ко вас је 
за ду жио? *Суд. 8,35.
17. Јер је отац мој во је вао за вас и ни је 

ма рио за жи вот свој, и из ба вио вас је из 
ру ку ма ди јан ских.
18. А ви да нас ус та сте на дом оца мо-

је га, и по би сте си но ве ње го ве, се дам де сет 
љу ди, на јед ном ка ме ну, и по ста ви сте ца-
рем Ави ме ле ха, си на слу шки ње ње го ве, 
над Си хе мља ни ма за то што је брат ваш.
19. Ако сте пра во и по ште но ра ди ли да нас 

пре ма Је ро ва лу и ње го ву до му, ве се ли те се 
с Ави ме ле хом и он не ка се ве се ли с вама.
20. Ако ли ни је сте, не ка изи ђе огањ од 

Ави ме ле ха и спа ли Си хе мља не и дом Ми-
лов, и не ка изи ђе огањ од Си хе мља на и од 
до ма Ми ло ва и спа ли Ави ме ле ха.
21. Та да по бје же Јо там, и по бје гав до ђе 

у Вир, и он дје оста бо је ћи се Ави ме ле ха 
бра та сво је га.
22. И вла да Ави ме лех Изра и љем три 

го ди не.
23. Али Бог пу сти злу во љу ме ђу Ави ме-

ле ха и ме ђу Си хе мља не; и Си хе мља ни из-
не вје ри ше Ави ме ле ха,
24. Да би се осве ти ла не прав да учи-

ње на на се дам де сет си но ва Је ро ва ло ви-
јех, и крв њи хо ва да би до шла на Ави ме-
ле ха бра та њи хо ва, ко ји их уби, и на Си-
хе мља не, ко ји укри је пи ше ру ку ње го ву да 
уби је бра ћу сво ју.
25. И Си хе мља ни по ме та ше му за сје де по 

вр хо ви ма гор ским, па пли је ња ху све ко ји 
про ла жа ху ми мо њих они јем пу тем. И би 
ја вље но Ави ме ле ху.
26. По том до ђе Гал син Еве дов са сво јом 

бра ћом, и уље зо ше у Си хем, и Си хе мља ни 
се по у зда ше у њ.

27. И иза шав ши у по ље бра ше ви но гра-
 де сво је и га зи ше гро жђе, и ве се ли ше се; и 
уђо ше у ку ћу бо га сво је га, и је до ше и пи-
 ше, и псо ва ше Ави ме ле ха. проклињаше
28. И Гал син Еве дов ре че: Ко је Ави ме лех и 

шта је *Си хем, да му слу жи мо? Ни је ли син 
Је ро ва лов, а Зе вул ни је ли ње гов при став? 
Слу жи те си но ви ма Емо ра оца Си хе мо ва. А 
што би смо слу жи ли то ме? *1.Мој. 34,2.
29. О кад би тај на род био под мо јом ру-

ком, да смет нем Ави ме ле ха! И ре че Ави-
ме ле ху: При ку пи вој ску сво ју, и изи ђи.
30. А кад чу Зе вул, упра ви тељ град ски, 

ри је чи Га ла си на Еве до ва, раз гње ви се 
вр ло.
31. И по сла тај но по сла ни ке к Ави ме ле ху 

и по ру чи му: Ево Гал син Еве дов и бра ћа му 
до ђо ше у Си хем, и ево по бу ни ше град на те.
32. Не го уста ни но ћу ти и на род што је с 

то бом, и за сје ди у по љу.
33. А ују тру кад сун це огра не, диг ни се 

и уда ри на град; и ево он и на род ко ји је 
с њим иза ћи ће пре да те, па учи ни с њим 
што ти мо же ру ка.
34. И Ави ме лех уста но ћу и сав на род 

што бје ше с њим; и за сје до ше Си хе му у 
че ти ри че те.
35. А Гал син Еве дов изи ђе и ста де пред 

вра ти ма град ским; а Ави ме лех и на род 
што бје ше с њим изи ђе из за сје де.
36. А Гал ви дјев на род ре че Зе ву лу: Ено 

на род сла зи сврх го ре. А Зе вул му од го-
во ри: Од сје на гор ско га чи не ти се љу ди.
37. Опет про го во ри Гал и ре че: Ено на-

род сла зи с ви са, и че та јед на иде пу тем к 
шу ми ме о не ним ској.
38. А Зе вул му ре че: Гдје су ти са да уста, 

ко ји ма си го во рио: Ко је Ави ме лех да му 
слу жи мо? Ни је ли то онај на род ко ји си 
пре зи рао? Изи ђи са да, и биј се с њим.
39. И изи ђе Гал пред Си хе мља ни ма, и 

по би се с Ави ме ле хом.
40. Али Ави ме лех га по тје ра, и он по-

бје же од ње га; и па до ше мно ги по би је ни 
до са ми јех вра та град ских.
41. И Ави ме лех оста у Ару ми; а Зе вул ис-

тје ра Га ла и бра ћу ње го ву, те не мо га ху 
сје де ти у Си хе му.
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42. А сју тра дан изи ђе на род у по ље, и би 
ја вље но Ави ме ле ху.
43. А он узе на род свој и раз ди је ли га у 

три че те, и на мје сти их у за сје ду у по љу; 
и кад ви дје гдје на род из ла зи из гра да, 
ско чи на њих и по би их.
44. Јер Ави ме лех и че та ко ја би ја ше с 

њим уда ри ше и ста до ше код вра та град-
ских; а дру ге дви је че те уда ри ше на све 
оне ко ји би ја ху у по љу, и по би ше их.
45. И Ави ме лех би ја ше град цео онај дан, 

и узе га, и по би на род ко ји бје ше у ње му, и 
рас ко па град, и по си ја со по ње му.
46. А кад то чу ше ко ји би ја ху у ку ли си-

хем ској, уђо ше у ку лу ку ће бо га Ве ри та.
47. И би ја вље но Ави ме ле ху да су се он дје 

ску пи ли сви ко ји би ја ху у ку ли си хем ској.
48. Та да Ави ме лех изи ђе на го ру Сал мон, 

он и сав на род што бје ше с њим; и узев 
Ави ме лех сје ки ру у ру ку от си је че гра ну 
од др ве та и по ди же је и мет ну је на ра ме, и 
ре че на ро ду ко ји би ја ше с њим: што ви дје-
сте да сам ја учи нио, бр зо чи ни те као ја.
49. И сва ки из на ро да от си је че се би 

гра ну, и по ђо ше за Ави ме ле хом и по ме-
та ше гра не око ку ле, и за па ли ше њи ма 
град; и из ги бо ше сви ко ји би ја ху у ку ли 
си хем ској, око ти су ћу љу ди и же на.
50. По том оти де Ави ме лех на Те вес, и 

ста де у око код Те ве са, и узе га.
51. А би ја ше твр да ку ла усред гра да, и у 

њу по бје го ше сви љу ди и же не и сви гра-
ђа ни, и за тво рив ши се по пе ше се на кров 
од ку ле.
52. А Ави ме лех до ђе до ку ле и уда ри на њу, 

и до ђе до вра та од ку ле да је за па ли ог њем.
53. Али јед на *же на ба ци ко мад жрв ња 

на гла ву †Ави ме ле ху и раз би му гла ву.
*Суд. 4,17. †2.Сам. 11,21.

54. А он бр же вик ну мом ка ко ји му но-
ша ше *оруж је, и ре че му: Из ва ди мач свој 
и убиј ме, да не ре ку за ме: Же на га је уби ла. 
И про бо де га слу га ње гов, те умри је.

*1.Сам. 31,4.
55. А кад ви дје ше Изра иљ ци гдје по ги бе 

Ави ме лех, оти до ше сва ки у сво је мје сто.
56. Та ко пла ти Бог Ави ме ле ху за зло ко је 

је учи нио оцу сво је му убив ши се дам де-
сет бра ће сво је.

57. И све зло љу ди Си хе мља на по вра ти 
Бог на њи хо ве гла ве, и сте че им се кле тва 
Јо та ма си на Је ро ва ло ва.

Судије Тола и Јаир. Филистеји и синови 
Амонови киње идолопоклоничке

синове Израиљеве.

10.А по сли је Ави ме ле ха уста да 
из ба ви Изра и ља То ла син 

Фу ве си на До до ва, чо вјек из пле ме на 
Иса ха ро ва, ко ји сје ђа ше у Са ми ру у го ри 
Је фре мо вој.
2. И би су ди ја Изра и љу два де сет и три го-

ди не, па умри је и би по гре бен у Са ми ру.
3. По сли је ње га уста Ја ир од пле ме на Га-

ла до ва, и би су ди ја Изра и љу два де сет и 
дви је го ди не;
4. И има ше три де сет си но ва, ко ји ја ха ху 

на три де се то ро ма га ра ди, и има ху три де-
сет гра до ва, ко ји се зо ву се ла Ја и ро ва до 
да нас и је су у зе мљи Га ла до вој.
5. И умри је Ја ир, и би по гре бен у Ка мо ну.
6. А си но ви Изра и ље ви опет чи ни ше 

што је зло пред Го спо дом, и слу жи ше ва-
ли ма и аста ро та ма, и бо го ви ма сир ским, 
и бо го ви ма си дон ским, и бо го ви ма мо ав-
ским, и бо го ви ма си но ва Амо но ви јех и 
бо го ви ма фи ли стеј ским; и оста ви ше Го-
спо да и не слу жи ше Му.
7. За то се раз гње ви Го спод на Изра и ља, 

те их да де у ру ке Фи ли сте ји ма и у ру ке си-
но ви ма Амо но ви јем.
8. А они га зи ше и са ти ра ше си но ве 

Изра и ље ве од оне го ди не осам на ест го-
ди на, све си но ве Изра и ље ве ко ји би ја ху 
с ону стра ну Јор да на, у зе мљи амо реј ској, 
ко ја је у Га ла ду.
9. И при је ђо ше си но ви Амо но ви пре ко 

Јор да на да се би ју и с Ју дом и с Ве ни ја-
ми ном и с до мом Је фре мо ви јем; и би 
Изра иљ у ве ли кој не во љи.
10. Та да ва пи ше си но ви Изра и ље ви ка Го-

спо ду го во ре ћи: Са гри је ши смо Ти што ос-
та ви смо Бо га сво је га и слу жи смо ва ли ма.
11. А *Го спод ре че си но ви ма Изра и ље-

ви јем: Од Ми си ра ца и од Амо ре ја и од си-
но ва Амо но ви јех и од †Фи ли сте ја,

*2.Мој. 14,30. †Суд. 3,31.
12. И од Си до ња на и од Ама ли ка и од 

Ма о на ца, ко ји вас му чи ше, ни је сам ли 
вас из ба вљао кад ва пи ја сте к Ме ни?
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13. Али ви оста ви сте Ме не и слу жи сте 
дру гим бо го ви ма; за то вас ви ше не ћу из-
ба вља ти.
14. Иди те и ви чи те оне бо го ве ко је сте 

иза бра ли, не ка вас они из ба ве у не во љи 
ва шој.
15. А си но ви Изра и ље ви ре ко ше Го-

спо ду: Са гри је ши смо; чи ни с на ма што 
Ти је дра го, са мо нас са да из ба ви.
16. И по ба ца ше из ме ђу се бе бо го ве ту ђе, 

и ста до ше слу жи ти Го спо ду; и са жа ли Му 
се због му ке си но ва Изра и ље ви јех.
17. А си но ви Амо но ви ску пи ше се и ста-

до ше у око у Га ла ду; ску пи ше се и си но ви 
Изра и ље ви и ста до ше у око у *Ми спи.

*1.Мој. 31,49.
18. А на род и кне зо ви *га лад ски ре ко ше 

је дан дру го ме: Ко ће по че ти бој са си но-
ви ма Амо но ви јем? Он не ка бу де по гла-
вар свје ма ко ји жи ве у Га ла ду. *Суд. 11,8.

Јефтај као судија, 
његова побједа и завјет.

11.А Јеф тај од Га ла да би ја ше хра-
бар ју нак, али син јед не блуд-

ни це, с ко јом Га лад ро ди Јеф та ја.
2. Али Га ла ду и же на ње го ва ро ди си-

но ва, па кад до ра сто ше си но ви те же не, 
отје ра ше Јеф та ја ре кав ши му: Не ћеш има-
 ти на сљед ства у до му оца на ше га, јер си 
син дру ге же не.
3. За то по бје же Јеф тај од бра ће сво је, и 

на ста ни се у зе мљи То ву; и сте ко ше се к 
ње му љу ди пра зно ви, и иђа ху с њим.
4. А по сли је не ко га вре ме на за вој шти ше 

си но ви Амо но ви на Изра и ља;
5. И кад за вој шти ше си но ви Амо но ви на 

Изра и ља, оти до ше стар је ши не га лад ске 
да до ве ду Јеф та ја из зе мље То ва.
6. И ре ко ше Јеф та ју: Хо ди и бу ди нам вој-

во да, да во ју је мо са си но ви ма Амо но ви јем.
7. А Јеф тај ре че стар је ши на ма га лад ским: 

Не мр зи те ли ви на ме, и не ис тје ра сте ли 
ме из до ма оца мо је га? Што сте, да кле, до-
шли к ме ни са да кад сте у не во љи?
8. А стар је ши не га лад ске ре ко ше Јеф та ју: 

За то смо са да до шли опет к те би да по ђеш 
с на ма и да во ју јеш са си но ви ма Амо но-
ви јем и да нам бу деш по гла вар свје ма 
ко ји жи ви мо у Га ла ду.

9. А Јеф тај ре че стар је ши на ма га лад-
ским: Кад хо ће те да ме од ве де те на траг да 
во ју јем са си но ви ма Амо но ви јем, ако ми 
их да Го спод, хо ћу ли вам би ти по гла вар?
10. А стар је ши не га лад ске ре ко ше Јеф-

та ју: *Го спод не ка бу де †свје док ме ђу 
на ма, ако не учи ни мо ка ко си ка зао.

*Јер. 29,23. †1.Мој. 31,50.
11. Та да оти де Јеф тај са стар је ши на ма га-

лад ским, и на род га по ста ви по гла ва рем 
и вој во дом над со бом; и Јеф тај из го во ри 
пред Го спо дом у *Ми спи све ри је чи ко је 
бје ше ре као. *Суд. 10,17.
12. По том по сла Јеф тај по сла ни ке к ца ру 

си но ва Амо но ви јех, и по ру чи: Шта имаш 
ти са мном, те си до шао к ме ни да ра ту јеш 
по мо јој зе мљи?
13. А цар си но ва *Амо но ви јех ре че по-

сла ни ци ма Јеф та је вим: Што је узео Из-
ра иљ мо ју зе мљу кад до ђе из Ми си ра, од 
Ар но на до Ја во ка и до Јор да на; са да, да-
кле, вра ти ми је с ми ром. *4.Мој. 21,24.
14. Али Јеф тај по сла опет по сла ни ке к 

ца ру си но ва Амо но ви јех,
15. И по ру чи му: Ова ко ве ли Јеф тај: Ни је 

узео Изра иљ *зе мље мо ав ске ни зе мље 
си но ва Амо но ви јех. *4.Мој. 22,13.
16. Не го иза шав ши из *Ми си ра при је ђе 

Изра иљ пре ко †пу сти ње до Цр ве но га 
мо ра и до ђе до ‡Ка ди са.

*Исус Н. 5,6. †4.Мој. 13,27. ‡5.Мој. 1,46.
17. И по сла Изра иљ *по сла ни ке к ца ру 

едом ско му и ре че: Пу сти да про ђем кроз 
тво ју зе мљу. Али не по слу ша цар едом ски. 
По сла та ко ђе к ца ру мо ав ско му; али ни он 
не хтје. И та ко ста ја Изра иљ у Ка ди су.

*4.Мој. 20,14.
18. По том иду ћи пре ко *пу сти ње оби ђе 

†зе мљу едом ску и зе мљу мо ав ску, и до-
шав ши с ис то ка зе мљи мо ав ској ста де у 
око с ону стра ну Ар но на; али не при је-
ђо ше пре ко ме ђе мо ав ске, јер Ар нон бје ше 
ме ђа мо ав ска. *4.Мој. 21,11. †4.Мој. 21,4.
19. Не го по сла *Изра иљ †по сла ни ке к 

Си о ну ца ру амо реј ско му, ца ру есе вон-
ско му, и ре че му Изра иљ: До пу сти нам 
да про ђе мо кроз тво ју ‡зе мљу до сво је га 
мје ста. *4.Мој. 21,21. †5.Мој. 2,26. ‡4.Мој. 21,35.
20. Али Сион не вје ро ва Изра и љу да га 

пу сти да при је ђе пре ко ме ђе ње го ве, не го 
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Сион ску пи сав свој на род и ста до ше у 
око у Ја си, и по би се с Изра и љем.
21. А *Го спод Бог Изра и љев пре да де Си-

о на и сав на род ње гов у ру ке си но ви ма 
Изра и ље ви јем, те их по би ше; и за до би 
†Изра иљ сву зе мљу Амо ре ја, ко ји жи-
вља ху у оној зе мљи. *5.Мој. 2,33. †4.Мој. 21,24.
22. За до би ше сву зе мљу амо реј ску од Ар-

но на до Ја во ка, и од пу сти ње до Јор да на.
23. Та ко је, да кле, Го спод Бог Изра и љев 

отје рао Амо ре је ис пред на ро да сво је га 
Изра и ља, па ти ли хо ћеш да је зе мља њи-
хо ва тво ја?
24. Ни је ли тво је оно што ти да да је тво је 

Хе мос бог твој? Та ко ко га год *Го спод Бог 
наш отје ра ис пред нас, оно га је †зе мља 
на ша. *5.Мој. 9,3. †2.Мој. 23,31.
25. Или си ти по чем бо љи од Ва ла ка си на 

Се фо ро ва ца ра мо ав ско га? Је ли се он кад 
сва ђао с Изра и љем? Је ли кад во је вао с 
на ма?
26. Изра иљ жи ви у Есе во ну и у се ли ма 

ње го ви јем и у *Аро и ру и се ли ма ње го ви-
јем и по сви јем гра до ви ма дуж Ар но на 
три сто ти не го ди на; за што не оте сте за 
то ли ко вре ме на? *5.Мој. 2,36.
27. И та ко ни је сам ја те би скри вио, не го 

ти ме ни чи ниш зло ра ту ју ћи на ме. Го спод 
*су ди ја нек су ди да нас из ме ђу си но ва 
Изра и ље ви јех и си но ва Амо но ви јех.

*1.Мој. 18,25.
28. Али цар си но ва Амо но ви јех не по-

слу ша ри је чи ко је му по ру чи Јеф тај.
29. И си ђе на Јеф та ја Дух *Го спод њи, те 

про ђе кроз Га лад и кроз Ма на си ју, про ђе 
и Ми спу Га лад ску, и од Ми спе Га лад ске 
до ђе до си но ва Амо но ви јех. *Суд. 3,10.
30. И за вје то ва Јеф тај за вјет Го спо ду и 

ре че: Ако ми даш си но ве Амо но ве у ру ке,
31. Што год изи ђе на вра та из ку ће мо је 

на су срет ме ни, кад се вра тим здрав од си-
но ва Амо но ви јех, би ће Го спод ње, и при-
ни је ћу на жр тву па ље ни цу.
32. И та ко до ђе Јеф тај до си но ва Амо-

но ви јех да се би је с њи ма; и Го спод му их 
да де у ру ке.
33. И по би их од Аро и ра па до Ми ни та 

у два де сет гра до ва и до рав ни це ви но-
град ске у бо ју вр ло ве ли ком; и си но ви 
Амо но ви бјеху по ко ре ни пред си но ви ма 
Изра и ље ви јем.

34. А кад се вра ћа ше Јеф тај ку ћи сво јој 
у *Ми спу, гле, кћи ње го ва изиђе му на су-
срет с †буб њи ма и сви ра ла ма; она му би-
ја ше је ди ни ца, и осим ње не има ше ни 
си на ни кће ри. *Суд. 10,17. †2.Мој. 15,20.
35. Па кад је угле да, раз дри је ха љи не 

сво је и ре че: Ах *кће ри мо ја, ве ома ме 
обо ри, ти си од они јех што ме цви је ле; јер 
сам отво рио уста сво ја ка Го спо ду, и не 
мо гу по ре ћи. *Суд. 21,18.
36. А она му ре че: Оче мој, кад си отво-

рио уста сво ја ка *Го спо ду, учи ни ми, ка ко 
је иза шло из уста тво јих, кад те је Го спод 
осветио од не при ја те ља тво јих, си но ва 
Амо но ви јех. *2.Сам. 18,19; 4.Мој. 30,3.
37. Још ре че оцу сво је му: Учи ни ми ово: 

Оста ви ме до два мје се ца да оти дем да се 
поп нем на го ре да опла чем сво је дје во ја-
штво с дру га ма сво јим.
38. А он јој ре че: Иди. И пу сти је на два 

мје се ца, и она оти де с дру га ма сво јим и 
опла ки ва дје во ја штво сво је по го ра ма.
39. А кад про ђо ше два мје се ца, вра ти се к 

оцу сво је му, и он свр ши на њој за вјет свој 
ко ји бје ше за вје то вао. А она не по зна чо-
вје ка. И по ста оби чај у Изра и љу,
40. Да од го ди не до го ди не иду кће ри 

Изра и ље ве да пла чу за кћер ју Јеф та ја од 
Га ла да, че ти ри да на у го ди ни.

Пропаст племена Јефремова. 
Авесан, Елон и Авдон судије у Израиљу.

12.А љу ди од пле ме на *Је фре мо ва 
ску пи ше се, и пре шав ши на 

сје вер ре ко ше Јеф та ју: За што си ишао у 
бој на си но ве Амо но ве а нас ни је си по-
звао да иде мо с то бом? Спа ли ће мо ог њем 
дом твој и те бе. *Суд. 8,1.
2. А Јеф тај им ре че: Имах ве ли ку ра спру 

са си но ви ма Амо но ви јем ја и мој на род, 
и по звах вас, али ме не из ба ви сте из ру ку 
њихо ви х.
3. Па ви де ћи да ме не из ба ви сте, ста вих 

ду шу сво ју у ру ку сво ју, и оти дох на си-
но ве Амо но ве, и Го спод ми их да де у ру ке; 
па што сте са да до шли к ме ни да се би је те 
са мном?
4. Та да Јеф тај ску пи све љу де од Га ла да, 

и уда ри на Је фре ма; и љу ди од Га ла да по-
би ше Је фре ма; јер го во ра ху: Бје гун ци сте 
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Је фре мо ви ви, љу ди од Га ла да, ко ји се ба-
ви те ме ђу Је фре мом и ме ђу Ма на си јом.
5. И Га лад узе Је фре му бро до ве јор дан-

ске. И кад ко ји од Је фре ма до бје же и ре че: 
Пу сти ме да при је ђем, ре ко ше му они од 
Га ла да: Је си ли од Је фре ма? И кад он ре че: 
Ни је сам, места за прелаз преко ријеке
6. Он да му ре ко ше: Ре ци: Ши бо лет. А он 

ре че: Си бо лет, не мо гу ћи до бро из го во-
ри ти. Та да га ухва ти ше и за кла ше на бро ду 
јор дан ском. И по ги бе у оно ври је ме из пле-
ме на Је фре мо ва че тр де сет и дви је ти су ће.
7. И Јеф тај би су ди ја Изра и љу шест го-

ди на; и умри је, и би по гре бен у гра ду га-
лад ском.
8. А по сли је ње га би су ди ја Изра и љу 

Аве сан из Ви тле је ма.
9. И има ше три де сет си но ва и три де сет 

кће ри, ко је раз у да из ку ће, а три де сет дје-
во ја ка до ве де си но ви ма сво јим из дру гих 
ку ћа; и би су ди ја Изра и љу се дам го ди на.
10. По том умри је Аве сан, и би по гре бен 

у Ви тле је му.
11. А по сли је ње га би су ди ја Изра и љу 

Елон од За ву ло на; он би су ди ја Изра и љу 
де сет го ди на.
12. По том умри је Елон од За ву ло на и би 

по гре бен у Аја ло ну у зе мљи За ву ло но вој.
13. По сли је ње га би су ди ја Изра и љу Ав-

дон син Ели лов Фа ра то ња нин.
14. Он има ше че тр де сет си но ва и три де-

сет уну ка, ко ји ја ха ху се дам де се то ро ма га-
ра ди. И би су ди ја Изра и љу осам го ди на.
15. По том умри је Ав дон син Ели лов Фа-

ра то ња нин, и би по гре бен у Фа ра то ну у 
*зе мљи Је фре мо вој на го ри Ама лич кој.

*1.Мој. 14,7.

Самсоново рођење објављује анђео.

13.А си но ви Изра и ље ви опет чи-
ни ше што је зло пред Го спо-

дом, и Го спод их да де у ру ке *Фи ли сте ји-
ма за че тр де сет го ди на. *1.Сам. 12,9.
2. А би ја ше је дан чо вјек од Са ра је од пле-

ме на си но ва Да но ви јех, по име ну Ма но је, 
и же на му бје ше не рот ки ња, и не ра ђа ше.
3. Тој же ни ја ви се ан ђео Го спод њи и 

ре че јој: Гле, ти си сад не рот ки ња, и ни-
је си ра ђа ла; али ћеш за труд ње ти и ро ди-
ћеш си на.

4. Не го са да чу вај се да не пи јеш ви на 
ни си ло ви та пи ћа, и да не је деш ни шта 
не чи сто.
5. Јер гле, за труд ње ћеш, и ро ди ћеш 

си на, и бри тва да не при је ђе по ње го вој 
гла ви, јер ће ди је те би ти на зи реј Бож ји 
од утро бе ма те ри не, и он ће по че ти из ба-
вља ти Изра и ља из ру ку фи ли стеј ских.
6. И же на до ђе и ре че му жу сво је му го-

во ре ћи: Чо вјек Бож ји до ђе к ме ни, и ли це 
му би ја ше као ли це ан ђе ла Бо жи је га, вр ло 
стра шно; али га не за пи тах ода кле је, ни ти 
ми он ка за сво је га име на.
7. Не го ми ре че: Гле, ти ћеш за труд ње ти, 

и ро ди ћеш си на; за то са да не пиј ви на 
ни си ло ви та пи ћа и не је ди ни шта не чи-
сто; јер ће ди је те би ти на зи реј Бож ји од 
утро бе ма те ри не па до смр ти. посвећен
8. Та да се Ма но је по мо ли Го спо ду и ре че: 

О Го спо де, не ка опет до ђе к на ма чо вјек 
Бож ји, ко је га си слао, да нас на у чи шта 
ће мо чи ни ти с дје те том, кад се ро ди.
9. И усли ши Го спод глас Ма но јев; и 

до ђе опет ан ђео Го спод њи к же ни кад 
сје ђа ше у по љу; а Ма но је муж ње зин не 
бје ше код ње.
10. Та да же на бр же отр ча и ја ви му жу 

сво је му го во ре ћи му: Ево, ја ви ми се онај 
чо вјек, ко ји ми је при је до ла зио.
11. А Ма но је устав ши по ђе са же ном сво-

јом; и кад до ђе к чо вје ку, ре че му: Је си ли 
ти онај чо вјек што је го во рио овој же ни? 
Он од го во ри: Је сам.
12. А Ма но је ре че: Кад бу де што си ка зао, 

ка ко ће би ти пра ви ло за ди је те и шта ће 
чи ни ти с њим?
13. А ан ђео Го спод њи ре че Ма но ју: Же на 

не ка се чу ва од све га што сам јој ка зао.
14. Не ка не је де ни шта што до ла зи с ви-

но ве ло зе, и ви на ни си ло ви та пи ћа не ка 
не пи је, и ни шта не чи сто не ка не је де. 
Што сам јој за по вје дио све не ка др жи.
15. Та да ре че Ма но је ан ђе лу Го спод ње му: 

Ра ди би смо те уста ви ти да ти зго то ви мо 
ја ре.
16. А ан ђео Го спод њи од го во ри Ма но ју: 

Да ме и уста виш, не ћу је сти тво је га је ла; 
не го ако хо ћеш зго то ви ти жр тву па ље-
ни цу, при не си је Го спо ду. Јер Ма но је ни је 
знао да је ан ђео Го спод њи.
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17. Опет ре че Ма но је ан ђе лу Го спод ње-
 му: Ка ко ти је име? Да ти за хва ли мо кад се 
збу де што си ре као.
18. А ан ђео Го спод њи од го во ри му: Што 

пи таш за име мо је? Чуд но је.
19. Та да Ма но је узе ја ре и дар, и при не се 

Го спо ду на сти је ни; а *ан ђео учи ни чу до 
пред Ма но јем и же ном ње го вом; *Суд. 6,20.
20. Јер кад се по ди же пла мен с ол та ра к 

*не бу, ан ђео Го спод њи по ди же се у пла ме ну 
с ол та ра; а Ма но је и же на ње го ва ви де ћи то 
па до ше ни чи це на зе мљу; *1.Днев. 21,16.
21. И *ан ђео се Го спод њи не ја ви ви ше 

Ма но ју ни же ни ње го вој. Та да Ма но је ра-
зу мје да је ан ђео Го спод њи. *Суд. 6,22.
22. И ре че Ма но је же ни сво јој: За ци је ло 

ће мо умри је ти, јер ви дје смо Бо га.
23. А же на му ре че: Кад би хтио Бог да 

нас уби је, не би при мио из на ших ру ку 
жр тве па ље ни це ни да ра, ни ти би нам по-
ка зао све га ово га, ни ти би нам сад об ја-
вио та кве ства ри.
24. И та ко та же на ро ди си на, и над је му 

име Сам сон; и дије те од ра сте, и *Го спод га 
бла го сло ви. *1.Сам. 3,19.
25. И Дух *Го спод њи по че хо ди ти с 

њим по око лу Да но ву, из ме ђу †Са ра је и 
Еста о ла. *Суд. 3,10. †Исус Н. 15,33.

Самсонова борба са лавом, 
женидба и загонетка.

14.И си ђе Сам сон у Там нат, и ви-
дје он дје јед ну дје вој ку из ме-

ђу кће ри фи ли стеј ских.
2. И вра тив ши се ка за оцу сво је му и ма-

те ри сво јој го во ре ћи: Ви дјех дје вој ку у 
Там  на ту из ме ђу кће ри фи ли стеј ских; оже  -
ни те ме њом.
3. А отац и ма ти ре ко ше му: Зар не ма дје-

вој ке ме ђу кће ри ма тво је бра ће у свем на-
ро ду нашем, да идеш да се оже ниш из-
ме ђу Фи ли сте ја нео бре за ни јех? А Сам сон 
од го во ри оцу сво је му: Њом ме оже ни, јер 
ми је она оми ље ла.
4. А отац и ма ти ње го ва не зна ди ја ху да 

је то од Го спо да, и да тра жи за дје ви цу с 
Фи ли сте ји ма; јер у оно ври је ме Фи ли-
сте ји вла да ху си но ви ма Изра и ље ви јем.

сукоб

5. И та ко си ђе Сам сон с оцем сво јим и с 
ма те ром сво јом у Там нат, и кад до ђо ше до 
ви но гра да там нат ских, гле, млад лав ри-
чу ћи су ко би га. нападе
6. И Дух Го спод њи си ђе на њ, те рас тр же 

ла ва као ја ре не ма ју ћи ни шта у ру ци, и не 
ка за оцу ни ма те ри шта је учи нио.
7. И та ко до шав ши го во ри с дје вој ком, и 

она оми ље Сам со ну.
8. А по сли је не ко ли ко да на иду ћи опет 

да је од ве де, свр не да ви ди мр тво га ла ва; а 
гле, у мр твом ла ву рој пче ла и мед.
9. И из ва ди га у ру ку, и по ђе пу тем је-

ду ћи; и кад до ђе к оцу и ма те ри, да де им 
те је до ше; али им не ре че да је из мр тво га 
ла ва из ва дио мед.
10. И та ко до ђе отац ње гов к оној дје-

вој ци, и Сам сон учи ни он дје ве се ље, јер 
та ко чи ња ху мом ци.
11. И кад га ви дје ше Фи ли сте ји, иза-

бра ше три де сет дру га да бу ду с њим.
12. И ре че им Сам сон: Ја ћу вам за го не т-

ну ти за го нет ку, па ако ми је од го не тне те 
за се дам да на, док је ве се ље и по го ди те, 
да ћу вам три де сет ко шу ља и три де се то ре 
све ча не ха љи не.
13. Ако ли не од го нет не те, ви ће те да ти 

ме ни три де сет ко шу ља и три де се то ре 
све ча не ха љи не. А они му ре ко ше: За го-
не тни за го нет ку сво ју, да чу је мо.
14. Та да им ре че: Од оно га ко ји је де изи ђе 

је ло, и од љу то га изи де слат ко. И не мо-
го ше од го нет ну ти за го нет ке три да на.
15. И сед ми дан ре ко ше *же ни Сам со но-

вој: На го во ри му жа сво је га да нам ка же 
за го нет ку, или ће мо спа ли ти ог њем те бе и 
дом оца тво је га. Је сте ли нас за то по зва ли 
да нам узме те има ње? Је ли та ко? *1.Мој. 3,6.
16. И ста де пла ка ти же на Сам со но ва пред 

њим го во ре ћи: Ти мр зиш на ме, и ти ме не 
љу биш; за го нет нуо си за го нет ку си но ви ма 
на ро да мо је га, а не ћеш ме ни да је ка жеш. А 
он јој ре че: Гле, ни оцу сво је му ни ма те ри 
сво јој ни је сам је ка зао, а те би да је ка жем?
17. И она пла ка пред њим за се дам да на 

до кле тра ја ше ве се ље. А сед ми дан ка за 
јој, јер бје ше на ва ли ла на њ; а она ка за за-
го нет ку си но ви ма на ро да сво је га.
18. Та да му ре ко ше љу ди гра да оно га 

сед ми дан док Сун це не за ђе: Шта је сла ђе 
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од ме да, и шта је љу ће од ла ва? А он им 
ре че: Да ни је сте ора ли на мо јој ју ни ци, не 
би сте по го ди ли мо је за го нет ке.
19. И до ђе на њ Дух *Го спод њи, те си ђе у 

Аска лон, и по би он дје три де сет љу ди, и узе 
оди је ло с њих и да де све ча не ха љи не они ма 
ко ји од го не тну ше за го нет ку; и ра ср ди се 
вр ло и оти де ку ћи оца сво је га. *Суд. 3,10.
20. А *же на Сам со но ва уда де се за дру га 

ње го ва, с ко јим се би ја ше удру жио.
*1.Сам. 18,19.

Самсон наноси Филистејима 
велику штету.

15.А по сли је не ко ли ко да на, о пше-
нич ној же тви, до ђе Сам сон да 

по хо ди же ну сво ју до не сав ши јој *ја ре, и 
ре че: Идем к же ни сво јој у ло жни цу. Али 
му отац ње зин не да де да уђе. *1.Мој. 38,17.
2. Јер ре че отац ње зин: Ја ми шљах за ци-

је ло да ти ни је по во љи, па је да дох дру гу 
тво је му; не го мла ђа се стра ње зи на ни је 
ли љеп ша од ње? Узми њу мје сто оне.
3. А Сам сон им ре че: Ја не ћу би ти крив 

Фи ли сте ји ма кад им учи ним зло.
4. И оти шав ши Сам сон ухва ти три ста 

ли си ца, и узе лу ча, и све за по дви је за ре-
по ве, и мет ну по је дан луч ме ђу два ре па,
5. Па за па ли лу че ве, и пу сти у ље ти ну фи-

ли стеј ску, и по па ли ље ти ну по жње ве ну и 
не по жње ве ну, и ви но гра де и ма сли ни ке.
6. Та да Фи ли сте ји ре ко ше: Ко је то учи-

нио? И од го во ри ше: Сам сон зет Там на ћа-
ни нов, јер му узе же ну и да де је дру гу ње-
го ву. Та да до ђо ше Фи ли сте ји и спа ли ше 
ог њем њу и оца ње зи на.
7. А Сам сон им ре че: Ако сте и учи ни ли 

та ко, опет ћу вам се осве ти ти, па ћу се 
он да ока ни ти.
8. И по ло ми их љу то но га ма по бе дри ма, 

по том оти де и на ста ни се у пе ћи ни од 
сти је не Ита ма.
9. Та да изи ђо ше Фи ли сте ји и ста до ше у 

око пре ма Ју ди, и ра ши ри ше се до Ле хи је.
10. А љу ди од Ју де ре ко ше: Што сте иза-

шли на нас? И од го во ри ше: Иза шли смо 
да све же мо Сам со на и да му учи ни мо 
ка ко је он на ма учи нио.
11. Та да изи ђе три ти су ће љу ди из Ју де к 

пе ћи ни у сти је ни Ита му, и ре ко ше Сам-

со ну: Не знаш ли да *Фи ли сте ји вла да ју 
над на ма, за што си нам, да кле, то учи нио? 
А он им ре че: Ка ко су они ме ни учи ни ли 
та ко ја учи них њи ма. *Суд. 14,4.
12. Они му ре ко ше: До шли смо да те све-

же мо и пре да мо у ру ке Фи ли сте ји ма. А 
Сам сон им ре че: За ку ни те ми се да не ће те 
ви уло жи ти на ме.
13. Они му од го во ри ше и ре ко ше: Не-

ће мо; не го ће мо те са мо све за ти и пре-
да ти у њи хо ве ру ке, али те не ће мо по гу-
би ти. И све за ше га у два но ва ужа и од ве-
до ше га из сти је не.
14. И кад он до ђе до Ле хи је, Фи ли сте ји 

га сре то ше ви чу ћи од ра до сти; а Дух Го-
спод њи си ђе на њ, и ужа на ру ка ма ње го-
ви ма по ста ше као кон ци из гор је ли од ва-
тре, и спа до ше све зе с ру ку ње го ви јех.
15. И он на ђе че љуст ма га ре ћу још си-

ро ву, и пру жив ру ку сво ју узе је, и по би 
њом ти су ћу љу ди.
16. По том ре че Сам сон: Че љу шћу ма га-

ре ћом јед ну го ми лу, дви је го ми ле, че љу-
шћу ма га ре ћом по бих ти су ћу љу ди.
17. А кад из ре че, ба ци че љуст из ру ке 

сво је, и на зва оно мје сто Ра мат-Ле хи ја.
18. И би ја ше же дан ја ко, те за ва пи ка *Го-

спо ду и ре че: Ти си учи нио ру ком слу ге 
сво је га ово из ба вље ње ве ли ко; а са да 
хо ћу ли умри је ти од же ђи, или ћу па сти у 
ру ке нео бре за ни ма? *Псал. 3,7.
19. Та да Бог рас ци је пи сти је ну у Ле хи ји, 

и про те че во да из ње, те се на пи, и по-
вра ти му се дух и ожи вје. За то се про зва 
онај из вор Ен-Ако ре, ко ји је у Ле хи ји до 
да на шње га да на.
20. И би *су ди ја Изра и љу за вре ме на фи-

ли стеј ско га два де сет го ди на. *Суд. 16,31.

Самсонов пад, биједа и посљедња освета.

16.По том оти де Сам сон у Га зу, и 
он дје ви дје јед ну же ну блу-

дни цу, и уђе к њој.
2. И љу ди ма у Га зи би ка за но: До ђе Сам-

сон ова мо. И оп ко ли ше и вре ба ше га ци-
је лу ноћ на вра ти ма град ским; и ста ја ху у 
по та ји ци је лу ноћ го во ре ћи: Док сва не, 
уби ће мо га.
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3. Али Сам сон спа вав до по но ћи уста у 
по но ћи, и шче па вра та град ска с оба до-
врат ка и иш чу па их с при је вор ни цом за-
јед но, и мет ну их на ра ме на и од не се на-
врх го ре ко ја је пре ма Хе вро ну.
4. По сли је то га за ми ло ва дје вој ку на по-

то ку Со ри ку, ко јој бје ше име Да ли да.
5. И до ђо ше к њој кне зо ви фи ли стеј ски и 

ре ко ше јој: Пре ва ри га и ис ку шај гдје му 
сто ји ве ли ка сна га и ка ко би смо му до са-
ди ли да га све же мо и свла да мо; а ми ће мо 
ти да ти сва ки по ти су ћу и сто сре бр ни ка.
6. И Да ли да ре че Сам со ну: Хај де ка жи 

ми гдје сто ји тво ја ве ли ка сна га и чим би 
се мо гао све за ти и свла да ти.
7. А Сам сон јој ре че: Да ме све жу у се дам 

гу жа ва си ро ви јех нео су ше ни јех, он да бих 
из гу био сна гу и био као и дру ги чо вјек.
8. И до не со ше јој кне зо ви фи ли стеј ски 

се дам гу жви си ро ви јех, још нео су ше ни-
јех, и она га све за њи ма. ужа
9. А код ње би ја ше за сје да у со би; и она 

му ре че: Ето Фи ли сте ја на те, Сам со не! А 
он по ки да гу жве, као што се ки да ко нац 
од ку дје ље кад осје ти ва тру; и не до зна се 
за сна гу ње го ву.
10. По том ре че Да ли да Сам со ну: Гле, пре -

ва рио си ме, и сла гао си ме; не го хај де 
ка жи ми чим би се мо гао све за ти.
11. А он јој ре че: Да ме до бро све жу но-

вим ужи ма ко ји ма ни је ни шта ра ђе но, 
та да бих из гу био сна гу и био бих као 
дру ги чо вјек.
12. И Да ли да узе но ва ужа, и све за га 

њи ма, пак му ре че: Ето Фи ли сте ја на те, 
Сам со не! А за сје да би ја ше у со би. А он 
рас ки де с ру ку ужа као ко нац.
13. Та да ре че Да ли да Сам со ну: Јед на ко 

ме ва раш и ла жеш ме; ка жи ми чим би 
се мо гао све за ти? А он јој ре че: Да се дам 
пра ме на ко се на гла ви мо јој при ви јеш на 
вра ти ло.
14. И она за гла вив ши вра ти ло ко цем, 

ре че: Ево Фи ли сте ја на те, Сам со не! А 
он се про бу ди од сна, и ис тр же ко лац и 
осно ву и вра ти ло.
15. Опет му она ре че: Ка ко мо жеш го во-

ри ти: Љу бим те, кад ср це тво је ни је код 
ме не? Већ си ме три пу та пре ва рио не хо-
те ћи ми ка за ти гдје ти је ве ли ка сна га.

16. И она му до са ђи ва ше сво јим ри је-
чи ма сва ки дан и на ва љи ва ше на њ, и 
ду ша му пре не мо же да умре,
17. Те јој отво ри ци је ло *ср це сво је, и 

ре че јој: †Бри тва ни је ни кад пре шла 
пре ко гла ве мо је, јер сам ‡на зи реј Бож ји 
од утро бе ма те ре сво је; да се об ри јем, 
оста ви ла би ме сна га мо ја и осла био бих, 
и био бих као сва ки чо вјек.

*1.Днев. 28,9. †4.Мој. 6,5. ‡Суд. 13,5.
18. А Да ли да ви де ћи да јој је отво рио ци-

је ло ср це сво је, по сла и по зва кне зо ве фи-
ли стеј ске по ру чив ши им: Хо ди те са да, јер 
ми је отво рио ци је ло ср це сво је. Та да до-
ђо ше кне зо ви фи ли стеј ски к њој и до не-
со ше нов це у ру ка ма сво јим.
19. А она га успа ва на кри лу сво јем, и до-

зва чо вје ка те му обри ја се дам пра ме на 
ко се с гла ве, и она га пр ва свла да кад га 
оста ви сна га ње го ва.
20. И она ре че: Ето Фи ли сте ја на те, Сам-

со не! А он про бу див се од сна ре че: Иза ћи 
ћу као и при је и оте ћу се. Јер не зна ди ја ше 
да је *Го спод от сту пио од ње га. *4.Мој. 14,42.
21. Та да га ухва ти ше Фи ли сте ји, и ис ко-

па ше му очи, и од ве до ше га у Га зу и око-
ва ше га у дво је ве ри ге мје де не; и ме ља ше 
у там ни ци.
22. А ко са на гла ви ње го вој по че ра сти 

као што је би ла кад га обри ја ше.
23. И кне зо ви *фи ли стеј ски ску пи ше 

се да при не су ве ли ку жр тву Да го ну бо гу 
сво је му, и да се про ве се ле; па ре ко ше: 
Пре да де нам бог наш у ру ке на ше Сам-
со на не при ја те ља на ше га. *1.Сам. 31,9.
24. Та ко ђер и на род ви дјев ши га хва-

ља ше бо га сво је га го во ре ћи: Пре да де нам 
бог наш у ру ке на ше не при ја те ља на ше га 
и за ти ра ча *зе мље на ше и ко ји по би то-
ли ке из ме ђу нас. *1.Сам. 31,9.
25. И кад се раз ве се ли *ср це њи хо во ре-

ко ше: Зо ви те Сам со на да нам †игра. И до-
зва ше Сам со на из там ни це да им игра, и 
на мје сти ше га ме ђу два сту ба.

*2.Сам. 13,28. †Мат. 14,6.
26. Та да Сам сон ре че мом ку ко ји га др  жа-

 ше за ру ку: Пу сти ме, да опи пам сту бо ве на 
ко ји ма сто ји ку ћа, да се на сло ним на њих.
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27. А ку ћа би ја ше пу на љу ди и же на и 
сви кне зо ви фи ли стеј ски би ја ху он дје; и 
на кро ву би ја ше око три ти су ће љу ди и 
же на, ко ји гле да ху ка ко Сам сон игра.
28. Та да Сам сон за ва пи ка *Го спо ду и 

ре че: Го спо де, Го спо де, опо ме ни ме се, 
мо лим Те, и укри је пи ме, мо лим Те, са мо 
са да, о Бо же, да се осве тим је дан пут Фи-
ли сте ји ма за оба ока сво ја. *Јер. 15,15.
29. И за гр ли Сам сон два сту ба сред ња, на 

ко ји ма ста ја ше ку ћа, и на сло ни се на њих, 
на је дан де сном, а на дру ги ли је вом ру ком 
сво јом.
30. Па он да ре че Сам сон: Не ка умрем с 

Фи ли сте ји ма. И на ле же ја ко, и па де ку ћа 
на кне зо ве и на сав на род ко ји бје ше у њој; 
и би мр тви јех ко је по би уми ру ћи ви ше 
не го они јех ко је по би за жи во та сво је га.
31. По сли је до ђо ше бра ћа ње го ва и сав 

дом оца ње го ва, и узе ше га, и вра тив ши 
се по гре бо ше га из ме ђу *Са ра је и Еста о ла 
у гро бу Ма но ја оца ње го ва. А он би су ди ја 
Изра и љу два де сет го ди на. *Суд. 13,25.

Миха врши 
идолопоклоничку службу.

17.А би ја ше је дан чо вјек из го ре 
Је фре мо ве по име ну Ми ха.

2. Он ре че ма те ри сво јој: Ти су ћа и сто 
сре бр ни ка, што су ти укра де ни, за ко је 
си кле ла и го во ри ла пре да мном, ево, то 
је сре бро у ме не, ја сам га узео. А ма ти му 
ре че: Го спод да те бла го сло ви, си не!
3. А кад вра ти ти су ћу и сто сре бр ни ка ма-

те ри сво јој, ре че ма ти ње го ва: То сам сре-
бро по све ти ла Го спо ду из сво је ру ке за 
те бе, си не мој, да се на чи ни од ње га лик ре-
зан и ли вен; за то ти га са да да јем на траг.
4. Али он опет да де сре бро ма те ри сво јој, 

а ма ти узе двје ста сре бр ни ка и да де зла-
та ру, а он на чи ни од ње га лик ре зан и ли-
вен, те би ја ше у ку ћи Ми хи ној.
5. И тај Ми ха има ше ку ћу за бо го ве, и 

на чи ни опле ћак и ли ко ве, и по све ти јед-
но га из ме ђу си но ва сво јих да му бу де 
све ште ник.
6. У то ври је ме не бје ше ца ра у Изра и љу: 

Сва ки чи ња ше што му би ја ше дра го.

7. А бје ше је дан мла дић из Ви тле је ма Ју-
ди на, од по ро ди це Ју ди не, ко ји бје ше Ле-
вит и он дје бо ра вља ше.
8. Он оти де из то га гра да, Ви тле је ма Ју-

ди на, да се на ста ни гдје мо же; и иду ћи 
сво јим пу тем до ђе у го ру Је фре мо ву до 
ку ће Ми хи не.
9. А Ми ха му ре че: От ку да идеш? Од го-

во ри му Ле вит: Из Ви тле је ма Ју ди на, идем 
да се на ста ним гдје мо гу.
10. А *Ми ха му ре че: Оста ни код ме не, 

и бу ди ми отац и †све ште ник, а ја ћу ти 
да ти де сет сре бр ни ка на го ди ну и дво је 
ха љи не и хра ну. И оти де Ле вит к ње му.

*Суд. 18,4. †Суд. 18,19.
11. И Ле ви ту би по во љи да оста не код 

ње га, и би му тај мла дић као да му је син.
12. И Ми ха по све ти Ле ви та да му је све-

ште ник тај мла дић, и оста у ку ћи Ми хи-
ној.
13. Та да ре че Ми ха: Са да знам да ће ми 

Го спод учи ни ти до бро за то што имам Ле-
ви та све ште ни ка.

Племе Даново осваја Лаис и ту 
установљава Михину 

идолопоклоничку службу.

18.У то ври је ме не бје ше *ца ра у 
Изра и љу, и у то ври је ме пле-

ме †Да но во тра жа ше се би на сљед ство 
гдје би на ста ва ло, јер му до та да не бје-
ше до па ло на сљед ство ме ђу пле ме ни ма 
Изра и ље ви јем. *Суд. 17,6. †Исус Н. 19,47.
2. За то по сла ше си но ви Да но ви из по ро-

ди це сво је пет љу ди из ме ђу се бе, хра бре 
љу де од Са ра је и Еста о ла, да ухо де зе мљу 
и до бро раз мо тре, и ре ко ше им: Иди те, 
раз мо три те зе мљу. И они оти до ше у го ру 
Је фре мо ву у ку ћу Ми хи ну и за но ћи ше 
он дје.
3. И кад би ја ху код ку ће Ми хи не, по-

зна ше глас оно га мла ди ћа Ле ви та, и свра-
тив ши се она мо ре ко ше му: Ко те до ве де 
ова мо и шта ра диш ту, и шта ћеш ту?
4. А он им ре че: Та ко и та ко учи ни ми 

Ми ха, и нај ми ме да му бу дем све ште ник.
5. А они му ре ко ше: Упи тај Бо га да зна-

 мо хо ће ли нам би ти сре ћан пут на ко ји 
по ђо смо.
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6. А све ште ник им ре че: Иди те с ми ром; 
по во љи је Го спо ду пут ко јим иде те.
7. И та ко по шав ши они јех пет љу ди до-

ђо ше у Ла ис, и ви дје ше та мо шњи на род 
гдје жи ви без стра ха по оби ча ју си дон-
ском, мир но и без стра ха, и да не ма ни-
ко га у зе мљи ко би им чим год до са ђи вао 
или оти мао власт, и да су да ле ко од Си до-
ња на ни ти има ју шта с ким.
8. Па кад се вра ти ше к бра ћи сво јој у Са-

ра ју и Естаол, ре ко ше им бра ћа: Што је?
9. А они ре ко ше: Устај те да иде мо на њих; 

јер ви дје смо зе мљу, и вр ло је до бра. И ви 
не ма ри те, не мој те се ли је ни ти, не го по-
хи тај те да узме те зе мљу.
10. Кад до ђе те, до ћи ће те к на ро ду без-

бри жном и у *зе мљу про стра ну; јер је 
пре да де Бог у ва ше ру ке; то је мје сто гдје 
не ма не до ста та ка ни у чему што има на 
зе мљи. *5.Мој. 8,9.
11. Та да по ђо ше одан де из Са ра је и Еста-

о ла шест сто ти на љу ди од по ро ди це Да-
но ве на о ру жа ни јех.
12. И оти шав ши ста до ше у око код Ки-

ри јат-Ја ри ма у Ју ди; за то се про зва оно 
мје сто Маха не-Дан до да нас, и јест иза 
Ки ри јат-Ја ри ма.
13. А одан де по шав ши у го ру Је фре мо ву 

до ђо ше у ку ћу Ми хи ну.
14. Та да про го во ри ше пе то ри ца што би-

ја ху ишли да ухо де зе мљу ла и ску, и ре-
ко ше бра ћи сво јој: Зна те ли да у ови јем 
ку ћа ма има опле ћак и ли ко ва, и лик ре-
зан и лик ли вен? Са да, да кле, гле дај те што 
ће те ра ди ти.
15. А они свра тив ши се она мо уђо ше у 

ку ћу гдје бје ше мла дић Ле вит, у ку ћу Ми-
хи ну, и упи та ше га за здра вље,
16. А шест сто ти на љу ди на о ру жа ни јех од 

си но ва Да но ви јех ста до ше пред вра ти ма.
17. А пет љу ди што бје ху ишли да ухо де 

зе мљу оти шав ши уђо ше и узе ше лик ре-
зан и опле ћак и ли ко ве и лик ли вен; а све-
ште ник ста ја ше на вра ти ма са шест сто-
ти на љу ди на о ру жа ни јех.
18. И они што уђо ше у ку ћу Ми хи ну кад 

узе ше лик ре за ни, опле ћак, ли ко ве и лик 
ли ве ни, све ште ник им ре че: Шта ра ди те?
19. А они му ре ко ше: Му чи, мет ни ру ку 

на уста, па хај де с на ма, и бу ди нам отац и 

*све ште ник. Шта ти је бо ље, би ти све ште-
ник ку ћи јед но га чо вје ка или би ти све-
ште ник пле ме ну и по ро ди ци у Изра и љу?

*Суд. 17,10.
20. И све ште ник се об ра до ва у ср цу, и 

узе опле ћак и ли ко ве и лик ре за ни, и уђе 
ме ђу на род.
21. И окре нув ши се по ђо ше пу стив ши 

дје цу и сто ку и за кла де на при јед.
22. А кад би ја ху да ле ко од ку ће Ми хи не, 

он да љу ди ко ји жи вља ху у ку ћа ма бли зу 
ку ће Ми хи не ску пи ше се и по ђо ше у по-
тје ру за си но ви ма Да но ви јем.
23. И ви ка ше за си но ви ма Да но ви јем, а 

они оба зрев ши се ре ко ше Ми хи: Што ти 
је, те си ску пио то ли ке љу де?
24. А он ре че: Узе ли сте мо је бо го ве ко је 

сам на чи нио, и све ште ни ка, па оти до сте. 
Шта још имам? Па још ка же те: Шта ти је?
25. А си но ви Да но ви ре ко ше му: Не мој 

да ти се чу је глас за на ма, да не би уда ри ли 
на вас љу ди гњев ни, те ћеш из гу би ти 
ду шу сво ју и ду шу до ма сво је га.
26. И си но ви Да но ви оти до ше сво јим 

пу тем, а Ми ха ви де ћи да су ја чи од ње га 
вра ти се и оти де ку ћи сво јој.
27. И они узев ши што бје ше на чи нио 

Ми ха, и све ште ни ка, ко је га има ше, до-
ђо ше у Ла ис к на ро ду мир ном и без бри-
жном; па их исје ко ше оштри јем *ма чем, а 
град упа ли ше ог њем. *Исус Н. 19,47.
28. И не бје ше ни ко га да их из ба ви; јер 

би ја ху да ле ко од *Си до на и не има ху ни-
шта ни са ким; а град би ја ше у †до ли ни 
ко ја је код ‡Вет-Ре о ва. По сли је са зи да ше 
град и на се ли ше се у ње му.

*1.Мој. 49,13. †Исус Н. 8,11. ‡2.Сам. 10,6.
29. И на зва ше град Дан по име ну Да на 

оца сво је га, ко ји се ро ди Изра и љу; а при је 
се град зва ше Ла ис.
30. И си но ви Да но ви на мје сти ше се би 

онај лик ре за ни; а Јо на тан син Гир со на 
си на Ма на си ји на и си но ви ње го ви би ја ху 
све ште ни ци пле ме ну Да но ву, до кле се год 
не исе ли из зе мље.
31. И на мје штен им ста ја ше онај лик ре-

за ни, ко ји на чи ни Ми ха, за све ври је ме, 
до кле дом Бож ји би ја ше у Си ло му.
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Страшно дјело становника Гаваје 
у Венијаминову племену.

19.И у то ври је ме, кад не бје ше *ца -
ра у Изра и љу, бје ше је дан 

Ле  вит ко ји жи вља ше као до шљак крај 
го ре Је фре мо ве, и узе ино чу из Ви тле је-
ма Ју ди на. *Суд. 17,6.
2. А ино ча ње го ва чи ња ше пре љу бу код 

ње  га, па оти де од ње га ку ћи оца сво је га 
у Ви  тле јем Ју дин, и оста он дје че ти ри 
мје се ца.
3. А муж ње зин уста и оти де за њом да јој 

ли је по го во ри и да је до ве де на траг, има-
ју ћи са со бом мом ка сво је га, и два ма-
гар ца; и она га уве де у ку ћу оца сво је га, и 
кад га ви дје отац ње зин об ра до ва се до-
ла ску ње го ву.
4. И уста ви га таст ње гов, отац мла ди-

чин, и оста код ње га три да на, и он дје је-
ђа ху и пи ја ху и но ћи ва ху.
5. А че твр ти дан кад уста ше ра но, уста и 

он да иде; али отац мла ди чин ре че зе ту 
сво је му: Пот кри је пи ср це сво је за ло га јем 
хље ба, па он да иди те.
6. И та ко сје до ше и је до ше обо ји ца за јед но 

и на пи ше се; па ре че отац мла ди чин му жу: 
Хај де оста ни још но ћас, и бу ди ве сео.
7. Али чо вјек уста да иде; али таст ње гов 

на ва ли на њ, те опет но ћи он дје.
8. По том ура ни пе то га да на да иде; и 

ре че му отац мла ди чин: Пот кри је пи ср це 
сво је. И је ду ћи за јед но за ба ви ше се до кле 
и дан на же.
9. Та да уста чо вјек да иде, он и ино ча му и 

мо мак; а таст ње гов, отац мла ди чин, ре че 
му: Ето, дан је већ на гао, ве че је, пре но-
ћи те ов дје; ето доц кан је, пре но ћи ов дје, 
и бу ди ве сео, па сју тра ура ни те на пут, и 
иди к сво је му ша то ру.
10. Али чо вјек не хтје но ћи ти; не го уста 

и по ђе; и до ђе до Је ву са, а то је *Је ру са лим, 
и с њим два ма гар ца на то ва ре на и ино ча 
ње го ва. *Исус Н. 18,28.
11. А кад би ја ху бли зу Је ву са, дан би ја ше 

на гао вр ло, па ре че слу га го спо да ру сво-
је му: Хај де бр же да се свра ти мо у тај град 
Је вус, и ту да но ћи мо.
12. А го спо дар му ре че: Не ће мо свр та ти у 

туђ град, ко ји ни је си но ва Изра и ље ви јех, 
не го ће мо ићи до *Га ва је. *1.Сам. 10,26.

13. Још ре че мом ку сво је му: Хај де бр же 
да стиг не мо у ко је од ти јех мје ста и да но-
ћи мо у Га ва ји или у Ра ми.
14. И ми ну ше ону да и оти до ше; и сун це 

их за ђе бли зу Га ва је Ве ни ја ми но ве.
15. И окре то ше она мо да оти ду и пре-

но ће у Га ва ји; и кад уђе, сје де на ули ци 
град ској; и не би ни ко га да их при ми у 
ку ћу да пре но ће.
16. И гле, је дан ста рац вра ћа ше се с по сла 

сво је га из по ља уве че, а би ја ше из го ре Је-
фре мо ве и жи вља ше као до шљак у Га ва ји; 
а љу ди оно га мје ста бје ху си но ви Ве ни ја-
ми но ви.
17. И он по ди гав очи сво је угле да оно га 

чо вје ка пут ни ка на ули ци град ској; и ре че 
му ста рац: Ку да идеш? И от ку да идеш?
18. А он му од го во ри: Иде мо од Ви тле-

је ма Ју ди на до на крај го ре Је фре мо ве; 
одан де сам, па сам ишао до Ви тле је ма Ју-
ди на, а са да идем к до му Го спод ње му, и 
не ма ни ко га да ме при ми у ку ћу.
19. А има мо и сла ме и пи ће за ма гар це 

сво је, и хље ба и ви на за се и за слу шки њу 
тво ју и за мом ка, ко ји је са слу гом тво јим, 
има мо све га до ста. хране
20. А ста рац му ре че: Бу ди ми ран; што ти 

год не до ста је, ја ћу се ста ра ти за то; са мо 
не мој но ћи ти на ули ци.
21. И уве де га у сво ју ку ћу, и по ло жи ма-

гар ци ма; по том опра ше но ге, и је до ше и 
пи ше.
22. А кад се раз ве се ли ше, гле, љу ди оно га 

гра да, бе за ко ни ци, оп ко ли ше ку ћу, и ста-
до ше лу па ти у вра та, и ре ко ше стар цу, го-
спо да ру од ку ће, го во ре ћи: Из ве ди то га 
*чо вје ка што је ушао у тво ју ку ћу, да га 
по зна мо. *1.О цар. 21,10.
23. И иза шав к њи ма онај чо вјек, го спо-

дар од ку ће, ре че им: Не, бра ћо, не чи ни те 
зла; кад је чо вјек ушао у мо ју ку ћу, не чи-
ни те то га *без у мља. *2.Сам. 13,12.
24. Ево кћи мо ја дје вој ка и ино ча ње го ва, 

њих ћу вам из ве сти, па њих осра мо ти те и 
чи ни те с њи ма што вам је во ља, са мо чо-
вје ку ово ме не чи ни те то га без у мља.
25. Али га не хтје ше по слу ша ти они љу ди; 

та да онај чо вјек узе ино чу сво ју и из ве де 
је на по ље к њи ма, и они је по зна ше, и зло-
ста ви ше је ци је лу ноћ до зо ре, и пу сти ше 
је кад зо ра за би је ље.
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26. И до шав ши же на у зо ру па де код вра та 
од ку ће оно га чо вје ка гдје бје ше го спо дар 
ње зин, и ле жа до кле се не ра сва ну.
27. А го спо дар ње зин уста ују тру, и кад 

отво ри вра та и иза ђе да иде сво јим пу-
тем, а то же на ино ча ње го ва ле жа ше на 
вра ти ма кућ ни јем, и ру ке јој на пра гу.
28. И ре че јој: Уста ни да иде мо. Али не 

би од го во ра; та да је мет ну на ма гар ца, и 
устав ши чо вјек по ђе у мје сто сво је,
29. И до шав ку ћи сво јој узе мач, и узе ино-

 чу сво ју и иси је че је с ко сти ма на два на ест 
ко ма да и ра за сла у све кра је ве Изра и ље ве.
30. И ко год ви дје го во ра ше: Ни је се учи-

ни ло ни ти се ви дје ло та ко што откад изи-
ђо ше си но ви Изра и ље ви из Ми си ра до 
да нас. Про ми сли те о томе и ви је ћај те и 
го во ри те.

Остала племена војују против племена 
Венијаминова и готово га затиру.

20.Та да изи ђо ше сви си но ви *Изра -
и ље ви, и са бра се сав на род 

јед но ду шно, од Да на до Вир са ве је и до зе-
мље Га ла до ве, ка †Го спо ду у ‡Ми спу.

*Исус Н. 22,12. †Суд. 21,5. ‡Суд. 10,17.
2. И гла ва ри све га на ро да, сви јех пле-

ме на Изра и ље ви јех, до ђо ше на збор на-
ро да Бо жи је га, че ти ри сто ти не ти су ћа 
љу ди пје ша ка ко ји ма ха ху ма чем.
3. А си но ви Ве ни ја ми но ви чу ше да су 

си но ви Изра и ље ви оти шли у Ми спу. Си-
но ви Изра и ље ви ре ко ше: Ка жи те ка ко се 
до го ди ло то зло.
4. А Ле вит, муж уби је не же не, од го во ри и 

ре че: До ђох с ино чом сво јом у Га ва ју Ве-
ни ја ми но ву да пре но ћим.
5. А Га ва ја ни уста ше на ме, оп ко ли ше ме 

у ку ћи но ћу, и хтје ше ме уби ти; и ино чу 
мо ју зло ста ви ше та ко да умри је.
6. За то узев ино чу сво ју исје кох је на ко-

ма де и ра за слах је у све кра је ве на сљед-
ства Изра и ље ва; јер учи ни ше гр ди ло и 
сра мо ту у Изра и љу.
7. Ето, ви сте сви си но ви Изра и ље ви; 

про ми сли те и ви је ћај те.
8. А сав на род уста јед но ду шно и ре че: Да 

не иде мо ни је дан к ша то ру сво је му, и ни-
је дан да се не вра ћа ку ћи сво јој.
9. Не го ово да учи ни мо Га ва ји: Да ба ци-

 мо ждри јеб за њу.

10. Да узме мо по де сет љу ди од сто ти не 
по сви јем пле ме ни ма Изра и ље ви јем, и по 
сто ти ну од ти су ће, и по ти су ћу од де сет ти-
су ћа, да до не су хра ну на ро ду, а он да иде да 
учи ни Га ва ји Ве ни ја ми но вој ка ко је за слу-
жи ла гр ди лом ко је је учи ни ла Изра и љу.
11. И ску пи се сав на род Изра и љев на 

онај град сло жив ши се јед но ду шно.
12. Та да по сла ше пле ме на *Изра и ље ва 

љу де у све по ро ди це Ве ни ја ми но ве, и по-
ру чи ше им: Ка кво се то зло учи ни ме ђу 
ва ма? *Исус Н. 22,13.
13. Са да дај те те бе за ко ни ке што су у Га-

ва ји, да их по гу би мо и из ва ди мо зло из 
*Изра и ља. Али не хтје ше си но ви Ве ни-
ја ми но ви по слу ша ти бра ће сво је, си но ва 
Изра и ље ви јех. *5.Мој. 17,12.
14. Не го се ску пи ше си но ви Ве ни ја ми-

но ви из сво јих мје ста у Га ва ју да изи ђу да 
се би ју са си но ви ма Изра и ље ви јем.
15. И на бро ји се у то ври је ме си но ва Ве ни-

ја ми но ви јех из њи хо ви јех гра до ва два де-
сет и шест ти су ћа љу ди ко ји ма ха ху ма чем, 
осим ста нов ни ка га вај ских, ко јих бје ше на 
број се дам сто ти на љу ди ода бра ни јех.
16. У свем том на ро ду бје ше се дам сто-

ти на љу ди ода бра ни јех, ко ји бје ху ље-
ва ци, и сва ки га ђа ше ка ме ном из праћ ке 
у дла ку не про ма шу ју ћи.
17. А љу ди Изра и ља ца на бро ји се осим 

си но ва Ве ни ја ми но ви јех че ти ри сто ти не 
ти су ћа љу ди ко ји ма ха ху ма чем, са ми јех 
вој ни ка.
18. И устав ши оти до ше у Ветиљ, и упи-

та ше Бо га и ре ко ше си но ви *Изра и ље ви: 
Ко ће из ме ђу нас ићи пр ви у бој на си но ве 
Ве ни ја ми но ве? А Го спод ре че: Ју да нек иде 
пр ви. *4.Мој. 27,21; 2.Мој. 28,30.
19. По том устав ши ра но си но ви Изра и-

ље ви ста до ше у око пре ма Га ва ји.
20. И изи ђо ше си но ви Изра и ље ви у бој 

на си но ве Ве ни ја ми но ве, и увр ста ше се 
си но ви Изра и ље ви да уда ре на Га ва ју.
21. А си но ви Ве ни ја ми но ви изи ђо ше 

из Га ва је, и по ва ља ше по зе мљи из ме ђу 
Изра и ља ца у онај дан два де сет и дви је 
ти су ће љу ди.
22. Али се на род си но ва Изра и ље ви јех 

осло бо ди, те се опет увр ста ше на истом 
мје сту гдје се би ја ху увр ста ли пр во га да на.
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23. Јер си но ви Изра и ље ви оти до ше те пла-
ка ше пред Го спо дом до ве че ра, и упи та  ше 
Го спо да го во ре ћи: Хо ће мо ли опет иза  ћи у 
бој на си но ве Ве ни ја ми на бра та сво  је га? А 
Го спод им ре че: Изи ђи те на њих.
24. И изи ђо ше си но ви Изра и ље ви на си-

но ве Ве ни ја ми но ве дру ги дан.
25. И си но ви Ве ни ја ми но ви изи ђо ше 

пред њих из *Га ва је дру ги дан; и по ва-
ља ше по зе мљи из ме ђу си но ва Изра и ље-
ви јех опет осам на ест ти су ћа љу ди, ко ји 
сви ма ха ху ма чем. *Ос. 10,9.
26. Та да сви си но ви Изра и ље ви и сав на-

род изи ђо ше и до ђо ше у Ветиљ, и пла-
ка ше и ста ја ше он дје пред Го спо дом, и 
по сти ше онај дан до ве че ра, и при не со ше 
жр тве па ље ни це и жр тве за хвал не пред 
Го спо дом.
27. Па упи та ше си но ви Изра и ље ви Го-

спо да; јер он дје би ја ше *ков чег за вје та 
Бо жи је га у оно ври је ме; *1.Сам. 4,3.
28. И *Фи нес син †Еле а за ра си на Аро-

но ва ста ја ше пред њим у оно ври је ме. И 
ре ко ше: Хо ће мо ли опет иза ћи у бој на си-
но ве Ве ни ја ми на бра та сво је га или ће мо 
се ока ни ти? А ‡Го спод им ре че: Изи ђи те, 
јер ћу их сју тра пре да ти ва ма у ру ке.

*4.Мој. 25,7. †Исус Н. 22,13. ‡5.Мој. 10,8.
29. Та да на мје сти Изра иљ за сје де око 

Га ва је.
30. И си но ви Изра и ље ви изи ђо ше тре ћи 

дан на си но ве Ве ни ја ми но ве, и увр ста ше 
се пре ма Га ва ји као пр вом и дру гом.
31. А си но ви Ве ни ја ми но ви иза шав ши 

пред на род одво ји ше се од гра да, и ста-
до ше би ти и сје ћи на род као пр вом и 
дру гом по пу те ви ма, од ко јих је дан иде у 
Ветиљ, а дру ги у Га ва ју, и по по љу, и уби ше 
до три де сет љу ди из Изра и ља.
32. И ре ко ше си но ви Ве ни ја ми но ви: Па-

да ју пред на ма као при је. А си но ви Изра-
и ље ви ре ко ше: Да бје жи мо да их отрг не-
 мо од гра да на пу теве.
33. Та да сви си но ви Изра и ље ви кре то ше 

се са сво је га мје ста и увр ста ше се у Вал-
Та ма ру; и за сје де Изра и ље ве иско чи ше из 
мје ста сво је га, из лу ка га вај ских. ливада
34. И до ђе на Га ва ју де сет ти су ћа љу ди 

иза бра ни јех из све га Изра и ља, и бој по-
ста же шћи, а они не опа зи ше да ће их зло 
за де си ти.

35. И Го спод по би Ве ни ја ми на пред 
Изра и љем, и си но ви Изра и ље ви по гу-
би ше онај дан од си но ва Ве ни ја ми но ви-
јех два де сет и пет ти су ћа и сто љу ди, ко ји 
сви ма чем ма ха ху.
36. И си но ви Ве ни ја ми но ви ви дје ше да 

су над би је ни: Јер си но ви Изра и ље ви уз-
ма ко ше ис пред си но ва Ве ни ја ми но ви-
јех узда ју ћи се у за сје де ко је би ја ху на мје-
сти ли код Га ва је;
37. А они што би ја ху у за сје ди на ва ли ше 

бр же у Га ва ју, и ушав ши исје ко ше све по 
гра ду оштри јем ма чем.
38. А би ја ху си но ви Изра и ље ви уго во-

ри ли с они ма у за сје ди да за знак за па ле 
ва тру да се диг не ве лик дим из гра да.
39. Та ко си но ви Изра и ље ви ста до ше 

бје жа ти из бо ја, а си но ви Ве ни ја ми но ви 
по че ше уби ја ти, и исје ко ше до три де сет 
љу ди из ме ђу си но ва Изра и ље ви јех го во-
ре ћи: До и ста па да ју пред на ма као у пре-
ђа шњем бо ју.
40. Али кад се пла мен и дим као стуб 

ди же из гра да, оба зре ше се си но ви Ве ни-
ја ми но ви, и гле, огањ се из гра да ди за ше 
до не ба.
41. Та да се вра ти ше си но ви Изра и ље ви, 

а си но ви Ве ни ја ми но ви сме то ше се ви-
де ћи да их је зло за де си ло;
42. И по бје го ше ис пред си но ва Изра и-

ље ви јех к пу сти њи; али их вој ска го ња ше, 
и ко ји из гра до ва из ла жа ху, би ше их ме ђу 
со бом.
43. Та ко оп ко ли ше си но ве Ве ни ја ми-

но ве, го ни ше их, тла чи ше их од Ме ну је 
до Га ва је к ис то ку. сатираше
44. И по ги бе си но ва Ве ни ја ми но ви јех 

осам на ест ти су ћа љу ди, са ми јех ју на ка.
45. А они јех што се окре то ше и по бје-

го ше у пу сти њу к сти је ни Ри мо ну, на-
па бир чи ше их по пу те ви ма пет ти су ћа 
љу ди, и тје ра ше их до Ги до ма и по би ше 
их дви је ти су ће љу ди.
46. И та ко све га по ги бе онај дан си но ва Ве-

ни ја ми но ви јех два де сет и пет ти су ћа љу ди 
ко ји ма ха ху ма чем, све са ми јех ју на ка.
47. И бје ше шест сто ти на љу ди ко ји се 

окре то ше и уте ко ше у пу сти њу к сти је ни 
Ри мо ну, и оста ше на сти је ни Ри мо ну че-
ти ри мје се ца. пећини
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48. По том си но ви Изра и ље ви вра тив ши 
се к си но ви ма Ве ни ја ми но ви јем исје ко ше 
оштри јем ма чем и љу де по гра до ви ма и 
сто ку и што се год на ђе; и све гра до ве ко ји 
оста ше по па ли ше ог њем.

Како се поново подигло 
племе Венијаминово.

21.А си но ви *Изра и ље ви би ја ху се 
за кле ли у †Ми спи ре кав ши: 

Ни  је дан из ме ђу нас да не да кће ри сво је за 
же ну си ну Ве ни ја ми но ву. *Суд. 20,1. †1.Сам. 7,5.
2. За то оти де на род к до му Бо жи је му, и 

оста ше он дје до ве че ра пред Бо гом, и по-
ди гав ши глас свој пла ка ше вр ло,
3. И ре ко ше: За што се, Го спо де Бо же 

Изра и љев, до го ди ово у Изра и љу, да нас 
да не ста не јед но га пле ме на из Изра и ља?
4. И сју тра дан ура ни на род, и на чи ни он-

дје ол тар, и при не со ше жр тве па ље ни це и 
жр тве за хвал не.
5. Та да ре ко ше си но ви Изра и ље ви: Има 

ли ко да ни је до шао на збор из сви јех пле-
ме на Изра и ље ви јех ка Го спо ду? Јер се би-
ја ху те шко за кле ли за оно га ко не до ђе у 
Ми спу ка Го спо ду ре кав ши: Да се по гу би.
6. Јер се си но ви ма Изра и ље ви јем са жа ли 

за Ве ни ја ми ном бра том њи хо ви јем, и ре-
ко ше: Да нас се ис три је би јед но пле ме из 
Изра и ља.
7. Шта ће мо чи ни ти с они ма што су оста-

 ли да би има ли же не, кад се за кле смо Го-
спо дом да им не да мо кће ри сво јих за 
же не?
8. Па ре ко ше: Има ли ко из пле ме на Из-

ра и ље ви јех да ни је до шао у Ми спу ка Го-
спо ду? И гле, не бје ше до шао на вој ску, на 
збор, ни ко из Ја ви са Га ла до ва.
9. Јер кад се на род пре бро ји, гле, не бје ше 

он дје ни јед но га од они јех ко ји жи ве у Ја-
ви су Га ла до ву.
10. За то по сла збор она мо два на ест ти-

су ћа хра бри јех љу ди, и за по вје ди им го во-
ре ћи: Иди те и по биј те ста нов ни ке у Ја ви су 
Га ла до ву оштри јем ма чем и же не и дје цу.
11. Ово ће те, да кле, учи ни ти: Све му-

шки  ње и све жен ски ње што је по зна ло 
*чо вје ка по биј те. *4.Мој. 31,17.
12. И на ђо ше ме ђу ста нов ни ци ма Ја ви са 

Га ла до ва че ти ри сто ти не дје во ја ка, ко је 
не бје ху по зна ле чо вје ка, и до ве до ше их у 
око у *Си лом, ко ји је у †зе мљи ха нан ској.

*Исус Н. 18,1. †Исус Н. 22,9.

13. Та да по сла сав збор, те го во ри ше си но-
ви ма Ве ни ја ми но ви јем, ко ји бје ху у сти је-
 ни *Ри мо ну, и об ја ви ше им мир. *Суд. 20,47.
14. Та ко се вра ти ше си но ви Ве ни ја ми-

но ви у то ври је ме, и да до ше им же не ко је 
оста ви ше у жи во ту из ме ђу же на из Ја ви са 
Га ла до ва; али их не бје ше до ста за њих.
15. А на ро ду бје ше жао Ве ни ја ми на што 

Го спод окр њи пле ме на Изра и ље ва.
16. Па ре ко ше стар је ши не збо ра: Шта 

ће мо чи ни ти с ови ма што су оста ли да би 
има ли же не? Јер су из ги ну ле же не у пле-
ме ну Ве ни ја ми но ву.
17. По том ре ко ше: На сљед ство Ве ни ја-

ми но во при па да они ма што су оста ли, да 
се не би за тр ло пле ме из Изра и ља.
18. А ми им не мо же мо да ти же на из ме ђу 

*кће ри сво јих; јер су се за кле ли си но ви Из -
ра и ље ви ре кав ши: Да је про клет ко да же ну 
си но ви ма Ве ни ја ми но ви јем. *Суд. 11,35.
19. По том ре ко ше: Ево, го ди шњи је пра-

зник Го спод њи у Си ло му, ко ји је са сје-
ве ра Ве ти љу, ис то чно од пу та ко ји иде од 
Ве ти ља у Си хем, и с ју га Ле во ни.
20. И за по вје ди ше си но ви ма Ве ни ја ми-

но ви јем го во ре ћи: Иди те, и за сје ди те по 
ви но гра ди ма.
21. И па зи те: Па кад изи ђу *кће ри си лом-

ске да игра ју, изи ђи те из ви но гра да и от-
ми те сва ки се би †же ну из ме ђу кће ри си-
лом ских; и иди те у зе мљу Ве ни ја ми но ву.

*Суд. 11,34. †2.Мој. 15,20.
22. А кад до ђу оци њи хо ви или бра ћа њи-

хо ва к на ма да се су де, ми ће мо им ка за ти: 
Сми луј те им се нас ра ди, јер у овом ра ту 
ни је смо за ро би ли же не за сва ко га њих; 
а ви им ни је сте да ли, и та ко не ће те би ти 
кри ви.
23. Та да си но ви Ве ни ја ми но ви учи-

ни ше та ко, и до ве до ше же не пре ма бро ју 
свом из ме ђу игра чи ца ко је оте ше, и оти-
шав ши вра ти ше се на на сљед ство сво је, 
и са зи да ше опет *гра до ве и на се ли ше се 
у њи ма. *Суд. 20,48.
24. И та ко ра зи ђо ше се си но ви Изра и-

ље ви одан де у оно ври је ме сва ки у сво је 
пле ме и у по ро ди цу сво ју, и оти до ше 
одан де сва ки на сво је на сљед ство.
25. У оно ври је ме не бје ше *ца ра у Изра-

и љу; сва ки чи ња ше што му бје ше дра го.
*Суд. 17,6.
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Рута путује са Нојемином у Витлејем.

1.А у оно ври је ме кад су ђа ху *су ди је 
би †глад у зе мљи; и је дан чо вјек 

из ‡Ви тле је ма Ју ди на оти де да жи ви као 
до шљак у зе мљи мо ав ској са же ном сво-
јом и са два си на сво ја.

*Суд. 2,16. †1.Мој. 12,10. ‡Суд. 17,8.
2. А име то ме чо вје ку бје ше Ели ме лех, а 

же ни му име Но је ми на, а име на дво ји це си-
но ва ње го ви јех Ма лон и Хе леон; и би ја ху 
Ефра ћа ни, из Ви тле је ма Ју ди на; и до ђо ше у 
зе мљу мо ав ску и на ста ни ше се он дје.
3. По том умри је Ели ме лех муж Но је ми-

нин и она оста са два си на сво ја.
4. Они се оже ни ше Мо ав ка ма: Јед ној 

бје ше име Ор фа а дру гој Ру та; и он дје ста-
ја ху до де сет го ди на.
5. По том умри је ше обо ји ца, Ма лон и Хе-

леон; и же на оста без два си на сво ја и без 
му жа сво је га.
6. Та да се она по ди же са сна ха ма сво ји ма 

да се вра ти из зе мље мо ав ске, јер чу у зе-
мљи мо ав ској да је Го спод по хо дио на род 
свој дав ши им хље ба.
7. И изи ђе из мје ста гдје би ја ше, и обје 

сна хе ње зи не с њом; по ђо ше пу тем да се 
вра те у зе мљу Ју ди ну.
8. Та да ре че Но је ми на об је ма сна ха ма 

сво ји ма: Иди те, вра ти те се сва ка у дом ма-
те ре сво је; Го спод не ка вам учи ни ми лост 
као што ви учи ни сте умр ли ма и ме ни.
9. Да вам да Го спод да на ђе те по чи нак 

сва ка у до му му жа сво је га. И по љу би их; 
а оне по ви кав ши за пла ка ше,
10. И ре ко ше јој: Не, не го ће мо се с то бом 

вра ти ти у твој на род.
11. А Но је ми на им ре че: Иди те на траг, 

кће ри мо је; што би сте ишле са мном? Зар 
ћу још има ти си но ва у утро би сво јој да 
вам бу ду му же ви?
12. Вра ти те се, кће ри мо је, иди те; јер сам 

остар је ла и ни је сам за уда ју. А и да ка жем 
да се на дам и да се још но ћас удам, и да ро-
дим си но ве,
13. Зар ће те их ви че ка ти док од ра сту? 

Зар ће те то га ра ди ста ја ти не у да те? Не-
мој те, кће ри мо је; јер су мо ји ја ди ве ћи 

од ва ших, јер се ру ка *Го спод ња по ди-
гла на ме. *Суд. 2,15.
14. Та да оне по ди гав ши глас свој пла-

ка ше опет; и Ор фа по љу би све кр ву сво ју; 
а Ру та оста код ње.
15. А она јој ре че: Ето, је тр ва се тво ја вра-

ти ла на ро ду сво је му и к бо го ви ма сво јим; 
вра ти се и ти за је тр вом сво јом.
16. Али Ру та ре че: Не мој ме на го ва ра ти 

да те оста вим и од те бе оти дем; јер ку да 
год ти идеш, идем и ја; и гдје се год ти на-
ста ниш, на ста ни ћу се и ја; твој је на род 
мој на род, и твој је Бог мој Бог.
17. Гдје ти умри јеш, умри је ћу и ја, и он дје 

ћу би ти по гре бе на. То не ка ми учи ни Го-
спод и то не ка ми до да, *смрт ће ме са мо 
ра ста ви ти с то бом. *1.О цар. 2,23.
18. А она кад ви дје да је твр до на у ми ла 

ићи с њом, пре ста је од вра ћа ти.
19. Та ко идо ше обје док не до ђо ше у Ви-

тле јем; а кад до ђо ше у Ви тле јем, сав *град 
уза вре њих ра ди, и го во ра ху: Је ли то Но-
је ми на? *Иса. 23,7.
20. А она им го во ра ше: Не зо ви те ме ви-

 ше Но је ми на, не го ме зо ви те Ма ра, јер 
ми ве ли ке ја де за да де Све мо гу ћи. Горка
21. Обил на сам оти шла, а пра зну ме 

вра ти Го спод. За што ме зо ве те Но је ми на, 
кад ме Го спод обо ри и Све мо гу ћи ме 
уцви је ли.
22. Та ко до ђе на траг Но је ми на и с њом 

Ру та *Мо ав ка, сна ха ње зи на, вра тив ши 
се из зе мље мо ав ске; а до ђо ше у Ви тле јем 
о по чет ку јеч ме не же тве. *Ру та 2,6. 

Рута купи класје по Возову пољу 
и налази милост у њега.

2.А би ја ше је дан *чо вјек, род му жу 
Но је ми ни ну, чо вјек бо гат од по-

ро ди це Ели ме ле хо ве, ко је му име би ја ше 
Воз. *Ру та 2,20.
2. И Ру та Мо ав ка ре че Но је ми ни: Да 

идем у по ље да па бир чим кла сје за они јем 
пред ким на ђем ми лост. А она јој ре че: 
Иди, кће ри мо ја.
3. И она оти де, и до шав ши ста де па бир-

чи ти по њи ви за же те о ци ма: и до го ди 
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се, те до ђе на њи ву ко ја при па да ше Во зу, 
ко ји би ја ше од по ро ди це Ели ме ле хо ве.
4. И гле, до ђе Воз из Ви тле је ма, и ре че 

же те о ци ма: Го спод да је с ва ма! И они му 
ре ко ше: Да те бла го сло ви Го спод!
5. Та да ре че Воз слу зи сво је му ко ји би-

ја ше над же те о ци ма: Чи ја је она мла ди ца?
6. А слу га ко ји бје ше над же те о ци ма од-

го во ри му: Мо ав ка је мла ди ца ко ја се вра-
ти ла с Но је ми ном из зе мље мо ав ске.
7. И ре че: Да па бир чим, да ку пим кла-

сје из ме ђу сно по ва за же те о ци ма. И до-
шав ши ба ви се од ју тра до са да; са мо је 
ма ло би ла код ку ће.
8. Та да Воз ре че Ру ти: Чу јеш, кће ри мо ја; 

не мој ићи на дру гу њи ву да па бир чиш, 
ни ти од ла зи одав де, не го се др жи мо јих 
дје во ја ка.
9. Па зи на ко јој њи ви они жа њу, па иди за 

њи ма; јер сам за по вје дио мом ци ма сво јим 
да те ни ко не ди ра; а кад ожед ниш, иди к 
су до ви ма и пиј што мо је слу ге за хи та ју.
10. Та да она па де ни чи це и по кло ни се до 

зе мље, и ре че му: Ка ко на ђох ми лост пред 
то бом, да ме по гле даш, кад сам ту ђин ка?
11. А Воз од го во ри и ре че јој: Чуо сам ја 

све што си чи ни ла све кр ви сво јој по смр ти 
му жа сво је га, и ка ко си оста ви ла оца сво-
је га и ма тер сво ју и по стој би ну сво ју, па си 
до шла к на ро ду ко је га ни је си зна ла при је.
12. *Го спод да ти †пла ти за дје ло тво је, 

и да ти пла та бу де пот пу на од ‡Го спо да 
Бо га Изра и ље ва, кад си до шла да се под 
кри ли ма Ње го ви јем скло ниш.

*1.Сам. 24,20. †Псал. 19,11. ‡2.Тим. 1,18.
13. А она ре че: На ђох *ми лост пред то бом, 

го  спо да ру, јер си ме утје шио и ми ло сти во 
про  го во рио слу шки њи сво јој, ако и ни  је  сам 
као јед на од тво јих слу шки ња. *1.Сам. 1,18.
14. А Воз јој ре че: Кад бу де ври је ме је сти, 

до ђи ова мо и је ди хље ба и умо чи за ло гај 
свој у оцат. И она сје де по крај же те ла ца, 
и он јој пру жи пр же ни јех зр на, и она је де 
и на си ти се, и пре те че јој. да угаси жеђ
15. По том уста да па бир чи. А Воз за по-

вје ди мом ци ма сво јим го во ре ћи: Не ка 
па  бир чи и ме ђу сно по ви ма, не мој те да је 
засти ди те.
16. Не го још на влаш ис пу штај те ру ко ве ти 

и оста вљај те јој не ка ку пи, и не ко ри те је.

17. И она па бир чи на њи ви до ве че ра, и 
овр ши што на па би р чи, и до ђе око ефе 
јеч ма. око 22 литра
18. И узев ши оти де у град, и ви дје све-

кр ва ње зи на шта је на па бир чи ла; а она 
из ва ди и да де јој и оно што јој је пре те кло 
по што се на си ти ла.
19. И ре че јој све кр ва: Гдје си па бир чи ла 

да нас, и гдје си ра ди ла? Да је бла го сло вен 
ко ји те је по гле дао! А она ка за све кр ви 
сво јој код ко га је ра ди ла го во ре ћи: Име је 
чо вје ку код ко је га сам да нас ра ди ла Воз.
20. А Но је ми на ре че сна хи сво јој: *Го-

спод да га бла го сло ви, кад ни је укра тио 
ми ло сти сво је к жи ви ма и к мр тви ма. И 
ре че јој Но је ми на: Тај је чо вјек на ма род, 
и је дан од освет ни ка на ших. *Ру та 3,10.
21. А Ру та Мо ав ка ре че: Још ми је ре као: 

Др жи се мо је че ља ди, до кле не по жа њу 
све мо је.
22. А Но је ми на ре че Ру ти сна хи сво јој: 

До бро је, кће ри мо ја, да идеш с ње го ви-
јем дје вој ка ма, да те не би ди ра ли на дру-
гој њи ви.
23. И та ко се др жа ше дје во ја ка Во зо ви јех 

па бир че ћи, до кле се не свр ши же тва јеч-
ме на и же тва пше нич на; и жи вља ше код 
све кр ве сво је.

Рута слуша Нојеминин савјет.

3.По том ре че јој Но је ми на све кр ва 
ње  зи на: Кће ри мо ја, не тре ба ли 

да ти по тра жим по чин ка, да би ти до бро 
би ло? мирно мјесто
2. Ево, ни је ли нам род Воз, код ко је га си 

би ла с дје вој ка ма ње го ви јем? Ево, он ће 
ову ноћ ви ја ти је чам на гум ну.
3. Умиј се, да кле, и на ма жи се, и обу ци ха-

љи  не сво је на се, па иди на гум но; али да 
не до  зна за те чо вјек до кле не је де и не на-
пи је се.
4. Па кад лег не, за пам ти мје сто гдје лег не, 

па он да оти ди и диг ни по кри вач с но гу 
ње го ви јех, те ле зи он дје; а он ће ти ка за ти 
шта ћеш ра ди ти.
5. А Ру та јој ре че: Што ми год ка жеш, 

учи ни ћу.
6. И оти де на гум но и учи ни све што јој 

за по вје ди све кр ва.
7. А Воз је дав ши и пив ши и про ве се-

лив ши се оти де те ле же код сто га; а она 
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до ђе по ла ко, по ди же по кри вач с но гу ње-
го ви јех и ле же.
8. А кад би око по но ћи тр же се чо вјек и 

обр ну се, а гле, же на ле жа ше код но гу ње-
го ви јех.
9. И он јој ре че: Ко си? Она од го во ри: Ја сам 

Ру та слу шки ња тво ја; ра ши ри кри ло сво  је 
на слу шки њу сво ју, јер си ми освет ник.

узми ме за супругу
10. А он ре че: *Го спод да те †бла го сло ви, 

кће ри мо ја; ова по то ња ми лост ко ју ми по-
ка зу јеш ве ћа је од пр ве, што ни је си тра-
жи ла мла ди ћа, ни си ро ма шна ни бо га та.

*Ру та 1,8. †Ру та 2,20.
11. За то са да, кће ри мо ја, не бој се; што год 

ре чеш учи ни ћу ти; јер зна ци је ло мје сто на-
ро да мо је га да си по ште на *же на. *При че 12,4.
12. Јест исти на, ја сам ти освет ник; али 

има јо ште бли жи од ме не. рођак (за брак)
13. Пре но ћи ов дје; па сју тра ако те хтјед-

бу де узе ти, до бро, не ка узме; ако ли не 
хтјед бу де узе ти, ја ћу те узе ти, та ко жив 
био *Го спод! Спа вај до ју тра. *Суд. 8,19.
14. И она спа ва код но гу ње го ви јех до ју-

тра; по том уста, док још не мо га ше чо вјек 
чо вје ка рас по зна ти, јер Воз ре че: Да се не 
до зна да је же на до ла зи ла на гум но.
15. И ре че: Дај огр тач ко ји имаш на се би; 

и др жи га. И она га по др жа, а он јој из-
мје ри шест мје ри ца јеч ма, и на пр ти јој и 
она оти де у град.
16. И до ђе све кр ви сво јој, ко ја јој ре че: 

Шта би, кће ри мо ја? А она јој ка за све што 
јој учи ни онај чо вјек.
17. И ре че: Ови јех шест мје ри ца јеч ма 

да де ми, јер ми ре че: Не мој се вра ти ти 
пра зна к све кр ви сво јој.
18. А она јој ре че: По че кај, кће ри мо ја, док 

до знаш ка ко ће иза ћи; јер онај чо вјек не ће 
се сми ри ти, док не завр ши ствар да нас.

Возова се женидба извршује и 
благосиља. Списак Давидова племена.

4.А Воз изи ђе на вра та град ска, и 
сје де он дје. И гле, на и ђе онај ос-

вет ник, за ко је га Воз го во ра ше, и ре че му 
Воз: Хо ди ова мо, сје ди ов дје. И он до ђе и 
сје де. рођак који може да узме удовицу свог рођака

2. По том узе Воз де сет љу ди из ме ђу стар-
је ши на град ских и ре че: По сје дај те ов дје. 
И по сје да ше.
3. Та да ре че оно ме освет ни ку: Њи ву ко ја је 

би  ла бра та на ше га Ели ме ле ха про да ла је Но -
је ми на, ко ја се вра ти ла из зе мље мо ав ске.
4. За то ре кох: Да ја вим те би, и ка жем ти: 

Узми њи ву пред ови ма што сје де ов дје и 
пред стар је ши на ма на ро да мо је га; ако 
ћеш от ку пи ти, от ку пи; ако ли не ћеш от-
ку пи ти, ка жи ми да знам; јер осим те бе 
не ма дру го га ко ји би от ку пио, а по сли је 
те бе идем ја. А он ре че: Ја ћу от ку пи ти.
5. А Воз ре че: У ко ји дан узмеш њи ву из 

ру ке Но је ми ни не, тре ба да узмеш и Ру ту 
Мо ав ку же ну умр ло га, да по диг неш име 
умр ло ме у на сљед ству ње го ву.
6. Та да ре че онај освет ник: Не мо гу от-

ку  пи ти, да не ра спем сво је га на сљед ства; 
от ку пи ти што би тре ба ло да ја от ку пим, 
јер ја не мо гу от ку пи ти.
7. А би ја ше од ста ри не оби чај у Изра и љу 

о от ку пљи ва њу и про ми је њи ва њу, да би 
сва ка ствар би ла твр да, да је дан изу је обу ћу 
сво ју и да дру го ме, и то би ја ше свје доџ ба у 
Изра и љу. размени
8. Кад, да кле, онај освет ник ре че Во зу: 

Узми ти, изу обу ћу сво ју.
9. А Воз ре че стар је ши на ма и све му на-

ро ду: Ви сте свје до ци да нас да сам от ку-
пио из ру ке Но је ми ни не што је год би ло 
Ели ме ле хо во и што је год би ло Хе ле о-
но во и Ма ло но во;
10. И да сам узео за же ну Ру ту Мо ав ку 

же ну Ма ло но ву да по диг нем име умр-
ло ме у на сљед ству ње го ву, да не би по ги-
ну ло име умр ло му ме ђу бра ћом ње го вом 
и у мје сту ње го ву; ви сте свје до ци да нас.
11. И сав на род ко ји би ја ше на вра ти ма 

град ским и стар је ши не ре ко ше: Свје до ци 
смо; да да Го спод да *же на ко ја до ла зи у дом 
твој бу де као †Ра хи ља и Ли ја, ко је обје са зи-
да ше дом Изра и љев; бо га ти се у ‡Ефра ти, и 
про сла ви име сво је у Ви тле је му!

*При че 14,1. †1.Мој. 35,16. ‡Мих. 5,2.
12. И од потомства ко је ти *Го спод да од те 

же не, да по ста не дом твој као дом †Фа ре са 
ко је га ро ди Та ма ра Ју ди. *1.Сам. 2,20. †Мат. 1,3.
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13. И та ко узе Воз Ру ту и би му же на, и он 
ле же с њом, и Го спод јој да де те за труд ње, 
и ро ди си на.
14. И ре ко ше же не Но је ми ни: Да је бла-

го сло вен Го спод ко ји те ни је оста вио да-
нас без освет ни ка, да се име ње го во сла ви 
у Изра и љу!
15. Он ће ти утје ши ти ду шу и би ће пот-

по ра ста ро сти тво јој, јер га ро ди сна ха 
тво ја ко ја те љу би и ко ја ти је бо ља не го 
се дам си но ва.
16. И узе Но је ми на ди је те, и мет ну га на 

кри ло сво је, и бје ше му да ди ља.

17. И су сје де над је нуше му име го во-
ре ћи: Ро ди се син Но је ми ни, и про зва ше 
га Овид. Он би отац Је се ја оца Да ви до ва.
18. А ово је пле ме Фа ре со во: Фа рес ро-

 ди Есро ма; родослов
19. А Есром ро ди Ара ма; а Арам ро ди 

Ами на да ва;
20. А Ами на дав ро ди На со на; а *На сон 

ро ди Сал мо на; *4.Мој. 1,7.
21. А Сал мон ро ди Во за; а Воз ро ди 

Ови да;
22. А Овид ро ди Је се ја; а Је сеј ро ди Да ви да.

ПР ВА КЊИ ГА СА МУ И ЛО ВА
КО ЈА СЕ ЗО ВЕ И ПР ВА КЊИ ГА О ЦА РЕ ВИ МА

Анина молитва и услишење. 
Самуилово рођење и посвећивање 

за службу у Светињи.

1.Би ја ше је дан чо вјек из Ра ма та-
јим-Со фи ма, из го ре Је фре мо ве, 

ко је му име бје ше *Ел ка на син Је ро а ма, 
си на Ели ва, си на То ва, си на Су фо ва, 
Ефра ћа нин. *1.Днев. 6,27.
2. И има ше дви је же не, јед ној бје ше име 

Ана а дру гој Фе ни на; и Фе ни на има ше 
дје це, а Ана не ма ше дје це.
3. И иђа ше тај чо вјек сва ке го ди не из сво-

је га гра да да се по кло ни и при не се жр тву 
Го спо ду над вој ска ма у Си лом; а он дје би-
ја ху два си на Или је ва, Оф ни је и Фи нес, 
све ште ни ци Го спод њи.
4. И је дног дана кад Ел ка на при не се жр-

тву, да де Фе ни ни же ни сво јој и сви јем си-
но ви ма ње зи ни јем и кће ри ма ње зи ни јем 
по дио;
5. Ани пак да де два ди је ла, јер љу бља ше 

Ану, а њој Го спод бје ше за тво рио ма те ри цу.
6. И про тив ни ца је ње зи на вр ло цви је-

ља ше пр ко се ћи јој што јој Го спод бје ше 
за тво рио ма те ри цу.
7. Та ко чи ња ше Ел ка на сва ке го ди не, и 

Ана хо ђа ше у дом Го спод њи, а она је цви-
је ља ше, те пла ка ше и не је ђа ше.
8. А Ел ка на муж ње зин ре че јој јед ном: 

Ана, за што пла чеш, и за што не је деш, и 
за што је ср це тво је не ве се ло? Ни је сам ли 
ти ја бо љи не го де сет си но ва?

9. А Ана уста, по што је до ше и пи ше у Си-
ло му; а Или је све ште ник сје ђа ше на сто-
ли ци на пра гу до ма Го спод ње га.
10. И она ту жна у ср цу по мо ли се Го-

спо ду пла чу ћи мно го.
11. И за вје то ва се го во ре ћи: *Го спо де над 

вој ска ма, ако по гле даш на му ку слу шки ње 
сво је, и опо ме неш ме се, и не за бо ра виш 
слу шки ње сво је, не го даш слу шки њи сво-
јој му шко че до, ја ћу га да ти Го спо ду, до кле 
је год жив, и бри тва не ће при је ћи пре ко 
гла ве ње го ве. *1.Сам. 1,27; 4.Мој. 6,5.
12. И кад се она ду го мо ља ше пред Го спо-

дом, Или је мо тра ше на уста ње зи на.
13. Али Ана го во ра ше у ср цу сво јем, уста 

јој се са мо ми ца ху а глас јој се не чу ја ше; 
сто га Или је по ми сли да је пи ја на.
14. Па јој ре че Или је: До кле ћеш би ти пи-

ја на? Отри је зни се од ви на сво је га.
15. Али Ана од го во ри и ре че: Ни је сам 

пи ја на, го спо да ру, не го сам же на ту жна 
у ср цу; ни је сам пи ла ви на ни си ло ви та 
пи ћа; не го *из ли је вам ду шу сво ју пред 
Го спо дом. *Псал. 62,8.
16. Не мој јед на чи ти слу шки ње сво је с 

не ва ља лом же ном; јер сам од ве ли ке ту ге 
и жа ло сти сво је го во ри ла до сад.
17. Та да од го во ри Или је и ре че: Иди с ми-

ром; а Бог Изра и љев да ти ис пу ни мол бу, 
за што си Га мо ли ла.
18. А она ре че: Не ка на ђе слу шки ња тво ја 

*ми лост пред то бом! Та да оти де же на сво-
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јим пу тем, и је де, и ли це јој не бје ше ви ше 
као при је. *1.Мој. 33,15.
19. И сју тра дан ура ни ше, и по кло ни ше 

се *Го спо ду, и вра ти ше се и до ђо ше ку ћи 
сво јој у Ра мат. И Ел ка на по зна Ану же ну 
сво ју, и †Го спод се опо ме ну ње.

*1.Сам. 7,17. †1.Мој. 30,22.
20. И кад би ври је ме по што Ана за труд ње 

ро ди си на, и над јену му име Са му и ло, јер, 
ре че, ис про сих га у Го спо да.
21. По том по ђе онај чо вјек Ел ка на са 

сви јем до мом сво јим да при не се Го спо ду 
го ди шњу жр тву и за вјет свој.
22. Али Ана не по ђе, јер ре че му жу сво-

је му: До кле одо јим ди је те, он да ћу га од-
ве сти да изи ђе пред *Го спо да и оста не он-
дје дови је ка. *1.Сам. 2,11.
23. И ре че јој Ел ка на муж ње зин: Чи ни 

ка ко ти дра го; оста ни до кле га не одо-
јиш; са мо да хо ће Го спод ис пу ни ти *ри-
јеч сво ју. И та ко же на оста; и до ја ше си на 
сво је га до кле га не одо ји. *2.Сам. 7,25.
24. А кад га одо ји, од ве де га са со бом 

узев ши три те ле та и ефу бра шна и ми-
јех ви на, и уве де га у дом Го спод њи у Си-
ло му; а ди је те би ја ше још ма ло.
25. И за кла ше те ле, и до ве до ше ди је те к 

Или ју.
26. И она ре че: Чуј го спо да ру, ка ко је жи ва 

ду ша тво ја, го спо да ру, ја сам она же на ко ја 
је ста ја ла ов дје код те бе мо ле ћи се Го спо ду.
27. Мо лих се за ово ди је те, и ис пу ни ми 

Го спод мол бу мо ју, за што сам га мо ли ла.
28. За то и ја да јем ње га Го спо ду, до кле је 

год жив, да је дат Го спо ду. И по кло ни ше 
се он дје Го спо ду.

Анина захвална пјесма. Гријех синова 
Илијевих; објављивање суда.

2.И Ана се по мо ли и ре че: Раз ве се ли 
се *ср це мо је у Го спо ду; по ди же 

се рог мој у Го спо ду; отво ри ше се уста мо ја 
на не при ја те ље мо је, јер сам ра до сна ра ди 
†спа се ња Тво је га. *Псал. 13,5. †Псал. 9,14.
2. Не ма све то га као што је Го спод; јер 

не ма дру го га осим Те бе; и не ма Сти је не 
као што је Бог наш.
3. Не го во ри те ви ше по но си то, и не ка 

не из ла зе из уста ва ших ри је чи охо ле; јер 

је Го спод Бог ко ји све зна, и Он уде ша ва 
на мје ре.
4. Лук ју на ци ма сло ми се, и из не мо гли 

опа са ше се сна гом.
5. Ко ји би ја ху си ти, на и ма ју се за хљеб; 

а ко ји би ја ху глад ни, ни је су ви ше; и не-
рот ки ња ро ди сед мо ро, а ко ја има ше дје-
 це, из не мо же. иду у најам
6. Го спод уби ја, и ожи вљу је; спу шта у 

гроб, и из вла чи.
7. Го спод си ро ма ши, и бо га ти; по ни жу је, 

и уз ви шу је.
8. Си ро ма ха по ди же из пра ха, и из бу њи-

шта уз ви шу је убо го га да га по са ди с кне-
зо ви ма, и да је им да на сли је де при је сто 
сла ве; јер су Го спод њи те ме љи зе маљ ски, 
и на њи ма је осно вао ва си ље ну.
9. Са чу ва ће но ге ми ли јех сво јих, а без бо-

жни ци ће умук ну ти у мра ку; јер сво јом 
сна гом не ће чо вјек над ја ча ти.
10. Ко ји се су про те Го спо ду, са тр ће се; на 

њих ће за гр мје ти с Не ба; *Го спод ће су-
ди ти кра је ви ма зе маљ ским, и да ће сна гу 
ца ру сво је му, и уз ви си ће рог по ма за ни ку 
сво је му. *Је зек. 29,21.
11. По том оти де Ел ка на у Ра мат ку ћи 

сво јој, а ди је те слу жа ше *Го спо ду пред 
Или јем све ште ни ком. *1.Сам. 3,1.
12. А си но ви Или је ви би ја ху не ва ља ли, и 

не зна ди ја ху за Го спо да.
13. Јер у ти јех све ште ни ка бје ше оби чај 

пре ма на ро ду: Кад ко при но ша ше жр-
тву, до ла жа ше мо мак све ште ни ков, док 
се ку ха ше ме со с ви љу шка ма тро кра ким 
у ру ци,
14. И за ба да ше у суд, или у ко тао, или у 

та ву, или у ло нац, и што се год на бо де на ви-
љу шке узи ма ше све ште ник. Та ко чи ња ху 
све му Изра и љу ко ји до ла жа ше у Си лом.
15. Та ко и при је не го би за па ли ли са ло, 

до шао би мо мак све ште ни ков, те би ре-
као чо вје ку ко ји при но ша ше жр тву: Дај 
ме со да ис пе чем све ште ни ку, јер ти не ћу 
при ми ти ме са ку ха на, не го си ро во.
16. Ако би му та да чо вјек од го во рио: 

Не ка се пр во за па ли са ло, па он да узми 
што ти год ду ша же ли; он би ре као: Не, 
не го дај са да, ако ли не даш, узе ћу си лом.
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17. И гри јех они јех мла ди ћа би ја ше вр ло 
ве лик пред Го спо дом, јер љу ди не ма ра ху 
за при нос *Го спод њи. *Мал. 1,7.
18. А Са му и ло слу жа ше пред Го спо дом 

још ди је те у оплећ ку ла не ном. прслуку
19. А ма ти му на чи ни ма ли плашт и до-

не се му, и та ко чи ња ше сва ке го ди не до-
ла зе ћи с му жем сво јим да при не се жр тву 
го ди шњу.
20. А Или је бла го сло ви Ел ка ну и *же ну 

ње го ву го во ре ћи: Го спод да ти да по ро да 
од те же не за ово га ко је га је да ла Го спо ду! 
И оти до ше у сво је мје сто. *Ру та 4,12.
21. И *Го спод по хо ди Ану, и она за труд ње 

и ро ди три си на и дви је кће ри. А ди је те 
Са му и ло ра сти ја ше пред Го спо дом.

*1.Мој. 21,1.
22. А Или је би ја ше вр ло стар, и чу све што 

чи ња ху си но ви ње го ви све му Изра и љу, и 
ка ко спа ва ху са же на ма ко је до ла жа ху го-
ми ла ма на вра та Ша то ра од са стан ка.
23. И го во ра ше им: За што то ра ди те? Јер 

чу јем зле ри је чи о ва ма од све га на ро да.
24. Не мој те, дје цо мо ја; јер ни је до бро 

што чу јем; от па ђу је те на род Го спод њи.
25. Кад чо вјек згри је ши чо вје ку, су ди ће 

му су ди ја; али кад ко згри је ши Го спо ду, 
ко ће мо ли ти за њ? Али не по слу ша ше оца 
сво је га, јер Го спод шћа ше да их уби је.
26. А ди је те Са му и ло ра сти ја ше и би ја ше 

мио и *Го спо ду и љу ди ма. *Рим. 14,8.
27. Та да до ђе *чо вјек Бож ји к †Или ју, и ре-

 че му: Ова ко ве ли Го спод: Не ја вих ли се 
до му оца тво је га, кад би ја ху у Ми си ру у 
ку ћи фа ра о но вој? *1.О цар. 13,1. †1.Сам. 3,12.
28. И иза брах га из ме ђу сви јех пле ме-

 на Изра и ље ви јех Се би за све ште ни ка 
да при но си жр тве на ол та ру Мо јем и да 
ка ди ка дом и но си опле ћак пре да Мном, 
и да дох до му оца тво је га све жр тве ог-
ње не си но ва Изра и ље ви јех?
29. За што га зи те жр тву Мо ју и при нос 

Мој, ко је сам за по вје дио да се при но се у 
Ша то ру, и па зиш си но ве сво је већ ма не го 
Ме не, да се го ји те пр ви на ма *сви јех при-
но са Изра и ља на ро да Мо је га? *5.Мој. 12,5.
30. За то *Го спод Бог Изра и љев ка же: Ре-

као сам до и ста: Дом твој и дом оца тво-
је га слу жи ће пре да Мном дови је ка; али 

ка же †Го спод: Не ће би ти та ко, јер оне ћу 
по што ва ти ко ји Ме не по шту ју, а ко ји Ме-
 не пре зи ру, би ће пре зре ни.

*1.Днев. 15,2. †4.Мој. 11,20.
31. Гле, иду да ни, кад ћу од сје ћи те би 

ру ку и ру ку до му оца тво је га, да не бу де 
стар ца у до му тво јем.
32. И ви дје ћеш не во љу у ша то ру мје сто 

све га до бра што је *Го спод чи нио Изра и љу; 
не ће би ти стар ца у до му тво јем до ви је ка.

*Зах. 8,4.
33. А ко га од тво јих не ис три је бим ис-

пред ол та ра сво је га, онај ће оста ти да ти 
чи ле очи и да ти се цви је ли ду ша; и сав 
под мла дак до ма тво је га уми ра ће у нај бо-
љим го ди на ма.
34. И ово да ти је знак што ће до ћи на оба 

си на тво ја, на *Оф ни ја и Фи не са: У је дан 
дан по ги ну ће обо ји ца. *1.Сам. 4,11.
35. А Се би ћу по диг ну ти све ште ни ка вјер-

 на, он ће ра ди ти по ср цу Мо је му и по ду ши 
Мо јој; и са зи да ћу му тврд дом, и он ће хо-
ди ти пред по ма за ни ком Мо јим ва зда.
36. И ко оста не од до ма тво је га, до ћи ће да 

му се по кло ни за сре брн но вац и за ко мад 
хље ба, и го во ри ће: При ми ме у ка кву слу-
жбу све ште нич ку да имам ко мад хље ба.

Самуило удостојен првога откривења и 
познаше да је вјеран пророк Господњи.

3.А ди је те Са му и ло слу жа ше Го спо-
 ду пред Или јем; и ри јеч Го спод ња 

бје ше ри јет ка у оно ври је ме, и не ја вља ху 
се утва ре. виђења
2. Јед ном у то ври је ме Или је ле жа ше на 

свом мје сту; а очи му по чи ња ху там ње ти 
те не мо га ше ви дје ти;
3. И Са му и ло ле жа ше у до му Го спод њем 

гдје би ја ше ков чег Бож ји, и жи шци Го-
спод њи још не бје ху по га ше ни.
4. И вик ну Го спод Са му и ла, а он ре че: 

Ево ме.
5. И при тр ча к Или ју, и ре че му: Ево ме, 

што си ме звао? А он ре че: Ни је сам те 
звао, иди ле зи. И он оти де и ле же.
6. А Го спод опет вик ну Са му и ла, и Са-

му и ло уста, и оти де к Или ју, и ре че: Ево 
ме, што си ме звао? А он ре че: Ни је сам те 
звао, си не; иди ле зи.
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7. А Са му и ло још не по зна ва ше Го-
спо да, и још му не бје ше ја вље на ри јеч Го-
спод ња.
8. Та да опет вик ну Го спод Са му и ла тре ћи 

пут, и он уста и оти де к Или ју, и ре че: Ево 
ме, што си ме звао? Та да ра зу мје Или је да 
Го спод зо ве ди је те.
9. И ре че Или је Са му и лу: Иди ле зи; а ако 

те зов не, а ти ре ци: Го во ри Го спо де, чу је 
слу га Твој. И Са му и ло оти де, и ле же на 
сво је мје сто.
10. А *Го спод до ђе и ста де; и зов ну као 

при је: Са му и ло! Са му и ло! А Са му и ло 
ре че: Го во ри, чу је слу га Твој. *Псал. 85,8.
11. И ре че *Го спод Са му и лу: Ево учи ни-

 ћу не што у Изра и љу да ће зу ја ти оба уха 
сва ко ме ко чу је. *2.О цар. 21,12.
12. У тај дан ћу учи ни ти Или ју све што 

сам го во рио за ку ћу ње го ву, од по чет ка 
до кра ја.
13. Јер сам му ја вио да ћу су ди ти до му 

ње го ву до ви је ка за не ва љал ство, за ко је 
је знао да њим на вла че на се про клет ство 
си но ви ње го ви, па им ни је за бра нио.
14. За то се за клех до му Или је ву да се не ће 

очи сти ти не ва љал ство до ма Или је ва ни-
ка квом жр твом ни при но сом до ви је ка.
15. И Са му и ло спа ва до ју тра, па отво ри 

вра та до ма Го спод ње га. Али се бо ја ше Са-
му и ло ка за ти Или ју за утва ру.
16. А Или је зов ну Са му и ла и ре че: Са му-

и ло, си не! А он ре че: Ево ме.
17. А он ре че: Ка кве су ри је чи што ти је 

ка зао? Не мој за та ји ти од ме не; та ко ти 
учи нио Бог и та ко ти до дао, ако за та јиш 
од ме не што год што ти је ка зао.
18. И *Са му и ло му ка за све, и ни шта не за-

та ји од ње га. А он ре че: †Го спод је, не ка чи-
 ни што Му је во ља. *1.Сам. 16,10. †О Јо ву 1,21.
19. А Са му и ло ра сти ја ше, и *Го спод би-

ја ше с њим, и не пу сти да пад не на зе мљу 
ни јед на ри јеч ње го ва. *1.Мој. 39,2.
20. И сав Изра иљ од Да на до *Вир са-

ве је по зна да је Са му и ло вје ран про рок 
Го спод њи. *Суд. 20,1.
21. И *Го спод се ста де опет ја вља ти у Си-

ло му, јер се Го спод ја вља ше Са му и лу у 
Си ло му ри јеч ју Го спод њом. *1.Мој. 12,7.

Филистеји побјеђују синове 
Израиљеве и односе ковчег завјета. 
Смрт Илијева и његовијех синова.

4.И што ре че *Са му и ло, зби се све-
 му Изра и љу. Јер Изра иљ изи ђе 

на вој ску на Фи ли сте је, и ста до ше у око 
код Евен-Езе ра, а Фи ли сте ји ста до ше у 
око у Афе ку. *1.Сам. 7,12.
2. А Фи ли сте ји се увр ста ше пре ма Изра-

и љу, и кад се отво ри бој, раз би ше Фи ли-
сте ји Изра и ља, и из ги бе их у бо ју у по љу 
око че ти ри ти су ће љу ди.
3. И кад на род до ђе у око, ре ко ше стар је-

ши не Изра и ље ве: За што нас да нас раз би 
Го спод пред Фи ли сте ји ма? Да до не се мо 
из Си ло ма ков чег за вје та Го спод ње га, да 
бу де ме ђу на ма и из ба ви нас из ру ку не-
при ја те ља на ших.
4. И на род по сла у Си лом да до не су 

одан де ков чег за вје та Го спо да над вој-
ска ма, ко ји сје ди на хе ру ви ми ма; а би ја ху 
он дје код ков че га за вје та Го спод ње га два 
си на Или је ва, Оф ни је и Фи нес.
5. А кад до ђе ков чег за вје та Го спод ње га 

у око, по ви ка сав Изра иљ од ра до сти да 
зе мља за је ча.
6. А Фи ли сте ји чув ши ве се лу ви ку ре-

ко ше: Ка ква је то ви ка ве се ла у око лу је-
вреј ском? И ра зу мје ше да је до шао ков чег 
Го спод њи у око њи хов.
7. И упла ши ше се Фи ли сте ји кад ре ко ше: 

Бог је до шао у око. И го во ра ху: Те шко 
на ма, јер то ни је би ва ло при је.
8. Те шко на ма, ко ће нас из ба ви ти из 

ру ку ти јех сил ни јех бо го ва? То су бо го ви 
што по би ше Ми сир це у пу сти њи сва ко-
ја ким му ка ма.
9. Охра бри те се, и бу ди те љу ди, о Фи ли-

сте ји, да не слу жи те Је вре ји ма као што су 
они ва ма слу жи ли; бу ди те љу ди, и удри те.
10. И Фи ли сте ји уда ри ше, и Изра иљ ци 

се опет раз би ше и по бје го ше к ша то ри ма 
сво јим; и бој бје ше вр ло ве лик, јер па де из 
*Изра и ља три де сет ти су ћа пје ша ка. *Јер. 7,12.
11. И ков чег Бож ји би отет, и два си на 

Или је ва Оф ни је и Фи нес по ги бо ше.
12. А је дан из ме ђу си но ва Ве ни ја ми но вих 

по бје же из бо ја, и до ђе у Си лом исти дан 
раз др ти јех ха љи на и гла ве по су те пра хом.
13. И кад до ђе, гле, *Или је сје ђа ше на сто-

ли ци украј пу та по гле да ју ћи; јер ср це ње-
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го во би ја ше у стра ху за ков чег Бож ји. И до-
шав онај †чо вјек у град ка за гла се, и ста де 
ви ка све га гра да. *1.Сам. 1,9. †2.Сам. 18,24.
14. А Или је чув ши ви ку ре че: Ка ква је 

то вре ва? И чо вјек бр же до тр ча да ја ви 
Или ју.
15. А Или ју би ја ше де ве де сет и осам го-

ди на, и очи му би ја ху по там ње ле, те не 
мо га ше ви дје ти.
16. И ре че чо вјек Или ју: Ја идем из бо ја, уте-

кох да нас из бо ја. А он ре че: Шта би, си не?
17. А гла сник од го ва ра ју ћи ре че: По бје-

 же Изра иљ ис пред Фи ли сте ја, и из ги бе 
мно го на ро да, и оба си на тво ја по ги бо ше, 
Оф ни је и Фи нес, и ков чег Бож ји отет је.
18. А кад спо ме ну ков чег Бож ји, па де 

Или је са сто ли це на у зна ко, код вра та и 
сло ми врат и умри је, јер би ја ше чо вјек 
стар и те жак. Он би су ди ја Изра и љу че тр-
де сет го ди на. уназад
19. А сна ха ње го ва, же на Фи не со ва, би-

ја ше труд на и на том до бу, па чув ши глас 
да је ков чег Бож ји отет и да јој је по ги нуо 
све кар и муж, са ви се и по ро ди, јер јој до-
ђо ше бо ло ви. близу порођаја
20. И кад уми ра ше, ре ко ше јој ко је ста-

ја ху код ње: Не бој се, ро ди ла си си на. Али 
она не од го во ри, ни ти ха ја ше за то.
21. Не го дје те ту над јену име Иха вод го  -

во ре ћи: *Оти де сла ва од Изра и ља; јер 
ков чег Бож ји би отет, и све кар јој и муж 
по ги бо ше. *Псал. 78,61.
22. За то ре че: Оти де сла ва од Изра и ља; 

јер би отет ков чег Бож ји.

Ковчег завјета у Дагоновом храму. 
Зло погађа Филистеје.

5.А Фи ли сте ји узе ше ков чег Бож ји, и 
од не со ше из Евен-Езе ра у Азот.

2. И узев ши Фи ли сте ји ков чег Бож ји 
уне со ше га у дом Да го нов, и на мје сти ше 
га до Да го на.
3. А сју тра дан кад уста ше Азо ћа ни ра но, 

а то Да гон ле жа ше ни чи це на зе мљи пред 
ков че гом Го спод њим; и они узе ше Да го на 
и мет ну ше га опет на ње го во мје сто.
4. А кад сју тра дан ра но уста ше, гле, опет 

Да гон ле жа ше ни чи це на зе мљи пред 
ков че гом Го спод њим, а гла ва Да го ну и 
обје ру ке от сје че не би ја ху на пра гу; са мо 
труп Да го нов бје ше остао. лицем к земљи

5. За то све ште ни ци Да го но ви и ко ји год 
ула зе у дом Да го нов не ста ју на праг Да го-
нов у Азо ту до да нас.
6. Та да оте жа ру ка Го спод ња Азо ћа ни ма, 

и мо ра ше их и уда ра ше их шу ље ви ма у 
Азо ту и ме ђа ма ње го ви јем.
7. А кад Азо ћа ни ви дје ше шта је, ре ко ше: 

Да не сто ји код нас ков чег Бо га Изра и-
ље ва; јер је ру ка ње го ва те шка над на ма и 
над Да го ном бо гом на шим.
8. И по сла ше, те са бра ше к се би све кне-

зо ве фи ли стеј ске, и ре ко ше им: Што ће мо 
чи ни ти с ков че гом Бо га Изра и ље ва? А 
они ре ко ше: Да се пре не се у Гат ков чег 
Бо га Изра и ље ва. И пре не со ше ков чег 
Бо га Изра и ље ва.
9. А кад га пре не со ше, би ру ка Го спод ња 

на гра ду с му ком вр ло ве ли ком, и ста де 
би ти гра ђа не од ма ло га до ве ли ко га, и до-
ђо ше на њих тај ни шу ље ви.
10. За то по сла ше ков чег Бож ји у Ака рон; 

а кад до ђе ков чег Бож ји у Ака рон, по ви-
ка ше Ака ро ња ни го во ре ћи: До не со ше к 
на ма ков чег Бо га Изра и ље ва да по мо ри 
нас и наш на род.
11. За то по сла ше, те са бра ше све кне-

зо  ве фи ли стеј ске, и ре ко ше: По шљи те 
ков  чег Бо га Изра и ље ва не ка се вра ти на 
сво је мје сто, да не по мо ри нас и на ро да 
на ше га. Јер би ја ше смр тан страх по ци је-
лом гра ду, и вр ло те шка би ја ше ру ка Го-
спод ња он дје.
12. Јер љу ди ко ји оста ја ху жи ви бо ло-

ва ху од шу ље ва та ко да се ви ка у гра ду 
по ди за ше до не ба.

Ковчег завјета 
враћен с даровима.

6.И би ја ше ков чег Го спод њи у зе мљи 
фи ли стеј ској се дам мје се ци.

2. Та да до зва ше Фи ли сте ји све ште ни ке и 
вра че, па им ре ко ше: Шта ће мо чи ни ти с 
ков че гом Го спод њим? На у чи те нас ка ко 
ће мо га по сла ти на траг на ње го во мје сто.
3. А они ре ко ше: Ако ће те на траг по сла-

 ти ков чег Бо га Изра и ље ва, не ша љи те га 
пра зна, не го уза њ по дај те при нос за гри-
јех; та да ће те оздра ви ти и до зна ће те за-
што се ру ка Ње го ва ни је од ма кла од вас.
4. А они ре ко ше: Ка кав ће мо Му да ти при-

нос за гри јех? А они ре ко ше: Пре ма бро ју 
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кне же ви на фи ли стеј ских пет злат ни јех шу-
ље ва и пет злат ни јех ми ше ва; јер је зло јед-
на ко на свје ма ва ма и на кне зо ви ма ва шим.
5. На чи ни те, да кле, сли ке сво јих шу ље-

 ва и сли ке ми ше ва ко ји ква ре зе мљу, и по-
дај те сла ву Бо гу Изра и ље ву. Мо же би ти да 
ће олак ша ти ру ку сво ју над ва ма и над бо-
го ви ма ва шим и над зе мљом ва шом.
6. И за што би сте би ли упор на ср ца као 

што би ја ху упор на ср ца Ми сир ци и фа-
раон? И по што учи ни чу де са на њи ма, еда 
ли их та да не пу сти ше, те оти до ше?
7. За то на чи ни те јед на ко ла но ва, и узми те 

дви је кра ве до ји ли це, на ко ји ма још ни је 
био ја рам, па упрег ни те кра ве у ко ла, а те-
лад њи хо ву од ве ди те од њих ку ћи.
8. Па узми те ков чег Го спод њи и мет ни те 

га на ко ла; а за кла де злат не што ће те Му 
да ти за гри јех мет ни те у ков че жић по крај 
ње га, и пу сти те га не ка иде. ствари
9. И гле дај те: Ако по ђе пу тем к ме ђи сво-

јој у Вет-Се мес, Он нам је учи нио ово ве-
ли ко зло; ако ли не по ђе та ко, он да ће мо 
зна ти да нас се ни је до хва ти ла ру ка Ње-
го ва, не го нам се до го ди ло слу чај но.
10. И учи ни ше та ко они љу ди; и узев ши 

дви је кра ве до ји ли це упре го ше их у ко ла, 
а те лад њи хо ву за тво ри ше код ку ће.
11. И мет ну ше ков чег Го спод њи на ко ла, 

и ма ли ков че жић с ми ши ма злат ни јем и 
са сли ка ма сво јих шу ље ва.
12. И по ђо ше кра ве пра во пу тем у Вет-

Се мес, и јед на ко иђа ху ис ти јем пу тем 
му чу ћи и не свр ћу ћи ни на де сно ни на-
ли је во; а кне зо ви фи ли стеј ски иђа ху за 
њи ма до ме ђе вет-се ме ске.
13. А Вет-Се ме ша ни жња ху пше ни цу у 

до ли ни, и по ди гав ши очи сво је ви дје ше 
ков чег, и об ра до ва ше се ви дјев ши га.
14. И до ђо ше ко ла на њи ву Ису са Вет-

Се ме ша ни на, и ста до ше он дје. А би ја ше 
он дје ве лик ка мен; и ис цје па ше *др ва од 
ко ла, и при не со ше оне кра ве на жр тву па-
ље ни цу Го спо ду. *2.Сам. 24,22.
15. А Ле ви ти сни мив ши ков чег Го спод-

 њи и ков че жић што бје ше по крај ње га, у 
ко јем би ја ху за кла ди злат ни, мет ну ше на 
онај ве ли ки ка мен; а љу ди из Вет-Се ме са 
го то ви ше жр тве па ље ни це и при но си ше 
жр тве Го спо ду онај дан. спустивши

16. А то ви дјев ши пет кне зо ва *фи ли-
стеј ских вра ти ше се у Ака рон исти дан.

*1.Сам. 29,2; Исус Н. 13,3.
17. А ово бје ху злат ни шу ље ви ко је да-

до ше Фи ли сте ји Го спо ду за гри јех: за 
Азот је дан, за Га зу је дан, за Аска лон је дан, 
за Гат је дан, за Ака рон је дан.
18. И ми ши злат ни бје ху пре ма бро ју 

сви јех гра до ва фи ли стеј ских, у пет кне-
же ви на, сви јех зи да ни јех гра до ва и се ла 
нео гра ђе ни јех до ве ли ко га ка ме на, на 
ко ји мет ну ше ков чег Го спод њи, и ко ји је 
и да нас у по љу Ису са Вет-Се ме ша ни на.
19. Али по би *Го спод не ке из ме ђу Вет-

Се ме ша на ко ји за гле да ше у ков чег Го-
спод њи, и по би из на ро да се дам де сет 
љу ди од пе де сет ти су ћа. И пла ка на род 
што га Го спод уда ри ве ли ком по ги бљу.

*2.Мој. 19,21.
20. И љу ди из Вет-Се ме са ре ко ше: Ко мо-

 же оста ти пред Го спо дом Бо гом Све ти-
јем? И ка ко ме ће оти ћи од нас?
21. И по сла ше по сла ни ке к ста нов ни-

ци ма ки ри јат-ја рим ским го во ре ћи: До не-
со ше на траг Фи ли сте ји ков чег Го спод њи, 
хо ди те, од не си те га к се би.

Покајање синова Израиљевих и побједа 
над Филистејима. Евен-Езер. 

Самуило као судија.

7.Та да до ђо ше љу ди из Ки ри јат-Ја-
ри ма, и узе ше *ков чег Го спод њи, 

и од не со ше га у ку ћу †Ави на да во ву на 
бр ду, а Еле а за ра си на ње го ва по све ти ше 
да чу ва ков чег Го спод њи.

*1.Сам. 6,21. †2.Сам. 6,4.
2. А кад ков чег оста у Ки ри јат-Ја ри му, 

про ђе мно го вре ме на, два де сет го ди на, и 
пла ка ше сав дом Изра и љев за Го спо дом.
3. А Са му и ло ре че све му до му Изра и-

ље ву го во ре ћи: Ако се сви јем ср цем сво-
јим обра ћа те ка Го спо ду, по вр зи те ту ђе 
бо го ве из ме ђу се бе и Аста ро те, и спре-
ми те ср це сво је за Го спо да, Ње му Је ди-
но ме слу жи те, па ће вас из ба ви ти из ру ку 
фи ли стеј ских. одбаците
4. И по вр го ше си но ви Изра и ље ви Ва ле и 

Аста ро те, и слу жи ше Го спо ду Је ди но му.
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5. По том ре че Са му и ло: Ску пи те све га 
Изра и ља у Ми спу, да се по мо лим Го спо ду 
за вас.
6. И ску пи ше се у Ми спи, и цр пу ћи во ду 

про ље ва ше пред Го спо дом, и по сти ше 
онај дан, и он дје ре ко ше: Са гри је ши смо 
Го спо ду. И Са му и ло су ђа ше си но ви ма 
Изра и ље ви јем у Ми спи.
7. А Фи ли сте ји кад чу ше да су се си но ви 

Изра и ље ви ску пи ли у Ми спи, изи ђо ше 
кне зо ви фи ли стеј ски на Изра и ља. А кад 
то чу ше си но ви Изра и ље ви, упла ши ше се 
од Фи ли сте ја.
8. И ре ко ше си но ви Изра и ље ви Са му-

и лу: Не пре стај ва пи ти за нас ка Го спо ду 
Бо гу на ше му, еда би нас из ба вио из ру ку 
фи ли стеј ских.
9. Та да Са му и ло узе јед но јаг ње одој че, 

и при не се га све га Го спо ду на жр тву па-
ље ни цу; и ва пи Са му и ло ка Го спо ду за 
Изра и ља, и усли ши га Го спод.
10. И кад Са му и ло при но ша ше жр тву 

па ље ни цу, при бли жи ше се Фи ли сте ји да 
уда ре на Изра и ља; али за гр мје *Го спод 
гр мља ви ном ве ли ком у онај дан на Фи-
ли сте је и сме те их, и би ше по би је ни пред 
Изра и љем. *Исус Н. 10,10.
11. А Изра иљ ци изи ђо ше из Ми спе, и 

по тје ра ше Фи ли сте је, и би ше их до под 
Вет-Хар.
12. Та да узе Са му и ло ка мен, и мет ну га 

из ме ђу Ми спе и Се на, и на зва га Евен-
Езер, јер ре че: Дов де нам Го спод по мо же.
13. Та ко бјеху по ко ре ни Фи ли сте ји, и 

ви ше не до ла зи ше на ме ђу *Изра и ље ву. И 
ру ка Го спод ња бје ше про тив Фи ли сте ја 
све га ви је ка Са му и ло ва. *Суд. 13,1.
14. И по вра ти ше се Изра и љу гра до ви, 

ко је бје ху узе ли Фи ли сте ји Изра и љу, од 
Ака ро на до Га та, и ме ђе њи хо ве из ба ви 
Изра иљ из ру ку фи ли стеј ских; и би мир 
ме ђу Изра и љем и Амо ре ји ма.
15. А *Са му и ло су ђа ше Изра и љу све га 

ви је ка сво је га. *1.Сам. 12,11.
16. И иду ћи сва ке го ди не оби ла жа ше Ве-

тиљ и Гал гал и Ми спу, и су ђа ше Изра и љу 
у сви јем ти јем мје сти ма.

17. По том се вра ћа ше у Ра му, јер он дје 
би ја ше ку ћа ње го ва, и су ђа ше он дје Изра-
и љу, и он дје на чи ни *ол тар Го спо ду.

*Суд. 21,4.

Синови Израиљеви желе цара. 
Самуило објављује царево право.

8.А кад Са му и ло остар је, *по ста ви 
си но ве сво је за †су ди је Изра и љу.

*5.Мој. 16,18. †Суд. 12,14.
2. А име си ну ње го ву пр вен цу бје ше Јо и ло, 

а дру го му Ави ја, и су ђа ху у Вир са ве ји.
3. Али си но ви ње го ви не хо ђа ху пу то ви ма 

ње го ви јем, не го уда ри ше за до бит ком, и 
при ма ху по кло не и из вр та ху прав ду.
4. Та да се ску пи ше све стар је ши не Изра-

и ље ве и до ђо ше к Са му и лу у Ра му.
5. И ре ко ше му: Ето, ти си оста рио, а си-

но ви тво ји не хо де тво јим пу то ви ма: За то 
по ста ви нам ца ра да нам су ди, као што је 
у сви јех на ро да.
6. Али Са му и лу не би по во љи што ре-

ко ше: Дај нам ца ра да нам су ди. И Са му-
и ло се по мо ли Го спо ду.
7. А Го спод ре че Са му и лу: По слу шај глас 

на род ни у све му што ти го во ре; јер не од-
ба ци ше те бе, не го Ме не од ба ци ше да не 
ца ру јем над њи ма.
8. Ка ко чи ни ше од оно га да на кад их из-

ве дох из Ми си ра до да нас, и оста ви ше Ме 
и слу жи ше дру гим бо го ви ма, по сви јем 
ти јем дје ли ма чи не и те би.
9. За то са да по слу шај глас њи хов; али им 

до бро за свје до чи и ка жи на чин ко јим ће 
цар ца ро ва ти над њи ма.
10. И ка за Са му и ло све ри је чи Го спод ње 

на ро ду ко ји иска ше од ње га ца ра;
11. И ре че: Ово ће би ти на чин ко јим ће 

цар ца ро ва ти над ва ма: Си но ве ва ше узи-
ма ће и ме та ти их на ко ла сво ја и ме ђу ко-
њи ке сво је, и они ће тр ча ти пред ко ли ма 
ње го ви јем;
12. И по ста ви ће их да су му ти сућ ни ци 

и пе де сет ни ци, и да му ору њи ве и жању 
ље ти ну, и да му гра де рат не спра ве и што 
тре ба за ко ла ње го ва.
13. Узи ма ће и кће ри ва ше да му гра де ми-

ри сне ма сти и да му бу ду ку ха ри це и хље-
ба ри це.
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14. И њи ве ва ше и ви но гра де ва ше и ма-
сли ни ке ва ше нај бо ље узи ма ће и раз да-
ва ти слу га ма сво јим.
15. Узи ма ће де се так од усје ва ва ших и од 

ви но гра да ва ших, и да ва ће дво ра ни ма 
сво јим и слу га ма сво јим.
16. И слу ге ва ше и слу шки ње ва ше и нај-

љеп ше волове и ма гар це ва ше узи ма ће, и 
обр та ти на сво је по сло ве.
17. Ста да ће ва ша де сет ко ва ти и ви ће те 

му би ти ро бо ви.
18. Па ће те он да ви ка ти због ца ра сво-

је га, ко је га иза бра сте се би; али вас Го спод 
не ће он да усли ши ти.
19. Али на род не хтје по слу ша ти ри је чи 

Са му и ло ви јех, и ре ко ше: Не, не го цар не-
 ка бу де над на ма,
20. Да бу де мо и ми као сви на ро ди; и не ка 

нам су ди цар наш и иде пред на ма и во ди 
на ше ра то ве.
21. А Са му и ло чув ши све ри је чи на-

род не, ка за их Го спо ду.
22. А Го спод ре че Са му и лу: По слу шај глас 

њи хов, и по ста ви им ца ра. И Са му и ло ре че 
Изра иљ ци ма: Иди те сва ки у свој град.

Саул долази Самуилу.

9.А бје ше је дан чо вјек од пле ме на 
*Ве  ни ја ми но ва, ко је му име бје ше 

Кис, син Ави ла, си на Се ро ра, си на Ве хо-
ра  та, си на Афи је, си на јед но га чо вје ка од 
пле ме на Ве ни ја ми но ва, хра бар ју нак.

*Дје ла 13,21.
2. Он има ше си на по име ну Са у ла, ко ји 

бје ше млад и ли јеп да не бје ше љеп ше га 
од ње га ме ђу си но ви ма Изра и ље ви јем, а 
гла вом бје ше ви ши од све га на ро да.
3. А Ки су оцу Са у ло ву не сташе ма га ри це, 

па ре че Кис Са у лу си ну сво је му: Узми са 
со бом јед но га мом ка, па уста ни и иди те 
тра жи ма га ри це.
4. И он про ђе го ру Је фре мо ву, и про ђе зе-

мљу са ли ску; али не на ђо ше; па про ђо ше и 
зе мљу са лим ску, и не бје ше их; па про ђо ше 
и зе мљу Ве ни ја ми но ву, и не на ђо ше.
5. А кад до ђо ше у зе мљу суф ску, ре че 

Саул мом ку сво је му ко ји би ја ше с њим: 
Хај де да се вра ти мо, да се не би отац ока-
нио ма га ри ца и за бри нуо се за нас.

6. А он му ре че: Ево, у овом гра ду има чо-
вјек Бож ји, ко је га ве о ма по шту ју; што год 
ка же све се зби ва; хај де мо к ње му, мо же 
би ти да ће нас упу ти ти ку да би смо ишли.
7. А Саул ре че мом ку сво је му: Хај де да 

иде мо; али шта ће мо од ни је ти чо вје ку, јер 
нам је хље ба не ста ло у тор ба ма, а да ра не-
ма мо да од не се мо чо вје ку Бо жи је му. Шта 
има мо?
8. А мо мак опет од го ва ра ју ћи ре че Са-

у лу: Ето у ме не че тврт си кла сре бра; то да 
дам чо вје ку Бо жи је му да нас упу ти.
9. А у ста ро ври је ме ко би ишао да пи та 

Бо га го во ра ше: Хај де да иде мо к ви ди о цу. 
Јер ко се са да зо ве про рок у ста ро се ври-
је ме зва ше ви дје лац. звање неких пророка
10. И Саул ре че мом ку сво је му: До бро 

ве  лиш; хај де да иде мо. И по ђо ше у град 
гдје бје ше чо вјек Бож ји.
11. И кад иђа ху уз бр до град ско, сре то ше 

дје вој ке ко је из ла жа ху да за хва та ју во ду, 
па им ре ко ше: Је ли ту ви дје лац?
12. А оне од го ва ра ју ћи ре ко ше: Јест, ето 

пред то бом; по хи тај, јер је да нас до шао у 
град, јер да нас на род има *жр тву на го ри.

*1.Мој. 31,54.
13. Ка ко уђе те у град, на ћи ће те га при је 

не го по ђе на го ру да је де; јер на род не ће 
је сти до кле он не до ђе, јер он тре ба да 
бла го сло ви жр тву, па он да ће зва ни це је-
сти; за то иди те, јер ће те га са да на ћи.
14. И оти до ше у град; а кад до ђо ше усред 

гра да, гле, Са му и ло по ла зе ћи на го ру 
сре те их.
15. А *Го спод бје ше об ја вио Са му и лу дан 

при је не го до ђе Саул, ре кав ши:*1.Сам. 15,1.
16. Сју тра у ово до ба по сла ћу к те би јед-

но га чо вје ка из зе мље Ве ни ја ми но ве, ње-
 га по ма жи да бу де вођ на ро ду Мо је му 
Изра  и љу, и он ће из ба ви ти Мој на род из 
ру ку фи ли стеј ских. Јер по гле дах на на род 
свој, јер ви ка ње го ва до ђе до Ме не.
17. И кад Са му и ло угле да Са у ла, ре че му 

Го спод: Ето чо вје ка за ко је га ти ре кох; тај 
ће вла да ти Мо јим на ро дом.
18. И Саул при сту пи к Са му и лу на вра-

ти ма, и ре че: Ка жи ми, гдје је ку ћа ви ди-
о че ва?
19. А Са му и ло од го во ри Са у лу и ре че: Ја 

сам ви дје лац. Хај де пре да мном на го ру, и 
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да нас ће те са мном је сти; а сју тра ћу те от-
пу сти ти, и што ти је год у ср цу, ка за ћу ти.
20. А за ма га ри це, ко јих ти је не ста ло при је 

три да на, не бри ни се; јер су се на шле. И чи је 
ће би ти све што је нај бо ље у Изра и љу, еда 
ли не тво је и све га до ма оца тво је га?
21. А *Саул од го во ри и ре че: Ни је сам ли од 

пле ме на Ве ни ја ми но ва, нај ма ње га пле ме на 
Изра и ље ва, и дом мој нај ма њи из ме ђу сви-
јех до мо ва пле ме на Ве ни ја ми но ва? Што 
ми, да кле, го во риш та ко? *1.Сам. 18,17.
22. А Са му и ло узе Са у ла и ње го ва мом ка, 

и од ве де их у со бу, и по са ди их у проче ље 
ме ђу зва ни ца ма ко јих бје ше до три де сет 
љу ди.
23. И Са му и ло ре че ку ха ру: До не си дио 

ко ји ти да дох и за ко ји ти ре кох: Оста ви 
га код се бе.
24. Та да до не се ку хар пле ће и што бје ше 

на ње му; а Са му и ло га мет ну пред *Са у ла, 
и ре че: Ево што је оста ло, узми пре да се, те 
је ди, јер је са чу ва но до сли је за те бе, кад 
ре кох: По звао сам на род. Та ко је де Саул са 
Са му и лом онај дан. *1.Сам. 18,10. до овог часа
25. По том си ђо ше с го ре у град, и Са му-

и ло се раз го ва ра са Са у лом на кро ву.
26. А ују тру ура ни ше, и кад сви та ше, 

зов ну Са му и ло Са у ла на кров, и ре че му: 
Диг ни се, да те от пу стим. И кад се ди же 
Саул, изи ђо ше обо ји ца, он и Са му и ло.
27. И кад до ђо ше на крај гра да, ре че Са-

му и ло Са у лу: Ре ци мом ку не ка иде на-
при јед, и он про ђе на при јед, а ти ста ни 
ма ло да ти ја вим ри јеч Бо жи ју.

Самуило помазује Саула за 
цара и показује га народу.

10.Та да *Са му и ло узе уља ни цу, 
и из ли му уље на гла ву, па га 

цје ло ва, и ре че му: Ето, ни је ли те по ма-
зао †Го спод над на сљед ством сво јим да 
му бу деш вођ? *1.Сам. 16,13. †Јер. 10,16.
2. Кад оти деш да нас од ме не, на ћи ћеш 

два чо вје ка код гро ба Ра хи љи на у кра ју 
Ве ни ја ми но ву у Сел си, ко ји ће ти ре ћи: 
На шле су се ма га ри це, ко је си по шао да 
тра жиш, и ево отац твој не ма ре ћи за ма-
га ри це за бри нуо се за вас го во ре ћи: Шта 
ћу чи ни ти по ра ди си на сво је га?
3. И оти шав ши одан де да ље, кад до ђеш 

у рав ни цу та вор ску, сре шће те он дје три 

чо вје ка иду ћи к Бо гу у Ве тиљ, но се ћи је-
дан три ја ре та, а дру ги но се ћи три хље ба, 
а тре ћи но се ћи мје ши ну ви на.
4. Па ће те упи та ти за здра вље, и да ће ти 

два хље ба, ко је при ми из ру ку њи хо ви јех.
5. По том ћеш до ћи на хум Бож ји, гдје је 

стра жа фи ли стеј ска, и кад уђеш у град, 
сре шће те го ми ла про ро ка сла зе ћи с го ре, 
а пред њи ма псал ти ри и буб њи и сви ра ле 
и харфе; и они ће про ро ко ва ти.
6. И си ћи ће на те Дух Го спод њи, те ћеш 

про ро ко ва ти с њи ма, и по ста ћеш дру ги 
чо вјек.
7. И кад ти до ђу ти зна ци, чи ни што ти 

до ђе на ру ку, јер је Бог с то бом.
8. По том ћеш оти ћи при је ме не у Гал гал, 

и гле, ја ћу до ћи к те би да при не сем жр тве 
па ље ни це и да при не сем жр тве за хвал не. 
Се дам да на че кај, до кле до ђем к те би и ка-
жем ти шта ћеш чи ни ти.
9. И кад се окре те да иде од Са му и ла, Бог 

му да де дру го ср це; и сви се они зна ци 
зби ше онај дан. промијени
10. И кад до ђо ше на хум, гле, сре те га го-

ми ла *про ро ка, и до ђе на њ Дух Бож ји, и 
про ро ко ва ме ђу њи ма. *1.Сам. 19,20.
11. И кад га ви дје ше сви ко ји га по зна-

ва ху од пре ђе гдје про ро ку је с *про ро-
ци ма, ре ко ше је дан дру го ме: Шта то би од 
си на Ки со ва, еда ли је и Саул ме ђу про ро-
ци ма? *1.Сам. 19,24.
12. А је дан одан де од го во ри и ре че: Ко ли 

им је отац? Оту да по ста при ча: Еда ли је и 
Саул ме ђу про ро ци ма?
13. И пре став ши про ро ко ва ти до ђе на 

го ру.
14. А стриц Са у лов ре че ње му и мом ку 

ње го ву: Ку да сте ишли? А он од го во ри: Да 
тра жи мо ма га ри це; и кад ви дје смо да их 
ни гдје не ма, оти до смо к Са му и лу.
15. А стриц Са у лов ре че: Ка жи ми шта 

вам је ре као Са му и ло?
16. А Саул ре че стри цу сво је му: Ка зао 

нам је да су се на шле ма га ри це. Али му не 
ре че за цар ство што му је ка зао Са му и ло.
17. А Са му и ло са зва на род у *Ми спу ка 

†Го спо ду. *Суд. 11,11. †1.Сам. 7,5.
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18. И ре че си но ви ма Изра и ље ви јем: 
Ова ко ве ли *Го спод Бог †Изра и љев: Ја 
из ве дох Изра и ља из ‡Ми си ра, и из ба вих 
вас из ру ку ми сир ских и из ру ку сви јех 
цар ста ва ко ја вас му ча ху.

*5.Мој. 4,34. †Суд. 6,8. ‡2.Мој. 3,7.
19. А ви да нас од ба ци сте Бо га сво је га, 

ко ји вас сам из ба вља од сви јех за ла ва-
ших и не во ља ва ших, и ре ко сте Му: По-
ста ви *ца ра над на ма. Са да, да кле, ста-
ни те пред Го спо дом по пле ме ни ма сво-
јим и по ти су ћа ма сво јим. *5.Мој. 17,14.
20. И при ве де Са му и ло сва пле ме на Изра-

и ље ва, и па де на пле ме Ве ни ја ми но во.
21. По том при ве де пле ме Ве ни ја ми но во 

по по ро ди ца ма ње го ви јем, и па де на по-
ро ди цу Ма три је ву; по том па де на Са-
у ла си на Ки со ва. И тра жи ше га, али се не 
на ђе.
22. Та да опет упи та ше Го спо да: Хо ће ли 

још до ћи ова мо тај чо вјек? А *Го спод ре че: 
Ето са крио се за пр тља гом. *1.Сам. 23,2.
23. Та да отр ча ше, и до ве до ше га одан де. 

И ста де усред на ро да, и би ја ше гла вом 
ви ши од све га на ро да.
24. И ре че *Са му и ло све му на ро ду: Ви-

ди те ли ко га је иза брао Го спод да ни ко 
ни је као он у све му на ро ду? И сав на род 
по ви ка и ре че: Да жи ви цар! *1.Сам. 12,1.
25. Та да Са му и ло ка за на ро ду пра ва цар-

ска и на пи са у књи гу, и мет ну је пред Го-
спо дом. По том Са му и ло рас пу сти на род 
да иде свак сво јој ку ћи.
26. И Саул, та ко ђер, оти де сво јој ку ћи у 

Га ва ју, и с њим оти до ше вој ни ци, ко ји ма 
Бог так ну ср ца.
27. А љу ди не ва ља ли ре ко ше: Тај ли ће 

нас из ба ви ти? И пре зи ра ху га, ни ти му 
до не со ше *да ра. Али се он учи ни као да 
ни је чуо. *1.О цар. 4,21.

Саулова прва побједа над Амонцима; 
великодушност према онима који га 

презиру; жртва захвалница у Галгалу.

11.Та да до ђе Нас Амо нац, и *ста де 
у око пре ма †Ја ви су Га ла до ву. 

И сви љу ди из Ја ви са ре ко ше На су: Учи-
ни вје ру с на ма, па ће мо ти слу жи ти.

*1.Мој. 21,28. †Суд. 21,8.
2. А Нас Амо нац од го во ри им: Ова ко 

ћу учи ни ти вје ру с ва ма: Да вам сва ко ме 

ис ко пам де сно око, и ту сра мо ту учи ним 
све му Изра и љу.
3. А стар је ши не ја ви ске ре ко ше му: 

Оста ви нам се дам да на, да по шље мо по-
сла ни ке у све кра је ве Изра и ље ве; па ако 
не бу де ни ко га да нас из ба ви, та да ће мо 
иза ћи к те би.
4. И до ђо ше по сла ни ци у Га ва ју Са у ло ву, 

и ка за ше ове ри је чи на ро ду; та да сав на-
род по ди же глас свој, и пла ка ху.
5. А гле, Саул иђа ше за го ве ди ма сво јим 

из по ља, и ре че: Шта је на ро ду те пла че? И 
ка за ше му шта су по ру чи ли Ја ви ша ни.
6. Та да си ђе Дух Бож ји на Са у ла кад чу те 

ри је чи, и он се раз гње ви вр ло.
7. Па узе два во ла, и иси је че их на ко-

ма де, и ра за сла их у све кра је ве Изра-
и ље ве по ис ти јем по сла ни ци ма по ру-
чив ши: Ко не по ђе за Са у лом и за Са му-
и лом, ова ко ће би ти с го ве ди ма ње го ви-
јем. И страх Го спод њи по па де на род, те 
изи ђо ше јед но ду шно.
8. И из бро ји их у Ве зе ку, и бје ше си но ва 

Изра и ље ви јех три ста ти су ћа, а си но ва Ју-
ди ни јех три де сет ти су ћа.
9. По том ре ко ше по сла ни ци ма ко ји би-

ја ху до шли: Ова ко ре ци те љу ди ма у Ја-
ви су Га ла до ву: Сју тра ће те се из ба ви ти, 
кад огри је сун це. И по сла ни ци се вра-
ти ше, и ја ви ше ово Ја ви ша ни ма, и они се 
об ра до ва ше.
10. И ре ко ше Ја ви ша ни Амон ци ма: Сју-

тра ће мо иза ћи к ва ма, да учи ни те од нас 
што вам бу де дра го.
11. И сју тра дан раз ди је ли Саул на род у 

три *че те, и уђо ше усред око ла о ју тре њој 
стра жи, и би ше Амон це до кле Сун це не 
огри ја, и ко ји оста ше, рас пр ша ше се да не 
оста ше ни дво ји ца за јед но. *Суд. 7,16.
12. Та да ре че на род Са му и лу: Ко ји је оно 

што ре че: Еда ли ће Саул ца ро ва ти над 
на ма? Дај те их да их по гу би мо.
13. Али Саул ре че: Да се не по гу би *да нас 

ни ко, јер је да нас †Го спод учи нио ‡спа-
се ње у Изра и љу.

*2.Мој. 14,13. †2.Мој. 14,30. ‡1.Сам. 14,45.
14. Тада Са му и ло ре че на ро ду: Хај де те 

да иде мо у *Гал гал, да он дје по но ви мо 
цар ство. *1.Сам. 10,8.
15. И сав на род оти де у Гал гал, и по ста-

ви ше он дје Са у ла ца рем пред Го спо дом 
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у Гал га лу, и он дје при не со ше жр тве за-
хвал не пред Го спо дом. И про ве се ли се 
он дје Саул и сав Изра иљ ве о ма.

Самуило свечано оставља 
своју судијску службу.

12.Та да ре че *Са му и ло све му Из-
ра  и љу: Ето, по слу шао сам глас 

ваш у све му што ми ре ко сте, и по ста вих 
†ца ра над ва ма.

*1.Сам. 10,24. †1.Сам. 8,5.
2. И са да ето, цар иде пред ва ма, а ја сам 

оста рио и оси је дио; и си но ви мо ји ето 
су ме ђу ва ма; и ја сам ишао пред ва ма од 
мла до сти сво је до да нас.
3. Ево ме; од го во ри те ми пред Го спо дом 

и пред по ма за ни ком ње го ви јем. Ко ме 
сам узео во ла или ко ме сам узео ма гар ца? 
Ко ме сам учи нио на си ље? Ко ме сам учи-
нио кри во, или из чи је сам ру ке узео по-
клон, да бих сти скао очи ње га ра ди? Пак 
ћу вам вра ти ти.
4. А они ре ко ше: Ни је си нам учи нио си ле 

ни ти си ко ме учи нио кри во, ни ти си узео 
што из чи је ру ке.
5. Јо ште им ре че: Свје док је Го спод на вас, 

и свје док је по ма за ник Ње гов да нас, да 
ни је сте на шли ни шта у мо јим ру ка ма. И 
ре ко ше: Свје док је.
6. Та да ре че Са му и ло на ро ду: Го спод је 

ко ји је по ста вио Мој си ја и Аро на, и ко ји 
је из вео оце ва ше из зе мље ми сир ске.
7. Са да, да кле, ста ни те да се прем с ва ма 

пред Го спо дом за сва до бра што је чи нио 
Го спод ва ма и ва шим оци ма. говорим
8. По што до ђе Ја ков у Ми сир, ви ка ше 

оци ва ши ка Го спо ду, и Го спод по сла Мој-
си ја и Аро на, ко ји из ве до ше оце ва ше из 
Ми си ра и на се ли ше их на овом мје сту.
9. Али за бо ра ви ше Го спо да Бо га сво је га, 

*те их да де у ру ке Си са ри вој во ди асор-
ском, и †у ру ке Фи ли сте ји ма, и ‡у ру ке 
ца ру мо ав ско му, ко ји во је ва ше на њих.

*Суд. 4,2. †Суд. 10,7. ‡Суд. 3,12.
10. Али ви ка ше ка Го спо ду и ре ко ше: 

Са гри је ши смо што оста ви смо Го спо да и 
слу жи смо ва ли ма и аста ро та ма; али са да 
из ба ви нас из ру ку не при ја те ља на ших, 
па ће мо Ти слу жи ти.

11. И Го спод по сла Је ро ва ла и Ве да на и 
Јеф та ја и Са му и ла, и оте вас из ру ку не-
при ја те ља ва ших уна о ко ло, те жи вје сте 
без стра ха.
12. Али кад ви дје сте На са ца ра амон ско-

 га гдје до ђе на вас, ре ко сте ми: Не, не го 
цар не ка ца ру је над на ма, прем да *Го спод 
Бог ваш бје ше Цар ваш. *Суд. 8,23.
13. Са да, да кле, ето *ца ра ко је га иза бра-

сте, ко је га иска сте; ево, Го спод је по ста-
вио ца ра над ва ма. *Ос. 13,11.
14. Ако се уз бо ји те Го спо да, и Ње му уза-

слу жи те, и уза слу ша те *глас Ње гов и не ус-
про ти ви те се за по ви је сти Го спод њој, та да 
ће те и ви и цар ваш ко ји ца ру је над ва ма 
ићи за Го спо дом Бо гом сво јим. *5.Мој. 13,4.
15. Ако ли не уза слу ша те гла са Го спод ње га, 

не го се ус про ти ви те за по ви је сти Го спод-
њој, та да ће би ти ру ка Го спод ња про тив вас 
као што је би ла про тив ота ца ва ших.
16. Али ста ни те са да јо ште, и ви ди те ову 

ствар ве ли ку ко ју ће учи ни ти Го спод пред 
ва шим очи ма.
17. Ни је ли да нас же тва пше нич на? Ја ћу 

при зва ти Го спо да, и спу сти ће гро мо ве 
и дажд, да ра зу ми је те и ви ди те ко ли ко 
је зло што учи ни сте пред Го спо дом ис-
кав ши се би *ца ра. *1.Сам. 8,6.
18. Та да Са му и ло за ва пи ка Го спо ду, и *Го-

спод спу сти гро мо ве и дажд у тај дан; и сав 
се на род по бо ја вр ло Го спо да и Са му и ла.

*2.Мој. 13,1.
19. И ре че сав на род Са му и лу: Мо ли се 

за слу ге сво је *Го спо ду Бо гу сво је му да не 
по мре мо; јер до да смо к сви јем гри је си ма 
сво јим зло ишту ћи се би ца ра. *2.Мој. 9,28.
20. Та да ре че Са му и ло на ро ду: Не бој те 

се, ви сте учи ни ли све ово зло; али не от-
сту пај те од *Го спо да, не го слу жи те Го-
спо ду сви јем ср цем сво јим. *2.Мој. 32,30.
21. Не от сту пај те; јер би сте по шли за ни-

шта вим ства ри ма, ко је не по ма жу, ни ти 
из ба вља ју, јер су ни шта ве.
22. Јер Го спод не ће оста ви ти на ро да 

сво је га ра ди ве ли ко га име на сво је га; јер 
*Го спо ду би во ља да вас учи ни сво јим 
на ро дом. *Мал. 1,2.
23. А ме ни не дао Бог да згри је шим Го-

спо ду и пре ста нем мо ли ти се за вас; не го 
ћу вас упу ћи ва ти на пут до бар и прав.
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24. Са мо се бој те Го спо да и слу жи те Му 
исти ни то, сви јем ср цем сво јим, јер ви ди те, 
ка кве је ве ли ке ства ри учи нио за вас.
25. Ако ли зло уш чи ни те, про па шће те и 

ви и цар ваш.
Јонатан туче Филистеје. Самуило кажњава 

Саулову пренагљену жртву. Нови рат.

13.Кад Саул би цар го ди ну да на, 
а ца ро ва дви је го ди не над 

Изра и љем,
2. Иза бра се би Саул три ти су ће из ме ђу 

си но ва Изра и ље вих; и би ја ху код Са у ла 
дви је ти су ће у Мих ма су и у го ри ве тиљ-
ској, а јед на ти су ћа с Јо на та ном у Га ва ји 
Ве ни ја ми но вој; а оста ли на род рас пу сти 
у ша то ре њи хо ве.
3. И Јо на тан по би стра жу фи ли стеј ску 

ко ја бје ше у Га ва ји, и чу ше за то Фи ли сте ји. 
А Саул за по вје ди, те тру би ше у тру бе по 
свој зе мљи го во ре ћи: Не ка чу ју Је вре ји.
4. И та ко чу сав Изра иљ гдје ре ко ше: 

По би Саул стра жу фи ли стеј ску; и сто га 
Изра иљ омр зну Фи ли сте ји ма. И са зван 
би на род за Са у лом у Гал гал.
5. А Фи ли сте ји се ску пи ше да во ју ју на 

Изра и ља, три де сет ти су ћа ко ла и шест ти-
су ћа ко њи ка, и мно штво на ро да као пи је сак 
на бри је гу мор ском; и иза шав ши ста до ше у 
око у Мих ма су, с ис то ка од Вет-Аве на.
6. И Изра иљ ци се ви дје ше у не во љи, јер 

на род би при ти је шњен; те се са кри у пе-
ћи не и у че сте и у ка ме ња ке и у ра сје ли не 
и у ја ме.
7. А дру ги Је вре ји при је ђо ше пре ко Јор-

да на у зе мљу Га до ву и Га ла до ву. А Саул 
још би ја ше у Гал га лу, и сав на род што 
иђа ше за њим би ја ше у стра ху.
8. И по че ка се дам да на до ро ка Са му и-

ло ва. Али Са му и ло не до ђе у Гал гал; те се 
на род ста де раз ла зи ти од ње га.
9. Та да ре че Саул: До дај те ми жр тву па-

ље ни цу и жр тве за хвал не. И при не се жр-
тву па ље ни цу.
10. И кад при не се жр тву па ље ни цу, гле, 

до ђе Са му и ло. И Саул изи ђе му на су срет 
да га по здра ви.
11. А Са му и ло му ре че: Шта си учи нио? 

А Саул од го во ри: Кад ви дјех гдје се на род 
рази ла зи од ме не, а ти не до ђе до ро ка, и 
Фи ли сте ји се ску пи ли у Мих ма су,

12. Ре кох: Сад ће уда ри ти Фи ли сте ји на 
ме у Гал гал, а ја се још не по мо лих Го споду; 
те се усу дих и при не сох жр тву па ље ни цу.
13. Та да ре че *Са му и ло Са у лу: Лу до си 

ра дио што ни је си др жао за по ви је сти Го-
спо да Бо га сво је га, ко ју ти је за по вје дио; 
јер би са да Го спод утвр дио цар ство тво је 
над Изра и љем до ви је ка. *1.Сам. 15,11.
14. А са да *цар ство тво је не ће се одр жа ти. 

Го спод је на шао се би чо вје ка по ср цу сво-
је му, и ње му је за по вје дио Го спод да бу де 
вођ на ро ду ње го ву, јер ни је си др жао што 
ти је за по вје дио Го спод. *1.Сам. 15,28.
15. По том ди же се Са му и ло и оти де из 

Гал га ла у Га ва ју Ве ни ја ми но ву. И *Саул 
из бро ји на род ко ји оста код ње га, и бје ше 
га до шест сто ти на љу ди. *1.Сам. 14,2.
16. И Саул и син му Јо на тан и на род што 

бје ше с њи ма, ста ја ху у Га ва ји Ве ни ја ми но-
вој; а Фи ли сте ји ста ја ху у око лу у Мих ма су.
17. И изи ђо ше три че те из око ла фи ли-

стеј ско га да пли је не: јед на че та уда ри пу-
тем к *Офри у зе мљу со вал ску; *Исус Н. 18,23.
18. А дру га че та уда ри пу тем к Вет-Оро ну; 

а тре ћа уда ри пу тем к ме ђи ко ја гле да пре-
 ма до ли ни се во јим ској у пу сти њу.
19. А у ци је лој *зе мљи изра иљ ској не 

бје ше ко ва ча, јер Фи ли сте ји ре ко ше: Да 
не би гра ди ли Је вре ји ма че ва ни ко па ља.

*2.О цар. 24,14.
20. За то сла жа ху сви Изра иљ ци к Фи ли-

сте ји ма кад ко ји шћа ше по кле па ти ра о-
ник или мо ти ку или сје ки ру или срп.
21. И би ја ху се за ту пи ли ра о ни ци и мо-

ти ке и ви ле тро ро ге и сје ки ре, и са ме 
оста не тре ба ше за о штри ти.
22. За то кад до ђе ври је ме бо ју, не на ђе 

се ма ча ни ко пља ни у ко га у на ро ду ко ји 
бје ше са Са у лом и Јо на та ном; са мо би-
ја ше у Са у ла и у Јо на та на си на ње го ва.
23. И стра жа фи ли стеј ска изиђ е у кла нац 

код *Мих ма са. *1.Сам. 14,5.

Јонатаново јуначко дјело. 
Саулова жестина у невријеме. 
Његови ратови и његов дом.

14.Је дан дан ре че Јо на тан син Са у-
лов мом ку сво је му ко ји му но-

ша ше оруж је: Хај де да иде мо к стра жи 
фи ли стеј ској ко ја је на оној стра ни. А оцу 
сво је му не ка за ни шта.
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2. А Саул ста ја ше крај бр да под шип ком, 
ко ји би ја ше у Ми гро ну; и на ро да бје ше с 
њим око шест сто ти на љу ди.
3. И Ахи ја син Ахи то ва бра та Иха во да 

си на Фи не са си на Или ја све ште ни ка Го-
спод ње га у Си ло му но ша ше опле ћак. И 
на род не зна ди ја ше да је оти шао Јо на тан.
4. А у клан цу ко јим шћа ше Јо на тан оти ћи 

к стра жи фи ли стеј ској, би ја ху дви је стр-
ме не сти је не, јед на с јед не стра не а дру га с 
дру ге, и јед на се зва ше Во сес а дру га Се не.
5. И јед на од њих ста ја ше са сје ве ра пре ма 

Мих ма су, а дру га с ју га пре ма Га ва ји.
6. И Јо на тан ре че мом ку ко ји му но ша ше 

оруж је: Хај де да оти де мо к стра жи ти јех 
нео бре за ни јех; мо же би ти да ће нам учи-
ни ти што Го спод, јер Го спо ду не сме та из-
ба ви ти с мно жи ном или с ма ли ном.
7. А онај што му но ша ше оруж је од го-

во ри му: Чи ни што ти је год у ср цу, иди, 
ево ја ћу ићи с то бом ку да год хо ћеш.
8. А Јо на тан му ре че: Ево, оти ћи ће мо к 

ти јем љу ди ма, и по ка за ће мо им се.
9. Ако нам ре ку: Че кај те до кле до ђе мо к 

ва ма, та да ће мо се уста ви ти на свом мје-
сту, и не ће мо ићи к њи ма.
10. Ако ли ре ку: Хо ди те к на ма, та да ће мо 

оти ћи; јер нам их *Го спод пре да де у ру ке. 
То ће нам би ти знак. *2.Сам. 5,24.
11. И по ка за ше се обо ји ца стра жи фи ли-

стеј ској; а Фи ли сте ји ре ко ше: Гле, из ла зе 
Је вре ји из ру па у ко је су се са кри ли.
12. И стра жа ри ре ко ше Јо на та ну и мом ку 

ко ји му но ша ше оруж је: Хо ди те к на ма да 
вам ка же мо не што. И Јо на тан ре че оно ме 
што му но ша ше оруж је: Хај де за мном, јер 
их пре да де Го спод у ру ке Изра и љу.
13. Та ко пу за ше Јо на тан ру ка ма и но га ма, 

а за њим мо мак што му но ша ше оруж је; и 
па да ху пред Јо на та ном, и уби ја ше их за 
њим онај што му но ша ше оруж је.
14. И то би пр ви бој, у ком по би Јо на тан 

и мо мак што му но ша ше оруж је око два-
де сет љу ди, от при ли ке на по ра ла зе мље.
15. И уђе страх у око у по љу и у сав на род; 

и стра жа и они ко ји бје ху иза шли да пли-
је не пре па до ше се, и *зе мља се ус ко ле ба, 
јер бје ше страх од Бо га. *Исус Н. 2,9.

16. А стра жа Са у ло ва у Га ва ји Ве ни ја ми-
но вој опа зи гдје се мно штво уз бу ни ло и 

ус про па да ло. устумарало
17. Та да ре че Саул на ро ду ко ји би ја ше с 

њим: Пре гле дај те и ви ди те ко је оти шао 
од нас. И кад пре гле да ше, гле, не бје ше Јо-
на та на и мом ка ње го ва ко ји му но ша ше 
оруж је.
18. И ре че Саул Ахи ји: До не си ков чег 

Бож ји; јер ков чег Бож ји би ја ше та да код 
си но ва Изра и ље ви јех.
19. А док го во ра ше Саул све ште ни ку, за-

бу на у око лу фи ли стеј ском би ва ше све 
ве ћа, и Саул ре че све ште ни ку: Оста ви.
20. И Саул и сав на род што бје ше с њим 

ску пи ше се и до ђо ше до бо ја, и гле, по ва-
ди ли бје ху ма че ве је дан на дру го га, и за-
бу на бје ше вр ло ве ли ка.
21. А би ја ше с Фи ли сте ји ма Је вре ја као 

при је, ко ји иђа ху с њи ма на вој ску сву да; 
па и они при ста ше уз Изра иљ це, ко ји би-
ја ху са Са у лом и Јо на та ном.
22. И сви *Изра иљ ци ко ји се би ја ху са-

кри ли у го ри Је фре мо вој, кад чу ше да 
бје же Фи ли сте ји, на кло пи ше се и они за 
њи ма би ју ћи их. *1.Сам. 13,6.  навалише
23. И из ба ви *Го спод †Изра и ља у онај 

дан; и бој оти де до ри до ‡Вет-Аве на.
*2.Мој. 14,30. †5.Мој. 33,29. ‡1.Сам. 13,5.

24. И Изра иљ ци се вр ло умо ри ше онај 
дан; а Саул за кле на род го во ре ћи: Да је 
про клет ко ји је де што до ве че ра, да се ос-
ве тим не при ја те љи ма сво јим. И не оку си 
на род ни шта.
25. И сав на род оне *зе мље до ђе у шу му, 

гдје бје ше мно го ме да по зе мљи. *2.Мој. 3,8.
26. И кад до ђе на род у шу му, ви дје мед гдје 

те че; али ни ко не при не се ру ке к усти ма 
сво јим: јер се на род бо ја ше за кле тве.
27. Али Јо на тан не чу кад отац ње гов за кле 

на род, те пру жи штап ко ји му бје ше у ру ци, 
и за мо чи крај у сат, и при ма че ру ку сво ју к 
усти ма сво јим, и за сви је тли ше му се очи.
28. А је дан из на ро да про го во ри и ре че: 

Отац је твој за клео на род ре кав ши: Да је 
про клет ко би јео што да нас; сто га су ста 
на род.
29. Та да ре че Јо на тан: Смео је зе мљу отац 

мој; ви ди те ка ко ми се за сви је тли ше очи, 
чим оку сих ма ло ме да.
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30. А да је још на род сло бод но јео да нас од 
пли је на не при ја те ља сво јих, ко ји на ђе, не 
би ли по лом фи ли стеј ски био још ве ћи?
31. И та ко по би ше онај дан Фи ли сте је 

од Мих ма са до Аја ло на, и на род се вр ло 
умо ри.
32. И на кло пи се на род на пли јен, и на-

хва та ше ова ца и во ло ва и те ла ца, и по-
кла ше их на *зе мљи, и ста де на род је сти 
с кр вљу. навали  *5.Мој. 12,16.
33. И ја ви ше Са у лу го во ре ћи: Ево на-

род гри је ши Го спо ду је ду ћи с кр вљу. А он 
ре че: Не вје ру учи ни сте; до ва љај те са да к 
ме ни ве лик ка мен.
34. За ти јем ре че Саул: Ра зи ђи те се ме ђу 

на род и ре ци те: До ве ди те сва ки к ме ни 
во ла сво је га и ов цу сво ју; и ов дје за ко-
љи те и је ди те, и не ће те гри је ши ти Го-
спо ду је ду ћи с кр вљу. И до не се сав на род, 
сва ки сво га во ла сво јом ру ком оне но ћи, 
и он дје кла ше.
35. И на чи ни Саул *ол тар Го спо ду; то би 

пр ви ол тар ко ји на чи ни †Го спо ду.
*Суд. 21,4. †2.Сам. 24,25; 1.Сам. 7,17.

36. По том ре че Саул: Хај де мо за Фи ли  сте-
ји ма но ћас, да их пли је ни мо до ју тра, и да 
их не оста ви мо ни јед но га. А они ре ко ше: 
Чи ни што ти је год во ља. Али све ште ник 
ре че: Да при сту пи мо ов дје Бо гу.
37. И упи та *Саул Бо га: Хо ћу ли ићи за 

Фи ли сте ји ма? Хо ћеш ли их да ти у ру ке 
Изра и љу? Али не од го во ри му онај дан.

*1.Сам. 28,6.
38. За то ре че Саул: При сту пи те ова мо 

сви гла ва ри на род ни, и тра жи те и ви ди те 
на ком је гри јех *да нас. *1.Сам. 10,19.
39. Јер ка ко је жив *Го спод ко ји из ба вља 

Изра и ља, ако бу де и на Јо на та ну си ну мо-
јем, по ги ну ће за и ста. И не од го во ри му 
ни ко из све га на ро да. *1.Сам. 19,6.
40. По том ре че све му Изра и љу: Ви бу-

ди те с јед не стра не, а ја и Јо на тан син мој 
би ће мо с дру ге стра не. А на род ре че Са-
у лу: Чи ни што ти је дра го.
41. Та да ре че Саул Го спо ду Бо гу Изра и-

ље ву: По ка жи пра во га. И об ли чи се Јо-
на тан и Саул, а на род изи де прав.

јавно откри
42. И ре че Саул: Ба ци те ждри јеб за ме и за 

Јо на та на си на мо је га. И об ли чи се Јо на тан.

43. Та да ре че Саул Јо на та ну: Ка жи ми 
шта си учи нио? И ка за му *Јо на тан и 
ре че: Са мо сам оку сио ма ло ме да на крај 
шта па ко ји ми бје ше у ру ци; ево ме; хо ћу 
ли по ги ну ти? *1.Сам. 14,27.
44. А Саул ре че: То не ка ми учи ни Бог и 

то не ка до да, по ги ну ћеш, Јо на та не!
45. Али на род ре че Са у лу: Зар да по ги не 

Јо на тан, ко ји је учи нио ово спа се ње ве-
ли ко у Изра и љу? Бо же са чу вај! Та ко жив 
био *Го спод, не ће па сти на зе мљу ни јед на 
дла ка с гла ве ње го ве. Јер је с по мо ћу Бож-
јом учи нио то да нас. И та ко из ба ви на род 
Јо на та на, те не по ги бе. *2.Сам. 14,11.
46. Та да се вра ти Саул од Фи ли сте ја, а 

Фи ли сте ји оти до ше у сво је мје сто.
47. И *Саул ца ру ју ћи над Изра и љем ра-

то ва ше на све не при ја те ље сво је, на Мо-
ав це и на си но ве †Амо но ве и на Едом це и 
на ца ре ве сов ске и на Фи ли сте је, и ку да се 
год обра ћа ше, над вла ђи ва ше.

*1.Сам. 11,11. †2.Сам. 10,6.
48. Ску пи, та ко ђер, вој ску и по би Ама-

ли ка; и из ба ви Изра и ља из ру ку они јех 
ко ји га пли је ња ху.
49. А Саул има ше си но ве: *Јо на та на и 

Ису ја и Мел хи су ја; а двје ма кће ри ма ње-
го ви јем бје ху име на пр ве ни ци Ме ра ва а 
мла ђој Ми ха ла. *1.Сам. 31,2.
50. А же ни Са у ло вој бје ше име Ахи но а ма 

кћи Ахи ма со ва; а вој во ди ње го ву бје ше 
име Аве нир син Ни ра стри ца Са у ло ва.
51. Јер Кис отац Са у лов и Нир отац Аве-

ни ров би ја ху си но ви Ави ло ви.
52. И би ја ше ве лик рат с Фи ли сте ји ма 

све га ви је ка Са у ло ва; и ко га год ви ђа ше 
Саул хра бра и ју на ка, узи ма ше га к се би.

Саул туче Амалике и би одбачен 
због непослушности према 

заповијести Божијој.

15.А *Са му и ло ре че Са у лу: Го спод ме 
је по слао да те по ма жем за ца -

ра над на ро дом Ње го ви јем, над Изра и љем; 
слу шај да кле ри је чи Го спод ње. *1.Сам. 9,15.
2. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: Опо-

ме нух се шта је учи нио Ама лик Изра и љу, 
ка ко му се опирао на пу ту кад је ишао из 
Ми си ра.
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3. За то иди, и по биј Ама ли ка, и за три као 
про кле то све што год има; не жа ли га, не го 
по биј и љу де и же не и дје цу и што је на 
си си и во ло ве и ов це и ка ми ле и ма гар це.
4. Та да Саул са зва на род, и из бро ји их 

у Те ла и му, и бје ше их двје ста ти су ћа пје-
ша ка и де сет ти су ћа љу ди од Ју де.
5. И до ђе Саул до гра да ама лич ко га, и на-

мје сти за сје ду у по то ку.
6. И ре че Саул Ке не ји ма: Иди те, од вој те се, 

укло ни те се од Ама ли ка, да вас не бих по-
тро с њи ма; јер сте ви учи ни ли ми лост сви-
јем си но ви ма Изра и ље ви јем кад су ишли 
из Ми си ра. И оти до ше Ке не ји од Ама ли ка.
7. И Саул по би Ама ли ке од Ави ле до 

Су ра, ко ји је пре ма Ми си ру.
8. И ухва ти Ага га ца ра ама лич ко га жи ва, 

а сав на род ње гов по би оштри јем ма чем.
9. И Саул и на род ње гов по ште дје Ага га 

и нај бо ље ов це и нај бо ље во ло ве и уго-
је ну сто ку и ја гањ це и све што би ја ше до-
бро, и не хтје ше по би ти; не го што би ја ше 
зло и без ци је не, оно са мо по би ше.
10. За то до ђе ри јеч Го спод ња к Са му и лу 

го во ре ћи:
11. Ка јем се што сам Са у ла по ста вио ца-

рем, јер је от сту пио од Ме не, и ни је из вр-
шио Мо јих ри је чи. И ра ср ди се *Са му и ло 
вр ло, и ви ка ше ка †Го спо ду сву ноћ.

*1.Сам. 8,6. †1.Сам. 13,13. Исус Н. 22,16.
12. И устав ши ра но Са му и ло по ђе пред 

Са у ла. И ја ви ше Са му и лу го во ре ћи: Саул 
до ђе у Кар мил, и ено по ди же се би спо ме-
ник, па се вра ти одан де и оти де да ље и 
си ђе у Гал гал.
13. Кад *Са му и ло до ђе к Са у лу, ре че му 

Саул: †Бла го сло вен да си Го спо ду, из вр-
шио сам ри јеч Го спод њу.

*1.Сам. 13,10. †Ру та 3,10; 1.Мој. 14,19.
14. А Са му и ло ре че: Ка ква је то бле ка ова    ца 

у уши ма мо јим, и ри ка во ло ва ко ју чу јем?
15. А Саул ре че: Од Ама ли ка до гна ше их; 

јер на род по ште дје нај бо ље ов це и нај бо ље 
во ло ве да при не се на жр тву Го спо ду Бо гу 
тво је му; оста ло пак по би смо као про кле то.
16. А Са му и ло ре че Са у лу: Ста ни да ти 

ка жем што ми је ре као Го спод но ћас. Ре че 
му: Го во ри.
17. Та да ре че Са му и ло: Ни је си ли био 

ма ли сам у сво јим очи ма, пак си по стао 

гла ва пле ме ни ма Изра и ље ви јем, и Го спод 
те по ма за за ца ра над Изра и љем?
18. И Го спод те по сла на овај пут и ре че: 

Иди, по биј гр је шне Ама ли ке, и во јуј на 
њих до кле их не ис три је би те.
19. За што, да кле, не по слу ша гла са Го-

спод ње га, не го се на кло пи на пли јен, и 
учи ни зло пред Го спо дом?
20. А Саул од го во ри Са му и лу: Та по слу шао 

сам глас Го спод њи, и ишао сам пу тем ко-
јим ме по сла Го спод, и до вео сам Ага га ца ра 
ама лич ко га, а Ама ли ке сам ис три је био.
21. Не го на род узе од пли је на ов це и во-

ло ве, нај бо ље из ме ђу про кле ти јех ства ри, 
да при не се на жр тву Го спо ду Бо гу тво-
је му у Гал га лу.
22. Али Са му и ло ре че: Зар су ми ле *Го-

спо ду †жр тве па ље ни це и при но си као кад 
се слу ша ‡глас Ње гов? Гле, по слу шност је 
бо ља од жр тве и по кор ност од пре ти ли не 
ов нуј ске. *При че 21,3. †Псал. 50,8. ‡2.Мој. 19,5.
23. Јер је не по слу шност као гри јех од ча-

ра ња, и не по кор ност као су је вјер ство и 
идо ло по клон ство. Од ба цио си ри јеч Го-
спод њу, за то је и Он те бе од ба цио да не 
бу деш ви ше цар.
24. Та да ре че Саул Са му и лу: Згри је шио 

сам што сам пре сту пио за по ви јест Го-
спод њу и тво је ри је чи; јер по бо јах се на-
ро да и по слу шах глас ње гов.
25. Не го са да опро сти ми гри јех мој, и 

вра ти се са мном да се по кло ним Го спо ду.
26. А Са му и ло ре че Са у лу: Не ћу се вра ти-

 ти с то бом, јер си од ба цио ри јеч Го спод њу, 
и за то је те бе *Го спод од ба цио да не бу деш 
ви ше цар над Изра и љем. *1.Сам. 2,30.
27. И *Са му и ло се окре те да иде, али га 

Саул ухва ти за скут од пла шта ње го ва, те 
се ода дри је. *1.Сам. 28,14.
28. Та да му ре че Са му и ло: Ода дро је *Го-

спод †цар ство Изра и ље во од те бе да нас, 
и дао га ‡бли жње му тво је му, ко ји је бо љи 
од те бе. *1.Сам. 13,14. †1.Сам. 18,8. ‡1.Сам. 28,17.
29. И до и ста Ју нак Изра и љев не ће сла-

га ти, ни ти ће се рас ка ја ти; јер ни је *чо-
вјек да се ка је. *4.Мој. 23,19.
30. А он ре че: Згри је шио сам; али ми сад 

учи ни *част пред стар је ши на ма на ро да мо-
је га и пред †Изра и љем, и вра ти се са мном 
да се по кло ним ‡Го спо ду Бо гу тво је му.

*При че 26,1. †1.Сам. 2,30. ‡Дје ла 8,24.
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31. И вра тив ши се Са му и ло оти де за Са-
у лом, и по кло ни се Саул Го спо ду.
32. По том ре че Са му и ло: До ве ди те ми 

*Ага га ца ра ама лич ко га. И до ђе к ње му 
Агаг ве сео, јер го во ра ше Агаг: За и ста, 
про шла је гор чи на смрт на. *4.Мој. 24,7.
33. Али Са му и ло ре че: Ка ко је твој мач 

учи нио те су *же не оста ле без дје це, та ко 
ће оста ти без дје це тво ја мај ка ме ђу же-
на ма. И иси је че Са му и ло Ага га пред Го-
спо дом у Гал га лу. *Јер. 18,21.
34. По том оти де Са му и ло у Ра му, а Саул 

оти де ку ћи сво јој у *Га ва ју Са у ло ву.
*1.Сам. 11,4.

35. И Са му и ло ви ше не ви дје Са у ла до 
сво је смр ти, и пла ка ше Са му и ло за Са у-
лом, што се Го спод по ка ја што је по ста вио 
Са у ла ца рем над Изра и љем.

Позивање Давида и прво помазивање 
за цара. Његово свирање 
развесељава сјетна Саула.

16.А Го спод ре че Са му и лу: До кле 
ћеш ти пла ка ти за Са у лом кад 

га Ја од ба цих да не ца ру је ви ше над Изра-
и љем? На пу ни рог свој уља, и хо ди да те 
по шљем к Је се ју Ви тле јем цу, јер из ме ђу 
ње го ви јех си но ва иза брах се би ца ра.
2. А Са му и ло ре че: Ка ко да идем, јер ће 

чу ти Саул, па ће ме уби ти? А Го спод од го-
во ри: Узми са со бом ју ни цу из го ве да, па 
ре ци: До ђох да при не сем жр тву Го спо ду.
3. И по зо ви Је се ја на жр тву, а Ја ћу ти по-

ка за ти шта ћеш чи ни ти, и по ма жи ми 
оно га ко га ти ка жем.
4. И учи ни Са му и ло ка ко му ка за Го спод, 

и до ђе у Ви тле јем; а стар је ши не град ске 
упла шив ши се ис тр ча ше пре да њ, и ре-
ко ше му: Је си ли до шао до бро?
5. А он ре че: До бро; до шао сам да при-

не сем жр тву Го спо ду; осве штај те се и хо-
ди те са мном на жр тву. Па осве шта и Је-
се ја и си но ве ње го ве и по зва их на жр тву.
6. И кад до ђо ше ви дјев ши Ели ја ва ре че: Ја-

мач но је пред Го спо дом по ма за ник Ње гов.
7. Али Го спод ре че Са му и лу: Не гле дај 

на ли це ње го во ни на ви си ну ра ста ње-
го ва, јер сам га од ба цио; јер не гле дам на 
што чо вјек гле да: Чо вјек гле да што је на 
очи ма, а Го спод гле да на ср це.

8. И до зва Је сеј Ави на да ва, и ре че му да 
иде пред Са му и ла. А он ре че: Ни то га ни је 
иза брао Го спод.
9. По том Је сеј ре че Са ми да иде. А он 

ре че: Ни то га ни је иза брао Го спод.
10. Та ко ре че *Је сеј те про ђо ше се дам 

си но ва ње го ви јех пред Са му и лом; а Са-
му и ло ре че Је се ју: Ни је Го спод иза брао 
ти јех. *1.Сам. 17,12.
11. По том ре че Са му и ло Је се ју: Је су ли 

ти то сви си но ви? А он ре че: Остао је још 
нај мла ђи; ено га, па се ов це. Та да ре че Са-
му и ло Је се ју: По шљи, те га до ве ди, јер не-
ће мо сје да ти за сто до кле он не до ђе.
12. И по сла, те га до ве де. А би ја ше смеђ, ли  -

је пи јех очи ју и ли је па ста са. И *Го спод ре  че: 
Уста ни, по ма жи га, јер је то. *1.Днев. 28,4.
13. Та да Са му и ло узе рог с уљем, и по-

ма за га усред бра ће ње го ве; и си ђе Дух 
*Го спод њи на †Да ви да и оста на ње му од 
то га да на. По том уста Са му и ло и оти де у 
Ра му. *Суд. 11,29. †Псал. 89,20.
14. А Дух *Го спод њи оти де од †Са у ла, и 

уз не ми ра ва ше га зао дух од Го спо да.
*1.Сам. 19,9. †1.Сам. 18,10.

15. И ре ко ше Са у лу слу ге ње го ве: Гле, 
са да те уз не ми ру је зли дух Бо жи ји.
16. Не ка го спо дар наш за по вје ди слу га ма 

сво јим ко је сто је пред то бом, да по тра же 
чо вје ка ко ји зна уда ра ти у харфу, па кад 
те на пад не зли дух Бож ји, не ка уда ра ру-
ком сво јом, и о лак ша ће ти.
17. И ре че Саул слу га ма сво јим: По тра-

жи те чо вје ка ко ји зна до бро уда ра ти у 
харфу, и до ве ди те ми га.
18. А је дан из ме ђу слу гу ње го ви јех од-

го во ри и ре че: Ево, ја знам си на Је се ја 
Ви тле јем ца, ко ји уми је до бро уда ра ти у 
харфу, и хра бар је ју нак и убој ник, и па-
ме тан је и ли јеп, и Го спод је с њим. борац
19. И Саул по сла љу де к Је се ју и по ру чи: 

По шљи ми Да ви да си на сво је га ко ји је 
код ова ца.
20. А Је сеј узе ма гар ца и хље ба и мје ши ну 

ви на и јед но ја ре, и по сла Са у лу по Да-
ви ду си ну сво је му.
21. И Да вид до ђе к Са у лу и изи ђе пре да 

њ, и оми ље Са у лу ве о ма, те га по ста ви да 
му но си оруж је.
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22. По том по сла Саул к Је се ју и по ру чи: 
Не ка Да вид оста не код ме не, јер је на шао 
ми лост пре да мном.
23. И кад би дух Бож ји на пао *Са у ла, Да-

вид узев ши харфу уда рао би ру ком сво-
јом, те би Саул одах нуо и би ло би му бо ље, 
јер би зли дух оти шао од ње га.

коме је допуштено од Бога  *1.Сам. 18,10.

Давид и Голијат.

17.Та да *Фи ли сте ји ску пи ше вој-
ску сво ју да во ју ју, и ску пи ше 

се у Со ко ту Ју ди ну, и ста до ше у око из ме-
ђу Со ко та и †Ази ке на ме ђи да мим ској.

*2.Днев. 28,18. †Исус Н. 15,35.
2. А Саул и Изра иљ ци ску пи ше се и ста-

до ше у око у до ли ни Или, и увр ста ше се 
пре ма Фи ли сте ји ма.
3. И Фи ли сте ји ста ја ху на бр ду од о ну да, а 

Изра иљ ци ста ја ху на бр ду од о ву да, а ме ђу 
њи ма бје ше до ли на.
4. И изи ђе из око ла фи ли стеј ско га је дан 
за точ ник по име ну Го ли јат из Га та, ви сок 

шест ла ка та и пед. онај који се за некога бори
5. И на гла ви му бје ше ка па од мје ди, и 

оклоп пло част на ње му од мје ди; и би ја ше 
оклоп те жак пет ти су ћа си ка ла. кацига
6. И но га ви це од мје ди бје ху му на но-

гама, и штит од мје ди на ра ме ни ма.
7. А ко пља ча од ко пља му бје ше као вра-

ти ло, а гво жђа у ко пљу му бје ше шест сто-
ти на си ка ла; и ко ји му оруж је но ша ше 
иђа ше пред њим.
8. Он став ши ви ка ше вој ску изра иљ-

ску, и го во ра ше им: Што сте иза шли увр-
став ши се, ни је сам ли ја Фи ли сте јин а ви 
слу ге Са у ло ве? Иза бе ри те јед но га из ме ђу 
се бе, па не ка иза ђе к ме ни.
9. Ако ме над ја ча и по гу би ме, ми ће мо 

вам би ти слу ге; ако ли ја ње га над ја чам и 
по гу бим га, он да ће те ви би ти на ма слу ге, 
и слу жи ће те нам.
10. Још го во ра ше Фи ли сте јин: Ја осра мо -

тих да нас вој ску изра иљ ску; дај те ми чо-
вје ка да се би је мо.
11. А кад Саул и сав Изра иљ чу шта ре че 

Фи ли сте јин, пре па до ше се и упла ши ше 
се вр ло.
12. А би ја ше *Да вид син јед но га Ефра-

ћа ни на, из Ви тле је ма Ју ди на, ко је му име 

бје ше †Је сеј, ко ји има ше осам си но ва и 
би ја ше у ври је ме Са у ло во стар и вре ме-
нит ме ђу љу ди ма. *1.Сам. 17,58. †Ру та 4,22.
13. И три нај ста ри ја си на Је се је ва оти-

до ше за Са у лом на вој ску; а име на тро-
ји ци си но ва ње го ви јех ко ји оти до ше на 
вој ску би ја ху пр вен цу Ели јав а дру го ме 
Ави на дав а тре ће му *Са ма. *1.Днев. 2,13.
14. А Да вид би ја ше нај мла ђи. И она три 

нај ста ри ја оти до ше за Са у лом.
15. А Да вид оти де од Са у ла и вра ти се у 

Ви тле јем да па се ов це оца сво је га.
16. А Фи ли сте јин из ла жа ше ју тром и ве-

че ром, и ста ја че тр де сет да на.
17. А Је сеј ре че Да ви ду си ну сво је му: 

Узми са да за бра ћу сво ју ефу ово га пр же-
но га жи та и ови јех де сет хље бо ва, и од-
не си бр же у око бра ћи сво јој.
18. А ови јех де сет мла ди јех си рева од-

не си ти сућ ни ку, и ви ди *бра ћу сво ју ка ко 
су, и до не си од њих знак. *1.Мој. 37,14.
19. А Саул и они и сав Изра иљ би ја ху у 

до ли ни Или ра ту ју ћи с Фи ли сте ји ма.
20. И та ко Да вид уста ра но и оста ви ов це 

чу ва ру; па узе и оти де ка ко му за по вје ди 
Је сеј; и до ђе на мје сто гдје бје ше око, и 
вој ска из ла жа ше да се вр ста за бој, и по-
ди за ше убој ну ви ку.
21. И ста ја ше вој ска изра иљ ска и фи ли-

стеј ска јед на пре ма дру гој.
22. Та да оста ви Да вид свој пр тљаг код чу-

ва ра, ко ји чу ва ше пр тљаг, и отр ча у вој ску, 
и до ђе и за пи та бра ћу сво ју за здра вље.
23. И до кле го во ра ше с њи ма, гле, онај за-

точ ник по име ну Го ли јат Фи ли сте јин из 
Га та, изи ђе из вој ске фи ли стеј ске и го во-
ра ше као при је, и Да вид чу.
24. А сви Изра иљ ци кад ви дје ше то га чо-

вје ка, уз бје го ше од ње га, и бје ше их страх 
ве о ма.
25. И го во ра ху Изра иљ ци: Ви дје сте ли 

то га чо вје ка што изи ђе? Јер изи ђе да сра-
мо ти Изра и ља. А ко би га по гу био, цар 
би му дао сил но бла го, и *кћер сво ју дао 
би му; и осло бо дио би дом оца ње го ва у 
Изра и љу. *Исус Н. 15,16.
26. Та да ре че Да вид љу ди ма ко ји ста ја ху 

око ње га го во ре ћи: Шта ће се учи ни ти 
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чо вје ку ко ји по гу би то га Фи ли сте ји на и 
ски не *сра мо ту с Изра и ља? Јер ко је тај 
Фи ли сте јин нео бре за ни да сра мо ти вој-
ску Бо га жи во га? *1.Сам. 11,2.
27. А на род му од го во ри исте ри је чи го во-

ре ћи: То ће се учи ни ти оно ме ко га по гу би.
28. А кад чу Ели јав брат ње гов нај ста-

ри ји ка ко се раз го ва ра с ти јем љу ди ма, 
раз љу ти се Ели јав на Да ви да, и ре че му: 
Што си до шао, и коме си оста вио оно 
ма ло ова ца у пу сти њи? Знам ја оби јест 
тво ју и зло ћу ср ца тво је га; до шао си да 
ви диш бој.
29. А Да вид ре че: Шта сам сад учи нио? 

За по вје ђе но ми је.
30. По том окре ну се од ње га к дру го ме 

и за пи та као при је; и на род му од го во ри 
као при је.
31. И кад се чу ше ри је чи ко је го во ра ше Да-

вид, ја ви ше их Са у лу, а он га до зва к се би.
32. И Да вид ре че Са у лу: Не ка се ни ко 

не пла ши од оно га; слу га ће твој иза ћи и 
би ће се с Фи ли сте ји ном.
33. А Саул ре че Да ви ду: Не мо жеш ти 

ићи на Фи ли сте ји на да се би јеш с њим, 
јер си ти ди је те а он је вој ник од мла до-
сти сво је.
34. А Да вид ре че Са у лу: Слу га је твој па-

сао ов це оца сво је га; па кад до ђе лав или 
ме двјед и од не се ов цу из ста да,
35. Ја по тр чах за њим, и уда рих га и отех 

му из че љу сти; и кад би ско чио на ме, 
ухва тих га за гр ло, те га бих и убих.
36. И ла ва и ме двје да уби јао је твој слу га, 

па ће и тај Фи ли сте јин нео бре за ни про ћи 
као они; јер осра мо ти вој ску Бо га жи во га.
37. Још ре че Да вид: *Го спод ко ји ме је са-

чу вао од ла ва и ме двје да, Он ће ме са чу-
ва ти и од ово га Фи ли сте ји на. Та да ре че 
Саул Да ви ду: Иди, и Го спод не ка бу де с 
то бом. *1.Сам. 7,12.
38. И Саул да де Да ви ду сво је оруж је, и 

мет ну му на гла ву ка пу сво ју од мје ди и 
мет ну оклоп на њ. кацигу
39. И при па са Да вид мач ње гов пре ко 

сво је га оди је ла и по ђе, али не бје ше на ви-
као, па ре че Да вид Са у лу: Не мо гу ићи с 
ти јем, јер ни је сам на ви као. Па ски де Да-
вид са се бе.

40. И узе штап свој у ру ку, и иза бра на 
по то ку пет глат ких ка ме на и мет ну их у 
тор бу па стир ску, ко ју има ше, и узе пра ћу 
сво ју у ру ку, и та ко по ђе ка Фи ли сте ји ну.
41. А и Фи ли сте јин иђа ше све бли же к 

Да ви ду, а чо вјек ко ји му но ша ше оруж је, 
иђа ше пред њим.
42. А кад Фи ли сте јин по гле да и ви дје Да-

ви да, потсмјех ну му се, што бје ше млад и 
смеђ и ли је па ли ца.
43. И ре че Фи ли сте јин Да ви ду: Еда ли 

сам псе то, те идеш на ме са шта пом? И 
про кли ња ше Фи ли сте јин Да ви да бо го-
ви ма сво јим.
44. И ре че Фи ли сте јин Да ви ду: Хо ди к 

ме ни да дам ти је ло тво је пти ца ма не бе-
ским и зви је ри ма зе маљ ским.
45. А Да вид ре че Фи ли сте ји ну: Ти идеш 

на ме с ма чем и с ко пљем и са шти том; а 
ја идем на те у име *Го спо да над вој ска ма, 
Бо га вој ске Изра и ље ве, ко је га си ру жио.

*2.Днев. 32,8; 2.Днев. 14,11.
46. Да нас ће те Го спод да ти ме ни у ру ке, 

и уби ћу те, и ски ну ћу гла ву с те бе, и да ћу 
да нас тје ле са вој ске фи ли стеј ске пти ца ма 
не бе ским и зви је ри ма зе маљ ским, и по-
зна ће сва зе мља да је Бог у Изра и љу.
47. И зна ће сав овај збор да *Го спод не 

спа са ва †ма чем ни ко пљем, јер је рат Го-
спод њи, за то ће вас да ти на ма у ру ке.

*Зах. 4,6. †Ос. 1,7.
48. А кад се Фи ли сте јин по ди же и до ђе 

бли же к Да ви ду, Да вид бр же ис тр ча на 
бо ји ште пред Фи ли сте ји на.
49. И Да вид ту ри ру ку сво ју у тор бу сво ју, 

и из ва ди из ње ка мен, и ба ци га из пра ће, 
и по го ди Фи ли сте ји на у че ло и уђе му ка-
мен у че ло, те па де ни чи це на зе мљу.
50. Та ко *Да вид пра ћом и ка ме ном над ја ча 

Фи ли сте ји на, и уда ри Фи ли сте ји на и уби 
га; а не ма ше Да вид ма ча у ру ци. *1.Сам. 21,9.
51. И при тр чав Да вид ста де на Фи ли сте-

ји на, и згра би мач ње гов и из ву че га из 
ко ри ца и по гу би га и от си је че му гла ву. А 
Фи ли сте ји кад ви дје ше гдје по ги бе ју нак 
њи хов по бје го ше.
52. А Изра иљ ци и Ју деј ци уста ше и по ви-

ка ше и по тје ра ше Фи ли сте је до до ли не и 
до вра та ака рон ских; и па да ше по би је ни 
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Фи ли сте ји по пу ту са ра јим ском до Га та и 
до Ака ро на.
53. По том се вра ти ше си но ви Изра и-

ље ви тје рав ши Фи ли сте је, и опли је ни ше 
око њи хов.
54. А *Да вид узе гла ву Фи ли сте ји но ву, 

и од не се је у Је ру са лим, а оруж је ње го во 
оста ви у свом шатору. *1.Сам. 21,9.
55. А кад Саул ви дје Да ви да гдје иде пред 

Фи ли сте ји на, ре че Аве ни ру вој во ди: Чи ји 
је син тај мла дић, Аве ни ре? А Аве нир ре че: 
Тако жив ти био, ца ре, не знам.
56. А цар ре че: Пи тај чи ји је син тај мла дић.
57. А кад се вра ти Да вид по гу бив ши 

Фи ли сте ји на, узе га Аве нир и из ве де га 
пред Са у ла, а у ру ци му бје ше гла ва Фи-
ли сте ји но ва.
58. И *Саул ре че му: Чи ји си син, ди је те? 

А †Да вид ре че: Ја сам син слу ге тво је га Је-
се ја Ви тле јем ца. *1.Сам. 22,7. †1.Сам. 20,6.

Давид се спријатељује с Јонатаном, 
народ га слави, Саул га мрзи,

а Давид се жени Михалом.

18.И кад свр ши раз го вор са Са у-
лом, *ду ша Јо на та но ва при о-

ну за ду шу Да ви до ву, и †Јо на тан га за па-
зи као сво ју ду шу.

*1.Мој. 44,30. †1.Сам. 19,2.  заволе
2. И узе га Саул тај дан, и не да де му да се 

вра ти ку ћи оца сво је га.
3. И Јо на тан учи ни вје ру с Да ви дом, јер 

га љу бља ше као сво ју ду шу.
4. И ски де Јо на тан са се бе плашт, ко ји но-

ша ше, и да де га Да ви ду, и оди је ло сво је и 
мач свој и лук свој и по јас свој.
5. И иђа ше Да вид на што га год Саул по-

ши ља ше, и би ја ше сре ћан, и по ста ви га 
Саул над вој ни ци ма, и оми ље све му на-
ро ду, па и слу га ма Са у ло ви јем.
6. А кад се вра ћа ху, и кад се Да вид вра ћа-

 ше убив ши Фи ли сте ји на, из ла зи ше же  не 
из сва ко га гра да Изра и ље ва пје ва ју ћи и 
игра ју ћи на су срет ца ру Са у лу, с буб њи ма 
и с ве се љем и кимвала ма.
7. И от пи је ва ју ћи же не јед не дру ги ма уз 

свир ку го во ра ху: Саул згу би сво ју ти су ћу, 
али Да вид сво јих де сет ти су ћа.
8. И раз гње ви се Саул вр ло, и не бјеху му 

по во љи те ри је чи, и ре че: Да ви ду да до ше 

де сет ти су ћа, а ме ни да до ше ти су ћу; још 
му са мо цар ство тре ба.
9. И од то га да на Саул гле да ше по при је ко 

Да ви да.
10. А сју тра дан на па де *Са у ла зли дух 

Бож ји, те про ро ко ва ше у ку ћи, а †Да вид 
му уда ра ше ру ком сво јом у харфу као 
при је: а Са у лу у ру ци бје ше ко пље.

*1.Сам. 19,24; 16,14. †1.Сам. 19,9.
11. И *Саул ба ци ко пље го во ре ћи: Да при-

ку јем †Да ви да за зид. Али му се Да вид из-
ма че два пу та. *1.Сам. 19,10. †1.Сам. 20,33.
12. И *Са у ла бје ше страх од †Да ви да, јер 

Го спод бје ше с њим, а од Са у ла бје ше от-
сту пио. *1.Сам. 28,15. †1.Сам. 16,13. 
13. За то га укло ни *Саул од се бе, и по-

ста ви га ти сућ ни ком; и он од ла жа ше и 
до ла жа ше пред на ро дом. *2.Сам. 5,2.
14. И Да вид би ја ше сре ћан у све му што 

чи ња ше, јер Го спод би ја ше с њим.
15. А Саул ви де ћи да је ве о ма сре ћан, бо-

ја ше га се.
16. А сав Изра иљ и Ју да љу бља ше Да ви да, 

јер он од ла жа ше и до ла жа ше пред њи ма.
17. И ре че *Саул Да ви ду: Ево, †кћер сво ју 

ста ри ју Ме ра ву да ћу ти за же ну, са мо ми 
бу ди хра бар и во ди ра то ве Го спод ње. Јер 
Саул го во ра ше: Не ћу да се диг не мо ја ру-
 ка на њ, не го фи ли стеј ска ру ка не ка се 
диг не на њ. *1.Сам. 18,25. †1.Сам. 17,25.
18. А *Да вид ре че Са у лу: Ко сам ја и ка-

кав је жи вот мој или дом оца мо је га у 
Изра и љу, да бу дем зет ца рев? *2.Сам. 7,18.
19. А кад до ђе ври је ме да Ме ра ву кћер 

*Са у ло ву да ду Да ви ду, да до ше је Адри лу 
Ме о ла ћа ни ну за же ну. *2.Сам. 21,8.
20. Али Да ви да љу бља ше Ми ха ла кћи Са у-

ло ва; а кад то ја ви ше Са у лу, би му по во љи.
21. И ре че Саул: Да ћу му је да му бу де 

зам ка и да се ди же на њ ру ка фи ли стеј ска. 
А Да ви ду ре че Саул: Би ћеш ми да нас зет 
с дру гом.
22. И за по вје ди Саул слу га ма сво јим: Ре-

ци те Да ви ду тај но и го во ри те: Гле, оми-
лио си ца ру, и све слу ге ње го ве љу бе те; 
бу ди са да зет ца рев.
23. И слу ге Са у ло ве ре ко ше те ри је чи Да-

ви ду, а Да вид ре че: Ми сли те ли да је ла ко 
би ти зет ца рев? Та ја сам си ро мах и ма ли 
чо вјек.
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24. И Са у лу ја ви ше ово слу ге ње го ве го-
во ре ћи: Ова ко ре че Да вид.
25. А *Саул ре че: Ова ко ре ци те Да ви ду: Не 

тра жи цар уздар ја, не го сто окра ја ка фи-
ли стеј ских, да се цар осве ти сво јим не при-
ја те љи ма. А Саул ми шља ше ка ко би Да вид 
пао у ру ке Фи ли сте ји ма. *1.Сам. 14,24.
26. И слу ге ње го ве ка за ше Да ви ду те ри-

је чи, и Да ви ду би по во љи да по ста не ца-
рев зет. И ври је ме се још не на вр ши.
27. А *Да вид уста и оти де са сво јим љу-

ди ма, и по би двје ста Фи ли сте ја. И до не се 
Да вид окрај ке њи хо ве, и да до ше их на број 
ца ру да би по стао ца рев зет. И Саул му да де 
за же ну Ми ха лу кћер сво ју. *2.Сам. 3,14.
28. И Саул ви дје и по зна да је Го спод 

са Да ви дом; и Ми ха ла кћи Са у ло ва љу-
бља ше га.
29. А Саул се још већ ма по бо ја Да ви да; и 

би ја ше Саул јед на ко не при ја тељ Да ви ду.
30. А кне зо ви фи ли стеј ски уда ра ху; и 

кад год уда ра ху, *Да вид би ја ше срећ ни ји 
од сви јех слу га Са у ло ви јех, и име се ње-
го во вр ло про сла ви. *2.Сам. 11,1.

Саул гони Давида, Давид бјежи Самуилу. 
И Саул међу пророцима.

19.И Саул го во ри Јо на та ну си-
ну сво је му и сви јем слу га ма 

сво јим да уби ју Да ви да; али Јо на тан син 
Са у лов љу бља ше ве о ма Да ви да.
2. И ја ви Јо на тан Да ви ду и ре че му: Саул 

отац мој тра жи да те уби је; не го се чу вај 
сју тра, скло ни се гдје год и при криј се.
3. А ја ћу иза ћи и ста ја ћу по ред оца сво је га 

у по љу гдје ти бу деш, и го во ри ћу о те би с 
оцем сво јим, и што до знам ја ви ћу ти.
4. И Јо на тан про го во ри за Да ви да Са у лу 

оцу сво је му, и ре че му: Да се не огри је ши 
цар о слу гу сво је га Да ви да, јер се он ни је 
огри је шио о те бе, не го је још вр ло до бро 
за те што је чи нио.
5. Јер ни је ма рио за жи вот свој и по био 

је Фи ли сте је, и Го спод учи ни спа се ње ве-
ли ко све му Изра и љу; ви дио си и ра до-
вао си се; па за што би се огри је шио о крв 
пра ву и убио Да ви да ни за што?
6. И по слу ша Саул Јо на та на, и за кле се 

Саул: Та ко жив био Го спод, не ће по ги ну ти.

7. Та да Јо на тан до зва Да ви да, и ка за му 
Јо на тан све ово; и до ве де Јо на тан Да ви да 
к Са у лу, и опет би пред њим као пре .
8. И на ста опет рат, и Да вид изи ђе и по би 

се с Фи ли сте ји ма, и раз би их ве о ма, те бје-
жа ше од ње га.
9. По том зли дух Го спод њи на па де Са у ла 

кад сје ђа ше код ку ће и др жа ше ко пље у 
ру ци, а Да вид уда ра ше ру ком у харфу.
10. И Саул шћа ше Да ви да ко пљем при-

ко ва ти за зид, али се он из ма че Са у лу, те 
ко пље уда ри у зид, а Да вид по бје же и из-
ба ви се ону ноћ.
11. А Саул по сла љу де ку ћи Да ви до вој да 

га чу ва ју и ују тру уби ју. А то ја ви Дави-
 ду же на ње го ва Ми ха ла го во ре ћи: Ако 
но ћас не из ба виш ду ше сво је, ују тру ћеш 
по ги ну ти. надгледају
12. Та да Ми ха ла спу сти Да ви да кроз 

про зор, те оти де и по бје же и из ба ви се.
13. А Ми ха ла узе лик, и мет ну га у по-

сте љу, и мет ну му под гла ву уз гла вље од 
ко стри је ти, и по кри га ха љи ном.
14. И кад Саул по сла љу де да ухва те Да-

ви да, она ре че: Бо ле стан је.
15. А Саул по сла опет љу де да ви де Да-

ви да го во ре ћи: До не си те ми га у по сте љи 
да га по гу бим.
16. А кад до ђо ше по сла ни, гле, лик у по-

сте љи и уз гла вље од ко стри је ти под гла-
вом му.
17. И ре че Саул Ми ха ли: Што ме та ко 

пре ва ри и пу сти не при ја те ља мо је га да 
уте че? А Ми ха ла ре че Са у лу: Он ми ре че: 
Пу сти ме, или ћу те уби ти.
18. Та ко Да вид уте че и из ба ви се, и до ђе к 

Са му и лу у Ра му, и при по вје ди му све што 
му је учи нио Саул. И оти до ше он и Са му-
и ло, и оста ше у Нај о ту.
19. А Са у лу до ђе глас и ре ко ше му: Ено 

Да ви да у Нај о ту у Ра ми.
20. Та да по сла Саул љу де да ухва те Да-

ви да; и они ви дје ше збор *про ро ка гдје 
про ро ку ју а Са му и ло им стар је ши на. И 
Дух Го спод њи до ђе на по сла ни ке Са у-
ло ве, те и они про ро ко ва ху. *1.Сам. 10,5.
21. А кад то ја ви ше Са у лу, он по сла дру ге 

по сла ни ке, али и они про ро ко ва ху; те 
Саул опет по сла тре ће по сла ни ке, али и 
они про ро ко ва ху.
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22. Та да сам по ђе у Ра му, и кад до ђе на 
ве ли ки сту де нац ко ји је у Со ко ту, за пи та 
го во ре ћи: Гдје је Са му и ло и Да вид? И ре-
ко ше му: Ено их у Нај о ту у Ра ми.
23. И по ђе у Нај от у Ра ми; али и на ње га 

си ђе Дух Бож ји, те иду ћи да ље про ро ко-
ва ше, до кле до ђе у Нај от у Ра ми.
24. Па ски де и он ха љи не сво је са се бе, и 

про ро ко ва и он пред Са му и лом, и пад-
нув ши ле жа ше го цео онај дан и сву ноћ. 
Сто га се го во ри: Еда ли је и *Саул ме ђу 
про ро ци ма? *1.Сам. 10,11.

Давид и Јонатан учвршћују 
своје пријатељство.

20.А Да вид по бје же из Нај о та у 
Ра ми, и до ђе и ре че Јо на та ну: 

Шта сам учи нио? Ка ква је кри ви ца мо ја, 
и шта сам згри је шио оцу тво је му, те тра-
жи ду шу мо ју?
2. А он му ре че: Са чу вај Бо же, не ћеш ти 

по  ги ну ти. Ево отац мој не чи ни ни шта, ни 
ве ли ко ни ма ло, а да ме ни не ка же; а ка ко 
би то та јио од ме не отац мој? Не ће то би ти.
3. А Да вид за кли њу ћи се опет ре че: Отац 

твој зна до бро да сам на шао љу бав у те бе, 
па ве ли: Не тре ба да до зна за ово Јо на тан, 
да се не ожа ло сти. Али та ко жив био Го-
спод и та ко жи ва би ла ду ша тво ја, са мо је 
је дан ко рак из ме ђу ме не и смр ти.
4. А Јо на тан ре че Да ви ду: Шта же ли ду ша 

тво ја? Ја ћу ти учи ни ти.
5. И Да вид ре че Јо на та ну: Ево сју тра је 

Мла ди на, кад тре ба с ца рем да је дем, пу-
сти ме, да кле, да се са кри јем у по љу до 
тре ће га ве че ра.
6. Ако за пи та за ме отац твој, ти ре ци: 

Вр ло ми се мо лио Да вид да отр чи у Ви-
тле јем град свој, јер је он дје го ди шња жр-
тва све га ро да ње го ва.
7. Ако ре че: До бро, би ће ми ран слу га твој; 

ако ли се раз гње ви, знај да је зло на у мио.
8. Учи ни, да кле, ми лост слу зи сво је му, кад 

си вје ру Го спод њу ухва тио са слу гом сво-
јим; ако је ка ква кри ви ца на ме ни, убиј ме 
сам, јер за што би ме во дио оцу сво је му?
9. А Јо на тан му ре че: Бо же са чу вај; јер да 

до знам да је отац мој на у мио зло да те за-
де си, зар ти не бих ја вио?
10. А Да вид ре че Јо на та ну: Ко ће ми ја-

ви ти ако ти отац од го во ри што зло?

11. А Јо на тан ре че Да ви ду: Хо ди да изи-
ђе мо у по ље. И изи ђо ше обо ји ца у по ље.
12. И Јо на тан ре че Да ви ду: *Го спо де Бо-

 же Изра и љев, кад ис ку шам оца сво је га 
сју тра у ово до ба или пре ко сју тра, и бу де 
до бро по Да ви да, ако не по шљем к те би и 
не ја вим ти, *Исус Н. 22,22.
13. Не ка Го спод учи ни та ко Јо на та ну и 

та ко не ка до да. Ако ли отац мој бу де на-
у мио да ти учи ни зло, ја ћу ти ја ви ти, и 
опра ви ћу те, и оти ћи ћеш с ми ром; и Го-
спод не ка бу де с то бом као што је био с 
оцем мо јим.
14. А и ти, до кле сам жив, чи ни ћеш ме ни 

ми лост Го спод њу да не по ги нем;
15. И не ћеш ускра ти ти ми ло сти сво је 

до му мо је му до ви је ка, ни он да кад Го спод 
ис три је би све не при ја те ље Да ви до ве са 
*зе мље. *1.Мој. 21,23.
16. Та ко Јо на тан учи ни вје ру с до мом 

*Да ви до ви јем го во ре ћи: †Го спод не ка 
тра жи из ру ку не при ја те ља Да ви до ви јех.

*1.Сам. 25,22. †Исус Н. 22,23.
17. И још за кле *Јо на тан Да ви да љу ба-

вљу сво јом к ње му, јер га љу бља ше као 
сво ју ду шу. *1.Сам. 20,42.
18. По том ре че му Јо на тан: Сју тра је Мла-

ди на, и пи та ће се за те, јер ће тво је мје сто 
би ти пра зно.
19. А ти че кај до тре ће га да на, па он да 

оти ди бр зо и до ђи на мје сто гдје си се био 
са крио кад се ово ра ди ло, и сје ди код ка-
ме на Ези ла.
20. А ја ћу ба ци ти три стри је ле украј то га 

ка ме на, као да га ђам би ље гу.
21. И ево по сла ћу мом ка го во ре ћи му: 

Иди, на ђи стри је ле. Ако ре чем мом ку: Ето 
стри је ле су за то бом ова мо бли же, диг ни 
их; та да до ђи, до бро је по те, и не ће ти 
би ти ни шта, та ко жив био Го спод!
22. Ако ли ова ко ре чем мом ку: Ето стри-

је ле су пред то бом та мо да ље; он да иди, 
јер те Го спод ша ље.
23. А за ове ри је чи што ре ко смо ја и ти, 

ево, Го спод је Свје док из ме ђу ме не и те бе 
до ви је ка.
24. По том се Да вид са кри у по љу; и до ђе 

Мла ди на, и цар сје де за сто да је де.
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25. А кад цар сје де на сво је мје сто по 
оби ча ју на мје сто код зи да, Јо на тан уста, 
а *Аве нир сје де до Са у ла, а мје сто Да ви-
до во бје ше пра зно. *1.Сам. 14,50.
26. И Саул не ре че ни шта онај дан, јер 

ми шља ше: До го ди ло му се што год, те ни је 
чист, за ци је ло ни је чист.
27. А сју тра дан, дру ги дан мје се ца, опет 

бје ше пра зно мје сто Да ви до во, а Саул 
ре че Јо на та ну си ну сво је му: За што син Је-
се јев не до ђе на објед ни ју че ни да нас?
28. А Јо на тан од го во ри Са у лу: Вр ло ме је 

мо лио Да вид да оти де до Ви тле је ма,
29. Ре кав ши: Пу сти ме, јер по ро ди ца на ша 

има *жр тву у гра ду, и сам ми је брат за по-
вје дио; ако сам, да кле, на шао ми лост пред 
то бом, да оти дем и ви дим бра ћу сво ју. За то 
ни је до шао на ца рев објед. *1.Сам. 16,2.
30. Та да се раз гње ви Саул на Јо на та на, те 

му ре че: Не ва ља ли и не по слу шни си не, 
зар ја не знам да си иза брао си на Је се је ва 
се би на сра мо ту и на сра мо ту сво јој не ва-
ља лој мај ци?
31. Јер до кле је жив син Је се јев на зе-

мљи, не ћеш се утвр ди ти ни ти ни цар-
ство тво је; за то по шљи са да и до ве ди га к 
ме ни, јер је за слу жио смрт.
32. А *Јо на тан од го во ри Са у лу оцу сво-

је му и ре че му: За што да се по гу би? Шта 
је учи нио? *1.Сам. 19,4.
33. Та да се *Саул ба ци ко пљем на њ да га 

уби је. Та да ви дје Јо на тан да је отац ње гов 
на у мио уби ти Да ви да. *1.Сам. 19,10.
34. И уста Јо на тан од сто ла гње ван, и ни-

шта не је де дру ги дан по Мла ди ни; јер се 
за бри ну за Да ви да, што га отац осра мо ти.
35. А кад би ују тру, изи ђе Јо на тан у по ље 

у ври је ме ка ко бје ше уго во рио с Да ви дом, 
и с њим јед но мом че.
36. И ре че мом ку сво је му: Тр чи да ми на-

ђеш стри је ле ко је ћу пу сти ти. И мом че 
отр ча, а он пу сти стри је лу пре ко ње га.
37. А кад до ђе мо мак до мје ста ку да бје ше 

за стри је лио Јо на тан, вик ну Јо на тан за 
мом ком го во ре ћи: Ни је ли стри је ла да ље 
на при јед?
38. Још вик ну Јо на тан за мом ком: Бр же, 

не стој. И мо мак Јо на та нов по ку пи стри-
је ле, и вра ти се го спо да ру сво је му.

39. Али мо мак не зна ше ни шта, са мо Јо-
на тан и Да вид зна ху шта је.
40. И Јо на тан да де оруж је сво је мом ку 

ко ји би ја ше с њим, и ре че му: Иди, од не си 
у град.
41. И кад мо мак оти де, Да вид уста с ју-

жне стра не и па де ни чи це на зе мљу и по-
кло ни се три пу та, и по љу би ше се, и пла-
ка ше обо ји ца, а Да вид осо би то.
42. И ре че Јо на тан Да ви ду: Иди с ми ром, 

као што смо се за кле ли обо ји ца име ном 
Го спод њим ре кав ши: Го спод да је Свје док 
из ме ђу ме не и те бе и из ме ђу мо је га рода и 
тво је га рода до ви је ка.
43. И та ко Да вид устав ши оти де, а Јо на-

тан се вра ти у град.

Давид добија од свештеника Ахимелеха 
свете хљебове и мач Голијатов; 

бјежи краљу Ахису.

21.Та да Да вид до ђе у Нов к Ахи ме-
ле ху све ште ни ку; а Ахи ме лех 

се упла ши и ис тр ча пред Да ви да, и ре че 
му: За што си сам, и не ма ни ко га с то бом?
2. А Да вид ре че Ахи ме ле ху све ште ни ку: 

Цар ми не што за по вје ди, и ре че ми: Ни ко 
да не до зна за што те ша љем и шта сам ти 
за по вје дио. А слу ге сам опра вио у то и то 
мје сто.
3. Не го шта имаш при ру ци? Дај ми пет 

хље бо ва, или шта имаш.
4. А све ште ник од го во ри Да ви ду и ре че: 

Не мам при ру ци обич но га хље ба; не го 
има све то га хље ба; али је су ли се мом ци 
чу ва ли од же на?
5. А Да вид од го во ри све ште ни ку и ре че 

му: Ни је би ло же на код нас ни ју че ни 
оно мад не, от ка ко сам по шао, и су до ви су 
у мо ма ка би ли све ти. А ако би пут и не-
чист био, осве ти ће се да нас су до ви ма.
6. Та да му да де све ште ник хље бо ве све те, 

јер не бје ше хље ба осим хље бо ва по ста-
вље ни јех, ко ји би ја ху узе ти ис пред Го-
спо да да се по ста ве хље бо ви то пли онај 
дан кад се они узе ше.
7. А он дје би ја ше онај дан је дан од слу гу 

Са у ло ви јех ба ве ћи се пред Го спо дом, ко-
је му име бје ше До ик Иду ме јац, стар је-
ши на над па сти ри ма Са у ло ви јем.
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8. И Да вид ре че Ахи ме ле ху: Имаш ли ту 
ка кво ко пље или мач? Јер ни ма ча сво је га 
ни оруж ја не по не сох, јер ствар ца ре ва 
би ја ше хит на.
9. А све ште ник ре че: Ов дје је мач Го ли-

ја та Фи ли сте ји на, ко је га си убио у до ли ни 
Или, уви јен у плат но иза оплећ ка; ако хо-
ћеш, узми га, јер дру го га осим ње га не ма 
ов дје. А Да вид ре че: Та кво га ви ше не ма, 
дај ми га.
10. По том се по ди же *Да вид, и по бје же 

онај дан од Са у ла, и до ђе к Ахи су ца ру 
гат ском. *1.Сам. 27,3.
11. А Ахи су ре ко ше слу ге ње го ве: Ни је 

ли ово *Да вид цар зе маљ ски? Ни је су ли о 
ње му пје ва ли игра ју ћи и го во ре ћи: Саул 
згу би сво ју ти су ћу, а Да вид сво јих де сет 
ти су ћа? *1.Сам. 18,7.
12. И Да вид мет ну ове ри је чи у ср це сво је, 

и по бо ја се ве о ма Ахи са ца ра гат ско га.
13. И пре тво ри се пред њи ма и учи ни 

се луд у ру ка ма њи хо ви јем; и ша ра ше по 
вра ти ма, и ба ца ше пје ну низ бра ду сво ју.
14. И Ахис ре че слу га ма сво јим: Ето, ви-

ди те да је чо вјек луд; што сте ми га до ве ли?
15. Зар не мам до ста лу ди јех, не го ми до-

ве до сте то га да лу ду је пре да мном? Зар ће 
тај ући у ку ћу мо ју?

Давид бјежи даље. Помоћу 
издајника Доика, Саул убија 
осамдесет и пет свештеника.

22.Та да Да вид оти де одан де и уте-
че у *пе ћи ну †одо лам ску. А 

кад то чу ше бра ћа ње го ва и сав дом оца 
ње го ва, до ђо ше она мо к ње му.

*2.Сам. 23,13. †Исус Н. 12,15.
2. И ску пи ше се око ње га ко ји год би-

ја ху у не во љи и ко ји би ја ху за ду же ни и 
ко ји год би ја ху ту жна ср ца; и он им по ста 
вођа; и бје ше их с њим око че ти ри сто-
ти не љу ди.
3. И одан де оти де Да вид у Ми спу Мо ав-

ску, и ре че ца ру мо ав ском: До пу сти да се 
отац мој и ма ти мо ја скло не код вас, до кле 
ви дим шта ће Бог учи ни ти са мном.
4. И из ве де их пред ца ра мо ав ско га, и 

оста ше код ње га за све ври је ме, до кле Да-
вид бје ше у оном гра ду.

5. Али про рок Гад ре че Да ви ду: Не мој 
оста ти у том гра ду, иди и вра ти се у зе мљу 
Ју ди ну. И Да вид оти де и до ђе у шу му Арет.
6. А Саул чу да се по ја вио Да вид и љу ди 

што би ја ху с њим. Та да Саул сје ђа ше у Га-
ва ји под шу мом у Ра ми, с ко пљем у ру ци, 
а све слу ге ње го ве ста ја ху пред њим.
7. И ре че Саул слу га ма сво јим ко је ста-

ја ху пред њим: Чуј те си но ви Ве ни ја ми-
но ви; хо ће ли ва ма свје ма син Је се јев да ти 
њи ве и ви но гра де? Хо ће ли све вас учи-
ни ти ти сућ ни ци ма и сто ти ни ци ма?
8. Те сте се сви сло жи ли на ме, и не ма ни-

ко га да ми ја ви да се мој син сло жио са си-
ном Је се је ви јем, и не ма ни ко га ме ђу ва ма 
да ма ри за ме и да ми ја ви да је син мој по-
ди гао слу гу мо је га на ме да ми за сје да, 
као што се да нас ви ди. устаје против мене
9. Та да од го во ри До ик Иду ме јац, ко ји 

ста ја ше са слу га ма Са у ло ви јем, и ре че: 
Ви дио сам си на Је се је ва гдје до ђе у Нов к 
Ахи ме ле ху си ну Ахи то во ву.
10. Он пи та за њ *Го спо да, и да де му бра-

шње ни це, и мач †Го ли ја та Фи ли сте ји на 
да де му. *1.Сам. 21,6. †1.Сам. 21,9.  погаче
11. Та да цар по сла да до ве ду Ахи ме ле ха 

си на Ахи то во ва све ште ни ка и сав дом 
оца ње го ва, све ште ни ке, ко ји би ја ху у 
Но ву. И до ђо ше сви к ца ру.
12. Та да ре че Саул: Чуј са да си не Ахи то-

вов. А он од го во ри: Ево ме, го спо да ру.
13. А Саул му ре че: За што сте се сло жи ли 

на ме ти и син Је се јев, те си му дао хље ба 
и мач, и пи тао си Бо га за њ, да би устао на 
ме да ми за сје да, као што се ви ди да нас?
14. А Ахи ме лех од го во ри ца ру и ре че: А 

ко је из ме ђу сви јех слу гу тво јих као Да-
вид, вје ран, и зет ца рев и по слу шан те би 
и по што ван у ку ћи тво јој?
15. Еда ли сам сад пр ви пут пи тао Го-

спо да за њ? Са чу вај Бо же, не ка цар не би-
је ди та квим чим слу гу сво је га ни ти ко га у 
до му оца мо је га; јер ни је знао слу га твој 
од све га то га ни шта.
16. Али цар ре че: По ги ну ћеш, Ахи ме ле-

 ше, и ти и сав дом оца тво је га.
17. Та да цар ре че слу га ма ко је ста ја ху 

пред њим: Окре ни те се и по гу би те све-
ште ни ке Го спод ње, јер је и њи хо ва ру ка 
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с Да ви дом, и зна ју ћи да је по бје гао не ја-
ви ше ми. Али слу ге ца ре ве не хтје ше по-
диг ну ти ру ке сво је да уло же на све ште-
ни ке Го спод ње.
18. Та да цар ре че До и ку: Окре ни се ти, 

те уло жи на све ште ни ке. И окре нув ши се 
До ик Иду ме јац уло жи на све ште ни ке, и 
по би их онај дан осам де сет и пет, ко ји но-
ша ху опле ћак ла не ни.
19. И у Но ву, гра ду све ште нич ком, иси-

је че оштри јем ма чем и љу де и же не и 
дје цу и ко ја си са ху, и во ло ве, и ма гар це и 
сит ну сто ку оштри јем ма чем.
20. Али уте че је дан син Ахи ме ле ха си на 

Ахи то во ва, по име ну *Ави ја тар, и по-
бје же к Да ви ду. *1.Сам. 23,6.
21. И Ави ја тар ја ви Да ви ду да је Саул по-

био све ште ни ке Го спод ње.
22. А Да вид ре че Ави ја та ру: Знао сам 

оно га да на кад је био он дје До ик Иду-
ме јац да ће за ци је ло ка за ти Са у лу; ја сам 
крив за све ду ше до ма оца тво је га.
23. Оста ни код ме не, не бој се; јер ко 

тра жи мо ју ду шу, тра жи ће и тво ју; код 
ме не ћеш би ти са чу ван.

Давид ослобађа град Кеилу од Филистеја; 
издају га и гоне, али се спасава 

на чудесан начин.

23.Та да ја ви ше Да ви ду го во ре ћи: 
Ево Фи ли сте ји уда ри ше на 

*Ке и лу, и ха ра ју гум на. *Исус Н. 15,44.
2. И упи та Да вид Го спо да го во ре ћи: Хо-

 ћу ли ићи и уда ри ти на те Фи ли сте је? А 
Го спод ре че Да ви ду: Иди, и по би ћеш Фи-
ли сте је и из ба ви ти Ке и лу.
3. А Да ви ду ре ко ше љу ди ње го ви: Ево нас 

је страх ов дје у Ју ди ној зе мљи, а шта ће би ти 
кад по ђе мо у Ке и лу на око фи ли стеј ски.
4. За то Да вид опет упи та Го спо да, а Го спод 

му од го во ри и ре че: Уста ни, иди у Ке и лу, 
јер ћу Ја пре да ти Фи ли сте је у ру ке тво је.
5. Та да оти де Да вид са сво јим љу ди ма у 

Ке и лу, и уда ри на Фи ли сте је, и отје ра им 
сто ку, и по би их љу то; та ко из ба ви Да вид 
ста нов ни ке ке ил ске.
6. А кад Ави ја тар син Ахи ме ле хов по бје  же 

к Да ви ду у Ке и лу, до не се са со бом опле ћак.

7. По том ја ви ше Са у лу да је Да вид до шао 
у Ке и лу; и ре че Саул: Дао га је Бог у мо је 
ру ке, јер се за тво рио ушав ши у град, ко ји 
има вра та и при је вор ни це.
8. И са зва Саул сав на род на вој ску да иде 

на Ке и лу и оп ко ли Да ви да и љу де ње го ве.
9. Али Да вид до знав ши да му Саул зло 

ку је, ре че Ави ја та ру све ште ни ку: Узми на 
се опле ћак.
10. И ре че Да вид: Го спо де Бо же Изра и-

љев, чуо је слу га твој да се Саул спре ма да 
до ђе на Ке и лу да рас ко па град због ме не.
11. Хо ће ли ме Ке и ља ни пре да ти у ње го ве 

ру ке? Хо ће ли до ћи Саул као што је чуо 
слу га твој? Го спо де Бо же Изра и љев, ка жи 
слу зи сво је му. А Го спод од го во ри: До ћи ће.
12. Опет ре че Да вид: Ке и ља ни хо ће ли 

пре да ти ме не и мо је љу де у ру ке Са у ло ве? 
А Го спод од го во ри: Пре да ће.
13. Та да се *Да вид по ди же са сво јим љу-

ди ма, око шест сто ти на љу ди, и оти до ше 
из Ке и ле, и идо ше ку да мо го ше. А кад Са-
у лу ја ви ше да је Да вид по бје гао из Ке и ле, 
та да он не хтје ићи. *1.Сам. 25,13.
14. А *Да вид се ба вља ше у пу сти њи по 

твр ди јем мје сти ма, и на мје сти се на јед-
ном бр ду у пу сти њи Зи ф. А Саул га тра-
жа ше јед на ко, али га †Го спод не да де у ње-
го ве ру ке. *1.Сам. 27,1. †Псал. 121,8.
15. И Да вид ви де ћи да је Саул иза шао 

те тра жи *живот ње гов, оста у пу сти њи 
Зи ф, у шу ми. *2.Сам. 4,8.
16. А Јо на тан син Са у лов по ди же се и 

до ђе к Да ви ду у шу му, и укри је пи му ру ку 
у Го спо ду;
17. И ре че му: Не бој се, јер те не ће сти-

гну ти ру ка ца ра Са у ла оца мо је га; не го 
ћеш ца ро ва ти над Изра и љем, а ја ћу би ти 
дру ги за то бом; и Саул отац мој зна то.
18. И учи ни ше њих дво ји ца вје ру пред 

Го спо дом; и Да вид оста у шу ми, а *Јо на-
тан оти де ку ћи сво јој. *1.Сам. 18,3.
19. Та да до ђо ше *Зи фе ји к Са у лу у Га ва ју, 

и ре ко ше: Не кри је ли се Да вид код нас по 
твр ди јем мје сти ма у шу ми на бр ду Ехе ли 
на де сно од Ге си мо на? *1.Сам. 26,1.
20. Са да, да кле, по свој же љи ду ше сво је, 

ца ре, изи ђи, а на ше ће би ти да га пре да мо 
у ру ке ца ру.
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21. А Саул ре че: Го спод да вас бла го-
сло ви, што ме по жа ли сте.
22. Иди те са да и до знај те још бо ље и раз бе-

ри те и про мо три те гдје се са крио и ко га је 
он дје ви дио; јер ми ка жу да је вр ло лу кав.
23. Про мо три те и ви ди те сва мје ста гдје 

се кри је, па опет до ђи те к ме ни кад до бро 
до зна те, и ја ћу по ћи с ва ма; и ако бу де у 
зе мљи, тра жи ћу га по сви јем ти су ћа ма Ју-
ди ни јем.
24. Та да уста ше и оти до ше у Зиф при је 

Са у ла; а Да вид и љу ди ње го ви би ја ху у 
пу сти њи *Ма о н у рав ни ци на де сно од 
Ге си мо на. *1.Сам. 25,2.
25. И Саул изи ђе са сво јим љу ди ма да га 

тра жи; а Да ви ду ја ви ше, те он си ђе са сти-
је не и ста де у пу сти њи Ма о н. А Саул кад 
то чу, оти де за Да ви дом у пу сти њу Маон.
26. И Саул иђа ше јед ном стра ном пла-

ни не, а *Да вид са сво јим љу ди ма дру-
гом стра ном пла ни не; и Да вид хи ћа ше 
да уте че Са у лу, јер Саул са сво јим љу ди ма 
оп ко ља ва ше †Да ви да и ње го ве љу де да их 
по хва та. *2.Сам. 15,14. †1.Сам. 19,12.
27. У том до ђе гла сник Са у лу го во ре ћи: 

Бр же хо ди; јер Фи ли сте ји уда ри ше на 
зе мљу.
28. Та да се вра ти Саул не тје ра ју ћи да ље 

Да ви да, и оти де пред Фи ли сте је. Оту да се 
про зва оно мје сто Се ла-Ама ле кот.

Давид штеди Саула у пећини. 
Саул увиђа своју неправду.

24.А Да вид оти шав ши одан де ста-
де на твр ди јем мје сти ма ен-

гад ским.
2. И кад се Саул вра ти ода гнав ши Фи ли-

сте је, ре ко ше му го во ре ћи: Ено Да ви да у 
пу сти њи ен -гад ској.
3. Та да узе Саул три ти су ће љу ди иза бра-

ни јех из све га Изра и ља, и оти де да тра жи 
Да ви да и љу де ње го ве по вр ле ти ма гдје су 
ди во ко зе.
4. И до ђе к то ро ви ма ов чи јим украј пу та 

гдје би ја ше пе ћи на; и Саул уђе у њу рад 
се бе; а Да вид и ње го ви љу ди сје ђа ху у 
кра ју у пе ћи ни.
5. И ре ко ше Да ви ду љу ди ње го ви: Ево 

да на, за ко ји ти ре че Го спод: Ево ја ти пре-

да јем не при ја те ља тво је га у ру ке да учи-
ниш с њим што ти је во ља. И Да вид уста, те 
по ла ко от си је че скут од пла шта Са у ло ва.
6. А по сли је за дрх та ср це Да ви ду што от-

си је че скут Са у лу.
7. И ре че сво јим љу ди ма: Не дао Бог да то 

учи ним го спо да ру сво је му, по ма за ни ку 
Го спод ње му, да по диг нем ру ку сво ју на њ, 
јер је по ма за ник Го спод њи.
8. И од вра ти ри је чи ма Да вид љу де сво је 

и не да де им да уста ну на Са у ла. И Саул 
иза шав из пе ћи не по ђе сво јим пу тем.
9. По том Да вид уста, и иза шав из пе ћи не 

ста де ви ка ти за Са у лом го во ре ћи: Ца ре 
го спо ди не! А Саул се оба зре, а Да вид се 
са ви ли цем до зе мље и по кло ни се.
10. И ре че *Да вид Са у лу: За што слу шаш 

што ти ка жу љу ди ко ји го во ре: Ето Да вид 
тра жи зло тво је? *1.Сам. 20,1.
11. Ево, да нас ви дје ше очи тво је да те 

је Го спод био пре дао да нас у мо је ру ке у 
овој пе ћи ни, и ре ко ше ми да те уби јем, 
али те по ште дјех, и ре кох: Не ћу диг ну ти 
ру ке сво је на го спо да ра сво је га, јер је по-
ма за ник Го спод њи.
12. Ево, оче мој, ево ви ди скут од пла шта 

сво је га у мо јој ру ци; от сје кох скут од пла-
шта тво је га, а те бе не убих; по знај и ви ди 
да не ма зла ни *не прав де у ру ци мо јој, и да 
ти ни је сам згри је шио; а ти вре баш †ду шу 
мо ју да је узмеш. *Псал. 7,3. †Псал. 35,7.
13. *Го спод не ка су ди из ме ђу ме не и те бе, 

и не ка ме осве ти од те бе; али ру ка се мо ја 
не ће по диг ну ти на те. *1.Мој. 16,5.
14. Ка ко ка же ста ра при ча: Од без бо-

жни јех из ла зи без бо жност; за то се ру ка 
мо ја не ће по диг ну ти на те.
15. За ким је иза шао цар *Изра и љев? 

Ко га го ниш? †Мр тва пса, бу ху јед ну.
*1.Сам. 26,20. †2.Сам. 9,8.

16. *Го спод не ка бу де Су ди ја, и не ка ра-
су ди из ме ђу ме не и те бе; Он не ка ви ди и 
рас пра ви мо ју пар ни цу и из ба ви ме из 
ру ке тво је. *2.Днев. 24,22.
17. А кад из го во ри *Да вид ове ри је чи Са-

у лу, ре че Саул: Је ли то твој глас, си не Да-
ви де? И по ди гав ши Саул глас свој за пла ка.

*1.Сам. 26,17.
18. И ре че Да ви ду: Пра ви ји си од ме не, 

јер си ми вра тио до бро за зло ко је сам ја 
те би учи нио.
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19. И да нас си ми по ка зао да ми до бро 
чи ниш; јер ме Го спод да де те би у ру ке, а 
ти ме опет не уби.
20. И ко би на шав ши не при ја те ља сво-

је га пу стио га да иде до бри јем пу тем? Го-
спод не ка ти вра ти до бро за ово што си 
ми учи нио да нас.
21. И са да, ево, знам да ћеш за ци је ло би ти 

цар, и ја ко ће би ти у тво јој ру ци цар ство 
Изра и ље во.
22. За то ми се са да за ку ни Го спо дом да 

не ћеш ис три је би ти потомства мо је га по-
сли је ме не, ни име на мо је га за тр ти у до му 
оца мо је га.
23. И за кле се *Да вид Са у лу; и Саул оти де 

ку ћи сво јој, а Да вид и љу ди ње го ви оти-
до ше на твр до мје сто. *1.Сам. 26,25.

Самуилова смрт. Навалова 
неразумност и Авигејина разумност.

25.У  том умри је *Са му и ло и са  б ра 
се сав Изра иљ, и пла ка ше за 

њим, и по гре бо ше га у до му ње го ву у Ра ми. 
А Да вид уста и си ђе у †пу сти њу фа ран ску.

*1.Сам. 28,3. †1.Мој. 14,6.
2. А би ја ше је дан чо вјек у Ма о ну, а сто ка 

му би ја ше на Кар ми лу; и би ја ше чо вјек 
вр ло бо гат, јер има ше три ти су ће ова ца и 
ти су ћу ко за, и та да стри зи ја ше ов це сво је 
на Кар ми лу.
3. И бје ше име то му чо вје ку На вал, а 

же ни му име Ави ге ја; и она би ја ше же на 
ра зум на и ли је па, а он би ја ше твр да ср ца 
и опак, а би ја ше од ро да Ха ле во ва.
4. И Да вид чу у пу сти њи да На вал стри-

 же ов це. Неразуман
5. И по сла Да вид де сет мо ма ка, и ре че 

Да вид мом ци ма: Иди те на Кар мил, и оти-
ди те к На ва лу, и по здра ви те га од ме не.
6. И ре ци те му: Здра во, и мир да ти је, и 

до му тво је му да је мир, и све му што имаш 
да је мир!
7. Чуо сам да стри жеш ов це; па сти ри су 

тво ји би ва ли код нас, и не учи ни смо им 
не прав де, и ни шта им ни је не ста ло, до кле 
год би ја ху на Кар ми лу.
8. Пи тај слу ге сво је, и ка за ће ти. Не ка ови 

мом ци на ђу ми лост пред то бом, јер до ђо-
смо у до бар дан. Дај слу га ма сво јим и Да-
ви ду си ну сво је му што ти до ђе до ру ке.

9. И до ђо ше мом ци Да ви до ви, и ка за ше 
На ва лу у име Да ви до во све ове ри је чи, и 
уму ча ше.
10. А На вал од го во ри слу га ма Да ви до-

ви јем и ре че: Ко је Да вид, и ко је син Је се-
јев? Да нас има мно го слу га ко је бје же од 
сво јих го спо да ра.
11. Еда ли ћу узе ти хљеб свој и во ду сво ју 

и ме со што сам по клао за љу де ко ји ми 
стри гу ов це, па да ти љу ди ма ко јих не 
знам ода кле су?
12. Та да се вра ти ше мом ци Да ви до ви 

сво јим пу тем, вра ти ше се, и до шав ши ка-
за ше му све ове ри је чи.
13. А *Да вид ре че сво јим љу ди ма: При-

па ши те сва ки свој мач. И при па са ше сва-
 ки свој мач, и Да вид при па са свој мач; и 
по ђе за Да ви дом до че ти ри сто ти не љу ди, 
а двје ста оста ше код пр тља га. *1.Сам. 27,2.
14. Али Ави ге ји же ни На ва ло вој ка за је-

дан из ме ђу слу гу ње го ви јех го во ре ћи: Ево, 
Да вид по сла из пу сти ње по сла ни ке да по-
здра ви го спо да ра на ше га, а он их отје ра.
15. А ти су нам љу ди би ли вр ло до бри, 

ни ти нам учи ни ше кри во, ни ти нам че га 
не ста, до кле год би ја смо код њих у по љу.
16. Не го нам би ја ху зи до ви и но ћу и да њу, 

до кле год би ја смо код њих па су ћи ов це.
17. За то са да гле дај и про ми сли шта ћеш 

чи ни ти, јер је го то во зло го спо да ру на-
ше му и све му до му ње го ву; а он је зао чо-
вјек, да му се не мо же го во ри ти.
18. Та да Ави ге ја бр же узе двје ста хље бо ва 

и дви је мје ши не ви на и пет ова ца зго то-
вље ни јех и пет мје ри ца пр же на жи та, и  
сто гро здо ва су хо га гро жђа и двје ста гру-
 да су хих смо ка ва, и мет ну на ма гар це.
19. И ре че мом ци ма сво јим: Хај де те на-

при јед, а ја ћу ићи за ва ма. А му жу сво-
је му На ва лу ни шта не ре че.
20. И сје дав ши на ма гар ца иђа ше ис под 

го ре, а гле, Да вид и љу ди ње го ви сла жа ху 
пред њу, и су ко би се с њи ма. сусрете
21. А Да вид го во ра ше: Да ли сам за лу ду 

чу вао све што је тај имао у пу сти њи да му 
ни шта не бје ше не ста ло од све га што има; 
јер ми вра ти зло за до бро.
22. То не ка учи ни Бог не при ја те љи ма Да-

ви до ви јем и то не ка до да, ако му до зо ре 
од све га што има оста вим и оно што мо-
кри уза зид.
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23. А кад Ави ге ја угле да Да ви да, бр же си ђе 
с *ма гар ца, и па де пред Да ви дом на ли це 
сво је и по кло ни се до зе мље; *Исус Н. 15,18.
24. И пад нув ши му к но га ма ре че: На 

ме ни, го спо да ру, не ка бу де та кри ви ца; 
али да про го во ри слу шки ња тво ја те би, и 
чуј ри је чи слу шки ње сво је.
25. Не ка го спо дар мој не гле да на то га не-

ва ља ло га чо вје ка, На ва ла, јер је као име 
што му је; На вал му је име, и без у мље је код 
ње га. А ја слу шки ња тво ја ни је сам ви дје ла 
мо ма ка го спо да ра сво је га, ко је си слао.
26. За то са да, го спо да ру, та ко жив био Го-

спод и та ко жи ва би ла ду ша тво ја, Го спод 
ти не да да идеш на крв и да се осве тиш 
сво јом ру ком. За то са да не ка бу де не при-
ја те љи ма тво јим као *На ва лу и свје ма ко ји 
тра же зла го спо да ру мо је му. *1.Сам. 25,34.
27. Ево дар што је до ни је ла слу шки ња 

го спо да ру сво је му, да се да мом ци ма ко ји 
иду за го спо да ром мо јим.
28. Опро сти слу шки њи сво јој кри ви цу; 

јер ће *Го спод за ци је ло на чи ни ти твр ду 
ку ћу го спо да ру мо је му; јер ра то ве Го спо д-
 ње во ди го спо дар мој и ни је се на шло зло 
на те би ни кад тво га ви је ка. *2.Сам. 7,11.
29. И да уста не чо вјек да те го ни и тра жи 

*живот тво ј, живот ће го спо да ра мо је га би-
 ти ве за н у све жњу жи ви јех код †Го спо да 
Бо га тво је га, а живот ће не при ја те ља тво јих 
ба ци ти као из пра ће. *Псал. 66,9. †Јер. 10,18.
30. И кад Го спод учи ни го спо да ру мо је му 

сва ко до бро ко је ти је об ре као, и по ста ви 
те во ђом Изра и љу,
31. Не ће ти би ти спо ти ца ња ни са бла зни 

ср цу го спо да ра мо је га да је про лио крв 
ни за што и да се сам осве тио го спо дар 
мој. И кад учи ни Го спод до бро го спо да ру 
мо је му, опо ме ну ћеш се слу шки ње сво је.
32. Та да ре че Да вид Ави ге ји: Да је *бла-

го сло вен †Го спод Бог ‡Изра и љев, ко ји те 
да нас по сла ме ни на су срет!

*1.Мој. 24,27. †2.Мој. 18,10. ‡Псал. 72,18.
33. И да су бла го сло ве не ри је чи тво је, и 

ти да си бла го сло ве на, ко ја ме од вра ти да-
нас да не идем на крв и осве тим се сво јом 
ру ком.
34. До и ста, та ко жив био Го спод Бог 

Изра и љев, ко ји ми не да де да ти учи ним 
зло, да ми ни је си бр же иза шла на су срет, 

не би оста ло На ва лу до зо ре ни оно што 
уза зид мо кри.
35. И при ми Да вид из ру ке ње зи не што 

му бје ше до ни је ла, и ре че јој: Иди с ми-
ром ку ћи сво јој; ето, по слу шах те, и по-
гле дах на те.
36. По том се Ави ге ја вра ти к На ва лу; а гле, 

код ње га го зба у ку ћи, као цар ска го зба, и 
ср це На ва лу бје ше ве се ло, и би ја ше пи јан 
вр ло. За то му она не ре че ни шта до ју тра.
37. А ују тру, кад се На вал отри је зни, ка за 

му же на све ово; а у ње му оба мри је ср це 
ње го во, и он по ста као ка мен.
38. А кад про ђе до де сет да на, уда ри *Го-

спод На ва ла, те умри је. *2.Мој. 12,29.
39. А кад *Да вид чу да је умро На вал, ре че: 

Да је бла го сло вен †Го спод, ко ји осве ти сра -
мо ту мо ју од На ва ла, и за др жа слу гу сво-
је га ода зла, а обра ти Го спод На ва лу на 
гла ву зло ћу ње го ву. По том по сла Да вид и 
по ру чи Ави ге ји да ће је узе ти за же ну.

*2.Сам. 3,28. †При че 22,23.
40. И слу ге Да ви до ве до ђо ше к Ави ге ји 

на Кар мил, и ре ко ше јој го во ре ћи: Да вид 
нас по сла к те би да те узме за же ну.
41. А она уста и по кло ни се ли цем до зе-

мље, и ре че: Ево слу шки ње тво је, да слу жи 
и да пе ре но ге слу га ма го спо да ра сво је га.
42. По том бр же уста Ави ге ја, и сје де на 

ма гар ца, и пет дје во ја ка ње зи ни јех по ђе 
за њом, и оти де за по сла ни ци ма Да ви до-
ви јем, и по ста му же на.
43. А *Да вид узе и †Ахи но а му из Је зра-

е ла: и обје му бје ху ‡же не.
*1.Сам. 27,3. †2.Сам. 3,2. ‡1.Мој. 2,24.

44. Јер Саул да де Ми ха лу кћер сво ју, 
же ну Да ви до ву, Фал ти ју си ну Ла и со ву из 
Га ли ма.

Давид узима Саулово копље и чашу за 
воду и посрамљује га по други пут, 

јер му опет штеди живот.

26.Опет до ђо ше *Зи фе ји к Са у лу у 
Га ва ју го во ре ћи: Не кри је ли 

се Да вид на бр ду Ехе ли пре ма Ге си мо ну?
*1.Сам. 23,19.

2. А Саул се по ди же и си ђе у пу сти њу 
зиф ску, и с њим три ти су ће љу ди иза бра-
ни јех из Изра и ља, да тра же Да ви да у пу-
сти њи зиф ској.
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3. И ста де Саул у око на бр ду Ехе ли 
пре ма Ге си мо ну крај пу та; а Да вид оста 
у пу сти њи, и опа зи да Саул иде за њим у 
пу сти њу.
4. И по сла Да вид ухо де, и од њих до зна 

за ци је ло да је до шао Саул.
5. Та да се по ди же Да вид и до ђе на мје-

сто гдје Саул би ја ше с вој ском. И Да вид 
ви дје мје сто гдје спа ва ше Саул и Аве нир 
син Ни ров вој во да ње гов; а спа ва ше Саул 
ме ђу ко ли ма а на род ле жа ше око ње га.
6. И Да вид про го во ри и ре че Ахи ме ле ху 

Хе те ји ну и Ави са ју си ну Се ру ји ну бра ту 
Јо а во ву: Ко ће си ћи са мном Са у лу у око? 
А Ави сај од го во ри: Ја ћу си ћи с то бом.
7. И та ко Да вид и Ави сај до ђо ше но ћу к 

на ро ду; а гле, Саул ле жа ше и спа ва ше из-
ме ђу ко ла, и ко пље му бје ше че ло гла ве 
по бо де но у зе мљу; Аве нир пак и на род 
ле жа ху око ње га.
8. Та да ре че Ави сај Да ви ду: Да нас ти да-

 де Бог не при ја те ља тво је га у ру ке; за то 
са да да га про бо дем ко пљем за зе мљу је-
дан пут, не ћу ви ше.
9. А Да вид ре че Ави са ју: Не мој га уби ти; 

јер ко ће по диг ну ти ру ку сво ју на по ма за-
ни ка Го спод ње га и би ти прав?
10. Још ре че Да вид: Та ко жив био Го спод, 

Го спод ће га уби ти, или ће до ћи дан ње гов 
да умре, или ће иза ћи у бој и по ги ну ти.
11. Не дао ми Бог да диг нем ру ку сво ју на 

*по ма за ни ка Го спод ње га! Не го узми са да 
ко пље што му је че ло гла ве и ча шу за во ду, 
па да иде мо. *1.Сам. 24,7.
12. И Да вид узе ко пље и ча шу за во ду, 

што бје ше че ло гла ве Са у лу, и оти до ше; и 
ни ко их не ви дје ни осје ти, ни ти се ко ји 
про бу ди, не го сви спа ва ху; јер бје ше на-
пао на њих тврд сан од Го спо да.
13. И Да вид пре шав на дру гу стра ну 

ста де на врх бр да из да ле ка; и бје ше из-
ме ђу њих мно го мје ста.
14. И ста де Да вид ви ка ти на род и Аве-

ни ра си на Ни ро ва го во ре ћи: Што се не 
од зи ваш, Аве ни ре? А Аве нир се ода зва и 
ре че: Ко ји си ти што ви чеш ца ра?
15. А Да вид ре че Аве ни ру: Ни је си ли ти 

ју нак, и ко је као ти у Изра и љу? За што ни-
је си чу вао ца ра го спо да ра сво је га? Јер је 
ишао је дан из на ро да да уби је го спо да ра 
тво је га.

16. Ни је си до бро ра дио. Та ко да је жив 
Го спод, за слу жи ли сте смрт што ни је сте 
чу ва ли го спо да ра сво је га, по ма за ни ка Го-
спод ње га. Ето, гле дај, гдје је ко пље ца ре во 
и ча ша за во ду што му бје ше че ло гла ве?
17. Та да *Саул по зна глас Да ви дов, и ре че: 

Је ли то твој глас, си не Да ви де? А Да вид ре-
 че: Мој је глас, ца ре го спо да ру! *1.Сам. 24,17.
18. Још ре че: За што го спо дар мој го ни 

слу гу сво је га, јер шта сам учи нио и ка кво 
је зло у ру ци мо јој?
19. За то са да ца ре го спо да ру мој, по слу шај 

ри је чи слу ге сво је га. Ако те *Го спод ди же 
на ме не, не ка му је уго дан при нос твој; ако 
ли си но ви чо вје чи ји, про кле ти су пред 
Го спо дом, јер ме иза гна ше да нас да се не 
др жим на сљед ства Го спод ње га, и ре ко ше: 
Иди, слу жи ту ђим бо го ви ма. *5.Мој. 4,20.
20. Али са да да не пад не крв мо ја на зе мљу 

да ле ко од очи ју Го спод њих; јер цар *Изра-
и љев изи ђе да тра жи бу ху јед ну, као кад ко 
го ни ја ре би цу по пла ни ни. *1.Сам. 24,15.
21. Та да ре че Саул: Згри је шио сам; вра ти 

се, си не Да ви де, не ћу ти от се ле чи ни ти 
зла, кад ти да нас дра г би живот мо ј; ево, 
лу до сам ра дио и по гри је шио сам ве о ма.
22. А Да вид од го во ри и ре че: Ево ко пља 

ца ре ва; не ка до ђе ко ји од мо ма ка и не ка 
га узме.
23. А *Го спод ће пла ти ти сва ко ме по 

†прав ди ње го вој и по вје ри ње го вој. Јер 
те бје ше пре дао Го спод да нас у ру ке мо је, 
али не хтјех диг ну ти ру ке сво је на по ма-
за ни ка Го спод ње га. *1.Сам. 24,19. †Псал. 7,8.
24. И за то, ево, ка ко је да нас ме ни драг 

би о живот тво ј, та ко не ка бу де драг мој 
живот пред Го спо дом, и не ка ме из ба ви 
из сва ке не во ље.
25. А Саул ре че Да ви ду: Да си бла го сло-

вен, си не мој Да ви де, из вр ши ћеш и над-
вла да ћеш. Та да Да вид оти де сво јим пу-
тем, а Саул се вра ти у сво је мје сто.

Давид у Сиклагу у земљи филистејској.

27.Али Да вид ре че у ср цу сво јем: 
По ги ну ћу кад год од ру ке Са-

у ло ве; не ма бо ље за ме не го да по бјег нем 
у зе мљу фи ли стеј ску, те ће ме се Саул ока-
ни ти и не ће ме ви ше тра жи ти по кра је ви-
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ма Изра и ље ви јем; та ко ћу се из ба ви ти из 
ру ку ње го ви јех.
2. Та да се по ди же Да вид и оти де са шест 

сто ти на љу ди ко ји би ја ху с њим Ахи су 
си ну Ма о хо ву ца ру гат ском.
3. И оста Да вид код Ахи са у Га ту и љу ди 

ње го ви, сва ки са сво јом по ро ди цом, Да-
вид са дви је же не сво је, Ахи но а мом из 
Је зра е ла и Ави ге јом из Кар ми ла же ном 
На ва ло вом.
4. И кад ја ви ше Са у лу да је Да вид уте као 

у Гат, пре ста га тра жи ти.
5. А Да вид ре че Ахи су: Ако сам на шао 

ми лост пред то бом, не ка ми да ду мје сто 
у ком гра ду ове зе мље, да сје дим он дје, јер 
за што да сје ди слу га твој с то бом у цар-
ском гра ду?
6. И да де му Ахис оно га да на Си клаг. 

За то Си клаг при па да ца ре ви ма Ју ди ни-
јем до да на шње га да на.
7. И оста Да вид у зе мљи фи ли стеј ској го-

ди ну и че ти ри мје се ца.
8. И из ла жа ше Да вид са сво јим љу ди ма, 

и уда ра ше на Ге су ре је и Гер зе је и на Ама-
ли ке; јер ти на ро ди жи вља ху од ста ри не у 
оној зе мљи од Су ра па до зе мље ми сир ске.
9. И пу сто ша ше Да вид ону зе мљу не оста-

вља ју ћи у жи во ту ни чо вје ка ни же не, и 
оти ма ше ов це и во ло ве и ма гар це и ка ми ле 
и ру хо, и вра ћа ју ћи се до ла жа ше к Ахи су.
10. И Ахис пи та ше: Гдје сте да нас уда-

ра ли? А Да вид го во ра ше: На ју жну стра-
 ну Ју ди ну, и на ју жну стра ну је ра ме ил ску, 
и на ју жну стра ну ке неј ску.
11. Али не оста вља ше Да вид у жи во ту ни 

чо вје ка ни же не да до ве де у Гат го во ре ћи: 
Да нас не ту же го во ре ћи: Та ко је ура дио Да-
вид. И та кав му би ја ше оби чај за све ври-
је ме, до кле би ја ше у зе мљи фи ли стеј ској.
12. И Ахис вје ро ва ше Да ви ду, и го во ра ше: 

Баш се омра зио с на ро дом сво јим Изра и-
љем; за то ће ми би ти слу га до ви је ка.

Саул код жене у Ендору.

28.И у оно ври је ме ску пи ше *Фи-
ли сте ји вој ску сво ју да за-

вој ште на Изра и ља; и ре че Ахис Да ви ду: 
Знај да ћеш ићи са мном на вој ску ти и 
тво ји љу ди. *1.Сам. 29,1.

2. А Да вид ре че Ахи су: Сад ћеш ви дје ти 
шта ће учи ни ти твој слу га. А Ахис ре че 
Да ви ду: За то ћу те по ста ви ти да си чу вар 
гла ве мо је сваг да.
3. А Са му и ло би ја ше умро, и пла ка за 

њим сав Изра иљ, и по гре бо ше га у Ра ми, 
у ње го ву гра ду. И Саул би ја ше ис три је-
био из зе мље га та ре и вра ча ре.
4. И Фи ли сте ји ску пив ши се до ђо ше и ста-

до ше у око код Су ни ма; ску пи и Саул све 
Изра иљ це, и ста до ше у око код Гел ву је.
5. Саул пак ви де ћи вој ску фи ли стеј ску 

упла ши се, и ср це му уз дрх та ве о ма.
6. И упи та Саул Го спо да, али му Го спод 

не од го во ри ни у сну ни пре ко Ури ма, ни 
пре ко про ро ка.
7. И Саул ре че слу га ма сво јим: Тра жи те 

ми же ну с ду хом вра чар ским, да оти дем 
к њој и упи там је. А слу ге му ре ко ше: Ево 
у Ен до ру има же на у ко јој је дух вра чар-
ски.
8. Та да се Саул пре ру ши обу кав дру ге ха-

љи не, и оти де са два чо вје ка, и до ђе к оној 
же ни но ћу; и он јој ре че: Хај де вра чај ми 
ду хом вра чар ским, и до зо ви ми оно га 
ко га ти ка жем.
9. Али му же на ре че: Та ти знаш шта је 

учи нио Саул и ка ко је ис три је био из зе-
мље га та ре и вра ча ре; за што, да кле, ме-
ћеш зам ку животу мом да ме уби јеш?
10. А Саул јој се за кле Го спо дом го во-

ре ћи: Та ко жив био Го спод, не ће ти би ти 
ни шта за то.
11. Та да ре че же на: Ко га да ти до зо вем? А 

он ре че: Са му и ла ми до зо ви.
12. А кад же на ви дје Са му и ла, по ви ка 

иза гла са, и ре че же на Са у лу го во ре ћи: 
За што си ме пре ва рио? Та ти си Саул.
13. А цар јој ре че: Не бој се; не го шта си 

ви дје ла? А же на ре че Са у лу: Бо го ве сам 
ви дје ла гдје из ла зе из зе мље.
14. Он јој опет ре че: Ка кав је? Она му ре-

 че: Стар чо вјек из ла зи огр нут пла штем. 
Та  да ра зу мје *Саул да је Са му и ло, и са ви се 
ли цем до зе мље и по кло ни се. *1.Сам. 15,27.
15. А Са му и ло ре че Са у лу: За што си ме 

уз не ми рио и иза звао? Од го во ри *Саул: У 
не во љи сам ве ли кој, јер Фи ли сте ји за вој-
шти ше на ме, а Бог је от сту пио од ме не, и 
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не од го ва ра ми ви ше ни пре ко про ро ка 
ни у сну, за то по звах те бе да ми ка жеш 
шта ћу чи ни ти. *1.Сам. 18,12.
16. А Са му и ло ре че: Па што ме не пи таш, 

кад је Го спод от сту пио од те бе и по стао 
ти не при ја тељ?
17. Го спод је учи нио ка ко је ка зао пре ко 

ме не; јер је Го спод ис тр гао цар ство из тво је 
ру ке и дао га бли жње му тво је му Да ви ду;
18. Јер ни је си по слу шао гла са Го спод-

ње га, ни ти си из вр шио же сто ко га гње ва 
ње го ва на Ама ли ку; за то ти је да нас Го-
спод то учи нио.
19. И Го спод ће пре да ти и Изра и ља с то-

бом у ру ке Фи ли сте ји ма; те ћеш сју тра ти и 
си но ви тво ји би ти код ме не; и око изра иљ-
ски пре да ће Го спод у ру ке Фи ли сте ји ма.
20. А Саул ује дан пут па де на зе мљу ко-

лико је дуг, јер се вр ло упла ши од ри је чи 
Са му и ло ви јех, и не бје ше сна ге у ње му, 
јер не бје ше ни шта јео цео дан и сву ноћ.
21. Та да же на при сту пи к Са у лу, и ви-

де ћи га вр ло упла ше на ре че му: Ево, слу-
шки ња те је тво ја по слу ша ла, и ни је сам за 
жи вот свој ма ри ла да бих те по слу ша ла 
што си ми ка зао.
22. Не го са да и ти по слу шај шта ће ти 

слу шки ња тво ја ка за ти: По ста ви ћу ти ма-
 ло хље ба, те је ди да се окри је пиш да се мо-
жеш вра ти ти сво јим пу тем.
23. А он не хтје, и ре че: Не ћу је сти. Али на-

ва ли ше на њ слу ге ње го ве и же на, те их по-
слу ша, и устав ши са зе мље сје де на по сте љу.
24. А же на има ше код ку ће те ле уго је но, 

и бр же га за кла, и узе бра шна те уми је си и 
ис пе че хље бо ве при је сне.
25. По том по ста ви Са у лу и слу га ма ње-

го ви јем, те је до ше. А по сли је уста ше и 
оти до ше исте но ћи.

Филистеји враћају Давида.

29.А *Фи ли сте ји ску пи ше сву †вој-
ску сво ју код Афе ка, а Изра-

иљ ста де у око код из во ра у ‡Је зра е лу.
*1.Сам. 4,1. †1.Сам. 28,1. ‡1.О цар. 21,1.

2. И кне зо ви фи ли стеј ски иђа ху са сто-
ти на ма и ти су ћа ма; а Да вид и ње го ви 
љу ди иђа ху нај по сли је с Ахи сом.

3. И ре ко ше кне зо ви фи ли стеј ски: Што 
ће ти Је вре ји? А Ахис ре че кне зо ви ма фи-
ли стеј ским: Ни је ли ово Да вид слу га ца ра 
изра иљ ско га Са у ла, ко ји је код ме не то ли ко 
вре ме на, то ли ко го ди на, и не на ђох на ње му 
ни шта от ка ко је до бје гао до ово га да на?
4. Али се ра ср ди ше на њ кне зо ви фи ли-

стеј ски, и ре ко ше му кне зо ви фи ли стеј ски: 
По шљи на траг то га чо вје ка, не ка се вра ти 
у сво је мје сто гдје си га по ста вио, и не ка 
не иде с на ма у бој, да се не окре не на нас у 
бо ју; јер чим би се опет уми лио го спо да ру 
сво је му ако не гла ва ма ови јех љу ди?
5. Ни је ли то Да вид о ко јем се пје ва ло иг-

ра ју ћи и го во ри ло: Згу би Саул сво ју ти  -
су ћу, али Да вид сво јих де сет ти су ћа?
6. Та да Ахис до зва Да ви да, и ре че му: 

Та ко био жив Го спод, ти си по штен, и 
ми ло ми је да хо диш са мном у бој; јер не 
на ђох ни ка кво га зла на те би от ка ко си 
до шао к ме ни до ово га да на; али ни је си 
по во љи кне зо ви ма.
7. Не го вра ти се и иди с ми ром да не учи-

ниш што, што не би би ло ми ло кне зо ви-
 ма фи ли стеј ским.
8. А Да вид ре че Ахи су: Али шта сам учи-

нио? Шта ли си на шао на слу зи сво јем 
от ка ко сам код те бе до ово га да на, да не 
идем да се би јем с не при ја те љи ма го спо-
да ра сво је га ца ра?
9. А Ахис од го ва ра ју ћи ре че Да ви ду: 

Знам; до и ста си ми мио као ан ђео Бож ји; 
али кне зо ви фи ли стеј ски ре ко ше: Не ка 
не иде с на ма у бој.
10. Не го уста ни сју тра ра но са слу га ма 

го спо да ра сво је га ко је су до шле с то бом; 
уста ни те ра но чим сва не, па иди те.
11. И ура ни Да вид и љу ди ње го ви, и 

оти де ра но, и вра ти се у зе мљу фи ли стеј-
ску; а Фи ли сте ји оти до ше у Је зраел.

Амалици опљачкали Сиклаг, 
а Давид им одузима плијен.

30.И тре ћи дан до ђе *Да вид са сво -
јим љу ди ма у Си клаг, а Ама-

ли ци би ја ху уда ри ли на ју жну стра ну и 
на Си клаг, и ра зва ли ли Си клаг и ог њем 
га спа ли ли. *1.Сам. 27,8.
2. И бје ху за ро би ли жен ски ње ко је бје ше 

он дје, и ма ло и ве ли ко; али не бје ху уби ли 
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ни ко га, не го их бје ху од ве ли и оти шли 
сво јим пу тем.
3. И кад Да вид до ђе са сво јим љу ди ма у 

град, а то град спа љен ог њем, и же не њи-
хо ве и си но ви и кће ри њи хо ве за ро бље не.
4. И по ди же Да вид и на род ко ји би ја ше с 

њим глас свој, и пла ка ше до кле већ не мо-
го ше пла ка ти.
5. И обје же не Да ви до ве за ро би ше се, 

Ахи но а ма из Је зра е ла и Ави ге ја из Кар-
ми ла же на На ва ло ва.
6. И Да вид бје ше на му ци ве ли кој, јер на-

род го во ра ше да га за спу ка ме њем; јер 
жа ло стан бје ше сав на род, сва ки за си но-
ви ма сво јим и за кће ри ма сво јим; али се 
Да вид охра бри у Го спо ду Бо гу сво јем.
7. И ре че Да вид Ави ја та ру све ште ни ку 

си ну Ахи ме ле хо ву: Узми опле ћак за ме. И 
узе Ави ја тар опле ћак за Да ви да.
8. И упи та Да вид Го спо да го во ре ћи: Хо ћу 

ли по тје ра ти ту че ту? Хо ћу ли је стиг ну-
 ти? А Го спод му ре че: По тје рај, јер ћеш за-
ци је ло сти гну ти и из ба ви ћеш.
9. И по ђе Да вид са шест сто ти на љу ди 

што би ја ху с њим, и до ђо ше до по то ка Во-
со ра; и он дје оста ше јед ни.
10. А Да вид са че ти ри сто ти не љу ди по-

тје ра да ље, а двје ста љу ди оста, ко ји су-
ста ше те не мо го ше при је ћи пре ко по-
то ка Во со ра.
11. И на ђо ше јед но га Ми сир ца у по љу, и 

до ве до ше га к Да ви ду, и да до ше му хље ба 
да је де и во де да пи је,
12. И да до ше му гру ду смо ка ва и два гро-

зда су ха. И по је дав ши опо ра ви се, јер три 
да на и три но ћи не бје ше ни шта јео ни ти 
во де пио.
13. Та да му ре че Да вид: Чи ји си ти, и ода-

кле си? А он ре че: Ја сам ро дом Ми си-
рац, слу га јед но га Ама ли ка, а го спо дар ме 
оста ви, јер се раз бо љех при је три да на.
14. Уда ри смо на ју жну стра ну хе ре теј ску 

и на Ју ди ну и на ју жну стра ну Ха ле во ву, и 
Си клаг спа ли смо ог њем.
15. А Да вид му ре че: Би ли ме мо гао од-

ве сти к тој че ти? А он ре че: За ку ни ми се 
Бо гом да ме не ћеш по гу би ти ни из да ти у 
ру ке мо је му го спо да ру, па ћу те од ве сти к 
тој че ти.
16. И од ве де га; и гле, они се би ја ху ра ши-

ри ли по свој *зе мљи оној је ду ћи и пи ју ћи 

и ве се ле ћи се ве ли ким пли је ном ко ји за-
пли је ни ше из зе мље фи ли стеј ске и из зе-
мље Ју ди не. *От кр. 11,10.
17. И *Да вид их би од ве че ра до ве че ра 

дру го га да на, те ни ко не уте че, осим че-
ти ри сто ти не мла ди ћа, ко ји сје дав ши на 
ка ми ле по бје го ше. *2.Сам. 1,1.
18. И та ко из ба ви *Да вид све што би ја ху 

узе ли Ама ли ци, и обје †же не сво је из ба ви 
Да вид. *1.Сам. 30,8. †1.Мој. 14,16.
19. И ни шта не из гу би ше, ни ма ло ни ве-

ли ко, ни си но ве ни кће ри, ни што од пли-
је на и од све га што им би ја ху узе ли; све 
по вра ти Да вид.
20. Та ко ђер, узе Да вид и оста ле све ов це 

и во ло ве, ко је го не ћи пред сво јом сто ком 
го во ра ху: Ово је пли јен Да ви дов.
21. И кад се вра ти *Да вид к они јем двје-

ста љу ди ко ји бје ху су ста ли те не мо го ше 
ићи за Да ви дом, и ко је оста ви на по то ку 
Во со ру, изи ђо ше на су срет Да ви ду и на-
ро ду ко ји би ја ше с њим. И Да вид при сту-
пив ши к на ро ду по здра ви их. *1.Сам. 30,10.
22. Та да про го во ри ше сви зли и не ва-

ља ли љу ди из ме ђу они јех ко ји су ишли с 
Да ви дом, и ре ко ше: Што ни је су ишли с 
на ма, за то да им не да мо од пли је на ко ји 
из ба ви смо, не го сва ки же ну сво ју и си-
но ве сво је не ка узму, па нек иду.
23. Али Да вид ре че: Не мој те та ко чи-

ни ти, бра ћо мо ја, с они јем што нам је дао 
Го спод ко ји нас је са чу вао и дао нам у 
ру ке че ту ко ја бје ше иза шла на нас.
24. И ко ће вас по слу ша ти у то ме? Јер ка-

кав је дио оно ме ко ји иде у бој та кав је и 
оно ме ко ји оста не код пр тља га; јед на ко 
тре ба да по ди је ле.
25. Та ко би од то га да на уна пре дак, и то 

по ста уред ба и за кон у Изра и љу до да нас.
26. И кад до ђе Да вид у Си клаг, по сла од 

пли је на стар је ши на ма Ју ди ни јем, при ја-
те љи ма сво јим, го во ре ћи: Ево вам дар од 
пли је на не при ја те ља Го спод њих;
27. Они ма у *Ве ти љу, и они ма у Ра мо ту 

на ју гу, и они ма у Ја ти ру, *1.Мој. 12,8.
28. И они ма у *Аро и ру, и они ма у Сиф-

мо ту, и они ма у Есте мо ји, *Исус Н. 13,16.
29. И они ма у Ра ха лу, и они ма у гра до-

ви ма је ра ме ил ским, и они ма у гра до ви ма 
ке неј ским,
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Давид наређује да се погуби 
доносилац круне Саулове. Његова 
тужбалица због Саула и Јонатана.

1.А по смр ти Са у ло вој, кад се Да вид 
вра ти по бив ши Ама ли ке и оста 

у Си кла гу два да на,
2. Тре ће га да на, гле, до ђе је дан из вој ске 

Са у ло ве раз др ти јех ха љи на и гла ве по-
су те пра хом; и до шав к Да ви ду па де на зе-
мљу и по кло ни се.
3. И ре че му Да вид: От ку да идеш? А он 

му ре че: Из око ла изра иљ ско га уте кох.
4. А Да вид му ре че: Шта би, ка жи ми. А 

он ре че: На род по бје же из бо ја; и мно го 
на ро да па де и из ги бе, по ги бе и Саул и син 
му Јо на тан.

5. А Да вид ре че мом ку ко ји му до не се 
глас: Ка ко знаш да је по ги нуо Саул и син 
му Јо на тан?
6. А мо мак ко ји му до не се глас ре че: Слу-

чај но до ђох на го ру Гел ву ју, а то се Саул 
на сло нио на ко пље сво је, ко ла и ко њи ци 
при бли жа ва ху се к ње му.
7. А он оба зрев ши се на траг угле да ме, па 

ме вик ну, а ја му ре кох: Ево ме.
8. А он ми ре че: Ко си? А ја му ре кох: Ама -

лик сам.
9. А он ми ре че: При сту пи к ме ни убиј 

ме; јер ме об у зе ше му ке, а још је са сви јем 
ду ша у ме ни.
10. И при сту пих к ње му и убих га, јер 

сам знао да не ће оста ти жив по што па де; 
и узех ви је нац цар ски ко ји му бје ше на 

30. И они ма у Ор ми, и они ма у Хор-
Аса ну, и они ма у Ата ху,
31. И они ма у Хе вро ну и по сви јем мје-

сти ма у ко ја је до ла зио *Да вид с љу ди ма 
сво јим. *2.Сам. 2,1.

Пропаст Саула и његовијех синова.

31.А *Фи ли сте ји се по би ше с Изра-
иљ ци ма, и по бје го ше †Изра-

иљ ци ис пред Фи ли сте ја, и па да ху мр тви 
на го ри Гел ву ји. *1.Сам. 28,4. †1.Днев. 10,1.
2. И сти го ше Фи ли сте ји Са у ла и си но ве 

ње го ве; и по гу би ше Фи ли сте ји Јо на та на и 
Ави на да ва и Мел хисуја, си но ве Са у ло ве.
3. И бој по ста же шћи око Са у ла, и на-

ђо ше га стри јел ци, и он се вр ло упла ши 
од стри је ла ца.
4. И ре че Саул мом ку ко ји му но ша ше 

оруж је: Из ва ди мач свој и про бо ди ме, да 
не до ђу ти нео бре за ни и про бо ду ме и на-
ру га ју ми се. Али не хтје мо мак што му но-
ша ше оруж је, јер га бје ше вр ло страх. Та да 
Саул узе мач, и ба ци се на њ.
5. А кад мо мак ко ји но ша ше оруж је ви-

дје Са у ла мр тва, ба ци се и он на свој мач 
и умри је с њим.

6. Та ко по ги бе Саул и три си на ње го ва и 
мо мак ко ји му но ша ше оруж је и сви љу ди 
ње го ви за јед но оно га да на.
7. А Изра иљ ци ко ји би ја ху с ову стра ну 

по то ка и с ову стра ну Јор да на кад ви-
дје ше гдје Изра иљ ци по бје го ше и гдје 
по ги бе Саул и ње го ви си но ви, оста ви ше 
гра до ве и по бје го ше, те до ђо ше Фи ли-
сте ји и оста ше у њи ма.
8. А сју тра дан до ђо ше Фи ли сте ји да 

свла че мр тве; и на ђо ше Са у ла и три си на 
ње го ва гдје ле же на го ри Гел ву ји.
9. И от сје ко ше му гла ву, и ски до ше 

оруж је с ње га, и по сла ше у зе мљу фи ли-
стеј ску на све стра не да се об ја ви у ку ћи 
њи хо ви јех ла жни јех бо го ва и по на ро ду.
10. И оста ви ше оруж је ње го во у ку ћи 

Аста ро ти ној, а ти је ло ње го во обје си ше 
на зид вет-сан ски.
11. А чу ше ста нов ни ци у *Ја ви су Га ла-

до ву шта учи ни ше Фи ли сте ји од Са у ла.
*2.Сам. 2,4.

12. И по ди го ше се сви љу ди хра бри, и 
ишав ши сву ноћ ски до ше ти је ло Са у ло во 
и тје ле са си но ва ње го ви јех са зи да вет-
сан ско га, па се вра ти ше у Ја вис, и он дје 
их спа ли ше.
13. И узе ше ко сти њи хо ве и по гре бо ше их 

под др ве том у Ја ви су, и по сти ше се дам да на.
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гла ви и грив ну ко ја му бје ше на ру ци, и 
ево до не сох го спо да ру сво је му.
11. Та да *Да вид згра би ха љи не на се би и 

раз дри је их; та ко и сви љу ди ко ји би ја ху 
с њим. *2.Сам. 3,31.
12. И ри да ше и пла ка ше, и по сти ше до ве-

че ра за Са у лом и за Јо на та ном си ном ње го-
ви јем и за на ро дом Го спод њим и за до мом 
Изра и ље ви јем што из ги бо ше од ма ча.
13. И ре че Да вид мом ку ко ји му до не се 

глас: Ода кле си? А он ре че: Ја сам син јед-
но га до шља ка Ама ли ка.
14. Ре че му Да вид: Ка ко те ни је би ло 

страх по ди ћи ру ку сво ју и уби ти *по ма за-
ни ка †Го спод ње га? *1.Сам. 24,7. †1.Сам. 26,9.
15. И до зва Да вид јед но га из ме ђу мо-

ма ка сво јих и ре че: Хо ди, по гу би га. А он 
га уда ри, те умри је.
16. И ре че му Да вид: Крв тво ја на тво ју 

гла ву; јер тво ја уста свје до чи ше на те 
го во ре ћи: Ја сам убио *по ма за ни ка Го-
спод ње га. *1.Сам. 26,9.
17. Та да Да вид на ри ца ова ко за Са у лом и 

за Јо на та ном си ном ње го ви јем,
18. И из го во ри, да би се учи ли си но ви Ју-

ди ни Пјесми о лу ку, и ето је на пи са на у 
Књи зи исти ни то га: праведнога
19. Ди ко Изра и ље ва, на тво јим ви си на-

 ма по би је ни су; ка ко па до ше ју на ци?
20. Не ка зуј те у *Га ту, и не раз гла шуј те 

по ули ца ма аска лон ским, да се не ве се ле 
кће ри †фи ли стеј ске и да не игра ју кће ри 
нео бре за ни јех. *Мих. 1,10. †1.Сам. 31,9.
21. Го ре гел вуј ске, не па да ла ро са ни дажд 

на вас, и не ро ди ло по ље за при нос, јер је 
ту ба чен штит с ју на ка, штит Са у лов, као 
да ни је по ма зан уљем.
22. Без кр ви по би је ни јех и без ма сти од 

ју на ка ни је се вра ћао лук Јо на та нов, ни ти 
је мач Са у лов до ла зио на траг пра зан.
23. Саул и Јо на тан, ми ли и дра ги за жи во-

 та, ни на смр ти се не ра ста ви ше; лак ши од 
ор ло ва би ја ху. бржи  и силнији од лавова
24. Кће ри Изра и ље ве, пла чи те за Са у-

лом, ко ји вас је обла чио у скер лет ли је по, 
и ки тио вас злат ни јем за кла ди ма по ха-
љи на ма ва шим. накитом
25. Ка ко па до ше ју на ци у бо ју! Јо на тан 

ка ко по ги бе на тво јим ви си на ма!

26. Жао ми је за то бом, бра те Јо на та не; 
био си ми мио вр ло; ве ћа ми је би ла љу-
бав тво ја од љу ба ви жен ске. драгоцјенија
27. Ка ко па до ше ју на ци, и про па де 

оруж је убо ји то!
Давид цар над домом Јудинијем, 

Исвостеј над домом Израиљевим. 
Авенир убија Асаила.

2.А по сли је то га *Да вид упи та †Го-
спо да го во ре ћи: Хо ћу ли оти ћи 

у ко ји град Ју дин? А Го спод му ре че: 
Оти ди. А Да вид ре че: У ко ји да оти дем? 
Ре че: Хе врон. *1.Сам. 23,2. †1.Сам. 23,4.
2. И Да вид оти де она мо са дви је же не 

сво је, Ахи но а мом из Је зра е ла и Ави ге јом 
ко ја при је бје ше же на На ва ла из Кар ми ла.
3. И љу де ко ји би ја ху с њим од ве де Да-

вид, све с по ро ди ца ма њи хо ви јем, и на-
ста ни ше се по гра до ви ма хе врон ским.
4. И до ђо ше љу ди од Ју де, и по ма за ше он-

дје Да ви да за ца ра над до мом Ју ди ни јем. 
И ја ви ше Да ви ду го во ре ћи: Љу ди из Ја-
ви са Га ла до ва по гре бо ше Са у ла.
5. И Да вид по сла по сла ни ке к љу ди ма у Ја-

ви су Га ла до ву, и ре че им: Да сте бла го сло-
ве ни Го спо ду што учи ни сте ми лост го спо-
да ру сво је му, Са у лу, и по гре бо сте га.
6. За то да учи ни Го спод ва ма ми лост и 

вје ру; а ја ћу вам учи ни ти до бро, што сте 
то учи ни ли.
7. И не ка вам се укри је пе ру ке и бу ди те 

хра бри; јер Саул го спо дар ваш по ги бе, 
а дом Ју дин по ма за ме не за ца ра над со-
бом.
8. Али Аве нир син Ни ров вој во да Са у-

лов узе Исво сте ја си на Са у ло ва, и од ве де 
га у Ма ха на јим.
9. И за ца ри га над Га ла дом и над Асу ром 

и Је зра е лом и Је фре мом и Ве ни ја ми ном и 
над сви јем Изра и љем.
10. Че тр де сет го ди на бје ше Исво сте ју 

си ну Са у ло ву кад по че ца ро ва ти над 
Изра и љем; и ца ро ва дви је го ди не. Са мо 
дом Ју дин др жа ше се Да ви да.
11. А Да вид ца ро ва у Хе вро ну над до мом 

Ју ди ни јем се дам го ди на и шест мје се ци.
12. По том изи ђе Аве нир син Ни ров и 

слу ге Исво сте ја си на Са у ло ва из Ма ха на-
ји ма у Га ваон.
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13. Та ко ђе и *Јо ав син Се ру јин и слу ге Да ви  -
до ве изи ђо ше и сре то ше се с њи ма код је зе  ра 
га ва он ско га, и ста до ше јед ни с јед не стра не 
је зе ра а дру ги с дру ге стра не. *2.Сам. 20,8.
14. Та да ре че Аве нир Јо а ву: Не ка уста ну 

мом ци и не ка се про и гра ју пред на ма. И 
ре че Јо ав: Не ка уста ну.
15. И уста ше, и изи до ше на број: Два на-

ест од Ве ни ја ми на са стра не Исво сте ја 
си на Са у ло ва, и два на ест из ме ђу слу га 
Да ви до ви јех.
16. И ухва ти ше је дан дру го га за гла ву, и 

ти сну је дан дру го му мач свој у бок, и по-
па да ше за јед но. Оту да се про зва оно мје-
сто Хал кат-Асу рим код Га ва о на.
17. И би же сток бој оно га да на; и слу ге 

Да ви до ве раз би ше Аве ни ра и Изра иљ це.
18. А он дје би ја ху три си на Се ру ји на: 

Јо ав и Ави сај и Аса и ло. А Аса и ло би ја ше 
лак на но гу као *ср на у по љу; *1.Днев. 12,8.
19. И по тје ра Аса и ло Аве ни ра, и не свр ну 

ни на де сно ни на ли је во иза Аве ни ра.
20. И Аве нир оба зре се на траг и ре че: 

Је си ли ти, Аса и ло? А он ре че: Ја сам.
21. А Аве нир му ре че: Свр ни на де сно 

или на ли је во, и узми јед но га од ти јех мо-
ма ка, и ски ни одо ру с ње га. Али не хтје 
Аса и ло свр ну ти иза ње га.
22. И Аве нир опет ре че Аса и лу: От сту пи 

од ме не; за што да те са ста вим са зе мљом? 
и ка ко бих смео по гле да ти у Јо а ва бра та 
тво је га?
23. Али он не хтје от сту пи ти; и *Аве-

нир га уда ри ко пљем под пе то †ре бро, и 
иза ђе му ко пље на ле ђа, те он па де он дје 
и умри је на мје сту. И ко год до ђе на оно 
мје сто гдје па де и по ги бе ‡Аса и ло, уста-
вља ше се. *2.Сам. 3,27. †2.Сам. 4,6. ‡2.Сам. 3,30.
24. Али Јо ав и Ави сај по тје ра ше Аве ни ра, 

и Сун це за ђе кад до ђо ше до бр да Аме, ко је 
је пре ма Ги ји на пу ту у пу сти њу га ва он ску.
25. И ску пи ше се си но ви Ве ни ја ми но ви 

за Аве ни ром, те се на чи ни че та, и ста-
до ше на врх јед но га бр да.
26. И Аве нир вик ну Јо а ва и ре че: Хо ће ли 

мач про жди ра ти до ви је ка? Не знаш ли да ја-
 ди би ва ју на по сљет ку? За што већ не ка жеш 
на ро ду да се про ђу *бра ће сво је? *Дје ла 7,26.
27. А Јо ав ре че: Та ко жив био Бог, да ни-

је си ка зао, на род би још ју трос оти шао, 
ни је дан не би тје рао бра та сво је га.

28. Та да за тру би Јо ав у тру бу, и уста ви се 
сав на род и пре ста ше тје ра ти Изра и ља, и 
не би ше се ви ше.
29. И та ко Аве нир и љу ди ње го ви идо ше 

пре ко по ља ци је лу ону ноћ, и при је ђо ше 
пре ко *Јор да на, и про шав ши сав Ви трон 
до ђо ше у †Ма ха на јим.

*2.Сам. 17,24. †Исус Н. 21,38.
30. А Јо ав се вра ти од Аве ни ра, и кад 

ску пи сав на род, не бје ше од слу га Да ви-
до ви јех де вет на ест љу ди и Аса и ла.
31. Али слу ге Да ви до ве по би ше си но ва 

Ве ни ја ми но ви јех, љу ди Аве ни ро ви јех, три 
сто ти не и ше зде сет љу ди, ко ји из ги бо ше.
32. А Аса и ла узе ше и по гре бо ше у *гро бу 

оца ње го ва ко ји би ја ше у Ви тле је му. И 
Јо ав и љу ди ње го ви идо ше сву ноћ, и 
осва ну ше у Хе вро ну. *2.Сам. 17,23.

Давидови синови. Авенир пристаје 
уз Давида, али га Јоав убија.

3.И ду го би ја ше рат из ме ђу до ма 
Са у ло ва и до ма Да ви до ва; али 

Да вид све већ ма ја ча ше, а дом Са у лов 
по ста ја ше све сла би ји.
2. И Да ви ду се ро ди ше си но ви у Хе-

вро ну: Пр ве нац му бје ше Ам нон од Ахи-
но а ме Је зра е љан ке;
3. Дру ги бје ше Хи ле ав од Ави ге је же не 

На ва ла Кар мил ца; тре ћи Аве са лом син 
Ма хе кће ри Тал ма ја ца ра ге сур ско га;
4. Че твр ти Адо ни ја син Аги тин; и пе ти 

Се фа ти ја син Ави та лин;
5. И ше сти Итрам од Егле же не Да ви-

до ве. Ти се ро ди ше Да ви ду у Хе вро ну.
6. И док би ја ше рат из ме ђу до ма Са у ло ва 

и до ма Да ви до ва, Аве нир бра ња ше дом 
Са у лов.
7. А Саул има ше ино чу по име ну Рес фу 

кћер Аји ну; и Исво стеј ре че Аве ни ру: За-
што си спа вао код ино че оца мо је га?
8. И Аве нир се раз гње ви на ри је чи Исво-

сте је ве и ре че: Је сам ли ја па сја гла ва, ко ји 
са да чи ним на Ју ди ми лост до му Са у ла 
оца тво је га и бра ћи ње го вој и при ја те-
љи ма ње го ви јем, и ни је сам те пу стио у 
ру ке Да ви до ве, те да нас тра жиш на ме ни 
зло ра ди те же не?
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9. Та ко не ка учи ни Бог Аве ни ру, и та ко 
не ка до да, ако не учи ним Да ви ду ка ко му 
се Го спод за клео,
10. Да се пре не се ово цар ство од до ма 

Са у ло ва, и да се утвр ди при је сто Да ви-
дов над Изра и љем и над Ју дом, од Да на до 
*Вир са ве је. *Суд. 20,1.
11. И он не мо же ви ше ни шта од го во-

ри ти Аве ни ру, јер га се бо ја ше.
12. И Аве нир по сла по сла ни ке к Да ви ду 

од се бе и по ру чи: Чи ја је зе мља? И по-
ру чи му: Учи ни вје ру са мном, и ево ру ка 
ће мо ја би ти с то бом, да обра тим к те би 
све га Изра и ља.
13. А он од го во ри: До бро; ја ћу учи ни ти 

вје ру с то бом; али јед но иштем од те бе, и 
то: Да не ви диш ли ца мо је га ако ми пр во 
не до ве деш *Ми ха лу кћер Са у ло ву, кад 
до ђеш да ви диш ли це мо је. *1.Сам. 18,20.
14. И по сла *Да вид по сла ни ке к Исво сте ју 

си ну Са у ло ву, и по ру чи му: Дај ми †же ну 
мо ју Ми ха лу, ко ју ис про сих за сто окра-
ја ка фи ли стеј ских. *1.Сам. 18,25. †1.Сам. 18,27.
15. И Исво стеј по сла те је узе од му жа, од 

Фал ти ла, си на *Ла и со ва. *1.Сам. 25,44.
16. А муж ње зин по ђе с њом, и јед на ко 

пла ка ше за њом до *Ва у ри ма. Та да му 
ре че Аве нир: Иди, вра ти се на траг. И он 
се вра ти. *2.Сам. 19,16.
17. По том Аве нир го во ри стар је ши на ма 

изра иљ ским, и ре че им: Пре  тра жи сте 
Да ви да да бу де цар над ва ма.
18. Ето са да учи ни те; јер је Го спод ре као 

за Да ви да го во ре ћи: Пре ко Да ви да слу ге 
сво је га из ба ви ћу на род свој Изра и ља из 
ру ку фи ли стеј ских и из ру ку сви јех не-
при ја те ља њи хо ви јех.
19. Та ко го во ри Аве нир и си но ви ма Ве-

ни ја ми но ви јем. По том оти де Аве нир и у 
Хе врон да ка же Да ви ду све што за до бро 
на ђе Изра иљ и сав дом Ве ни ја ми нов.
20. И кад до ђе Аве нир к Да ви ду у Хе врон 

и с њим два де сет љу ди, учи ни Да вид го-
збу Аве ни ру и љу ди ма ко ји би ја ху с њим.
21. И ре че Аве нир Да ви ду: Да уста нем и 

идем да ску пим ца ру го спо да ру сво је му 
сав на род Изра и љев да учи не вје ру с то-
бом, па да ца ру јеш ка ко ти *же лиш. И Да-
вид от пу сти Аве ни ра да иде с ми ром.

*5.Мој. 14,26.

22. А гле, слу ге Да ви до ве вра ћа ху се с Јо а-
вом из бо ја, и тје ра ху са со бом ве лик пли-
јен; а Аве нир већ не бје ше код Да ви да у Хе-
вро ну, јер га от пу сти, те оти де с ми ром.
23. Јо ав, да кле, и сва вој ска што бје ше с 

њим до ђо ше она мо; и ја ви ше Јо а ву го во-
ре ћи: Аве нир син Ни ров до ла зио је ца ру, 
и он га от пу сти те оти де с ми ром.
24. И Јо ав оти де к ца ру и ре че: Шта учи-

 ни? Гле, Аве нир је до ла зио к те би; за што 
га пу сти те оти де?
25. По зна јеш ли Аве ни ра си на Ни ро ва? 

До ла зио је да те пре ва ри, да ви ди ку да хо-
диш и да до зна све шта ра диш.
26. По том оти шав Јо ав од Да ви да по сла 

љу де за Аве ни ром да га вра те од сту ден ца 
Си ре, а Да вид не зна ди ја ше за то.
27. И кад се вра ти *Аве нир у Хе врон, од-

ве де га †Јо ав на стра ну под вра та као да 
го во ри с њим на са мо; он дје га уда ри под 
пе то ‡ре бро, те умри је за крв Аса и ла бра та 
ње го ва. *2.Сам. 2,22. †2.Сам. 20,9. ‡2.Сам. 2,23.
28. А кад Да вид по сли је то чу, ре че: Ја ни-

је сам крив ни цар ство мо је пред Го спо дом 
до ви је ка за крв Аве ни ра си на Ни ро ва.
29. Не ка пад не на гла ву Јо а во ву и на сав 

дом оца ње го ва; и не ка дом Јо а вов не бу де 
ни кад без *чо вје ка бол на од те че ња или гу-
ба ва или ко ји иде о шта пу или ко ји пад не 
од ма ча или ко ји не ма хље ба. *3.Мој. 15,2.
30. Та ко Јо ав и Ави сај брат ње гов уби ше 

Аве ни ра што он по гу би *Аса и ла бра та 
њи хо ва код Га ва о на у бо ју. *2.Сам. 2,23.
31. И ре че *Да вид Јо а ву и све му на ро ду 

ко ји би ја ше с њим: Раз де ри те ха љи не сво је 
и при па ши те †ко стри јет, и пла чи те за Аве-
ни ром. И цар Да вид иђа ше за но си ли ма.

*2.Сам. 1,11. †1.Мој. 37,34.
32. А кад по гре бо ше Аве ни ра у Хе вро ну, 

цар по ди же глас свој и пла ка на гро бу 
Аве ни ро ву; пла ка и сав на род.
33. И на ри чу ћи за Аве ни ром ре че: Ум ри-

 је ли Аве нир ка ко уми ре без ум ник?
34. Ру ке тво је не бјеху ве за не, ни ти но ге 

тво је у оков око ва не; пао си као што се 
па да од не ва ља ли јех љу ди. Та да још већ ма 
пла ка за њим сав на род.
35. И до ђе сав на род ну де ћи Да ви да да 

је де што, док још би ја ше дан; али се Да-
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вид за кле и ре че: Бог не ка ми учи ни та ко, 
и та ко не ка до да, ако оку сим хље ба или 
што дру го док не за ђе Сун це.
36. И сав на род чу то, и би им по во љи; 

што год чи ња ше цар, бје ше по во љи 
све му на ро ду.
37. И по зна сав на род и сав Изра иљ у 

онај дан да ни је би ло од ца ра што по ги бе 
Аве нир син Ни ров.
38. И цар ре че слу га ма сво јим: Не зна те 

ли да је вој во да и то ве ли ки по ги нуо да-
нас у Изра и љу?
39. Али ја сам са да још слаб, ако и је сам 

по ма за ни цар; а ови љу ди, си но ви Се-
ру ји ни, вр ло су ми сил ни. Не ка *Го спод 
пла ти оно ме ко ји чи ни зло пре ма зло ћи 
ње го вој. *2.Тим. 4,14.

Исвостеј убијен. Давид свети његову смрт.

4.А кад чу син Са у лов да је по ги нуо 
Аве нир у Хе вро ну, кло ну ше му 

ру ке, и сав се Изра иљ сме те.
2. А има ше син Са у лов дви је вој во де над 

че та ма; јед ном бје ше име Ва на, а дру гом 
бје ше име Ри хав, си но ви Ри мо на Ви ро-
ћа ни на, од си но ва Ве ни ја ми но ви јех; јер 
се и Ви рот бро ја ше Ве ни ја ми ну;
3. А Ви ро ћа ни би ја ху по бје гли у Ги та јим, 

гдје оста ше као до шља ци до да на шње га 
да на.
4. И има ше Јо на тан син Са у лов си на 

хро ма на но гу, ко је му би ја ше пет го ди на 
кад до ђе глас о смр ти Са у ло вој и Јо на та-
но вој из Је зра е ла, те га узе да ди ља ње го ва 
и по бје же, и кад бр зо бје жа ше, он па де и 
охро ну; а име му би ја ше Ме фи во стеј.
5. И по ђо ше си но ви Ри мо на Ви ро ћа-

ни на, Ри хав и Ва на, и до ђо ше у под не у 
ку ћу Исво сте је ву; а он по чи ва ше у под не.
6. И уђо ше у ку ћу као да узму пше ни це, 

и про бо до ше га под пе то ре бро Ри хав и 
Ва на, и по бје го ше.
7. Кад уђо ше у ку ћу, он ле жа ше на по-

сте љи сво јој у кли је ти гдје спа ва ше, те га 
про бо до ше и уби ше, и от сје ко ше му гла ву 
и узе ше је, па оти до ше пу тем пре ко по ља 
ци је лу ону ноћ.
8. И до не со ше гла ву Исво сте је ву Да ви ду 

у Хе врон, и ре ко ше ца ру: Ево гла ве Исво-
сте ја си на Са у ло ва, не при ја те ља тво-
је га, ко ји је тра жио ду шу тво ју; и Го спод 

осве ти да нас ца ра го спо да ра мо је га од 
Са у ла и по том ства ње го ва.
9. Али Да вид од го ва ра ју ћи Ри ха ву и Ва ни 

бра ту ње го ву, си но ви ма Ри мо на Ви ро ћа-
ни на, ре че им: Та ко да је жив Го спод, ко ји 
је из ба вио ду шу мо ју из сва ке не во ље.
10. Кад оно га ко ји ми ја ви го во ре ћи: Гле, 

по ги бе Саул, и ми шља ше да ће ми ја ви ти 
до бре гла се, ухва тих и убих у Си кла гу, и 
то му би од ме не дар за гла се ње го ве,
11. А ка мо ли љу де без бо жне, ко ји уби ше 

*чо вје ка пра ва, у ку ћи ње го вој, на по-
сте љи ње го вој! Не ћу ли иска ти кр ви ње-
го ве из ва ших ру ку, и вас ис три је би ти са 
зе мље? *1.Мој. 9,5.
12. И за по вје ди Да вид мом ци ма сво јим, 

те их по гу би ше, и от сје ко ше им ру ке и 
но ге, и обје си ше код је зе ра хе врон ско га; 
а гла ву Исво сте је ву узе ше и по гре бо ше у 
гро бу Аве ни ро ву у *Хе вро ну. *2.Сам. 3,22.

Остала племена помазују Давида. 
Јерусалим освојен. Давидов дом и побједа.

5.Та да до ђо ше сва пле ме на Изра и-
ље ва к *Да ви ду у †Хе врон, и ре-

ко ше му го во ре ћи: Ево, ми смо кост тво ја 
и ти је ло тво је. *1.Днев. 11,1. †1.Днев. 12,23.
2. И при је, док Саул би ја ше цар над на ма, 

ти си од во дио и до во дио Изра и ља; и Го-
спод ти је ре као: Ти ћеш па сти на род Мој 
Изра и ља и ти ћеш би ти вођ Изра и љу.
3. Та ко до ђо ше све стар је ши не Изра и-

ље ве к ца ру у Хе врон, и учи ни с њи ма цар 
Да вид вје ру у Хе вро ну пред Го спо дом; и 
по ма за ше Да ви да за ца ра над Изра и љем.
4. Три де сет го ди на би ја ше Да ви ду кад се 

за ца ри, и ца ро ва че тр де сет го ди на.
5. У Хе вро ну ца ро ва над Ју дом се дам го-

ди на и шест мје се ци; а у Је ру са ли му ца-
ро ва три де сет и три го ди не над сви јем 
Изра и љем и Ју дом.
6. А цар оти де са сво јим љу ди ма у Је ру са-

лим на Је ву се је, ко ји жи вља ху у оној зе мљи. 
И они ре ко ше Да ви ду го во ре ћи: Не ћеш 
ући ова мо док не узмеш сли је пе и хро ме, 
(хо те ћи ка за ти: Не ће ући ова мо Да вид).
7. Али Да вид узе ку лу Сион, то је Град 

Да ви дов.
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8. Јер ре че Да вид у онај дан: Ко год жели 
да победи Јевусеје нека прође кроз во-
дени продор до сли је пи јех и хро ми јех, на 
ко је мр зи ду ша Да ви до ва. (За то се ка же: 
Сли је пи и хро ми да не ула зе у ову ку ћу.)
9. И сје де Да вид у ку ли, и на зва је гра дом 

Да ви до ви јем: И по гра ди је Да вид уна о ко-
 ло од Ми ло на и уну тра.
10. И Да вид јед на ко на пре до ва ше, јер Го-

спод Бог над вој ска ма бје ше с њим.
11. И Хи рам цар тир ски по сла по сла ни ке 

к Да ви ду, и ке дро ви јех др ва и др во дје ља и 
ка ме на ра, и са гра ди ше ку ћу Да ви ду.
12. И ра зу мје Да вид да га је *Го спод утвр-

дио за ца ра над Изра и љем, и да је уз ви-
сио †цар ство ње го во ра ди на ро да сво је га 
‡Изра и ља. *2.Днев. 2,11. †Јест. 4,14. ‡Иса. 45,4.
13. И узе Да вид још ино ча и же на из Је-

ру са ли ма, по што до ђе из Хе вро на; и ро ди 
се Да ви ду још си но ва и кће ри.
14. И ово су име на они јех ко ји му се ро-

ди ше у Је ру са ли му: Са му ја и Со вав и На-
тан и Со ло мун,
15. И Је вар и Ели су ја и На фиг и Ја фи ја,
16. И Ели са ма и Ели ја да и Ели фа лет.
17. А Фи ли сте ји чув ши да су по ма за ли 

Да ви да за ца ра над Изра и љем, изи ђо ше 
сви Фи ли сте ји да тра же Да ви да; а *Да вид 
чув ши то, оти де у ку лу. *2.Сам. 23,14.
18. И *Фи ли сте ји до шав ши ра ши ри ше се 

по †до ли ни ра фај ској. *2.Сам. 5,22. †Иса. 17,5.
19. Та да Да вид упи та Го спо да го во ре ћи: Хо-

 ћу ли иза ћи на Фи ли сте је? Хо ћеш ли их да  ти 
у мо је ру ке? А Го спод ре че Да ви ду: Иза ђи; 
до и ста ћу да ти Фи ли сте је у тво је ру ке.
20. Та да Да вид до ђе у Вал-Фе ра сим, и 

по би их он дје, и ре че: Про дри је *Го спод 
не при ја те ље мо је пре да мном као кад 
во да про ди ре. Оту да се про зва оно мје-
сто Вал-Фе ра сим. *Иса. 28,21.
21. И оста ви ше он дје ла жне бо го ве сво је; 

а Да вид и љу ди ње го ви од не со ше их.
22. И опет на но во до ђо ше *Фи ли сте ји, и 

ра ши ри ше се у до ли ни ра фај ској.
*1.Днев. 14,13.

23. И Да вид упи та Го спо да, ко ји ре че: Не 
иди пред њих, не го им за ђи за ле ђа, па 
уда ри на њих пре ма ду до ви ма.
24. Па кад чу јеш да за шу шти по вр хо-

ви ма од ду до ва, он да се кре ни, јер ће 

он да по ћи *Го спод пред то бом да по би је 
вој ску фи ли стеј ску.

у неким верзијама – балсам  *2.О цар. 7,6.
25. И Да вид учи ни та ко ка ко му за по-

вје ди Го спод, и по би Фи ли сте је од Га ва је 
до Ге зе ра.

Одношење ковчега завјета у 
Јерусалим. Михалино ругање.

6.По сли је ску пи опет Да вид све 
љу де иза бра не из Изра и ља, три-

де сет ти су ћа.
2. Па се по ди же Да вид и сав на род што 

би ја ше с њим и оти де у *Ва лу Ју ди ну да 
пре не се оту да ков чег Бож ји, код ко је га се 
при зи вље име, име Го спо да над вој ска ма, 
ко ји сје ди на хе ру ви ми ма. *1.Днев. 13,6.
3. И мет ну ше ков чег Бож ји на но ва ко ла, 

и по ве зо ше га из ку ће Ави на да во ве, ко ја 
би ја ше на бр ду; а Уза и Ахи јо си но ви Ави-
на да во ви упра вља ху но ви јем ко ли ма.
4. И од ве зо ше ков чег Бож ји из ку ће Ави-

на да во ве, ко ја би ја ше на бр ду, и Ахи јо 
иђа ше пред ков че гом.
5. А Да вид и сав дом Изра и љев уда-

ра ху пред Го спо дом у сва ко ја ке спра ве 
од др ве та ке дро ва, у харфе, у псал ти ре, у 
буб ње, у сви ра ле и у ким ва ле.
6. А кад до ђо ше до гум на На хо но ва, Уза 

се ма ши за ков чег Бож ји и при хва ти га, 
јер во ло ви по те го ше на стра ну.
7. И Го спод се раз гње ви на Узу, и уда ри га 

Бог он дје за ту не па жњу, те умри је он дје 
код ков че га Бо жи је га.
8. И ожа ло сти се Да вид што Го спод уби 

Узу. За то се про зва оно мје сто Фа рес-Уза 
до да нас. Смртни ударац Узи
9. И упла ши се Да вид од Го спо да у онај 

дан, и ре че: Ка ко ће до ћи к ме ни ков чег 
Го спод њи?
10. И не хтје Да вид од ве сти ков че га Го-

спод ње га к се би у град Да ви дов; не го га 
скло ни Да вид у ку ћу Овид-Едо ма Ге те ји на.
11. И оста ков чег Го спод њи у ку ћи Овид-

Едо ма Ге те ји на три мје се ца, и бла го сло ви 
*Го спод Овид-Едо ма и сав дом ње гов.

*1.Мој. 30,27.
12. И ја ви ше ца ру Да ви ду го во ре ћи: Го-

спод бла го сло ви дом Овид-Едо мов и све 
што има због ков че га Бо жи је га. Та да оти де 
Да вид, и пре не се ков чег Бож ји из ку ће 
Овид-Едо мо ве у град Да ви дов с ве се љем.
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13. И кад они ко ји но ша ху *ков чег Го-
спод њи по сту пи ше шест ко ра ка, при не се 
на жр тву во ла и де бе ла ов на. *1.Днев. 15,2.
14. И Да вид игра ше из све сна ге пред 

*Го спо дом, и бје ше огр нут оплећ ком ла-
не ни јем. *1.Сам. 2,18.
15. Та ко *Да вид и сав дом Изра и љев но-

ша ху ков чег Го спод њи под ви ку ју ћи и 
тру бе ћи у тру бе. *1.Днев. 15,25.
16. А кад ков чег Го спод њи ула жа ше у 

град Да ви дов, Ми ха ла кћи Са у ло ва гле-
да ју ћи с про зо ра ви дје ца ра Да ви да гдје 
ска че и игра пред Го спо дом, и по друг ну 
му се у ср цу сво јем.
17. А кад до не со ше *ков чег Го спод њи, 

на мје сти ше га на ње го во мје сто у ша то ру 
ко ји му ра за пе Да вид. И при не се Да вид 
жртве па ље ни це и жр тве за хвал не пред 
Го спо дом. *1.Днев. 15,1.
18. По том при не сав ши Да вид жр тве па-

ље ни це и жр тве за хвал не бла го сло ви на-
род у име Го спо да над вој ска ма.
19. И раз да де ме ђу сав на род, ме ђу све 

мно штво Изра и ље во, и љу ди ма и же-
на ма, сва ко ме по је дан хљеб и ко мад ме са 
и жбан ви на. По том оти де на род, свак 
сво јој ку ћи.
20. И Да вид се вра ти да бла го сло ви свој 

дом; а Ми ха ла кћи Са у ло ва изи ђе на су-
срет Да ви ду, и ре че: Ка ко је сла ван био 
да нас цар Изра и љев, кад се да нас от кри-
вао пред слу шки ња ма слу га сво јих, као 
што се от кри ва ју ни ка кви љу ди!
21. А Да вид ре че Ми ха ли: Пред Го спо-

дом, ко ји ме је иза брао пре ко оца тво је га и 
пре ко све га до ма ње го ва, те ми за по вје дио 
да бу дем вођ на ро ду Го спод ње му, Изра-
и љу, играо сам, и игра ћу пред Го спо дом.
22. И још ћу се већ ма по ни зи ти, и још ћу 

ма њи се би би ти; и опет ћу би ти сла ван 
пред слу шки ња ма, за ко је го во риш.
23. И Ми ха ла кћи Са у ло ва не има по ро да 

до смр ти сво је.
Давид хоће да гради храм и добија 

обрицање за вјечито царство 
потомства својега. Његова молитва.

7.А кад цар сје ђа ше код ку ће сво је, и 
Го спод му да де мир сву да уна о-

ко ло од сви јех не при ја те ља ње го ви јех,

2. Ре че цар На та ну про ро ку: Ви ди, ја 
сто јим у ку ћи од ке дро ва др ве та, а ков чег 
Бож ји сто ји под за вје са ма.
3. А На тан ре че ца ру: Шта ти је год у ср цу, 

иди, чи ни, јер је Го спод с то бом.
4. Али ону ноћ до ђе ри јеч Го спод ња На-

та ну го во ре ћи:
5. Иди и ре ци слу зи мо је му Да ви ду: Ова-

 ко ве ли Го спод: Ти ли ћеш ми на чи ни ти 
ку ћу да у њој на ста вам?
6. Кад ни је сам на ста вао у ку ћи од кад из-

ве дох си но ве Изра и ље ве из Ми си ра до да-
нас, не го сам хо дио у ша то ру и у на сло ну,

настрешници
7. Ку да сам год хо дио са сви јем си но ви ма 

Изра и ље вим, је сам ли јед ну ри јеч ре као 
ко ме од су ди ја Изра и ље ви јех, ко ји ма за-
по ви је дах да па су на род мој Изра и ља, и ка-
зао: За што ми не на чи ни те ку ће од ке дра?
8. Ова ко, да кле, ре ци Да ви ду слу зи мо-

је му: Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: Ја 
те узех од то ра, од ова ца, да бу деш вођ на-
ро ду мо је му, Изра и љу;
9. И бјех с то бом ку да си год хо дио, и ис-

три је бих све не при ја те ље тво је ис пред 
те бе, и сте кох ти име ве ли ко, као што је 
име ве ли ки јех љу ди ко ји су на зе мљи.
10. И од ре ди ћу мје сто на ро ду сво је му 

Изра и љу, и по са ди ћу га, те ће на ста ва ти у 
свом мје сту, и не ће се ви ше пре тре са ти, 
ни ти ће их ви ше му чи ти не пра вед ни ци 
као при је, злопатити
11. И од оно га да на кад по ста вих су ди је 

над на ро дом сво јим Изра и љем; и сми-
ри ћу те од сви јех не при ја те ља тво јих. Јо-
ште ти ја вља *Го спод да ће ти Го спод на-
чи ни ти ку ћу. *1.О цар. 2,24.
12. Кад се на вр ше да ни тво ји, и по чи неш 

код ота ца сво јих, по диг ну ћу потомство 
тво је на кон те бе, ко је ће иза ћи из утро бе 
тво је, и утвр ди ћу *цар ство ње го во.

*2.Днев. 7,18.
13. Он ће са зи да ти дом име ну мо је му, и 

утвр ди ћу *при је сто цар ства ње го ва до-
ви је ка. *Псал. 89,4.
14. Ја ћу му би ти Отац, и он ће Ми би ти 

син; ако учи ни што зло, ка ра ћу га пру том 
људ ским и удар ци ма си но ва чо вје чи јих.
15. Али ми лост Мо ја не ће се укло ни ти од 

ње га као што сам је укло нио од Са у ла, ко-
је га укло них ис пред те бе.
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16. Не го ће тврд би ти дом твој и цар ство 
тво је до ви је ка пред то бом, и *при је сто ће 
твој ста ја ти до ви је ка. *Псал. 89,4.
17. По сви јем ови јем ри је чи ма и по свој 

овој утва ри ка за На тан Да ви ду. виђењу
18. Та да до ђе цар *Да вид и ста де пред Го-

спо дом, и ре че: Ко сам ја, Го спо де, Го спо де, 
и шта је мој дом, те си ме до вео дов де?

*1.Днев. 17,16.
19. Па и то ти се још чи ни ма ло, *Го спо де, 

Го спо де, не го си го во рио и за дом слу ге 
сво је га на ду го вре ме на. Је ли то за кон чо-
вјеч ји, Го спо де, Го спо де! *Иса. 55,8.
20. Али шта ће јо ште Да вид да Ти го-

во ри? Та Ти знаш слу гу сво је га, Го спо де, 
Го спо де!
21. Ра ди ри је чи сво је и по *ср цу сво је му 

учи нио си све ове ве ли ке ства ри об зна-
њу ју ћи их слу зи сво је му. *1.Днев. 17,19.
22. За то си ве лик, *Го спо де Бо же, не ма та-

кво га ка кав си Ти; и не ма Бо га осим Те бе, 
по све му што чу смо сво јим уши ма.

*1.Днев. 16,25; 5.Мој. 3,24.
23. Јер ко ји је на род на зе мљи као Твој 

на род Изра иљ? Ко је га је ра ди Бог ишао 
да га ис ку пи да Му бу де на род и да сте че 
се би име и да нам учи ни ве ли ка и стра-
шна дје ла у зе мљи Тво јој, пред на ро дом 
Тво јим, ко ји си ис ку пио Се би из Ми си ра, 
од на ро да и бо го ва њи хо ви јех.
24. Јер си утвр дио Се би на род свој Изра-

и ља да Ти бу де на род до ви је ка; а Ти си им, 
Го спо де, Бог.
25. И та ко, Го спо де Бо же, *ри јеч ко ју си об-

ре као слу зи сво је му и до му ње го ву, по твр ди 
за сваг да, и учи ни ка ко си ре као. *1.О цар. 2,4.
26. Не ка се ве ли ча име Тво је дови је ка, да 

се го во ри: Го спод је над вој ска ма Бог над 
Изра и љем; и дом слу ге тво је га Да ви да 
не ка сто ји твр до пред То бом.
27. Јер си Ти, Го спо де над вој ска ма, Бо-

 же Изра и љев, ја вио слу зи сво је му го во-
ре ћи: Дом ћу са зи да ти те би. За то слу га 
Твој на ђе у ср цу сво јем да Ти се по мо ли 
овом мо ли твом.
28. Та ко, Го спо де, Го спо де, Ти си Бог, и 

ри је чи су Тво је исти на; Ти си ово до бро 
об ре као слу зи сво је му.
29. Бу ди, да кле, во љан и бла го сло ви дом 

слу ге сво је га да бу де до ви је ка пред То-

бом; јер си Ти, Го спо де, ре као, и Тво јим ће 
бла го сло вом би ти бла го сло вен дом слу ге 
Тво је га до ви је ка.

Давидове побједе и драгоцјености. 
Постављање власти.

8.По сли је то га раз би *Да вид †Фи-
ли сте је, и по ко ри их, и узе Да вид 

Ме тег-Аму из ру ку фи ли стеј ских.
*2.Сам. 21,15. †1.Днев. 18,1.

2. Раз би и Мо ав це, и из мје ри их ужем по-
ва љав ши их по зе мљи, и из мје ри их два 
ужа да се по гу бе а јед но уже да се оста ве 
у жи во ту. И Мо ав ци по ста ше слу ге Да ви-
до ве, и пла ћа ху му да нак.
3. Да вид раз би и Адад-Езе ра си на Ре о-

во ва ца ра сов ско га, који је иза шао да ра-
ши ри власт сво ју до ри је ке Еуфра та.
4. И за ро би их Да вид, ти су ћу и се дам сто-

ти на ко ња ни ка и два де сет ти су ћа пје ша ка, 
и под ре за Да вид жи ле сви јем коњи ма кол-
ским, са мо оста ви за сто ко ла.
5. И би ја ху до шли Сир ци из Да ма ска у 

по моћ Адад-Езе ру ца ру сов ском, и Да вид 
по би два де сет и дви је ти су ће Си ра ца.
6. И на мје сти Да вид вој ску у Си ри ји што 

је под Да ма ском, и Сир ци по ста ше слу ге 
Да ви до ве пла ћа ју ћи му да нак. И Го спод 
чу ва ше Да ви да ку да год иђа ше.
7. И Да вид узе злат не шти то ве ко је 

има ху слу ге Адад-Езе ро ве, и до не се их у 
Је ру са лим.
8. И из Ве та ха и из Ви ро та ја гра до ва Адад-

Езе ро ви јех од не се цар Да вид сил ну мјед.
9. А кад чу То ја цар емат ски да је Да вид 

по био сву вој ску Адад-Езе ро ву,
10. По сла То ја Јо ра ма си на сво је га к ца ру 

Да ви ду да га по здра ви и да му че сти та 
што је во је вао на Адад-Езе ра и убио га, 
јер То ја има ше рат с Адад-Езе ром; и до-
не се Јо рам за кла да злат ни јех и сре бр ни-
јех и мје де ни јех. драгоцјености
11. Па и то цар Да вид по све ти Го спо ду са 

*сре бром и зла том што бје ше по све тио од 
сви јех на ро да ко је по ко ри, *1.Днев. 18,11.
12. Од Си ра ца и од Мо а ва ца и од си но ва 

Амо но ви јех и од Фи ли сте ја и од Ама-
ли ка, и од пли је на Адад-Езе ра си на Ре о-
во ва ца ра сов ско га.
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13. И Да вид сте че име кад се вра ти по-
бив Сир це, осам на ест ти су ћа, у Сла ној 
*до ли ни. *2.О цар. 14,7.
14. И на мје сти вој ску по Иду ме ји, по свој 

Иду ме ји на мје сти вој ску, и сви Едом ци 
по ста ше слу ге Да ви до ве. И *Го спод чу-
ва ше Да ви да ку да год иђа ше. *Псал. 37,28.
15. Та ко ца ро ва Да вид над сви јем Изра-

и љем, су де ћи и да ју ћи прав ду све му на-
ро ду сво је му.
16. И *Јо ав син Се ру јин бје ше над вој-

ском; а †Јо са фат син Ахи лу дов па ме тар;
*2.Сам. 20,23. †1.О цар. 4,3.  љетописац

17. А Са док син Ихи то вов и Ахи ме лех син 
Ави ја та ров све ште ни ци; а Се ра ја пи сар;
18. А *Ве на ја син Јо да јев бје ше над Хе ре-

те ји ма и Фе ле те ји ма; а си но ви Да ви до ви 
кне зо ви. *1.Днев. 18,17.

Милост Давидова према Мефивостеју.

9.И ре че Да вид: Има ли јо ште ко да 
је остао од до ма Са у ло ва? Да му 

учи ним ми лост ра ди Јо на та на.
2. А би ја ше је дан слу га до ма Са у ло ва, 

по име ну Си ва; и до зва ше га к Да ви ду. И 
ре че му цар: Је си ли ти Си ва? А он ре че: Ја 
сам, слу га твој.
3. А цар ре че: Има ли јо ште ко од до ма 

Са у ло ва да му учи ним ми лост Бо жи ју? А 
Си ва ре че ца ру: Још има син Јо на та нов, 
хром на но гу.
4. И ре че му цар: Гдје је? А Си ва ре че ца-

 ру: Ено га у до му Ма хи ра си на Ами ло ва 
у Ло де ва ру.
5. Та да по сла цар Да вид да га до ве ду из 

Ло де ва ра из до ма Ма хи ра си на Ами ло ва.
6. А кад до ђе к Да ви ду, Ме фи во стеј син 

Јо на та на си на Са у ло ва, па де на ли це сво је 
и по кло ни се. А Да вид ре че: Ме фи во-
сте ју! А он ре че: Ево слу ге тво је га.
7. А Да вид му ре че: Не бој се; јер ћу ти 

учи ни ти ми лост због Јо на та на оца тво је га, 
да ћу ти на траг све њи ве Са у ла оца тво је га; 
а ти ћеш сваг да је сти за мо јим сто лом.
8. А он се по кло ни и ре че: Ко сам ја слу га 

твој, те си по гле дао на мр тва пса као што 
сам ја?
9. И цар до зва Си ву слу гу Са у ло ва, и ре че 

му: Што је год би ло Са у ло во и све га до ма 
ње го ва, дао сам си ну тво је га го спо да ра.

10. Ра ди му да кле зе мљу ти и си но ви 
тво ји и слу ге тво је, и до но си да син го спо-
да ра тво је га има хље ба да је де; али Ме фи-
во стеј син го спо да ра тво је га је шће сваг да 
за мо јим сто лом. *Си ва пак има ше пет на-
ест си но ва и два де сет слу гу. *2.Сам. 19,17.
11. И ре че *Си ва ца ру: Ка ко је цар го-

спо дар мој за по вје дио слу зи сво је му, све 
ће чи ни ти слу га твој. Али Ме фи во стеј, 
ре че цар, је шће за мо јим сто лом као цар-
ски син. *2.Сам. 16,1.
12. А Ме фи во стеј има ше ма ло га си на, 

ко је му име бје ше Ми ха; а сви ко ји жи-
вља ху у до му Си ви ну би ја ху слу ге Ме фи-
во сте је ве.
13. А Ме фи во стеј сје ђа ше у *Је ру са ли му, 

јер сваг да је ђа ше за ца ре ви јем сто лом, а 
бје ше хром на обје но ге. *2.Сам. 19,33.

Синови Амонови срамоте посланике 
Давидове, али и њих и народе, 

њихове помагаче, побјеђује Давид.

10.А по сли је то га умри је цар си-
но ва *Амо но ви јех, и за ца ри 

се Анун син ње гов на ње го во мје сто.
*2.Сам. 17,27.

2. И ре че Да вид: Да учи ним ми лост Ану-
 ну си ну На со ву, као што је отац ње гов 
ме ни учи нио ми лост. И по сла Да вид да 
га по тје ши за оцем пре ко слу га сво јих. И 
до ђо ше слу ге Да ви до ве у зе мљу си но ва 
Амо но ви јех.
3. А кне зо ви си но ва Амо но ви јех ре ко ше 

Ану ну го спо да ру сво је му: Ми слиш да је 
Да вид за то по слао љу де да те по тје ше, што 
је рад учи ни ти част оцу тво је му, а ни је за то 
по слао Да вид к те би слу ге сво је да про мо-
три град и ухо ди, па по сли је да га рас ко па?
4. Та да Анун ухва ти слу ге Да ви до ве, и 

обри ја им бра де до по ла и от си је че им ха-
љи не по по ле, до зад њи це, и опра ви их 
на траг.
5. А кад то ја ви ше Да ви ду, он по сла пред 

њих, јер љу ди би ја ху грд но осра мо ће ни, и 
по ру чи им цар: Сје ди те у Је ри хо ну до кле 
вам на ра сте бра да, па он да до ђи те на траг.
6. Та да си но ви Амо но ви ви де ћи гдје се 

омра зи ше с Да ви дом, по сла ше си но ви 
Амо но ви, те нај ми ше Си ра ца од Вет-Ре-
о ва и Си ра ца од Со ве два де сет ти су ћа 
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пје ша ка, и у ца ра од Ма хе ти су ћу љу ди, и 
од Ис-То ва два на ест ти су ћа љу ди.
7. А Да вид кад то чу, по сла Јо а ва са свом 

хра бром вој ском сво јом.
8. И изи ђо ше си но ви Амо но ви, и увр-

ста ше се пред вра ти ма, а Сир ци из Со ве и 
из Ре о ва и љу ди из Ис-То ва и из Ма хе би-
ја ху за се бе у по љу.
9. И Јо ав ви де ћи на мје ште ну вој ску 

пре ма се би спри јед и иза леђа, узе ода-
бра не из све вој ске изра иљ ске, и на мје-
сти их пре ма Сир ци ма;
10. А оста ли на род пре да де Ави са ју 

бра ту сво је му да их на мје сти пре ма си но-
ви ма Амо но ви јем.
11. И ре че: Ако Сир ци бу ду ја чи од ме не, 

до ђи ми у по моћ; ако ли си но ви Амо но ви 
бу ду ја чи од те бе, ја ћу до ћи те би у по моћ.
12. Бу ди хра бар, и др жи мо се хра бро за 

свој на род и за гра до ве Бо га сво је га; а *Го-
спод не ка учи ни што Му је по во љи.

*5.Мој. 31,6.
13. Та да Јо ав и на род ко ји бје ше с њим 

при ма ко ше се да уда ре на Сир це, али они 
по бје го ше ис пред ње га.
14. А си но ви *Амо но ви ви де ћи гдје по бје-

го ше Сир ци, по бје го ше и они ис пред Ави-
са ја, и уђо ше у свој град. И вра ти се Јо ав од 
си но ва Амо но ви јех, и до ђе у Је ру са лим.

*2.Сам. 11,1.
15. Али Сир ци кад ви дје ше гдје их над-

би ше Изра иљ ци, ску пи ше се опет.
16. И Ада д-Е зер по сла, те до ве де Сир це ис-

пре ко ри је ке, ко ји до ђо ше у Елам; а Со вак 
вој во да Ада д-Е зе ров иђа ше пред њи ма.
17. Кад то ја ви ше Да ви ду, он ску пи све 

Изра иљ це, и при је ђе пре ко Јор да на и 
до ђе у Елам; и Сир ци се на мје сти ше про-
тив Да ви да и по би ше се с Да ви дом.
18. Али по бје го ше Сир ци ис пред Изра-

и ља, и по би Да вид Си ра ца се дам сто ти на 
кола и че тр де сет ти су ћа ко њи ка; и Со ва ка 
вој во ду њи хо ва уби, те по ги бе он дје.
19. И кад ви дје ше сви ца ре ви, слу ге 

Ада д-Езе ро ве, да их раз би Изра иљ, учи-
ни ше мир с Изра и љем, и слу жа ху им, и 
Сир ци не сми ја ху ви ше по ма га ти си но-
ви ма Амо но ви јем.

Давидова прељуба 
и кривица за крв.

11.А кад про ђе го ди на, у ври је ме 
кад *ца ре ви иду на вој ску, 

по сла Да вид Јо а ва и слу ге сво је с њим, и 
све га Изра и ља, те по ти ра ху си но ве Амо-
но ве, и оп ко ли ше Ра ву; а Да вид оста у Је-
ру са ли му. *1.Днев. 20,1.
2. И предве че уста Да вид с по сте ље сво је, 

и хо да ју ћи по кро ву цар ско га дво ра 
угле да с кро ва же ну гдје се ми је, а же на 
би ја ше вр ло ли је па на очи.
3. И Да вид по сла да про пи та ју за же ну и 

ре ко ше: Ни је ли то Вит са ве ја кћи Ели ја-
мо ва же на Ури је Хе те ји на?
4. И Да вид по сла по сла ни ке да је до ве ду; 

и кад до ђе к ње му, он ле же с њом, а она се 
бје ше очи сти ла од не чи сто те сво је; по-
сли је се вра ти сво јој ку ћи.
5. И за труд ње же на, те по сла и ја ви Да-

ви ду го во ре ћи: Труд на сам.
6. Та да Да вид по сла к Јо а ву и по ру чи: 

По шљи ми Ури ју Хе те ји на. И по сла Јо ав 
Ури ју к Да ви ду.
7. И кад Ури ја до ђе к ње му, за пи та га Да-

вид ка ко је Јо ав и ка ко је на род и ка ко иде 
рат.
8. По том ре че Да вид Ури ји: Иди ку ћи 

сво  јој, и опе ри но ге сво је. И Ури ја изи ђе 
из ца ре ва дво ра, а за њим из не со ше је ло 
цар ско.
9. Али Ури ја ле же на вра ти ма дво ра ца-

ре ва са сви јем слу га ма го спо да ра сво је га, 
и не оти де ку ћи сво јој.
10. И ја ви ше Да ви ду го во ре ћи: Ури ја 

ни је оти шао ку ћи сво јој. А Да вид ре че 
Ури ји: Ни је си ли до шао с пу та? За што не 
идеш ку ћи сво јој?
11. А *Ури ја ре че Да ви ду: †Ков чег и Из-

ра  иљ и Ју да сто је по ша то ри ма, и Јо ав го-
спо дар мој и слу ге го спо да ра мо је га сто је у 
по љу, па ка ко бих ја ушао у ку ћу сво ју да је-
дем и пи јем и спа вам са же ном сво јом? Та-
 ко ти био жив и та ко би ла жи ва ду ша тво ја, 
не ћу то учи ни ти. *1.Днев. 11,41. †1.Сам. 4,4.
12. Та да ре че Да вид Ури ји: Оста ни ов-

дје још да нас, па ћу те сју тра от пу сти ти. 
Та ко оста Ури ја у Је ру са ли му онај дан и 
сју тра дан.
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13. И по зва га Да вид да је де и пи је с њим, 
те га опи је. А уве че оти де, те ле же на по-
сте љу сво ју са слу га ма го спо да ра сво је га, 
а ку ћи сво јој не оти де.
14. А ују тру на пи са Да вид *књи гу Јо а ву, 

и по сла по Ури ји. *1.О цар. 21,8.
15. А у књи зи пи са и ре че: На мје сти те 

*Ури ју гдје је нај же шћи бој, па се уз мак-
ни те од ње га да би га уби ли да по ги не.

*2.Сам. 12,9.
16. И Јо ав оп ко лив ши град на мје сти 

Ури ју на мје сто гдје је знао да су нај хра-
бри ји љу ди.
17. И изи ђо ше љу ди из гра да и по би ше се 

с Ју дом. И по ги бе из на ро да не ко ли ко слу-
 га Да ви до ви јех; по ги бе и Ури ја Хе те јин.
18. Та да Јо ав по сла к Да ви ду, и ја ви му 

све што би у бо ју.
19. И за по вје ди гла сни ку го во ре ћи: Кад 

при по вје диш ца ру све што је би ло у бо ју,
20. Ако се раз гње ви цар и ре че ти: За што 

сте ишли та ко бли зу гра да да се би је те, зар 
ни је сте зна ли ка ко се стри је ља с гра да?
21. Ко је убио *Ави ме ле ха си на Је ру ве-

се то ва? Ни је ли †же на ба ци ла на њ ко мад 
жрв ња са зи да, те по ги бе у Те ве су? За што 
сте ишли бли зу зи да, та да ре ци: По ги нуо 
је и слу га твој Ури ја Хе те јин.

*Суд. 9,53. †2.Сам. 20,21.
22. И оти де гла сник, и до шав ши ја ви Да-

ви ду све за што га је по слао Јо ав.
23. И ре че гла сник Да ви ду: Би ја ху ја чи 

од нас, и изи ђо ше у по ље на нас, али их 
уз би смо до вра та град ских.
24. А стри јел ци ста до ше стри је ља ти на 

слу ге тво је са зи да, и по ги бе не ко ли ко 
слу га ца ре ви јех, та ко и слу га твој Ури ја 
Хе те јин по ги бе.
25. Та да ре че Да вид гла сни ку: Ова ко ре ци 

Јо а ву: Не бу ди зло во љан за то; јер мач про-
жди ре сад ово га сад оно га; удри још ја че 
на град и рас ко пај га. Та ко га охра бри.
26. А же на Ури ји на чув ши да је по ги нуо 

муж ње зин Ури ја, пла ка за му жем сво јим.
27. А кад про ђе жа лост, по сла Да вид и 

узе је у ку ћу сво ју, и она му по ста *же на, 
и ро ди му си на. Али не бје ше по во љи Го-
спо ду што учи ни Да вид. *2.Сам. 12,9.

Натанова бесједа за покајање. Давид 
признаје свој гријех и добија опроштење. 

Соломуново рођење. Освајање Раве.

12.И по сла Го спод На та на к Да ви-
ду; и он до шав к ње му ре че 

му: У јед ном гра ду би ја ху два чо вје ка, је-
дан бо гат а дру ги си ро мах.
2. Бо га ти има ше ова ца и го ве да вр ло 

мно го;
3. А си ро мах не ма ше ни шта до јед ну ов-

чи цу, ко ју бје ше ку пио, и хра ња ше је, те од-
ра сте уза њ и уз дје цу ње го ву, и је ђа ше од 
ње го ва за ло га ја, и из ње го ве ча ше пи ја ше, и 
на кри лу му спа ва ше, и би ја ше му као кћи.
4. А до ђе пут ник к бо га то ме чо вје ку, а 

ње му би жао узе ти из сво јих ова ца или 
го ве да да зго то ви пут ни ку ко ји до ђе к 
ње му; не го узе ов цу оно га си ро ма ха, и 
зго то ви је чо вје ку, ко ји до ђе к ње му.
5. Та да се Да вид вр ло раз гње ви на оно га 

чо вје ка, и ре че На та ну: Та ко жив био 
Го спод, за слу жио је смрт онај ко ји је то 
учи нио.
6. И ов цу не ка пла ти уче тво ро, што је то 

учи нио и ни је му жао би ло.
7. Та да ре че На тан Да ви ду: Ти си тај. 

Ова ко ве ли Го спод Бог Изра и љев: Ја сам 
те по ма зао за ца ра над Изра и љем, и Ја сам 
те из ба вио из ру ку Са у ло ви јех.
8. И дао сам ти дом го спо да ра тво је га, и 

же не го спо да ра тво је га на кри ло тво је, 
дао сам ти дом Изра и љев и Ју дин; и ако је 
ма ло, до дао бих ти то и то.
9. За што си пре зрео ри јеч Го спод њу чи-

не ћи што Ње му ни је по во љи? Ури ју Хе-
те ји на убио си ма чем и узео си же ну ње-
го ву се би за же ну, а ње га си убио ма чем 
си но ва Амо но ви јех.
10. За то не ће се од ма ћи мач од до ма тво-

је га до ви је ка, што си Ме пре зрео и узео 
же ну Ури је Хе те ји на да ти бу де же на.
11. Ова ко ве ли Го спод: Ево, Ја ћу по ди-

гну ти на те зло из до ма тво је га, и узе ћу 
же не тво је на тво је очи, и да ћу их бли-
жње му тво је му, те ће спа ва ти са же на ма 
тво јим на ви ди ку сва ко ме.
12. Јер ти си учи нио тај но, али ћу Ја ово 

учи ни ти пред сви јем Изра и љем и сва-
ко ме на ви ди ку.
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13. Та да ре че *Да вид На та ну: Са гри је ших 
†Го спо ду. А На тан ре че Да ви ду: И Го спод 
је про нио гри јех твој; не ћеш умри је ти.

*2.Сам. 24,10. †Псал. 32,5.  скинуо с тебе
14. Али што си ти јем дје лом дао при ли ку 

не при ја те љи ма Го спод њим да ху ле, за то 
ће ти умри је ти син ко ји ти се ро дио.
15. По том На тан оти де сво јој ку ћи. А Го-

спод уда ри ди је те ко је ро ди же на Ури ји на 
Да ви ду, те се раз бо ље на смрт.
16. И Да вид се мо ља ше Бо гу за ди је те, и 

по шћа ше Да вид, и до шав ши ле жа ше пре-
 ко ноћи на *зе мљи. *2.Сам. 13,31.
17. И стар је ши не до ма ње го ва уста ше 

око ње га да га по диг ну са зе мље, али он 
не хтје, ни ти је де што с њи ма. заузеше се
18. А кад би сед ми дан, умри је ди је те; и 

не сми ја ху слу ге Да ви до ве ја ви ти му да је 
ди је те умр ло, јер го во ра ху: Ево, док ди-
је те би ја ше жи во, го во ра смо му, па нас 
не хтје по слу ша ти; а ка ко ће мо му ка за ти: 
Умр ло је ди је те, хо ће га уцви је ли ти?
19. А Да вид ви де ћи гдје слу ге ње го ве 

шап ћу ме ђу со бом, до сје ти се да је умр ло 
ди је те; и ре че Да вид слу га ма сво јим: Је ли 
умр ло ди је те? А они ре ко ше: Умр ло је.
20. Та да Да вид уста са зе мље, и уми се, и 

на ма за се и пре о бу че се; и оти де у дом Го-
спод њи, и по кло ни се. По том опет до ђе 
ку ћи сво јој, и за и ска да му до не су да је де; 
и је де.
21. А слу ге ње го ве ре ко ше му: Шта то ра-

диш, док би ја ше ди је те жи во, по стио си и 
пла као; а кад умри је ди је те, устао си и је-
деш.
22. А он ре че: Док ди је те би ја ше жи во, 

по стио сам и пла као, јер го во рах: Ко зна, 
мо же се сми ло ва ти *Го спод на ме да ди-
је те оста не жи во. *Иса. 38,5.
23. А са да умр ло је; што бих по стио? Мо гу 

ли га по вра ти ти? Ја ћу оти ћи к ње му, али 
оно не ће се вра ти ти к ме ни.
24. По том *Да вид утје ши Вит са ве ју же ну 

сво ју, и оти де к њој, и ле же с њом. И она 
ро ди си на, ко је му над је име Со ло мун. И 
мио бје ше Го спо ду. *Мат. 1,6.
25. И по сла На та на про ро ка, те му над је 

име Је ди ди ја, ра ди Го спо да. Вољен од Бога

26. А *Јо ав би ју ћи †Ра ву си но ва Амо но-
вих, узе цар ски град. *1.Днев. 20,1. †5.Мој. 3,11.
27. И по сла по сла ни ке к Да ви ду, и ре че: 

Бих Ра ву, и узех град на во ди.
28. Не го са да ску пи оста ли на род, и ста ни 

у око пре ма гра ду, и узми га, да га не бих ја 
узео и мо је се име спо ми ња ло на ње му.
29. И Да вид ску пив сав на род оти де на 

Ра ву, и уда ри на њу, и узе је.
30. И узе *ца ру њи хо ву с гла ве кру ну, у ко-

јој бје ше та ла нат зла та, с дра гим ка ме њем, 
и мет ну ше је на гла ву Да ви ду, и од не се из 
гра да пли јен вр ло ве лик. *1.Днев. 20,2.
31. А на род ко ји би ја ше у ње му из ве де и 
мет ну их под пи ле и под бра не гво зде не и 

под сје ки ре гво зде не, и са гна их у пе ћи гдје 
се опе ке пе ку. И та ко учи ни сви јем гра до-
ви ма си но ва Амо но ви јех. По том се вра ти 
Да вид са сви јем на ро дом у Је ру са лим.

примора на тежак рад

Амнонов гријех и смрт. 
Авесаломово бјежање.

13.А по том се до го ди: Аве са лом 
син Да ви дов има ше ли је пу 

*се стру по име ну †Та ма ру, и за ми ло ва је 
‡Ам нон син Да ви дов.

*5.Мој. 27,22. †1.Днев. 3,9. ‡2.Сам. 3,2.
2. И ту жа ше Ам нон та ко да се раз бо ље 

ра ди Та ма ре се стре сво је; јер бје ше дје-
вој ка, те се Ам но ну чи ња ше те шко да јој 
учи ни што.
3. А има ше Ам нон при ја те ља, ко је му име 

бје ше Јо на дав син Са ме бра та Да ви до ва; 
и Јо на дав бје ше вр ло до ми шљат.
4. И ре че му: Што се та ко су шиш, ца рев 

си не, од да на на дан? Не би ли ми ка зао? 
А Ам нон му ре че: Љу бим Та ма ру се стру 
Аве са ло ма бра та сво је га.
5. Та да му ре че Јо на дав: Ле зи у по сте љу 

сво ју, и учи ни се бо ле стан; па кад до ђе 
отац твој да те ви ди, ти му ре ци: Не ка 
до ђе Та ма ра се стра мо ја да ме на хра ни, и 
да зго то ви пред мо јим очи ма је ло да гле-
дам, и из ње зи не ру ке да је дем.
6. И Ам нон ле же и учи ни се бо ле стан; и 

кад до ђе цар да га ви ди, ре че Ам нон ца ру: 
Не ка до ђе Та ма ра се стра мо ја и зго то ви 
пре да мном два јел а да је дем из ње зи не 
ру ке.
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7. Та да Да вид по сла к Та ма ри ку ћи, и по-
ру чи јој: Иди у ку ћу бра та сво је га Ам но на 
и зго то ви му је ло.
8. И Та ма ра оти де у ку ћу бра та сво је га 

Ам но на, и он ле жа ше; и узе бра шна и за-
ми је си и зго то ви је ло пред њим и ску ха.
9. По том узе та ви цу и из ру чи пре да њ; 

али Ам нон не хтје је сти, не го ре че: Ка-
жи те не ка изи ђу сви ко ји су код ме не. И 
изи ђо ше сви.
10. Та да ре че Ам нон Та ма ри: До не си то 

је ло у кли јет да је дем из тво је ру ке. И Та-
ма ра узе је ло што бје ше зго то ви ла, и до-
не се Ам но ну бра ту сво је му у кли јет.
11. А кад му пру жи да је де, он је ухва ти и 

ре че јој: Хо ди, ле зи са мном, се стро мо ја!
12. А она му ре че: Не, бра те, не мој ме 

осра мо ти ти, јер се та ко не ра ди у *Изра-
и љу, не чи ни то га †без у мља.

*1.Мој. 34,7. †Суд. 19,23.
13. Ку да бих ја са сра мо том сво јом? А ти 

би био као ко ји од нај го рих љу ди у Изра-
и љу. Не го го во ри ца ру; он ме не ће те би 
од ре ћи.
14. Али је он не хтје по слу ша ти, не го са-

вла дав ши је осра мо ти је и об ле жа је.
15. А по сли је омр зе на њу Ам нон ве о ма, 

те мр жња ко јом мр жа ше на њу бје ше ве ћа 
од љу ба ви ко јом је при је љу бља ше. И ре че 
јој Ам нон: Уста ни, од ла зи.
16. А она му ре че: То ће би ти ве ће зло од 

оно га ко је си ми учи нио што ме тје раш. 
Али је он не хтје по слу ша ти.
17. Не го вик ну мом ка ко ји га слу жа ше, 

и ре че му: Во ди ову од ме не на по ље, и за-
кљу чај вра та за њом.
18. А она има ше на се би ша ре ну ха љи ну, 

јер та кве ха љи не но ша ху цар ске кће ри 
док су дје вој ке. И слу га ње гов из ве де је 
на по ље, и за кљу ча за њом вра та.
19. Та да Та ма ра по су се пе пе лом по гла ви 

и раз дри је ша ре ну ха љи ну ко ју има ше на 
се би, и мет ну ру ку сво ју на гла ву, и оти де 
ви чу ћи.
20. А брат ње зин Аве са лом ре че јој: Да 

ни је Ам нон брат твој био с то бом? Али, 
се стро мо ја, ћу ти, брат ти је, не ми сли о 
том. И та ко оста Та ма ра оса мље на у ку ћи 
бра та сво је га Аве са ло ма.
21. И цар Да вид чув ши све ово раз гње ви 

се вр ло.

22. Аве са лом пак не го во ра ше с Ам но-
ном ни ру жно ни ли је по; јер Аве са лом 
мр жа ше на Ам но на што му осра мо ти се-
стру Та ма ру.
23. А по сли је дви је го ди не кад се стри-

зи ја ху *ов це Аве са ло мо ве у Вал-Асо ру, 
ко ји је код Је фре ма, он по зва све си но ве 
ца ре ве. *1.Мој. 38,12.
24. И до ђе Аве са лом к ца ру и ре че му: 

Ево, сад се стри гу ов це слу зи тво је му; 
не ка по ђе цар и слу ге ње го ве са слу гом 
сво јим.
25. Али цар ре че Аве са ло му: Не мој, си не, 

не мој да иде мо сви, да ти не бу де мо на те-
го ту. И прем да на ва љи ва ше, опет не хтје 
ићи, не го га бла го сло ви.
26. А Аве са лом ре че: Кад ти не ћеш, а оно 

не ка иде с на ма Ам нон брат мој. А цар му 
ре че: Што да иде с то бом?
27. Али на ва ли Аве са лом на њ, те пу сти с 

њим Ам но на и све си но ве цар ске.
28. Та да Аве са лом за по вје ди мом ци ма 

сво јим го во ре ћи: Па зи те, кад се *ср це Ам-
но ну раз ве се ли од †ви на, и ја вам ре чем: 
Убиј те Ам но на; та да га убиј те; не бој те се, 
јер вам ја за по ви је дам, бу ди те сло бод ни и 
хра бри. *1.Сам. 25,36. †1.Мој. 9,21.
29. И учи ни ше с Ам но ном слу ге Аве са-

ло мо ве ка ко им за по вје ди Аве са лом. Та да 
уста ше сви си но ви ца ре ви и по ја ха ше 
свак сво ју ма згу и по бје го ше.
30. А до кле још би ја ху на пу ту, до ђе глас 

Да ви ду да је Аве са лом по био све си но ве 
ца ре ве, да ни је остао од њих ни је дан.
31. Та да устав ши цар раз дри је ха љи не сво-

 је, и ле же на зе мљу, и све слу ге ње го ве, ко је 
ста ја ху око ње га раз дри је ше ха љи не сво је.
32. А Јо на дав син Са ме бра та Да ви до ва 

про го во ри и ре че: Не ка не го во ри го спо-
дар мој да су по би ли сву дје цу, ца ре ве си-
но ве; по ги нуо је са мо Ам нон, јер Аве са-
лом бје ше та ко на у мио од оно га да на кад 
Ам нон осра мо ти Та ма ру се стру ње го ву.
33. Не ка, да кле, цар го спо дар мој не ми-

сли о том у ср цу сво јем го во ре ћи: Сви си-
но ви ца ре ви по ги бо ше; јер је са мо Ам нон 
по ги нуо.
34. А Аве са лом по бје же. А мо мак на 

стра жи по ди же очи сво је и угле да, а то 
мно ги на род иде к ње му по крај го ре.
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35. И Јо на дав ре че ца ру: Ево иду си но ви 
ца ре ви; као што је ка зао слу га твој, та ко 
је би ло.
36. И кад из ре че, а то си но ви ца ре ви до-

ђо ше, и по ди гав ши глас свој пла ка ше; а и 
цар и све слу ге ње го ве пла ка ше вр ло.
37. *Аве са лом пак по бје же и оти де к Тал-

ма ју си ну Ами ју до ву ца ру ге сур ском. А Да-
вид пла ка ше за си ном сво јим сва ки дан.

*2.Сам. 3,3.
38. А кад Аве са лом уте че и до ђе у *Ге сур, 

оста он дје три го ди не. *2.Сам. 14,23.
39. По том за же ље цар Да вид оти ћи к 

Аве са ло му, јер се утје ши за Ам но ном што 
по ги бе.

Јоав добива милост за Авесалома
помоћу једне жене из Текује.

14.А Јо ав син Се ру јин опа зи да се 
ср це ца ре во обра ти ло к Аве-

са ло му.
2. И по сла Јо ав у Те ку ју те до зва оту да 

же ну лу ка ву, па јој ре че: Учи ни се као да 
си у жа ло сти, и обу ци жа ло сне ха љи не, 
и не мој се на ма за ти уљем, не го бу ди као 
же на ко ја одав на жа ли за мр тви јем.
3. И оти ди к ца ру, и го во ри му та ко и 

та ко. И на у чи је Јо ав шта ће го во ри ти.
4. И кад оти де же на Те ку јан ка к ца ру да 

го во ри, па де ни чи це на зе мљу и по кло ни 
се, и ре че: По ма гај, ца ре!
5. А цар јој ре че: Што ти је? А она ре че: 

Удо ви ца сам, умро ми је муж.
6. А има ше слу шки ња тво ја два си на, па 

се сва ди ше у по љу, а не бје ше ни ко га да их 
раз ва ди, те је дан уда ри дру го га и уби га.
7. И гле, сав дом уста на слу шки њу тво ју 

го во ре ћи: Дај то га што је убио бра та сво-
је га да га по гу би мо за живот бра та ње-
го ва, ко је га је убио, и да ис три је би мо на-
сљед ни ка; и та ко хо ће да уга се искру ко ја 
ми је оста ла, да не оста ве име на му жу мо-
је му ни остат ка на зе мљи.
8. А цар ре че же ни: Иди ку ћи сво јој, а ја 

ћу на ре ди ти за те.
9. А же на Те ку јан ка ре че ца ру: Ца ре го-

спо да ру, не ка на ме и на дом оца мо је га 
пад не кри ви ца, а цар и ње гов при је сто 
не ка је прав.

10. А цар ре че: Ко уз го во ри на те, до ве ди 
га к ме ни, и не ће те се ви ше до та ћи.
11. А она ре че: Не ка се опо ме не цар Го-

спо да Бо га сво је га, да се не умно же освет-
ни ци ко ји уби ја ју, и да не уби ју си на мо-
је га. А он ре че: Та ко жив био *Го спод, ни-
јед на дла ка с тво је га си на не ће па сти на 
зе мљу. *1.Сам. 14,45.
12. А же на ре че: Да ка же слу шки ња тво ја 

не што ца ру го спо да ру. А он ре че: Го во ри.
13. А же на ре че: А за што си на ми слио та-

кву ствар на ро ду Бо жи је му, јер цар као да 
је крив го во ре ћи та ко, јер не ће цар да до-
зо ве на траг оно га ко га је ода гнао.
14. Јер ће мо до и ста по мри је ти, и је смо 

као во да ко ја се про спе на зе мљу и ви ше 
се не мо же ску пи ти; јер му Бог ни је узео 
жи во та, не го је на у мио да ода гна ни не 
оста не ода гнан од ње га.
15. И та ко до ђох да ка жем ово ца ру го-

спо да ру сво је му, јер ме на род упла ши; за-
 то ре че слу шки ња тво ја: Да го во рим ца ру, 
мо же би ти да ће учи ни ти цар што слу-
шки ња ње го ва ка же.
16. Јер ће цар усли ши ти и из ба ви ти слу-

шки њу сво ју из ру ке оно га ко ји хо ће да 
ис три је би ме не и си на мо је га из на сљед-
ства Бо жи је га.
17. И слу шки ња тво ја ре че: Ри јеч ца ра 

го спо да ра мо је га би ће ми утје ха, јер је 
цар го спо дар мој као *ан ђео Бож ји, те 
слу ша и до бро и зло, и Го спод ће Бог твој 
би ти с то бом. *1.Сам. 29,9.
18. А цар од го во ри и ре че же ни: Не мој 

та ји ти од ме не што ћу те пи та ти. А же на 
ре че: Не ка го во ри цар го спо дар мој.
19. Та да цар ре че: Да ни је Јо а вов по сао у 

све му то ме што чи ниш? А же на од го во ри 
и ре че: Та ко да је жи ва ду ша тво ја, *ца ре го-
спо да ру, не мо же се ни на де сно ни на ли је во 
од све га што ка за цар го спо дар мој; јер слу га 
твој Јо ав за по ви је дио ми је и на у чио слу-
шки њу тво ју све ово да го во рим. *2.Сам. 14,3.
20. Слу га је твој Јо ав учи нио, те сам 

ова ко из ви ла бе сје ду сво ју; али је го спо-
дар мој му дар као *ан ђео Бож ји, те зна све 
што би ва на зе мљи. *2.Сам. 19,27.
21. Та да ре че цар Јо а ву: Ево, ти си учи нио 

то, иди, до ве ди на траг ди је те Аве са ло ма.
22. Та да па де Јо ав ли цем на зе мљу, и по-

кло ни се и бла го сло ви ца ра, и ре че Јо ав: 
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Да нас ви ди слу га твој да сам на шао ми-
лост пред то бом, ца ре го спо да ру, кад је 
цар учи нио што му слу га ње гов ре че.
23. По том се по ди же Јо ав и оти де у Ге сур, 

и до ве де на траг у Је ру са лим Аве са ло ма.
24. И цар ре че: Не ка иде сво јој ку ћи, а 

ли ца мо је га да не ви ди. И оти де *Аве са-
лом сво јој ку ћи, и не ви дје ли ца ца ре ва.

*2.Сам. 13,20.
25. А не бје ше чо вје ка та ко ли је па као Аве-

са лом у свем Изра и љу, да га та ко хва ле; од 
пе те до тје ме на не бје ше на ње му ма не.
26. И кад би стри гао гла ву, а има ше оби-

чај сва ке го ди не стри ћи је, јер му би ја ше 
те шко, мје рио би ко су с гла ве сво је, и би-
ва ше је двје ста си ка ла цар ском мје ром.
27. И ро ди ше се Аве са ло му три си на и 

јед на кћи, ко јој би ја ше име Та ма ра, и она 
би ја ше ли је па.
28. И Аве са лом оста ци је ле дви је го ди не 

у Је ру са ли му, а ли ца ца ре ва не ви дје.
29. Та да по сла Аве са лом по Јо а ва да га по-

шље к ца ру; али он не хтје до ћи к ње му; и 
по сла опет дру ги пут, али он не хтје до ћи.
30. Та да ре че слу га ма сво јим: Ви ди те ли 

њи ву Јо а во ву по ред мо је? На њој је је чам; 
Иди те и упа ли те је. И упа ли ше слу ге Аве-
са ло мо ве ону њи ву.
31. Та да се по ди же Јо ав, и до ђе к Аве са-

ло му у ку ћу, и ре че му: За што слу ге тво је 
упа ли ше мо ју њи ву?
32. Аве са лом ре че Јо а ву: Ето слао сам к 

те би го во ре ћи: Хо ди ова мо да те по шљем 
к ца ру да му ка жеш: За што сам до шао из 
Ге су ра? Бо ље би би ло да сам још он дје. 
Хоћу да ви дим ли це ца ре во; ако ли има 
ка ква кри ви ца на ме ни, не ка ме по гу би.
33. И оти де Јо ав к ца ру, и ка за му. И до-

зва Аве са ло ма; а он до шав ши к ца ру по-
кло ни се ли цем до зе мље пред ца рем, и 
цар цје ло ва Аве са ло ма.

Авесаломова буна. 
Давидово бекство.

15.А по сли је то га на ба ви се би 
Аве са лом ко ла и ко ња и пе-

де сет љу ди, ко ји тр ча ху пред њим.
2. И уста ја ше ра но Аве са лом, и ста ја ше 

крај пу та код вра та; и ко год има ше пар-
ни цу и иђа ше ца ру на суд, Аве са лом га 
до зи ва ше к се би и го во ра ше: Из ко га си 

гра да? А кад би онај од го во рио: Слу га је 
твој из то га и то га пле ме на Изра и ље ва,
3. Та да би му ре као Аве са лом: Ви диш, 

тво ја је ствар до бра и пра вед на, али те 
не ма ко са слу ша ти код ца ра.
4. Још го во ра ше Аве са лом: Кад бих ја 

био по ста вљен да су дим у зе мљи, да сва ки 
к ме ни до ла зи ко ји има по сла на су ду, ја 
бих му дао пра ви цу.
5. И кад би му ко при сту пио да му се по-

кло ни, он би пру жио ру ку сво ју, те би га 
ухва тио и по љу био.
6. Та ко чи ња ше Аве са лом са сва ким 

Изра иљ цем, ко ји до ла жа ше на суд к ца ру; 
и Аве са лом при ма мљи ва ше ср ца љу ди 
Изра и ља ца.
7. А кад про ђе че тири го ди не, ре че Аве-

са лом ца ру: Да оти дем у Хе врон да из вр-
шим за вјет ко ји сам за вје то вао Го спо ду.
8. Јер кад сје ђах у Ге су ру у Си ри ји, учи ни за-

вјет слу га твој ре кав ши: Ако ме Го спод од  ве-
 де на траг у Је ру са лим, по слу жи ћу Го спо ду.
9. А цар му ре че: Иди с ми ром. И он се 

по  ди же и оти де у Хе врон.
10. И ра за сла Аве са лом по сви јем пле-

ме ни ма Изра и ље вим ухо де по ру чив ши: 
Кад чу је те тру бе да за тру бе, ре ци те: За-
ца ри се Аве са лом у Хе вро ну. тајне гласнике
11. А с Аве са ло мом оти де двје ста љу ди 

из Је ру са ли ма по зва ни јех; али оти до ше у 
про сто ти сво јој не зна ју ћи ни шта.
12. А Аве са лом по сла и по Ахи то фе ла Ги-

ло ња ни на, са вјет ни ка Да ви до ва, да до ђе 
из гра да сво је га Ги ло на, кад при но ша ше 
жр тве. И бу на по ста ја ка, и на род се све 
ви ше стје ца ше к Аве са ло му.
13. Та да до ђе гла сник к Да ви ду и ре че: 

*Ср це Изра и љу при ста за Аве са ло мом.
*Суд. 9,3.

14. А Да вид ре че *сви јем слу га ма сво јим 
ко је би ја ху с њим у Је ру са ли му: Устај те, 
да бје жи мо; ина че не ће мо уте ћи од Аве-
са ло ма; бр же по хи тај те, да не по хи та он и 
не стиг не нас и обо ри на нас зло, и гра да 
не окре не под мач. *2.Сам. 19,9.
15. А слу ге ца ре ве ре ко ше ца ру: Што 

је год во ља ца ру го спо да ру на ше му, ево 
слу гу тво јих.
16. И оти де цар пје ши це и сав дом ње гов; 

са мо де сет *же на ино ча оста ви цар да му 
чу ва ју ку ћу. *2.Сам. 12,11.
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17. И кад оти де цар и сав на род пје ши це, 
уста ви ше се на јед ном мје сту по да ле ко.
18. А све слу ге ње го ве иђа ху уза њ, и сви 

*Хе ре те ји и сви Фе ле те ји; и сви Ге те ји, 
шест сто ти на љу ди, ко ји би ја ху до шли пје-
шке из Га та, иђа ху пред ца рем. *2.Сам. 20,7.
19. И ре че цар *Ита ју Ге те ји ну: Што и ти 

идеш с на ма? Вра ти се и оста ни код ца ра; 
јер си стра нац и опет ћеш оти ћи у сво је 
мје сто. *2.Сам. 18,2.
20. Ју че си до шао, па зар да нас да те кре-

ћем да се по ту цаш с на ма? Ја ћу ићи ку да 
мо гу, а ти се вра ти и од ве ди на траг бра ћу 
сво ју. Не ка ми лост и вје ра бу де с то бом.
21. А Итај од го во ри ца ру и ре че: Та ко 

жив да је *Го спод и та ко да је жив цар го-
спо дар мој, гдје бу де цар го спо дар мој, 
би ло на смрт или на жи вот, он дје ће би ти 
и слу га твој. *1.Сам. 20,3.
22. Та да ре че Да вид Ита ју: А ти хо ди. И 

та ко по ђе Итај Ге те јин са сви јем љу ди ма 
сво јим и свом дје цом што би ја ху с њим.
23. И сва зе мља пла ка ше иза гла са и сав 

на  род пре ла жа ше. И та ко цар при је ђе пре-
 ко по то ка *Ке дро на, и сав на род при је ђе 
иду ћи к †пу сти њи. *1.О цар. 2,37. †2.Сам. 16,2.
24. А гле и Са док би ја ше он дје и сви Ле-

ви ти с њим но се ћи ков чег за вје та Бо жи-
је га; и спу сти ше ков чег Бож ји, а по ђе и 
Ави ја тар, до кле сав на род изиђе из гра да.
25. И ре че цар Са до ку: Но си *ков чег Бож-

 ји на траг у град; ако на ђем ми лост пред Го-
спо дом, Он ће ме до ве сти на траг, и да ће ми 
да опет ви дим ње га и дом ње гов. *2.Сам. 6,17.
26. Ако ли ова ко ре че: Ни је си Ми мио; 

ево ме, не ка учи ни са мном што Му бу де 
во ља.
27. Још ре че цар Са до ку све ште ни ку: 

Ни је си ли ти ви дје лац? Вра ти се у *град с 
ми ром, и Ахи мас син твој и †Јо на тан син 
Ави ја та ров, два си на ва ша с ва ма.

*2.Сам. 17,17. †1.О цар. 1,42.
28. Ви ди те, ја ћу се за ба ви ти у по љу у 

*пу сти њи, до кле не до ђе од вас гла сник 
да ми ја ви. *2.Сам. 17,16.
29. И та ко Са док и Ави ја тар од не-

со ше ков чег Бож ји на траг у Је ру са лим, и 
оста ше он дје.

30. А Да вид иђа ше уз го ру *Ма слин ску, 
и иду ћи пла ка ше, и по кри ве не гла ве и 
бос иђа ше; та ко и сав на род, ко ји бје ше 
с њим, сва ки по кри ве не гла ве иђа ше, и 
иду ћи пла ка ше. *Зах. 14,4.
31. Та да ја ви ше *Да ви ду и ре ко ше му: 

Ахи то фел је ме ђу они ма ко ји се по бу-
ни ше с Аве са ло мом. А Да вид ре че: Раз биј 
на мје ру Ахи то фе ло ву, †Го спо де!

*2.Сам. 16,23. †Псал. 3,1.
32. И кад Да вид до ђе на врх го ре, гдје се 

шћа ше по кло ни ти Бо гу, гле, сре те га Ху-
сај Ар хи ја нин раз др те ха љи не и гла ве по-
су те пра хом.
33. И ре че му Да вид: Ако по ђеш са мном 

би ћеш ми на те го ту.
34. Али да се вра тиш у град и ре чеш Аве-

са ло му: Би ћу твој слу га, ца ре! Био сам 
ду го слу га тво ме оцу, а са да ћу та ко би ти 
те би слу га; раз би ћеш ми на мје ру Ахи то-
фе ло ву.
35. И све ште ни ци Са док и Ави ја тар не ће 

ли би ти с то бом? Што год чу јеш из ку ће 
ца ре ве, до ка жи Са до ку и Ави ја та ру све-
ште ни ци ма.
36. Ето, он дје су с њи ма два си на њи хо ва, 

Ахи мас Са до ков и Јо на тан Ави ја та ров, 
по њи ма ми ја вљај те што год до чу је те.
37. И оти де у град *Ху сај †при ја тељ Да-

ви дов, и ‡Аве са лом до ђе у Је ру са лим.
*2.Сам. 16,16. †При че 17,17. ‡2.Сам. 16,15.

Сива опада Мефивостеја. Симеј проклиње 
Давида. Авесалом извршава 
сраман савјет Ахитофелов.

16.А кад *Да вид при је ђе ма ло пре-
ко вр ха, гле, †Си ва, мо мак Ме-

фи во сте јев, сре те га, са два ма гар ца на то-
ва ре на, на ко ји ма бје ше двје ста хље бо ва и 
сто гро здо ва су хих и сто гру да смо ка ва и 
ми јех ви на. *2.Сам. 15,30. †2.Сам. 9,2.
2. И ре че цар Си ви: Шта ће ти то? А Си ва 

му ре че: Ма гар ци су за че љад ца ре ву, да 
ја шу, а хље бо ви и во ће да је ду мом ци, а 
ви но да пи је ко се умо ри у пу сти њи.
3. А цар му ре че: А гдје је син тво га го-

спо да ра? Ре че Си ва ца ру: Ено га, остао је 
у Је ру са ли му, јер ре че: Да нас ће ми дом 
Изра и љев вра ти ти цар ство оца мо је га.
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4. Та да ре че цар Си ви: Ево, тво је је све 
што је би ло Ме фи во сте је во. А Си ва ре че: 
Кла њам ти се, да на ђем ми лост пред то-
бом, ца ре го спо да ру!
5. И до ђе цар Да вид до Ва у ри ма; а гле, 

изи де одан де је дан од ро да до ма Са-
у ло ва, по име ну Си меј, син Ги рин, и 
иду ћи псо ва ше. проклињаше
6. И ба ца ше се ка ме њем на Да ви да и на 

слу ге ца ра Да ви да, ко је му и с де сне и с ли-
је ве стра не би ја ше сав на род и сви ју на ци.
7. А Си меј ова ко го во ра ше псу ју ћи: Од-

ла зи, од ла зи, кр во пи јо и зли ков че!
8. Обра ти Го спод на те бе све кр ви до ма 

Са у ло ва, на чи је си се мје сто за ца рио, и 
пре да де Го спод цар ство у ру ке Аве са-
ло му си ну тво је му; ето те са да у твом злу, 
јер си кр во пи ја.
9. Та да ре че ца ру Ави сај син Се ру јин: За-

што да псу је овај мр тви пас ца ра го спо-
да ра мо је га? Идем да му ски нем гла ву.
10. Али цар ре че: Шта је ва ма до ме не, си-

но ви *Се ру ји ни? Не ка псу је; јер му је †Го-
спод ре као: Псуј Да ви да. Па ко сми је ка за ти: 
За што та ко чи ниш? *2.Сам. 3,39. †2.О цар. 18,25.
11. Још ре че Да вид Ави са ју и сви јем слу-

га  ма сво јим: Ето, мој син, ко ји је иза шао 
од бе да ра мо јих, тра жи живот мо ј, а ка ко 
не ће овај син Ве ни ја ми нов? Оста ви те га 
не ка псу  је, јер му је *Го спод за по вје дио.

ако му је Бог рекао  *1.Сам. 26,19.
12. Да ако Го спод по гле да на не во љу мо ју, 

и вра ти ми Го спод до бро за псов ку ње-
го ву да на шњу.
13. И та ко Да вид са сво јим љу ди ма иђа ше 

сво јим пу тем; а Си меј иђа ше по крај го ре 
пре ма ње му јед на ко псу ју ћи и ба ца ју ћи 
се ка ме њем на њ, и по ди жу ћи прах.
14. И до ђе цар и сав на род што би ја ше с 

њим, умор ни, и од мо ри ше се он дје.
15. А Аве са лом и сав на род Изра и љев 

до ђо ше у Је ру са лим, и Ахи то фел с њим.
16. А кад Ху сај Ар хи ја нин при ја тељ Да-

ви дов до ђе к Аве са ло му, ре че Ху сај Аве-
са ло му: Да жи ви цар! Да жи ви цар!
17. А *Аве са лом ре че Ху са ју: Та ква ли је 

љу бав тво ја пре ма при ја те љу тво је му? За-
што ни је си оти шао с при ја те љем сво јим?

*2.Сам. 15,37.

18. А Ху сај ре че Аве са ло му: Не; не го ко га 
је иза брао Го спод и овај на род и сви Изра-
иљ ци, ње гов ћу би ти и код ње га ћу оста ти.
19. Сврх то га, ко ме бих слу жио? Еда ли 

не си ну ње го ву? Ка ко сам слу жио оцу 
тво је му, та ко ћу и те би.
20. А Аве са лом ре че Ахи то фе лу: Свје туј 

шта ће мо чи ни ти.
21. А Ахи то фел ре че Аве са ло му: Ле зи с 

ино ча ма оца сво је га, ко је је оста вио да му 
чу ва ју ку ћу, па кад чу је сав *Изра иљ ка ко 
си се омра зио с оцем сво јим, оси ли ће 
ру ка свје ма ко ји су с то бом. *1.Мој. 35,22.
22. Та да ра за пе ше Аве са ло му ша тор на 

кро ву, и Аве са лом ле же с ино ча ма оца 
сво је га на ви ди ку свје му Изра и љу.
23. И свјет ко ји да ва ше *Ахи то фел у оно 

ври је ме би ја ше као да би ко Бо га упи тао; 
та кав би ја ше сва ки свјет Ахи то фе лов и у 
Да ви да и у †Аве са ло ма.

савјет  *2.Сам. 15,31. †2.Сам. 15,12.

Ахитофелов лукав савјет се разбија. 
Његов сраман свршетак.

17.Још ре че Ахи то фел Аве са ло му: 
Да ода бе рем два на ест ти су ћа 

љу ди, па да идем и тје рам Да ви да но ћас.
2. Па ћу га стиг ну ти док је умо ран и из-

не мо гли јех ру ку; и упла ши ћу га, те ће по-
бје ћи сав на род што је с њим, па ћу уби ти 
ца ра са мо га.
3. И обра ти ћу сав на род к те би; јер за 

они јем ко га тра жиш сто ји да се сви вра те 
к те би; та да ће се сав на род уми ри ти.
4. И то се учи ни до бро Аве са ло му и сви-

јем стар је ши на ма Изра и ље ви јем.
5. Али ре че Аве са лом: До зо ви те и Ху са ја 

Ар хи ја ни на да чу је мо што ће и он ре ћи.
6. А кад до ђе Ху сај к Аве са ло му, ре че 

му Аве са лом го во ре ћи: Та ко и та ко ре че 
Ахи то фел; хо ће мо ли чи ни ти ка ко он 
ре че или не ће мо, ка жи ти.
7. А Ху сај ре че Аве са ло му: Ни је до бар 

свјет што је са да свје то вао Ахи то фел.
8. Још ре че Ху сај: Ти знаш оца сво је га 

и љу де ње го ве да су хра бри и да су љу та 
ср ца као ме двје ди ца кад јој от му ме двје-
ди ће у по љу; сврх то га, твој је отац рат-
ник, не ће но ћи ти с на ро дом.
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9. Гле, он се је са да са крио у ка кву ја му 
или на дру го ка кво мје сто. Па ако у пр ви 
мах ко ји од ови јех по ги ну, ко год чу је 
сва ки ће ре ћи: По би јен је на род ко ји при-
ста за Аве са ло мом.
10. А та да ће нај хра бри ји, у ко јих је ср це 

као ср це ла во во, кло ну ти. Јер сав Изра иљ 
зна да је твој отац ју нак и да су хра бри 
ко ји су с њим.
11. За то ја свје ту јем да ску пиш к се би све 

Изра иљ це од Да на до Вир са ве је да их бу де 
као пи је ска на мо ру, па ти гла вом иди у бој.
12. Та да ће мо по ћи на њ, гдје би се год на-

ла зио, и на па шће мо на њ као што ро са 
па да на зе мљу, да му не оста не ни је дан од 
сви јех љу ди што су с њим.
13. Ако ли уте че у град, сав на род изра-

иљ ски не ка до не се ужа под онај град, па 
ће мо га сву ћи у по ток, да се ни ка мен не 
на ђе он дје.
14. Та да ре че Аве са лом и сви Изра иљ ци: 

Бо љи је свјет Ху са ја Ар хи ја ни на не го 
свјет Ахи то фе лов. Јер Го спод бје ше на ре-
дио да се раз би је свјет Ахи то фе лов, ко ји 
бје ше бо љи, да би Го спод на ву као зло на 
Аве са ло ма.
15. По том ре че Ху сај све ште ни ци ма Са-

до ку и Ави ја та ру: Та ко и та ко свје то ва 
Ахи то фел Аве са ло ма и стар је ши не Изра-
и ље ве, а ја свје то вах та ко и та ко.
16. Не го бр же по шљи те, те ја ви те Да ви ду 

и ре ци те: Не мој но ћас но ћи ти у по љу у 
пу сти њи, не го при је ђи при је ко, да не бу де 
про ждрт цар и сав на род што је с њим.
17. А *Јо на тан и †Ахи мас ста ја ху код сту-

ден ца ‡Ро ги ла, и до ђе јед на слу шки ња и 
ка за им, да би оти шли те ја ви ли ца ру Да-
ви ду; јер се не сми ја ху по ка за ти ни ући у 
град. *2.Сам. 15,27. †2.Сам. 15,36. ‡Исус Н. 15,7.
18. Али их ви дје је дан мо мак, те ка за Аве-

са ло му; а они обо ји ца бр же оти до ше, и 
до ђо ше у Ва у рим у ку ћу јед но га чо вје ка, 
ко ји има ше на дво ру сту де нац, те се спу-
сти ше у њ.
19. И *же на узе и ра за стри је по ња ву по-

врх сту ден ца, и по врх ње ра за су пре-
кру пу. И та ко се не до зна. *Исус Н. 2,4.
20. Јер до ђо ше слу ге Аве са ло мо ве к оној 

*же ни у ку ћу, и ре ко ше јој: Гдје је Ахи мас и 

Јо на тан? А же на им ре че: Оти до ше пре ко 
по то ка. Та ко тра жив ши и не на шав ши 
вра ти ше се у Је ру са лим. *2.Мој. 1,19.
21. А кад оти до ше, они изиђо ше из сту-

ден ца, и оти до ше те ја ви ше ца ру Да ви ду, 
и ре ко ше му: Уста ни те и при је ђи те бр же 
пре ко во де; јер је та ко и та ко свје то вао 
Ахи то фел на вас.
22. Та да уста Да вид и сав на род што би-

ја ше с њим, и при је ђо ше пре ко Јор да на 
при је зо ре, не оста ни је дан да не при је ђе 
пре ко Јор да на.
23. Ахи то фел пак ви де ћи гдје се не учи ни 

ка ко он свје то ва, осе дла сво је га ма гар ца, па 
се по ди же и оти де ку ћи сво јој, у свој град, 
и на ре див ши за сво ју ку ћу обје си се те 
умри је, и би по гре бен у гро бу оца сво је га.
24. А Да вид до ђе у Ма ха на јим; Аве са лом 

пак при је ђе пре ко Јор да на и сав Изра иљ 
што бје ше с њим.
25. И по ста ви Аве са лом Ама су над вој-

ском, на мје сто Јо а во во; а Ама са бје ше 
син не ко га чо вје ка по име ну Итре Изра-
иљ ца, ко ји об ле жа Ави ге ју кћер На со ву, 
се стру Се ру је ма те ре Јо а во ве.
26. И ста де у око Изра иљ с Аве са ло мом у 

зе мљи Га ла до вој.
27. А кад до ђе Да вид у Ма ха на јим, Со-

ви је син На сов из Ра ве си но ва *Амо но-
ви јех и Ма хир син Ами лов из †Ло де ва ра 
и ‡Вар зе лај од Га ла да из Ро ге ли ма

*2.Сам. 10,1. †2.Сам. 9,4. ‡2.Сам. 19,31.
28. До не со ше по сте ље и ча ша и су до ва зе-

мља ни јех и пше ни це и јеч ма и бра шна и 
пре кру пе и бо ба и ле ћа и пр же ни јех зр на,
29. И ме да и ма сла и ова ца и си ра кра-

вље га; до не со ше Да ви ду и на ро ду што 
бје ше с њим да је ду. Јер го во ра ху: На род је 
гла дан и умо ран и же дан у тој пу сти њи.

Авесалом потучен и Јоав га убија. 
Глас Хусијев.

18.И пре бро ји Да вид на род што 
би ја ше с њим, и по ста ви им 

ти сућ ни ке и сто ти ни ке.
2. И пре да де Да вид тре ћи ну на ро да Јо а ву, 

и тре ћи ну Ави са ју си ну Се ру ји ну бра ту 
Јо а во ву, и тре ћи ну Ита ју Ге те ји ну. Па он да 
ре че цар на ро ду: И ја ћу ићи с ва ма.
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3. Али на род ре че: Не мој ти ићи; јер и да 
по бјег не мо, не ће ма ри ти за то; или да нас 
по ла из ги не, не ће ма ри ти за то; јер си ти 
сам као нас де сет ти су ћа, за то је бо ље да 
нам из гра да по ма жеш.
4. А цар им ре че: Што вам се чи ни да је 

до бро учи ни ћу. И цар ста де код вра та, и 
сав на род из ла жа ше по сто и по ти су ћу.
5. И за по вје ди цар Јо а ву и Ави са ју и 

Ита ју, и ре че: Чу вај те ми ди је те Аве са-
ло ма. И сав на род чу ка ко цар за по вје ди 
сви јем вој во да ма за Аве са ло ма.
6. И та ко изи ђе на род у по ље пред Изра-

и ља, и за мет ну се бој у шу ми Је фре мо вој.
7. Он дје раз би ше на род Изра и љев слу ге 

Да ви до ве, и мно го из ги бе он дје у онај 
дан, два де сет ти су ћа.
8. Јер се бој ра ши ри по свој зе мљи, и 

ви ше про ждри је на ро да у онај дан шу ма 
не го што про ждри је мач.
9. А Аве са лом се су ко би са слу га ма Да ви-

до ви јем, и Аве са лом ја ха ше на ма зги, и ма-
зга на и ђе под гра нат ве ли ки храст, те он 
за пе гла вом за храст и оста ви се ћи из ме ђу 
не ба и зе мље, а ма зга ис под ње га отр ча.
10. Ви дјев ши то је дан чо вјек ја ви Јо а ву, 

и ре че: Гле, ви дјех Аве са ло ма гдје ви си о 
хра сту.
11. А Јо ав ре че чо вје ку ко ји му то ка за: 

Гле, ви дје, па за што га не уби и не сва ли га 
на зе мљу? Ја бих ти дао де сет си ка ла сре-
бра и је дан по јас.
12. А чо вјек ре че Јо а ву: Да ми је у ру ка ма 

из мје ре но ти су ћа си ка ла сре бра, не бих 
ди гао ру ке сво је на си на ца ре ва; јер смо 
чу ли ка ко је цар за по вје дио те би и Ави-
са ју и Ита ју го во ре ћи: Чу вај те ми сви ди-
је те Аве са ло ма.
13. Или да сам учи нио не вје ру на сво ју 

ду шу, ни шта се не мо же од ца ра за та ји ти, 
и ти би сам устао на ме.
14. А Јо ав ре че: Не ћу ја дан гу би ти с то бом. 

Па узев три стри је ле у ру ку, за стри је ли их 
у ср це Аве са ло му, јо ште жи ву о хра сту.
15. По том оп ко ли ше Аве са ло ма де-

сет мо ма ка, ко ји но ша ху оруж је Јо а ву, и 
би ше га и уби ше.
16. Та да Јо ав за тру би у тру бу, и на род 

пре ста го ни ти Изра и ља, јер Јо ав уста ви 
на род.

17. И узе ше Аве са ло ма и ба ци ше у шу ми у 
ве ли ку ја му, и на ба ца ше на њ вр ло ве ли ку 
го ми лу ка ме ња; а *Изра иљ ци сви по бје-
го ше сва ки сво ме ша то ру. *2.Сам. 19,8.
18. Аве са лом пак бје ше по ди гао се би спо-

ме ник за жи во та у *до ли ни Цар ској; јер 
го во ра ше: Не мам си на, да се са чу ва спо-
мен име ну мо је му. И на зва онај спо ме ник 
сво јим име ном, ко ји се зо ве мје сто Аве са-
ло мо во до да на шње га да на. *1.Мој. 14,17.
19. Та да ре че *Ахи мас син Са до ков: 

Да отр чим да од не сем глас †ца ру, да га 
је Господ из ба вио из ру ку не при ја те ља 
ње го ви јех. *2.Сам. 15,36. †2.Сам. 17,17.
20. А Јо ав му ре че: Не мој да нас би ти гла-

сник, не го ћеш ја ви ти дру ги дан; а да нас не-
мој но си ти гла са, јер је син ца рев по ги нуо.
21. За ти јем ре че Јо ав Ху си ју: Иди, ја ви 

ца ру што си ви дио. И по кло ни се Ху си је 
Јо а ву, и отр ча.
22. А Ахи мас син Са до ков опет ре че Јо-

а ву: Што му дра го, да тр чим и ја за Ху си-
јем. Ре че Јо ав: Што би тр чао, си не, кад не-
маш до бра гла са?
23. Опет ре че: Што му дра го, да тр чим. 

Од го во ри му: А ти тр чи. И отр ча Ахи мас 
пре чим пу тем, и пре те че Ху си ја.
24. А Да вид сје ђа ше ме ђу дво јим вра ти ма, 

и *стра жар изи ђе на кров изнад вра та, на 
зид, и по ди гав ши очи сво је угле да, а то је-
дан †чо вјек тр чи. *2.О цар. 9,17. †1.Сам. 4,13.
25. Па по ви ка стра жар и ја ви ца ру. А цар 

ре че: Ако је је дан, глас но си. И онај иђа ше 
све бли же.
26. По том угле да стра жар дру го га чо-

вје ка гдје тр чи. И по ви ка стра жар к вра-
та ру и ре че: Ево још је дан, тр чи сам. А цар 
ре че: И он но си глас.
27. И ре че стра жар: Трк пр во га чи ни ми 

се као да је трк Ахи ма са си на Са до ко ва. 
Ре че цар: До бар је чо вјек, и иде с до бри-
јем гла сом.
28. Та да по ви ка Ахи мас и ре че ца ру: 

Срећ но! И по кло ни се ца ру ли цем до зе-
мље, и ре че: Да је бла го сло вен Го спод Бог 
твој, ко ји пре да де љу де ко ји по ди го ше 
ру ке сво је на ца ра го спо да ра мо је га.
29. А цар му ре че: Је ли здра во ди је те Аве-

са лом? Од го во ри Ахи мас: Ви дио сам ве-

ДРУ ГА КЊИ ГА СА МУ И ЛО ВА,  ГЛ. 18.



– 303 –

ли ку вре ву, кад Јо ав по сла слу гу ца ре ва и 
ме не слу гу тво је га, али не знам шта бје ше.
30. А цар му ре че: Укло ни се, и ста ни 

та мо. И он се укло ни, и ста де.
31. Та да, гле, до ђе Ху си је и ре че: Глас ца ру 

и го спо да ру мо је му да те је Го спод из ба вио 
да нас из ру ку сви јех ко ји уста ше на те.
32. А цар ре че Ху си ју: Је ли здра во ди-

је те Аве са лом? А Ху си је ре че: Не ка не-
при ја те љи го спо да ра мо је га ца ра и ко ји 
год уста ју на те зла ра ди, не ка про ђу као 
то ди је те.
33. Та да се цар сне ве се ли, и по пе се у 

гор њу кли јет над вра ти ма, и ста де пла-
ка ти, а иду ћи го во ра ше: Си не мој *Аве са-
ло ме, си не мој, си не мој Аве са ло ме, ка мо 
да сам ја умро мје сто те бе! Аве са ло ме 
си не мој, си не мој! *2.Сам. 19,4.

Давидово јадиковање. Људи од Јуде 
враћају га као цара. Његова царска 

великодушност и захвалност.

19.И ја ви ше Јо а ву: Ево цар пла че 
и ту жи за Аве са ло мом.

2. И по бје да оно га да на пре тво ри се у 
жа лост све му на ро ду, јер на род чу у онај 
дан гдје го во ре: Жа ли цар си на сво је га.
3. И на род се у онај дан кри ја ше ула зе ћи у 

град као што се кри је на род ко ји се сти ди 
кад по бјег не из бо ја.
4. А цар по кри ли це сво је; и ви ка ше иза 

гла са: Си не мој Аве са ло ме! Аве са ло ме 
си не мој, си не мој!
5. Та да уђе Јо ав к ца ру у ку ћу, и ре че: По-

сра мио си да нас све слу ге сво је, ко је ти да-
нас живот са чу ва ше, и си но ви ма тво јим и 
кће ри ма тво јим и же на ма тво јим и ино-
ча ма тво јим. друга жена без брачног уговора
6. Јер љу биш оне ко ји мр зе на те, а мр зиш 

на оне ко ји те љу бе; јер си по ка зао да нас 
да не ма риш за вој во де и за слу ге; и ви дим 
да нас да би ти ми ло би ло да је Аве са лом 
жив, а ми сви да смо из ги ну ли.
7. За то уста ни са да, и изи ђи и про го во ри 

ли је по слу га ма сво јим; јер за кли њем се 
Го спо дом, ако не изи ђеш, не ће ни је дан 
оста ти код те бе ову ноћ, и то ће би ти го ре 
по те не го ли сва зла ко ја су те сна ла зи ла 
од мла до сти тво је до са да.

8. Та да уста цар, и сје де на вра ти ма; и ка-
за ше све му на ро ду го во ре ћи: Ево, сје ди 
цар на вра ти ма. И до ђе сав на род пред 
ца ра. Али Изра иљ ци бје ху по бје гли, свак 
у свој ша тор.
9. И сав се на род сва ђа ше ме ђу со бом 

по сви јем пле ме ни ма Изра и ље вим го во-
ре ћи: Цар нас је из ба вио из ру ку не при ја-
те ља на ших, и из ба вио нас је из ру ку фи-
ли стеј ских; а са да је по бје гао из зе мље од 
Аве са ло ма.
10. Аве са лом пак, ко је га по ма за смо за 

ца ра над со бом, по ги бе у бо ју. Са да да-
кле за што окли је ва те те не до ве де те на-
траг ца ра?
11. За то цар Да вид по сла к Са до ку и Ави-

ја та ру све ште ни ци ма и по ру чи: Го во ри  те 
стар је ши на ма Ју ди ни јем и ре ци те: За што 
ви да бу де те по сљед њи ко ји ће ца ра на траг 
до ве сти у ку ћу ње го ву? Јер го вор све га 
Изра и ља до ђе до ца ра у ку ћу ње го ву.
12. Ви сте мо ја *бра ћа, ви сте †кост мо ја и 

ти је ло мо је. За што би сте, да кле, би ли по-
сљед њи ко ји ће на траг до ве сти ца ра?

*2.Сам. 19,41. †1.Мој. 2,23.
13. Ре ци те и Ама си: Ни је си ли кост мо ја 

и ти је ло мо је? Бог не ка ми учи ни та ко и 
та ко не ка до да, ако ми не бу деш вој во да 
док си жив на мје сто Јо а ва.
14. И скло ни *ср ца сви јех љу ди од ро да 

Ју ди на као јед но га чо вје ка, те по сла ше к 
ца ру го во ре ћи: Вра ти се са сви јем слу-
га ма сво јим. *Дје ла 4,32.
15. И та ко се цар вра ти, и до ђе до Јор-

да на; а Ју да до ђе до Гал га ла да сре тне ца ра 
и да га пре ве де пре ко Јор да на.
16. По хи тје и *Си меј син Ги рин од Ве ни ја-

ми на, ко ји би ја ше из Ва у ри ма, и си ђе с љу-
ди ма ро да Ју ди на на су срет ца ру Да ви ду;

*2.Сам. 16,5.
17. И ти су ћа љу ди бје ше с њим од ро да 

Ве ни ја ми но ва; та ко ђер и *Си ва слу га 
до ма Са у ло ва с пет на ест си но ва сво јих и 
два де сет слу гу сво јих; и при је ђо ше пре ко 
Јор да на пред ца ра. *2.Сам. 9,2.
18. Пре ту ри ше и ла ђу да пре ве зу че љад 

ца  ре ву и да учи не што би му би ло угод но. 
А Си меј син Ги рин па де пред ца рем, кад 
шћа ше да при је ђе пре ко Јор да на, пребацише
19. И ре че ца ру: Не при ми ми бе за ко ња, 

го спо да ру мој, и не по ми њи па ко ст ко ју 
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је учи нио слу га твој у онај дан, кад је цар 
го спо дар мој иза шао из Је ру са ли ма; не ка 
цар не ми сли о том.
20. Јер слу га твој ви ди да је згри је шио; и 

ево до шао сам да нас пр ви из све га до ма Јо-
си фо ва да сре тнем ца ра го спо да ра сво је га.
21. Али од го во ри Ави сај син Се ру јин 

и ре че: Еда ли то га ра ди не ће по ги ну ти 
*Си меј што је псо вао †по ма за ни ка Го-
спод ње га? *2.Сам. 16,5. †1.Сам. 24,7.
22. А Да вид ре че: Шта је ва ма до ме не, си-

но ви *Се ру ји ни, те сте ми †да нас про тив-
ни ци? Зар ће да нас по ги ну ти ко у Изра и љу, 
јер зар не знам да сам да нас по стао цар над 
Изра и љем? *2.Сам. 16,10. †1.Сам. 11,13.
23. И ре че цар Си ме ју: Не ћеш по ги ну ти. 

И за кле му се цар.
24. Та ко и *Ме фи во стеј син Са у лов до ђе 

ца ру на су срет; он пак не опра но гу сво-
јих, ни ти бра де сво је оче шља, ни опра ха-
љи не сво је од оно га да на кад оти де цар до 
да на кад се вра ти с ми ром. *2.Сам. 9,6.
25. И сре те ца ра кад се вра ћа ше у Је ру-

са лим; и ре че му цар: За што не по ђе са 
мном, Ме фи во сте ју?
26. А он ре че: Ца ру го спо да ру мој, пре-

ва ри ме слу га мој; јер слу га твој ре че: Осе-
дла ћу се би ма гар ца и уз ја ха ћу га и по ћи 
ћу с ца рем; јер је хром слу га твој.
27. И он опа де слу гу тво је га код го спо-

да ра мо је га ца ра; али је цар го спо дар мој 
као *ан ђео Бож ји; за то чи ни што ти је 
дра го. *1.Сам. 29,9.
28. Јер сав дом оца мо је га би ја ху љу ди 

ко ји за слу жи ше смрт пред ца рем го спо-
да рем мо јим, а ти по са ди слу гу сво је га 
ме ђу оне ко ји је ду за сто лом тво јим. Па 
ка кво имам још пра во, и ка ко се мо гу још 
ту жи ти ца ру?
29. А цар му ре че: Шта би ми ви ше го-

во рио, ка зао сам: Ти и *Си ва по ди је ли те 
њи ву. *2.Сам. 9,9.
30. А Ме фи во стеј ре че ца ру: Не ка узме 

све, кад се цар го спо дар мој вра тио на 
ми ру у дом свој.
31. И Вар зе лај од *Га ла да до ђе из Ро ге-

ли ма, и по ђе с ца рем пре ко Јор да на да га 
пра ти пре ко Јор да на. *1.О цар. 2,7.
32. А бје ше *Вар зе лај вр ло стар, бје ше му 

осам де сет го ди на, и хра ња ше ца ра док 

би ја ше у Ма ха на ји му, јер бје ше вр ло бо-
гат чо вјек. *2.Сам. 17,27.
33. И ре че цар Вар зе ла ју: Хај де са мном; 

ја ћу те хра ни ти код се бе у Је ру са ли му.
34. Али Вар зе лај ре че ца ру: Ко ли ко има 

ви је ка мо је га, да идем с ца рем у Је ру са лим?
35. Има ми да нас осам де сет го ди на; мо гу 

ли рас по зна ва ти до бро и зло? Мо же ли 
слу га твој ку сом раз ли ко ва ти што ће 
је сти и што ће пи ти? Мо гу ли јо ште слу-
ша ти *глас пје ва чи ма и пје ва чи ца ма, и за-
што би слу га твој још био на те го ту ца ру 
го спо да ру мо је му? укусом  *Проп. 12,4.
36. Ма ло ће про ћи слу га твој пре ко Јор-

да на с ца рем; а за што би ми цар та ко на-
пла тио?
37. Не ка се слу га твој вра ти, да умрем у 

свом гра ду код гро ба оца сво је га и ма те ре 
сво је. Не го ево, слу га твој Хи мам не ка иде 
с ца рем го спо да рем мо јим, учи ни ње му 
што ти бу де дра го.
38. А цар ре че: Не ка иде са мном Хи мам; 

ја ћу му учи ни ти што бу де те би дра го, и што 
год за и штеш у ме не, све ћу ти учи ни ти.

Химам-Варзелајев син
39. И кад при је ђе сав на род пре ко Јор-

да на и цар при је ђе, цје ло ва цар Вар зе-
ла ја и *бла го сло ви га, и он се вра ти у мје-
сто сво је. *1.Мој. 14,19.
40. Оту да цар оти де у Гал гал, и Хи мам 

оти де с њим. И та ко сав на род Ју дин до-
пра ти ца ра, и по ло ви на на ро да Изра и ље ва.
41. А гле, сви љу ди Изра иљ ци до ђо ше к 

*ца  ру и ре ко ше му: За што те укра до ше 
бра ћа на ша, љу ди Ју ди ни, и пре ве до ше 
пре  ко Јор да на ца ра и дом ње гов и све љу де 
Да ви до ве с њим? *2.Сам. 19,15.  одведоше
42. А сви љу ди од *Ју де од го во ри ше љу-

ди ма од Изра и ља: Јер је цар на ма род; па 
што се ср ди те то га ра ди, је смо ли што по-
је ли †ца ру? Је ли нас да ром да ри вао?

*Ру та 4,12. †2.Сам. 19,12.
43. Та да од го во ри ше љу ди од Изра и ља 

љу ди ма од Ју де, и ре ко ше: Ми има мо де сет 
ди је ло ва у ца ра, и Да ви ду смо ви ше не го 
ви; за што, да кле, не ма ри сте за нас, ни је-
смо ли ми пр ви го во ри ли да до ве де мо на-
траг ца ра сво је га? Али бе сје да љу ди од Ју де 
бје ше твр ђа од бе сје де љу ди од Изра и ља.
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Пропаст вође Севе. Јоав убија 
Амаса. Слуге Давидове.

20.А он дје се де си не ва љао чо вјек, 
по име ну Се ва син Ви хри јев, 

од Ве ни ја ми на. Он за тру би у тру бу и ре-
че: Ми не ма мо ди је ла с *Да ви дом, ни на-
сљед ства са си ном Је се је ви јем; свак у свој 
ша тор, о Изра и љу!

*2.Днев. 10,16; 1.О цар. 12,16. 
2. Та ко сви Изра иљ ци от сту пи ше од Да-

ви да и оти до ше за Се вом си ном Ви хри-
је вим; љу ди пак од Ју де др жа ше се ца ра 
сво је га и от пра ти ше га од Јор да на до Је-
ру са ли ма.
3. А кад цар Да вид до ђе у ку ћу сво ју у Је-

ру са лим, узе цар де сет же на ино ча, ко је 
бје ше оста вио да му чу ва ју ку ћу, и мет ну 
их у за твор, гдје их хра ња ше али не ли је-
га ше с њи ма, не го оста ше за тво ре не до 
смр ти сво је и жи вља ху као удо ви це.
4. По том ре че цар Ама си: Са зо ви ми љу де 

од Ју де до три да на, и на ђи се и ти ов дје.
5. И оти де Ама са да са зо ве на род Ју дин; 

али се за ба ви пре ко ро ка ко ји му бје ше 
од ре ђен.
6. А Да вид ре че Ави са ју: Сад ће нам Се ва 

син Ви хри јев чи ни ти го ре не го Аве са-
лом. Не го узми слу ге го спо да ра сво је га, и 
го ни га да не на ђе за се ко ји тврд град и не 
умак не нам из очи ју.
7. Та ко изи ђо ше за њим љу ди Јо а во ви, и 

Хе ре те ји и Фе ле те ји и сви ју на ци, изи ђо ше 
из Је ру са ли ма да го не Се ву си на Ви хри је ва.
8. И кад би ја ху код ве ли ко га ка ме на у Га-

ва о ну, сре те их Ама са. А Јо ав би ја ше опа-
сан пре ко ха љи не ко ју има ше на се би, и 
озго би ја ше при па сао мач уз бе дри цу у 
ко ри ца ма. И кад по ђе, мач му ис па де.
9. Та да ре че Јо ав Ама си: Је си ли здра во, 

бра те? И до хва ти се Јо ав де сном ру ком 
сво јом бра де Ама си да га цје лу је.
10. А Ама са не узи ма ше на ум ма ча, ко ји 

би ја ше Јо а ву у ру ци; а он га уда ри њим под 
пе то *ре бро, и про су му цри је ва на зе мљу, 
те од јед но га удар ца умри је. По том Јо ав и 
Ави сај брат ње гов оти до ше у по тје ру за 
Се вом си ном Ви хри је вим. *2.Сам. 2,23.
11. А је дан од мо ма ка Јо а во ви јех ста де 

код ње га и ре че: Ко љу би Јо а ва и ко је Да-
ви дов, за Јо а вом!

12. А Ама са се ва ља ше у сво јој кр ви на-
сред пу та. И ви де ћи онај чо вјек гдје се 
уста вља сав на род од ву че Ама су с пу та у 
по ље и ба ци ха љи ну на њ, кад ви дје гдје 
се уста вља сва ки ко на и ђе на њ.
13. И кад би укло њен с пу та про ђо ше сви 

за Јо а вом да тје ра ју Се ву си на Ви хри је ва.
14. И он про ђе кроз сва пле ме на *Изра и-

ље ва до Аве ла и до Вет ма хе са сви јем Ви-
ра ни ма, ко ји се оку пи ше те иђа ху за њим.

*1.О цар. 15,20.
15. И до шав ши оп ко ли ше га у Авел-Вет-

Ма си, и ис ко па ше оп коп око гра да та ко да 
ста ја ху пред зи дом; и сав на род што бје ше 
с Јо а вом на ва љи ва ше да обо ри зид.
16. Та да вик ну јед на му дра же на из гра да: 

Чуј те, чуј те! Ка жи те Јо а ву: При сту пи ова-
 мо да го во рим с то бом.
17. А кад он при сту пи к њој, ре че же на: 

Је си ли ти Јо ав? А он ре че: Је сам. А она 
ре че: По слу шај ри је чи слу шки ње сво је. А 
он ре че: Да чу јем.
18. А она ре че го во ре ћи: Од ста ри не се 

го во ри: Ва ља пи та ти у Аве лу и у Дану. И 
та ко се из вр ши ва ше. део имена пет градова
19. Ја сам је дан од мир ни јех и вјер ни јех 

гра до ва у Изра и љу, а ти хо ћеш да за треш 
*град, и то мај ку у Изра и љу. За што хо ћеш 
да про ждреш на сљед ство Го спод ње?

*5.Мој. 20,10.
20. А Јо ав од го во ри и ре че: Са чу вај Бо-

 же, са чу вај Бо же, не ћу да про ждрем ни да 
рас ко пам.
21. Ни је та ко; не го је дан из го ре Је фре-

мо ве, по име ну Се ва син Ви хри јев, по-
ди гао је ру ку сво ју на *ца ра Да ви да; дај те 
са мо ње га, па ћу оти ћи од гра да. А же на 
ре че Јо а ву: Ево, гла ва ње го ва ба ци ће ти се 
пре ко зи да. *1.О цар. 11,26.
22. И же на оти де к све му на ро ду с му дро-

шћу сво јом; и от сје ко ше гла ву Се ви си ну 
Ви хри је ву, и ба ци ше је Јо а ву. А он за тру би 
у тру бу, те се ра зи ђо ше од гра да свак у свој 
ша тор. А Јо ав се вра ти у Је ру са лим к ца ру.
23. А би ја ше *Јо ав над свом вој ском Из-

ра и ље вом; а Ве на ја син Јо да јев би ја ше 
над Хе ре те ји ма и Фе ле те ји ма; *2.Сам. 8,16.
24. А Адо рам бје ше над дан ци ма; а Јо са-

фат син Ахи лу дов бје ше па ме тар;
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25. Се ја пи сар; а *Са док и Ави ја тар све-
ште ни ци. *2.Сам. 8,17.
26. И Ира Ја и ра нин бје ше кнез Да ви ду.

Глад због Саулове крвне кривице 
према Гаваоњанима. Ресфа. 
Побједе над Филистејима.

21.И би глад за вре ме на Да ви до ва 
три го ди не за соп це. И Да-

вид по тра жи ли це Го спод ње; а *Го спод му 
ре че: То је због Са у ла и с до ма ње го ва крв-
нич ко га, што по гу би Га ва о ња не.

узастопце  *2.Сам. 16,8.
2. Та да цар са зва Га ва о ња не и го во ри им. 

А Га ва о ња ни не бје ху од си но ва Изра и-
ље ви јех, не го оста так од Амо ре ја, ко ји ма 
се бје ху за кле ли си но ви Изра и ље ви, али 
Саул гле да ше да их по би је рев ну ју ћи за 
си но ве Изра и ље ве и Ју ди не.
3. И ре че Да вид Га ва о ња ни ма: Шта да 

вам учи ним и чим да вас на ми рим, да 
бла го сло ви те до сто ја ње Го спод ње?
4. А Га ва о ња ни му ре ко ше: Не тра жи мо 

ни сре бра ни зла та од Са у ла или од до ма 
ње го ва, ни ти да се ко по гу би у Изра и љу. А 
он ре че: Шта, да кле, ве ли те да вам учи ним?
5. Та да ре ко ше ца ру: Ко нас је по тро и ра -

дио да нас ис три је би, да нас не бу де ни-
гдје у ме ђа ма Изра и ље ви јем,
6. Од ње го ви јех си но ва не ка нам се да се-

дам љу ди да их обје си мо пред Го спо дом 
у Га ва ји Са у ла из бра ни ка Го спод ње га. И 
ре че цар: Ја ћу да ти.
7. Али цар по штје де Ме фи во сте ја си на 

Јо на та на си на Са у ло ва ра ди за кле тве Го-
спод ње, ко ја би ме ђу њи ма, ме ђу Да ви дом 
и Јо на та ном си ном Са у ло ви јем.
8. И узе цар два си на Рес фе кће ри Аји не, 

ко је ро ди Са у лу, Ар мо ни ја и Ме фи во-
сте ја, и пет си но ва Мераве кће ри Са у-
ло ве, ко је ро ди Адри лу си ну Вар зе ла ја 
Ме о ла ћа ни на.
9. И да де их у ру ке Га ва о ња ни ма, а они 

их обје си ше на го ри пред Го спо дом; и 
сва сед мо ри ца по ги бо ше за јед но; а би ше 
уби је ни пр ви јех да на же тве, у по чет ку 
јеч ме не же тве.
10. А *Рес фа кћи Аји на узе вре ћу, и про-

стри је по сти је ни у по чет ку же тве, до кле 
не па де на њих дажд с не ба, и не да ди ја ше 

пти ца ма не бе ским да па да ју на њих да њу 
ни звје ри ма пољ ским но ћу. *2.Сам. 3,7.
11. И ја ви ше Да ви ду шта учи ни Рес фа 

кћи Аји на, ино ча Са у ло ва.
12. И Да вид оти де те узе ко сти Са у ло ве 

и ко сти Јо на та на си на ње го ва од гра-
ђа на у *Ја ви су Га ла до ву, ко ји их би ја ху 

укра ли с ули це ветсан ске, гдје их обје си-
 ше Фи ли сте ји кад уби ше Фи ли сте ји Са у ла 
на Гел ву ји. *1.Сам. 31,11.  потајно однели
13. И од не се одан де ко сти Са у ло ве и ко-

сти Јо на та на си на ње го ва, па ску пи ше и 
ко сти обје ше ни јех.
14. И по гре бо ше их с ко сти ма Са у ло ви-

јем и Јо на та на си на ње го ва у зе мљи Ве ни-
ја ми но вој у *Си ли у гро бу Ки са оца ње-
го ва, и учи ни ше све ка ко за по вје ди цар. 
Та ко се по сли је то га уми ло сти ви †Го спод 
зе мљи. *Исус Н. 18,28. †Исус Н. 7,26.
15. И на ста опет рат из ме ђу Фи ли сте ја и 

Изра и ља, и Да вид оти де са слу га ма сво-
јим, и би ше се с Фи ли сте ји ма та ко да Да-
вид су ста.
16. Та да Је сви-Ве нов, ко ји бје ше од си-

но ва Ра фа је ви јех, и у ко пљу му бје ше три-
ста си ка ла мје ди, и има ше но во оруж је, 
шћа ше да уби је Да ви да.
17. Али му по мо же Ави сај син Се ру јин, 

и уда ри Фи ли сте ји на и уби га. Та да се за-
кле ше љу ди Да ви до ви ре кав ши му: Не-
ћеш ви ше ићи с на ма у бој да не уга сиш 
ви дје ла Изра и ље ва.
18. По сли је то га на ста опет рат с Фи-

ли сте ји ма у Го ву; и та да *Си ве хај †Ху са-
ћа нин уби Са фа, ко ји би ја ше од си но ва 
Ра фа је вих. *1.Днев. 11,29. †1.Днев. 27,11.
19. И опет на ста дру ги рат у Го ву с Фи ли-

сте ји ма; и та да Ел ха нан син Ја ре-Оре ги-
мов Ви тле је мац уби бра та Го ли ја та Ге те-
ји на, ко је му ко пља ча бје ше као вра ти ло.
20. И опет на ста рат у *Га ту, гдје би ја ше 

је дан чо вјек вр ло ви сок, ко ји има ше по 
шест пр ста на ру ка ма и на но га ма, све га 
два де сет и че ти ри, и он би ја ше, та ко ђер, 
ро да Ра фа је ва. *1.Днев. 20,6.
21. И ру жа ше Изра и ља те га уби Јо на тан 

син Са ме бра та Да ви до ва.
22. Та че тво ри ца би ја ху си но ви исто га 

Ра фа ја из Га та, и по ги бо ше од ру ке Да ви-
до ве и од ру ке слу гу ње го ви јех.
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Давидова захвална пјесма за спасење
од непријатеља. (Види псалам 18)

22.И из го во ри *Да вид †Го спо ду ри-
је чи ове пје сме, кад га из ба ви 

Го спод из ру ку сви јех не при ја те ља ње го ви-
јех и из ру ке Са у ло ве; *1.Днев. 16,7. †2.Мој. 15,1.
2. И ре че: Го спод је мо ја Сти је на и Град 

мој и Из ба ви тељ мој.
3. Бог и Сти је на мо ја, у Ње га ћу се узда ти, 

Штит мој и Рог спа се ња мо је га, За клон 
мој и Уто чи ште мо је, Спа си тељ мој, ко ји 
ме из ба вља од си ле.
4. При зи вљем Го спо да, ко је га ва ља хва-

ли ти, и опра штам се не при ја те ља сво јих.
5. Јер об у зе ше ме смрт ни бо ло ви, по то ци 

не ва ља ли јех љу ди упла ши ше ме.
6. Бо ло ви гроб ни оп ко ли ше ме, сте го ше 

ме зам ке смрт не.
7. У тје ско би сво јој при звах Го спо да, и 

Бо гу сво је му по ви ках, Он чу из дво ра сво-
је га глас мој, и ви ка мо ја до ђе Му до уши ју.
8. За тре се се и по ко ле ба се Зе мља, те ме-

 љи не бе си ма за др ма ше се и по мје ри ше 
се, јер се Он раз гње ви.
9. По ди же се дим из но здрва Ње го ви јех 

и из уста Ње го ви јех огањ ко ји про жди ре, 
жи во угље вље от ска ка ше од Ње га.
10. Са ви *не бе са и си ђе; а мрак би ја ше 

под но га ма Ње го ви јем. *Иса. 64,1.
11. И сје де на хе ру ви ма и по ле тје, и по-

ка за се на кри ли ма вје тре ни јем.
12. Од мра ка на чи ни око се бе ша тор, од 

мрач ни јех во да, обла ка ва зду шни јех.
13. Од си је ва ња пред Њим го ра ше жи во 

угље вље.
14. За гр мје с не бе са *Го спод, и Ви шњи 

пу сти глас свој. *Иса. 30,30.
15. Пу сти стри је ле сво је, и раз мет ну их; 

му ње, и ра за су их.
16. По ка за ше се ду би не мор ске, и от-

кри  ше се те ме љи ва си ље ној од при јет ње 
Го спо д ње, од ди ха ња ду ха из но здрва 
Ње го ви јех.
17. Та да пру жи с ви си не ру ку и ухва ти 

ме, из ву че ме из во де ве ли ке.
18. Из ба ви ме од не при ја те ља мо је га сил-

но га и од мо јих не на вид ни ка, кад би ја ху 
ја чи од ме не. противника
19. Уста ше на ме у дан не во ље мо је, али 

ми Го спод би пот по ра.

20. И из ве де ме на про стра но мје сто, из-
ба ви ме, јер сам Му мио.
21. Да де ми Го спод по прав ди мо јој, по 

чи сто ти ру ку мо јих да ри ва ме.
22. Јер се др жах пу те ва Го спод њих, и не 

од мет нух се од Бо га сво је га.
23. Не го су сви за ко ни Ње го ви пре да 

мном, и за по ви је сти Ње го ви јех не укла-
њам од се бе.
24. И бих Му вје ран, и чу вах се од бе за-

ко ња сво је га.
25. Да де ми Го спод по прав ди мо јој, по 

чи сто ти мо јој пред очи ма Ње го ви ма.
26. Са све ти ма по сту паш све то, с чо вје-

ком вјер ни јем вјер но;
27. С чи сти јем чи сто по сту паш, а с не ва-

ља ли јем на су прот ње му.
28. Јер по ма жеш на ро ду не вољ ном, а на 

по но си те спу шташ очи сво је и по ни жа-
ваш их.
29. Ти си Ви дје ло мо је, Го спо де, и Го спод 

про свје тљу је та му мо ју.
30. С То бом раз би јам вој ску, с Бо гом сво-

јим ска чем пре ко зи да.
31. Пут је Бож ји вје ран, ри јеч *Го спод-

 ња чи ста. Он је †Штит свје ма ко ји се 
узда ју у Њ. *Псал. 12,6. †При че 30,5.
32. Јер ко је Бог осим *Го спо да? И ко је 

сти је на осим Бо га на ше га? *1.Сам. 2,2.
33. Бог је Кр је пост мо ја и Си ла мо ја, и 

чи ни да ми је пут без ма не.
34. Да је ми но ге као у је ле на, и на ви си не 

мо је ста вља ме.
35. Учи ру ке мо је бо ју, те ло ме лук мје-

де ни ми ши це мо је.
36. Ти ми да јеш штит спа се ња сво је га, и 

ми лост тво ја чи ни ме ве ли ка.
37. Ши риш ко ра ке мо је по да мном, те се 

не оми чу гле жњи мо ји.
38. Тје рам не при ја те ље сво је, и по ти рем 

их, и не вра ћам се до кле их не ис три је бим.
39. И ис тре бљу јем их, и оба рам их да не 

мо гу уста ти, не го па да ју под но ге мо је.
40. Јер ме ти опа су јеш сна гом за бој: Ко ји 

уста ну на ме, оба раш их по да ме.
41. Не при ја те ља мо јих пле ћи ти ми обра-

ћаш, и по ти рем не на вид ни ке сво је.
42. Об зи ру се, али не ма по ма га ча: Ви чу 

ка *Го спо ду, али их не слу ша. *1.Сам. 28,6.

П
О

Ш
ТЕЊ

Е
ДРУ ГА КЊИ ГА СА МУ И ЛО ВА,  ГЛ. 22.



– 308 –

43. Са ти рем их као прах зе маљ ски, као 
бла то по ули ца ма га зим их и раз ме ћем.
44. Ти ме из ба вљаш од бу не на ро да мо-

је га, чу ваш ме да сам гла ва на ро ди ма; на-
род ко је га не по зна вах слу жи ми.
45. Ту ђи ни ла ска ју ми, чу ју ћи по ко ра ва ју 

ми се.
46. Ту ђи ни бли је де, др шћу у гра до ви ма 

сво јим.
47. Жив је Го спод, и да је бла го сло ве на 

Сти је на мо ја. Да се уз ви си Бог, Сти је на 
*спа се ња мо је га. *Псал. 89,26.
48. Бог, ко ји ми да је осве ту, и по ко ра ва 

ми на ро де,
49. Ко ји ме из во ди из не при ја те ља мо јих, 

и по ди же ме над оне ко ји уста ју на ме, и 
од чо вје ка же сто ка из ба вља ме.
50. То га ра ди хва лим Те, *Го спо де, по на-

ро ди ма, и по јем име ну Тво је му, *Рим. 15,9.
51. Ко ји слав но из ба вљаш ца ра сво је га, 

и чи ниш ми лост по ма за ни ку сво је му Да-
ви ду и потомству ње го ву до ви је ка.

Давидове посљедње ријечи; 
његови јунаци.

23.А ово су по сљед ње ри је чи Да-
ви до ве: Ре че *Да вид син Је се-

јев, ре че чо вјек ко ји би по ста вљен ви со-
ко, по ма за ник Бо га Ја ко вље ва, и љу бак у 
пје сма ма Изра и ље вим: *1.Днев. 16,7.
2. Дух Го спод њи го во ри пре ко ме не, и 

бе сје да Ње го ва би на мо јем је зи ку.
3. Ре че Бог Изра и љев, ка за ми Сти је на 

Изра и ље ва: Ко ји вла да љу ди ма не ка је 
пра ве дан, вла да ју ћи у стра ху Бо жи јем;
4. И би ће као свје тлост ју тре ња, кад 

Сун це из ла зи ју тром без обла ка, и као 
тра ва ко ја ра сте из зе мље од свје тло сти 
иза да жда.
5. Ако и ни је та кав дом мој пред Бо гом, 

ипак је учи нио за вјет вје чан са мном, у 
све му до бро уре ђен и утвр ђен. И то је све 
спа се ње мо је и сва же ља мо ја, ако и не да 
да ра сте.
6. А бе за ко ни ци ће сви ко ли ки би ти као 

тр ње по чу па ни, ко је се не хва та ру ком.
7. Не го ко хо ће да га се до хва ти, узме гво-

жђе или ко пља чу; и са жи же се ог њем на 
мје сту.
8. Ово су име на ју на ка Да ви до ви јех: Јо-

сев-Ва се вет Тах мо нац пр ви из ме ђу тро-

ји   це; ње му ми ли на би уда ри ти ко пљем на 
осам сто ти на, и по би их ује дан пут. Јасовеам
9. За њим Еле а зар син До до на си на Ахо-

хо ва, из ме ђу три ју на ка ко ји би ја ху с Да-
ви дом, и осра мо ти ше Фи ли сте је ску пље-
 не на бој, кад Изра иљ ци оти до ше;
10. Он се по ди же, и би Фи ли сте је до кле му 

се ру ка не умо ри и уко чи се при ма чу; и Го-
спод да де ве ли ко спа се ње онај дан, те се на-
род вра ти за њим са мо да по ку пи пли јен.
11. А за њим Са ма син Аге јев Ара ра нин; 

кад се Фи ли сте ји ску пи ше у го ми лу, и он-
дје бје ше њи ва пу на ле ћа, и на род по-
бје же од Фи ли сте ја, сочива
12. Ста де усред њи ве, и од бра ни је, и по би 

Фи ли сте је, и Бог да де ве ли ко спа се ње.
13. И та три пр ва из ме ђу три де сет си-

ђо ше и до ђо ше о же тви к *Да ви ду у †пе-
ћи ну Одо лам ску, кад вој ска фи ли стеј ска 
ста ја ше у око лу у до ли ни ра фај ској.

*1.Днев. 14,11. †1.Сам. 22,1.
14. А Да вид би ја ше он да у гра ду, и бје ше 

он да стра жа фи ли стеј ска у Ви тле је му.
15. А *Да вид за же ље, и ре че: Ко би ми до-

нио во де да пи јем из сту ден ца ви тле јем-
ско га што је код вра та! *1.Днев. 11,16.
16. Та да она три ју на ка про дри је ше кроз 

око фи ли стеј ски, и за хва ти ше во де из 
сту ден ца ви тле јем ско га што је код вра та, 
и до не со ше и да до ше Да ви ду; али он је не 
хтје пи ти, не го је про ли пред Го спо дом;
17. И ре че: Не дај Бо же да бих то учи нио. 

Ни је ли то крв ови јех љу ди, ко ји не ма-
ре ћи за жи вот свој идо ше. И не хтје пи ти. 
То учи ни ше ова три ју на ка.
18. И *Ави сај брат Јо а вов син Се ру јин 

бје ше пр ви из ме ђу тро ји це; он мах ну ко-
пљем сво јим на три сто ти не, и по би их, и 
про сла ви се ме ђу тро ји цом. *2.Сам. 2,18.
19. Из ме ђу те тро ји це бје ше нај слав ни ји, 

и по ста им по гла вар; али оне тро ји це не 
сти же.
20. И *Ве на ја син Јо да јев, син чо вје ка ју-

на ка, ве лик дје ли ма, из Кав се и ла; он по-
гу би два ју на ка †мо ав ска, и си шав уби 
ла ва у ја ми кад бје ше сни јег.

*1.Днев. 27,6. †2.Мој. 15,15.
21. Он уби и јед но га Ми сир ца, знат на чо-

вје ка; има ше Ми си рац ко пље у ру ци, а он 
изи ђе на њ са шта пом, и ис тр же Ми сир цу 
ко пље из ру ке, и уби га ње го ви јем ко пљем.
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22. То учи ни Ве на ја син Јо да јев, и би сла-
ван ме ђу ова три ју на ка.
23. Бје ше нај слав ни ји из ме ђу три де се то-

ри це, али оне тро ји це не сти же; и Да вид 
га по ста ви над пра ти о ци ма сво јим.
24. *Аса и ло брат Јо а вов бје ше ме ђу три-

де се то ри цом, а то бје ху: Ел ха нан син До-
до нов из Ви тле је ма, *2.Сам. 2,18.
25. Са ма Аро ђа нин, Ели ка Аро ђа нин.
26. Хе лис Фал ћа нин, Ира син Ики сов Те-

ко ја нин,
27. Ави је зер Ана то ћа нин, Ме ву неј Ху са-

ћа нин,
28. Сал мон Ахо ша нин, Ма рај Не то фа-

ћа нин,
29. Хе лев син Ва нин Не то фа ћа нин, Итај 

син Ри ве јев из Га ва је си но ва Ве ни ја ми-
но вих,
30. Ве на ја Пи ра то ња нин, Идај из до ли не 

*Га са. *Суд. 2,9.
31. Ави-Ал вон Ар ва ћа нин, Азма вет Ва-

ру мља нин,
32. Ели ја ва Сал во ња нин, Јо на тан од си-

но ва Ја си но вих,
33. Са ма Ара ра нин, Ахи јам син Са ра ров 

Ара ра нин,
34. Ели фе лет, син Асве ја Ма ха ћа ни на, 

Ели јам син Ахи то фе ла Ги ло ња ни на,
35. Есрај Кар ми лац, Фа реј Ар вља нин,
36. Игал син На та нов из Со ве, Ва ни ја од 

Га да,
37. Се лек Амо нац, На рај Ви ро ћа нин, ко ји 

но ша ше оруж је Јо а ву си ну Се ру ји ну,
38. Ира Је тра нин, Га рив Је тра нин,
39. *Ури ја †Хе те јин; све га три де сет и се дам.

*2.Сам. 11,3. †2.Сам. 11,6.
Давидово пребројавање 

народа кажњено помором. 
Жртва на гумну Орне Јевусејина.

24.А *Го спод се опет раз гње ви на 
Изра и ља, и на дра жи †Да ви-

да на њих го во ре ћи: Хај де из број Изра и-
ља и Ју ду. *4.Мој. 1,19. подстакну  

†1.Днев. 27,23; 2.Сам. 16,10.
2. И ре че цар Јо а ву, вој во ди свом: Про ђи 

по сви јем пле ме ни ма Изра и ље ви јем од 
Да на до Вир са ве је, и из број те на род, да 
знам ко ли ко има на ро да.
3. А Јо ав ре че ца ру: Не ка до да Го спод Бог 

твој на ро ду ко ли ко га је сад још сто пу та 

то ли ко, и да цар го спо дар мој ви ди сво-
јим очи ма; али за што цар го спо дар мој 
хо ће то?
4. Али ри јеч ца ре ва би ја ча од Јо а ва и 

вој во да; и оти де Јо ав и вој во де од ца ра да 
пре бро је на род Изра и љев.
5. И пре шав ши пре ко Јор да на ста до ше у 

око у Аро и ру, с де сне стра не гра да, ко ји је 
на сре ди ни по то ка Га до ва, и код Ја зи ра.
6. По том до ђо ше у Га лад, и у до њу зе мљу 

Од си ју, а ода тле оти до ше у Дан-Јан и у 
око ли ну си дон ску.
7. По том до ђо ше до гра да Ти ра и у све 

гра до ве је веј ске и ха на неј ске; и оти до ше 
на ју жну стра ну Ју ди ну у Вир са ве ју.
8. И об и шав ши сву зе мљу вра ти ше се у 

Је ру са лим по сли је де вет мје се ци и два де-
сет да на.
9. И Јо ав да де ца ру број пре пи са но га на-

ро да; и бје ше од Изра и ља осам сто ти на 
ти су ћа љу ди за вој ску ко ји ма ха ху ма чем, 
а љу ди од Ју де пет сто ти на ти су ћа.
10. Та да *Да ви да так ну у †ср це, по што 

пре бро ји на род, и ре че Да вид Го спо ду: 
Са гри је ших ве о ма што то ура дих. Али, 
Го  спо де, узми бе за ко ње слу ге сво је га, јер 
ве о ма лу до ра дих. *2.Сам. 12,13; †1.Сам. 24,6.
11. А кад *Да вид уста ују тру, до ђе ри јеч 

Го спод ња Га ду про ро ку, ко ји би ја ше Да-
ви ду ви дје лац, и ре че: *1.Сам. 22,5.
12. Иди и ка жи Да ви ду: Ова ко ве ли Го  спод: 

Тро је ти да јем, из бе ри јед но да ти учи ним.
13. И до ђе Гад к Да ви ду, и ка за му го во-

ре ћи: Хо ћеш ли да бу де се дам глад ни јех го-
ди на у *зе мљи тво јој, или да бје жиш три 
мје се ца од не при ја те ља сво јих и они да те 
го не, или да бу де три да на по мор у тво јој зе-
мљи? Сад про ми сли и гле дај шта ћу од го во-
ри ти оно ме ко ји ме је по слао. *1.Днев. 21,12.
14. А Да вид ре че Га ду: У тје ско би сам љу-

тој; али не ка за пад не мо *Го спо ду у ру ке, 
јер је ми лост Ње го ва ве ли ка; а љу ди ма да 
не за пад нем у ру ке. *Псал. 119,156.
15. И та ко пу сти *Го спод по мор на Изра-

и ља од ју тра до од ре ђе но га вре ме на, и по-
мри је на ро да од Да на до Вир са ве је се дам-
де сет ти су ћа љу ди. *1.Днев. 21,14.
16. А кад *ан ђео пру жи ру ку сво ју на Је-

ру са лим да га уби ја, са жа ли се †Го спо ду 
са зла, и ре че ‡ан ђе лу ко ји уби ја ше на род: 
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Давидово слабљење. Адонија хоће
да буде насљедник пријестола.

Соломуново помазање за цара.

1.А цар Да вид остар је и би вре-
ме нит, и ко ли ко га по кри ва ху 

ха љи на ма не мо га ше се за гри ја ти.
2. Та да му ре ко ше слу ге ње го ве: Не ка 

по тра же ца ру го спо да ру на ше му мла ду 
дје вој ку, па она не ка сто ји пред ца рем и 
дво ри га, и на кри лу не ка му спа ва, да се 
за гри је ва цар го спо дар наш.
3. И по тра жи ше ли је пу дје вој ку по сви-

јем кра је ви ма изра иљ ским, и на ђо ше 
Ави са гу Су нам ку, те је до ве до ше ца ру.
4. А та дје вој ка би ја ше вр ло ли је па, и 

дво ра ше ца ра и слу жа ше му: Али је цар 
не по зна.
5. А Адо ни ја син Аги тин по ди же се го-

во ре ћи: Ја ћу би ти цар. И на ба ви се би 
ко ла и ко њи ка, и пе де сет љу ди ко ји тр-
ча ху пред њим.
6. И отац га ниг да не на ка ра, ни ти му 

ре че: За што ра диш та ко? А он бје ше вр ло 
ли јеп, и ма ти га ро ди иза Аве са ло ма.

7. И до го ва ра ше се с Јо а вом си ном Се ру-
ји ним и с Ави ја та ром све ште ни ком, ко ји 
по ма га ху Адо ни ји.
8. Али Са док све ште ник и Ве на ја син Јо-

да јев и На тан про рок и Се меј и Реј и ју-
на ци Да ви до ви не при ста ше за Адо ни јом.
9. Та да на кла Адо ни ја ова ца и во ло ва и 

уго је не сто ке код ка ме на Зо е ле та, ко ји 
је код из во ра Ро ги ла, и по зва сву бра ћу 
сво ју, си но ве ца ре ве, и све љу де од Ју де, 
слу ге ца ре ве;
10. Али не по зва На та на про ро ка, ни Ве-

на је, ни оста ли јех ју на ка, ни Со ло му на 
бра та сво је га.
11. Та да ре че На тан Вит са ве ји ма те ри 

Со ло му но вој го во ре ћи: Је си ли чу ла да се 
за ца рио *Адо ни ја син Аги тин, а го спо дар 
наш Да вид не зна? *2.Сам. 3,4.
12. Не го са да хај де, ја ћу те свје то ва ти 

ка ко ћеш из ба ви ти живот сво ј и живот 
си на сво је га Со ло му на.
13. Хај де, оти ди к ца ру Да ви ду и ре ци 

му: Ни је си ли се ти, го спо да ру мој ца ре, 
за клео слу шки њи сво јој го во ре ћи: Со ло-
мун син твој би ће цар по сли је ме не, и он 
ће сје дје ти на при је сто лу мо јем? За што се, 
да кле, за ца ри Адо ни ја?

До ста, спу сти ру ку. А ан ђео Го спод њи би-
ја ше код гум на Ор не Је ву се ји на.

*1.Днев. 21,15. †1.Сам. 15,11. ‡Псал. 104,4.
17. А *Да вид кад ви дје ан ђе ла гдје би је на-

род, про го во ри и ре че Го спо ду: Ево, ја сам 
згри је шио, ја сам зло учи нио, а те ов це што 
су учи ни ле? Не ка се ру ка Тво ја обра ти на 
ме не и на дом оца мо је га. *1.Днев. 21,17.
18. По том опет до ђе Гад к Да ви ду исти 

дан, и ре че му: Иди, на чи ни Го спо ду ол-
тар на гум ну Ор не Је ву се ји на.
19. И оти де Да вид по ри је чи Га до вој, 

ка ко Го спод за по вје ди.
20. Та да Ор на оба зрев ши се угле да ца ра 

и слу ге ње го ве гдје иду к ње му; и оти де 
Ор на и по кло ни се ца ру ли цем до зе мље,
21. И ре че: Што је до шао цар го спо дар 

мој слу зи сво је му? А Да вид ре че: Да ку-
пим од те бе то гум но, да на чи ним на 

ње му ол тар Го спо ду да би пре стао *по-
мор у на ро ду. *4.Мој. 16,48.
22. А Ор на ре че Да ви ду: Не ка узме цар го-

спо дар мој и при не се на *жр тву што му је 
во ља; ево во ло ва за жр тву па ље ни цу, и ко ла 
и јар мо ва во луј ских за др ва. *1.Сам. 6,14.
23. Све то да ва ше ца ру Ор на као цару, и 

ре че Ор на ца ру: *Го спод Бог твој не ка те 
ми ло сти во при ми. *Је зек. 20,40.
24. А цар ре че Ор ни: Не; не го ћу ку пи ти 

од те бе по ци је ни, ни ти ћу при ни је ти *Го-
спо ду Бо гу сво је му жр тве па ље ни це по-
кло ње не. И та ко ку пи †Да вид гум но и во-
ло ве за пе де сет си ка ла сре бра.

*1.Днев. 21,24. †1.Днев. 21,25.
25. И он дје на чи ни Да вид ол тар Го спо ду, 

и при не се жр тве па ље ни це и жр тве за-
хвал не. И Го спод се уми ло сти ви зе мљи, и 
пре ста по мор у Изра и љу.

ПР ВА КЊИ ГА О ЦА РЕ ВИ МА,  ГЛ. 1.
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14. И гле, док ти још бу деш он дје го во-
ре ћи с ца рем, ја ћу до ћи за то бом, и до пу-
ни ћу тво је ри је чи.
15. И та ко уђе Вит са ве ја к ца ру у кли јет. 

А цар би ја ше вр ло стар; и Ави са га Су-
нам ка дво ра ше га.
16. И са вив ши се Вит са ве ја по кло ни се 

ца ру; а цар јој ре че: Шта ћеш?
17. А она му ре че: Го спо да ру мој, ти си 

се за клео Го спо дом Бо гом сво јим слу-
шки њи сво јој: Со ло мун син твој би ће 
цар по сли је ме не, и он ће сје дје ти на при-
је сто лу мо јем.
18. А са да ево Адо ни ја се за ца ри, а ти, го-

спо да ру мој ца ре, и не знаш.
19. На клао је во ло ва и уго је не сто ке и 

ова ца мно го, и по звао све си но ве ца ре ве, 
и Ави ја та ра све ште ни ка и Јо а ва вој во ду; 
а Со ло му на слу ге тво је га ни је по звао.
20. Са да, ца ре го спо да ру мој, очи су све га 

Изра и ља упр те у те бе, да им ка жеш ко ће 
сје сти на при је сто твој, го спо да ру мој 
ца ре, по сли је те бе.
21. Ина че кад го спо дар мој цар по чи не 

код ота ца сво јих, би ће мо ја и син мој Со-
ло мун кри ви.
22. И гле, док она још го во ра ше ца ру, 

до ђе про рок На тан.
23. И ја ви ше ца ру го во ре ћи: Ево На та на 

про ро ка. И он сту пив ши пред ца ра по-
кло ни се ца ру ли цем до зе мље.
24. И ре че На тан: Ца ре, го спо да ру мој, 

је си ли ти ка зао: Адо ни ја ће би ти цар по-
сли је ме не, и он ће сје дје ти на при је сто лу 
мо јем?
25. Јер оти де да нас и на кла во ло ва и уго-

је не сто ке и ова ца мно го, и по зва све си-
но ве ца ре ве и вој во де и Ави ја та ра све-
ште ни ка; и ено је ду и пи ју с њим и го во ре: 
Да жи ви цар Адо ни ја.
26. Ме не пак, слу ге тво је га, не по зва, ни 

Са до ка све ште ни ка, ни Ве на је си на Јо да-
је ва, ни Со ло му на слу ге тво је га.
27. Је ли то цар го спо дар мој на ре дио не 

ка зав слу зи сво је му ко ће сје сти на при је-
сто го спо да ра мо је га ца ра по сли је ње га?
28. А цар Да вид од го во ри и ре че: Зо ви-

 те ми Вит са ве ју. И она до ђе пред ца ра, и 
ста де пред ца рем.

29. Та да се за кле цар го во ре ћи: Та ко да је 
жив *Го спод, ко ји је из ба вио †ду шу мо ју 
од сва ке не во ље, *Суд. 8,19. †2.Сам. 4,9.
30. Ка ко сам ти се за клео Го спо дом Бо-

гом Изра и ље вим ре кав ши: Со ло мун син 
твој би ће цар по сли је ме не, и он ће сје-
дје ти на при је сто лу мо јем мје сто ме не, 
та ко ћу учи ни ти да нас.
31. Та да Вит са ве ја са ви се ли цем до зе-

мље и по кло ни се *ца ру, па ре че: Да жи ви 
го спо дар мој цар Да вид до ви је ка! *Дан. 2,4.
32. По том ре че цар Да вид: Зо ви те ми Са-

до ка све ште ни ка и На та на про ро ка и Ве-
на ју си на Јо да је ва. И они до ђо ше пред ца ра.
33. А цар им ре че: Узми те са со бом слу ге 

го спо да ра сво је га, и по са ди те Со ло му на 
си на мо је га на мо ју ма згу и од ве ди те га 
до Ги о на;
34. И не ка га он дје Са док све ште ник 

и На тан про рок по ма жу за *ца ра над 
†Изра и љем, и за тру би те у ‡тру бу и ре-
ци те: Да жи ви цар Со ло мун!

*2.Сам. 2,4. †2.Сам. 5,3. ‡2.Сам. 15,10.
35. По том се вра ти те са њим, и он не ка 

до ђе и сје де на при је сто мој и ца ру је мје-
сто ме не; јер сам ње га од ре дио да бу де вођ 
Изра и љу и Ју ди.
36. А Ве на ја син Јо да јев од го во ри ца ру и 

ре че: Амин, не ка та ко ре че Го спод Бог го-
спо да ра мо је га ца ра.
37. Ка ко је *Го спод био с го спо да рем 

мо јим ца рем та ко не ка бу де и са Со ло-
му ном, и не ка по диг не при је сто ње гов 
још ви ше не го при је сто го спо да ра мо-
је га ца ра Да ви да. *5.Мој. 2,7.
38. И та ко оти де Са док све ште ник и 

На тан про рок и *Ве на ја син Јо да јев и 
Хе ре те ји и Фе ле те ји, и по са ди ше Со ло-
му на на ма згу ца ра Да ви да и од ве до ше 
га до Ги о на. *2.Сам. 8,18.
39. И *Са док све ште ник узе рог с уљем 

из Ша то ра, и по ма за Со ло му на. По том 
за тру би ше у тру бу и сав на род ре че: Да 
жи ви цар Со ло мун! *1.О цар. 1,34.
40. И сав на род по ђе за њим, и на род сви-

ра ше у сви ра ле и ве се ља ше се ве о ма да се 
зе мља раз ли је га ше од ви ке њи хо ве.
41. И за чу Адо ни ја и све зва ни це ко је би-

ја ху с њим, по што је до ше; за чу и Јо ав глас 
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труб ни, па ре че: Ка ква је то ви ка и вре ва 
у гра ду?
42. И до кле он још го во ра ше, гле, до ђе Јо-

на тан син Ави ја та ра све ште ни ка; и Адо-
ни ја му ре че: Хо ди, јер си ју нак и но сиш 
до бре гла се.
43. А Јо на тан од го во ри и ре че Адо ни ји: 

Та, го спо дар наш цар Да вид по ста ви Со-
ло му на ца рем.
44. Јер цар по сла с њим Са до ка све ште ни-

 ка и На та на про ро ка и Ве на ју си на Јо да-
је ва, и Хе ре те је и Фе ле те је, и по са ди ше га 
на ца ре ву ма згу. припадници Давидове гарде
45. И по ма за ше га Са док све ште ник и 

На тан про рок код Ги о на за ца ра, и оти-
до ше одан де ве се ле ћи се та ко да је град 
уза врео; то је ви ка ко ју чу сте.
46. И *Со ло мун је већ сјео на цар ски 

при је сто. *1.Днев. 29,23.
47. И до шле су слу ге ца ре ве, и бла го сло-

ви ше го спо да ра на ше га ца ра Да ви да го-
во ре ћи: Да Бог про сла ви име Со ло му-
но во још већ ма не го тво је, и при је сто ње-
гов да по диг не још ви ше не го твој. И по-
кло ни се цар на по сте љи сво јој.
48. Још ова ко ре че цар: Да је бла го сло-

вен *Го спод Бог Изра и љев, ко ји да де †да-
нас ко ће сје дје ти на при је сто лу мо је му, да 
ви де мо је очи. *Псал. 132,11. †1.О цар. 3,6.
49. Та да се пре па до ше, и уста ше све зва-

ни це Адо ни ји не, и оти до ше свак сво јим 
пу тем.
50. А Адо ни ја бо је ћи се Со ло му на уста и 

оти де, и ухва ти се за ро го ве ол та ру.
51. И ја ви ше Со ло му ну го во ре ћи: Ено, 

Адо ни ја се упла шио од ца ра Со ло му на, 
и ено га, ухва тио се за ро го ве ол та ру, и 
ве ли: Не ка ми се за ку не цар Со ло мун да 
не ће уби ти слу ге сво је га ма чем.
52. А Со ло мун ре че: Ако бу де по штен чо-

вјек, ни дла ка с гла ве ње го ве не ће па сти 
на зе мљу; али ако се на ђе зло на ње му, по-
ги ну ће.
53. И та ко по сла цар Со ло мун, те га до-

ве до ше од ол та ра; и кад до ђе, по кло ни се 
ца ру Со ло му ну; а Со ло мун му ре че: Иди 
ку ћи сво јој.

Давидова посљедња воља и смрт. 
Соломун сједа на пријесто, његова 
строгост при ступању на престо.

2. А кад до ђе ври је ме Да ви ду да 
ум ре, за по вје ди Со ло му ну си-

 ну сво је му го во ре ћи:
2. Ја идем ку да иде све на зе мљи; а ти бу ди 

хра бар и бу ди чо вјек.
3. И др жи што ти је Го спод Бог твој за по-

вје дио да др жиш, хо де ћи пу теви ма Ње го-
вим и др же ћи уред бе Ње го ве и за по ви је-
сти Ње го ве и за ко не Ње го ве и свје до чан-
ства Ње го ва, ка ко је на пи са но у за ко ну 
Мој си је ву, да би на пре до вао у све му што 
уз ра диш и за чим се год окре неш,
4. Да би Го спод ис пу нио ри јеч сво ју ко ју 

ми је ре као го во ре ћи: Ако ус па зе си но ви 
тво ји на пут свој хо де ћи пре да Мном вјер-
 но, сви јем ср цем сво јим и свом ду шом 
сво јом, та да ти не ће не ста ти чо вје ка на 
при је сто лу Изра и ље ву.
5. А ти знаш шта ми је учи нио Јо ав син 

Се ру јин, шта је учи нио двје ма вој во да ма 
Изра и ље ви јем, *Аве ни ру си ну Ни ро ву 
и †Ама си си ну Је те ро ву, ко је уби про-
лив ши у ми ру крв као у ра ту, и ока ља кр-
вљу као у ра ту по јас свој око се бе, и обу ћу 
сво ју на но гама. 2.Сам 3,27. †2.Сам. 20,10.
6. Учи ни, да кле, по му дро сти сво јој, и не-

мој да ти да се си је да гла ва ње го ва спу сти 
с ми ром у гроб.
7. Си но ви ма пак Вар зе ла ја од Га ла да 

учи ни ми лост, и не ка бу ду ме ђу они ма 
ко ји је ду за тво јим сто лом, јер су та ко до-
шли к ме ни кад сам бје жао од Аве са ло ма 
бра та тво је га.
8. И ето, код те бе је Си меј син Ги рин од 

Ве ни ја ми на из Ва у ри ма, ко ји ме је љу то 
ру жио кад иђах у Ма ха на јим; али ми до ђе 
на су срет на Јор дан, и за клех му се Го спо-
дом ре кав ши: Не ћу те уби ти ма чем.
9. Али му ти не мој опро сти ти, јер си му-

дар чо вјек и зна ћеш шта ћеш му учи ни ти, 
да опра виш си је ду гла ву ње го ву с кр вљу 
у гр об.
10. Та ко по чи ну *Да вид код ота ца сво јих, 

и би по гре бен у гра ду Да ви до ву.
*2.Сам. 5,7. Дјела 13,36.

11. А ца ро ва *Да вид над Изра и љем че-
тр де сет го ди на: У Хе вро ну ца ро ва се дам 
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го ди на, а у Је ру са ли му ца ро ва три де сет и 
три го ди не. *1.Днев. 29,26.
12. И *Со ло мун сје де на при је сто Да ви да 

оца сво је га, и †цар ство се ње го во утвр ди 
ја ко. *1.Днев. 29,23. †2.Днев. 1,1.
13. Та да до ђе Адо ни ја син Аги тин к Вит-

са ве ји ма те ри Со ло му но вој; а она ре че: 
Је си ли до бро до шао? А он ре че: До бро.
14. По том ре че: Имам не што да ти ка-

жем. А она ре че: Го во ри.
15. Та да ре че: Ти знаш да је мо је би ло 

*цар ство, и да је у ме не био упро очи сав 
Изра иљ да ја бу дем цар; али се цар ство 
пре не се и до па де бра ту мо је му, јер му га 
†Го спод да де. *1.Днев. 28,5. †Псал. 33,10.
16. За то те са да мо лим за јед но; не мој ме 

од би ти. А она му ре че: Го во ри.
17. А он ре че: Го во ри ца ру Со ло му ну, 

јер ти он не ће од би ти, не ка ми да за же ну 
*Ави са гу Су нам ку. *1.О цар. 1,3.
18. А Вит са ве ја ре че: До бро, ја ћу го во-

ри ти ца ру за те.
19. И до ђе Вит са ве ја к ца ру Со ло му ну да 

му го во ри за Адо ни ју; а цар уста и сре те је 
и по кло нив јој се сје де на свој при је сто, и 
за по вје ди те на мје сти ше сто ли цу ма те ри 
ње го вој, и она сје де ње му с де сне стра не.
20. Та да она ре че: Иска ла бих од те бе 

јед ну ма лу ствар, не мој ме од би ти. А цар 
јој ре че: Ишти, мај ко, не ћу те од би ти.
21. Она ре че: По дај Ави са гу Су нам ку 

Адо ни ји бра ту сво је му за же ну.
22. А цар Со ло мун од го во ри ма те ри сво-

јој и ре че: За што иштеш Ави са гу Су нам ку 
за *Адо ни ју? Ишти и цар ство за њ, јер је он 
брат мој ста ри ји и има уза се Ави ја та ра све-
ште ни ка и Јо а ва си на Се ру ји на. *1.О цар. 1,7.
23. И за кле се цар Со ло мун Го спо дом го-

во ре ћи: Та ко да ми учи ни Бог и та ко да 
до да, се би на смрт ка за то Адо ни ја да нас.
24. И за то, та ко да је жив Го спод, ко ји ме је 

утвр дио и по са дио ме на при је сто лу Да ви да 
оца мо је га, и ко ји ми је на чи нио ку ћу као 
што је ре као, да нас ће по ги ну ти Адо ни ја.
25. И по сла цар Со ло мун Ве на ју си на Јо-

да је ва, ко ји уло жи на њ, те по ги бе.
26. А Ави ја та ру све ште ни ку ре че цар: Иди 

у *Ана тот на њи ву сво ју, јер си за слу жио 
смрт, али те не ћу да нас по гу би ти, јер си но-

сио †ков чег Го спод њи пред Да ви дом оцем 
мо јим и под но сио си све не во ље ко је је под-
но сио отац мој. *Исус Н. 21,18. †2.Сам. 15,24.
27. Та ко Со ло мун сврг не Ави ја та ра да не 

бу де све ште ник Го спод њи, да ис пу ни ри-
јеч Го спод њу што ре че у Си ло му за дом 
Или јев.
28. И овај глас до ђе до Јо а ва; а Јо ав бје ше 

при стао за Адо ни јом, прем да за Аве са-
ло мом не бје ше при стао; и уте че Јо ав у 
Ша тор Го спод њи и ухва ти се за *ро го ве 
ол та ру. *1.О цар. 1,50.
29. И ја ви ше ца ру Со ло му ну: Јо ав уте че 

у Ша тор Го спод њи, и ено га код ол та ра. А 
Со ло мун по сла Ве на ју си на Јо да је ва го во-
ре ћи: Иди, уло жи на њ.
30. И ушав Ве на ја у Ша тор Го спод њи 

ре че му: Цар је ка зао: Изи ђи. А он ре че: 
Не ћу; не го ов дје хо ћу да умрем. А Ве на ја 
ја ви ца ру го во ре ћи: Та ко ре че Јо ав и та ко 
ми од го во ри.
31. А цар му ре че: Учи ни ка ко је ре као, 
уло жи на њ, и по гре би га, и ски ни с ме не 

и с до ма оца мо је га крв пра ву ко ју је про-
лио Јо ав. погуби га
32. И не ка Го спод обра ти крв ње го ву на 

ње го ву гла ву, што уло жи на два чо вје ка 
пра вед ни ја и бо ља од се бе, и уби их ма-
чем без зна ња оца мо је га Да ви да: Аве ни ра 
си на Ни ро ва вој во ду Изра и ље ва и *Ама су 
си на Је те ро ва вој во ду Ју ди на; *2.Сам. 20,10.
33. Не ка се да кле крв њи хо ва вра ти на 

гла ву *Јо а во ву и на гла ву потомства ње-
го ва до ви је ка; а †Да ви ду и потомству ње-
го ву и до му ње го ву и при је сто лу ње го ву 
не ка бу де мир до ви је ка од ‡Го спо да.

*2.Сам. 3,29. †Дје ла 7,45. ‡При че 16,7.
34. И оти де Ве на ја син Јо да јев, и уло жи 

на њ и по гу би га, и би по гре бен код ку ће 
сво је у *пу сти њи. *Мат. 3,1.
35. Та да по ста ви цар Ве на ју си на Јо да-

је ва на ње го во мје сто над вој ском, а Са-
до ка све ште ни ка по ста ви цар на мје сто 
Ави ја та ро во.
36. По том по сла цар и до зва Си ме ја, и 

ре че му: Са гра ди се би ку ћу у Је ру са ли му, 
па ту сје ди, и не из ла зи ода тле ни ку да.
37. Јер у ко ји дан изи ђеш и при је ђеш 

пре ко по то ка *Ке дро на, знај за ци је ло да 
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ћеш по ги ну ти, и крв ће тво ја па сти на 
тво ју гла ву. *2.Сам. 15,23.
38. А Си меј ре че ца ру: До бра је та ри јеч; 

ка ко је ре као го спо дар мој цар, та ко ће 
учи ни ти слу га твој. И сје дје Си меј у Је ру-
са ли му ду го вре ме на.
39. Али се до го ди по сли је три го ди не, те 

уте ко ше дви је слу ге Си ме је ве к *Ахи су 
си ну Ма ши ну ца ру гат ском. И би ја вље но 
Си ме ју: Ено ти слу гу у †Га ту.

*1.Сам. 27,2. †1.Сам. 27,3.
40. Та да уста Си меј, и оса ма ри сво га ма-

гар ца, и оти де у Гат к Ахи су да тра жи 
слу ге сво је. И вра ти се Си меј, и до ве де на-
траг слу ге сво је из Га та.
41. И ја ви ше Со ло му ну да је Си меј био 

оти шао из Је ру са ли ма у Гат, и да се вра тио.
42. Та да цар по слав до зва Си ме ја, и ре че му: 

Ни је сам ли те за клео Го спо дом и ни је сам ли 
ти твр до ре као: У ко ји дан изи ђеш ку да му 
дра го, знај за ци је ло да ћеш по ги ну ти? И ти 
ми ре че: До бра је та ри јеч ко ју чух.
43. За што, да кле, ни је си др жао *за кле тве 

Го спод ње и за по ви је сти ко ју сам ти за по-
вје дио? *Је зек. 17,19.
44. По том ре че цар Си ме ју: Ти знаш све 

зло за ко је зна ср це тво је, што си учи нио 
Да ви ду оцу мо је му; Го спод вра ћа тво је 
зло на тво ју гла ву.
45. А цар ће Со ло мун би ти бла го сло вен 

и *при је сто Да ви дов утвр ђен пред Го спо-
дом до ви је ка. *При че 25,5.
46. И за по вје ди цар Ве на ји си ну Јо да је ву, 

те изи ђе и уло жи на њ, те по ги бе. И цар-
ство се утвр ди у ру ци Со ло му но вој.

Соломунов брак, молитва и суд.

3.А *Со ло мун се опри ја те љи с фа ра-
о ном ца рем ми сир ским, и оже ни 

се кћер ју фа ра о но вом, и до ве де је у град 
Да ви дов, до кле не до вр ши свој дом и дом 
Го  спод њи и зид око Је ру са ли ма. *1.О цар. 9,15.
2. Али на род при но ша ше жр тве на ви си-

на ма; јер још не бје ше са зи дан дом име ну 
Го спод ње му до та да.
3. А Со ло мун љу бља ше Го спо да хо де ћи по 

уред ба ма оца сво је га Да ви да, са мо што на 
ви си на ма при но ша ше жр тве и ка ђа ше.

4. За то оти де цар у Га ваон да он дје при-
не се жр тву, јер то би ја ше ве ли ка ви си на; 
и Со ло мун при не се ти су ћу жр та ва па ље-
ни ца на оном ол та ру.
5. И ја ви се Го спод Со ло му ну у Га ва о ну 

но ћу у сну, и ре че Бог: Ишти шта хо ћеш 
да ти дам.
6. А Со ло мун ре че: Ти си учи нио ве ли ку 

ми лост слу зи сво је му Да ви ду оцу мо је му, 
као што је хо дио пред То бом вјер но и 
пра вед но и с пра ви јем ср цем пре ма Те би; 
и са чу вао си му ову ве ли ку ми лост, те му 
дао си на да сје ди на при је сто лу ње го ву, 
као што се ви ди да нас.
7. И та ко, Го спо де Бо же мој, Ти си по ста-

вио слу гу сво је га ца рем на мје сто Да ви да 
оца мо је га, а ја сам млад, ни ти знам по ла-
зи ти ни до ла зи ти.
8. И Твој је слу га ме ђу на ро дом Тво јим, 

ко ји си иза брао, на ро дом ве ли ким, ко ји 
се не мо же из бро ји ти ни про ра чу на ти од 
мно жи не.
9. Дај, да кле, слу зи сво је му ср це ра зум но 

да мо же су ди ти на ро ду Тво је му и рас по-
зна ва ти до бро и зло. Јер ко мо же су ди ти 
на ро ду Тво је му та ко ве ли ком?
10. И би ми ло Го спо ду што Со ло мун то 

за и ска.
11. И ре че му Бог: Кад то иштеш, а не иш-

теш ду га жи во та ни ти иштеш *бла га ни ти 
иштеш †смрт не при ја те ља сво јих не го 
иштеш ра зу ма да уми јеш су ди ти;

*2.Днев. 1,11. †Јер. 45,5.
12. Ево учи них по тво јим ри је чи ма; ево 

ти да јем *ср це му дро и ра зум но да та-
кво га ка кав си ти ни при је те бе ни је би ло 
ни ти ће по сли је те бе на ста ти та кав ка кав 
си ти. *1.О цар. 4,29.
13. А сврх то га да јем ти и што ни је си 

искао, и бла го и сла ву, да та кво га ка кав 
ћеш ти би ти не ће би ти ме ђу ца ре ви ма 
све га ви је ка тво је га.
14. И ако узи деш Мо јим пу те ви ма др же-

 ћи уред бе Мо је и за по ви је сти Мо је, као 
што је ишао Да вид отац твој, про ду жи ћу 
да не тво је.
15. Та да се про бу ди *Со ло мун, и гле, оно 

бје ше сан. И до ђе у Је ру са лим, и став ши 
пред ков чег за вје та Го спод ње га при не се † 
жр тве па ље ни це и жр тве за хвал не, и по ча-
сти све слу ге сво је. *1.О цар. 8,65. †1.Мој. 31,54.
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16. Та да до ђо ше дви је же не *блуднице к 
ца ру, и ста до ше пред њим. *3.Мој. 19,29.
17. И ре че јед на же на: Ах, го спо да ру; ја и 

ова же на сје ди мо у јед ној ку ћи, и по ро дих 
се код ње у ис тој ку ћи.
18. А тре ћи дан по сли је мо га по ро ђа ја 

по ро ди се и ова же на, и би ја смо за јед но и 
не би ја ше ни ко дру ги с на ма у ку ћи, са мо 
нас дви је би ја смо у ку ћи.
19. И умри је син ове же не но ћас, јер она 

ле же на њ.
20. Па устав ши у по но ћи узе си на мо је га 

ис крај ме не, кад слу шки ња тво ја спа ва ше, 
и ста ви га се би у на руч је, а сво га си на мр-
тво га ста ви ме ни у на руч је.
21. А кад ус тах ују тру да по до јим си на 

сво је га, а то, мр тав; али кад раз гле дах ују-
тру, а то, не бје ше мој син, ко је га ја ро дих.
22. Та да ре че дру га же на: Ни је та ко; не го 

је мој син овај жи ви, а твој је син онај мр-
тви. Али она ре че: Ни је та ко, не го је твој 
син онај мр тви, а мој је син овај жи ви. 
Та ко го во ра ху пред ца рем.
23. А цар ре че: Ова ка же: Овај је жи ви 

мој син, а твој је син овај мр тви; а она 
ка же: Ни је та ко, не го је твој син онај мр-
тви, а мој је син овај жи ви.
24. И ре че цар: Дај те ми мач. И до не со ше 

мач пред ца ра.
25. Та да ре че цар: Ра си је ци те жи во ди-

је те на дво је, и по дај те по ло ви ну јед ној и 
по ло ви ну дру гој.
26. Та да *же на ко јој син бје ше жи ви ре че 

ца ру, јер јој се ус ко ле ба утро ба за си ном: 
Ах, го спо да ру, по дај те њој зи ди је те жи во, а 
не мој те га уби ја ти. А она ре че: Не ка не бу  де 
ни ме ни ни те би, ра си је ци те га. *Иса. 49,15.
27. Та да од го во ри цар и ре че: По дај те 

оној жи во ди је те, не мој те га уби ти, она 
му је ма ти.
28. И сав Изра иљ чу суд ко ји из ре че цар, 

и по бо ја ше се ца ра; јер ви дје ше да је у 
ње му му дрост Бо жи ја да су ди.

Соломунови пристави; 
његова моћ и мудрост.

4.А цар Со ло мун ца ро ва ше над сви-
јем Изра и љем.

2. А ово би ја ху кне зо ви ње го ви: Аза ри ја, 
син Са до ков, на мје сник;

3. Ели о реф и Ахи ја, си но ви Си си ни, пи-
са ри; Јо са фат, син Ахи лу дов, па ме тар;
4. Ве на ја, син Јо да јев, вој во да; а Са док и 

Ави ја тар све ште ни ци;
5. А Аза ри ја, син На та нов, бје ше над 

при ста ви ма; а За вуд, син На та нов, пр ви 
ви јећ ник, при ја тељ ца рев;
6. А Ахи сар упра ви тељ двор ски; а Адо ни-

рам син Ав дин над цар ским по сле ни ци ма.
7. И има ше Со ло мун два на ест при ста ва 

по све му Изра и љу, ко ји хра ња ху ца ра и 
сав дом ње гов; по мје сец да на у го ди ни 
сва ки би ја ше ду жан хра ни ти.
8. А ово су им име на: Син Уров у го ри Је-

фре мо вој;
9. Син Де ке ров у Ма ка су и у Сал ви му и 

Вет -Се ме су и Ело ну Ветанан ском;
10. Син Есе дов у Ару во ту; под њим би-

ја ше Со хот и сва зе мља Ефе ро ва;
11. Син Ави на да вов над сви јем кра јем 

дор ским; же на му бје ше Та фа та кћи Со-
ло му но ва;
12. Ва на син Ахи лу дов над Те на хом и 

Ме ги до ном и сви јем Вет-Са ном, ко ји је 
до Сар та не под Је зра е лом, од Вет-Са на до 
Авел-Ме о ла, до пре ко Јок-Ме а ма;
13. Син Ге ве ров у Ра мо ту Га лад ском; 

има ше *се ла Ја и ра си на Ма на си ји на у Га-
ла ду и крај †ар гов ски у Ва са ну, ше зде сет 
ве ли ких гра до ва са зи до ви ма и при је вор-
ни ца ма мје де ни јем; *4.Мој. 32,41. †5.Мој. 3,4.
14. Ахи на дав син Идов у Ма ха на ји му;
15. Ахи мас у Неф та ли му; и он бје ше оже-

њен кћер ју Со ло му но вом Ва се ма том;
16. Ва на син Ху са јев у Аси ру и у Ало ту;
17. Јо са фат син Фа ру јин у Иса ха ру;
18. Си меј син Илин у Ве ни ја ми ну;
19. Ге вер син Ури јев у *зе мљи га лад ској, 

у зе мљи Си о на ца ра амо реј ско га и Ога 
ца ра ва сан ско га; је дан бје ше при став у 
тој зе мљи. *5.Мој. 3,8.
20. Ју де и Изра и ља би ја ше мно го као пи-

је ска по крај мо ра; и је ђа ху и пи ја ху и ве-
се ља ху се.
21. А Со ло мун вла да ше *сви јем цар-

стви ма од †Ри је ке до ‡зе мље фи ли стеј-
ске и до ме ђе ми сир ске, и до но ша ху да ре 
и слу жа ху Со ло му ну све га ви је ка ње го ва.
*2.Днев. 9,26.  Еуфрата †5.Мој. 11,24. ‡1.Мој. 15,18.
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22. А хра на Со ло му но ва би ја ше на дан 
три де сет ко ра би је ло га бра шна, и ше зде-
сет ко ра дру го га бра шна; 1 кор око 220 л
23. Де сет во ло ва уго је ни јех и два де сет 

с па ше, и сто ова ца, осим је ле на и ср на и 
ди во ко за и уго је ни јех пти ца.
24. Јер он вла да ше сву да с ову стра ну ри-

је ке од Тап се до *Га зе, над сви јем ца ре-
ви ма с ову стра ну ри је ке, и бје ше ми ран 
са сви ју стра на уна о ко ло. *1.Мој. 10,19.
25. И жи вља ху *Ју да и †Изра иљ без 

стра ха, сва ки под сво јом ло зом и под сво-
јом смо квом, од Да на до Вир са ве је, све га 
ви је ка Со ло му но ва. *Јер. 23,6. †5.Мој. 33,28.
26. И има ше *Со ло мун че тр де сет ти су ћа 

ко ња за ја сли ма за ко ла сво ја, и два де сет 
ти су ћа ко њи ка. *2.Днев. 1,14.
27. И при ста ви хра ња ху ца ра Со ло му на 

и све ко ји до ла жа ху за сто ца ра Со ло-
му на, сва ки сво га мје се ца, и не да ди ја ху 
да се че га пре мак не. нестане
28. А је чам и сла му за ко ње и за ма зге до-

но ша ху на мје сто гдје би ја ху, сва ки ка ко 
му би ја ше од ре ђе но.
29. И Бог да де му дрост Со ло му ну и ра-

зум вр ло ве лик и ср це про стра но као пи-
је сак на бри је гу мор ском. обали
30. Јер му дрост Со ло му но ва би ја ше ве ћа 

од му дро сти сви јех ис точ ни јех на ро да и 
од све му дро сти ми сир ске.
31. Му дри ји би ја ше од сва ко га чо вје ка, и 

од Ета на Езра и та и од Ема на и од Хал ко ла 
и од Дар де, си но ва Ма о ло ви јех; и раз-
гла си се име ње го во по сви јем на ро ди ма 
уна о ко ло.
32. И из го во ри три ти су ће при ча, и би-

ја ше пје са ма ње го ви јех ти су ћа и пет.
33. Го во рио је и о др ве ћу, од ке дра на Ли-

ва ну до исо па ко ји ни че из зи да; го во рио 
је и о сто ци и о пти ца ма и о бу би на ма и 
о ри ба ма.
34. И до ла жа ху из сви јех на ро да да чу ју 

му дрост Со ло му но ву, од сви јех ца ре ва на 
зе мљи, ко ји чу ше за му дрост ње го ву.

Соломунов савез са Хирамом и 
припрема за зидање Храма.

5.И Хи рам цар тир ски по сла слу ге 
сво је к Со ло му ну чув ши да су 

га по ма за ли за ца ра на мје сто оца ње го ва, 
јер Хи рам љу бља ше Да ви да сваг да.
2. А Со ло мун по сла ка Хи ра му и по-

ру чи му:
3. Ти знаш да Да вид отац мој ни је мо гао 

са гра ди ти до ма име ну Го спо да Бо га сво-
је га од ра то ва ко ји ма га непријатељи оп-
ко ли ше, до кле их Го спод не по ло жи под 
но ге ње го ве.
4. А са да Го спод Бог мој дао ми је мир от-

сву да, не мам ни јед но га не при ја те ља ни 
зле смет ње.
5. За то, ево, ве лим да са гра дим дом име ну 

Го спо да Бо га сво је га, као што је ре као Го-
спод Да ви ду оцу мо је му го во ре ћи: Син 
твој, ко је га ћу по са ди ти мје сто те бе на 
прије     сто твој, он ће са гра ди ти дом име ну 
Мо је му.
6. За то за по вје ди са да не ка ми на си је ку 

др ва ке дро ви јех на Ли ва ну, а слу ге ће 
мо је би ти са слу га ма тво јим, а пла ту слу-
га ма тво јим да ћу ти ка ко год ре чеш; јер ти 
знаш да у нас не ма љу ди ко ји уми ју сје ћи 
др ва као Си дон ци.
7. И кад Хи рам чу ри је чи Со ло му но ве, 

об ра до ва се ве о ма и ре че: Да је бла го сло-
вен Го спод да нас, ко ји да де Да ви ду му дра 
си на над они јем на ро дом ве ли ким.
8. И по сла Хи рам Со ло му ну, и по ру чи: 

Чуо сам че га ра ди си слао к ме ни; ја ћу 
учи ни ти сву во љу тво ју за др ва ке дро ва и 
за др ва је ло ва.
9. Мо је ће слу ге сни је ти с Ли ва на на мо ре, 

и ја ћу их по ве за ти у спла во ве и спу сти ти 
мо рем до мје ста ко је ми ка жеш, и он дје ћу 
раз ве за ти, па их но си; а ти ћеш учи ни ти 
мо ју во љу и да ти хра ну че ља ди мо јој.
10. И та ко да ва ше Хи рам Со ло му ну др ва 

ке дро ва и др ва је ло ва, ко ли ко му бје ше 
во ља.
11. А Со ло мун да ва ше Хи ра му два де сет 

ти су ћа ко ра пше ни це за хра ну че ља ди 
ње го вој, и два де сет ко ра *уља ци је ђе-
но га; то ли ко да ва ше Со ло мун Хи ра му 
сва  ке го ди не. 1 кор око 220 л  *2.Днев. 2,10.
12. И Го спод да де му дрост Со ло му ну 

ка ко му бје ше об ре као, и бје ше мир из-
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ме ђу Хи ра ма и Со ло му на, и ухва ти ше 
вје ру ме ђу со бом.
13. И од ре ди Со ло мун љу де из све га 

Изра и ља, и би од ре ђе ни јех три де сет ти-
су ћа љу ди.
14. И сла ше их на Ли ван по де сет ти су ћа 

сва ко га мје се ца на из мјен це; је дан мје сец 
би ја ху на Ли ва ну, а два мје се ца код ку ћа 
сво јих. А Адо ни рам бје ше над ови јем по-
сле ни ци ма.
15. И има ше *Со ло мун се дам де сет ти-

су ћа но са ча и осам де сет ти су ћа те са ча у 
пла ни ни, *2.Днев. 2,2.
16. Осим на стој ни ка Со ло му но ви јех, 

ко ји би ја ху над ти јем по слом, три ти су ће 
и три ста, ко ји упра вља ху на ро дом ко ји 
по сло ва ше тај по сао.
17. И за по вје ди цар да сно се ве ли ко ка-

ме ње, ску по цје но ка ме ње за те мељ до му, 
те са но ка ме ње.
18. И те са ху по сле ни ци Со ло му но ви и 

по сле ни ци Хи ра мо ви и Ги вле ји, и при-
пра вља ху др во и ка ме ње да се зи да дом.

Зидање Храма.

6.Че ти ри сто ти не и осам де се те го -
ди не по из ла ску си но ва Изра и ље-

ви јех из зе мље ми сир ске, че твр те го ди  не 
ца ро ва ња Со ло му но ва над Изра и љем, 
мје  се  ца Зи фа, а то је дру ги мје сец, по че 
зи да ти дом Го спо ду. април/мај
2. А дом што га зи да цар Со ло мун Го-

спо ду би ја ше у ду жи ну од ше зде сет ла-
ка та, а у ши ри ну од два де сет ла ка та, а у 
ви си ну од три де сет ла ка та. 1 лакат 50 цм
3. И би ја ше три јем пред цр квом два де-

сет ла ка та дуг, пре ма ши ри ни до ма, а де-
сет ла ка та ши рок пред до мом. храмом
4. И на чи ни про зо ре на до му из ну тра 

ши ро ке а спо ља уске.
5. И уза зид до му на чи ни ход ни ке сву да 

уна о ко ло уза зид до му око цр кве и Све-
ти ње над све ти ња ма, и на чи ни кли је ти 
сву да уна о ко ло. храма
6. Нај до њи ход ник бје ше пет ла ка та ши-

рок, а сред њи шест ла ка та ши рок, а тре ћи 
се дам ла ка та ши рок; јер на чи ни за сје ке 
на до му спо ља уна о ко ло, да се гре де не 
ула жу у зид од до ма.
7. А кад зи да ху дом, зи да ху од ка ме на, 

ко ји до во жа ху са сви јем при го то вљен, те 

се ни че кић ни сје ки ра ни ти ка кво ору ђе 
гво зде но не чу у до му кад се зи да ше.
8. Вра та сред ње га ход ни ка би ја ху на де-

сној стра ни до ма, и из ла жа ше се на за вој-
ни цу на сред њи ход ник, и из сред ње га на 
тре ћи.
9. Та ко са зи да дом, и до вр ши га, и по кри 

дом гре да ма и да ска ма ке дро ви јем.
10. И на чи ни ход ни ке око ци је ло га до ма 

од пет ла ка та у ви си ну сва ки, и са ста-
вља ху их с до мом гре де ке дро ве.
11. Та да до ђе ри јеч Го спод ња Со ло му ну 

го во ре ћи:
12. То је дом што гра диш; ако узи деш по 

Мо јим уред ба ма, и ус тво риш Мо је за ко-
 не и уз др жиш све Мо је за по ви је сти хо-
де ћи по њи ма, по твр ди ћу ти ри јеч сво ју, 
ко ју сам ре као Да ви ду оцу тво је му.
13. И ста но ва ћу ме ђу си но ви ма Изра и-

ље ви јем, и не ћу оста ви ти на ро да сво је га 
Изра и ља.
14. И та ко са зи да Со ло мун дом, и до-

вр ши га.
15. И об ло жи зи до ве до му из ну тра да-

ска ма ке дро ви јем, од по да до ма до врх 
зи до ва об ло жи др ве том из ну тра; и под 
до му об ло жи да ска ма је ло ви јем.
16. И на чи ни пре гра ду од два де сет ла-

ка та од јед не стра не до ма до дру ге од да-
са ка ке дро ви јех, од по да до врх зи до ва; и 
то на чи ни уну тра за ша тор, за *Све ти њу 
над све ти ња ма. *2.Мој. 26,33.
17. А дом, цр ква на при јед, би ја ше од че-

тр де сет ла ка та.
18. А по да ска ма ке дро ви јем уну тра у 

до му бје ху из ре за не ја бу ке и цвје то ви 
раз ви је ни, све од ке дра та ко да се не ви-
ђа ше ни гдје ка мен.
19. И *Све ти њу над све ти ња ма уре ди 

уну тра у до му, да се он дје на мје сти †ков чег 
за вје та Го спод ње га. *1.О цар. 8,6. †2.Мој. 40,20.
20. А *Све ти ња над све ти ња ма уну тра 

бје ше два де сет ла ка та ду га, и два де сет ла-
ка та ши ро ка, и два де сет ла ка та ви со ка, и 
об ло жи је чи сти јем зла том; та ко об ло жи 
и ол тар од ке дра. *Је зек. 41,4.
21. И та ко об ло жи Со ло мун дом из ну тра 

чи сти јем зла том, и за те же злат не лан це 
пред Све ти њом над све ти ња ма, ко ју та-
ко ђе об ло жи зла том.
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22. И сав дом об ло жи зла том; та ко и сав 
*ол тар пред Све ти њом над све ти ња ма 
об ло жи зла том. *2.Мој. 30,1.
23. А у Све ти њи над све ти ња ма на чи ни 

два *хе ру ви ма од др ве та ма сли но ва; де-
сет ла ка та бје ше ви сок сва ки. *2.Мој. 25,20.
24. А од пет ла ка та бје ше јед но кри ло у 

хе ру ви ма, и од пет ла ка та дру го кри ло у 
хе ру ви ма; де сет ла ка та бје ше од кра ја јед-
но га кри ла до кра ја дру го га кри ла.
25. Та ко и дру ги хе ру вим би ја ше од де сет 

ла ка та; јед не мје ре и јед не на пра ве бје ху 
оба хе ру ви ма. начин израде
26. Де сет ла ка та бје ше ви сок је дан хе ру-

вим, та ко и дру ги.
27. И на мје сти *хе ру ви ме усред уну тра-

шњег до ма, и ра ши ри ше хе ру ви ми кри ла 
сво ја та ко да кри ло јед но га ти ца ше у је-
дан зид а кри ло дру го га хе ру ви ма ти ца ше 
у дру ги зид, а усред до ма ти ца ху кри ла 
јед но у дру го. *1.О цар. 8,7.
28. И об ло жи хе ру ви ме зла том.
29. А све зи до ве до му уна о ко ло ис ки ти 

ре за ни јем хе ру ви ми ма и пал ма ма и ра-
зви  је ни јем цвје то ви ма из ну тра и спо ља.
30. И под до му об ло жи зла том из ну тра и 

спо ља.
31. И на ула ску у Све ти њу над све ти-

ња ма на чи ни дво крил на вра та од др ве та 
ма сли но ва, ко ји ма пра го ви с до врат ни-
ци ма бје ху на пет угло ва.
32. И на ти јем дво крил ни јем вра ти ма од 

др ве та ма сли но ва из ре за хе ру ви ме и пал ме 
и раз ви је не цвје то ве, и об ло жи их зла том, 
и хе ру ви ме и пал ме об ло жи зла том.
33. Та ко и на ула ску у цр кву на чи ни пра-

го ве од др ве та ма сли но ва на че ти ри угла;
34. И вра та дво крил на од др ве та је ло ва; 

на дви је се стра не отва ра ше јед но кри ло, и 
на дви је стра не отва ра ше се дру го кри ло.
35. И из ре за на њи ма хе ру ви ме и пал ме и 

раз ви је не цвје то ве, и об ло жи зла том све 
што бје ше из ре за но.
36. По том на чи ни три јем уну тра шњи од 

три ре да те са но га ка ме на и јед но га ре да 
др ве та ке дро ва стру га на.
37. Че твр те го ди не мје се ца Зи фа би по-

ста вљен те мељ до му Го спод ње му;

38. А је да на е сте го ди не мје се ца Ву ла, 
ко ји је осми мје сец, свр ши се дом са сви-
јем ства ри ма сво јим и са сви јем што му 
при па да. Та ко га са зи да за се дам го ди на.

октобар/новембар
Зидање царскијех зграда; 
стубови и посуђе у Храму.

7.По том зи да Со ло мун се би дом 
три на ест го ди на, и завр ши га.

2. Са зи да и дом из шу ме ли ван ске, сто ла-
ка та дуг и пе де сет ла ка та ши рок и три де сет 
ла ка та ви сок, на че ти ри ре да сту бо ва ке дро-
ви јех, с гре да ма ке дро ви јем сврх сту бо ва.
3. И бје ше по кри вен др ве том ке дро ви јем 

го ре на гре да ма, ко је би ја ху на че тр де сет 
и пет сту бо ва, по пет на ест у јед ном ре ду.
4. И про зо ра би ја ху три ре да, про зор над 

про зо ром у три ре да.
5. И сва вра та и пра го ви бје ху на че ти ри 

угла, и про зо ри, и је дан про зор бје ше 
пре ма дру гом у три ре да.
6. И на чи ни три јем од сту бо ва, пе де сет 

ла ка та дуг и три де сет ла ка та ши рок; и тај 
три јем бје ше спри јед, и сту бо ви и гре де 
би ја ху спри јед.
7. И на чи ни три јем у ко јем бје ше при је-

сто, гдје су ђа ше, три јем суд ски, ко ји би-
ја ше об ло жен ке дром од по да до вр ха.
8. И у ње го вој ку ћи гдје жи вља ше би-

ја ше дру ги три јем иза оно га три је ма, по-
сао би ја ше исти. На чи ни дом и кће ри 
фа ра о но вој, ко јом се оже ни Со ло мун, 
као тај три јем.
9. Све ово бје ше од ску по цје но га ка ме на, 

те са но га на мје ру и пи лом сје че но га, из-
ну тра и спо ља од по да до кро ва, и спо ља 
до ве ли ко га три је ма.
10. И те мељ би ја ше од ка ме ња ску по цје-

но га, ка ме ња ве ли ко га, од де сет ла ка та и 
од осам ла ка та.
11. А озго би ја ше ка ме ње ску по цје но на 

мје ру те са но и да ске ке дро ве.
12. И ве ли ки три јем уна о ко ло има ше три 

ре да ка ме ња те са но га и је дан ред ке дро-
ви јех бр ва на, као три јем уну тра шњи до ма 
Го спод ње га и као три јем исто га до ма.
13. И по сла цар Со ло мун и по зва Хи ра ма 

из Ти ра.
14. А он би ја ше син јед не удо ви це од 

пле ме на Неф та ли мо ва, а отац му бје ше 
из Ти ра, умјет ник мје дар ски, вр ло вјешт 
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и ра зу ман, те уми ја ше сва шта гра ди ти 
од мје ди; он до шав к *ца ру Со ло му ну из-
ра ди му сав по сао. *2.Днев. 4,16.
15. Са ли два сту ба од мје ди, је дан стуб бје  ше 

од осам на ест ла ка та у ви си ну, а уна о ко ло од 
два на ест ла ка та; та кав бје ше и дру ги стуб.
16. И на чи ни два огла вља да се мет ну озго 

на сту бо ве, са ли ве на од мје ди; пет ла ка та 
бје ше ви со ко јед но огла вље и пет ла ка та 
бје ше ви со ко дру го огла вље.
17. И пле те ни це ис пре пле та не и врп це 

као ве ри ге на чи ни на огла вља, ко ја би ја ху 
на врх сту бо ва, се дам на јед но огла вље и 
се дам на дру го огла вље.
18. Та ко на чи ни на сту бо ве и два ре да 

ши па ка на јед ну пле те ни цу уна о ко ло да 
по кри ва ју огла вље ко је би ја ше на вр ху; 
та ко на чи ни и на дру гом огла вљу.
19. И на та два огла вља на врх сту бо ва у 

три је му би ја ху на чи ње ни љи ља ни од че-
ти ри лак та.
20. И на два огла вља на два сту ба би ја ху 

озго и пре ма сре ди ни под пле те ни ца ма 
шип ци, ко јих би ја ше двје ста у два ре да 
уна о ко ло на јед ном и на дру гом огла вљу.
21. И *по ста ви те сту бо ве у три је му цр-

кве ном, и по ста вив ши де сни стуб на зва 
га Ја хин, по том по ста вив ши стуб ли је ви 
на зва га Во ас. *2.Днев. 3,17.  Нека Он утврди

У Господу је снага царева
22. И на врх сту бо ва на мје сти из ра ђе но 

цви је ће љи ља но во. И та ко се свр ши ше 
сту бо ви.
23. И са ли мо ре; де сет ла ка та бје ше му 

од јед но га кра ја до дру го га, окру гло уна-
о ко ло, а пет ла ка та бје ше ви со ко, а уна о-
ко ло му бје ше три де сет ла ка та. суд за воду
24. И ис под кра ја ње го ва би ја ху ис пуп-

че не као ја бу ке сву да уна о ко ло по де сет 
на је дан ла кат, ко ји ма бје ше оп то че но 
мо ре уна о ко ло, два ре да ја бу ка бје ше са-
ли ве но с њим.
25. И ста ја ше на два на ест во ло ва; три гле-

да ху на сје вер, три гле да ху на за пад, три 
гле да ху на југ, а три гле да ху на ис ток; а 
мо ре ста ја ше на њи ма озго, и зад ња стра на 
*сви јех њих би ја ше уну тра. *Јер. 52,20.
26. Де бљи на му би ја ше с по дла ни це, а 

крај му би ја ше као крај у ча ше, као цви јет 
љи ља нов, а при ма ше дви је ти су ће ва та.

7,5 цм  1 ват око 22,5 л

27. И на чи ни де сет под нож ја од мје ди, у 
ду жи ну од че ти ри лак та бје ше сва ко под-
нож је, а у ши ри ну од че ти ри лак та, а у ви-
си ну од три лак та.
28. А на пра ва бје ше у сва ко га под нож ја 

ова ка: Опла та би ја ше у њих уна о ко ло, и 
опла та би ја ше из ме ђу угло ва.
29. А на опла ти ме ђу угло ви ма би ја ху ла-

во ви и во ло ви и хе ру ви ми; а на угло ви ма 
би ја ше сту бац озго, а ис под ла во ва и во-
ло ва би ја ше ви је нац ко ван.
30. И под сва ким под нож јем би ја ху по 

че ти ри точ ка од мје ди с пло ча ма мје де ни-
јем, и на че ти ри угла би ја ху као ра ме на, 
и под сва ком уми ва о ни цом би ја ху та ра-
ме на са ли ве на пре ма сва ком ви јен цу.
31. Ду би на уми ва о ни ци од вр ха до дна над 

ступ цем би ја ше с лак та, и у вр ху би ја ше ок-
ру гла као и сту бац ко ји би ја ше од по друг 
лак та, и по вр ху јој би ја ше ре за но, а опла та 
јој би ја ше на че ти ри угла, не окру гла.
32. И та ко по че ти ри точ ка би ја ху под 

том опла том, и осо ви не точ ко ви ма из ла-
жа ху на под нож ју, и сва ки то чак би ја ше 
ви сок по друг лак та. 1,5 лакат
33. И на пра ва у ти јех точ ко ва би ја ше 

као на пра ва у точ ко ва кол ских; осо ви не 
њи хо ве, глав чи не, на пла ци и па о ци, све 
бје ше ли ве но.
34. И че ти ри ра ме на би ја ху на че ти ри 

угла у сва ко га под нож ја, из под нож ја из-
ла жа ху ње го ва ра ме на.
35. А озго у под нож ју би ја ше ви си не по 

лак та, ко ја бје ше сву да окру гла, и озго на 
под нож ју бје ху стра не ње го ве и опла те 
ко је из ла жа ху из ње га.
36. И по стра на ма ње го ви јем и по оп ла   та   ма 

ње го ви јем из ре за хе ру ви ме, ла во ве и пал-
 ме, јед но до дру го га уз ви јен це уна о ко ло.
37. На тај на чин на чи ни де сет под нож ја; 

сва би ја ху јед на ко са ли ве на, јед не мје ре и 
јед не на пра ве.
38. И на чи ни де сет *уми ва о ни ца од мје ди; 

по че тр де сет ва та узи ма ше јед на уми ва о-
ни ца, и сва ка уми ва о ни ца би ја ше од че ти ри 
лак та; по јед на уми ва о ни ца ста ја ше на сва-
ком под нож ју од де сет под нож ја. *2.Днев. 4,6.
39. И на мје сти пет под нож ја на де сној 

стра ни до ма, а пет на ли је вој стра ни 
до ма, а мо ре на мје сти на де сну стра ну 
до ма пре ма ис то ку с ју га.
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40. Та ко на чи ни Хи рам уми ва о ни це и ло-
па те и ко тли ће; и свр ши Хи рам сав по сао 
ко ји ра ди ца ру Со ло му ну за дом Го спод њи:
41. Два сту ба и два огла вља окру гла на врх 

два сту ба, и дви је пле те ни це да по кри ва ју 
она два огла вља окру гла на врх сту бо ва;
42. И че ти ри сто ти не ши па ка на дви је 

пле те ни це; два ре да ши па ка на сва кој 
пле те ни ци, да по кри ва ју два огла вља 
окру гла на врх сту бо ва;
43. И де сет под нож ја, и де сет уми ва о-

ни ца на њи ма;
44. И мо ре јед но, и во ло ва два на ест под 

мо рем;
45. И лон це и ло па те и ко тли ће; а сви су-

до ви што на чи ни *Хи рам ца ру Со ло му ну 
за дом Го спод њи бје ху од †мје ди угла ђе не.

*2.Днев. 4,16. †2.Мој. 27,3.
46. То је цар са ли вао у рав ни ци *јор дан-

ској у зе мљи ило ва чи из ме ђу Со хо та и 
Сар та на. *2.Днев. 4,17.
47. И *Со ло мун не из мје ри ти јех су до ва, 

јер их бје ше вр ло мно го, не тра жи ше те-
жи не мје ди. *2.О цар. 25,16.
48. На чи ни Со ло мун и све дру го по су ђе за 

дом Го спод њи: Злат ни *ол тар, и злат ни сто, 
на коме ста ја ху †хље бо ви по ста вље ни,

*2.Мој. 37,25. †2.Мој. 25,30.
49. И пет сви јет ња ка с де сне стра не и пет 

с ли је ве стра не пред Све ти њом од чи-
сто га зла та, и цвје то ве и жи шке и усе ка че 
од зла та,
50. И ча ше и ви љу шке и ко тли ће и ка ди о-

ни це и ма ши це од чи сто га зла та; и че по ви 
на вра ти ма уну тра шње га до ма, Све ти ње 
над све ти ња ма, и че по ви на вра ти ма цр-
кве ни јем би ја ху од зла та.
51. И та ко се свр ши сав по сао, ко ји ура ди 

цар Со ло мун до му Го спод ње му; и уне се 
Со ло мун што бје ше по све тио Да вид отац 
ње гов, сре бро и зла то и су до ве, и оста ви у 
ри зни ци до ма Го спод ње га.
Освећење Храма и Соломунова молитва.

8.Та да са бра *Со ло мун стар је ши  не 
Изра и ље ве и све гла ва ре пле-

мен   ске, кне зо ве до мо ва отач ких си но ва 
Из   ра и ље ви јех, к се би у Је ру са лим да се 
пре не се †ков чег за вје та Го спод ње га из 
гра да Да ви до ва, а то је ‡Сион.

*1.О цар. 3,15. †4.Мој. 10,33. ‡2.Сам. 5,7.

2. И ску пи ше се к ца ру Со ло му ну сви љу-
 ди Изра и ље ви мје се ца Ета ни ма на пра-
зник, а тај је мје сец сед ми. септембар/октобар
3. И кад до ђо ше све стар је ши не Изра и-

ље ве, по ди го ше све ште ни ци ков чег;
4. И пре не со ше ков чег Го спод њи и Ша-

тор од са стан ка и све су дове све те што 
бје ху у Ша то ру; пре не со ше их све ште-
ни ци и Ле ви ти.
5. А цар Со ло мун и сав збор Изра и љев, 

ко ји се са бра к ње му, при не со ше с њим 
пред ков че гом ова ца и го ве да то ли ко да 
се не мо га ше ни из бро ји ти ни про ра чу-
на ти од мно штва.
6. И уне со ше све ште ни ци ков чег за вје та 

Го спод ње га на ње го во мје сто, у уну тра-
шњи дом, у Све ти њу над све ти ња ма, под 
кри ла хе ру ви ми ма.
7. Јер хе ру ви ми ма би ја ху ра ши ре на 

кри ла над мје стом гдје ће ста ја ти ков чег, 
и за кла ња ху хе ру ви ми ков чег и по лу ге 
ње го ве озго.
8. И по ву ко ше му по лу ге та ко да се 

кра је ви ви ђа ху у Све ти њи на пред њој 
стра ни Све ти ње над све ти ња ма, али се 
на по ље не ви ђа ху; и он дје оста ше до да-
на шње га да на.
9. У ков че гу не бје ше ни шта осим дви је 

пло че ка ме не, ко је мет ну у њ Мој си је на 
Хо ри ву, кад Го спод учи ни за вјет са си но-
ви ма Изра и ље ви јем по што изи ђо ше из 
зе мље ми сир ске.
10. А кад све ште ни ци изи ђо ше из Све-

ти ње, облак на пу ни дом Го спод њи,
11. Те не мо га ху све ште ни ци ста ја ти да 

слу же од обла ка; јер се сла ве Го спод ње на-
пу ни дом Го спод њи.
12. Та да ре че Со ло мун: *Го спод је ре као 

да ће на ста ва ти у мра ку. *3.Мој. 16,2.
13. Са зи дах дом Те би за стан, мје сто, да у 

ње му на ста ваш до ви је ка.
14. И окре нув ши се ли цем сво јим цар 

*бла го сло ви сав збор † Изра и љев, а сав 
збор Изра и љев ста ја ше.

*Исус Н. 22,6. †2.Днев. 6,3.
15. И ре че: Бла го сло вен да је *Го спод Бог 

Изра и љев, ко ји је го во рио сво јим усти ма 
Да ви ду оцу мо је му и ис пу нио ру ком сво-
јом, го во ре ћи: *Лу ка 1,68.
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16. Од оно га да на кад из ве дох из *Ми-
си ра на род свој †Изра и ља не иза брах 
ни јед но га гра да ме ђу сви јем пле ме ни ма 
Изра и ље ви јем да се са зи да дом гдје би 
би ло име Мо је, не го иза брах Да ви да да 
бу де над на ро дом Мо јим Изра и љем.

*2.Сам. 7,6. †2.Днев. 6,5.
17. И на у ми Да вид отац мој да са зи да 

дом име ну Го спо да Бо га Изра и ље ва.
18. Али Го спод ре че Да ви ду оцу мо је му: 

Што си на у мио са зи да ти дом име ну Мо-
је му, до бро си учи нио што си то на у мио;
19. Али не ћеш ти са зи да ти то га до ма, 

не го син твој, ко ји ће иза ћи из бе да ра 
тво јих, он ће са зи да ти дом име ну Мо је му.
20. И та ко ис пу ни Го спод ри јеч сво ју 

ко ју ре че; јер ус тах на мје сто оца сво је га 
Да ви да, и сје дох на при је сто Изра и љев, 
као што ре че Го спод, и са зи дах овај дом 
име ну Го спо да Бо га Изра и ље ва.
21. И од ре дих ов дје мје сто ков че гу у ком 

је за вјет Го спод њи што је учи нио с оци ма 
на шим кад их је из вео из зе мље ми сир ске.
22. По том *ста де Со ло мун пред ол тар 

†Го спод њи пред ‡сви јем збо ром Изра и-
ље ви јем, и по ди же ру ке сво је к не бу,

*2.Днев. 6,12. †2.Мој. 9,29. ‡2.О цар. 23,3.
23. И ре че: *Го спо де Бо же Изра и љев, не-

 ма Бо га та кво га ка кав си Ти го ре на Не  бу 
ни до ље на Зе мљи, ко ји чу ваш †за вјет и 
ми лост слу га ма сво јим, ко је хо де пред То-
бом сви јем ср цем сво јим;

*5.Мој. 7,9; 2.Мој. 15,11. †Нем. 1,5.
24. Ко ји си ис пу нио слу зи сво је му Да-

ви ду оцу мо је му што си му ре као; што си 
усти ма сво јим ре као то си ру ком сво јом 
ис пу нио, као што се ви ди да нас.
25. Са да, да кле, Го спо де Бо же Изра и љев, 

др жи слу зи сво је му Да ви ду оцу мо је му 
што си му ре као го во ре ћи: Не ће ти не-
ста  ти чо вје ка ис пред Ме не ко ји би сје дио 
на при је сто лу Изра и ље ву, са мо ако си но-
 ви тво  ји уш чу ва ју пут свој хо де ћи пре да 
Мном, као што си ти хо дио пре да Мном.
26. Са да, да кле, Бо же Изра и љев, не ка се 

по твр ди *ри јеч Тво ја ко ју си ре као слу зи 
сво је му Да ви ду оцу мо је му. *2.Сам. 7,25.
27. Али хо ће ли до и ста Бог ста но ва ти на 

*зе мљи? Ето, †Не бо и не бе са над не бе си-
 ма не мо гу Те об у хва ти ти, а ка мо ли овај 
дом што га са зи дах? *Иса. 66,1. †2.Днев. 2,6.

28. Али по гле дај на мо ли тву слу ге сво је га 
и на мол бу ње го ву, Го спо де Бо же мој, чуј 
ви ку и мо ли тву, ко јим Ти се да нас мо ли 
слу га твој;
29. Да бу ду очи Тво је отво ре не над до-

мом ови јем дан и ноћ, над ови јем мје стом, 
за ко је си ре као: Ту ће би ти име Мо је; да 
чу јеш * мо ли тву ко јом ће се мо ли ти слу га 
Твој на овом мје сту. *1.О цар. 9,3.
30. Чуј мол бу слу ге сво је га и на ро да сво-

је га Изра и ља, ко јом ће се мо ли ти на овом 
мје сту; чуј с мје ста гдје ста ну јеш, с Не ба, 
чуј, и сми луј се.
31. Кад ко згри је ши бли жње му сво је му 

те му се да за кле тва да се за ку не, и за кле-
тва до ђе пред Твој ол тар у овом до му,
32. Ти чуј с Не ба, и учи ни и су ди слу-

га ма сво јим, осу ђу ју ћи крив ца и дје ла 
ње го ва обра ћа ју ћи на ње го ву гла ву, а 
пра во га прав да ју ћи и пла ћа ју ћи му по 
прав ди ње го вој.
33. Кад раз би ју не при ја те љи на род Твој 

Изра и ља за то што Ти згри је ше, па се об-
ра те к Те би и да ду сла ву име ну Тво је му, и 
по мо ле Ти се и за мо ле Те у овом до му,
34. Ти чуј с Не ба, и опро сти гри јех на-

ро ду сво је му Изра и љу, и до ве ди их опет у 
зе мљу ко ју си дао оци ма њи хо ви јем.
35. Кад се за тво ри не бо, те не бу де да жда 

за то што згри је ше Те би, па Ти се за мо ле 
на овом мје сту и да ду сла ву име ну Тво-
је му, и од гри је ха се сво је га обра те, кад их 
на му чиш,
36. Ти чуј с Не ба, и опро сти гри јех слу-

га ма сво јим и на ро ду сво је му Изра и љу 
по ка зав им пут до бри ко јим ће хо ди ти, и 
пу сти дажд на зе мљу сво ју, ко ју си дао на-
ро ду сво је му у на сљед ство.
37. Кад бу де *глад у зе мљи, кад бу де по-

мор, су ша, ме дљи ка, ска кав ци, гу сје ни це, 
или кад га при ти је сни не при ја тељ ње гов у 
зе мљи ње го вој вла сти тој, или ка ко год зло, 
ка ква год †бо лест, *2.Днев. 20,9. †3.Мој. 26,16.
38. Сва ку мол бу и сва ку мо ли тву, ко ја 

бу де од ко га год чо вје ка или од све га Тво-
је га на ро да Изра и ља, ко по зна му ку ср ца 
сво је га и по диг не ру ке сво је у овом до му,
39. Ти чуј с Не ба, из ста на сво је га, и сми-

луј се и учи ни и по дај сва ко ме по сви јем 
пу те ви ма ње го ви јем, ко је знаш у *ср цу 
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ње го ву; јер Ти сам знаш ср ца сви јех си-
но ва чо вје чи јих; *1.Днев. 28,9.
40. Да Те се бо је до кле су год жи ви на зе-

мљи ко ју си дао оци ма на шим.
41. И стра нац, ко ји ни је од Тво је га на-

ро да Изра и ља, не го до ђе из даљ ње зе мље 
име на Тво је га ра ди,
42. Јер ће се чу ти за име Тво је ве ли ко и за 

ру ку Тво ју кр јеп ку и ми ши цу Тво ју по диг-
ну ту, кад до ђе и по мо ли се у овом до му,
43. Ти чуј с Не ба, из ста на сво је га, и учи ни 

све за што по ви че к Те би онај стра нац, да би 
по зна ли име Тво је сви на ро ди на *Зе мљи и 
бо ја ли се Те бе као на род твој Изра иљ, и да 
би зна ли да је име Тво је при зва но над ови-
јем до мом, ко ји са зи дах. *1.Сам. 17,46.
44. Кад на род Твој изи ђе на вој ску на 

не при ја те ља сво је га пу тем ко јим га по-
шљеш, и по мо ле се Го спо ду обра тив ши 
се ка гра ду, ко ји си иза брао, и к до му, ко ји 
сам са зи дао име ну Тво је му,
45. Чуј с Не ба мол бу њи хо ву, и по дај им 

пра ви цу.
46. Кад Ти згри је ше, јер не ма *чо вје ка ко ји 

не гри је ши, и раз гње вив ши се на њих даш 
их не при ја те љи ма њи хо ви јем, те их за ро бе 
и од ве ду у †зе мљу не при ја тељ ску да ле ко 
или бли зу, *О Јо ву 9,2; 2.Днев. 6,36. †Проп. 7,20.
47. Ако се до зо ву у зе мљи у ко ју бу ду од-

ве де ни у роп ство, и обра те се и ста ну Ти 
се мо ли ти у зе мљи они јех ко ји их за ро-
би ше, и ре ку: Са гри је ши смо и зло учи ни-
смо, скри ви смо,
48. И та ко се обра те Те би *сви јем ср цем 

сво јим и свом ду шом сво јом у †зе мљи не-
при ја те ља сво јих, ко ји их за ро бе, и по-
мо ле Ти се окре нув ши се к зе мљи сво јој, 
ко ју си дао оци ма њи хо ви јем, ка гра ду, ко-
 ји си иза брао, и к до му, ко ји сам са зи дао 
име ну Тво је му, *5.Мој. 4,29. †2.Днев. 6,38.
49. Та да чуј с Не ба, из ста на сво је га, мол-

 бу њи хо ву и мо ли тву њи хо ву, и по дај им 
пра ви цу,
50. И опро сти на ро ду сво је му што Ти бу-

 ду згри је ши ли, и све при је сту пе ко ји ма 
Ти бу ду пре сту пи ли, и уми ло сти ви им 
оне ко ји их за ро бе да се сми лу ју на њих.
51. Јер су Твој на род и Тво је на сљед-

ство, ко је си из вео из Ми си ра, исред 
пе ћи гво зде не.

52. Не ка бу ду очи Тво је отво ре не на мол бу 
слу ге Тво је га и на мол бу на ро да Тво је га 
Изра и ља, и чуј их кад Те год при зо ву.
53. Јер си их Ти одво јио Се би за на сљед-

ство од сви јех на ро да на Зе мљи, као што 
си ре као пре ко Мој си ја слу ге сво је га, кад 
си из вео оце на ше из Ми си ра, Го спо де, 
Го спо де!
54. А кад Со ло мун мо ле ћи се Го спо ду 

завр ши сву ову мол бу и мо ли тву, уста ис-
пред ол та ра Го спод ње га, гдје бје ше кле-
као и ру ке сво је по ди гао к не бу;
55. И сто је ћи *бла го сло ви сав збор Изра и -

љев, гла сом ве ли ким го во ре ћи: *2.Сам. 6,18.
56. Бла го сло вен да је *Го спод ко ји је сми-

рио на род свој Изра и ља, као што је го во-
рио; ни је из о ста ла ни јед на ри јеч од сви јех 
до бри јех ри је чи Ње го ви јех, ко је је го во  рио 
пре ко Мој си ја слу ге сво је га. *5.Мој. 12,10.
57. Да *Го спод Бог наш бу де с на ма као 

што је био с оци ма на шим, да нас не оста-
 ви и не на пу сти. *5.Мој. 31,6.
58. Не го не ка при гне *ср це на ше к Се би 

да би смо хо ди ли сви јем пу те ви ма Ње-
го ви јем и др жа ли за по ви је сти Ње го ве и 
уред бе Ње го ве и за ко не Ње го ве, што је 
за  по вје дио оци ма на шим. *Псал. 119,36.
59. И не ка бу ду ове ри је чи мо је, ко ји ма 

се мо лих Го спо ду, бли зу Го спо да Бо га 
на ше га дан и ноћ, да би да вао пра ви цу 
слу зи сво је му и на ро ду сво је му Изра и љу 
у сва ко до ба;
60. Да би по зна ли сви на ро ди на *Зе мљи 

да је †Го спод сам Бог и да не ма дру го га.
*Исус Н. 4,24. †5.Мој. 4,35.

61. И не ка *ср це ва ше бу де ци је ло пре ма 
Го спо ду Бо гу на шем, да хо ди те по уред-
ба ма Ње го ви јем и др жи те за по ви је сти 
Ње го ве као да нас. *1.О цар. 11,4.
62. Та да цар и сав Изра иљ с њим при не-

со ше жр тве пред Го спо дом.
63. И Со ло мун при не се на жр тву за-

хвал ну, ко ју при не се Го спо ду, два де сет 
и дви је ти су ће во ло ва и сто и два де сет 
ти су ћа ова ца. Та ко по све ти ше дом Го-
спод њи цар и сви си но ви Изра и ље ви.
64. У тај дан по све ти цар сре ди ну три-

је ма ко ји је пред до мом Го спод њим; јер 
он дје при не се жр тве па ље ни це и да ре 
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и пре ти ли ну од жр та ва за хвал ни јех; јер 
мје де ни ол тар ко ји би ја ше пред Го спо дом 
би ја ше ма лен и не мо га ху на њ ста ти жр-
тве па ље ни це и да ри и пре ти ли на од жр-
та ва за хвал ни јех.
65. И у то ври је ме пра зно ва Со ло мун 

*пра зник и сав Изра иљ с њим, са бор ве-
лик од ула ска у †Емат до по то ка ми сир-
ско га, пред Го спо дом Бо гом на шим, се-
дам да на и опет се дам да на, то је че тр на-
ест да на. *3.Мој. 23,34. †4.Мој. 34,8.
66. А у осми дан от пу сти на род; и бла го-

сло ви ше ца ра и оти до ше к ша то ри ма сво-
јим ра ду ју ћи се и ве се ле ћи се у ср цу за све 
до бро што учи ни Го спод Да ви ду слу зи 
сво је му и Изра и љу на ро ду сво је му.

Бог говори са Соломуном. Соломун 
зида градове; његови бродови.

9. А кад *Со ло мун завр ши дом †Го-
спод њи и дом цар ски и све што 

же ља ше Со ло мун и рад би ја ше на чи ни ти,
*1.О цар. 7,1. †2.Днев. 7,11.

2. Ја ви се Го спод Со ло му ну дру ги пут, 
као што му се бје ше ја вио у Га ва о ну;
3. И ре че му Го спод: Усли шио сам мол бу 

тво ју и мо ли тву тво ју, ко јом си Ми се мо-
лио; по све тио сам тај дом ко ји си са зи дао 
да ту на мје стим име сво је до ви је ка; и очи 
ће Мо је и ср це Мо је би ти он дје ва зда.
4. А ти ако узи деш пре да Мном ка ко је 

ишао Да вид отац твој с ци је ли јем и пра ви-
јем ср цем, тво ре ћи све што сам ти за по вје-
дио и др же ћи уред бе Мо је и за ко не Мо је,
5. Утвр ди ћу при је сто цар ства тво је га над 

Изра и љем на ви јек, као што сам ка зао Да-
ви ду оцу тво је му го во ре ћи: Не ће ти не-
ста ти чо вје ка на при је сто лу Изра и ље ву.
6. Али ако се ви и си но ви ва ши од вра-

ти те од Ме не и не уз др жи те за по ви је сти 
Мо јих и уре да ба Мо јих ко је сам вам дао, 
и оти де те и ста не те слу жи ти дру гим бо-
го ви ма и кла ња ти им се,
7. Та да ћу ис три је би ти Изра и ља са зе-

мље, ко ју сам вам дао, и овај дом, ко ји 
сам по све тио име ну сво је му, од ба ци ћу од 
Се бе, и Изра иљ ће по ста ти при ча и пот-
сми јех ме ђу сви јем на ро ди ма;
8. А дом овај ко ли ко је сла ван, ко год 

про ђе ми мо њега, за чу ди ће се и за пи-

шта ће, и ре ћи ће: За што учи ни Го спод 
ово од ове зе мље и од ово га до ма?
9. И од го ва ра ће се: Јер од у ста ше Го спо да 

Бо га сво је га, ко ји из ве де оце њи хо ве из 
зе мље ми сир ске, и узе ше дру ге бо го ве, и 
кла ња ше им се и слу жи ше им; за то пу сти 
на њих Го спод све ово зло. напустише
10. А кад про ђе два де сет го ди на, у ко је 

са зи да Со ло мун ова два до ма, дом Го-
спод њи и дом цар ски,
11. А Хи рам цар тир ски да де Со ло му ну 

др ва ке дро ви јех и др ва је ло ви јех и зла та 
ко ли ко му год во ља бје ше, та да цар Со ло-
мун да де Хи ра му два де сет гра до ва у зе-
мљи га ли леј ској.
12. И до ђе Хи рам из Ти ра да ви ди гра-

до ве ко је му да де Со ло мун, али не бјеху 
му по во љи.
13. Па ре че: Ка кви су то гра до ви што си 

ми их дао, бра те? И на зва их: Зе мља Ка-
вул; и оста им то име до да нас. Сува земља
14. А Хи рам бје ше по слао ца ру сто и два-

де сет та ла на та зла та. таланат = 34 кг
15. И та ко цар *Со ло мун од ре ди љу де, те 

са зи да дом Го спод њи и дом свој и Ми лон, 
и зи до ве око Је ру са ли ма, и †Асор и Ме ги-
дон и Ге зер. *1.О цар. 3,1. †Исус Н. 19,36.
16. Јер фа раон цар ми сир ски изи ђе и узе 

Ге зер, и спа ли га ог њем, и по би *Ха на не је 
ко ји жи вља ху у гра ду, и да де га у пр ћи ју 
кће ри сво јој, же ни Со ло му но вој.

*Исус Н. 16,10.  мираз
17. А Со ло мун са зи да Ге зер и *Вет-Орон 

До њи. *2.Днев. 8,5.
18. И *Ва лат и Тад мор у пу сти њи у зе мљи,

*Исус Н. 19,44.
19. И све гра до ве у ко ји ма Со ло мун 

има ше жит ни це, и гра до ве у ко ји ма му 
би ја ху ко ла, и гра до ве у ко ји ма му би ја ху 
ко њи ци, и што год Со ло му ну би во ља зи-
да ти у Је ру са ли му и на Ли ва ну и у свој зе-
мљи цар ства сво је га.
20. И сав на род ко ји бје ше остао од Амо-

ре ја, Хе те ја, Фе ре зе ја, Је ве ја и Је ву се ја, 
ко ји не би ја ху од си но ва Изра и ље ви јех,
21. Си но ве њи хо ве, ко ји бје ху оста ли иза 

њих у *зе мљи, ко јих не мо го ше си но ви 
Изра и ље ви ис три је би ти, њих Со ло мун 
на гна да пла ћа ју †да нак и ро бу ју до да на-
шње га да на. *1.Днев. 22,2. †5.Мој. 20,11.
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22. А од си но ва Изра и ље ви јех не учи ни 
ни јед но га ро бом, не го би ја ху вој ни ци и 
слу ге ње го ве и кне зо ви, вој во де ње го ве, 
и за по вјед ни ци над ко ли ма ње го ви јем и 
над ко њи ци ма ње го ви јем.
23. И бје ше глав ни јех на стој ни ка над по-

слом Со ло му но ви јем пет сто ти на и пе де-
сет, ко ји упра вља ху на ро дом ко ји ра ђа ше 
по сао.
24. А кћи фа ра о но ва пре се ли се из гра да 

*Да ви до ва у дом свој, ко ји јој са зи да. Та да 
са зи да и †Ми лон. *2.Днев. 8,11. †1.О цар. 11,27.
25. И Со ло мун при но ша ше три пу та 

на го ди ну жр тве па ље ни це и жр тве за-
хвал не на ол та ру ко ји на чи ни Го спо ду, и 
ка ђа ше на ол та ру ко ји бје ше пред Го спо-
дом, кад завр ши дом.
26. И *ла ђе на чи ни цар Со ло мун у Есион-

Га ве ру, ко ји је код Ело та на бри је гу Цр-
ве но га мо ра у зе мљи едом ској.

*1.О цар. 22,49.  Елат
27. И по сла Хи рам на ти јем ла ђа ма слу ге 

сво је, ла ђа ре вје ште мо ру, са слу га ма Со-
ло му но ви јем;
28. И до ђо ше у *Офир, и узе ше одан де 

зла та че ти ри сто ти не и два де сет та ла на та, 
и до не со ше ца ру Со ло му ну. *2.Днев. 8,18.

Царица савска походи Соломуна. 
Богатство и слава Соломунова.

10.А ца ри ца *сав ска чу †глас о Со-
ло му ну и о име ну Го спод њем, 

и до ђе да га ис ку ша за го нет ка ма.
*2.Днев. 9,1. †Је зек. 16,14.

2. И до ђе у Је ру са лим са сил ном прат-
њом, с ка ми ла ма ко је но ша ху ми ри са и 
зла та вр ло мно го и дра го га ка ме ња; и до-
шав ши к Со ло му ну го во ри с њим о све му 
што јој бје ше у ср цу.
3. И Со ло мун јој од го во ри на све ри је чи 

ње зи не; не бје ше од ца ра са кри ве но ни-
шта да јој не би од го во рио.
4. А кад ца ри ца сав ска ви дје сву му дрост 

Со ло му но ву и дом ко ји бје ше са зи дао,
5. И је ла на сто лу ње го ву и ста но ве слу гу 

ње го ви јех и двор бу дво ра на ње го ви јех 
и оди је ло њи хо во, и пе хар ни ке ње го ве и 
жр тве ње го ве па ље ни це, ко је при но ша ше 
у до му Го спод њем, она до ђе из ван се бе;

6. Па ре че ца ру: Исти на је што сам чу ла 
у сво јој зе мљи о ства ри ма тво јим и о му-
дро сти тво јој.
7. Али не хтјех вје ро ва ти што се го во ра ше 

до кле не до ђем и ви дим сво јим очи ма; а гле, 
ни по ла ми ни је ка за но; тво ја му дрост и до-
бро та над ви шу је глас ко ји сам слу ша ла.
8. Бла го љу ди ма тво јим, бла го слу га ма 

тво јим, ко ји јед на ко сто је пред то бом и 
слу ша ју му дрост тво ју.
9. Да је бла го сло вен Го спод Бог твој ко-

је му си оми лио, те те по са ди на при је сто 
Изра и љев; јер Го спод љу би Изра и ља уви-
јек, и по ста ви те ца рем да су диш и ди је-
лиш пра ви цу.
10. По том да де ца ру сто и два де сет та ла-

на та зла та и вр ло мно го ми ри са и дра го га 
ка ме ња: Ниг да ви ше не до ђе то ли ко та-
квих ми ри са ко ли ко да де ца ри ца сав ска 
ца ру Со ло му ну.
11. И ла ђе Хи ра мо ве, ко је до но ша ху *зла то 

из Офи ра, до не со ше из Офи ра вр ло мно-
 го др ве та ал гу ми ма и дра го га ка ме ња.

*О Јо ву 22,24.  сандалово или ебоново дрво
12. И на чи ни цар од то га др ве та *ал-

гуми ма за гра ду у до му Го спод њем и у 
до му цар ском, и хар фе и псал ти ре за пје-
ва че; ни гдје се ви ше ни је до ве зло та кво га 
др ве та ал гуми ма ни ти се ви дје ло до да на-
шње га да на. *2.Днев. 9,11.  ограду
13. А цар Со ло мун да де ца ри ци сав ској 

што год за же ље и за и ска осим оно га што 
јој да де сам по мо гућ ству ца ра Со ло му на. 
По том она оти де и вра ти се у зе мљу сво ју 
са слу га ма сво јим.
14. А зла та што до хо ђа ше Со ло му ну 

сва ке го ди не, бје ше шест сто ти на и ше-
зде сет и шест та ла на та,
15. Осим оно га што до хо ђа ше од тр го ва ца 

и они јех ко ји про да ва ху ми ри се и од сви јех 
ца ре ва арап ских и упра ви те ља зе маљ ских.
16. И цар Со ло мун на чи ни двје ста шти-

то ва од ко ва но га зла та, шест сто ти на си-
ка ла зла та да ју ћи на је дан штит:
17. И три сто ти не ма ли јех шти то ва од ко-

ва но га зла та, по три ми не зла та да ју ћи на 
сва ки шти тић; и оста ви их цар у до му од 
*шу ме ли ван ске. 1 мина = 5,70 г  *1.О цар. 7,2.
18. И на чи ни цар ве лик *при је сто од сло-

но ве ко сти, и об ло жи га чи сти јем зла том.
*2.Днев. 9,17.
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19. Шест ба са ма ка бје ше у при је сто ла, и 
врх окру гао бје ше озад на при је сто лу, и 
ру чи це бје ху с обје стра не сје ди шта, и два 
ла ва ста ја ху по крај ти јех ру чи ца.
20. И два на ест ла во ва ста ја ху на шест ба-

са ма ка отуд и од о вуд. Не би та кав на чи-
њен ни у ко јем цар ству.
21. И сви су до ви из ко јих пи ја ше цар 

Со ло мун би ја ху злат ни, и сви су до ви у 
до му од шу ме ли ван ске би ја ху од чи сто га 
зла та; од сре бра не бје ше ни шта; сре бро 
бје ше ни шта за вре ме на Со ло му но ва.
22. Јер цар има ше *ла ђе †тар си ске на 

мо ру с ла ђа ма Хи ра мо ви јем: Је дан пут у 
три го ди не вра ћа ху се ла ђе тар си ске до-
но се ћи зла то и сре бро, сло но ве ко сти, 
мај му не и па у не. *1.О цар. 22,49. †Псал. 48,7.
23. Та ко цар Со ло мун би ја ше ве ћи од 

сви јех ца ре ва зе маљ ских бо гат ством и 
му дро шћу.
24. И из ци је ле зе мље тра жа ху да ви де 

Со ло му на, да чу ју му дрост ње го ву, ко ју 
му да де Го спод у ср це.
25. И до но ша ху му сви *да ре, су до ве сре-

бр не и су до ве злат не, и ха љи не и оруж је и 
ми ри се и ко ње и ма зге, сва ке го ди не.

*Псал. 68,29.
26. Та ко на ку пи *Со ло мун ко ла и ко њи ка, 

и има ше ти су ћу и че ти ри сто ти не ко ла и 
два на ест ти су ћа ко њи ка, ко је раз ре ди по 
гра до ви ма, гдје му би ја ху ко ла, и код се бе 
у †Је ру са ли му. *1.О цар. 4,26. †2.Днев. 1,14.
27. И учи ни цар, те у Је ру са ли му би ја ше 

сре бра као ка ме ња, и ке дро ви јех др ва као 
ди вљих смо ка ва ко је ра сту по по љу, та ко 
мно го.
28. И до во ђа ху Со ло му ну ко ње из Ми-

си ра и сва ко ја ки трг, јер тр гов ци ца ре ви 
узи ма ху трг раз ли чан за ци је ну. робу
29. И до ла жа ху ко ла из Ми си ра по шест 

сто ти на си ка ла сре бра, а коњ по сто и пе-
де сет. И та ко сви *ца ре ви †хе теј ски и ца-
ре ви сир ски до би ја ху ко ње пре ко њих.

*2.О цар. 7,6. †Исус Н. 1,4.

Жене, идолопоклонство, 
непријатељи и смрт Соломунова.

11.Али цар *Со ло мун љу бља ше 
мно ге †же не ту ђин ке осим 

кће ри фа ра о но ве, Мо ав ке, Амон ке, Едом-
ке, Си дон ке и Хе теј ке, *Нем. 13,26. †1.Мој. 6,2.

2. Од ови јех на ро да за ко је бје ше ре-
као Го спод си но ви ма Изра и ље ви јем: Не 
иди те к њи ма и они да не до ла зе к ва ма, 
јер ће за ни је ти ср це ва ше за сво јим бо го -
ви ма. За њих при о ну Со ло мун љу бе ћи их.
3. Те има ше же на ца ри ца се дам сто ти на, 

и три сто ти не ино ча; и же не ње го ве за не-
со ше ср це ње го во.
4. И кад остар је Со ло мун, же не за не со ше 

ср це ње го во за ту ђим бо го ви ма; и ср це 
ње го во не би ци је ло пре ма Го спо ду Бо гу 
ње го ву као што је би ло ср це Да ви да оца 
ње го ва.
5. И Со ло мун хо ђа ше за Аста ро том, бо-

ги њом си дон ском, и за Мел хо мом, га дом 
амон ским.
6. И чи ња ше Со ло мун што бје ше зло 

пред Го спо дом, и не хо ђа ше са сви јем за 
Го спо дом као Да вид отац ње гов.
7. Та да са гра ди Со ло мун ви си ну Хе мо су, 

га ду мо ав ском, на го ри пре ма Је ру са ли му, 
и Мо ло ху га ду амон ском.
8. Та ко учи ни сви јем же на ма ту ђин-

ка ма, те ка ђа ху и при но ша ху жр тве сво-
јим бо го ви ма.
9. А Го спод се раз гње ви на Со ло му на 

што се од вра ти ср це ње го во од Го спо да 
Бо га Изра и ље ва, ко ји му се бје ше ја вио 
два пу та.
10. И бје ше му за по вје дио да не иде за 

дру гим бо го ви ма, а он не одр жа што му 
Го спод за по вје ди.
11. И ре че *Го спод Со ло му ну: Што се то 

на ђе на те би, и ни је си др жао за вје та Мо-
је га ни уре да ба Мо јих, ко је сам ти за по -
вједио, за то ћу отрг ну ти од те бе цар ство 
и да ћу га слу зи тво је му. *1.О цар. 12,15.
12. Али за тво је га ви је ка не ћу то учи ни-

 ти због Да ви да оца тво је га; не го ћу га отр-
гну ти из ру ку си на тво је га,
13. Али не ћу отрг ну ти све га цар ства; 

јед но ћу пле ме да ти си ну тво је му због 
Да ви да слу ге сво је га и због *Је ру са ли ма, 
ко ји иза брах. *2.О цар. 21,4.
14. И по ди же *Го спод про тив ни ка Со-

ло му ну, Ада да Иду меј ца, ко ји би ја ше од 
цар ско га ро да у Иду ме ји. *5.Мој. 31,16.
15. Јер кад Да вид би ја ше у Иду ме ји и 

Јо ав вој во да до ђе да по ко па по би је не, 
по би све му шки ње у Иду ме ји.
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16. Јер Јо ав оста он дје шест мје се ци са 
сви јем Изра и љем, до кле не по би све му-
шки ње у Иду ме ји.
17. Та да уте че Адад с не ко ли ко Иду ме-

ја ца слу гу оца сво је га, и оти де у Ми сир; а 
Адад бје ше та да ди је те.
18. И оти шав ши из Ма ди ја на до ђо ше у 

Фа ран; и узев ши са со бом љу ди из Фа-
ра на до ђо ше у Ми сир фа ра о ну ца ру ми-
сир ском, ко ји му да де ку ћу и од ре ди му 
хра ну, а да де му и зе мље.
19. И Адад на ђе ве ли ку ми лост у фа ра-

о на, те га оже ни се стром же не сво је, се-
стром ца ри це Тах пе не се.
20. И се стра Тах пе не си на ро ди му си на Ге-

ну ва та, ко је га от хра ни Тах пе не са у дво ру 
фа ра о но ву, и бје ше Ге ну ват у дво ру фа ра о-
но ву ме ђу си но ви ма фа ра о но ви јем.
21. А кад Адад чу у Ми си ру да је *Да вид 

по чи нуо код ота ца сво јих и да је умро 
Јо ав вој во да, ре че Адад фа ра о ну: Пу сти 
ме да идем у сво ју зе мљу. *1.О цар. 2,10.
22. А фа раон му ре че: А шта ти је ма ло 

код ме не, те хо ћеш да идеш у сво ју зе мљу? 
А он ре че: Ни шта; али ме пу сти.
23. По ди же му Бог још јед но га про тив-

ни ка, Ре зо на си на Ели ја ди на, ко ји бје ше 
по бје гао од го спо да ра сво је га Ада д-Е зе ра 
*ца ра сов ско га. *2.Сам. 8,3.
24. И ску пив к се би љу де по ста стар је-

ши на од че те кад их *Да вид уби ја ше; по-
том оти шав ши у Да маск оста ше он дје и 
обла да ше Да ма ском. *2.Сам. 10,18.
25. И бје ше про тив ник Изра и љев све га 

ви је ка Со ло му но ва, и то осим зла ко је чи-
ња ше Адад; и мр жа ше на Изра и ља ца ру-
ју ћи у Си ри ји.
26. И *Је ро во ам син †На ва тов Ефра ћа нин 

из Са ри де, чи ја ма ти бје ше по име ну Се-
ру ја же на удо ви ца, слу га Со ло му нов, по-
ди же се на ца ра. *1.О цар. 12,2. †2.Днев. 13,6.
27. А ово би узрок за што се по ди же на 

ца ра: Со ло мун гра ђа ше * Ми лон и за зи ђи-
ва ше про лом гра да Да ви да оца сво је га;

*1.О цар. 9,24.
28. А Је ро во ам би ја ше кр је пак и хра бар; 

за то ви де ћи Со ло мун мла ди ћа да на ста је 
за по слом *по ста ви га над сви јем дан-
ци ма до ма Јо си фо ва. *1.Мој. 47,6.

29. Па у то ври је ме кад *Је ро во ам оти де 
из Је ру са ли ма, на ђе га на пу ту Ахи ја Си ло-
мља нин про рок има ју ћи на се би но ву ха-
љи ну, и би ја ху њих дво ји ца са ми у по љу.

*1.О цар. 14,2.
30. И Ахи ја узе но ву ха љи ну ко ја бје ше на 

ње му, и раз дри је је на два на ест ко ма да.
31. И ре че Је ро во а му: Узми де сет ко ма да; 

јер ова ко ве ли Го спод Бог Изра и љев: Ево 
ис трг ну ћу *цар ство из ру ке Со ло му но ве, 
и да ћу те би де сет пле ме на. *1.О цар. 14,8.
32. Са мо ће јед но пле ме оста ти ње му због 

слу ге мо је га Да ви да и због гра да Је ру са-
ли ма, ко ји иза брах из ме ђу сви јех пле ме на 
Изра и ље вих.
33. Јер оста ви ше Ме не и по кло ни ше се 

Аста ро ти бо ги њи си дон ској и Хе мо су бо -
 гу мо ав ском и Мел хо му бо гу си но ва Амо-
но ви јех, и не хо ди ше пу то ви ма Мо јим чи-
не  ћи што је пра во пре да Мном, не држаше 
уред бе Мо  је и за ко не Мо је, као Да вид отац 
ње гов.
34. Али не ћу узе ти цар ства из ру ку ње го-

ви јех, не го ћу га оста ви ти не ка вла да, до-
кле је год жив због Да ви да слу ге сво је га, 
ко је га иза брах, ко ји је др жао за по ви је сти 
Мо је и уред бе Мо је.
35. Не го ћу узе ти цар ство из ру ку си на 

ње го ва, и да ћу те би од ње га де сет пле ме на.
36. А си ну ћу ње го ву да ти јед но пле ме да 

бу де ви дје ло Да ви ду слу зи Мо је му ва зда 
пре да Мном у гра ду Је ру са ли му, ко ји иза-
брах да у ње му на мје стим име сво је.
37. Те бе ћу, да кле, узе ти да ца ру јеш над 

сви јем што ти ду ша же ли, и би ћеш цар 
над Изра и љем.
38. И ако уза слу шаш све што ти за по вје-

дим, и узи деш Мо јим пу то ви ма и уш чи-
ниш што је пра во пре да Мном, др же ћи 
уред бе Мо је и за по ви је сти мо је, као што 
је чи нио Да вид слу га Мој, би ћу с то бом и 
са зи да ћу ти тврд дом, као што сам са зи дао 
*Да ви ду, и да ћу ти Изра и ља. *1.Днев. 17,24.
39. И му чи ћу потомство Да ви до во за то, 

али не сваг да.
40. За то тра жа ше Со ло мун да уби је Је ро-

во а ма; али се Је ро во ам по ди же и по бје же 
у Ми сир к Си са ку ца ру ми сир ском, и би у 
Ми си ру док не умри је Со ло мун.
41. А оста ла дје ла Со ло му но ва и што је 

год чи нио, и му дрост ње го ва, ни је ли то 
за пи са но у књи зи дје ла Со ло му но ви јех?
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42. А ца ро ва Со ло мун у Је ру са ли му над 
сви јем Изра и љем че тр де сет го ди на.
43. И по чи ну *Со ло мун код ота ца сво јих, 

и би по гре бен у гра ду Да ви да оца сво је га; 
а Ро во ам син ње гов за ца ри се на ње го во 
мје сто. *Мат. 1,7.

Десет племена се буни и бира Јеровоама 
за цара; идолопоклонство Јеровоамово.

12.Та да оти де *Ро во ам у Си хем: 
Јер се он дје ску пи сав Изра иљ 

да га за ца ре. *2.Днев. 10,1.
2. А Је ро во ам син На ва тов, ко ји још би-

ја ше у Ми си ру по бје гав ши она мо од ца ра 
Со ло му на, кад чу, он још оста у Ми си ру.
3. Али по сла ше и до зва ше га. Та ко Је ро-

во ам и сав збор Изра и љев до ђо ше и ре-
ко ше Ро во а му го во ре ћи:
4. Твој је отац мет нуо на нас те жак ја рам; 

не го ти са да олак шај љу ту слу жбу оца 
сво је га и те шки ја рам ко ји је мет нуо на 
нас, пак ће мо ти слу жи ти.
5. А он им ре че: Иди те, па до три да на до-

ђи те опет к ме ни. И на род оти де.
6. Та да цар Ро во ам учи ни ви је ће са стар-

ци ма ко ји ста ја ше пред Со ло му ном оцем 
ње го ви јем док би ја ше жив, и ре че: Ка ко 
свје ту је те да од го во рим на ро ду?
7. А они му од го во ри ше го во ре ћи: Ако 

да нас уго диш на ро ду и по слу шаш их и 
од го во риш им ли је пи јем ри је чи ма, они 
ће ти би ти слу ге сваг да.
8. Али он оста ви свјет што га свје то ва ше 

стар ци, и учи ни ви је ће с мла ди ћи ма, ко ји 
од ра сто ше с њим и ко ји ста ја ху пред њим.
9. И ре че им: Шта ви свје ту је те да од го -

вори мо на ро ду, ко ји ми ре ко ше го во-
ре ћи: Олак шај ја рам ко ји је мет нуо на нас 
твој отац?
10. Та да му од го во ри ше мла ди ћи ко ји 

од ра сто ше с њим, и ре ко ше: Ова ко ка жи 
на ро ду што ти ре че: Твој је отац мет нуо 
на нас те жак *ја рам, не го нам ти олак шај; 
ова ко им ре ци: Мој је ма ли прст де бљи од 
бе да ра оца мо је га. *2.Днев. 10,10.
11. Отац је мој мет нуо на вас те жак ја рам, 

а ја ћу још до мет ну ти на ваш ја рам; отац 
вас је мој ши бао би че ви ма, а ја ћу вас ши-
ба ти бо дљи ви јем би че ви ма.

12. А тре ћи дан до ђе Је ро во ам и сав на-
род к Ро во а му, ка ко им бје ше ка зао цар ре-
кав ши: До ђи те опет к ме ни до три да на.
13. И цар од го во ри оштро на ро ду оста-

вив ши свјет што га свје то ва ше стар ци;
14. И ре че им ка ко га свје то ва ше мла-

ди ћи го во ре ћи: Мој је отац мет нуо на вас 
те жак ја рам, а ја ћу још до мет ну ти на ја-
рам ваш; отац вас је мој ши бао би че ви ма, 
а ја ћу вас ши ба ти бо дљи ви јем би че ви ма.
15. И цар оглу ши се на ро да, јер Го спод 

бје ше та ко уре дио да би по твр дио ри јеч 
сво ју што је ре као пре ко Ахи је Си ло мља-
ни на Је ро во а му си ну На ва то ву.
16. А кад ви дје сав Изра иљ гдје их се цар 

оглу ши, од го во ри на род *ца ру го во ре ћи: 
Ка кав дио ми има мо с †Да ви дом? Не ма мо 
на сљед ства са си ном Је се је ви јем. У ша-
то ре сво је, Изра и љу, а ти Да ви де, сад гле-
дај сво ју ку ћу. Та ко оти де Изра иљ у ша-
то ре сво је. *Иса. 7,17. †2.Сам. 20,1.
17. Са мо над си но ви ма Изра и ље ви јем, 

ко ји жи вља ху по гра до ви ма Ју ди ни јем, 
за ца ри се Ро во ам.
18. И цар *Ро во ам по сла Адо ра ма ко ји 

би ја ше над дан ком; али га сав Изра иљ за су 
ка ме њем, те по ги бе; а цар Ро во ам бр же 
сје де на ко ла, те по бје же у Је ру са лим.

*2.Днев. 10,13.
19. Та ко от па де *Изра иљ од до ма †Да ви-

до ва до да на шње га да на.
*2.Днев. 10,19. †2.О цар. 17,21.

20. И кад чу сав Изра иљ да се вра тио Је ро-
во ам, по слав ши до зва ше га на скуп шти ну, 
и по ста ви ше га ца рем над сви јем Изра и-
љем. Не при ста за до мом Да ви до ви јем ни-
јед но пле ме осим са мо га пле ме на Ју ди на.
21. А *Ро во ам до шав у Је ру са лим са зва 

сав дом Ју дин и пле ме Ве ни ја ми но во, сто и 
осам де сет ти су ћа ода бра ни јех вој ни ка, да 
за вој ште на дом Изра и љев да по вра те цар-
ство Ро во а му си ну Со ло му но ву. *2.Днев. 11,1.
22. Али до ђе ри јеч Бож ја Се ме ју, чо вје ку 

Бо жи је му, го во ре ћи:
23. Ка жи Ро во а му си ну Со ло му но ву 

ца ру Ју ди ну и све му до му Ју ди ну и Ве ни-
ја ми но ву и оста ло ме на ро ду, и ре ци:
24. Ова ко ве ли Го спод: не иди те, и не 

биј те се с бра ћом сво јом, си но ви ма Изра-
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и ље ви јем; вра ти те се свак сво јој ку ћи, јер 
сам Ја на ре дио та ко да бу де. И они по слу-
ша ше ри јеч Го спод њу и вра тив ши се оти-
до ше ка ко *Го спод ре че. *При че 16,9.
25. По том са зи да Је ро во ам Си хем у го ри 

Је фре мо вој и на се ли се у ње му; а по сли је 
оти де одан де и са зи да *Фа нуил. *Суд. 8,8.
26. И ре че Је ро во ам у ср цу свом: Мо же се 

цар ство по вра ти ти до му Да ви до ву.
27. Ако овај на род ста не ићи у Је ру са лим 

да при но си жр тве у до му Го спод њем, ср це 
ће се на ро ду обра ти ти ка го спо да ру ње-
го ву Ро во а му *ца ру Ју ди ну, те ће ме уби ти, 
и по вра ти ће се к Ро во а му ца ру Ју ди ну.

*1.О цар. 15,17.
28. За то цар сми сли, те на чи ни два те ле та 

од зла та, па ре че на ро ду: Не тре ба ви ше да 
иде те у Је ру са лим; ево бо го ва тво јих, Изра-
и љу, ко ји су те из ве ли из зе мље ми сир ске.
29. И на мје сти јед но у *Ве ти љу а дру го 

на мје сти у Да ну. *Јер. 48,13.
30. И то би на *гри јех, јер на род иђа ше к 

јед но ме до Ветиља, а другоме до Да на.
*1.О цар. 13,34.

31. И на чи ни ку ћу на ви си ни, и *по ста ви 
све ште ни ке од про сто га на ро да ко ји не 
би ја ху од си но ва Ле ви је вих. *4.Мој. 3,10.
32. И учи ни Је ро во ам *пра зник осмо га 

мје се ца пет на е сто га да на, као што је пра-
зник у зе мљи Ју ди ној, и при не се жр тве на 
ол та ру; та ко учи ни и у †Ве ти љу при но-
се ћи жр тве те о ци ма ко је на чи ни; и по-
ста ви у Ве ти љу све ште ни ке ви си на ма ко-
 је на чи ни. *4.Мој. 29,12. †Амос 7,13.
33. И пет на е сто га да на осмо га мје се ца, ко ји 

бје ше сми слио у ср цу свом, при но ша ше жр-
тве на ол та ру ко ји на чи ни у Ве ти љу, и пра-
зно ва ше пра зник са си но ви ма Изра и ље ви-
јем, и при сту пи ол та ру да ка ди.

Царство  Израиљево.
Пророк из земље Јудине прориче против 
идолопоклонства у Ветиљу, чини знак на 
Јеровоаму, буде заведен и лав га закоље.

13.А гле, чо вјек Бож ји до ђе из *зе-
мље Ју ди не с ри јеч ју Го спод-

њом у Ве тиљ, кад Је ро во ам ста ја ше код 
ол та ра да ка ди. *1.О цар. 12,32.
2. И по ви ка пут ол та ра ри јеч ју Го спод-

њом го во ре ћи: Ол та ре! Ол та ре! Ова ко 

ве ли Го спод: Ево, ро ди ће се син до му Да-
ви до ву по име ну Јо си ја, ко ји ће на те би 
кла ти све ште ни ке ви си на, ко ји ка де на 
те би, и људ ске ће ко сти спа ли ти на те би.
3. И учи ни знак исто га да на го во ре ћи: 

Ово је знак да је Го спод то ре као: Ето, ол-
тар ће се рас па сти, и про су ће се пе пео 
што је на ње му.
4. А кад цар Је ро во ам чу ри је чи чо вје ка 

Бо жи је га ко је ви ка ше ол та ру ве тиљ ском, 
пру жи ру ку сво ју с ол та ра го во ре ћи: Др-
жи те га! Али усах ну му ру ка ко ју пру жи 
на њ, и не мо га ше је по вра ти ти к се би.
5. А ол тар се рас па де, и про су се пе пео с 

ол та ра по зна ку ко ји учи ни чо вјек Бож ји 
ри јеч ју Го спод њом.
6. Та да цар ре че чо вје ку Бо жи је му: При-

пад ни ка Го спо ду Бо гу сво је му, и по мо ли 
се за ме да ми се по вра ти ру ка. И чо вјек се 
Бож ји по мо ли Го спо ду, и по вра ти се ца ру 
ру ка и по ста као што је би ла.
7. И ре че цар чо вје ку Бо жи је му: Хо ди са 

мном ку ћи мо јој, и пот кри је пи се, и да ћу 
ти дар.
8. Али чо вјек Бож ји ре че ца ру: Да ми даш 

по ку ће сво је, не бих ишао с то бом ни ти 
бих јео хље ба ни во де пио у овом мје сту.
9. Јер ми је та ко за по вје дио сво јом ри-

јеч ју Го спод го во ре ћи: Не је ди хље ба ни 
пиј во де, ни ти се вра ћај ис ти јем пу тем 
ко јим оти деш.
10. И оти де дру гим пу тем, а не вра ти се 

они јем ко јим бје ше до шао у Ве тиљ.
11. А у Ве ти љу жи вља ше је дан стар про-

рок, ко је му до ђе син ње гов и при по вје ди 
све што учи ни про рок Бож ји онај дан у Ве-
ти љу, и ри је чи ко је ре че ца ру; и при по вје-
ди ше си но ви то га *про ро ка оцу сво је му.

*2.О цар. 23,18.
12. А отац им ре че: Ко јим је пу тем оти-

шао? И по ка за ше си но ви пут ко јим оти де 
чо вјек Бож ји ко ји бје ше до шао из зе мље 
Ју ди не.
13. А он ре че си но ви ма сво јим: Оса ма-

ри те ми ма гар ца. И оса ма ри ше му ма-
гар ца, те усје де на њ.
14. И по ђе за чо вје ком Бож јим, и на ђе га 

а он сје ди под хра стом, па му ре че: Је си 
ли ти чо вјек Бож ји што до ђе из зе мље Ју-
ди не? Он му од го во ри: Ја сам.
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15. А он му ре че: Хо ди са мном мо јој ку-
 ћи да је деш хље ба.
16. Али он од го во ри: Не мо гу се вра ти ти 

с то бом ни ићи с то бом; ни ти ћу је сти хље-
 ба ни пи ти во де с то бом у овом мје сту.
17. Јер ми је ре че но ри јеч ју Го спод њом: 

Не је ди хље ба ни пиј во де он дје, ни ти се 
вра ћај пу тем ко јим оти деш.
18. А он му ре че: И ја сам про рок као ти, 

и *ан ђео Го спод њи ре че ми ри јеч ју Го-
спод њом го во ре ћи: Вра ти га са со бом у 
сво ју ку ћу не ка је де хље ба и пи је во де. 
Али му сла га. *Гал. 1,8.
19. И вра ти се с њим, те је де хље ба у ње-

го вој ку ћи и пи во де.
20. А кад сје ђа ху за сто лом, до ђе ри јеч Го-

спод ња про ро ку ко ји га бје ше вра тио;
21. И по ви ка на чо вје ка Бо жи је га, ко ји 

бје ше до шао из зе мље Ју ди не, и ре че: Ова-
 ко ве ли Го спод: што ни је си по слу шао ри-
је чи Го спод ње, и ни је си др жао за по ви је-
сти ко ју ти је за по вје дио Го спод Бог твој,
22. Не го си се вра тио и јео хље ба и пио 

во де на мје сту за ко је ти је ре као: Не је ди 
хље ба ни пиј во де; за то не ће тво је ти је ло 
до ћи у гроб тво јих ота ца.
23. И по што се про рок ко је га бје ше вра-

тио на је де хље ба и по што се на пи, оса-
ма ри му ма гар ца.
24. А кад оти де, уде си га лав на пу ту и 

за кла га. И ти је ло ње го во ле жа ше на пу ту, 
и ма га рац ста ја ше код ње га; та ко ђер и лав 
ста ја ше код ти је ла. задеси
25. И гле, љу ди про ла зе ћи ви дје ше ти је ло 

гдје ле жи на пу ту и ла ва гдје сто ји код ти-
је ла, и до шав ши ја ви ше у гра ду у ко јем 
жи вља ше ста ри про рок.
26. А кад то чу про рок ко ји га бје ше вра-

тио с пу та, ре че: Оно је чо вјек Бож ји, ко ји 
не по слу ша ри је чи Го спод ње, за то га да де 
Го спод ла ву да га рас трг не и усмр ти по 
ри је чи Го спод њој ко ју му ре че.
27. И ре че си но ви ма сво јим го во ре ћи: 

Оса ма ри те ми ма гар ца. И оса ма ри ше.
28. И оти шав на ђе ти је ло гдје ле жи на 

пу ту, и ма гар ца и ла ва гдје сто је код ти-
је ла: Лав не бје ше из јео ти је ла ни ма гар ца 
рас тр гао.

29. Та да про рок по ди же ти је ло чо вје ка 
Бо жи је га, и мет нув га на ма гар ца од не се 
га на траг, и до ђе у град ста ри про рок да га 
ожа ли и по гре бе.
30. И мет ну ти је ло у свој *гроб, и пла ка ху 

над њим го во ре ћи: Ја ох бра те! *1.О цар. 14,13.
31. А по што га по гре бе, ре че си но ви ма 

сво јим го во ре ћи: Кад умрем, по гре би те 
ме у гро бу гдје је по гре бен чо вјек Бож ји, 
по крај ко сти ју ње го ви јех мет ни те ко сти 
мо је.
32. Јер ће се за ци је ло зби ти што је огла-

сио по ри је чи *Го спод њој за ол тар ве тиљ-
ски и за све ку ће на ви си нама ко је су по 
гра до ви ма †са ма риј ским.

*2.О цар. 23,16. †2.О цар. 23,19.
33. По што ово би, опет се Је ро во ам не 

вра ти са сво је га зло га пу та; не го опет на-
чи ни из про сто га на ро да све ште ни ке на 
ви си на ма; ко год хо ћа ше, то ме он по све-
ћи ва ше ру ке и тај по ста ја ше *све ште ник 
на ви си на ма. *2.Днев. 13,9.
34. И то би на *гри јех до му Је ро во а мо ву 

да би се ис три је био и да би га не ста ло са 
зе мље. *1.О цар. 12,30.

Царство Израиљево. Ахијево прорицање 
против Јеровоама. Јеровоам умире.
Царство Јудино. Владавина, гријех 

и казна Ровоама.

14.У то ври је ме раз бо ље се Ави ја 
син Је ро во а мов.

2. И Је ро во ам ре че же ни сво јој: Уста ни и 
пре о бу ци се да те не по зна ду да си же на 
Је ро во а мо ва; пак иди у Си лом. Ето, он-
дје је Ахи ја про рок, ко ји ми је ка зао да ћу 
би ти цар над ови јем на ро дом.
3. И по не си де сет хље бо ва и ко ла ча и 

жбан ме да, па оти ди к ње му; он ће ти ка-
за ти шта ће би ти од дје те та.
4. И учи ни та ко же на Је ро во а мо ва, и 

устав ши оти де у Си лом и уђе у ку ћу Ахи-
ји ну. Ахи ја пак не мо га ше ви дје ти, јер му 
очи би ја ху по там ње ле од ста ро сти.
5. Али Го спод ре че Ахи ји: Ето иде же на 

Је ро во а мо ва да те пи та за си на сво је га, 
јер је бо ле стан; ти јој ка жи то и то; а она 
кад до ђе учи ни ће се да је дру га.
6. И Ахи ја чув ши шу шта ње но гу ње зи-

ни јех кад уђе на вра та, ре че: Хо ди, же но 
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Је ро во а мо ва; што се чи ниш да си дру га? 
Ја сам по слан к те би да ти зло ка жем.
7. Иди, ре ци Је ро во а му: Ова ко ве ли Го-

спод Бог Изра и љев: Што сам те по ди гао 
из ме ђу на ро да и по ста вио те во ђом на-
ро ду сво је му Изра и љу,
8. И отр гав цар ство од до ма Да ви до ва 

да дох те би, а ти не би као слу га Мој Да-
вид, ко ји је др жао за по ви је сти Мо је и хо-
дио за Мном сви јем ср цем сво јим чи не ћи 
са мо што је пра во пре да Мном;
9. Не го си ра дио го ре од сви јех ко ји бјеху 

при је те бе, и оти шао си и на чи нио се би 
дру ге бо го ве и ли ко ве ли ве не да би Ме 
гњевио, па си Ме ба цио за ле ђа сво ја;
10. За то, ево, Ја ћу пу сти ти зло на дом 

*Је ро во а мов, и ис три је би ћу Је ро во а му 
и оно што мо кри уза зид, и ухва ће но га и 
оста вље но га у †Изра и љу, и дом ћу Је ро-
во а мов оме сти као што се ме те као да од 
њега не оста не ни шта.

*1.О цар. 16,3; 1.О цар. 15,29; †1.О цар. 21,21. блато
11. Ко Је ро во а мов по ги не у гра ду, из је-

шће га пси, а ко по ги не у по љу, из је шће га 
пти це не бе ске; јер Го спод ре че.
12. А ти уста ни, иди ку ћи сво јој; и кад 

сту пиш но га ма сво јим у град, од мах ће 
умри је ти ди је те.
13. И сав ће Изра иљ пла ка ти за њим, и 

по греп шће га; јер ће он сам од до ма Је ро-
во а мо ва до ћи у гроб, јер се на ње му са-
мом у до му Је ро во а мо ву на ђе не што до-
бра пред Го спо дом Бо гом Изра и ље ви јем.
14. А Го спод ће по диг ну ти се би ца ра над 

Изра и љем, ко ји ће ис три је би ти дом Је ро-
во а мов у онај дан; да, шта? Сад већ.
15. И уда ри ће *Го спод Изра и ља да ће се 

за љу ља ти као што се љу ља тр ска у во ди, и 
иш чу па ће Изра и ља из ове до бре †зе мље, 
ко ју је дао оци ма њи хо ви јем, и ра за су ће 
их да ле ко пре ко Ри је ке за то што на чи-
ни ше се би ‡лу го ве гње ве ћи Го спо да.

*2.Мој. 34,14. †5.Мој. 29,28. ‡5.Мој. 12,3.
16. И на пу сти ће *Изра и ља за гри је хе Је ро-

во а мо ве, ко ји ма је гри је шио и на †гри јех 
на вео Изра и ља. *1.О цар. 16,2. †1.О цар. 12,30.
17. Та да уста же на Је ро во а мо ва, и оти де 

и до ђе у Тер су; и кад сту пи на праг кућ ни 
умри је ди је те.

18. И по гре бо ше га, и сав Изра иљ пла ка 
за њим по ри је чи Го спод њој, ко ју ре че 
пре ко слу ге сво је га Ахи је про ро ка.
19. А оста ла дје ла Је ро во а мо ва, ка ко је 

во је вао и ка ко је ца ро вао, ено за пи са на 
су у Днев ни ку ца ре ва Изра и ље ви јех.
20. А ца ро ва Је ро во ам два де сет и дви је 

го ди не; и по чи ну код ота ца сво јих, а На-
дав син ње гов за ца ри се на ње го во мје сто.
21. А *Ро во ам син Со ло му нов ца ро-

ва ше над Ју дом; бје ше Ро во а му че тр де-
сет и јед на го ди на кад по че ца ро ва ти, и 
ца ро ва се дам на ест го ди на у †Је ру са ли му 
гра ду, ко ји иза бра Го спод из ме ђу сви јех 
пле ме на Изра и ље ви јех да он дје на мје-
сти име сво је. Ма те ри ње го вој бје ше име 
На ма Амон ка. *1.О цар. 14,31. †1.О цар. 11,36.
22. И Ју да чи ња ше што је зло пред Го спо-

дом; и гри је си ма сво јим ко јим гри је ша ху 
гњеви ше Га већ ма не го оци њи хо ви сви-
јем што чи ни ше.
23. Јер и они на чи ни ше се би ви си не и 

сту бо ве и лу го ве на сва ком ви со ком ху му 
и под сва ким зе ле ним др ве том.
24. А би ја ше и аџу ва на у *зе мљи, и чи-

ња ху све га до ве на ро да ко је бје ше ис тје-
рао Го спод ис пред си но ва †Изра и ље ви јех.

злоупотребљени младић *1.О цар. 15,12. †5.Мој. 23,17.
25. А пе те го ди не ца ро ва ња *Ро во а мо ва 

до ђе Си сак цар †ми сир ски на Је ру са лим.
*2.Днев. 12,2. †2.Днев. 12,9.

26. И узе бла го из до ма *Го спод ње га и 
бла го из до ма †ца ре ва, све то узе; и узе све 
шти то ве злат не ко је на чи ни ‡Со ло мун.

*1.О цар. 7,51. †1.О цар. 15,18. ‡2.Днев. 9,15.
27. И на њи хо во мје сто на чи ни цар Ро-

во ам шти то ве од мје ди, и пре да де их 
стар је ши на ма над стра жа ри ма, ко ји чу-
ва ху вра та до ма ца ре ва.
28. И кад цар иђа ше у дом Го спод њи, но-

ша ху их стра жа ри, а по сли је их опет оста-
вља ху у ри зни цу сво ју.
29. А оста ла дје ла Ро во а мо ва, и све што је 

чи нио, ни је ли за пи са но у Днев ни ку ца-
ре ва Ју ди ни јех?
30. А би ја ше рат из ме ђу *Ро во а ма и Је ро-

во а ма јед на ко. *1.О цар. 15,6.
31. И по чи ну Ро во ам код ота ца сво јих, и 

би по гре бен код ота ца сво јих у гра ду Да-
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ви до ву. А име ма те ри ње го вој бје ше На ма 
Амон ка. А на мје сто ње го во за ца ри се 
Ави јам син ње гов.

Царство Јудино. Авијам, Аса. 
Царство Израиљево. Надав, Васа.

15.А осам на е сте го ди не ца ро ва ња 
Је ро во а ма си на На ва то ва за-

ца ри се Ави јам над Ју дом.
2. И ца ро ва три го ди не у Је ру са ли му. А 

ма те ри му бје ше име Ма ха кћи Аве са ло-
мо ва.
3. Он хо ђа ше у сви јем гри је си ма оца сво-

је га, ко је је чи нио пред њим, и не бје ше 
ср це ње го во ци је ло пре ма Го спо ду Бо гу 
ње го ву као ср це Да ви да оца ње го ва.
4. Али због Да ви да да де му Го спод Бог 

ње гов ви дје ло у Је ру са ли му по ди гав си на 
ње го ва на кон ње га и утвр див Је ру са лим;
5. Јер је Да вид чи нио што је пра во пред 

Го спо дом ни ти је от сту пао од че га што му 
је за по вје дио све га ви је ка сво је га осим 
ства ри с Ури јом Хе те ји ном.
6. А рат бје ше из ме ђу Ро во а ма и Је ро во-

а ма до ње го ва ви је ка.
7. А оста ла дје ла Ави ја мо ва и све што је 

чи нио ни је ли за пи са но у Днев ни ку ца-
ре ва Ју ди ни јех? А би ја ше рат из ме ђу Ави-
ја ма и Је ро во а ма.
8. И Ави јам по чи ну код ота ца сво јих, и 

по гре бо ше га у гра ду Да ви до ву, а на ње-
го во мје сто за ца ри се Аса син ње гов.
9. Го ди не два де се те ца ро ва ња Је ро во а мо ва 

над Изра и љем за ца ри се Аса над Ју дом.
10. Че тр де сет и јед ну го ди ну ца ро ва у Је-

ру са ли му. А ма те ри му бје ше име Ма ха 
кћи Аве са ло мо ва. краљица мајка
11. И тво ра ше Аса што је пра во пред Го-

спо дом као Да вид отац му.
12. Јер ис три је би аџу ва не из *зе мље и 

уки де све гад не бо го ве ко је бје ху на чи-
ни ли оци ње го ви. *1.О цар. 14,24.
13. И ма тер сво ју *Ма ху свр же с вла сти, 

јер она на чи ни идо ла у лу гу; и Аса из ло ми 
идо ла и са же же на по то ку Ке дро ну.

краљицу мајку  *2.Днев. 15,16.
14. Али ви си не не бјеху обо ре не; али 

ср це Аси но бје ше ци је ло пре ма Го спо ду 
све га ви је ка ње го ва.

15. И уне се у дом Го спод њи што бје ше 
по све тио отац ње гов и што он по све ти, 
сре бро и зла то и су до ве.
16. И бје ше рат из ме ђу Асе и Ва се ца ра 

Изра и ље ва све га ви је ка њи хо ва.
17. Јер *Ва са цар Изра и љев изи ђе на Ју ду и 

ста де зи да ти †Ра му да не да ни ко ме оти ћи 
к Аси ‡ца ру Ју ди ну ни од ње га до ћи.

*2.Днев. 16,1. †Исус Н. 18,25. ‡1.О цар. 12,27.
18. Али Аса узев све *сре бро и зла то што 

бје ше оста ло у ри зни ци Го спод њој и у ри-
зни ци до ма ца ре ва да де га слу га ма сво јим, 
и по сла их цар Аса Вен-Ада ду си ну Та ври-
мо на си на Еси о но ва, †ца ру сир ском, ко ји 
ста но ва ше у ‡Да ма ску, и по ру чи:

*2.О цар. 18,15. †1.О цар. 11,23. ‡1.Мој. 14,15.
19. Вје ра је из ме ђу ме не и те бе, из ме ђу 

оца тво је га и оца мо је га; ево ша љем ти 
дар, сре бро и зла то; хај де, по ква ри вје ру 
ко ју имаш с Ва сом ца рем Изра и ље вим, 
еда би оти шао од ме не.
20. И по слу ша Вен-Адад *ца ра Асу, и по-

сла вој во де сво је на †гра до ве ‡Изра и ље ве 
и по ко ри Ијон и Дан и Авел-Вет ма ху и 
сав Хи не рот и сву зе мљу Неф та ли мо ву.

*2.О цар. 15,29. †1.О цар. 20,34. ‡2.Сам. 20,14.
21. А кад Ва са то чу, пре ста зи да ти Ра му, 

и вра ти се у Тер су.
22. Та да цар Аса са зва сав на род *Ју дин, 

ни ко га не из у зи ма ју ћи; те од не со ше ка-
ме ње из Ра ме и др ва, чим зи да ше Ва са, и 
од ње га са зи да цар Аса Ге ву †Ве ни ја ми-
но ву и Ми спу. *2.Днев. 16,6. †Исус Н. 21,17.
23. А оста ла сва дје ла Аси на и сва ју на-

штва ње го ва, и што је год чи нио и ко је је 
гра до ве са гра дио, ни је ли све за пи са но у 
Днев ни ку ца ре ва Ју ди ни јех? Али у ста ро-
сти сво јој бо ло ва ше од но гу.
24. И Аса по чи ну код ота ца сво јих, и би 

по гре бен код ота ца сво јих у гра ду Да ви да 
оца сво је га. А на ње го во мје сто за ца ри се 
*Јо са фат син ње гов. *1.О цар. 22,41.
25. А На дав син Је ро во а мов по че ца-

ро ва ти над Изра и љем дру ге го ди не ца-
ро ва ња Аси на над Ју дом; и ца ро ва над 
Изра и љем дви је го ди не.
26. И чи ња ше што је зло пред Го спо дом 

хо де ћи пу тем оца сво је га и у гри је ху ње-
го ву, ко јим на ве де на гри јех Изра и ља.
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27. И ди же бу ну на њ Ва са син Ахи јин од 
до ма Иса ха ро ва, и уби га Ва са код *Ги ве-
то на, ко ји би ја ше фи ли стеј ски, кад На дав 
и сав Изра иљ бје ху оп ко ли ли †Ги ве тон.

*1.О цар. 16,15. †Исус Н. 19,44.
28. И та ко га уби Ва са тре ће го ди не ца ро-

ва ња Аси на над Ју дом, и за ца ри се на ње-
го во мје сто.
29. А кад се за ца ри, по би сав дом *Је ро во-

а мов, и не оста ви ни јед не ду ше од ро да Је-
ро во а мо ва до кле све не ис три је би по ри-
је чи Го спод њој, ко ју ре че пре ко слу ге сво-
је га Ахи је Си ло мља ни на, *1.О цар. 14,14.
30. За гри је хе Је ро во а мо ве, ко ји ма је гри-

је шио и ко ји ма је на гри јех на вео Изра-
и ља, и за дра же ње ко јим је гњевио Го-
спо да Бо га Изра и ље ва. изазивање
31. А оста ла дје ла На да во ва и све што је 

чи нио, ни је ли то за пи са но у Днев ни ку 
ца ре ва Изра и ље ви јех?
32. И бје ше рат из ме ђу Асе и Ва се ца ра 

Изра и ље ва све га ви је ка њи хо ва.
33. Тре ће го ди не ца ро ва ња Аси на над Ју-

дом за ца ри се Ва са син Ахи јин над сви јем 
Изра и љем у Тер си, и ца ро ва два де сет и 
че ти ри го ди не.
34. И чи ња ше што је зло пред Го спо дом 

хо де ћи пу тем Је ро во а мо ви јем и у гри је ху 
ње го ву, ко јим на ве де на гри јех *Изра и ља.

*1.О цар. 12,28.

Царство Израиљево. Васина смрт. 
Цареви Ила, Зимрије, Амрије и Ахав. 

Самарија и Јерихон сазидани.

16.И до ђе ри јеч *Го спод ња Ју ју си ну 
Ана ни је ву за Ва су го во ре ћи:

*2.Днев. 19,2.
2. Што те по ди гох из пра ха и по ста вих 

во ђом на ро ду сво је му Изра и љу, а ти идеш 
пу тем Је ро во а мо ви јем и на во диш на гри-
јех на род мој Изра и ља да Ме гње ви гри је-
си ма сво јим,
3. Ево, Ја ћу за тр ти на траж је Ва си но и 

на т раж је до ма ње го ва, и учи ни ћу с до   мом 
тво јим као с до мом Је ро во а ма си на На-
ва то ва. потомство
4. Ко Ва син по ги не у гра ду, из је шће га 

пси, а ко по ги не у по љу, из је шће га пти це 
не бе ске.

5. А оста ла дје ла Ва си на и што је чи нио, 
и ју на штво ње го во, ни је ли то за пи са но у 
Днев ни ку ца ре ва Изра и ље ви јех?
6. И по чи ну Ва са код ота ца сво јих, и би 

по гре бен у Тер си; а на ње го во мје сто за-
ца ри се Ила син ње гов.
7. И та ко пре ко про ро ка *Ју ја си на Ана-

ни је ва до ђе ри јеч Го спод ња про тив Ва се и 
до ма ње го ва за све зло што учи ни пред Го-
спо дом гње ве ћи га дје ли ма сво јих ру ку, те 
би као дом Је ро во а мов, и за то што га по би.

*1.О цар. 16,1.
8. Два де сет ше сте го ди не ца ро ва ња Аси на 

над Ју дом за ца ри се Ила син Ва син над 
Изра и љем, и ца ро ва дви је го ди не у Тер си.
9. А слу га ње гов Зи мри је, стар је ши на над 

по ло ви ном ко ла, ди же бу ну на Илу, кад 
пи ја ше у Тер си и опи се у ку ћи Ар се, ко ји 
упра вља ше до мом ње го ви јем у Тер си.
10. И *до ђе Зи мри је и уби га и по гу би га 

два де сет осме го ди не ца ро ва ња Аси на 
над Ју дом, и за ца ри се на ње го во мје сто.

*2.О цар. 9,31.
11. А чим се за ца ри и сје де на при је сто 

свој, по би сав дом Ва син, не оста ви му ни 
што уза зид мо кри, и род би ну ње го ву и 
при ја те ље ње го ве.
12. Та ко Зи мри је за тре сав дом Ва син по 

ри је чи Го спод њој ко ју ре че за Ва су пре ко 
Ју ја про ро ка,
13. За све гри је хе Ва си не и за гри је хе Иле 

си на ње го ва, ко ји ма гри је ши ше и ко ји ма 
на гри јех на во ди ше Изра и ља гње ве ћи Го-
спо да Бо га Изра и ље ва та шти на ма сво јим.
14. А оста ла дје ла Или на и све што је чи-

нио, ни је ли то за пи са но у Днев ни ку ца-
ре ва Изра и ље ви јех?
15. Го ди не два де сет сед ме ца ро ва ња 

Аси на над Ју дом за ца ри се Зи мри је, и ца-
рова се дам да на у Тер си; а на род та да ста-
ја ше у око лу код *Ги ве то на, ко ји бје ше 
фи ли стеј ски. *1.О цар. 15,27.
16. И на род што бје ше у око лу кад чу да је 

Зи мри је ди гао бу ну и ца ра убио, исти дан 
сав Изра иљ у око лу по ста ви ца рем над 
Изра и љем Амри ја вој во ду.
17. И Амри је и сав Изра иљ с њим оти-

до ше од Ги ве то на и оп ко ли ше Тер су.
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18. А Зи мри је кад ви дје гдје осво ји ше 
град, оти де у двор цар ски, и за па ли над 
со бом двор цар ски, те по ги бе,
19. За гри је хе сво је ко ји ма је гри је шио 

чи не ћи што је зло пред Го спо дом, хо де ћи 
путем Је ро во а мо ви јем и у гри је ху ње-
го ву, ко јим је гри је шио на во де ћи на гри-
јех *Изра и ља. *1.О цар. 12,28.
20. А оста ла дје ла Зи мри је ва и бу на ко ју 

по ди же, ни је ли то за пи са но у Днев ни ку 
ца ре ва Изра и ље ви јех?
21. Та да се раз ди је ли на род Изра и љев на 

дво је: По ло ви на на ро да при ста за Тив ни-
јом си ном Ги на то ви јем да га учи ни ца рем, 
а дру га по ло ви на при ста за Амри јем.
22. Али на род ко ји при ста за Амри јем би 

ја чи од на ро да ко ји при ста за Тив ни јом 
си ном Ги на то ви јем. И умри је Тив ни ја, а 
ца ро ва Амри је.
23. Три де сет пр ве го ди не ца ро ва ња 

Аси на над Ју дом по че ца ро ва ти Амри је 
над Изра и љем, и ца ро ва два на ест го ди на; 
у Тер си ца ро ва шест го ди на.
24. И ку пи го ру са ма риј ску од Се ме ра 

за два та лан та сре бра, и са гра ди град на 
го ри, и на зва град ко ји са гра ди Са ма ри ја 
по име ну Се ме ра го спо да ра од го ре.
25. А Амри је чи ња ше што је зло пред Го-

спо дом, и го ре чи ња ше од *сви јех ко ји 
би ја ху при је ње га. *1.О цар. 14,9.
26. Јер хо ђа ше сви јем пу те ви ма Је ро во-

а ма си на На ва то ва и у гри је ху ње го ву, 
ко јим је на вео на гри јех Изра и ља гње-
ве ћи * Го спо да Бо га Изра и ље ва та шти-
на ма сво јим. *Јер. 16,19.
27. А оста ла дје ла Амри је ва и све што је чи-

нио, и ју на штва ко ја је чи нио, ни је ли то за-
пи са но у Днев ни ку ца ре ва Изра и ље ви јех?
28. И по чи ну Амри је код ота ца сво јих, и 

би по гре бен у Са ма ри ји; а на ње го во се 
мје сто за ца ри Ахав син ње гов.
29. И Ахав син Амри јев по че ца ро ва ти 

над Изра и љем три де сет осме го ди не ца-
ро ва ња Аси на над Ју дом, и ца ро ва Ахав 
син Амри јев над Изра и љем у Са ма ри ји 
два де сет и дви је го ди не.
30. И чи ња ше Ахав син Амри јев што је 

зло пред Го спо дом, ви ше од сви јех ко ји 
би ја ху при је ње га.

31. И *ма ло му би ја ше што хо ђа ше у гри-
је си ма Је ро во а ма си на На ва то ва, не го се 
још оже ни Је за ве љом кћер ју Етва ла ца ра 
си дон ско га, и оти де, те слу жа ше Ва лу и 
кла ња ше му се. *2.О цар. 10,18.
32. И на чи ни ол тар Ва лу у до му *Ва ло ву 

ко ји са зи да у Са ма ри ји. *2.О цар. 10,21.
33. И на чи ни *Ахав гај, и учи ни Ахав 

ви ше од сви јех ца ре ва Изра и ље ви јех 
ко ји би ја ху при је ње га, да би раз гње вио 
Го спо да Бо га Изра и ље ва. *1.О цар. 21,25.
34. За ње го ва вре ме на Хил Ве ти ља нин 

са зи да *Је ри хон. На Ави ро ну пр вен цу 
сво јем осно ва га, а на Се гу ву мје зим цу 
сво јем мет ну му вра та по ри је чи Го спод-
њој, ко ју ре че пре ко Ису са си на На ви на.

*Исус Н. 6,26.  жртви

Царство Израиљево. Илија објављује 
сушу; гаврани га хране; чудом храни 

удовицу у Сарепти и буди њеног сина.

17.Та да ре че Аха ву *Или ја Те сви-
ћа нин, је дан од на се ље ни ка га-

лад ских: Та ко да је жив †Го спод Бог Изра и-
љев, пред ко јим сто јим, ови јех го ди на не ће 
би ти ро се ни да жда до кле ја не ре чем.

*1.О цар. 18,15. †5.Мој. 10,8.
2. По том до ђе ње му ри јеч Го спод ња го-

во ре ћи:
3. Иди одав де, и обра ти се на ис ток, и са-

криј се код по то ка Хо ра та пре ма Јор да ну.
4. И из оно га по то ка пиј, а га вра ни ма сам 

за по вје дио да те хра не он дје.
5. И он оти де и учи ни по ри је чи Го спод-

њој, и оти шав ста ни се код по то ка Хо-
ра та, ко ји је пре ма Јор да ну.
6. И он дје му га вра ни до но ша ху хље ба и 

ме са ју тром и ве че ром, а из по то ка пи ја ше.
7. Али по сли је го ди ну да на пре сах ну по-

ток, јер не бје ше да жда у зе мљи.
8. Та да до ђе ње му ри јеч Го спод ња го во-

ре ћи:
9. Уста ни, иди у Са реп ту Си дон ску, и 

сје ди он дје; ево за по вје дио сам он дје 
же ни удо ви ци да те хра ни.
10. И устав ши оти де у Са реп ту; и кад до ђе 

на вра та град ска, гле, * же на удо ви ца ку-
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пља ше он дје др ва; и он је до зва и ре че јој: 
До не си ми ма ло во де у су ду да се на пи јем.

*1.Мој. 24,7.
11. И она по ђе да до не се; а он је вик ну и 

ре че: До не си ми и хље ба ма ло.
12. А она ре че: Та ко да је жив Го спод Бог 

твој, не мам пе че на хље ба до грст *бра шна 
у здје ли и ма ло уља у кр ча гу; и ето ку пим 
др ва ца да оти дем и зго то вим се би и си ну 
сво је му, да по је де мо, па он да да умре мо.

*1.Мој. 18,6.
13. А Или ја јој ре че: Не бој се, иди, зго-

то ви ка ко си ре кла; али уми је си пр во 
ме ни је дан ко ла чић од то га, и до не си ми, 
па по сли је го то ви се би и си ну сво је му.
14. Јер ова ко ве ли Го спод Бог Изра и-

љев: Бра шно се из здје ле не ће по тро ши ти 
ни ти ће уља у кр ча гу не ста ти, до кле не пу-
сти Го спод да жда на зе мљу.
15. И она оти де и учи ни ка ко ре че Или ја; 

и је де и она и он и дом ње зин го ди ну да на;
16. Бра шно се из здје ле не по тро ши ни ти 

уља у кр ча гу не ста по ри је чи Го спод њој, 
ко ју ре че пре ко Или је.
17. А по сли је то га раз бо ље се син же ни 

до ма ћи ци, и бо лест ње го ва би вр ло те-
шка, та ко да из дах ну.
18. И она ре че Или ји: *Шта је те би до 

ме не, човје че Бож ји? Је си ли до шао к 
ме ни да спо ме неш бе за ко ње мо је и да ми 
умо риш си на? *Лука 5,6.
19. А он јој ре че: Дај ми си на сво је га. И 

узев га из на руч ја ње зи на од не се га у 
гор њу кли јет, гдје он сје ђа ше, и по ло жи га 
на по сте љу сво ју.
20. Та да за ва пи ка Го спо ду и ре че: Го-

спо де Бо же мој, зар си и ову удо ви цу код 
ко је сам гост та ко уцви је лио умо рив ши 
јој си на?
21. И пру жив се над дје те том три пу та 

за ва пи ка Го спо ду го во ре ћи: Го спо де 
Бо же мој, не ка се по вра ти у ди је те *живот 
ње го в. *Дје ла 20,10.
22. И Го спод усли ши глас Или јин, те се 

по вра ти у ди је те *живот ње го в, и ожи вје.
*Дје ла 20,10.

23. А Или ја узев ди је те сне се га из гор ње 
кли је ти у ку ћу, и да де га ма те ри ње го вој, и 
ре че Или ја: Ви ди, жив је твој син.

24. А же на ре че Или ји: Са да знам да си 
чо вјек Бож ји и да је ри јеч Го спод ња у тво-
јим усти ма исти на.

Илија и Авдија. 
Суд Божји на гори Кармилу.

18.По сли је мно го вре ме на, тре ће 
го ди не, до ђе ри јеч Го спод ња 

Или ји го во ре ћи: Иди, по ка жи се Аха ву, и 
пу сти ћу *дажд на зе мљу. *5.Мој. 28,12.
2. И оти де Или ја да се по ка же Аха ву, а 

би ја ше ве ли ка глад у Са ма ри ји.
3. И Ахав до зва Ав ди ју, ко ји би ја ше 

упра ви тељ дво ра ње го ва; а Ав ди ја се бо-
ја ше Го спо да ве о ма.
4. Јер кад Је за ве ља уби ја ше про ро ке Го-

спод ње, узе Ав ди ја сто про ро ка, и са кри 
их, по пе де сет у јед ну пе ћи ну, и хра ни их 
хље бом и во дом.
5. И ре че Ахав Ав ди ји: По ђи по зе мљи 

на из во ре и на по то ке, еда би смо на шли 
тра ве да са чу ва мо у жи во ту ко ње и ма зге, 
да нам не из ги не сто ка.
6. И по ди је ли ше ме ђу се зе мљу ку да ће 

ићи; Ахав оти де јед ни јем пу тем сам, а Ав-
ди ја оти де дру гим пу тем сам.
7. А кад Ав ди ја би ја ше на пу ту, гле, сре те 

га Или ја; и он га по зна, и па де ни чи це, и 
ре че: Је си ли ти, го спо да ру мој Или ја?
8. А он му ре че: Ја сам; иди, ка жи го спо-

да ру сво је му: Ево Или је.
9. А он ре че: Шта сам згри је шио, да слу гу 

сво је га пре даш у ру ке Аха ву да ме по гу би?
10. Та ко да је жив Го спод Бог твој, не ма 

на ро да ни цар ства ку да ни је слао го спо-
дар мој да те тра же: И ре ко ше: Не ма га. А 
он за кле цар ства и на ро де да те не мо гу да 
на ђу.
11. А ти са да ка жеш: Иди, ка жи го спо-

да ру сво је му: Ево Или је.
12. А кад ја оти дем од те бе, Дух ће те *Го-

спод њи од ни је ти, а ја не ћу зна ти ку да; па 
да оти дем и про ка жем Аха ву, а он да те 
не на ђе, уби ће ме; а слу га се твој бо ји Го-
спо да од мла до сти сво је. *2.О цар. 2,16.
13. Ни је ли ка за но го спо да ру мо је му шта 

сам учи нио кад Је за ве ља уби ја ше *про-
ро ке Го спод ње? Ка ко са крих сто ти ну про-
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ро ка Го спод њих, по пе де сет у јед ну пе ћи ну, 
и хра них их хље бом и во дом. *1.О цар. 19,10.
14. А ти са да ка жеш: Иди, ка жи го спо-

да ру сво је му: Ево Или је. Уби ће ме.
15. А Или ја ре че: Та ко да је жив Го спод 

над вој ска ма, пред ко јим сто јим, да нас ћу 
му се по ка за ти.
16. Та да оти де Ав ди ја пред Аха ва, и ка за 

му; и Ахав оти де пред Или ју.
17. А кад ви дје *Ахав Или ју, ре че му 

Ахав: Је си ли ти онај што не сре ћу до но-
сиш на Изра и ља? *1.О цар. 21,20.
18. А он ре че: Не до но сим ја не сре ћу на 

Изра и ља, не го ти и дом оца тво је га оста-
вив ши за по ви је сти Го спод ње и при став-
 ши за Ва ли ма.
19. Не го са да по шљи и са бе ри к ме ни 

све га Изра и ља на го ру кар мил ску, и че-
ти ри сто ти не и пе де сет *про ро ка Ва ло ви-
јех и че ти ри сто ти не про ро ка из лу га, ко ји 
је ду за сто лом Је за ве љи ним. *1.О цар. 18,22.
20. И по сла Ахав к сви јем си но ви ма 

Изра и ље ви јем, и са бра оне *про ро ке на 
го ру кар мил ску. *1.О цар. 22,6.
21. Та да при сту пи Или ја ка све му на-

ро ду и ре че: До кле ће те хра ма ти на обје 
стра не? Ако је *Го спод Бог, иди те за Њим; 
ако ли је Вал, иди те за њим. Али на род не 
од го во ри му ни ри је чи. *1.О цар. 18,39.
22. А Или ја ре че на ро ду: Ја сам сам остао 

про рок Го спод њи; а * про ро ка Ва ло ви јех 
има че ти ри сто ти не и пе де сет. *1.О цар. 19,10.
23. Дај те нам два јун ца, и не ка они иза бе ру 

се би јед но га, и не ка га иси је ку на ко ма де и 
мет ну на др ва, али ог ња да не под ме ћу; а ја 
ћу при го то ви ти дру го га јун ца, и мет ну ћу 
га на др ва, али ог ња не ћу под ме та ти.
24. Та да при зо ви те име сво јих бо го ва, а ја 

ћу при зва ти име *Го спод ње, па ко ји се Бог 
од зо ве ог њем онај не ка је Бог. И сав на род 
од го во ри и ре че: До бро ре че. *Јер. 27,18.
25. По том ре че Или ја про ро ци ма Ва-

ло ви јем: Иза бе ри те се би јед но га јун ца 
и при го то ви те га пр во, јер је вас ви ше; и 
при зо ви те име бо го ва сво јих, али ог ња не 
под ме ћи те.
26. И узе ше јун ца, ко је га им да де, и при-

го то ви ше, и ста до ше при зи ва ти име Ва-

ло во од ју тра до под не го во ре ћи: Ва ле, 
усли ши нас! Али ника ква гла са ни од ко-
 га да од го во ри. И ска ка ху око ол та ра, ко-
 ји на чи ни ше.
27. А кад би у под не, ста де им се ру га ти 

Или ја го во ре ћи: Ви чи те већ ма; јер је он 
бог! Ва љ да се не што за ми слио, или је у 
по слу, или на пу ту, или мо же би ти спа ва, 
да се про бу ди.
28. А они ста до ше ви ка ти иза гла са, и па-

ра ти се но жеви ма и ши ли ма по свом оби-
ча ју, до кле их крв не обли.
29. А кад про ђе под не, ста до ше про ро-

ко ва ти до кле до ђе ври је ме да се при не се 
дар; али ника ква гла са, нико га да од го-
во ри, ни ко га да чу је. западоше у бунило
30. Та да ре че Или ја све му на ро ду: При-

сту пи те к ме ни. И при сту пи к ње му сав 
на род. Та да он опра ви *ол тар Го спод њи 
ко ји бје ше раз ва љен. *2.Днев. 15,8.
31. И узе Или ја два на ест ка ме на пре ма 

бро ју пле ме на си но ва Ја ко вљевих, ко је му 
до ђе ри јеч Го спод ња го во ре ћи: Изра иљ 
ће ти би ти име.
32. И на чи ни од то га ка ме ња ол тар у име 

Го спод ње, и око ол та ра ис ко па оп коп ши-
рок да би се мо гле по си ја ти дви је мје ре 
жи та.
33. И на мје сти др ва, и јун ца исје че на на 

ко ма де мет ну на др ва.
34. И ре че: На пу ни те че ти ри ви је дра 

во де, и из лиј те на жр тву и на др ва. Па 
опет ре че: Учи ни те још јед ном. И учи-
ни ше још јед ном. Па опет ре че: Учи ни те 
и тре ћом. И учи ни ше тре ћом,
35. Те во да по те че око ол та ра, и на пу ни 

се оп коп во де.
36. А кад би ври је ме да се при не се жр тва, 

при сту пи Или ја про рок и ре че: Го спо де 
Бо же *Авра мов, Иса ков и Изра и љев, не ка 
да нас по зна ју да си Ти Бог у Изра и љу и ја 
да сам Твој слу га, и да сам по Тво јој ри-
је чи учи нио све ово. *2.Мој. 3,6.
37. Усли ши ме, *Го спо де, усли ши ме, да 

би по знао овај на род да си Ти Го спо де Бог, 
кад опет обра тиш ср ца њи хо ва. *Јер. 10,23.
38. Та да па де *огањ †Го спод њи и спа ли 

‡жр тву па ље ни цу и др ва и ка мен и прах, 
и во ду у оп ко пу по пи.

*3.Мој. 9,24. †Суд. 6,21. ‡2.Днев. 7,1.
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39. А на род кад то ви дје сав по па да ни чи-
 це, и ре ко ше: Го спод је Бог, Го спод је Бог.
40. Та да им ре че Или ја: По хва тај те те *про-

ро ке Ва ло ве да ни је дан не уте че. И по хва-
та ше их, и Или ја их од ве де на по ток Ки сон, 
и по кла их он дје. *От кр. 19,20; 1.О цар. 19,1.
41. И ре че Или ја Аха ву: Иди, је ди и пиј, 

јер уји ве ли ки *дажд. *1.О цар. 8,36.
42. И оти де Ахав да је де и пи је; а *Или ја 

се по пе на врх Кар ми ла, и са же се к зе мљи 
и мет ну ли це сво је ме ђу ко ље на сво ја.

*Јак. 5,17.
43. А мом ку сво је му ре че: Иди, по гле дај 

пут мо ра. А он оти шав по гле да, па ре че: 
Не ма ни шта. И ре че му: Иди опет се дам 
пу та.
44. А кад би сед ми пут, ре че: Ено, ма ли 

облак као длан чо вјеч ји ди же се од мо ра. 
Та да ре че: Иди, ре ци Аха ву: Пре жи и иди, 
да те не ухва ти дажд.
45. Утом се за мра чи не бо од обла ка и вје-

тра, и уда ри ве лик дажд. А Ахав сје дав ши 
на ко ла оти де у Је зраел.
46. А ру ка *Го спод ња до ђе над Или ју, и 

он опа сав ши се отр ча пред Аха вом, до-
кле до ђе у Је зраел. *2.О цар. 3,15.

Илија бјежи од Језавеље. Бог му 
се јавља на гори Хориву. Јелисије 

његов ученик.

19.А Ахав при по вје ди Је за ве љи све 
што је учи нио *Или ја и ка ко 

је све про ро ке исје као ма чем.
*1.О цар. 18,40.

2. Та да Је за ве ља по сла гла сни ке к Или ји 
и по ру чи му: Та ко да учи не бо го ви и та ко 
да до да ду, ако сју тра у ово до ба не учи-
ним од те бе што је од ко је га год ти јех.
3. А он ви де ћи то уста и оти де живота 

сво јега ра ди, и до ђе у Вир са ве ју Ју ди ну, и 
он дје оста ви мом ка сво је га.
4. А сам оти де у пу сти њу дан хо да; и до-

шав сје де под смре ку, и *за же ље да умре, и 
ре че: До ста је већ, Го спо де, при ми живот 
мо ј, јер ни је сам бо љи од ота ца сво јих.

*Јона 4,3.
5. По том ле же и за спа под смре ком. А гле, 

ан ђео так ну га и ре че му: Уста ни, је ди.

6. А он по гле да, и гле, че ло гла ве му хљеб 
на угље ну пе чен и кр чаг во де. И је де и 
на пи се, па ле же опет.
7. А ан ђео Го спод њи до ђе опет дру гом, и 

так ну га го во ре ћи: Уста ни, је ди, јер ти је 
пут да лек.
8. А он устав ши је де и на пи се; по том 

окри је пив се они јем је лом иде че тр де сет 
да на и че тр де сет но ћи, до кле до ђе на го ру 
Бо жи ју Хо рив.
9. А он дје уђе у јед ну пе ћи ну и за но ћи у 

њој; и гле, ри јеч Го спод ња до ђе му го во-
ре ћи: Шта ћеш ти ту, Или ја?
10. А он ре че: Рев но вах ве о ма за *Го спо да 

Бо га над вој ска ма; јер си но ви Изра и ље ви 
оста ви ше за вјет Твој, Тво је ол та ре раз ва-
ли ше, и †про ро ке Тво је по би ше ма чем; а 
ја остах сам, па тра же живот мој да ми га 
узму. *1.О цар. 19,14. †1.О цар. 18,22.
11. А Он ре че: Изи ђи и ста ни на го ри 

пред Го спо дом. И гле, *Го спод про ла жа ше, 
а пред Го спо дом ве лик и јак вје тар, ко ји 
бр да ра зва љи ва ше и сти је не раз ла ма ше; 
али Го спод не бје ше у вје тру; а иза вје тра 
до ђе трус; али Го спод не бје ше у тру су;

*2.Мој. 24,12.
12. А иза тру са до ђе огањ; али *Го спод не 

бје ше у ог њу. А иза ог ња до ђе †глас тих и 
та нак. *4.Мој. 14,18. †Јо ван 10,3.
13. А кад то чу Или ја, за кло ни ли це сво је 

пла штем и иза шав ста де на вра ти ма од 
пе ћи не. И гле, до ђе му глас го во ре ћи: Шта 
ћеш ти ту, Или ја?
14. А он ре че: Рев но вах ве о ма за Го спо да 

Бо га над вој ска ма; јер си но ви Изра и-
ље ви оста ви ше за вјет Твој, Тво је ол та ре 
раз ва ли ше, и про ро ке Тво је по би ше ма-
чем; а ја остах сам, па тра же мо ј живот 
да ми га узму.
15. Та да му ре че Го спод: Иди, вра ти се 

сво јим пу тем у пу сти њу да ма штан ску, и 
кад до ђеш по ма жи *Аза и ла за ца ра над 
Си ри јом. *2.О цар. 8,12.
16. А Ју ја си на Ним си ји на по ма жи за 

ца ра над Изра и љем, а *Је ли си ја си на Са-
фа то ва из Авел-Ме о ле по ма жи за †про-
ро ка умје сто се бе. *2.О цар. 9,1. †Лу ка 4,27.
17. Јер ко уте че од ма ча Аза и ло ва ње га 

ће по гу би ти Јуј; а ко уте че од ма ча Ју је ва 
ње га ће по гу би ти Је ли си је.
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18. Али сам оста вио у Изра и љу се дам ти-
су ћа, ко ји ни је дан не са ви ше ко ље на пред 
Ва лом, ни ти га усти ма сво јим цје ли ва ше.
19. И оти де одан де, и на ђе Је ли си ја си-

 на Са фа то ва гдје оре, а два на ест јар мо-
 ва пред њим, и сам би ја ше код два на е-
сто га; и иду ћи ми мо њега Или ја ба ци на 
њ плашт свој.
20. А он оста ви во ло ве, и отр ча за Или-

јом и ре че: Да цје лу јем оца сво је га и ма тер 
сво ју; па ћу ићи за то бом. А он му ре че: 
Иди, вра ти се, јер шта сам ти учи нио?
21. И он се вра ти од ње га, и узе ја рам 

во ло ва и за кла их, и на др ви ма од плу га 
ску ха ме со и да де га на ро ду, те је до ше; 
*по том устав ши оти де за Или јом и слу-
жа ше му. *Лу ка 5,27.

Царство Израиљево. Двоструки рат и 
побједа Ахавова над сирским 

царем Вен-Ададом.

20.А *Вен-Адад цар сир ски ску пи 
вој ску сво ју, и има ше са со бом 

три де сет и два ца ра, и ко ње и ко ла; и оти-
шав ши оп ко ли Са ма ри ју и ста де је би ти.

*2.О цар. 8,7.
2. И по сла по сла ни ке к Аха ву ца ру Изра-

и ље ву у град,
3. И по ру чи му: Ова ко ве ли Вен-Адад: 

Сре бро тво је и зла то тво је мо је је, та ко и 
же не тво је и тво ји ли је пи си но ви мо ји су.
4. А цар Изра и љев од го во ри и ре че: Као 

што си ре као, го спо да ру мој ца ре, ја сам 
твој и све што имам.
5. А по сла ни ци опет до ђо ше и ре ко ше: 

Ова ко ве ли Вен-Адад: По слао сам к те би 
и по ру чио: Сре бро сво је и зла то сво је и 
же не сво је и си но ве сво је да ми даш.
6. За то ћу сју тра у ово до ба по сла ти слу ге 

сво је к те би да пре гле да ју ку ћу тво ју и 
ку ће слу га тво јих, и што ти је год ми ло, 
они ће узе ти и од ни је ти.
7. Та да до зва цар Изра и љев све стар је-

ши не зе маљ ске и ре че: Гле дај те и ви ди те 
ка ко овај тра жи зло; јер по сла к ме ни по 
ме не и по си но ве мо је и по сре бро мо је и 
по зла то мо је, и ја му не бра них.
8. А све стар је ши не и сав на род ре ко ше 

му: Не слу шај га и не при стај.

9. И ре че по сла ни ци ма Вен-Ада до ви јем: 
Ка жи те ца ру го спо да ру мо је му: Што си пр-
 во по ру чио слу зи сво је му све ћу учи ни ти; 
али ово не мо гу учи ни ти. Та ко оти до ше по-
сла ни ци и од не со ше му тај од го вор.
10. А Вен-Адад по сла к ње му и по ру чи: 

Та ко да ми учи не бо го ви и та ко до да ју, 
не ће би ти до ста пра ха од Са ма ри је да 
све му на ро ду ко ји иде за мном до пад не 
по јед на грст.
11. А цар Изра и љев од го во ри и ре че: Ка-

жи те: Не ка се не хва ли онај ко ји се опа-
су је као онај ко ји се рас па су је.
12. А кад он то чу пи ју ћи с ца ре ви ма под 

ша то ри ма, ре че слу га ма сво јим: Ди жи те 
се. И ди го ше се на град.
13. Та да гле, при сту пи је дан про рок к 

Аха ву ца ру Изра и ље ву, и ре че: Ова ко 
ве ли Го спод: Ви диш ли све ово мно штво? 
Ево, Ја ћу ти га да ти у ру ке да нас да по-
знаш да сам Ја Го спод.
14. А Ахав ре че: Пре ко ко га? А он ре че: 

ова ко ве ли Го спод: Пре ко мо ма ка кне-
зо ва зе маљ ских. Опет ре че: Ко ће за мет-
ну ти бој? А он ре че: Ти.
15. Та да пре бро ји мом ке кне зо ва зе маљ-

ских, и бје ше их двје ста и три де сет и два; 
по сли је њих пре бро ји сав на род, све си-
но ве Изра и ље ве, и бје ше их се дам ти су ћа.
16. И изи ђо ше у под не; а Вен-Адад пи-

ју ћи опи се у ша то ри ма с три де сет и два 
ца ра ко ји му до ђо ше у по моћ.
17. И изи ђо ше пр во мом ци кне зо ва зе-

маљ ских; а Вен-Адад по сла, и ја ви ше му и 
ре ко ше: Изи ђо ше љу ди из Са ма ри је.
18. А он ре че: Ако су иза шли ми ра ра ди, 

по хва тај те их жи ве; ако су иза шли на бој, 
по хва тај те их жи ве.
19. И изи ђо ше из гра да мом ци кне зо ва 

зе маљ ских, и вој ска за њи ма.
20. И сва ки уби с ко јим се су ко би, те 

Сир ци по бје го ше а Изра иљ ци их по тје-
ра ше. И Вен-Адад цар сир ски по бје же на 
ко њу с ко њи ци ма.
21. И цар Изра и љев изи ђе и по би ко ње и 

ко ла, и учи ни ве лик по кољ ме ђу Сир ци ма.
22. По том до ђе про рок к ца ру Изра и ље ву 

и ре че му: Иди, бу ди хра бар; и про ми сли 
и ви ди шта ћеш чи ни ти, јер ће дого ди не 
опет до ћи цар сир ски на те.
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23. А ца ру сир ском ре ко ше слу ге ње го ве: 
Њи хо ви су бо го ви гор ски бо го ви, за то 
нас над ја ча ше; не го да се би је мо с њи ма у 
по љу, за ци је ло ће мо их над ја ча ти.
24. Учи ни, да кле, ова ко: Укло ни те ца-

ре ве с мје ста њи хо ви јех, и по ста ви вој-
во де умје сто њих.
25. Па ску пи вој ску ка ква је би ла она ко ја 

ти је из ги ну ла, и ко ње ка кви су би ли они 
ко њи, и ко ла као она ко ла; па да се по би-
је мо с њи ма у по љу; за ци је ло ће мо их над-
ја ча ти. И по слу ша их, и учи ни та ко.
26. А кад про ђе го ди на, Вен-Адад пре-

бро ја Сир це, и по ђе у Афек да во ју је на 
Изра и ља.
27. И си но ви Изра и ље ви пре бро ји ше се, 

и по не сав ши хра не изи ђо ше пред њих. И 
ста до ше у око си но ви Изра и ље ви пре ма 
њи ма, као два ма ла ста да ко за, а Сир ци 
би ја ху пре кри ли ли *зе мљу. *Суд. 6,5.
28. Та да до ђе чо вјек Бож ји, и про го во ри 

ца ру Изра и ље ву и ре че: Ова ко ве ли *Го-
спод: Што Сир ци ре ко ше да је †Го спод гор-
ски Бог, а ни је Бог пољ ски, за то ћу ти да ти 
у ру ке све ово мно штво ве ли ко да зна те да 
сам ја Го спод. *Исус Н. 24,19. †2.Мој. 20,5.
29. И ста ја ху у око лу јед ни пре ма дру-

ги ма се дам да на; а сед мо га да на по би ше 
се, и си но ви Изра и ље ви по би ше Си р це, 
сто ти су ћа пје ша ка у је дан дан.
30. А оста ли по бје го ше у град Афек, и 

па де зид на два де сет и се дам ти су ћа љу ди 
ко ји би ја ху оста ли. И Вен-Адад по бје гав 
у град уђе у нај тај ни ју кли јет.
31. А слу ге му ре ко ше: Ево чу ли смо да 

су ца ре ви до ма Изра и ље ва ми ло сти ви 
ца ре ви; да ве же мо *ко стри јет око се бе 
и да мет не мо узи це се би око вра то ва, па 
да изи ђе мо пред ца ра Изра и ље ва, да ако 
оста ви у жи во ту ду шу тво ју. *1.Мој. 37,34.
32. И ве за ше ко стри јет око се бе, и мет-

ну  ше узи це се би око вра то ва, и до ђо ше 
к ца ру Изра и ље ву и ре ко ше: Слу га твој 
Вен-Адад ве ли: Оста ви у жи во ту ду шу 
мо  ју. А он ре че: Је ли још жив? Брат ми је.
33. А љу ди узе ше то за до бар знак, и од-

мах да би га ухва ти ли за ри јеч ре ко ше: 
Брат је твој Вен-Адад. А он ре че: Иди те, 

до ве ди те га. Та да Вен-Адад изи ђе к ње му; 
а он га по са ди на сво ја ко ла.
34. Та да му ре че Вен-Адад: *Гра до ве ко је 

је узео отац мој тво ме оцу, вра ти ћу, и на-
чи ни се би ули це у Да ма ску као што је 
отац мој учи нио у Са ма ри ји. А он од го-
во ри: С том вје ром от пу сти ћу те. И учи ни 
вје ру с њим, и от пу сти га. *1.О цар. 15,20.
35. Та да је дан из ме ђу си но ва про роч ких 

ре че дру го ме по ри је чи Го спод њој: Биј 
ме. Али га онај не хтје би ти.
36. А он му ре че: Што не по слу ша гла са 

Го спод ње га, за то, ево кад оти деш од ме не, 
лав ће те за кла ти. И кад оти де од ње га, су-
ко би га лав и за кла га.
37. Опет на шав дру го га ре че му: Биј ме. 

А онај га из би и из ра ни га.
38. Та да оти де про рок и ста де на пут 

ку да ће цар про ћи, и на гр ди се пе пе лом 
по ли цу.
39. А кад цар про ла жа ше, он вик ну ца ра и 

ре че: Твој слу га би ја ше иза шао у бој, а је дан 
до шав ши до ве де ми *чо вје ка и ре че: Чу вај 
ово га чо вје ка; ако ли га не ста не, би ће тво ј 
†живот за ње го в живот, или ћеш пла ти ти 
та ла нат сре бра. *2.Сам. 12,1. †2.О цар. 10,24.
40. А кад твој слу га има ше по сла та мо 

амо, ње га не ста. Та да му ре че цар Изра и-
љев: То ти је суд, сам си от су дио.
41. А он бр же убри са пе пео с ли ца, и цар 

Изра и љев по зна га да је је дан од про ро ка.
42. А он му ре че: Ова ко ве ли Го спод: 

Што си пу стио из ру ку чо вје ка ко је га сам 
Ја осу дио да се ис три је би, живот ће тво ј 
би ти за ње го в живот и на род твој за ње-
гов на род.
43. И оти де цар Изра и љев ку ћи сво јој 

зло во љан и љу тит, и до ђе у Са ма ри ју.

Царство Израиљево. Навутеј убијен 
по Језавељином налогу. Илија прориче 

истребљење дома Ахавова.

21.А по сли је ови јех ства ри до го ди 
се: На ву теј Је зра е ља нин има-

ше ви но град у *Је зра е лу до дво ра Аха ва 
ца ра са ма риј ско га. *Суд. 6,33.
2. И ре че Ахав На ву те ју го во ре ћи: Дај ми 

свој ви но град да на чи ним од ње га врт за 
зе ље, јер је бли зу до дво ра мо је га; а ја ћу 
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ти да ти за њ бо љи ви но град, или ако во-
лиш, да ћу ти у нов цу шта ври је ди.
3. А На ву теј ре че Аха ву: Са чу вај Бо же да 

бих ти дао на сљед ство ота ца сво јих.
4. Та да Ахав до ђе ку ћи зло во љан и љу тит 

због ри је чи ко ју му ре че На ву теј Је зра е-
ља нин го во ре ћи: Не дам ти на сљед ства 
ота ца сво јих. И ле же на по сте љу сво ју, 
и окре ну ли це сво је на стра ну, и не је де 
хље ба.
5. Та да до ђе к ње му Је за ве ља же на ње-

го  ва и ре че му: За што је ду ша тво ја зло-
вољ на те не је деш хље ба?
6. А он јој ре че: Јер го во рих с На ву те јем 

Је зра е ља ни ном и ре кох му: Дај ми ви но-
град свој за нов це, или ако во лиш, да ћу ти 
дру ги ви но град за тај. А он ре че: Не дам 
ти сво га ви но гра да.
7. Та да му ре че Је за ве ља же на ње го ва: 

Ти ли си цар над Изра и љем? Уста ни, је ди 
хље ба и бу ди ве сео. Ја ћу ти да ти ви но-
град На ву те ја Је зра е ља ни на.
8. И на пи са књи гу на име Аха во во, и 

за пе ча ти је пе ча том ње го ви јем и по сла 
књи гу стар је ши на ма и гла ва ри ма ко ји 
би ја ху у гра ду ње го ву, ко ји на ста ва ху с 
На ву те јем. становаху
9. А у књи зи на пи са ово: Огла си те пост, и 

по са ди те На ву те ја ме ђу гла ва ре на род не.
10. И по ста ви те два не ва ља ла *чо вје ка 

пре ма ње му, па не ка за свје до че на њ го во-
ре ћи: Ху лио си на Бо га и на ца ра. Та да га 
из ве ди те и за спи те ка ме њем, да по ги не.

*2.Сам. 20,1; Суд. 19,22.
11. И учи ни ше љу ди оно га гра да, стар-

је ши не и гла ва ри, ко ји жи вља ху у гра ду 
ње го ву, ка ко им за по вје ди Је за ве ља, ка ко 
би ја ше на пи са но у књи зи ко ју им по сла.
12. И огла си ше пост, и по са ди ше На ву-

те ја ме ђу гла ва ре на род не.
13. И до ђо ше два не ва ља ла чо вје ка, и сје-

до ше пре ма ње му; и свје до чи ше на На-
ву те ја ти не ва ља ли љу ди пред на ро дом 
го во ре ћи: На ву теј је ху лио на Бо га и на 
ца ра. И из ве до ше га иза гра да, и за су ше 
га ка ме њем, те по ги бе.
14. По том по сла ше к Је за ве љи и по ру-

чи ше јој: За сут је ка ме њем На ву теј, и по-
ги нуо је.

15. А кад Је за ве ља чу да је На ву теј за сут 
ка ме њем и по ги нуо, ре че Аха ву Је за ве ља: 
Уста ни, узми ви но град На ву те ја Је зра-
е ља ни на, ко је га ти не хтје да ти за нов це, 
јер На ву теј ни је жив не го је умро.
16. А кад чу Ахав да је умро На ву теј, уста 

и по ђе у ви но град На ву те ја Је зра е ља ни на 
да га узме.
17. Али до ђе ри јеч Го спод ња к Или ји Те-

сви ћа ни ну го во ре ћи:
18. Уста ни, изи ђи на су срет Аха ву ца ру 

Изра и ље ву, ко ји сје ди у Са ма ри ји; ено га 
у ви но гра ду На ву те је ву, ку да је оти шао да 
га узме.
19. И ре ци му и ка жи: Ова ко ве ли Го спод: 

Ни је си ли убио и ни је си ли при сво јио? Па 
му ка жи и ре ци: Ова ко ве ли Го спод: *Ка ко 
пси ли за ше крв На ву те је ву, та ко ће ли за ти 
пси и тво ју крв. *1.О цар. 22,38.
20. А *Ахав ре че Или ји: На ђе ли ме, не при-

ја те љу мој? А он ре че: На ђох, јер си се про-
дао да чи ниш што је зло пред †Го спо дом.

*1.О цар. 18,17. †Је зек. 14,4.
21. Ево, пу сти ћу зло на те, и узе ћу на-

траж је тво је, и ис три је би ћу Аха ву и оно 
што уза зид мо кри, и ухва ће но га и оста-
вље но га у *Изра и љу. *1.О цар. 14,10.
22. И учи ни ћу с до мом тво јим као с до мом 

*Је ро во а ма си на На ва то ва и као с до мом Ва-
 се си на Ахи ји на, што си Ме гње вио и што 
си на вео на гри јех Изра и ља. *1.О цар. 16,3.
23. Та ко ђе и за Је за ве љу ре че Го спод го-

во ре ћи: Пси ће из је сти Је за ве љу ис под 
зи до ва је зра ел ских.
24. Ко Аха вов по ги не у гра ду из је шће га 

пси, а ко по ги не у по љу из је шће га пти це 
не бе ске.
25. И не би та кво га као *Ахав, ко ји се про-

да де да чи ни што је зло пред Го спо дом, јер 
га под го ва ра ше †же на ње го ва Је за ве ља.

*1.О цар. 16,30. †1.Мој. 6,2.
26. И по чи ни одвратна дје ла иду ћи за 

гад ним бо го ви ма са сви јем као што чи-
ни ше *Амо ре ји, ко је иза гна Го спод ис-
пред си но ва Изра и ље ви јех. *2.О цар. 21,11.
27. А кад Ахав чу те ри је чи, раз дри је ха-

љи не сво је, и при ве за *ко стри јет око ти-
је ла сво је га, и по шћа ше, и спа ва ше у ко-
стри је ти, и хо ђа ше по ла га но. *1.Мој. 37,34.
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28. И до ђе ри јеч Го спод ња Или ји Те сви-
ћа ни ну го во ре ћи:
29. Је си ли ви дио ка ко се Ахав по ни зио 

пре да Мном? За то што се та ко по ни зио 
пре да Мном, не ћу пу сти ти оно га зла за 
ње го ва жи во та; не го за си на ње го ва пу-
сти ћу оно зло на дом ње гов.

Рат против Сираца. Пророк Михеј 
прориче пораз. Ахавова пропаст. 
Јосафатова владавина над Јудом. 

Охозија у Израиљу.

22.И про ђо ше три го ди не без ра та 
из ме ђу Си ра ца и Изра и ља ца.

2. А тре ће го ди не до ђе Јо са фат цар Ју дин 
к ца ру Изра и ље ву.
3. И ре че цар Изра и љев слу га ма сво јим: Не 

зна те ли да је наш Ра мот у Га ла ду, а ми не ра-
ди мо да га узме мо из ру ку ца ра сир ско га?
4. И ре че Јо са фа ту: Хо ћеш ли ићи са 

мном на вој ску на Ра мот Га лад ски? А Јо-
са фат ре че ца ру Изра и ље ву: Ја као ти, 
на род мој као твој на род, ко њи мо ји као 
тво ји ко њи.
5. Још ре че Јо са фат ца ру Изра и ље ву: 

Упи  тај да нас шта ће Го спод ре ћи.
6. Та да цар Изра и љев са бра око че ти ри 

сто ти не про ро ка, и ре че им: Хо ћу ли ићи 
на вој ску на Ра мот Га лад ски или ћу се ока-
ни ти? А они ре ко ше: Иди, јер ће га Го спод 
да ти у ру ке ца ру.
7. А Јо са фат ре че: Има ли ту још ко ји про -

рок Го спод њи да га пи та мо?
8. А цар Изра и љев ре че Јо са фа ту: Има 

још је дан чо вјек, пре ко ко је га би смо мо-
гли упи та ти Го спо да; али ја мр зим на њ, 
јер ми не пр о ри че до бра не го зло; то је 
Ми хе ј син Је млин. А Јо са фат ре че: Не ка 
цар не го во ри та ко.
9. Та да цар Изра и љев до зва јед но га дво-

ра ни на, и ре че му: Бр же до ве ди Ми хе ја 
си на Је мли на.
10. А цар Изра и љев и Јо са фат цар Ју-

дин сје ђа ху сва ки на сво јем при је сто лу 
об у че ни у цар ске ха љи не на по ља ни код 
вра та са ма риј ских, и сви про ро ци про ро-
ко ва ху пред њи ма.
11. И Се де ки ја син Ха на нин на чи ни се би 

гво зде не ро го ве, и ре че: Ова ко ве ли Го-

спод: Ови јем ћеш по бо сти Сир це, до кле 
их не ис три је биш.
12. Та ко и сви *про ро ци про ро ко ва ху го-

во ре ћи: Иди на Ра мот Га лад ски, и би ћеш 
сре ћан, јер ће га Го спод да ти ца ру у ру ке.

*Јер. 23,25.
13. А по сла ник ко ји оти де да до зо ве Ми-

хе ја ре че му го во ре ћи: Ево, про ро ци про-
ри чу сви јед ни јем гла сом до бро ца ру; 
не ка и тво ја ри јеч бу де као ри јеч њи хо ва, 
го во ри до бро.
14. А *Ми хе ј ре че: Та ко да је жив †Го спод, 

го во ри ћу оно што ми Го спод ка же.
*2.Днев. 18,13. †Псал. 27,1.

15. И кад до ђе ца ру, ре че му цар: Ми хе ја, 
хо ће мо ли ићи на вој ску на Ра мот Га лад-
ски или ће мо се ока ни ти? А он му ре че: 
Иди, би ћеш сре ћан, јер ће га Го спод да ти 
ца ру у ру ке.
16. А цар му ре че: Ко ли ко ћу те пу та за-

кли ња ти да ми не го во риш не го исти ну у 
име Го спод ње?
17. Та да ре че: Ви дјех сав на род Изра и-

љев ра за сут по пла ни на ма као *ов це ко је 
не ма ју па сти ра; јер ре че Го спод: Ови не-
ма ју го спо да ра; не ка се вра те свак сво јој 
ку ћи с ми ром. *Мат. 9,36.
18. Та да ре че цар Изра и љев Јо са фа ту: 

Ни је сам ли ти ре као да ми не ће про ро ко-
ва ти до бро не го зло?
19. А Ми хе ј му ре че: За то чуј *ри јеч Го-

спод њу; ви дјех †Го спо да гдје сје ди на 
‡при је сто лу сво јем, а сва вој ска не бе ска 
ста ја ше Му с де сне и с ли је ве стра не.

*Псал. 103,20. †Иса. 6,1. ‡Дан. 7,9.
20. И ре че Го спод: Ко ће пре ва ри ти Аха-

 ва да оти де и пад не код Ра мо та Га лад-
ско га? И је дан ре че ово а дру ги оно.
21. Та да изи ђе је дан дух и став ши пред 

Го спо да ре че: Ја ћу га пре ва ри ти. А Го-
спод му ре че: Ка ко?
22. Од го во ри: Иза ћи ћу и би ћу ла жљив 

дух у усти ма сви јех *про ро ка ње го ви јех. 
А Го спод му ре че: Пре ва ри ћеш га и над-
вла да ћеш, иди и учи ни та ко. *Је зек. 14,9.
23. За то са да ето, *Го спод је мет нуо ла-

жљив дух у уста сви јем тво јим про ро ци ма, 
а Го спод је из ре као зло по те. *Иса. 19,14.
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24. Та да при сту пи *Се де ки ја син Ха на-
нин, и уда ри Ми хе ја по обра зу го во ре ћи: 
Ку да је оти шао Дух Го спод њи од ме не да 
го во ри с то бом? *2.Днев. 18,23.
25. А Ми хе ј му ре че: Ето, ви дје ћеш у онај 

дан кад оти деш у нај тај ни ју кли јет да се 
са кри јеш.
26. Та да цар Изра и љев ре че: Ухва ти Ми-

хе ја и од ве ди га к Амо ну за по вјед ни ку 
град ском и к Јо а су си ну ца ре ву;
27. И ре ци им: Ова ко ве ли цар: Мет ни те 

ово га у там ни цу, и да ј те му пома ло хље ба и 
пома ло во де до кле се не вра тим у ми ру.
28. А Ми хе ј ре че: Ако се вра тиш у ми ру, 

ни је Го спод го во рио пре ко ме не. Још 
ре че: Чуј те, сви на ро ди!
29. И оти де цар Изра и љев с Јо са фа том 

ца рем Ју ди ни јем на Ра мот Га лад ски.
30. И ре че цар Изра и љев Јо са фа ту: Ја ћу 

се пре о бу ћи кад по ђем у бој; а ти обу ци 
сво је оди је ло. И пре о бу че се цар Изра и-
љев и оти де у бој.
31. А цар сир ски за по вје ди вој во да ма, 

ко јих би ја ху три де сет и дви је над ко ли ма 
ње го ви јем, и ре че: Не уда рај те ни на ма-
ло га ни на ве ли ко га, не го на са мо га ца ра 
Изра и ље ва.
32. И кад *вој во де од ко ла ви дје ше Јо са-

фа та, ре ко ше: За ци је ло је цар Изра и љев. 
И окре ну ше се на њ да уда ре; али Јо са фат 
по ви ка. *2.Днев. 18,31.
33. А вој во де од ко ла ви дје ше да ни је цар 

Изра и љев, те от сту пи ше од ње га.
34. А је дан за стри је ли из лу ка на го ном, 

и устри је ли ца ра Изра и ље ва гдје спу ча 
оклоп. А он ре че сво је му во за чу: Са виј 
ру ком сво јом и из ве зи ме из бо ја, јер сам 
ра њен. насумице
35. И бој би же сток оно га да на; а цар за о-

ста на ко ли ма сво јим пре ма Сир ци ма, па 
умри је уве че, и крв из ра не ње го ве те ци-
ја ше у ко ла.
36. И про ђе гла сник по вој сци о за хо ду 

сун ча ном го во ре ћи: Свак у свој град, и 
свак у сво ју зе мљу.
37. Та ко умри је цар, и од не со ше га у Са-

ма ри ју; и по гре бо ше ца ра у Са ма ри ји.
38. А кад пра ху ко ла на је зе ру са ма риј-

ском, ли за ше пси крв ње го ву, та ко и кад 

пра ху оруж је ње го во, по ри је чи ко ју ре че 
*Го спод. *Иса. 14,27.
39. А оста ла дје ла Аха во ва и све што је 

учи нио, и за ку ћу од *сло но ве ко сти ко ју 
је сагра дио, и за све гра до ве што је са гра-
дио, ни је ли то за пи са но у Днев ни ку ца-
ре ва Изра и ље ви јех? *Амос 3,15.
40. Та ко по чи ну Ахав код ота ца сво јих, 

и на ње го во се мје сто за ца ри Охо зи ја син 
ње гов.
41. А *Јо са фат син Асин за ца ри се над Ју-

дом че твр те го ди не ца ро ва ња Аха во ва 
над Изра и љем; *2.Днев. 20,31.
42. И има ше Јо са фат три де сет и пет го-

ди на кад по че ца ро ва ти, и ца ро ва два де-
сет и пет го ди на у Је ру са ли му. А ма те ри 
му бје ше име Азу ва кћи Си ле је ва.
43. И хо ђа ше пу тем Асе оца сво је га са-

сви јем, и не от сту пи од ње га чи не ћи све 
што је пра во пред Го спо дом.
44. Али ви си не не обо ри ше; на род још 

при но ша ше жр тве и ка ђа ше на ви си на ма.
45. И учи ни мир Јо са фат с ца рем Изра-

и ље ви јем.
46. А оста ла дје ла Јо са фа то ва и ју на штва 

што учи ни и ка ко во је ва, ни је ли то за пи-
са но у Днев ни ку ца ре ва Ју ди ни јех?
47. Он ис три је би из *зе мље сво је оста так 

аџу ва на, ко ји би ја ху оста ли за жи во та 
Асе оца ње го ва. *1.О цар. 14,24.
48. У то ври је ме не би ја ше *ца ра у Иду-

ме ји, не го би ја ше на мје сник ца рев.
*2.О цар. 8,20.

49. И *Јо са фат на чи ни †ла ђе тар си ске да 
иду у Офир по зла то; али не оти до ше; јер 
се ла ђе раз би ше у Есион-Га ве ру.

*2.Днев. 20,35. †1.О цар. 9,26.
50. Та да ре че Охо зи ја син Аха вов Јо са-

фа ту: Не ка иду мо је слу ге с тво јим слу-
га ма на ла ђа ма. Али Јо са фат не хтје.
51. И по чи ну *Јо са фат код ота ца сво јих, и 

по гре бо ше га код ота ца ње го ви јех у гра ду 
Да ви да оца ње го ва; а на ње го во се мје сто 
за ца ри Јо рам син ње гов. *2.Днев. 21,1.
52. Охо зи ја син Аха вов за ца ри се над 

Изра и љем у Са ма ри ји се дам на е сте го-
ди не ца ро ва ња Јо са фа то ва над Ју дом; и 
ца ро ва над Изра и љем дви је го ди не.
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Царство Израиљево.
Болест и смрт Охозијина. Илија пушта 

ватру са неба.

1.А по смр ти Аха во вој од мет ну ше се 
*Мо ав ци од Изра и ља. *2.Сам. 8,2.

2. А Охо зи ја па де кроз ре шет ку из гор ње 
со бе сво је у Са ма ри ји, и раз бо ље се; па 
по сла по сла ни ке и ре че им: Иди те, пи-
тај те Вел зе ву ла бо га ака рон ско га хо ћу ли 
оздра ви ти од ове бо ле сти.
3. Али ан ђео Го спод њи ре че Или ји Те-

сви ћа ни ну: Уста ни, изи ђи на су срет по-
сла ни ци ма ца ра са ма риј ско га и ре ци им: 
Еда ли не ма Бо га у Изра и љу, те иде те да 
пи та те Вел зе ву ла бо га у Ака ро ну?
4. А за то ова ко ве ли Го спод: Не ћеш се ди-

г ну ти са по сте ље на ко ју си ле гао, не го 
ћеш умри је ти. По том оти де Или ја.
5. А слу ге се вра ти ше Охо зи ји, и он им 

ре че: Што сте се вра ти ли?
6. А они му ре ко ше: Сре те нас је дан чо-

вјек, и ре че нам: Иди те, вра ти те се ца ру 
ко ји вас је по слао, и ре ци те му: Ова ко 
ве ли Го спод: Еда ли не ма Бо га у Изра и љу, 
те ша љеш да пи таш Вел зе ву ла бо га у Ака-
ро ну? За то не ћеш се диг ну ти с по сте ље на 
ко ју си ле гао, не го ћеш умри је ти.
7. А он им ре че: Ка кав бје ше на очи тај 

чо вјек ко ји вас сре те и то вам ре че?
8. А они му од го во ри ше: Бје ше сав ко-

смат и опа сан ко жни јем по ја сом. А он 
ре че: То је Или ја Те сви ћа нин.
9. Та да по сла к ње му пе де сет ни ка с ње го-

вом пе де се то ри цом; и он оти де к ње му; и 
гле, он сје ђа ше на врх го ре; и пе де сет ник 
му ре че: Чо вје че Бож ји, цар је за по вје дио, 
си ђи.
10. А *Или ја од го ва ра ју ћи ре че пе де сет-

ни ку: Ако сам чо вјек Бож ји, не ка си ђе 

†огањ с не ба и про ждре те бе и тво ју пе де-
се то ри цу. И си ђе огањ с не ба и про ждри је 
ње га и ње го ву пе де се то ри цу.

*Лу ка 9,54. †4.Мој. 11,1.
11. Опет по сла к ње му дру гог пе де сет-

ни ка с ње го вом пе де се то ри цом, ко ји про-
го во ри и ре че му: Чо вје че Бож ји, цар је 
та ко за по вје дио, си ђи бр же.
12. А Или ја од го во ри и ре че им: Ако 

сам чо вјек Бож ји, не ка си ђе огањ с не ба 
и про ждре те бе и тво ју пе де се то ри цу. И 
си ђе огањ Бож ји с не ба и про ждри је ње га 
и ње го ву пе де се то ри цу.
13. Та да опет по сла тре ће га пе де сет ни ка с 

ње го вом пе де се то ри цом. А овај тре ћи пе-
де сет ник кад до ђе, кле че на ко ље на сво ја 
пред Или јом, и мо ле ћи га ре че му: Чо вје че 
Бож ји, да ти је дра г *живот мо ј и живот ове 
пе де се то ри це, слу га тво јих. *1.Сам. 26,21.
14. Ето, си шао је огањ с не ба и про ждро 

пр ва два пе де сет ни ка с њи хо вом пе де се то-
ри цом; али са да да ти је дра га ду ша мо ја.
15. А ан ђео Го спод њи ре че Или ји: Иди с 

њим, и не бој га се. И уста Или ја и оти де 
с њим ца ру.
16. И ре че му: Ова ко ве ли Го спод: За то 

што си слао по сла ни ке да пи та ју Вел зе ву ла 
бо га у Ака ро ну као да не ма Бо га у Изра-
и љу да би га пи тао, не ћеш се диг ну ти с по-
сте ље на ко ју си ле гао, не го ћеш умри је ти.
17. И умри је по ри је чи Го спод њој, ко ју 

ре че Или ја, а *на ње го во се мје сто за ца ри 
брат његов, Јо рам, дру ге го ди не ца ро-
ва ња Јо ра ма си на Јо са фа то ва над Ју дом, 
јер он (Охозија) не ма си на. *2.О цар. 3,1.
18. А оста ла дје ла Охо зи ји на што је чи-

нио, ни је су ли за пи са на у Днев ни ку ца-
ре ва Изра и ље вих?

53. И чи ња ше што је зло пред *Го спо дом, 
и хо ђа ше пу тем оца сво је га и пу тем ма те ре 
сво је и пу тем Је ро во а ма си на На ва то ва, ко-
 ји на ве де на гри јех Изра и ља. *1.О цар. 15,26.

54. И слу жа ше *Ва лу и кла ња ше му се, и 
гње вља ше Го спо да Бо га † Изра и ље ва са-
сви јем ка ко је чи нио отац ње гов.

*1.О цар. 16,31. †Суд. 2,11.
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Царство Израиљево.
Илијин одлазак на Небо. Јелисије 

исцјељује воду у Јерихону и 
проклиње дјецу у Ветиљу.

2.А кад Го спод шћа ше узе ти Или ју у 
ви хо ру на Не бо, по ђо ше Или ја и 

Је ли си је из Гал га ла.
2. И ре че Или ја Је ли си ју: Оста ни ти ов-

дје, јер ме не Го спод ша ље до Ве ти ља. Али 
Је ли си је ре че: Та ко жив био Го спод и та ко 
жи ва би ла ду ша тво ја, не ћу те оста ви ти. 
И до ђо ше у Ве тиљ.
3. Та да до ђо ше к Је ли си ју си но ви про-

роч ки ко ји би ја ху у Ве ти љу, и ре ко ше му: 
Знаш ли да ће да нас Го спод узе ти го спо да-
 ра тво је га од те бе? А он ре че: Знам, му чи те.
4. Опет му ре че Или ја: Је ли си је, оста ни 

ти ту, јер ме Го спод ша ље у Је ри хон. А он 
ре че: Та ко жив био Го спод и та ко жи ва 
би ла ду ша тво ја, не ћу те оста ви ти. Та ко 
до ђо ше у Је ри хон.
5. А си но ви про роч ки ко ји би ја ху у Је-

ри хо ну при сту пи ше к Је ли си ју, и ре ко ше 
му: Знаш ли да ће да нас узе ти Го спод од 
те бе го спо да ра тво је га? А он ре че: Знам, 
му чи те.
6. Опет му ре че Или ја: Оста ни ти ту, јер ме 

Го спод ша ље на Јор дан. А он ре че: Та ко жив 
био Го спод и та ко би ла жи ва тво ја ду ша, 
не ћу те оста ви ти. Та ко оти до ше обо ји ца.
7. И пе де сет љу ди из ме ђу си но ва про-

роч ких оти до ше и ста до ше пре ма њи ма 
из да ле ка, а они обо ји ца уста ви ше се код 
Јор да на.
8. И узе Или ја плашт свој, и са вив га 

уда ри њим по во ди, а она се ра сту пи та мо 
и амо, те при је ђо ше обо ји ца су хим.
9. А кад при је ђо ше, ре че Или ја Је ли си ју: 

Ишти шта хо ћеш да ти учи ним, до кле се 
ни је сам узео од те бе. А Је ли си је ре че: Да 
бу ду два ди је ла ду ха тво је га у ме не.
10. А он му ре че: За и скао си те шку ствар; 

али ако ме ви диш кад се узмем од те бе, 
би ће ти та ко; ако ли не ви диш, не ће би ти.
11. И кад иђа ху да ље раз го ва ра ју ћи се, 

гле, ог ње на ко ла и ог ње ни ко њи ра ста-
ви ше их, и Или ја оти де у ви хо ру на Не бо.
12. А *Је ли си је ви де ћи то ви ка ше: Оче 

мој, оче мој, ко ла †Изра и ље ва и ко њи ци 

ње го ви! И не ви дје га ви ше; по том узе ха-
љи не сво је и раз дри је их на два ко ма да.

*2.О цар. 13,14. †Исус Н. 7,6.
13. И по ди же плашт Или јин, ко ји бје ше 

спао с ње га, и вра тив се ста де на бри је гу 
јор дан ском. обали
14. И узев плашт Или јин, ко ји бје ше 

спао с ње га, уда ри по во ди и ре че: Гдје је 
Го спод Бог Или јин? А кад и он уда ри по 
во ди, *ра сту пи се во да та мо и амо, и при-
је ђе Је ли си је. *2.О цар. 2,8.
15. А кад с дру ге стра не ви дје ше си но ви 

про роч ки, ко ји би ја ху у Је ри хо ну, ре-
ко ше: По чи ну дух Или јин на Је ли си ју. И 
сре то ше га и по кло ни ше му се до зе мље.
16. И ре ко ше му: Ево има у слу га тво-

јих пе де сет ју на ка, не ка иду и тра же тво-
је га го спо да ра, да га не бу де узео Дух *Го-
спод њи и ба цио га на ка кво бр до или у ка-
кав до. А он ре че: Не ша љи те. *1.О цар. 18,12.
17. Али они на ва љи ва ху на њ, до кле му 

се не до са ди, те ре че: По шаљи те. И по-
сла ше пе де сет љу ди ко ји га тра жи ше три 
да на, али не на ђо ше.
18. И вра ти ше се к ње му, а он би ја ше у Је-

ри хо ну, па им ре че: Ни је сам ли вам го во-
рио да не иде те?
19. Та да гра ђа ни ре ко ше Је ли си ју: Гле, 

до бро је жи вје ти у овом гра ду, као што 
го спо дар наш ви ди; али је во да зла и зе-
мља не род на.
20. А он им ре че: До не си те ми нов ку-

тао, и мет ни те у њ со ли. И до не со ше му.
здјелу

21. А он изи ђе на из вор и ба ци у њ со, го-
во ре ћи: Ова ко ве ли *Го спод: Ис ци је лих 
ову во ду, да не бу де ви ше од ње смр ти ни 
не род но сти. *2.Мој. 15,25.
22. И во да по ста здра ва до да на шње га 

да на по ри је чи Је ли си је вој, ко ју из ре че.
23. По том оти де одан де у Ве тиљ; и кад 

иђа ше пу тем, изи ђо ше ма ла дје ца из 
гра да и ру га ху му се го во ре ћи му: Хо ди, 
ће ло, хо ди, ће ло!
24. А Је ли си је оба зре се и ви де ћи их про-

кле их име ном Го спод њим. Та да изи ђо ше 
дви је ме двје ди це из шу ме, и рас тр го ше 
че тр де сет и дво је дје це.
25. Одан де оти де на го ру кар мил ску, а 

одан де се вра ти у Са ма ри ју.
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Царство Израиљево.
Јорамова владавина и савез са Јосафатом 

царем Јудиним, против Моаваца.

3.А *Јо рам син Аха вов за ца ри се над 
Изра и љем у Са ма ри ји осам на е -

сте го ди не ца ро ва ња Јо са фа то ва над Ју  дом, 
и ца ро ва два на ест го ди на. *2.О цар. 1,17.
2. И чи ња ше што је зло пред Го спо дом, 

али не као отац ње гов и као ма ти ње го ва, 
јер обо ри лик Ва лов ко ји бје ше на чи нио 
отац ње гов.
3. Али оста у гри је си ма Је ро во а ма си на 

На ва то ва, ко ји ма на ве де на гри јех Изра-
и ља, и не от сту пи од њих.
4. А Ми са цар мо ав ски има ше мно го 

сто ке, и да ва ше ца ру Изра и ље ву сто ти-
су ћа ја га ња ца и сто ти су ћа ов но ва под 
ру ном.
5. Али кад умри је Ахав, од мет ну се цар 

мо ав ски од ца ра Изра и ље ва.
6. А цар Јо рам изи ђе у то ври је ме из Са-

ма ри је и пре бро ји све га Изра и ља.
7. И оти де, те по сла к Јо са фа ту ца ру Ју-

ди ну и по ру чи му: Цар мо ав ски од мет ну 
се од ме не; хо ћеш ли ићи са мном на вој-
ску на Мо ав це? А он ре че: Хо ћу, ја као ти, 
мој на род као твој на род, мо ји ко њи као 
тво ји ко њи.
8. Иза то га ре че: А ко јим ће мо пу тем ићи? 

А он ре че: Пре ко пу сти ње едом ске.
9. И та ко изи ђе цар Изра и љев и цар Ју-

дин и цар едом ски, и идо ше пу тем се дам 
да на, и не би ја ше во де вој сци ни сто ци, 
ко ја иђа ше за њи ма.
10. И ре че цар Изра и љев: Ја ох, до зва Го-

спод ова три *ца ра да их пре да у ру ке Мо-
ав ци ма. *Иса. 8,21.
11. А *Јо са фат ре че: Има ли ту ко ји про-

рок Го спод њи да упи та мо †Го спо да пре ко 
ње га? А је дан из ме ђу слу гу ца ра Изра и-
ље ва од го во ри и ре че: Ов дје је Је ли си је 
син Са фа тов, ко ји је Или ји по ље вао во-
дом ру ке. *1.О цар. 22,7. †Амос 3,7.
12. Та да ре че Јо са фат: У ње га је ри јеч Го-

спод ња. И оти до ше к ње му цар Изра и љев 
и Јо са фат и цар едом ски.
13. А Је ли си је ре че *ца ру Изра и ље ву: 

Шта је ме ни до те бе? Иди ка про ро ци ма 
оца сво је га и ка про ро ци ма ма те ре сво је. 

А цар Изра и љев ре че му: Не, јер Го спод 
до зва ова три ца ра да их пре да у ру ке Мо-
ав ци ма. *Дан. 5,17.
14. А Је ли си је ре че: Та ко да је жив Го-

спод над вој ска ма, пред ко јим сто јим, да 
не гле дам на Јо са фа та ца ра Ју ди на, не бих 
ма рио за те ни ти бих те по гле дао.
15. Не го са да до ве ди те ми свира ча, сви-

ра ча на харфи. И кад свирач свира ше, 
до ђе ру ка *Го спод ња на да њ; *Је зек. 1,3.
16. И ре че: Ова ко ве ли Го спод: На чи ни те 

по овој до ли ни мно го ја ма.
17. Јер ова ко ве ли Го спод: Не ће те осје-

ти ти вје тра ни ти ће те ви дје ти да жда, али 
ће се до ли на ова на пу ни ти во де, те ће те 
пи ти и ви и љу ди ва ши и сто ка ва ша.
18. Па и то је ма ло *Го спо ду, не го и Мо-

ав це ће вам пре да ти у ру ке. *1.О цар. 20,28.
19. И рас ко па ће те све твр де *гра до ве, и све 

иза бра не гра до ве, и по сје ћи ће те сва до бра 
др ве та и за ро ни ти све из во ре во де не, и 
сва ку њи ву до бру по тр ће те ка ме њем.

*2.О цар. 3,25.
20. А ују тру кад се *при но си дар, гле, до ђе 

во да од Едом ске, и на пу ни се зе мља во де.
*2.Мој. 29,39.

21. А сви Мо ав ци чув ши да су из и шли 
ца ре ви да уда ре на њих, са зва ше све ко ји 
се по чи ња ху па са ти и ста ри је и ста до ше 
на ме ђи. носити оружје
22. А ују тру кад уста ше и сун це огра ну 

над оном во дом, угле да ше Мо ав ци пре ма 
се би во ду гдје се цр ве ни као крв.
23. И ре ко ше: Крв је; По би ли су се ца-

ре ви, и је дан дру го га по гу би ли; са да да-
кле на пли јен, Мо ав ци!
24. А кад до ђо ше до око ла Изра и ље ва, 

по ди го ше се Изра иљ ци и раз би ше Мо-
ав це, те по бје го ше ис пред њих, а они 
уђо ше у зе мљу мо ав ску би ју ћи их.
25. И гра до ве њи хо ве рас ко па ше, и на 

сва ку до бру њи ву ба ца ју ћи сва ки по ка-
мен за су ше је, и све из во ре во де не за ро-
ни ше, и сва до бра др ве та по сје ко ше та ко 
да са мо оста ви ше ка ме ње у Ки ра ра се ту. И 
оп ко лив ши га пра ћа ри ста до ше га би ти.
26. А цар мо ав ски кад ви дје да ће га над-

вла да ти вој ска, узе са со бом се дам сто ти на 
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љу ди, ко ји ма ха ху ма чем, да про дру кроз 
вој ску ца ра едом ско га, али не мо го ше.
27. Та да узе си на сво је га пр вен ца ко ји 

шћа ше би ти цар на ње го во мје сто, и при-
не се га на жр тву па ље ни цу на зи ду. Та да се 
по ди же ве ли ки гњев у Изра и љу, те оти-
до ше одан де и вра ти ше се у сво ју зе мљу.

гађење

Царство Израиљево.
Јелисије умножава удовичино уље, 

обриче Сунамки сина, буди га из смрти, 
од шкодљивијех јела ствара здрава и 

храни многе малим.

4.А јед на из ме ђу *же на си но ва про -
роч ких по ви ка к †Је ли си ју го во-

ре ћи: Слу га твој, муж мој, умри је, и ти знаш 
да се слу га твој бо јао Го спо да; па са да до ђе 

ру ко да ва лац да ми узме два си на у ро бље.
*Нем. 5,1. †2.О цар. 2,3.  поверилац

2. А Је ли си је јој ре че: Што ћу ти, ка жи ми 
шта имаш у ку ћи? А она ре че: Слу шки ња 
тво ја не ма у ку ћи ни шта до су дић уља.
3. А он јој ре че: Иди, ишти у на руч пра-

зни јех су до ва у сви јех су сје да сво јих, не-
мој ма ло да иштеш. позајмица
4. Па оти ди, и за тво ри се у ку ћу са си но-

ви ма сво јим, па он да на ље вај у све су до ве, 
и кад се ко ји на пу ни, ка жи не ка укло не.
5. И она оти де од ње га, и за тво ри се у 

ку ћу са си но ви ма сво јим; они јој до да-
ва ху а она на ље ва ше.
6. А кад се су до ви на пу ни ше, она ре че 

си ну сво је му: Дај још је дан суд. А он јој 
ре че: Не ма ви ше. Та да ста де уље.
7. По том она оти де и ка за чо вје ку Бо-

жи је му; а он јој ре че: Иди, про дај уље, и 
оду жи се; а што пре те че, они јем се хра ни 
са сво јим си но ви ма.
8. По сли је то га јед ном иђа ше Је ли си је кроз 

Су нам, а он дје би ја ше бо га та же на, ко ја га 
уста ви да је де хље ба; и ота да кад год про ла-
жа ше, увра ћа ше се к њој да је де хље ба.
9. И она ре че му жу сво је му: Гле, ви дим 

да је свет чо вјек Бож ји овај што све про-
ла зи ову да.
10. Да на чи ни мо ма лу кли јет, и да му 

на мје сти мо *по сте љу и сто и сто ли цу и 
сви јет њак, па кад до ђе к на ма, не ка се ту 
скло ни. *2.О цар. 4,21.

11. По том он до ђе јед ном она мо, и ушав у 
кли јет по чи ну он дје.
12. И ре че мом ку сво је му Ги је зи ју: Зо ви 

Су нам ку. И он је до зва; и она ста де пред 
њим.
13. И он ре че Ги је зи ју: Ка жи јој: Ето ста-

раш се за нас сва ко ја ко; шта хо ћеш да ти 
учи ним? Имаш ли што да го во рим ца ру 
или вој во ди? А она ре че: Ја жи вим усред 
сво је га на ро да.
14. А он ре че: Шта бих јој да кле учи нио? 

А Ги је зи је ре че: Ето не ма си на, а муж јој 
је стар.
15. А он ре че: Зо ви је. И он је до зва, и она 

ста де на вра ти ма.
16. А он ре че: Дого ди не у ово до ба гр ли-

ћеш си на. А она ре че: Не мој го спо да ру 
мој, чо вје че Бож ји, не мој ва ра ти слу шки-
 ње сво је.
17. И за труд ње же на, и ро ди си на дру ге го-

ди не у исто до ба, као што јој ре че Је ли си је.
18. И ди је те од ра сте. И јед ном изи ђе к 

оцу сво је му к же те о ци ма;
19. И ре че оцу сво је му: Ја ох гла ва, ја ох 

гла ва! А он ре че мом ку: Но си га ма те ри.
20. И он га узе и од не се ма те ри ње го-

вој, и ле жа на кри лу ње зи ну до под не, па 
умри је.
21. Та да оти де она го ре, и на мје сти га у 

по сте љу чо вје ка Бо жи је га, и за тво рив ши 
га изи ђе.
22. По том вик ну му жа сво је га и ре че му: 

По шљи ми јед но га мом ка и јед ну ма га-
ри цу да отр чим до чо вје ка Бо жи је га и да 
се вра тим.
23. А он ре че: За што да нас хо ћеш да идеш 

к ње му? Ни ти је Мла ди на ни Су бо та. А 
она ре че: Не бри ни се.
24. И она оса ма рив ши ма га ри цу ре че 

мом ку сво је му: Во ди и иди и не мој за ста-
ја ти ме не ра ди на пу ту до кле ти не ка жем.
25. Та ко по шав ши до ђе к чо вје ку Бо жи-

је му на го ру *кар мил ску. А кад је чо вјек 
Бож ји угле да гдје иде к ње му, ре че Ги је зи ју 
слу зи сво је му: Ево Су нам ке. *2.О цар. 2,25.
26. Тр чи сад пред њу и ре ци јој: Је си 

ли здра во? Је ли здра во муж твој? Је ли 
здра во син твој? А она ре че: Здра во смо.
27. А кад до ђе к чо вје ку Бо жи је му на 

го ру, за гр ли му но ге, а Ги је зи је при сту-
 пи да је отје ра; али чо вјек Бож ји ре че: 
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Оста ви је, јер је веома жалосна, а Го спод 
са кри од ме не и не ја ви ми.
28. А она ре че: Је сам ли иска ла си на од 

го спо да ра сво је га? Ни је сам ли ка за ла: Не -
мој ме ва ра ти?
29. А он ре че Ги је зи ју: Опа ши се и узми 

штап мој у ру ку, па иди; ако срет неш ко га, 
не мој га по здра вља ти, и ако те ко по-
здра ви, не мој му од го ва ра ти, и мет ни мој 
штап на ли це дје те ту.
30. А ма ти дје ти ња ре че: Та ко да је жив 

*Го спод и та ко да је жи ва ду ша тво ја, 
не ћу те се оста ви ти. Та да он уста и по ђе 
за њом. *2.О цар. 2,2.
31. А Ги је зи је оти де на при јед и мет ну 

штап на ли це дје те ту, али не би гла са ни 
осје ћа ња. Та да се вра ти пре да њ, и ја ви му 
го во ре ћи: Не про бу ди се ди је те.
32. И Је ли си је уђе у ку ћу, и гле, ди је те мр-

тво ле жи на ње го вој по сте љи.
33. И ушав за тво ри се с дје те том, и по-

мо ли се *Го спо ду. *1.О цар. 17,20.
34. По том ста де на по сте љу и ле же на ди-

је те мет нув уста сво ја на уста дје те ту, и 
очи сво је на очи ње го ве, и дла но ве сво је 
на ње го ве дла но ве, и пру жи се над њим, 
те се за гри ја ти је ло дје те ту.
35. По том уста, и при је ђе по ку ћи јед ном 

та мо и јед ном амо, по том оти де опет и 
пру жи се над дје те том. И ких ну ди је те се-
дам пу та, и отво ри ди је те очи сво је.
36. Та да до зва Ги је зи ја и ре че му: Зо ви 

Су нам ку. И он је до зва, те до ђе к ње му. И 
он јој ре че: Узми си на сво је га.
37. И она ушав ши па де к но га ма ње го ви-

јем, и по кло ни му се до зе мље, и узев ши 
си на сво је га оти де.
38. По том вра ти се *Је ли си је у Гал гал. А 

би ја ше глад у оној зе мљи, и си но ви про-
роч ки сје ђа ху пред њим; а он ре че мом ку 
сво је му: при ста ви ве ли ки ло нац и ску хај 
зе ља си но ви ма про роч ким. *2.О цар. 2,1.
39. А је дан оти де у по ље да на бе ре зе ља, 

и на ђе ди вљу ло зу и на бра с ње ди вљих 
плодова пун плашт, и до шав ши са си је че 
их у ло нац гдје бје ше зе ље, јер их не по-
зна ва ху.
40. И усу ше људи ма да је ду; а кад ста-

до ше је сти оно га зе ља, по ви ка ше го во-

ре ћи: *Смрт је у лон цу, чо вје че Бож ји! И 
не мо га ху је сти. *2.Мој. 10,17.
41. А он ре че: До не си те бра шна. И са су 

бра шно у ло нац, и ре че: Успи људ има, не ка 
је ду. И не би ви ше ни ка кво га зла у лон цу.
42. А до ђе не ко из Вал-Са ли се, и до не се 

чо вје ку Бо жи је му хље ба од пр ви на, два-
де  сет хље бо ва јеч ме ни јех, и но ви јех зр на у 
кла су. А он ре че: По ста ви на ро ду, не ка је ду.
43. А слу га му ре че: Ка ко ћу то по ста ви-

 ти пред сто љу ди? Опет ре че: По ста ви на-
ро ду, не ка је ду; јер је та ко ка зао Го спод: 
Је шће, и пре те ћи ће.
44. А он им по ста ви, те је до ше; и пре те че 

по ри је чи Го спод њој.

Царство Израиљево.
Јелисије исцјељује губавога Немана из 

Сирије и кажњава Гијезија губом.

5.И бје ше Не ман вој во да ца ра сир-
ско га *чо вјек ве лик у го спо да ра 

сво је га и у ча сти, јер пре ко ње га са чу ва 
Го спод Си ри ју; али тај ве ли ки ју нак бје ше 
гу бав. *2.Мој. 11,3.
2. А из Си ри је изи ђе че та и за ро би у зе-

мљи изра иљ ској ма лу дје вој ку, те она слу-
жа ше же ну Не ма но ву.
3. И она ре че сво јој го спо ђи: О да би мој 

го спо дар оти шао к про ро ку у Са ма ри ји, 
он би га опро стио од гу бе.
4. Та да он оти де сво ме го спо да ру и ја ви 

му го во ре ћи: Та ко и та ко ка же дје вој ка из 
зе мље изра иљ ске.
5. А цар сир ски ре че му: Хај де иди, а ја 

ћу по сла ти књи гу ца ру Изра и ље ву. И он 
оти де, и по не се де сет та ла на та сре бра и 
шест ти су ћа си ка ла зла та и де се то ре ста-
ја ће ха љи не.
6. И од не се књи гу ца ру Изра и ље ву, ко ја 

ова ко го во ра ше: Ето, кад ти до ђе ова 
књи  га, знај да ша љем к те би Не ма на слу гу 
сво је га да га опро стиш гу бе.
7. А кад цар Изра и љев про чи та књи гу, 

раз дри је ха љи не сво је и ре че: Зар сам ја Бог 
да мо гу уби ти и по вра ти ти жи вот, те ша ље 
к ме ни да опро стим чо вје ка гу бе? Па зи те и 
ви ди те ка ко тра жи за дје ви це са мном.
8. А кад чу Је ли си је чо вјек Бож ји да је 

цар Изра и љев раз дро ха љи не сво је, по-
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сла к ца ру и по ру чи: За што си раз дро ха-
љи не сво је? Не ка до ђе к ме ни, да по зна да 
има про рок у Изра и љу.
9. И та ко до ђе Не ман с коњи ма и ко-

ли ма сво јим, и ста де на вра ти ма до ма 
Је ли си је ва.
10. А Је ли си је по сла к ње му и по ру чи: 

Иди и оку пај се се дам пу та у Јор да ну, и 
оздра ви ће ти је ло тво је, и очи сти ћеш се.
11. Та да се ра ср ди Не ман и по ђе го во-

ре ћи: Гле, ја ми шљах, он ће иза ћи к ме ни, 
и ста ће, и при зва ће име Го спо да Бо га сво-
је га, и мет ну ти ру ку сво ју на мје сто, и 
очи сти ти гу бу.
12. Ни је су ли Ава на и Фар фар во де у Да-

ма ску бо ље од сви јех во да изра иљ ских? 
Не бих ли се мо гао у њи ма оку па ти и очи-
сти ти? И окре нув ши се оти де гње ван.
13. Али слу ге ње го ве при сту пив ши ре-

ко  ше му го во ре ћи: Оче, да ти је ка зао 
про  рок што ве ли ко, не би ли учи нио? А 
за што не би кад ти ре че: Оку пај се, па ћеш 
се очи сти ти?
14. И та ко си ђе, и за ро ни у Јор дан се дам 

пу та по ри је чи чо вје ка Бо жи је га, и ти је ло 
ње го во по ста као у ма ло га дје те та, и очи-
сти се.
15. Та да се вра ти *чо вје ку Бо жи је му са 

прат њом сво јом, и до шав ста де пред њим, 
и ре че: Ево сад ви дим да не ма Бо га ни гдје 
на зе мљи до у Изра и љу. Не го узми дар од 
слу ге сво је га. *1.Сам. 9,7.
16. Али он ре че: Та ко да је жив *Го спод, 

пред ко јим сто јим, не ћу узе ти. И он на ва-
љи ва ше на њ да узме; али он не хтје.

*2.О цар. 3,14.
17. Та да ре че Не ман: Кад не ћеш, а оно 

не ка се да слу зи тво је му од ове зе мље ко-
ли ко мо гу по ни је ти дви је ма зге. Јер слу га 
твој не ће ви ше при но си ти жр та ва па ље-
ни ца ни дру гих жр та ва дру гим бо го ви ма, 
не го Го спо ду.
18. А *Го спод не ка опро сти ово слу зи тво -

је му: Кад го спо дар мој уђе у дом Ри мо нов 
да се по кло ни он дје, па се при хва ти за мо ју 
ру ку, да се и ја по кло ним у до му Ри мо но ву, 
не ка опро сти Го спод слу зи тво је му, кад се 
та ко по кло ним у до му Ри мо но ву. *2.О цар. 7,2.
19. А он му ре че: Иди с ми ром. И он оти де 

од ње га, и при је ђе јед но по тр ка ли ште.
око 230 м

20. Та да ре че Ги је зи је слу га Је ли си ја чо-
вје ка Бо жи је га: Гле, го спо дар мој не хтје 
при ми ти из ру ку то га Не ма на Сир ца што 
бје ше до нио. Али та ко да је жив Го спод, 
по тр ча ћу за њим и узе ћу што од ње га.
21. И Ги је зи је отр ча за Не ма ном. А кад га 

ви дје Не ман гдје тр чи за њим, ско чи с ко ла 
сво јих и сре те га, па му ре че: Је ли до бро?
22. А он ре че: До бро је. Го спо дар мој по-

сла ме да ти ка жем: Ево, баш сад до ђо ше 
к ме ни два мла ди ћа из го ре Је фре мо ве, 
про роч ки си но ви, дај за њих та ла нат сре-
бра и дво је ста ја ће ха љи не.
23. А Не ман ре че: Узми и два та лан та. И 

на тје ра га; и све за два та лан та сре бра у два 
то бо ца, и дво је ста ја ће ха љи не, и да де дво-
ји ци мо ма ка сво јих, да но се пред њим.
24. А он кад до ђе на бр до, узе из ру ку њи-

хо ви јех и оста ви у јед ној ку ћи, а љу де от-
пу сти, те оти до ше.
25. По том до шав ши ста де пред го спо да-

ром сво јим. А Је ли си је му ре че: Ода кле 
Ги је зи је? А он ре че: Ни је ишао слу га твој 
ни ку да.
26. Али му он ре че: Зар ср це мо је ни је 

ишло она мо кад се чо вјек вра ти с ко ла сво-
јих пре да те? Зар је то би ло ври је ме узи ма ти 
сре бро и узи ма ти ха љи не, ма сли ни ке, ви-
но гра де, ов це, го ве да, слу ге и слу шки ње?
27. За то *гу ба Не ма но ва не ка при о не за 

те и за потомство тво је до ви је ка. И оти де 
од ње га гу бав, био као †сни јег.

*3.Мој. 14,3. †2.Мој. 4,6.

Царство Израиљево. Гвожђе плива. 
Сирци слијепи. Глад у Самарији.

6.А си но ви про роч ки ре ко ше Је ли -
си ју: Гле, мје сто гдје сје ди мо пред 

то бом ти је сно нам је.
2. Не го хај де да оти де мо на Јор дан, па 

да узме мо он дје сва ки по брв но и на чи-
ни мо он дје мје сто гдје ће мо бо ра ви ти. А 
он ре че: Иди те.
3. А је дан ре че: Бу ди во љан, по ђи и ти са 

слу га ма сво јим. А он ре че: Хо ћу.
4. И та ко по ђе с њи ма. И до шав ши на 

Јор дан сје ко ше др ва.
5. А кад је дан од њих си је ци ја ше др во, 

па де му сје ки ра у во ду; а он по ви ка го во-
ре ћи: Авај го спо да ру, још је у на руч узе та.

позајмљена
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6. А чо вјек Бож ји ре че му: Гдје је па ла? А 
кад му по ка за мје сто, он от си је че др во и 
ба ци га она мо, и учи ни те сје ки ра ис пли ва.
7. А он ре че: Узми је. И чо вјек пру жи 

ру ку, те је узе.
8. А кад цар сир ски во је ва ше на Изра-

и ља, ви је ћа ше са слу га ма сво јим, и ре че: 
Ту и ту не ка ста не вој ска мо ја.
9. А чо вјек Бож ји по сла ца ру Изра и ље ву 

и по ру чи: Чу вај се да не идеш ону да, јер су 
он дје Сир ци у за сје ди.
10. И цар Изра и љев по сла на оно мје сто, 

за ко је ре че чо вјек Бож ји и опо ме ну га, те 
се чу ва ше. И то не би је дан пут ни два пу та.
11. И сму ти се ср це ца ру сир ском за то, 

и са звав ши слу ге сво је ре че им: Хо ће те 
ли ми ка за ти ко од на ших до ка зу је ца ру 
Изра и ље ву?
12. А је дан од слу гу ње го ви јех ре че му: 

Ни ко, ца ре го спо да ру мој; не го Је ли си је 
про рок у Изра и љу до ка зу је ца ру Изра-
и ље ву ри је чи ко је го во риш у ло жни ци 
сво јој.
13. Та да ре че: Иди те, ви ди те гдје је, да по-

шљем да га ухва те. И ја ви ше му го во ре ћи: 
Ено га у До та ну.
14. И по сла она мо ко ње и ко ла с ве ли-

ком вој ском; и они до шав ши но ћу оп ко-
ли ше град.
15. А ују тру слу га чо вје ка Бо жи је га 

устав ши изи ђе, а то вој ска око гра да и 
ко њи и ко ла. И ре че му слу га: Ја ох го спо-
да ру, шта ће мо сад?
16. А он му ре че: Не бој се, јер је ви ше на-

ших не го њи хо ви јех.
17. И по мо ли се Је ли си је го во ре ћи: Го-

спо де, отво ри му очи да ви ди. И Го спод 
отво ри очи мом ку, те ви дје, а то го ра пу на 
ко ња и ко ла ог ње ни јех око Је ли си ја.
18. А кад по ђо ше Сир ци к ње му, по мо ли се 

Је ли си је Го спо ду и ре че: Осли је пи овај на-
род. И осли је пи их по ри је чи Је ли си је вој.
19. Та да им ре че Је ли си је: Ни је ово пут, 

ни је ово град; хо ди те за мном и од ве шћу 
вас чо вје ку ко је га тра жи те. И од ве де их у 
Са ма ри ју.
20. А кад до ђо ше у Са ма ри ју, ре че Је ли-

си је: Го спо де, отво ри им очи да ви де. И 

Го спод им отво ри очи, и ви дје ше, а то би-
ја ху усред Са ма ри је.
21. А цар Изра и љев ре че *Је ли си ју кад 

их угле да: Хо ћу ли би ти, хо ћу ли би ти, оче 
мој? *2.О цар. 2,12.
22. А он ре че: Не мој би ти; еда ли ћеш оне 

по би ти ко је ниси за ро био ма чем сво јим 
и лу ком сво јим? Из не си им хље ба и во де 
не ка је ду и пи ју, па он да не ка иду го спо-
да ру сво је му.
23. И уго то ви им го збу ве ли ку, те је до ше и 

пи ше; па их от пу сти, а они оти до ше го спо-
да ру сво је му; и ота да не до ла зи ше *че те 
сир ске у зе мљу Изра и ље ву. *2.О цар. 5,2.
24. А по сли је то га Вен-Адад цар сир ски 

ску пи сву вој ску сво ју, и изи ђе и оп ко ли 
Са ма ри ју.
25. И на ста ве ли ка глад у Са ма ри ји, јер 

гле, бје ше оп ко ље на то ли ко да гла ва ма га-
ре ћа би ја ше за осам де сет си ка ла сре бра, 
а че тврт ка ва го лу би ње га ка ла за пет си-
ка ла сре бра. 1 кав = око 1,22 л
26. И кад цар иђа ше по зи до ви ма, јед на 

же на по ви ка к ње му го во ре ћи: По ма гај, 
ца ре го спо да ру!
27. А он ре че: Го спод ти не по ма же, ка ко 

ћу ти ја по мо ћи, с гум на ли, или из ка це?
28. Још јој ре че цар: Што ти је? А она ре-

 че: Ова же на ре че ми: Дај си на сво га да 
га по је де мо да нас, а сју тра ће мо по је сти 
мо га си на.
29. И *ску ха смо си на мо је га и по је до смо 

га, а сју тра дан ре кох јој: Дај си на сво је га 
да га по је де мо. Али она са кри сво га си на.

*5.Мој. 28,53.
30. А кад цар чу ри је чи же ни не, раз дри је 

хаљи не сво је; и кад иђа ше по зи ду, ви дје 
на род гдје *ко стри јет би ја ше оздо на ти-
је лу ње го ву. *1.Мој. 37,34.  испод хаљине
31. Та да ре че цар: Та ко да ми учи ни Бог 

и та ко да до да, ако гла ва Је ли си ја си на Са-
фа то ва оста не да нас на ње му.
32. А Је ли си је сје ђа ше у сво јој ку ћи, и 

*стар је ши не сје ђа ху код ње га. И по сла 
цар јед но га од они јех што ста ја ху пред 
њим; а док још не до ђе по сла ни к ње му, 
он ре че стар је ши на ма: ви ди те ли гдје 
онај крв нич ки син по сла да ми от си је че 
гла ву? Гле дај те кад до ђе по сла ни, за кљу-
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чај те вра та, и од биј те га од вра та; ето, и 
ба хат но гу го спо да ра ње го ва за њим.

*Је зек. 8,1.
33. И док још го во ра ше с њи ма, гле, по-

сла ни до ђе к ње му, и ре че: Гле, ово је зло 
од Го спо да; че му ћу се још на да ти од 
*Го спо да? *При че 30,9; Псал. 27,14.

Јелисије објављује сутрашњу јевтиноћу 
у Самарији, која настаје пошто је Господ 

на необичан начин отјерао Сирце.

7.Та да ре че Је ли си је: Чуј те ри јеч Го-
спод њу: Та ко ве ли Го спод, сју тра 

ће у ово до ба би ти мје ра би је ло га *бра шна 
за си кал, а дви је мје ре јеч ма за си кал на 
вра ти ма са ма риј ским. *2.О цар. 7,18.
2. А вој во да, на ко је га се ру ку цар на сла-

ња ше, од го во ри чо вје ку Бо жи је му и ре че: 
Да Го спод на чи ни ок на на не бу, би ли мо-
гло то би ти? А Је ли си је ре че: Ето, ти ћеш 
ви дје ти сво јим очи ма, али га не ћеш је сти.
3. А би ја ху на вра ти ма че ти ри чо вје ка 

гу ба ва, и ре ко ше је дан дру го ме: Што сје-
ди мо ов дје да умре мо?
4. Да ре че мо: Да уђе мо у град, глад је у 

гра ду, те ће мо умри је ти он дје: а да оста-
не мо ов дје, опет ће мо умри је ти; не го 
хај де да уско чи мо у око сир ски, ако нас 
оста ве у жи во ту, оста ће мо у жи во ту, ако 
ли нас по гу бе, по ги ну ће мо.
5. И та ко устав ши у су мрак по ђо ше у 

око сир ски, и до ђо ше до кра ја око ла сир-
ско га, и гле, не бје ше ни ко га.
6. Јер Го спод учи ни те се у око лу сир ском 

чу лу па ко ла и ко ња и ве ли ке вој ске, те ре-
ко ше је дан дру го ме: Ето цар је Изра и љев 
нај мио на нас ца ре ве хе теј ске и ца ре ве 
ми сир ске да уда ре на нас.
7. Те се по ди го ше и по бје го ше по мра ку 

оста вив ши ша то ре сво је и ко ње сво је и 
ма гар це сво је и око као што је био, и по-
бје го ше ра ди ду ша сво јих.
8. Па кад до ђо ше гу бав ци на крај око ла, 

уђо ше у је дан ша тор, и нај е до ше се и на-
пи ше се, и по ку пи ше из ње га сре бро и 
зла то и ха љи не, и оти до ше те са кри ше. Па 
се вра ти ше и уђо ше у дру ги ша тор, па по-
ку пи ше и из ње га, и оти до ше те са кри ше.

9. Та да ре ко ше ме ђу со бом: Не ра ди мо 
до бро; овај је дан дан до бри јех гла со ва; 
а ми ћу ти мо. Ако уш че ка мо до зо ре, сти-
г ну ће нас бе за ко ње. За то са да хај де да 
иде мо и ја ви мо до му ца ре ву.
10. И та ко до шав ши до зва ше вра та ра 

град ско га и ка за ше му го во ре ћи: Идо смо 
у око сир ски, и гле, не ма ни ко га, ни гла са 
чо вје чи је га; не го ко њи по ве за ни и ма-
гар ци по ве за ни, и ша то ри ка ко су би ли.
11. А он до зва оста ле вра та ре, и ја ви ше 

у дом ца рев.
12. А цар устав ши по но ћи ре че слу га ма 

сво јим: Ка за ћу вам са да шта су нам учи-
ни ли Сир ци. Зна ју да гла ду је мо, за то оти-
до ше из око ла да се са кри ју у по љу го во-
ре ћи: Кад изи ђу из гра да, по хва та ће мо их 
жи ве и ући ће мо у град.
13. А је дан од слу гу ње го ви јех од го во ри 

и ре че: Да узме мо пет оста ли јех ко ња 
што још има у гра ду; гле, то је све што је 
оста ло од мно штва ко ња изра иљ ских; то 
је све што ни је из ги ну ло од мно штва ко ња 
изра иљ ских; да по шље мо да ви ди мо.
14. И узе ше два ко ња кол ска, ко је по сла 

цар за вој ском сир ском, го во ре ћи: Иди те 
и ви ди те.
15. И оти до ше за њи ма до Јор да на, и гле, 

по све му пу ту би ја ше пу но ха љи на и су-
до ва, ко је по ба ца ше Сир ци у хит њи. Та да 
се вра ти ше по сла ни ци и ја ви ше ца ру.
16. Та да изи ђе на род и раз гра би око сир-

ски; и бје ше мје ра би је ло га бра шна за си-
кал, и дви је мје ре јеч ма за си кал, по ри-
је чи Го спод њој.
17. И цар по ста ви на вра та оно га вој-

во ду, на ко је га се ру ку на сла ња ше, а на-
род га из га зи на вра ти ма, те умри је, по 
ри је чи чо вје ка Бо жи је га, ко ју ре че кад 
цар к ње му до ђе.
18. Јер кад чо вјек Бож ји ре че ца ру: Дви је 

мје ре јеч ма за си кал и мје ра би је ло га 
*бра шна за си кал би ће сју тра у ово до ба 
на вра ти ма са ма риј ским, *2.О цар. 7,1.
19. А онај вој во да од го во ри чо вје ку Бо-

жи је му го во ре ћи: Да Го спод на чи ни ок на 
на не бу, би ли мо гло би ти што ка жеш? 
А Је ли си је ре че: Ти ћеш ви дје ти сво јим 
очи ма, али га не ћеш је сти.
20. И зби му се то, јер га из га зи на род на 

вра ти ма, те умри је.
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Седмогодишња глад. Сунамка. 
Азаило цар у Сирији. Царство Јудино. 

Цареви Јорам и Охозија.

8.И го во ри Је ли си је *же ни ко јој 
си    на по вра ти у жи вот, и ре че: 

Уста ни и иди с до мом сво јим, и скло ни се 
гдје мо жеш; јер је †Го спод до звао глад ко ја 
ће до ћи и би ти на ‡зе мљи се дам го ди на.

*3.Мој. 26,26. †1.О цар. 17,1. ‡3.Мој. 26,19.
2. А же на уста, и учи ни ка ко ре че чо вјек 

Бож ји, јер оти де с до мом сво јим и оста у 
зе мљи фи ли стеј ској се дам го ди на.
3. А кад про ђе се дам го ди на, вра ти се 

же на из зе мље фи ли стеј ске, и оти де да 
мо ли ца ра за ку ћу сво ју и за њи ву сво ју.
4. А цар го во ра ше с Ги је зи јем, мом ком 

чо вје ка Бо жи је га, и ре че: При по вје ди ми 
сва ве ли ка дје ла ко ја је учи нио Је ли си је.
5. А кад он при по вје да ше ца ру ка ко је 

мр тва ожи вио, гле, же на, ко јој је си на 
ожи вио, ста де мо ли ти ца ра за ку ћу сво ју 
и за њи ву сво ју. А Ги је зи је ре че: Го спо да ру 
мој, ца ре, ово је она же на и ово је син ње-
зин, ко је га је Је ли си је ожи вио.
6. Та да цар за пи та же ну, и она му при по-

вје ди. И цар јој да де јед но га дво ра ни на и 
ре че му: По вра ти јој све што је ње зи но и 
све при хо де од њи ва од да на кад је оста-
ви ла зе мљу до ри до са да. све
7. По сли је то га до ђе Је ли си је у Да ма ск, 

а цар сир ски Вен-Адад би ја ше бо ле стан, 
и ја ви ше му го во ре ћи: До шао је чо вјек 
Бож ји ова мо.
8. А цар ре че Аза и лу: Узми са со бом дар и 

иди на су срет чо вје ку Бо жи је му, и пре ко 
ње га пи тај Го спо да хо ћу ли оздра ви ти од 
ове бо ле сти.
9. Та да оти де Аза и ло на су срет ње му по-

не сав ши дар, сва ко ја ких до бри јех ства ри 
из Да ма ска на то ва ре ни јех на че тр де сет 
ка ми ла; и до шав ста де пред њим и ре че: 
Син твој Вен-Адад цар сир ски по сла ме к 
те би го во ре ћи: Хо ћу ли оздра ви ти од ове 
бо ле сти?
10. А Је ли си је му ре че: иди, ре ци му: 

Оздра ви ћеш; али ми је Го спод по ка зао да 
ће умри је ти.
11. И упрв ши очи у њ гле да ше ду го и за-

пла ка се чо вјек Бож ји.

12. А *Аза и ло му ре че: Што пла че го спо-
дар мој? А он ре че: Јер знам ка кво ћеш зло 
учи ни ти си но ви ма Изра и ље ви јем, гра-
до ве ћеш њи хо ве па ли ти ог њем, и мла-
ди ће ћеш њи хо ве сје ћи ма чем, и †дје цу 
ћеш њи хо ву раз би ја ти и труд не ‡же не 
њи хо ве рас тр за ти.

*2.О цар. 10,32. †Псал. 137,9. ‡2.О цар. 15,16.
13. А *Аза и ло ре че: А шта је слу га твој, 

пас, да учи ни та ко ве ли ку ствар? А Је ли-
си је му ре че: По ка зао ми је Го спод да ћеш 
ти би ти цар у Си ри ји. *1.О цар. 19,15.
14. Та да оти шав од Је ли си ја до ђе ка го-

спо да ру сво је му; а он му ре че: Што ти 
ре че Је ли си је? А он од го во ри: Ре че ми да 
ћеш оздра ви ти.
15. Али сју тра дан узе Аза и ло по кри вач 

и за мо чив ши га у во ду про стри је му по 
ли цу, те умри је. А на ње го во мје сто за-
ца ри се Аза и ло.
16. Пе те го ди не ца ро ва ња *Јо ра ма си на 

Аха во ва над Изра и љем, кад Јо са фат бје ше 
цар Ју дин, по че ца ро ва ти Јо рам син Јо са-
фа тов цар Ју дин. *2.Днев. 21,3.
17. Има ше три де сет и дви је го ди не кад 

по че ца ро ва ти, и ца ро ва осам го ди на у 
Је ру са ли му.
18. И хо ђа ше пу тем ца ре ва Изра и ље ви-

јех, као што је чи нио дом Аха вов; јер кћи 
Аха во ва бје ше му же на, те он чи ња ше 
што је зло пред Го спо дом.
19. Али *Го спод не хтје за тр ти Ју де ра ди 

†Да ви да слу ге сво је га, као што му бје ше 
ре као да ће му да ти ви дје ло из ме ђу си-
но ва ње го ви јех до ви је ка.

*2.Днев. 21,7. †1.О цар. 11,36.
20. За ње го ва вре ме на од вр же се *Едом 

да не бу де под Ју дом, и по ста ви †ца ра над 
со бом. отуђи  *2.Днев. 21,8. †1.О цар. 22,48.
21. За то оти де Јо рам у Са ир и сва ко ла 

ње го ва с њим; и уста но ћу и уда ри на 
Едом це, ко ји га би ја ху оп ко ли ли, и на 
за по вјед ни ке од ко ла, и по бје же на род у 
сво је ша то ре.
22. Ипак се од вр го ше *Едом ци да не бу ду 

под Ју дом, до да на шње га да на. У исто 
ври је ме од мет ну се и †Лив на.

*2.Днев. 21,10. †Исус Н. 21,13.
23. А оста ла дје ла Јо ра мо ва и све што је 

чи нио, ни је ли то за пи са но у Днев ни ку 
ца ре ва Ју ди ни јех?
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24. И Јо рам по чи ну код ота ца сво јих, и 
би по гре бен код ота ца сво јих у гра ду Да-
ви до ву. А на ње го во се мје сто за ца ри син 
ње гов Охо зи ја.
25. Го ди не два на е сте ца ро ва ња Јо ра ма 

си на Аха во ва над Изра и љем по че ца ро-
ва ти Охо зи ја син Јо ра мов, цар Ју дин.
26. Има ше *Охо зи ја два де сет и дви је го-

ди не кад се за ца ри, и ца ро ва го ди ну да на у 
Је ру са ли му. Ма те ри му бје ше име Го то ли ја, 
кћи Амри ја ца ра Изра и ље ва. *2.Днев. 22,2.
27. Он хо ђа ше пу тем до ма Аха во ва, и чи-

ња ше што је зло пред Го спо дом, као дом 
Аха вов, јер бје ше зет до му Аха во ву.
28. За то по ђе с Јо ра мом си ном Аха во ви-

јем на вој ску на Аза и ла ца ра сир ско га у Ра-
мот Га лад ски; али Сир ци раз би ше Јо ра ма.
29. И вра ти се цар *Јо рам да се ли је чи у 

†Је зра е лу од ра на ко је му за да ше Сир ци у 
Ра ми, кад се би ја ше с Аза и лом ца рем сир-
ским; а ‡Охо зи ја син Јо ра мов цар Ју дин 
оти де да ви ди Јо ра ма си на Аха во ва у Је-
зра е лу, јер би ја ше бо ле стан.

*2.О цар. 9,15. †2.Днев. 22,6. ‡2.О цар. 10,13.

Царство Израиљево. Јуј помазан за 
цара, убија Јорама, Охозију и Језавељу.

9.А Је ли си је про рок до зва јед но га 
из  ме ђу си но ва про роч ких, и ре-

 че му: Опа ши се и узми ову уља ни цу, па 
иди у *Ра мот Га лад ски. *2.О цар. 8,28.
2. И кад до ђеш она мо, ви дје ћеш он дје 

Ју ја си на Јо са фа та си на Ним си ји на, и 
ушав ши из ве ди га из ме ђу бра ће ње го ве и 
од ве ди га у нај тај ни ју кли јет.
3. И узми уља ни цу и из лиј му на гла ву, 

и ре ци: Ова ко ве ли Го спод: по ма зах те 
за ца ра над Изра и љем. За ти јем отво ри 
вра та и бје жи, и не за ба вљај се.
4. И оти де мла дић, мо мак про ро ков, у 

Ра мот Га лад ски.
5. И кад уђе, гле, сје ђа ху вој во де; а он 

ре че: Вој во до, имам не што да ти ка жем. А 
Јуј му ре че: Ко ме из ме ђу сви јех нас? А он 
ре че: Те би, вој во до.
6. Та да уста, и уђе у ку ћу, а он му из ли на 

гла ву уље, и ре че му: Ова ко ве ли Го спод 
Бог Изра и љев: По ма зах те за ца ра над на-
ро дом Го спод њим, Изра и љем.

7. И по биј дом Аха ва го спо да ра сво је га, 
јер хо ћу да по ка јем крв слу гу сво јих про-
ро ка, и крв сви јех слу гу Го спод њи јех од 
ру ке Је за ве љи не. осветим
8. И та ко ће из ги ну ти сав дом Аха вов, 

и *ис три је би ћу Аха ву и оно што уза зид 
мо кри, и ухва ће но га и оста вље но га у 
Изра и љу. *1.О цар. 21,21.
9. И учи ни ћу с до мом Аха во ви јем као с 

до мом Је ро во а ма си на На ва то ва и као с 
до мом Ва се си на Ахи ји на.
10. И Је за ве љу ће из је сти пси у по љу је-

зра ел ском и не ће би ти ни ко га да је по-
гре бе. По том отво ри вра та и по бје же.
11. А Јуј изи ђе к слу га ма го спо да ра сво-

је га, и за пи та ше га: Је ли до бро? Што је 
до шао тај без ум ник к те би? А он им ре че: 
Зна те *чо вје ка и бе сје ду ње го ву. *Јер. 29,26.
12. А они ре ко ше: Ни је исти на; ка жи 

нам. А он им ре че: Та ко и та ко ре че ми го-
во ре ћи: Ова ко ве ли Го спод: По ма зах те за 
ца ра над Изра и љем.
13. Та да бр же узе ше свак сво ју ха љи ну, и 

мет ну ше по да њ на нај ви шем ба са ма ку, и 
за тру би ше у тру бу и ре ко ше: Јуј по ста цар.
14. Та ко се по бу ни Јуј син Јо са фа та си на 

Ним си ји на на Јо ра ма; а Јо рам чу ва ше Ра-
мот Га лад ски са сви јем Изра и љем од Аза-
и ла ца ра сир ско га.
15. А бје ше се вра тио цар *Јо рам да се 

ли је чи у †Је зра е лу од ра на ко је му за да-
 ше Сир ци, кад се би ја ше с Аза и лом ца рем 
сир  ским. И ре че Јуј: Ако вам је во ља, не ка 
ни ко не из ла зи из гра да да оти де и ја ви у 
Је зраел. *2.О цар. 8,29. †2.Днев. 22,6.
16. И Јуј сје де на ко ла и оти де у Је зраел, 

јер Јо рам ле жа ше он дје; и Охо зи ја цар Ју-
дин бје ше до шао да ви ди Јо ра ма.
17. А стра жар ко ји ста ја ше на ку ли у Је-

зра е лу, кад угле да људ ство Ју је во гдје иде, 
ре че: Не ко људ ство ви дим. Та да ре че Јо-
рам: Узми ко њи ка и по шљи га пред њих, 
и не ка за пи та: Је ли мир?
18. И оти де ко њик пре да њ, и ре че: Ова-

 ко ве ли цар: Је ли мир? А Јуј ре че: Шта је 
те би до ми ра? Хај де за мном. А стра жар 
ја ви го во ре ћи: Гла сник до ђе до њих, али 
се не вра ћа.
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19. И по сла дру го га ко њи ка, ко ји кад 
до ђе к њи ма ре че: Ова ко ве ли цар: Је 
ли мир? А Јуј ре че: Шта је те би до ми ра? 
Хај де за мном.
20. Опет ја ви стра жар го во ре ћи: До ђе до 

њих, али се не вра ћа; а ход као да је ход Ју-
јев, јер иде по мам но.
21. Та да ре че *Јо рам: Пре жи. И упре го ше 

у ко ла ње го ва. Та ко изи ђе Јо рам цар Изра-
и љев и †Охо зи ја цар Ју дин, сва ки на сво-
јим ко ли ма, и оти до ше на су срет Ју ју, и 
сре то ше га на њи ви На ву те ја Је зра е ља-
ни на.

*2.О цар. 8,29. †2.Днев. 22,7.
22. И кад Јо рам угле да Ју ја, ре че му: Је ли 

мир, Ју ју? А он од го во ри: Ка кав мир? Док 
је то ли ко га блудничења Је за ве ље ма те ре 
тво је и ча ра ња ње зи ни јех.
23. Та да Јо рам окре те се и по бје же го во-

ре ћи Охо зи ји: Из да ја, Охо зи ја!
24. Али Јуј згра би лук свој и устри је ли 

Јо ра ма ме ђу пле ћи да му стри је ла про ђе 
кроз ср це, те па де у ко ли ма сво јим.
25. Та да ре че Јуј Ва де ка ру вој во ди свом: 

Узми га, и ба ци га на њи ву На ву те ја Је зра-
е ља ни на; јер опо ме ни се кад ја и ти за јед но 
ја ха смо за Аха вом оцем ње го ви јем, ка ко 
*Го спод из ре че за њ ово зло: *Јер. 23,33.
26. За и ста, крв *На ву те је ву и крв си но ва 

ње го ви јех ви дјех си ноћ, ре че Го спод, и 
пла ти ћу ти на овој њи ви, ре че Го спод. 
За то узми га сад и ба ци на ту њи ву по ри-
је чи Го спод њој. *1.О цар. 21,19.
27. А *Охо зи ја цар Ју дин ви дјев ши то по-

бје же к до му у вр ту; али га по тје ра Јуј, и 
ре че: Убиј те и то га на ње го ви јем ко ли ма. И 
ра ни ше га на бр ду Гу ру, ко је је код †Ивле-
а ма. И уте че у ‡Ме ги дон, и он дје умри је.

*2.Днев. 22,9. †Суд. 1,27. ‡1.О цар. 9,15.
28. И слу ге га ње го ве мет ну ше на ко ла и 

од ве зо ше у Је ру са лим, и по гре бо ше га у 
гро бу ње го ву код ота ца ње го ви јех у гра ду 
Да ви до ву.
29. А је да на е сте го ди не ца ро ва ња Јо ра ма 

си на Аха во ва по че ца ро ва ти Охо зи ја над 
Ју дом.
30. Иза то га Јуј до ђе у Је зраел. А Је за ве ља 

кад чу, на ма за ли це сво је и на ки ти гла ву 
сво ју, па гле да ше с про зо ра.

31. И кад Јуј ула жа ше на вра та, ре че она: 
Је ли мир, *Зи мри је, крв ни че го спо да ра 
сво је га? *1.О цар. 16,9.
32. А он по гле да на про зор и ре че: Ко је 

са мном? Ко? Та да по гле да ше у њ два три 
дво ра ни на.
33. А он им ре че: Ба ци те је до ље. И ба-

ци ше је, и пр ште крв ње зи на по зи ду и по 
коњ има, и по га зи је.
34. По том ушав ши је де и пи, па ре че: Ви-

ди те ону про клет ни цу, и по гре би те је, јер 
је цар ска кћи.
35. И оти до ше да је по гре бу, и не на ђо ше 

од ње ни шта до ло ба њу и сто па ла и ша ке.
36. И до ђо ше на траг и ја ви ше, а он ре че: 

То је ри јеч Го спод ња, ко ју је ре као пре ко 
слу ге сво је га Или је Те сви ћа ни на го во-
ре ћи: У по љу је зра ел ском из је шће пси ти-
је ло Је за ве љи но.
37. Не ка бу де ти је ло Је за ве љи но као *гној 

на њи ви у по љу је зра ел ском да се не мо же 
ка за ти: Ово је Је за ве ља. *Јер. 8,2.

Затирање дома Ахавова и 
свештеника Валовијех.

10.А Ахав има ше се дам де сет си-
но ва у Са ма ри ји; и Јуј на пи са 

књи гу и по сла је у Са ма ри ју гла ва ри ма је-
зра ел ским, стар је ши на ма и хра ни те љи ма 
Аха во ви јем, и ре че:
2. Ка ко ова књи га до ђе к ва ма, у ко јих су 

си но ви го спо да ра ва ше га и ко ла и ко њи и 
град твр ди и оруж је,
3. Гле дај те ко ји је нај бо љи и нај вје шти ји 

из ме ђу си но ва го спо да ра ва ше га, те га 
по са ди те на при је сто оца ње го ва, и биј те 
се за дом го спо да ра сво га.
4. Али се они вр ло упла ши ше и ре ко ше: 

Ето, два ца ра не одо ље ше му, а ка ко ће мо 
му ми одо ље ти?
5. И ко ји би ја ше над до мом, и ко ји би-

ја ше над гра дом, и стар је ши не и хра-
ни те љи по сла ше Ју ју го во ре ћи: Ми смо 
слу ге тво је, чи ни ће мо све што нам ка-
жеш; не ће мо ни ко га по ста вља ти ца рем; 
чи ни што ти је во ља.
6. И он им на пи са дру гу књи гу го во ре ћи: 

Ако сте мо ји и слу ша те ме не, узми те гла ве 
сви јех си но ва го спо да ра сво је га и до ђи те 
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к ме ни сју тра у ово до ба у Је зраел. А си-
но ви ца ре ви, се дам де сет љу ди, би ја ху код 
нај знат ни јих гра ђа на, ко ји их хра ња ху.
7. И кад им до ђе ова књи га, узе ше си-

но ве ца ре ве и по кла ше, се дам де сет љу ди, 
и мет нув ши гла ве њи хо ве у ко та ри це по-
сла ше му у Је зраел.
8. И до ђе гла сник, ко ји му ја ви го во ре ћи: 

До не со ше гла ве си но ва ца ре ви јех. А он 
ре че: Сло жи те их у дви је го ми ле на вра-
ти ма, не ка сто је до сју тра.
9. А ују тру иза шав ста де и ре че све му на-

ро ду: Ви ни је сте кри ви; ето, ја се по ди-
гох на го спо да ра сво је га и убих га; али ко 
по би све ове?
10. Ви ди те са да да ни је из о ста ла ни јед на 

*ри јеч †Го спод ња ко ју ре че ‡Го спод за 
дом Аха вов, не го је Го спод учи нио што је 
го во рио пре ко слу ге сво је га Или је.

*1.Сам. 3,19. †Псал. 33,11. ‡2.Днев. 22,7.
11. По том по би Јуј све ко ји би ја ху оста ли 

од до ма Аха во ва у Је зра е лу и све вла сте ље 
ње го ве и при ја те ље ње го ве и све ште ни ке 
ње го ве, да не оста ни је дан.
12. По том се по ди же и по ђе да иде у Са-

ма ри ју; и кад би ја ше код Вет-Екеда на 
пу ту,
13. На ђе Јуј бра ћу *Охо зи је ца ра Ју ди на, 

и ре че: Ко сте? Они ре ко ше: Ми смо бра ћа 
Охо зи ји на и иде мо да по здра ви мо си но ве 
ца ре ве и си но ве ца ри чи не. *2.О цар. 8,29.
14. Та да ре че: По хва тај те их жи ве. И по-

хва та ше их жи ве и по кла ше их на сту-
ден цу код Вет-Екеда, њих че тр де сет, и не 
оста ви ни јед но га од њих.
15. По том оти шав одан де на ђе Јо на да ва 

си на *Ри ха во ва, ко ји га сре те. А он га по-
здра ви и ре че му: Је ли ср це тво је пра во 
као што је мо је ср це пре ма тво ме? А †Јо-
на дав од го во ри: Јест. Ако јест, од го во ри 
Јуј, дај ми ру ку. И да де му ру ку; а он га узе 
к се би у ко ла. *1.Днев. 2,55. †Јер. 35,6.
16. И ре че: Хај де са мном, и ви ди мо ју 

рев ност за Го спо да. И од ве зо ше га на ње-
го ви јем ко ли ма.
17. И кад до ђе у Са ма ри ју, по би све што 

бје ше оста ло од до ма Аха во ва у Са ма ри ји 
до кле га не ис три је би по ри је чи ко ју *Го-
спод ре че Или ји. *Псал. 145,20.

18. По том са бра Јуј сав на род и ре че му: 
Ахав је *ма ло слу жио Ва лу, Јуј ће му слу-
жи ти ви ше. *1.О цар. 16,31.
19. За то до зо ви те ми све *про ро ке Ва-

ло ве, све слу ге ње го ве и све све ште ни ке 
ње го ве, ни је дан да не из о ста не, јер ве-
ли ку жр тву хо ћу да при не сем Ва лу; ко не 
до ђе, по ги ну ће. А Јуј чи ња ше та ко из при-
је ва ре хо те ћи по би ти слу ге Ва ло ве.

*1.О цар. 22,6.
20. И ре че Јуј: Свет куј те свет ко ви ну Ва-

 лу. И огла си ше је.
21. И по сла Јуј по све му Изра и љу, те до-

ђо ше све слу ге *Ва ло ве, и не из о ста није-
дан да не до ђе; и уђо ше у ку ћу Ва ло ву, и 
на пу ни се ку ћа Ва ло ва од кра ја до кра ја.

*1.О цар. 16,32.
22. Та да ре че оно ме ко ји би ја ше над ри-

зни цом: Из не си ха љи не сви јем слу га ма 
Ва ло ви јем. И из не се им ха љи не.
23. За ти јем уђе Јуј с Јо на да вом си ном Ри-

ха во ви јем у ку ћу Ва ло ву, и ре че слу га ма 
Ва ло ви јем: Про мо три те и ви ди те да ни је 
ту с ва ма ко ји слу га Го спод њи, не го са ме 
слу ге Ва ло ве.
24. И та ко уђо ше да при не су при но се и 

жр тве па ље ни це, а Јуј на мје сти на по љу 
осам де сет љу ди, и ре че: Ако уте че ко ји од 
ови јех љу ди ко је вам да јем у ру ке, *живот 
ће ва ш би ти за живот ње го в. *1.О цар. 20,39.
25. А кад се свр ши жр тва па ље ни ца, за  -

повје ди Јуј вој ни ци ма и вој во да ма: Уђи-
 те, по биј те их, да не иза ђе ни је дан. И та ко 
их по би ше оштри јем ма чем и по ба ца ше 
их вој ни ци и вој во де; по том оти до ше у 
сва ки град гдје бје ше ку ћа Ва ло ва.
26. И из ба ци ше ли ко ве из ку ће Ва ло ве, и 

спа ли ше их.
27. И из ло ми ше лик Ва лов и рас ко па ше 

ку ћу Ва ло ву, и од ње на чи ни ше про хо де 
до да на шње га да на. мјеста за нечист
28. Та ко Јуј ис три је би Ва ла из Изра и ља.
29. Али не от сту пи Јуј од гри је хо ва Је-

ро во а ма си на На ва то ва, ко ји ма на ве де 
на гри јех *Изра и ља, од злат ни јех те ла ца, 
ко ји би ја ху у Ве ти љу и у Да ну. *2.Мој. 32,4.
30. А *Го спод ре че Ју ју: Што си до бро 

завр шио што је пра во пре да Мном, и што 
си учи нио до му Аха во ву, све што Ми је 
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би ло у ср цу, за то ће си но ви тво ји сје дје ти 
на †при је сто лу Изра и ље ву до че твр то га 
ко ље на. *Је зек. 29,20. †2.О цар. 15,12.
31. Али Јуј не па жа ше да хо ди по за-

ко ну *Го спо да Бо га Изра и ље ва сви јем 
ср цем сво јим, не от сту пи од гри је хо ва 
Је ро во а мо ви јех, ко ји ма на ве де на † гри-
јех Изра и ља. *5.Мој. 28,15. †1.О цар. 12,30.
32. У то ври је ме по че Го спод кр њи ти 

*Изра и ља, јер их по би Аза и ло по сви јем 
ме ђа ма Изра и ље вим. *2.О цар. 13,22.
33. Од Јор да на к ис то ку сун ча ном, сву зе-

мљу га лад ску, Га до ву и Ру ви мо ву и Ма на-
си ји ну, од Аро и ра на по то ку Ар но ну, и 
*Га лад и Ва сан. *Амос 1,3.
34. А оста ла дје ла Ју је ва и све што је чи-

нио, и сва ју на штва ње го ва, ни је су ли за-
пи са на у Днев ни ку ца ре ва Изра и ље ви јех?
35. И по чи ну Јуј код ота ца сво јих, и по-

гре бо ше га у Са ма ри ји; а на ње го во се 
мје сто за ца ри Јо а хаз син ње гов.
36. А ца ро ва Јуј над Изра и љем у Са ма-

ри ји два де сет и осам го ди на.

Царство Јудино. Насиље Готолијино. 
Јоас постаје цар, Готолија гине.

11.А *Го то ли ја ма ти †Охо зи ји на 
ви дјев ши да јој по ги бе син 

уста и по би сав род цар ски.
*2.О цар. 8,26. †2.Днев. 22,10.

2. Али Јо са ве ја кћи ца ра Јо ра ма се стра 
Охо зи ји на, узе Јо а са си на Охо зи ји на, и 
укра де га из ме ђу си но ва ца ре ви јех, ко је 
уби ја ху, и с дој ки њом ње го вом са кри га 
од Го то ли је у ло жни цу, те не по ги бе.
3. И би са кри вен с њом у до му Го спод-

њем шест го ди на, а Го то ли ја ца ро ва ше у 
зе мљи.
4. А сед ме го ди не по сла Јо дај и до зва сто-

ти ни ке и вој во де и вој ни ке, и уве де их 
к се би у дом Го спод њи, и ухва ти вје ру с 
њи ма, и за кле их у до му Го спод њем, и по-
ка за им си на ца ре ва.
5. И за по вје ди им го во ре ћи: Ово учи-

ни те, вас тре ћи на, ко ји до ла зи те у Су бо ту, 
не ка буде на стра жи у дво ру цар ском.
6. А тре ћи на не ка бу де на вра ти ма сур-

ским, а тре ћи на на вра ти ма ко ја су иза 
вој ни ка; и чу вај те дом од си ле.

7. А два ди је ла вас сви јех ко ји од ла зе у 
Су бо ту не ка чу ва ју стра жу у до му Го-
спод њем око ца ра.
8. И оп ко ли те ца ра сва ки са сво јим 

оруж јем у ру ци, и ко би на ва лио ме ђу вр-
сте не ка се по гу би, и бу ди те с ца рем кад 
ста не из ла зи ти и ула зи ти.
9. И сто ти ни ци учи ни ше све ка ко за-

по  вје ди Јо дај све ште ник; и узе ше сва ки 
сво је љу де ко ји до ла жа ху у Су бо ту с они-
 ма ко ји од ла жа ху у Су бо ту, и до ђо ше к 
све ште ни ку Јо да ју.
10. И *све ште ник да де сто ти ни ци ма ко-

пља и шти то ве ца ра Да ви да, што би ја ху у 
до му Го спод њем. *1.Сам. 21,9.
11. И вој ни ци ста до ше сва ки са сво јим 

оруж јем у ру ци од де сне стра не до ма до 
ли је ве стра не до ма пре ма ол та ру и пре ма 
до му око ца ра.
12. Та да из ве де си на ца ре ва, и мет ну му 

ви је нац на гла ву, и да де му Свје до чан ство, 
и по ста ви ше га ца рем, и по ма за ше га, и 
пље ска ју ћи ру ка ма го во ра ху: Да жи ви цар!
13. А кад *Го то ли ја чу ви ку на ро да, ко ји се 

стје ца ше, до ђе к на ро ду у дом Го спод њи;
*2.Днев. 23,12.

14. И по гле да, и гле, цар ста ја ше код сту ба 
по оби ча ју, и кне зо ви и тру бе око ца ра, и 
сав на род из зе мље ра до ва ше се, и тру бе 
тру бља ху. Та да Го то ли ја раз дри је ха љи не 
сво је и по ви ка: Бу на! Бу на!
15. А све ште ник Јо дај за по вје ди сто ти ни-

ци ма ко ји би ја ху над вој ском, и ре че им: 
Из ве ди те је из вр ста на по ље, и ко по ђе за 
њом по гу би те га ма чем; јер ре че све ште-
ник: Да не по ги не у до му Го спод њем.
16. И на чи ни ше јој мје сто; и кад до ђе на 

пут ко јим се иде у дом цар ски коњ ским 
вра ти ма, он дје је уби ше.
17. Та да Јо дај учи ни за вјет из ме ђу Го-

спо да и ца ра и на ро да да ће би ти на род Го-
спод њи, та ко ђер и из ме ђу ца ра и на ро да.
18. По том сав на род зе маљ ски оти де у 

дом *Ва лов, и рас ко па ше дом и †ол тар, и 
из ло ми ше ли ко ве ње го ве са сви јем; а Ма-
та на све ште ни ка ‡Ва ло ва уби ше пред ол-
та ри ма. А све ште ник опет уре ди слу жбу у 
до му Го спод њем.

*Суд. 6,25. †Суд. 6,28. ‡2.О цар. 10,26.

ДРУ ГА КЊИ ГА О ЦА РЕ ВИ МА,  ГЛ. 10. 11.



– 355 –

19. И узе сто ти ни ке и вој во де и вој ни ке и 
сав на род зе маљ ски, и из ве до ше * ца ра из 
до ма Го спод ње га, и уђо ше у дом цар ски 
пу тем на вра та вој нич ка. И сје де на цар-
ски при је сто. *2.Днев. 23,20.
20. И ра до ва ше се сав на род зе маљ ски, и 

град се уми ри по што Го то ли ју уби ше ма-
чем код цар ско га до ма.
21. Јо а су бје ше се дам го ди на кад се за ца ри.

Царство Јудино. Јоас цар. 
Поправљање Храма. Јоаса убијају.

12.Сед ме го ди не Ју је ве по че ца ро-
ва ти Јо ас, и ца ро ва че тр де сет 

го ди на у * Је ру са ли му. Ма те ри му бје ше 
име Си ви ја из Вир са ве је. *2.Днев. 24,1.
2. И чи ња ше Јо ас што је пра во пред Го спо-

дом, до кле га год уча ше све ште ник Јо дај.
3. Али ви си не не бјеху обо ре не; на род још 

при но ша ше жр тве и ка ђа ше на ви си на ма.
4. И Јо ас ре че све ште ни ци ма: Сав но-

вац по све ће ни, што се до но си у дом Го-
спод њи, но вац они јех ко ји иду у број, и 
но вац од уцје не сва чи је, и сав но вац што 
ко до но си од сво је во ље у дом Го спод њи,

процјене
5. Не ка све ште ни ци узи ма ју, сва ки од 

сво је га по зна ни ка, и они не ка опра вља ју 
што је тро шно у до му гдје се год на ђе да 
тре ба опра ви ти.
6. Али до го ди не два де сет тре ће ца ро-

ва ња Јо а со ва све ште ни ци још не опра-
ви ше што би ја ше тро шно у до му.
7. Та да цар Јо ас до зва Јо да ја све ште ни ка 

и оста ле све ште ни ке, и ре че им: За што не 
опра вља те што је тро шно у до му? От се ле 
не узи мај те но ва ца од сво јих по зна ни ка, 
јер тре ба да вра ти те да се опра ви што је 
тро шно у до му.
8. И све ште ни ци при ста ше да не узи ма ју 

но ва ца од на ро да и да не опра вља ју што 
је тро шно у до му.
9. Та да све ште ник Јо дај узе је дан ков чег, 

и про ре за ру пу на за клоп цу, и мет ну га 
код ол та ра с де сне стра не ка ко се ула зи у 
дом Го спод њи; и све ште ни ци ко ји чу ва ху 
вра та ме та ше у њ све нов це ко ји се до но-
ша ху у дом Го спод њи.
10. А кад ви ђа ху да има мно го но ва ца 

у ков че гу, та да до ла жа ше пи сар *ца рев 

с погла ва ром све ште нич ким, и из бро-
јив ши све зи ва ху нов це ко ји би се на шли 
у до му Го спод њем. *2.Днев. 24,11.
11. По том да ва ху го то ве нов це они ма 

ко ји упра вља ху по слом и ста ра ху се за 
дом Го спод њи, а они их из да ва ху др во дје-
ља ма и по сле ни ци ма ко ји опра вља ху дом 
Го спод њи,
12. И зи да ри ма и ка ме на ри ма, и да се 

до ба вља др во и те са но ка ме ње, да се 
опра ви што бје ше тро шно у до му Го-
спод њем, и да се до ба ви све што тре ба ше 
да се опра ви дом.
13. Али нов ци ма ко ји се до но ша ху у дом 

Го спод њи не гра ђа ху ча ша сре бр ни јех за 
дом Го спод њи, ни ви љу ша ка, ни ко тли ћа, 
ни тру ба, ни ти ка квих су до ва злат ни јех 
ни сре бр ни јех;
14. Не го их да ва ху они ма ко ји би ја ху 

над по слом да се опра ви за њих дом Го-
спод њи.
15. И не тра жа ху ра чу на од љу ди ко ји ма 

пре да ва ху нов це да из да ју по сле ни ци ма, 
јер вјер но ра ђа ху.
16. Нов ци за *при је ступ и нов ци за гри-

је хе не до но ша ху се у дом Го спод њи; при-
па да ху све ште ни ци ма. *3.Мој. 5,15.
17. Та да изи ђе *Аза и ло цар сир ски, и 

уда ри на Гат и узе га; по том се окре те Аза-
и ло да иде на Је ру са лим. *2.О цар. 8,12.
18. А Јо ас цар Ју дин узе све по све ће не 

ства ри, што Јо са фат и Јо рам и Охо зи ја 
оци ње го ви *ца ре ви Ју ди ни би ја ху по све-
ти ли, и све што сам бје ше по све тио, и све 
†зла то што се на ђе у ри зни ца ма до ма ‡Го-
спод ње га и до ма ца ре ва, и по сла Аза и лу 
ца ру сир ском; и та ко оти де од Је ру са ли ма.

*1.О цар. 15,18. †2.О цар. 16,8. ‡2.Днев. 16,2.
19. А оста ла дје ла Јо а со ва и све што је чи-

нио, ни је ли то за пи са но у Днев ни ку ца-
ре ва Ју ди ни јех?
20. А слу ге ње го ве по ди го ше се и по бу-

ни ше се, и уби ше Јо а са у до му у Ми ло ну, 
ку да се иде у Си лу.
21. Јо а за хар син Си ме а тов и *Јо за вад 

син Со ми ров, слу ге ње го ве, уби ше га, те 
умри је; и по гре бо ше га код ота ца ње го ви-
јех у гра ду Да ви до ву; а на ње го во мје сто 
за ца ри се Ама си ја син ње гов. *2.Днев. 24,26.
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Царство Израиљево. Јоахаз и Јоас. 
Јелисије умире. Његов леш буди мртваца.

13.Го ди не два де сет тре ће ца ро-
ва ња Јо а са си на Охо зи ји на 

над Ју дом за ца ри се Јо а хаз син Ју јев над 
Изра и љем у Са ма ри ји, и ца ро ва се дам на-
ест го ди на.
2. И чи ња ше што је зло пред Го спо дом, 

јер хо ђа ше за гри је си ма Је ро во а ма си на 
На ва то ва, ко ји ма на ве де на гри јех Изра-
и ља и не от сту пи од њих.
3. За то се раз гње ви Го спод на Изра и ља 

и да де их у ру ке Аза и лу ца ру сир ском и у 
ру ке Вен-Ада ду си ну Аза и ло ву за све оно 
ври је ме.
4. Али се Јо а хаз по мо ли Го спо ду, и Го спод 

га усли ши, јер ви дје не во љу Изра и ље ву, 
ка ко их му чи цар сир ски.
5. И да де Го спод Изра и љу из ба ви те ља, те 

се опро сти ше ру ке сир ске, и жи вља ху си-
но ви Изра и ље ви у ша то ри ма сво јим као 
при је.
6. Али не от сту пи ше од гри је хо ва до ма 

Је ро во а мо ва ко ји ма на гри јех на ве де 
Изра и ља, не го хо ди ше у њи ма, и сам луг 
још ста ја ше у Са ма ри ји.
7. А не оста Јо а ха зу на ро да ви ше од пе-

де сет ко њи ка и де сет ко ла и де сет ти су ћа 
пје ша ка; не го их по би цар сир ски и са тре 
их, те би ше као прах кад се вр ше.
8. А оста ла дје ла Јо а ха зо ва и све што је 

чи нио, и ју на штва ње го ва, ни је ли то за пи-
са но у Днев ни ку ца ре ва Изра и ље ви јех?
9. И по чи ну Јо а хаз код ота ца сво јих, и 

по гре бо ше га у Са ма ри ји; а на мје сто ње-
го во за ца ри се Јо ас син ње гов.
10. Го ди не три де сет сед ме ца ро ва ња Јо-

а со ва над Ју дом за ца ри се Јо ас син Јо а ха-
зов над Изра и љем у Са ма ри ји, и ца ро ва 
ше сна ест го ди на.
11. И чи ња ше што је зло пред Го спо дом, 

не от сту пи ни од јед но га гри је ха Је ро во-
а ма си на На ва то ва, ко ји на ве де Изра и ља 
на гри јех, не го у њи ма хо ђа ше.
12. А оста ла дје ла *Јо а со ва, и све што је 

чи нио, и ју на штва ње го ва, ка ко је во је вао 
с Ама си јом ца рем Ју ди ни јем, ни је ли то за-
пи са но у Днев ни ку ца ре ва Изра и ље ви јех?

*2.О цар. 14,15.

13. И по чи ну Јо ас код ота ца сво јих, а Је-
ро во ам сје де на при је сто ње гов; и по гре-
бо ше Јо а са у Са ма ри ји код ца ре ва Изра-
и ље ви јех. Јеровоам Други
14. А *Је ли си је раз бо ље се од бо ле сти, од 

ко је и умри је; и Јо ас цар Изра и љев до ђе к 
ње му, и пла чу ћи пред њим го во ра ше: Оче 
мој, оче мој, ко ла Изра и ље ва и ко њи ци 
ње го ви! *2.О цар. 2,12.
15. А Је ли си је му ре че: Узми лук и стри-

је ле. И он узе лук и стри је ле.
16. Та да ре че ца ру Изра и ље ву: На тег ни лук 

ру ком сво јом. И на те же лук ру ком сво јом. 
А Је ли си је мет ну ру ке сво је ца ру на ру ке.
17. И ре че: Отво ри про зор с ис то ка. И 

отво ри, а Је ли си је ре че: Пу сти стри је лу. И 
он пу сти стри је лу, а Је ли си је ре че: Стри-
је ла из ба вље ња Го спод ње га, стри је ла из ба-
вље ња од Си ра ца; јер ћеш по би ти *Сир це 
у Афе ку, и са тр ћеш их. *1.О цар. 20,26.
18. Још ре че: Узми стри је ле. И узе, а он 

ре че ца ру Изра и ље ву: Уда ри у зе мљу. И 
уда ри три пу та, па ста де.
19. Та да се ра ср ди на њ чо вјек Бож ји 

и ре че: Да си уда рио пет пу та или шест 
пу та, та да би по био Сир це са сви јем; а 
са да ћеш их са мо три пу та раз би ти.
20. По том умри је Је ли си је, и по гре бо ше 

га. А дру ге го ди не уда ри ше *че те мо ав ске 
на зе мљу. *2.О цар. 5,2.
21. И до го ди се кад по гре ба ва ху не ко га 

чо вје ка, угле да ше че ту и ба ци ше чо вје ка 
у гроб Је ли си јев; и кад чо вјек па де и до-
та че се ко сти ју Је ли си је вих, ожи вје и уста 
на но ге сво је.
22. А *Аза и ло цар сир ски му ча ше Изра-

и ља све га ви је ка Јо а ха зо ва. *2.О цар. 8,12.
23. Али се Го спо ду са жа ли за њи ма и сми-

ло ва се на њих и по гле да на њих за вје та 
ра ди сво је га с *Авра мом, Иса ком и Ја ко-
вом, и не хтје их ис три је би ти и не од вр же 
их од се бе до са да. *2.Мој. 32,13; 2.Мој. 2,24.
24. И умри је Аза и ло цар сир ски, и на ње-

го во се мје сто за ца ри Вен-Адад син ње гов.
25. А Јо ас син Јо а ха зов по вра ти из ру ке 

Вен-Ада да си на Аза и ло ва гра до ве ко је 
бје ше Аза и ло узео ра том Јо а ха зу оцу ње-
го ву; три пу та га раз би Јо ас, и по вра ти 
гра до ве Изра и ље ве.
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Царство Јудино. 
Амасија и Азарија цареви.

Царство Израиљево.
Јеровоам Други, цар.

14.Дру ге го ди не ца ро ва ња Јо а са 
си на Јо а ха зо ва над *Изра и љем 

за ца ри се † Ама си ја син Јо а сов над Ју дом.
*2.О цар. 13,10. †2.Днев. 25,1.

2. Би ја ше му два де сет и пет го ди на кад 
по че ца ро ва ти, и ца ро ва два де сет и де-
вет го ди на у Је ру са ли му. Ма те ри му бје ше 
име Јо а да на, из Је ру са ли ма.
3. И чи ња ше што је пра во пред Го спо-

дом, али не као Да вид отац ње гов; са сви-
јем чи ња ше она ко ка ко је чи нио отац ње-
гов Јо ас.
4. Јер ви си не не бјеху обо ре не: На род још 

при но ша ше жр тве и ка ђа ше на ви си на ма.
5. А кад се утвр ди цар ство у ру ци ње го-

вој, он по би слу ге сво је ко је су уби ле ца ра 
оца ње го ва.
6. Али си но ва ти јех крв ни ка не по би, као 

што пи ше у књи зи за ко на Мој си је ва, гдје 
је за по вје дио Го спод го во ре ћи: Оце ви да 
не ги ну за си но ве ни ти си но ви за оце ве, 
не го сва ки за свој гри јех не ка ги не.
7. Он по би де сет ти су ћа Едо ма ца у Сла-

ној до ли ни, и узе Се лу ра том, и про зва је 
Јок теил, ко је оста до да нас.
8. Та да по сла Ама си ја по сла ни ке к Јо а су 

си ну Јо а ха за си на Ју је ва, ца ру Изра и ље ву, 
и ре че: До ђи да се огле да мо.
9. А Јо ас цар Изра и љев по сла к Ама си ји 

ца ру Ју ди ну и по ру чи му: Трн на Ли ва ну 
по сла ке дру на Ли ва ну, и по ру чи: Дај сво-
 ју кћер си ну мо је му за же ну; али на и ђе 
зви јер је ли ван ско, и из га зи трн.
10. По био си Едом це, па се по не се *ср це 

тво је; хва ли се, и сје ди код ку ће сво је; за-
што би се за пле тао у зло да пад неш и ти и 
Ју да с то бом? *2.Днев. 32,25.
11. Али не по слу ша Ама си ја; и по ди же 

се Јо ас цар Изра и љев, и огле да ше се, он и 
Ама си ја цар Ју дин, у Вет -Се ме су Ју ди ну.
12. Али Ју ду раз би Изра иљ, те по бје го ше 

сва ки сво је му ша то ру.
13. А *Ама си ју ца ра Ју ди на, си на Јо а са 

си на Охо зи ји на, ухва ти Јо ас цар Изра и-
љев у Вет -Се ме су; по том до ђе у Је ру са-
лим и обо ри зид је ру са лим ски од вра та 

†Је фре мо ви јех до вра та на углу че ти ри 
сто ти не ла ка та. *2.Днев. 25,23. †Нем. 8,16.
14. И узе све зла то и сре бро и све по су ђе 

што се на ђе у до му Го спод њем и у ри зни-
ца ма до ма ца ре ва, и та о це, па се вра ти у 
Са ма ри ју.
15. А оста ла дје ла *Јо а со ва, што је учи нио, 

и ју на штва ње го ва, и ка ко је во је вао с Ама-
си јом ца рем Ју ди ни јем, ни је ли то за пи-
са но у Днев ни ку ца ре ва Изра и ље ви јех?

*2.О цар. 13,12.
16. И по чи ну Јо ас код ота ца сво јих, и би 

по гре бен у Са ма ри ји код ца ре ва Изра и-
ље ви јех, а на ње го во се мје сто за ца ри Је-
ро во ам син ње гов.
17. *Ама си ја пак син Јо а сов цар Ју дин по-

жи вје пет на ест го ди на по смр ти Јо а са си на 
Јо а ха зо ва, ца ра Изра и ље ва. *2.Днев. 25,25.
18. А оста ла дје ла Ама си ји на ни је су ли 

за пи са на у Днев ни ку ца ре ва Ју ди ни јех?
19. И ди го ше бу ну на њ у *Је ру са ли му, те 

по бје же у Ла хис, а они по сла ше за њим у 
Ла хис и уби ше га он дје. *2.Днев. 25,27.
20. А одан де га до не со ше на коњи ма, и 

би по гре бен у Је ру са ли му код ота ца сво-
јих у гра ду Да ви до ву.
21. Та да сав на род *Ју дин узе Аза ри ју, ко-

 ме би ја ше ше сна ест го ди на, и за ца ри ше га 
на мје сто оца ње го ва Ама си је. *2.Днев. 26,1.
22. Он са зи да *Елат по вра тив га Ју ди по-

што цар по чи ну код ота ца сво јих.
*2.О цар. 16,6.

23. Го ди не пет на е сте ца ро ва ња Ама си је 
си на Јо а со ва над Ју дом за ца ри се Је ро-
во ам син Јо а сов над Изра и љем у Са ма-
ри ји, и ца ро ва че тр де сет и јед ну го ди ну.
24. И чи ња ше што је зло пред Го спо дом и 

не от сту пи ни од јед но га гри је ха Је ро во-
а ма си на На ва то ва ко ји ма на ве де на гри-
јех Изра и ља.
25. Он по вра ти ме ђе Изра и ље ве од 

Ема та до мо ра уз по ље, по ри је чи Го спо да 
Бо га Изра и ље ва, ко ју ре че пре ко слу ге 
сво је га *Јо не си на Ама ти ји на, †про ро ка 
из Га те фе ра. *Јо на 1,1. †Мат. 12,39.
26. Јер *Го спод ви дје да је у љу тој не во љи 

Изра иљ, и да не ма ни шта ни од ухва ће-
но га ни од оста вље но га, и да не ма ни ко га 
да по мо гне Изра и љу. *5.Мој. 32,36.
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27. И не бје ше ре као *Го спод да за тре име 
Изра и ље во под не бом; за то их из ба ви 
пре ко Је ро во а ма си на Јо а со ва. *2.О цар. 13,5.
28. А оста ла дје ла Је ро во а мо ва, и све што 

је чи нио, и ју на штва ње го ва, ка ко је во је-
вао и ка ко је по вра тио Да ма ск и Емат од 
Ју де Изра и љу, ни је ли то за пи са но у Днев-
ни ку ца ре ва Изра и ље ви јех?
29. По том по чи ну Је ро во ам код ота ца 

сво јих, ца ре ва Изра и ље ви јех, а на ње го во 
се мје сто за ца ри За ха ри ја син ње гов.

Царство Јудино. Азарија или 
Озија и Јотам цареви.

Царство Израиљево. Цареви Захарија, 
Салум, Менајим, Факија и Фекај. 

Почетак асирског ропства.

15. Го ди не два де сет сед ме ца ро-
ва  ња Је ро во а мо ва над Изра-

и љем за ца ри се *Аза ри ја син Ама си јин 
над Ју дом. Озија  *2.О цар. 14,21.
2. Бје ше му ше сна ест го ди на кад се за-

ца ри, и ца ро ва пе де сет и дви је го ди не у 
Је ру са ли му. Ма те ри му бје ше име Је хо-
ли ја, из Је ру са ли ма.
3. Он чи ња ше што је пра во пред Го спо-

дом са сви јем као што је чи нио Ама си ја 
отац ње гов.
4. Али ви си не не бјеху обо ре не: На род још 

при но ша ше жр тве и ка ђа ше на ви си на ма.
5. А Го спод уда ри ца ра, те би гу бав до 

смр ти сво је; и жи вља ше у одво је ном 
до му; а Јо там син ца рев упра вља ше дво-
ром и су ђа ше на ро ду у зе мљи.
6. А оста ла дје ла Аза ри ји на и све што је 

чи нио, ни је ли то за пи са но у Днев ни ку 
ца ре ва Ју ди ни јех?
7. И по чи ну Аза ри ја код ота ца сво јих, и 

по гре бо ше га код ота ца ње го ви јех у гра ду 
Да ви до ву; а на ње го во се мје сто за ца ри 
Јо там син ње гов.
8. Три де сет осме го ди не ца ро ва ња Аза-

ри ји на над Ју дом за ца ри се За ха ри ја син 
Је ро во а мов над Изра и љем у Са ма ри ји, и 
ца ро ва шест мје се ци.
9. И чи ња ше што је зло пред Го спо дом 

као што су чи ни ли оци ње го ви; не от-
сту пи од гри је хо ва Је ро во а ма си на На ва-
то ва, ко ји ма на ве де на гри јех Изра и ља.

10. И по бу ни се на њ Са лум син Ја ви сов, 
и уби га пред на ро дом и по гу би га, и за-
ца ри се на ње го во мје сто.
11. А оста ла дје ла За ха ри ји на, ено за пи-

са на су у Днев ни ку ца ре ва Изра и ље ви јех.
12. То је *ри јеч †Го спод ња ко ју ре че Ју ју 

го во ре ћи: Си но ви тво ји до че твр то га ко-
ље на сје де ће на ‡при је сто лу Изра и ље ву. 
И зби се та ко.

*1.Пе тр. 1,25. †Псал. 33,11. ‡2.О цар. 10,30.
13. Са лум син Ја ви сов за ца ри се три де-

сет де ве те го ди не ца ро ва ња Ози ји на над 
Ју дом, а ца ро ва мје сец да на у Са ма ри ји.
14. Јер Ме на јим син Га ди јев из *Тер се по-

ди же се и до ђе у Са ма ри ју и уби Са лу ма 
си на Ја ви со ва у Са ма ри ји, и по гу би га, и 
за ца ри се на ње го во мје сто. *Пјес. 6,3.
15. А оста ла дје ла Са лу мо ва и бу на ко ју 

по ди же, ето, то је за пи са но у Днев ни ку 
ца ре ва Изра и ље ви јех.
16. Та да Ме на јим рас ко па *Тап су и по би 

све ко ји би ја ху у њој и у ме ђа ма ње зи ни јем 
од Тер се, јер му не отво ри ше, за то их по би 
и све труд не †же не њи хо ве рас по ри.

*1.О цар. 4,24. †2.О цар. 8,12.
17. Го ди не три де сет де ве те ца ро ва ња 

Аза ри ји на над Ју дом за ца ри се Ме на јим 
син Га ди јев над Изра и љем, и ца ро ва де-
сет го ди на у Са ма ри ји.
18. И чи ња ше што је зло пред *Го спо дом, 

не от сту пи све га ви је ка сво је га од гри је-
хо ва Је ро во а ма си на На ва то ва, ко ји ма 
на ве де на гри јех Изра и ља. *2.О цар. 15,24.
19. Та да Фул цар асир ски уда ри на зе мљу, 

а Ме на јим да де *Фу лу ти су ћу та ла на та 
сре бра да би му по мо гао да утвр ди †цар-
ство у сво јој ру ци. *1.Днев. 5,26. †2.О цар. 14,5.
20. А те нов це узе Ме на јим од Изра и ља, 

од сви јех бо га ти јех љу ди, да их да ца ру 
асир ском, од сва ко га по пе де сет си ка ла. 
Та ко се вра ти цар асир ски, и не за ба ви се 
он дје у зе мљи.
21. А оста ла дје ла Ме на ји мо ва и што је 

год чи нио, ни је ли за пи са но у Днев ни ку 
ца ре ва Изра и ље ви јех?
22. И по чи ну Ме на јим код ота ца сво јих, 

а на ње го во се мје сто за ца ри Фа ки ја син 
ње гов.
23. Го ди не пе де се те ца ро ва ња Аза ри ји на 

над Ју дом за ца ри се Фа ки ја син Ме на ји-
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мов над *Изра и љем у Са ма ри ји, и ца ро ва 
дви је го ди не. *1.О цар. 15,25.
24. И чи ња ше што је зло пред Го спо дом, не 

от сту пи од гри је хо ва Је ро во а ма си на На-
ва то ва, ко ји ма на ве де на гри јех Изра и ља.
25. И по бу ни се на њ Фе кај син Ре ма ли-

јин, вој во да ње гов, и уби га у Са ма ри ји у 
цар ском дво ру, с Ар го вом и Ари јем и с пе-
де сет љу ди си но ва Га ла до ви јех; и убив ши 
га за ца ри се на ње го во мје сто.
26. А оста ла дје ла Фа ки ји на и што је год 

чи нио, ено је за пи са но у Днев ни ку ца-
ре ва Изра и ље ви јех.
27. Го ди не пе де сет дру ге Аза ри је *ца ра 

Ју ди на за ца ри се †Фе кај син Ре ма ли јин 
над Изра и љем у Са ма ри ји, и ца ро ва два-
де сет го ди на. Озије  *Иса. 7,1. †2.Днев. 28,6.
28. И чи ња ше што је зло пред Го спо дом, не 

от сту пи од гри је хо ва Је ро во а ма си на На-
ва то ва, ко ји ма на ве де на гри јех Изра и ља.
29. У ври је ме Фе ка ја *ца ра Изра и ље ва 

до ђе Те лгат-Фе лна сар цар †асир ски, и узе 
Ијон и Авел-Вет ма ху и Ја нох и Ке дес и 
Асор и Га лад и ‡Га ли ле ју, сву зе мљу Неф та-
ли мо ву, и пре се ли на род одан де у Аси ри ју.

*1.О цар. 15,20. †Јер. 50,17. ‡Иса. 9,1.
30. Та да се по бу ни Оси ја син Илин на 

Фе ка ја си на Ре ма ли ји на и уби га и по гу би 
га, и за ца ри се на ње го во мје сто два де се те 
го ди не Јо та ма си на Ози ји на.
31. А оста ла дје ла Фе ка је ва и све што је 

чи нио, ено је за пи са но у Днев ни ку ца-
ре ва Изра и ље ви јех.
32. Дру ге го ди не ца ро ва ња Фе ка ја си на 

Ре ма ли ји на над Изра и љем за ца ри се * Јо-
там син Ози јин над Ју дом. *1.Днев. 3,12.
33. Би ја ше му два де сет и пет го ди на кад 

по че ца ро ва ти, и ца ро ва ше сна ест го-
ди на у Је ру са ли му. Ма те ри му бје ше име 
Је ру са, кћи Са до ко ва.
34. И чи ња ше што је пра во пред Го спо-

дом, са сви јем чи ња ше ка ко је чи нио 
Ози ја отац ње гов.
35. Али ви си не не бјеху обо ре не: На род 

још при но ша ше жр тве и ка ђа ше на ви си-
на ма. Он на чи ни нај ви ша вра та на до му 
Го спод њем.
36. А оста ла дје ла *Јо та мо ва и све што је 

чи нио, ни је ли за пи са но у Днев ни ку ца-
ре ва Ју ди ни јех? *2.Днев. 27,7.

37. У то ври је ме по че *Го спод пу шта ти на 
Ју ду Ре си на †ца ра сир ско га и Фе ка ја си на 
Ре ма ли ји на. *2.О цар. 10,32. †Иса. 7,1.
38. И Јо там по чи ну код ота ца сво јих, и 

би по гре бен код ота ца сво јих у гра ду Да-
ви да оца сво је га; а на ње го во се мје сто за-
ца ри Ахаз син ње гов.

Царство Јудино. Ахаз цар.

16.Го ди не се дам на е сте Фе ка ја си-
на Ре ма ли ји на за ца ри се Ахаз 

син Јо та мов цар Ју дин.
2. Два де сет го ди на би ја ше Аха зу кад 

по че ца ро ва ти, и ца ро ва ше сна ест го ди на 
у Је ру са ли му, али не чи ња ше што је пра во 
пред Го спо дом Бо гом ње го ви јем као Да-
вид отац ње гов.
3. Јер хо ђа ше пу тем ца ре ва Изра и ље ви-

јех, па и си на сво је га пу сти кроз огањ по 
гад ни јем дје ли ма на ро да ко је ода гна Го-
спод ис пред си но ва Изра и ље ви јех.
4. И при но ша ше жр тве и ка ђа ше на ви-

си на ма и по ху мо ви ма и под сва ким зе ле-
ни јем др ве том.
5. Та да до ђе Ре син цар сир ски и Фе кај 

син Ре ма ли јин цар Изра и љев, до ђо ше да 
би ју Је ру са лим, и оп ко ли ше Аха за; али га 
не мо го ше осво ји ти.
6. У то ври је ме Ре син цар сир ски по-

вра ти Сир ци ма Елат, и иза гна Ју де је из 
Ела та, и до ђо ше Сир ци у Елат и оста ше 
он дје до да нас.
7. Али Ахаз по сла по сла ни ке к Те лгат-

Фе лна са ру ца ру асир ском и по ру чи му: 
Слу га сам твој, хо ди и из ба ви ме из ру ку 
ца ра сир ско га и из ру ку ца ра Изра и ље ва, 
ко ји се по ди го ше на ме.
8. И узе Ахаз зла то и сре бро што се на ђе у 

до му Го спод њем и у ри зни ца ма до ма цар-
ско га, и по сла на дар ца ру асир ском.
9. И по слу ша га цар асир ски, и до ђе на 

Да ма ск и узе га, и пре се ли на род одан де у 
Кир, а Ре си на по гу би.
10. Та да цар Ахаз оти де на су срет Тел гат-

Фе лна са ру ца ру асир ском у Да ма ск; и ви-
дје цар Ахаз ол тар ко ји би ја ше у Да ма ску, 
па по сла све ште ни ку *Ури ји сли ку од то га 
ол та ра и од све на пра ве ње го ве. *Иса. 8,2.
11. И на чи ни све ште ник Ури ја ол тар са-

сви јем ка ко по сла цар Ахаз из Да ма ска, 
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она ко на чи ни Ури ја све ште ник, до кле се 
вра ти цар Ахаз из Да ма ска.
12. Па кад се цар вра ти из Да ма ска и ви-

дје ол тар, при сту пи к ње му и при не се жр-
тву на ње му.
13. И за па ли жр тву сво ју па ље ни цу и дар 

свој, и из ли на љев свој, и по кро пи ол тар 
кр вљу за хвал ни јех жр та ва сво јих.
14. А мје де ни *ол тар што бје ше пред Го-

спо дом пре не се с пред ње стра не до ма да 
не сто ји из ме ђу ње го ва ол та ра и до ма Го-
спод ње га, и на мје сти га по крај сво га ол-
та ра к сје ве ру. *2.Мој. 40,6.
15. И за по вје ди цар Ахаз Ури ји све ште-

ни ку го во ре ћи: На ве ли ком ол та ру па ли 
жр тву па ље ни цу ју тре њу и дар ве чер њи 
и жр тву па ље ни цу ца ре ву с да ром ње зи-
ни јем и жр тву па ље ни цу све га на ро да зе-
маљ ско га с да ро ви ма њи хо ви јем и на ље-
ви ма њи хо ви јем; и по ње му кро пи сва-
ком кр вљу од жр та ва па ље ни ца и сва ком 
кр вљу од дру гих жр та ва. А за ол тар мје-
де ни про ми сли ћу.
16. И учи ни све ште ник Ури ја све ка ко му 

за по вје ди цар Ахаз.
17. И опла те с под нож ја ски де цар *Ахаз 

и узе с њих уми ва о ни це, и мо ре ски де с 
во ло ва мје де ни јех ко ји би ја ху под њим, и 
мет ну га на под ка ме ни. *2.Днев. 28,24.
18. И стре ху су бот ну, ко ју би ја ху на чи-

ни ли у до му, и ула з цар ски, ко ји би ја ше 
спо ља, укло ни та ко ђер од до ма Го спод-
ње га, бо је ћи се ца ра асир ско га.
19. А оста ла дје ла Аха зо ва што је чи нио, 

ни је су ли за пи са на у Днев ни ку ца ре ва 
*Ју ди ни јех? *2.Днев. 28,26.
20. И по чи ну *Ахаз код ота ца сво јих, и 

би по гре бен код ота ца сво јих у гра ду Да-
ви до ву; а на ње го во се мје сто за ца ри Је зе-
ки ја син ње гов. *2.Днев. 28,27.

Царство Израиљево. Осија, посљедњи 
цар. Асирија кажњава отпад дјеце 

Израиљеве. Постанак новијех Самарјана.

17. Два на е сте го ди не ца ро ва ња 
Аха  зо ва над Ју дом за ца ри 

се у Са ма ри ји над Изра и љем *Оси ја син 
Илин, и ца ро ва де вет го ди на. *2.О цар. 15,30.

2. И чи ња ше што је зло пред Го спо дом, 
али не као ца ре ви Изра и ље ви ко ји бјеху 
при је ње га.
3. На ње га до ђе Сал ма на сар цар асир-

ски, и Оси ја му по ста слу га, те му пла-
ћа ше да нак.
4. Али цар асир ски опа зи да Оси ја хо ће 

да се од мет не, јер Оси ја по сла по сла ни ке к 
Со ју ца ру ми сир ском и не по сла дан ка го-
ди шње га ца ру асир ском; за то га оп ко ли цар 
асир ски и све зав ши ба ци га у там ни цу.
5. И цар асир ски про ђе сву зе мљу и до ђе 

на Са ма ри ју, и би је три го ди не.
6. Де ве те го ди не Оси ји не узе цар асир-

ски Са ма ри ју и од ве де Изра и ља у Аси-
ри ју и на се ли у Ала ју и у Аво ру на во ди 
Го за ну и у гра до ви ма мид ским.
7. А то би што си но ви Изра и ље ви гри је-

ши ше Го спо ду Бо гу сво је му, ко ји их је из-
вео из зе мље ми сир ске ис под ру ке фа ра-
о на ца ра ми сир ско га, и бо ја ше се дру гих 
бо го ва,
8. И хо ди ше по уред ба ма на ро да ко је ода-

гна Го спод ис пред си но ва Изра и ље ви јех, 
и ка ко чи ни ше ца ре ви Изра и ље ви;
9. И тај но чи ни ше си но ви Изра и ље ви 

што ни је пра во пред Го спо дом Бо гом њи-
хо ви јем, и по гра ди ше ви си не по сви јем 
гра до ви ма сво јим, од ку ле стра жар ске до 
гра до ва ози да ни јех.
10. И по ди го ше ли ко ве и лу го ве на сва-

ком ви со ком ху му и под сва ким зе ле ни-
јем др ве том.
11. И ка ђа ху ону да по сви јем ви си на ма 

као на ро ди ко је ода гна Го спод ис пред њих, 
и чи ња ху зле ства ри гње ве ћи Го спо да.
12. И слу жа ху гад ни јем бо го ви ма, за ко је 

им бје ше *Го спод ре као: Не чи ни те то.
*3.Мој. 26,1.

13. И Го спод опо ми ња ше Изра и ља и 
Ју ду пре ко сви јех про ро ка и сви јех ви дје-
ла ца го во ре ћи: Вра ти те се са зли јех пу-
те ва сво јих и др жи те за по ви је сти Мо је и 
уред бе Мо је по све му за ко ну ко ји сам за-
по вје дио оци ма ва шим и ко ји сам вам по-
слао по слу га ма сво јим про ро ци ма.
14. Али не по слу ша ше; не го бје ху твр до-

вра ти као и оци њи хо ви, ко ји не вје ро-
ва ше Го спо ду Бо гу сво је му.
15. И од ба ци ше уред бе Ње го ве и *за вјет 

Ње гов, ко ји учи ни с оци ма њи хо ви јем, 

ДРУ ГА КЊИ ГА О ЦА РЕ ВИ МА,  ГЛ. 16. 17.



– 361 –

и свје до чан ства Ње го ва, ко ји ма им свје-
до ча ше, и хо ди ше за ни шта ви лом и †по-
ста ше ни шта ви, и за на ро ди ма ко ји би ја ху 
око њих, за ко је им бје ше за по вје дио Го-
спод да не чи не као они. *5.Мој. 29,25. †Јер. 2,5.
16. И оста ви ше све за по ви је сти *Го спо да 

Бо га сво је га, и на чи ни ше се би ли ве не ли-
ко ве, два те ле та, и лу го ве, и кла ња ше се 
свој вој сци не бе ској, и слу жи ше †Ва лу.

*1.О цар. 14,15. †1.О цар. 16,31.
17. И про во ди ше си но ве сво је и *кће ри 

сво је кроз †огањ, и да ва ше се на вра ча ње 
и га та ње, и про да ше се да чи не зло пред 
‡Го спо дом гње ве ћи Га.

*Псал. 106,37. †5.Мој. 18,10. ‡2.О цар. 21,6.
18. За то се Го спод раз гње ви вр ло на 

Изра и ља, и од ба ци их од Се бе, те не оста 
не го са мо пле ме Ју ди но.
19. Па ни *Ју да не др жа ше за по ви је сти 

†Го спо да Бо га сво је га, не го хо ђа ше по 
уред ба ма ко је на чи ни ше Изра иљ ци.

*Јер. 3,8. †Амос 2,4.
20. За то *Го спод по вр же све потомство 

Изра и ље во, и му чи их, и пре да де их у 
ру ке они ма ко ји их пли је не, до кле их и 
од ба ци од се бе. *2.О цар. 13,3.  одбаци
21. Јер се оци је пи ше Изра иљ ци од до ма 

Да ви до ва, и *по ста ви ше ца рем Је ро во а ма 
си на На ва то ва, а Је ро во ам од би Изра иљ це 
од Го спо да и на ве де их да гри је ше гри је хом 
ве ли ким. *1.О цар. 12,20.
22. И хо ди ше си но ви Изра и ље ви у сви-

јем гри је си ма Је ро во а мо ви јем ко је је он 
чи нио, и не от сту пи ше од њих;
23. До кле Го спод не од ба ци *Изра и ља 

од Се бе као што је го во рио пре ко сви јех 
слу гу сво јих про ро ка, и та ко пре се љен би 
Изра иљ из зе мље сво је у Асир ску до да-
на шње га да на. *1.О цар. 14,16.
24. По том до ве де цар асир ски љу де из 

Ва ви ло на и из Ху те и из Аве и из Ема та 
и из Се фар ви ма, и на се ли их у гра до ви ма 
са ма риј ским мје сто Изра и ља ца, и на сли-
је ди ше *Са ма ри ју, и жи вља ху по гра до-
ви ма ње зи ни јем. *2.О цар. 18,34.
25. А кад по че ше жи вје ти он дје, не бо-

ја ху се Го спо да, а Го спод по сла на њих ла-
во ве, ко ји их да вља ху.

26. За то ре ко ше ца ру асир ском го во ре  ћи: 
Ови на ро ди ко је си до вео и на се лио у гра до-
ви ма са ма риј ским не зна ју за ко на Бо га оне 
зе мље; за то по сла на њих ла во ве, ко ји их ето 
мо ре, јер не зна ју за ко на Бо га оне зе мље.
27. Та да за по вје ди цар асир ски и ре че: 

Од ве ди те она мо јед но га од све ште ни ка 
ко је сте до ве ли одан де, па не ка иде и сје ди 
он дје, не ка их учи за ко ну Бо га оне зе мље.
28. И та ко је дан од све ште ни ка, ко је би ја ху 

од ве ли из Са ма ри је, до ђе и на ста ни се у Ве-
ти љу, и уча ше их ка ко ће се бо ја ти Го спо да.
29. Али на чи ни ше се би сва ки на род сво је 

бо го ве, и по ме та ше их у ку ће на ви си нама, 
ко је би ја ху на чи ни ли Са ма р ја ни, сва ки на-
род у сво јим гра до ви ма у ко ји ма жи вља ху.
30. Јер Ва ви ло ња ни на чи ни ше Со кот-

Ве но ту, а Ху ћа ни на чи ни ше Нер га ла, а 
Ема ћа ни на чи ни ше Аси ма;
31. И Авља ни на чи ни ше Ни ва за и Тар-

та ка, а Се фар вим ци спа љи ва ху си но ве 
сво је ог њем Адра ме ле ху и Ана ме ле ху бо-
го ви ма се фар вим ским.
32. Али се бо ја ху Го спо да, и по ста ви ше 

из ме ђу се бе све ште ни ке на ви си на ма, ко-
 ји им слу жа ху у до мо ви ма на ви си нама;
33. Бо ја ху се *Го спо да, али и сво јим бо го-

ви ма слу жа ху по оби ча ју они јех на ро да 
из ко јих их пре се ли ше. *Иса. 29,13.
34. И до да на шње га да на ра де по ста ри-

јем оби ча ји ма; не бо је се Го спо да а не ра де 
ни по сво јим уред ба ма и оби ча ји ма, ни 
по за ко ну и за по ви је сти што је за по вје-
дио Го спод си но ви ма Ја ко вљевијем, ко-
је му над је име *Изра иљ; *1.Мој. 32,28.
35. С ко ји ма учи ни *Го спод за вјет и за по-

вје ди им и ре че: Не бој те се дру гих бо го ва 
ни ти им се кла њај те ни ти им слу жи те 
ни ти им при но си те жр та ва; *2.Мој. 20,5.
36. Не го *Го спо да, ко ји вас је из вео из зе-

мље ми сир ске си лом ве ли ком и ми ши цом 
по диг ну том, Ње га се бој те и Ње му се кла-
њај те и Ње му при но си те жр тве; *5.Мој. 10,20.
37. И уред бе и пра ви ла и за кон и за по ви-

је сти што вам је на пи сао др жи те из вр шу-
ју ћи их ва зда, и не бој те се дру гих бо го ва.
38. И не за бо ра вљај те за вје та ко ји је учи-

нио с ва ма, и не бој те се дру гих бо го ва.
39. Не го Го спо да Бо га сво је га бој те се, и 

Он ће вас из ба ви ти из ру ку сви јех не при-
ја те ља ва ших.
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40. Али не по слу ша ше, не го ра ди ше по 
ста ром свом оби ча ју.
41. Та ко ови на ро ди бо ја ху се *Го спо да и 

идо ли ма сво јим слу жа ху; и си но ви њи-
хо ви и си но ви си но ва њи хо ви јех чи не 
до да на шње га да на она ко ка ко су чи ни ли 
оци њи хо ви. *Исус Н. 24,14.

Царство Јудино. Језекија цар. 
Сенахирим опсједа Јерусалим.

18.А тре ће го ди не ца ро ва ња Оси-
је си на Или на над Изра и љем 

за ца ри се *Је зе ки ја син Аха зов над Ју дом.
*2.Днев. 28,27.

2. Би ја ше му два де сет и пет го ди на кад 
по че ца ро ва ти, и ца ро ва два де сет и де-
вет го ди на у Је ру са ли му. Ма те ри му бје ше 
име Ави ја, кћи За ха ри ји на.
3. И чи ња ше што је пра во пред Го спо дом 

са сви јем као што је чи нио Да вид отац 
ње гов.
4. Он обо ри ви си не, и из ло ми ли ко ве 

и исје че лу го ве, и раз би зми ју од мје ди, 
ко ју бје ше на чи нио Мој си је*, јер јој до-
та да ка ђа ху си но ви Изра и ље ви; а звали 
су је Не ус тан. *4.Мој. 21,9.  Ствар од мједи
5. Узда ше се у Го спо да Бо га Изра и ље ва, и 

не би та кво га из ме ђу сви јех ца ре ва Ју ди-
ни јех по сли је ње га ни при је ње га.
6. Јер при о ну за Го спо да, не от сту пи од 

ње га, не го др жа за по ви је сти ко је за по-
вје ди Го спод Мој си ју.
7. И Го спод би ја ше с њим; ку да год иђа ше 

на пре до ва ше; и од мет ну се од ца ра асир-
ско га, те му не би слу га.
8. Он по би Фи ли сте је до Га зе и ме ђе ње-

зи не, од ку ле стра жар ске до гра да ози да на.
9. А че твр те го ди не ца ро ва ња Је зе ки-

ји на, а то је сед ма го ди на ца ро ва ња Оси је 
си на Или на над Изра и љем, по ди же се 
Сал ма на сар цар асир ски на Са ма ри ју, и 
оп ко ли је.
10. И по сли је три го ди не узе је; ше сте го-

ди не ца ро ва ња Је зе ки ји на, а де ве те го-
ди не ца ро ва ња *Оси ји на над Изра и љем, 
би узе та Са ма ри ја. *2.О цар. 17,6.
11. И од ве де цар асир ски Изра иљ це у 

Аси ри ју, и на се ли их у Ала ју и у Аво ру на 
во ди Го за ну и по гра до ви ма мид ским.
12. Јер не слу ша ше гла са *Го спо да Бо га 

сво је га и пре сту па ше за вјет Ње гов, све 

што им је за по вје дио Мој си је слу га Го-
спод њи, не слу ша ше ни ти тво ри ше.

*2.О цар. 17,7.
13. А че тр на е сте го ди не ца ро ва ња Је зе-

ки ји на по ди же се *Се на хи рим цар асир-
ски на све твр де гра до ве Ју ди не, и узе их.

*2.Днев. 32,1.
14. Та да Је зе ки ја цар Ју дин по сла у Ла хис 

к *ца ру асир ском и по ру чи му: Згри је шио 
сам; вра ти се од ме не, што год на мет неш на 
ме но си ћу. А цар асир ски на мет ну на Је зе-
ки ју ца ра Ју ди на три ста та ла на та сре бра и 
три де сет та ла на та зла та. *2.О цар. 19,8.
15. И да де цар *Је зе ки ја све †сре бро што 

се на ђе у до му Го спод њем и у ри зни ца ма 
цар ско га дво ра. *Иса. 39,2. †2.О цар. 16,8.
16. У то ври је ме цар Је зе ки ја рас ко па 

вра та на цр кви Го спод њој и пра го ве ко је 
сам бје ше око вао, и да де ца ру асир ском.
17. Али цар *асир ски по сла Тар та на и 

Рав са ри са и Рав са ка из Ла хи са к ца ру Је-
зе ки ји у Је ру са лим с ве ли ком вој ском; и 
они се по ди го ше и до ђо ше у Је ру са лим; 
и по ди гав ши се и до шав ши ста до ше код 
ја за Гор ње га је зе ра, ко ји је по крај пу та у 
по љу †Бје ља ре ву. *Иса. 20,1. †Иса. 7,3.
18. И ста до ше ви ка ти ца ра. Та да до ђе к 

њи ма Ели ја ким син Хел ки јин, ко ји би-
ја ше над дво ром, и Сом на пи сар и Јо ах 
син Аса фов па ме тар.
19. И ре че им Рав сак: Ка жи те ца ру Је зе-

ки ји: Ова ко ка же ве ли ки цар, цар асир-
ски: Ка ква је то узда ни ца, у ко ју се уздаш?
20. Ти ве лиш, али су пра зне ри је чи, да 

имаш савје та и си ле за рат. У што се, да-
кле, уздаш, те си се од мет нуо од ме не?
21. Гле, уздаш се у *Ми сир, у штап од тр-

ске сло мље не, на ко ји ако се ко на сло ни, 
ући ће му у ру ку и про бо шће је; та кав је 
фа раон цар †ми сир ски сви ма ко ји се 
узда ју у њ. *Иса. 36,6. †Је зек. 29,6.
22. Ако ли ми ре че те: Узда мо се у *Го-

спо да Бо га сво је га; ни је ли то онај чи је је 
ви си не и ол та ре обо рио Је зе ки ја и за по-
вје дио Ју ди и Је ру са ли му: Пред ови јем ол-
та ром кла њај те се у Је ру са ли му. *Иса. 36,7.
23. Хај де, за те ци се мо је му го спо да ру 

ца ру асир ском; и да ћу ти дви је ти су ће 
ко ња, ако мо жеш до ба ви ти ко ји ће ја ха ти 
на њи ма. обавежи се
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24. Ка ко ћеш, да кле, од би ти и јед но га 
вој во ду из ме ђу нај ма њих слу гу го спо-
да ра моје га? Али се ти уздаш у Ми сир за 
ко ла и ко њи ке.
25. Сврх то га, еда ли сам ја без *Го спо да 

до шао на ово мје сто да га за трем? Го спод 
ми је ре као: Иди на ту зе мљу, и за три је.

*Иса. 7,17; 2.О цар. 19,6.
26. Та да Ели ја ким син Хел ки јин и Сом на 

и Јо ах ре ко ше Рав са ку: Го во ри слу га ма 
сво јим сир ски, јер ра зу ми је мо, а не мој 
нам го во ри ти ју деј ски да слу ша на род на 
зи ду.
27. А Рав сак им ре че: Еда ли ме је го спо-

дар мој по слао го спо да ру тво је му или 
те би да ка жем ове ри је чи? Ни је ли ти јем 
љу ди ма, што сје де на зи ду, да је ду сво ју 
не чист и да пи ју сво ју мо кра ћу с ва ма?
28. Та да ста де Рав сак и по ви ка иза гла са 

ју деј ски, и ре че го во ре ћи: Чуј те ри јеч ве-
ли ко га ца ра, ца ра асир ско га.
29. Ова ко ка же цар: Не мој те да вас ва ра 

Је зе ки ја; јер вас не мо же из ба ви ти из мо је 
ру ке.
30. Не мој те да вас на го во ри Је зе ки ја да 

се по у зда те у Го спо да, го во ре ћи: Го спод 
ће нас из ба ви ти, и овај се град не ће да ти у 
ру ке ца ру асир ском.
31. Не слу шај те Је зе ки је; јер ова ко ка же 

цар асир ски: Учи ни те мир са мном, и хо-
ди те к ме ни, па је ди те сва ки са сво га чо-
ко та и сва ки са сво је смо кве, и пиј те 
сва ки из сво је га сту ден ца.
32. До кле не до ђем и од ведем вас у *зе мљу 

као што је ва ша, у зе мљу обил ну жи том и 
ви ном, у зе мљу обил ну хље бом и ви но гра-
ди ма, у зе мљу обил ну ма сли ном и уљем и 
ме дом, па ће те жи вје ти и не ће те из ги ну ти. 
Не слу шај те Је зе ки је, јер вас ва ра го во-
ре ћи: Го спод ће нас из ба ви ти. *5.Мој. 8,7.
33. Је ли ко ји из ме ђу бо го ва дру гих на-

ро да из ба вио сво ју зе мљу из ру ке ца ра 
асир ско га?
34. Гдје су бо го ви *емат ски и ар фад ски? 

Гдје су бо го ви се фар вим ски, ен ски и ав-
ски, је су ли из ба ви ли †Са ма ри ју из мо јих 
ру ку? *2.О цар. 19,13. †2.О цар. 17,24.
35. Ко ји су из ме ђу сви јех бо го ва ови-

јех зе ма ља из ба ви ли зе мљу сво ју из мо је 

ру ке, а *Го спод ће из ба ви ти Је ру са лим из 
мо је ру ке? *Псал. 2,4.
36. Али на род му ча ше, и не од го во ри ше 

му ни ри је чи, јер цар бје ше за по вје дио и 
ре као: Не од го ва рај те му.
37. Та да Ели ја ким син Хел ки јин, ко ји би-

ја ше над дво ром, и *Сом на пи сар и Јо ах 
син Аса фов, па ме тар, до ђо ше к Је зе ки ји 
раз дрв ши ха љи не, и ка за ше му ри је чи 
Рав са ко ве. *Иса. 22,15.

Језекија се моли Богу. Исаија обриче 
спасење. Сенахирим убијен.

19.А кад то чу цар *Је зе ки ја, раз-
дри је ха љи не сво је и ве за око 

се бе ко стри јет, па оти де у дом Го спод њи.
*Иса. 37,1.

2. И по сла Ели ја ки ма, ко ји би ја ше над 
дво ром, и Сом ну пи са ра и нај ста ри је све-
ште ни ке об у че не у ко стри јет к Иса и ји 
про ро ку си ну Амо со ву.
3. И ре ко ше му: Ова ко ве ли Је зе ки ја: Ово 

је дан не во ље и ка ра и ру га; јер при спје ше 
дје ца до по ро ђа ја, а не ма сна ге да се ро де.
4. Да ако је чуо Го спод Бог твој све што 

ре че Рав сак, ко је га по сла цар асир ски го-
спо дар ње гов да ру жи Бо га жи во га и да Га 
ври је ђа ри је чи ма, ко је је чуо Го спод Бог 
твој; по мо ли се за Оста так ко ји се на ла зи.
5. И до ђо ше к Иса и ји слу ге ца ра Је зе ки је.
6. И ре че им Иса и ја: Ова ко ре ци те го-

спо да ру сво је му: Ова ко ве ли Го спод: Не 
пла ши се од ри је чи ко је си чуо, ко ји ма ху-
ли ше на Ме слу ге ца ра асир ско га.
7. Ево, Ја ћу пу сти ти на њ дух, те ће чу ти 

глас и вра ти ти се у сво ју зе мљу, и учи ни ћу 
да по ги не од ма ча у сво јој зе мљи.
8. И та ко вра тив ши се Рав сак на ђе ца ра 

асир ско га гдје би је Лив ну, јер бје ше чуо 
да је оти шао од Ла хи са.
9. А он чу за Ти ра ку ца ра ху ско га гдје ка-

за ше: Ево иде да се би је с то бом. За то опет 
по сла по сла ни ке Је зе ки ји го во ре ћи:
10. Ова ко ре ци те *Је зе ки ји ца ру Ју ди ну: 

Не мој да те ва ра Бог твој, у ко је га се уздаш 
го во ре ћи: Не ће се да ти Је ру са лим у ру ке 
ца ру асир ском. *Иса. 37,10.
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11. Ето чуо си шта су учи ни ли ца ре ви 
асир ски сви јем зе мља ма по трв ши их са-
сви јем; а ти ли ћеш се из ба ви ти?
12. Је су ли на ро де ко је са тр ше оци мо ји 

из ба ви ли бо го ви њи хо ви, Го сан це, Ха-
ран це, Ресе фе и си но ве Еде но ве, ко ји би-
ја ху у Те ла са ру?
13. Гдје је цар *емат ски и цар ар фад ски и 

цар од гра да †Се фар ви ма, од Ене и Аве?
*2.О цар. 18,34. †2.О цар. 17,24.

14. А кад *Је зе ки ја при ми књи гу из ру ку 
по сла ни ка и про чи та је, оти де у дом Го-
спод њи, и раз ви је Је зе ки ја пред Го спо дом.

*Иса. 37,14.
15. И по мо ли се Је зе ки ја *Го спо ду го во-

ре ћи: Го спо де Бо же †Изра и љев, ко ји сје-
диш на хе ру ви ми ма, Ти си сам Бог сви јем 
цар стви ма на зе мљи, Ти си ство рио не бо 
и зе мљу, *Псал. 96,5; 1.Сам. 4,4. †Псал. 80,1.
16. Приг ни, Го спо де, ухо сво је и чуј; 

отво ри, Го спо де, очи сво је и ви ди; чуј 
ри је чи Се на хи ри ма, ко ји по сла да ру жи 
Бо га жи во га.
17. Исти на је, Го спо де, опу сто ши ли су ца-

ре ви асир ски оне на ро де и зе мље њи хо ве;
18. И по ба ца ли су бо го ве њи хо ве у огањ, 

јер не би ја ху бо го ви, не го дје ло ру ку чо-
вје чи јих, др во и ка мен; за то их по тре ше.
19. И за то, Го спо де Бо же наш, из ба ви нас 

из ру ку ње го ви јех, да по зна ју сва цар ства 
на зе мљи да си Ти Го спо де сам Бог.
20. Та да по сла Иса и ја син Амо сов Је зе-

ки ји, и по ру чи му: Ова ко ве ли Го спод Бог 
Изра и љев: Усли шио сам за што си Ми се 
мо лио због Се на хи ри ма ца ра асир ско га.
21. Ово је ри јеч ко ју из ре че Го спод за њ: 

Ру га ти се и пот сми је ва ти се дје вој ка, кћи 
*си он ска, за то бом ма ше гла вом кћи је ру-
са лим ска. *Плач 2,13.
22. Ко га си ру жио и ху лио, и на ко га си 

по ди гао глас, и по ди гао увис очи сво је? 
На Све ца *Изра и ље ва. *Иса. 5,24.
23. Пре ко по сла ни ка сво јих ру жио си *Го-

спо да и ре као си: С мно штвом ко ла сво јих 
изи ђох на ви со ке го ре, на стра не ли ван ске, 
и по сје ћи ћу ви со ке ке дре ње го ве и ли је пе 
је ле ње го ве, и ући ћу у крај њи стан ње гов, 
у шу му ње го ва Кар ми ла. *Псал. 20,7.

24. Ја сам ко пао и пио во ду ту ђу, и ису шио 
сам сто па ма сво јим све по то ке гра до ви ма.
25. Ни је си ли чуо да Ја то одав но чи ним 

и од иско на да сам та ко уре дио? Са да пу-
штам то, да пре вра тиш твр де гра до ве у 
пу сте го ми ле. давнина
26. За то ко ји у њи ма жи ве из не мо го ше, 

упла ши ше се и сме то ше се, по ста ше као 
тра ва пољ ска, као зе ле на тра ви ца, као 
тра ва на кро во ви ма, ко ја се су ши при је 
не го са зри.
27. Знам сје де ње тво је, и по ла же ње тво је и 

до ла же ње тво је знам, и ка ко бје сниш на Ме.
28. Јер бје сниш на Ме, и тво ја оби јест 

до ђе до Мо јих уши ју; за то ћу мет ну ти бр-
њи цу сво ју на но здр ве тво је и узду сво ју у 
гу би цу тво ју, па ћу те од ве сти на траг пу-
тем ко јим си до шао.
29. А те би ово не ка бу де знак: Је шће те 

ове го ди не што са мо од се бе ро ди, и дру ге 
го ди не што опет са мо од се бе ро ди; а 
тре ће го ди не сиј те и жа њи те и са ди те ви-
но гра де и је ди те род с њих.
30. Јер Оста так до ма Ју ди на, што оста не, 

опет ће пу сти ти жи ле оздо и ро ди ти озго.
31. Јер ће из *Је ру са ли ма иза ћи Оста так, 

и из го ре Си о на, ко ји се са чу ва ју. Рев ност 
†Го спо да над вој ска ма учи ни ће то.

*Иса. 37,32. †Иса. 9,7.
32. За то ова ко ве ли Го спод за ца ра асир-

ско га: Не ће ући у овај град ни ти ће ба ци ти 
амо стри је ле, не ће се при ма ћи ње му са шти-
том, ни ти ће ис ко па ти оп ко па око ње га.
33. Вра ти ће се пу тем ко јим је до шао, а у 

град овај не ће ући, ве ли Го спод.
34. Јер ћу бра ни ти тај *град, и са чу ва ћу га 

се бе ра ди и ра ди †Да ви да слу ге сво је га.
*2.О цар. 20,6. †1.О цар. 11,12.

35. И исту ноћ ан ђео Го спод њи изи ђе и 
по би у око лу асир ском сто и осам де сет и 
пет ту су ћа; и кад уста ше ују тру, а то све 
са ми мр тва ци.
36. Те се по ди же Се на хи рим цар асир ски, 

и оти де, и вра тив ши се оста у Ни не ви ји.
37. И кад се кла ња ше у до му Ни сро ка 

бо га сво је га, Адра ме лех и Са ра сар си-
но ви ње го ви уби ше га ма чем, а са ми по-
бје го ше у зе мљу Ара рат ску, и на ње го во 
се мје сто за ца ри Еса ра дон син ње гов.
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Језекијино излечење и продужење 
живота. Разметљивост пред 

посланицима из Вавилона и смрт.

20.У то ври је ме раз бо ље се *Је зе-
ки ја на смрт; и до ђе к ње му 

†про рок Иса и ја син Амо сов и ре че му: 
Ова ко ве ли Го спод: На ре ди за ку ћу сво ју, 
јер ћеш умри је ти и не ћеш оста ти жив.

*2.Днев. 32,24. †Иса. 38,1.
2. А он се окре те ли цем к зи ду, и по мо ли 

се Го спо ду го во ре ћи:
3. Ох, Го спо де, опо ме ни се да сам јед на ко 

хо дио пред То бом вјер но и с ци је ли јем ср-
цем, и тво рио што је Те би угод но. И пла ка 
Је зе ки ја ве о ма.
4. И Иса и ја још не бје ше оти шао до по-

ло ви не дво ра, а до ђе му ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:
5. Вра ти се и ре ци Је зе ки ји, во ђу на ро да 

Мо је га: Ова ко ве ли Го спод Бог Да ви да 
оца тво је га: Чуо сам мо ли тву тво ју, и ви-
дио сам су зе тво је; ево ис ци је ли ћу те, до 
три да на ићи ћеш у дом Го спод њи.
6. И до да ћу ти ви је ку пет на ест го ди на, 

и из ба ви ћу те бе и овај град из ру ку ца ра 
асир ско га, и бра ни ћу овај град Се бе ра ди 
и ра ди Да ви да слу ге сво је га.
7. По том ре че Иса и ја: До не си те гру ду су-

хих смо ка ва. И до не сав ши при ви ше му 
на оток, и ис ци је ли се.
8. А Је зе ки ја ре че Иса и ји: Шта ће би ти 

знак да ће ме Го спод ис ци је ли ти и да ћу 
до три да на оти ћи у дом Го спод њи?
9. А Иса и ја ре че: Ово не ка ти бу де знак 

од Го спо да да ће учи ни ти Го спод што је 
ре као: Хо ћеш ли да оти де сјен де сет ко ље-
на ца на при јед или да се вра ти де сет ко ље-
на ца на траг?
10. А Је зе ки ја ре че: Ла ко је да сјен оти де 

на при јед де сет ко ље на ца; не мој, не го не ка 
се вра ти сјен де сет ко ље на ца на траг.
11. И Иса и ја про рок за ва пи ка *Го спо ду, и 

вра ти Го спод сјен по ко љен ци ма по ко ји ма 
би ја ше оти шао на сун ча ни ку Аха зо ву на-
траг за де сет ко ље на ца. *Исус Н. 10,12.
12. У то ври је ме Ве ро дах-Ва ла дан, син 

*Ва ла да нов, цар ва ви лон ски по сла књи гу 
с да ром Је зе ки ји; јер бје ше чуо да је бо ле-
стан Је зе ки ја. или: Меродах  *Иса. 39,1.

13. И *Је зе ки ја са слу шав по сла ни ке по-
ка за им све ри зни це сво је, сре бро и зла то 
и ми ри се, и нај бо ље уље, и ку ћу гдје му 
бје ше оруж је, и што се год на ла жа ше у 
ри зни ца ма ње го ви јем, не оста ни шта да 
им не по ка за Је зе ки ја у ку ћи сво јој и у 
све му го спод ству сво јем. *2.Днев. 32,27.
14. Та да до ђе про рок Иса и ја ца ру Је зе-

ки ји и ре че му: Шта су го во ри ли ти љу ди 
и ода кле су до шли к те би? А Је зе ки ја ре че: 
Из даљ не зе мље до шли су, из Ва ви ло на.
15. А он ре че: Шта су ви дје ли у твом 

дво ру? А Је зе ки ја ре че: Ви дје ли су све што 
има у мом дво ру; ни је оста ло ни шта у ри-
зни ца ма мо јим да им ни је сам по ка зао.
16. Та да ре че Иса и ја Је зе ки ји: Чуј ри јеч 

Го спод њу:
17. Ево до ћи ће ври је ме кад ће се од ни-

је ти у *Ва ви лон све што има у ку ћи тво-
јој, и што су са би ра ли оци тво ји до да нас, 
не ће оста ти ни шта, ве ли † Го спод.

*2.О цар. 25,13. †2.О цар. 24,2.
18. И си но ве тво је, ко ји ће иза ћи од те бе, 

ко је ћеш ро ди ти, узе ће да бу ду дво ра ни у 
дво ру *ца ра ва ви лон ско га. *2.О цар. 24,12.
19. А Је зе ки ја ре че Иса и ји: До бра је ри јеч 

*Го спод ња, ко ју си ре као. Још ре че: Је ли, за 
мо је га ви је ка би ће мир и вје ра? *Плач 3,22.
20. А оста ла дје ла Је зе ки ји на и сва ју на-

штва ње го ва, и ка ко је на чи нио је зе ро, 
и во ду до вео у град, ни је ли за пи са но у 
Днев ни ку ца ре ва Ју ди ни јех?
21. И по чи ну Је зе ки ја код ота ца сво јих, а 

на ње го во се мје сто за ца ри Ма на си ја син 
ње гов.

Царство Јудино. 
Цареви Манасија и Амон.

21.Два на ест го ди на бје ше Ма на-
си ји кад по че ца ро ва ти, и ца-

ро ва пе де сет и пет го ди на у Је ру са ли му. 
Ма те ри му бје ше име Еф си ва.
2. И чи ња ше што је зло пред Го спо дом по 

гад ни јем дје ли ма на ро да, ко је Го спод ода-
гна ис пред си но ва Изра и ље ви јех;
3. Јер опет на чи ни ви си не, ко је бје ше по-

тро Је зе ки ја отац ње гов, и по ди же ол та ре 
Ва лу, и на чи ни луг као што бје ше на чи-
нио Ахав цар Изра и љев, и кла ња ше се 
свој вој сци не бе ској и слу жа ше јој.

И
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4. И на чи ни ол та ре у до му Го спод њем, за 
ко ји бје ше ре као Го спод: У Је ру са ли му ћу 
на мје сти ти име сво је;
5. На чи ни ол та ре свој вој сци не бе ској у 

два три је ма до ма Го спод ње га.
6. И си на сво је га про ве де кроз огањ, и 

вра ча ше и га та ше, и уре ди оне што се до-
го ва ра ју с ду хо ви ма и вра ча ре; и чи ња ше 
вр ло мно го што је зло пред Го спо дом, 
гње ве ћи Га.
7. И по ста ви ре зан лик шум ски ко ји на-

чи ни у до му, за ко ји бје ше ре као Го спод 
Да ви ду и Со ло му ну си ну ње го ву: У овом 
до му и у Је ру са ли му, ко ји иза брах из ме ђу 
сви јех пле ме на Изра и ље ви јех, на мје сти-
 ћу име сво је до ви је ка;
8. И не ћу ви ше да ти да се мак не но га си-

но  ви ма Изра и ље ви јем из зе мље ко ју да дох 
оци ма њи хо ви јем, ако са мо уз др же и ус тво-
 ре све што сам им за по вје дио, и сав за кон 
ко ји им је за по вје дио Мој слу га Мој си је.
9. Али не по слу ша ше, јер их за ве де Ма-

на си ја, те чи ни ше го ре не го на ро ди, 
ко је ис три је би Го спод ис пред си но ва 
Изра и ље ви јех.
10. А Го спод го во ра ше пре ко слу гу сво-

јих про ро ка го во ре ћи:
11. Што учи ни *Ма на си ја цар Ју дин та 

гад на дје ла чи не ћи го ре од све га што су 
чи ни ли †Амо ре ји ко ји при је ње га бјеху, 
и на ве де на гри јех и Ју ду гад ни јем бо го-
ви ма сво јим; *2.О цар. 23,26. †1.О цар. 21,26.
12. За то ова ко ве ли *Го спод Бог †Изра-

и љев: Ево, Ја ћу пу сти ти зло на Је ру са-
лим и на Ју ду, да ће сва ко ме ко чу је зу-
ја ти оба уха. *1.Сам. 3,11. †Јер. 19,3.
13. Јер ћу за тег ну ти над Је ру са ли мом 

уже са ма риј ско и мје ри ла до ма Аха во ва, 
и збри са ћу Је ру са лим, као што се бри ше 
здје ла, из бри ше се па се из вр не.
14. И оста ви ћу Оста так на сљед ства сво-

је га, и да ћу их у ру ке не при ја те љи ма њи-
хо ви јем да бу ду пли јен и гра беж сви јем 
не при ја те љи ма сво јим.
15. Јер чи ни ше што је зло пре да Мном, 

и гње ви ше Ме од да на кад изи ђо ше оци 
њи хо ви из Ми си ра до да нас.
16. Још и пра ву крв ве о ма мно гу про ли 

Ма на си ја та ко да на пу ни *Је ру са лим од 
кра ја до кра ја, осим †гри је ха сво је га ко-

јим на ве де Ју ду на гри јех да чи ни што је 
зло пред Го спо дом. *2.О цар. 24,4. †Плач 4,13.
17. А оста ла дје ла Ма на си ји на и све што 

је чи нио, и гри јех, ко јим је гри је шио, ни је 
ли то за пи са но у Днев ни ку ца ре ва Ју ди-
ни јех?
18. И по чи ну Ма на си ја код ота ца сво јих, 

и би по гре бен у вр ту код до ма сво је га, у 
вр ту Ози ну; а на ње го во мје сто за ца ри се 
Амон син ње гов.
19. Два де сет и дви је го ди не има ше *Амон 

кад по че ца ро ва ти, и ца ро ва дви је го ди не у 
Је ру са ли му. Ма те ри му бје ше име Ме су ле-
ме та, кћи Ару со ва, из Јо те ве. *2.Днев. 33,21.
20. Он чи ња ше што је зло пред Го спо дом, 

као што је чи нио Ма на си ја отац ње гов.
21. И хо ђа ше сви јем пу тем ко јим је хо-

дио отац ње гов, и слу жа ше гад ни јем бо-
го ви ма, ко ји ма је слу жио отац ње гов, и 
кла ња ше им се.
22. И оста ви *Го спо да Бо га ота ца сво јих, 

и не хо ди пу тем Го спод њим. *Суд. 2,12.
23. А слу ге Амо но ве по бу ни ше се на њ, и 

уби ше ца ра у дво ру ње го ву.
24. А на род зе маљ ски по би све ко ји се 

би ја ху по бу ни ли против ца ра Амо на; и 
за  ца ри на род зе маљ ски на ње го во мје сто 
Јо си ју си на ње го ва.
25. А оста ла дје ла Амо но ва, што је чи-

нио, ни је су ли за пи са на у Днев ни ку ца-
ре ва Ју ди ни јех?
26. И по гре бо ше га у ње го ву гро бу у вр ту 

Ози ну; и *Јо си ја син ње гов би цар на ње-
го во мје сто. *Мат. 1,10.

Царство Јудино. Цар Јосија. Нађена 
књига закона. Пророчица Олда.

22.Осам го ди на би ја ше *Јо си ји 
кад по че ца ро ва ти, и ца ро-

ва три де сет и јед ну го ди ну у †Је ру са ли му. 
Ма те ри му бје ше име Је ди да, кћи Ада је ва, 
из Во ска та. *1.Днев. 3,14. †2.Днев. 34,1.
2. Он чи ња ше што је пра во пред Го спо-

дом, и хо ђа ше сви јем пу тем Да ви да оца 
сво је га и не от сту па ше ни на де сно ни на-
ли је во.
3. А осам на е сте го ди не ца ро ва ња Јо си-

ји на по сла цар Са фа на си на Аза ли је си на 
Ме су ла мо ва, пи са ра, у дом Го спод њи, го-
во ре ћи:
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4. Иди Хел ки ји по гла ва ру све ште нич-
ком, не ка из бро ји нов це до не се не у дом 
Го спод њи, што су на ку пи ли од на ро да 
вра та ри.
5. И не ка их да по сле ни ци ма ко ји над гле-

да ју дом Го спод њи, па не ка да ју по сле ни-
ци ма ко ји ра де око до ма Го спод ње га да се 
опра ви што је тро шно у до му,
6. Др во дје ља ма и ка ме на ри ма и зи да-

ри ма, и да се ку пу је др во и ка мен те са ни 
да се опра ви дом.
7. Али да им се не тра же ра чу ни од но ва ца 

ко ји им се да ду, јер ће вјер но ра ди ти.
8. Та да ре че Хел ки ја по гла вар све ште-

нич ки Са фа ну пи са ру: На ђох за ко ник у 
до му Го спод њем. И Хел ки ја да де књи гу 
Са фа ну, и он је про чи та.
9. А Са фан пи сар оти де ца ру, и ја ви ца ру 

го во ре ћи: По ку пи ше слу ге тво је нов це 
што се на ђо ше у до му, пре да ше их по сле-
ни ци ма ко ји над гле да ју дом Го спод њи.
10. И ка за Са фан пи сар *ца ру го во ре ћи: 

†Књи гу ми да де Хел ки ја све ште ник. И 
про чи та је Са фан ца ру. *Јер. 36,21. †Јер. 36,13.
11. А кад цар чу ри је чи у за ко ни ку, раз-

дри је ха љи не сво је.
12. И за по вје ди цар *Хел ки ји све ште-

ни ку и †Ахи ка му си ну Са фа но ву и 
Ахво ру си ну Ми хе ји ну и Са фа ну пи са ру 
и Аса ји слу зи ца ре ву, го во ре ћи:

*2.Днев. 34,20. †Јер. 26,24.
13. Иди те, упи тај те Го спо да за ме и за на-

род и за све га Ју ду због ри је чи ове књи ге 
што се на ђе; јер је ве лик гњев *Го спод њи 
ко ји се рас па лио на нас за то што оци на ши 
не слу ша ше ри је чи ове књи ге да чи не све 
она ко ка ко нам је на пи са но. *Псал. 25,14.
14. И та ко оти де *Хел ки ја све ште ник и 

Ахи кам и Ахвор и Са фан и Аса ја про ро-
чи ци Ол ди же ни Са лу ма си на Те ку ја си на 
Ара са ри зни ча ра; а она ста ја ше у Је ру са-
ли му у дру гом кра ју; и го во ри ше с њом.

*2.Днев. 34,22.  становаше
15. А она им ре че: Ова ко ве ли Го спод Бог 

Изра и љев: Ка жи те чо вје ку ко ји вас је по-
слао к ме ни:
16. Ова ко ве ли Го спод: Ево пу сти ћу зло на 

то мје сто и на ста нов ни ке ње го ве, све што 
го во ри књи га ко ју је про чи тао цар Ју дин,

17. За то што Ме оста ви ше, и ка ди ше дру-
гим бо го ви ма да би Ме гње ви ли сви јем 
дје ли ма ру ку сво јих; за то се гњев мој ра-
спа лио на то мје сто, и не ће се уга си ти.
18. А *ца ру †Ју ди ну, ко ји вас је по слао да 

упи та те Го спо да, ова ко му ка жи те: Ова ко 
ве ли Го спод Бог Изра и љев за ри је чи ко је 
си чуо: *2.Днев. 34,26. †Јер. 37,7.
19. Што је умек ну ло *ср це тво је, и по ни-

зио си се пред Го спо дом кад си чуо шта 
сам го во рио за то мје сто и за ста нов ни ке 
ње го ве да ће би ти пу стош и про кле ти ња, 
и што си раз дро ха љи не сво је и пла као 
пре да Мном, за то и Ја усли ших те бе, ве ли 
†Го спод. *Псал. 34,18. †2.Мој. 10,3.
20. За то, ево, Ја ћу те при бра ти к оци ма 

тво јим и на ми ру ћеш би ти при бран у 
гроб свој, и не ћеш очи ма сво јим ви дје ти 
зла ко је ћу пу сти ти на то мје сто. И ка за ше 
то ца ру.

Јосија обнавља завјет народни пред 
Господом, сатире идолопоклонство и 

празнује Пасху. Његова смрт. 
Царовање Јоахазово и Јоакимово.

23.Та да по сла цар, те се ску пи ше к 
ње му све *стар је ши не Ју ди не 

и је ру са лим ске. *2.Днев. 34,29.
2. И оти де цар у дом Го спод њи и с њим 

сви љу ди из зе мље Ју ди не и сви Је ру са ли-
мља ни и све ште ни ци и про ро ци и сав на-
род, ма ло и ве ли ко, и про чи та им све ри-
је чи књи ге за вјет не, ко ја се на ђе у до му 
Го спод њем.
3. И цар сто је ћи код сту ба учи ни за вјет 

пред Го спо дом да ће они ићи за Го спо дом 
и др жа ти за по ви је сти Ње го ве и свје до-
чан ства Ње го ва и уред бе Ње го ве сви јем 
ср цем и свом ду шом, вр ше ћи ри је чи то га 
за вје та на пи са не у тој књи зи. И сав на род 
при ста на за вјет.
4. Та да за по вје ди цар Хел ки ји по гла ва ру 

све ште нич ком и све ште ни ци ма дру го га 
ре да и они ма ко ји чу ва ху вра та, да из не су 
из цр кве Го спод ње све ства ри ко је би ја ху 
на чи ње не Ва лу и га ју и свој вој сци не бе-
ској; и спа ли их иза Је ру са ли ма у по љу ке-
дрон ском, и од не се пе пео од њих у Ве тиљ.
5. И свр же све ште ни ке идол ске ко је би-

ја ху по ста ви ли ца ре ви Ју ди ни да ка де по 
ви си на ма у гра до ви ма Ју ди ни јем и око 
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Је ру са ли ма; та ко и оне ко ји ка ђа ху Ва лу, 
Сун цу и Мје се цу и зви је зда ма и свој вој-
сци не бе ској.
6. И из не се гај из до ма Го спод ње га иза Је-

ру са ли ма на по ток Ке дрон, и спа ли га на 
по то ку Ке дро ну и са тре у прах, и про су 
прах на гро бо ве си но ва на род ни јех.
7. И по ква ри ку ће блудничке ко је би ја ху 

у до му Го спод њем, у ко ји ма же не тка ху 
за сти ра че за гај.
8. И до ве дав ши све све ште ни ке из гра-

до ва Ју ди ни јех осквр ни ви си не гдје ка-
ђа ху све ште ни ци од Ге ве до Вир са ве је, и 
по ква ри ви си не на вра ти ма, и ко ја би ја ше 
на ула ску на вра ти ма Ису са за по вјед ни ка 
град ско га на ли је во од вра та град ских.
9. Али све ште ни ци они јех ви си на не 

при сту па ху к ол та ру Го спод ње му у Је-
ру са ли му, не го је ђа ху при је сне хље бо ве 
ме ђу бра ћом сво јом.
10. Осквр ни и *То фет, ко ји би ја ше у †до-

ли ни си но ва Ено мо ви јех, да не би ни ко 
ви ше во дио си на сво је га ни кће ри сво је 
кроз огањ ‡Мо ло ху.

Огњиште *Иса. 30,33. †Исус Н. 15,8. ‡3.Мој. 18,21.
11. И укло ни ко ње ко је би ја ху по ста ви ли 

ца ре ви Ју ди ни *Сун цу од ула ска у дом 
Го спод њи до ку ће На тан-Ме ле ха дво ра-
ни на, ко ја би ја ше у Фа ру ри му; а ко ла сун-
ча на са же же ог њем. *5.Мој. 4,19.
12. И ол та ре на кро ву со бе Аха зо ве, ко је 

би ја ху на чи ни ли *ца ре ви Ју ди ни, и ол-
та ре ко је би ја ше на чи нио Ма на си ја у оба 
три је ма до ма †Го спод ње га, по ква ри цар, 
и узев ши их одан де ба ци прах од њих у 
по ток Ке дрон. *Јер. 19,13. †2.О цар. 21,5.
13. И ви си не пре ма *Је ру са ли му с де сне 

стра не на го ри Ма слин ској, ко је би ја ше 
на чи нио †Со ло мун цар Изра и љев Аста-
ро ти га ду си дон ском и Хе мо су га ду мо ав-
ском и Мел хо му га ду си но ва Амо но ви јех, 
осквр ни цар. *Јер. 11,13. †Нем. 13,26.
14. И из ло ми ли ко ве и иси је че га је ве, и 

мје ста њи хо ва на пу ни ко сти ју људ ских.
15. И ол тар, ко ји бје ше у *Ве ти љу, ви-

си ну, ко ју бје ше на чи нио Је ро во ам син 
На ва тов, ко ји на ве де на гри јех †Изра и ља, 
и ол тар и ви си ну по ква ри, и спа лив ши 
ви си ну са тре је у прах, и спа ли гај.

*1.О цар. 12,33. †1.О цар. 12,28.

16. И оба зрев ши се *Јо си ја ви дје гро бо ве 
ко ји би ја ху он дје на го ри, и по сла те из-
ва ди ше ко сти из гро бо ва, и са же же их на 
ол та ру и осквр ни га, по ри је чи Го спод-
њој, ко ју ре че чо вјек Бож ји, ко ји на при-
јед ка за те ства ри. *1.О цар. 13,2.
17. И ре че: Ка кав је оно спо ме ник што 

видим? Ре ко ше му гра ђа ни: Оно је гроб чо-
вје ка Бо жи је га ко ји до ђе из Ју де и на при јед 
ка за то што си учи нио на ол та ру у Ве ти љу.
18. А он ре че: Оста ви те га, ни ко да му не 

кре ће ко сти. Та ко се са чу ва ше ко сти ње-
го ве с ко сти ма оно га про ро ка ко ји до ђе 
из Са ма ри је.
19. И све до мо ве на ви си нама по гра до -

ви ма са ма риј ским, ко је на чи ни ше ца-
ре ви Изра и ље ви гње ве ћи Го спо да, по-
ква ри Јо си ја; и учи ни с њи ма све она ко 
ка ко учи ни у Ве ти љу.
20. И по кла све све ште ни ке ви си на, 

ко ји би ја ху ону да, на ол та ри ма, и са же же 
*ко сти људ ске на њи ма; по том се вра ти у 
Је ру са лим. узвишица  *2.Днев. 34,5.
21. Та да за по вје ди цар све му на ро ду го-

во ре ћи: Пра знуј те *Пас ху †Го спо ду Бо гу 
сво је му, као што пи ше у књи зи за вјет ној.

*3.Мој. 23,5. †5.Мој. 16,2.
22. Јер не би пра зно ва на ова ко *Пас ха од 

вре ме на су ди ја ко је су ди ше Изра и љу и за 
све ври је ме ца ре ва Изра и ље ви јех и ца-
ре ва Ју ди ни јех, *2.Днев. 35,18.
23. Као што би осам на е сте го ди не ца ра 

Јо си је пра зно ва на Пас ха Го спо ду у Је ру-
са ли му.
24. И оне што се до го ва ра ју с *ду хо ви ма 

и вра ча ре, и ли ко ве и гад не бо го ве и све 
га до ве ко ји се ви ђа ху у зе мљи Ју ди ној и у 
Је ру са ли му ис три је би Јо си ја да из вр ши 
ри је чи за ко на на пи са не у књи зи ко ју на ђе 
†Хел ки ја ‡ све ште ник у до му Го спод њем.

*5.Мој. 18,11. †2.О цар. 22,8. ‡2.Днев. 34,14.
25. Ни при је ње га не бје ше та кво га ца ра, 

ко ји би се обра тио ка *Го спо ду сви јем ср-
цем сво јим и свом ду шом сво јом и свом 
сна гом сво јом, са сви јем по за ко ну Мој си-
је ву, ни ти по сли је ње га на ста та кав као он.

*2.О цар. 18,5.
26. Али се Го спод не по вра ти од же сти не 

ве ли ко га гње ва сво је га, ко јом се бје ше 
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рас па лио гњев ње гов на *Ју ду за све дра-
же ње ко јим га бје ше гњевио †Ма на си ја.

*2.О цар. 21,11.  изазивање  †Јер. 15,4.
27. И ре че Го спод: И *Ју ду ћу од ба ци ти од 

Се бе као што сам од ба цио † Изра и ља, и 
‡град ћу овај од ба ци ти, ко ји сам иза брао, 
Је ру са лим, и дом, за ко ји ре кох: Ту ће би ти 
име Мо је. *2.О цар. 24,2. †2.О цар. 17,18. ‡Јер. 32,31.
28. А оста ла дје ла Јо си ји на и све што је 

чи нио, ни је ли за пи са но у Днев ни ку ца-
ре ва Ју ди ни јех?
29. У ње го во ври је ме изи ђе фа раон *Не-

хаон цар ми сир ски на †ца ра асир ско га 
к ри је ци ‡Еуфра ту, и цар Јо си ја изи де 
пре да њ, а он ка ко га ви дје уби га у Ме ги-
до ну. *2.Днев. 35,20. †2.О цар. 14,8. ‡Јер. 46,2.
30. И мр тва мет ну ше га слу ге ње го ве на 

ко ла, и од ве зо ше га из Ме ги до на у Је ру са-
лим, и по гре бо ше га у гро бу ње го ву; и на-
род зе маљ ски узе *Јо а ха за си на Јо си ји на, 
и по ма за ше га и за ца ри ше га на мје сто 
оца ње го ва. *2.Днев. 36,1.
31. Два де сет и три го ди не бје ше Јо а ха зу 

кад по че ца ро ва ти, и ца ро ва три мје се ца 
у *Је  ру са ли му. Ма те ри му бје ше име Аму-
та ла, кћи Је ре ми ји на, из Лив не.*2.О цар. 24,18.
32. Он чи ња ше што је зло пред Го спо дом 

са сви јем ка ко су чи ни ли оци ње го ви.
33. И све за га фа раон Не хаон у *Ри вли у 

†зе мљи Емат ској да ви ше не ца ру је у Је ру-
са ли му, и огло би зе мљу сто та ла на та сре-
бра и та ла нат зла та. *4.Мој. 34,11. †Је зек. 19,4.
34. А *ца рем по ста ви фа раон Не хаон 

Ели ја ки ма си на Јо си ји на на мје сто †Јо-
си је оца ње го ва, и пред је му име Јо а ким; 
а Јо а ха за узе и оти де у Ми сир, а он умри је 
он дје. *Јер. 22,11; 2.О цар. 24,17. †Мат. 1,11.
35. А оно сре бро и зла то да де Јо а ким фа -

ра  о ну раз ре зав ши на зе мљу да би дао 
нов  це по за по ви је сти фа ра о но вој, од сва -
ко га узи ма ју ћи ка ко бје ше ци је њен, сре-
бро и зла то по на ро ду у зе мљи, да да фа-
ра о ну Не ха о ну.
36. Два де сет и пет го ди на би ја ше *Јо а ки му 

кад по че ца ро ва ти, и ца ро ва је да на ест го-
ди на у Је ру са ли му. Ма те ри му бје ше име Зе-
ву да, кћи Фе да је ва, из Ру ме. *2.Днев. 36,4.
37. А он чи ња ше што је зло пред Го спо дом 

са сви јем ка ко су чи ни ли оци ње го ви.

Царство Јудино. Јоаким, Јоахин 
и Седекија. Навуходоносор 
опсједа Јерусалим. Почетак 

вавилонскога робовања.

24.За ње го ва вре ме на до ђе *На ву-
хо до но сор цар ва ви лон ски; и 

Јо а ким му би слу га три го ди не; по том од-
у ста и од мет ну се од ње га. *2.Днев. 36,6.
2. И Го спод по сла на њ че те хал деј ске и 

че те сир ске и че те мо ав ске и че те си но ва 
Амо но ви јех; по сла их на Ју ду да га по тру, 
по ри је чи Го спод њој ко ју го во ри пре ко 
слу гу сво јих про ро ка.
3. По за по ви је сти Го спод њој зби се то 

Ју ди да би га од ба цио од Се бе за гри је хе 
Ма на си ји не по све му што бје ше учи нио;
4. И за крв пра ву ко ју бје ше про лио на-

пу нив ши Је ру са лим кр ви пра ве; за то Го-
спод не хтје опро сти ти.
5. А оста ла дје ла Јо а ки мо ва и све што је 

учи нио, ни је ли за пи са но у Днев ни ку ца-
ре ва Ју ди ни јех?
6. И по чи ну Јо а ким код ота ца сво јих; а 

на ње го во се мје сто за ца ри Јо а хин.
7. А цар ми сир ски не изи ђе ви ше из зе-

мље сво је, јер цар ва ви лон ски узе од ри-
је ке Ми сир ске до ри је ке Еуфра та све што 
бје ше ца ра ми сир ско га.
8. Осам на ест го ди на би ја ше Јо а хи ну кад 

се за ца ри, и ца ро ва три мје се ца у Је ру са-
ли му. Ма те ри му бје ше име Не ус та, кћи 
Ел на та но ва, из Је ру са ли ма.
9. И он чи ња ше зло пред Го спо дом са сви-

јем ка ко је чи нио отац ње гов.
10. У то ври је ме до ђо ше слу ге На ву хо до-

но со ра *ца ра ва ви лон ско га на Је ру са лим, 
и град би оп ко љен. *Дан. 1,1.
11. До ђе и На ву хо до но сор цар *ва ви лон-

ски на град кад га слу ге ње го ве оп ко ли ше.
*Је зек. 17,12.

12. Та да *Јо а хин цар Ју дин изи ђе к †ца ру 
ва ви лон ском с ма те ром сво јом и са слу-
га ма сво јим и с кне зо ви ма сво јим и с дво-
ра ни ма сво јим; а цар га ‡ва ви лон ски за-
ро би осме го ди не сво је га ца ро ва ња.

*2.О цар. 25,27. †2.О цар. 20,18. ‡Јер. 24,1.
13. И од не се све бла го до ма *Го спод ње га 

и бла го до ма цар ско га, и по лу па све су-
до ве злат не, ко је бје ше на чи нио Со ло мун 
цар Изра и љев за †цр кву Го спод њу, као 
што бје ше ре као ‡Го спод.

*Јер. 27,16. †Дан. 5,2. ‡1.О цар. 14,15.
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14. И пре се ли сав Је ру са лим, све кне зо ве и 
све ју на ке, де сет ти су ћа ро бо ва, и све др во-
дје ље и све ко ва че, не оста ни шта осим си-
ро ма шно га на ро да по *зе мљи. *1.Сам. 13,19.
15. Од ве де и Јо а хи на у *Ва ви лон и ма тер 

ца ре ву и же не ца ре ве и дво ра не ње го ве, и 
гла ва ре зе маљ ске од ве де у †роп ство из Је-
ру са ли ма у Ва ви лон. *2.Днев. 36,10. †Јест. 2,6.
16. И све ју на ке, на број се дам ти су ћа, и 

др во дје ље и ко ва че, ти су ћу, све што би-
ја ху за вој ску од ве де цар ва ви лон ски у 
Ва ви лон у роп ство.
17. И *по ста ви †ца рем цар ва ви лон ски 

на мје сто Јо а хи но во Ма та ни ју стри ца ње-
го ва, и пред је му име ‡Се де ки ја.

*2.О цар. 23,34. †2.Днев. 36,4. ‡1.Днев. 3,15.
18. Два де сет и јед на го ди на бје ше *Се-

де ки ји кад по че ца ро ва ти, и ца ро ва је да-
на ест го ди на у †Је ру са ли му. Ма те ри му 
бје ше име Аму та ла, кћи Је ре ми ји на, из 
Лив не. *2.Днев. 36,11. †2.О цар. 23,31.
19. Он чи ња ше што је зло пред Го спо дом 

са сви јем ка ко је чи нио Јо а ким.
20. Јер од гње ва Го спод ње га зби се то Је ру-

са ли му и *Ју ди, да их од ба ци од Се бе. А Се-
де ки ја се од мет ну од †ца ра ва ви лон ско га.

*2.О цар. 23,26. †2.Днев. 36,13.

Разорење Јерусалима. Вавилонско 
ропство. Исмаило убија Годолију. 

Цар вавилонски пушта из 
тамнице Јоахина.

25. И та ко де ве те го ди не ње го ва 
ца ро ва ња, де се то га мје се ца 

де  се то га да на до ђе *На ву хо до но сор цар 
†ва ви лон ски са свом вој ском сво јом на Је-
ру са лим, и ста до ше у око под њим, и на чи-
ни ше оп ко пе око ње га. *Јер. 39,1. †Јер. 52,4.
2. И град би оп ко љен до је да на е сте го-

ди не ца ро ва ња Се де ки ји на.
3. И де ве то га да на мје се ца че твр то га по-

ста ве ли ка глад у гра ду, те на род зе маљ-
ски не ма ше хље ба.
4. Та да град би про ва љен, а вој ни ци сви 

по бје го ше но ћу на вра та из ме ђу два зи да 
уз врт ца рев; а Хал де ји би ја ху сву да око 
гра да; и цар оти де пу тем према пу сти њи.
5. Али вој ска хал деј ска по тје ра ца ра, и 

сти го ше га у по љу је ри хон ском, а сва вој-
ска што би ја ше с њим раз бје жа се од ње га.

6. И ухва ти ше ца ра, и од ве до ше га ца ру 
ва ви лон ском у Ри влу, и он дје му су ди ше.
7. И си но ве Се де ки ји не по кла ше на ње-

го ве очи, па он да Се де ки ји ис ко па ше очи, 
и све за ше га у два лан ца мје де на, и од ве-
до ше га у Ва ви лон.
8. А сед мо га да на пе то га мје се ца го ди не 

де вет на е сте ца ро ва ња На ву хо до но со ра 
ца ра ва ви лон ско га до ђе у Је ру са лим Не-
ву зар дан за по вјед ник стра жар ски, слу га 
ца ра ва ви лон ско га.
9. И по па ли дом Го спод њи и дом цар-

ски и све до мо ве у Је ру са ли му; све ве ли ке 
ку ће по па ли ог њем.
10. И зи до ве *је ру са лим ске уна о ко ло ра-

зва ли сва вој ска хал деј ска, ко ја би ја ше са 
за по вјед ни ком стра жар ским. *Нем. 1,3.
11. А оста так на ро да што оста у гра ду, и 

пре бје ге што пре бје го ше *ца ру ва ви лон-
ском, и оста ли про сти на род од ве де †Не-
ву зар дан за по вјед ник стра жар ски.

*Јер. 52,15. †Јер. 39,9.
12. *Са мо од си ро ма ха у †зе мљи оста ви 

за по вјед ник стра жар ски ко ји ће би ти ви-
но гра да ри и ра та ри. *Јер. 39,10. †2.О цар. 24,14.
13. И сту бо ве мје де не што би ја ху у до му 

Го спод њем, и под нож ја, и мо ре мје де но 
ко је би ја ше у до му Го спод њем, из ло-
ми ше Хал деј ци, и мјед од њих од не со ше 
у *Ва ви лон. *2.О цар. 20,17.
14. И лон це и ло па те и ви љу шке и ка ди-

о ни це и све су до ве мје де не ко ји ма слу-
жа ху, узе ше,
15. И кли је шта и ко тли ће, што год бје ше 

злат но и што год бје ше *сре бр но, узе за-
по вјед ник стра жар ски, *2.Днев. 24,14.
16. Два сту ба, јед но мо ре и под нож ја, 

што на чи ни Со ло мун за дом Го спод њи; не 
бје ше мје ре мје ди од сви јех ти јех су до ва;
17. Осам на ест ла ка та би ја ше ви сок је-

дан стуб, и озго на ње му би ја ше огла вље 
мје де но, и огла вље би ја ше ви со ко три 
лак та, и пле те ни це и шип ци око огла-
вља, све од мје ди; та кав би ја ше и дру ги 
стуб с пле те ни цом.
18. Узе за по вјед ник стра жар ски и *Се-

ра ју пр во га све ште ни ка и †Со фо ни ју 
дру го га све ште ни ка, и три вра та ра.

*1.Днев. 6,14. †Јер. 21,1.
19. А из гра да узе јед но га дво ра ни на, 

ко ји би ја ше над вој ни ци ма, и пет љу ди 
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ко ји ста ја ху пред ца рем, ко ји се на ђо ше 
у гра ду, и пр во га пи са ра вој нич ко га, ко ји 
по пи си ва ше народ по зе мљи у вој ску, 
и ше зде сет љу ди из на ро да зе маљ ско га, 
ко ји се на ђо ше у гра ду.
20. Узе их Не ву зар дан за по вјед ник стра-

жар ски, и од ве де к ца ру ва ви лон ском у 
Ри влу.
21. А цар их ва ви лон ски по би и по гу би у 

Ри вли у *зе мљи емат ској. Та ко би пре се-
љен †Ју да из зе мље сво је.

*3.Мој. 26,33. †2.О цар. 23,27.
22. А над на ро дом ко ји оста у зе мљи Ју-

ди ној, ко ји оста ви На ву хо до но сор цар 
*ва ви лон ски, над њим по ста ви Го до ли ју 
си на Ахи ка ма си на Са фа но ва. *Јер. 40,5.
23. А кад чу ше све *вој во де и љу ди њи-

хо ви да је цар ва ви лон ски по ста вио Го-
до ли ју, до ђо ше Го до ли ји у Ми спу, на име: 
Исма и ло син Не та ни јин, и Јо а нан син Ка-
ри ја јев, и Се ра ја син Та ну ме тов из Не то-
фа та, и Ја за ни ја син Ма ха тов, они и љу ди 
њи хо ви. *Јер. 40,7.
24. И Го до ли ја се за кле њи ма и љу ди ма 

њи хо ви јем и ре че: Не бој те се слу жбе Хал-

де ји ма; сје ди те у зе мљи и слу жи те *ца ру 
ва ви лон ском, и би ће вам до бро. *Јер. 27,12.
25. Али сед мо га мје се ца до ђе *Исма и ло 

син Не та ни је си на Ели са мо ва, ро да цар-
ско га, и де сет љу ди с њим, и уби ше Го-
до ли ју, те по ги бе; та ко и Ју де је и Хал де је 
ко ји би ја ху с њим у Ми спи. *Јер. 41,1.
26. Та да се по ди же сав на род, ма ло и ве-

ли ко, и *вој во де, те оти до ше у Ми сир, јер 
се по бо ја ше Хал де ја. *Јер. 41,16.
27. А три де сет сед ме го ди не от ка ко се за-

ро би Јо а хин цар Ју дин, два на е сто га мје-
се ца, два де сет сед мо га да на Евил-Ме ро дах 
цар ва ви лон ски исте го ди не за ца рив се 
из ва ди из там ни це Јо а хи на ца ра Ју ди на.
28. И ли је по го во ри с њим, и на мје сти му 

при је сто ви ше при је сто ла дру гих ца ре ва 
ко ји би ја ху код ње га у Ва ви ло ну.
29. И про ми је ни му ха љи не там нич ке, и он 

је ђа ше сваг да с њим све га ви је ка сво је га.
30. И хра на му се јед на ко да ва ше од ца ра 

сва ки дан све га ви је ка ње го ва до смр ти 
ње го ве.

ПР ВА КЊИ ГА ДНЕВ НИ КА,  ГЛ. 1.

ПР ВА КЊИ ГА ДНЕВ НИ КА

Списак праотаца од Адама до Исака.
Синови Исавови и едомски цареви.

1.Адам, Сит, Енос,
 2. Ка ји нан, Ма ле ле и ло, Ја ред,

3. Енох, Ма ту сал, Ла мех,
4. Но је, Сим, Хам и Ја фет.
5. Си но ви Ја фе то ви: Го мер и Ма гог и Ма-

дај и Ја ван и То вел и Мо сох и Ти рас.
6. А си но ви Га ме ро ви: Ас ха нас и Ри фат 

и То гар ма.
7. А си но ви Ја ва но ви: Ели са и Тар сис, 

Ки тим и До да ним.
8. Си но ви Ха мо ви: Хус и Ме сра јим, Фуд 

и Ха нан.
9. А си но ви Ху со ви: Са ва и Еви ла и Са-

ва та и Рег ма и Са ва та ка. А си но ви Рег-
ми ни: Са ва и Де дан.
10. И Хус ро ди Не вро да. Он пр ви би си-

лан на зе мљи.

11. А Ме сра јим ро ди Лу де је и Ене ме је и 
Л а ве је и Наф ту хе је,
12. И Па тро се је и Ха слу хе је, од ко јих 

изи ђо ше *Фи ли сте ји и †Каф то ре ји.
*Амос 9,7. †5.Мој. 2,23.

13. А Ха нан ро ди Си до на пр вен ца сво-
је га, и Хе та,
14. И Је ву се је и Амо ре је и Гер ге се је,
15. И Је ве је и Ару ке је и Асе не је,
16. И Еве је и Са ма ре је и Ама те је.
17. Си но ви Си мо ви: Елам и Асур и Ар фак-

сад и Луд и Арам и Уз и Ул и Га тер и Мас.
18. А Ар фак сад ро ди Са лу, а Са ла ро ди 

Еве ра.
19. А Еве ру се ро ди ше два си на; јед-

но ме бе ше име Фа лек, јер се у ње го во 
ври је ме раз ди је ли зе мља; а име бра ту 
ње го ву Јек тан.
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20. А Јек тан ро ди Ел мо да да и Са ле та и 
Асар мо та и Ја ра ха,
21. И Адо ра ма и Уза ла и Ди клу,
22. И Ева ла и Ави ма и ла и Са ву,
23. И Офи ра и Еви лу и Јо ва ва: ти сви 

бје ху си но ви Јек та но ви.
24. Сим, Ар фак сад, Са ла,
25. Евер, Фа лек, Ра гав,
26. Се рух, На хор, Та ра,
27. Аврам, то је Авра ам.
28. Си но ви Авраа мо ви: Исак и *Исма и ло.

*1.Мој. 16,15.
29. Ово је пле ме њи хо во: Пр ве нац Исма-

и лов *На ва јот, па Ки дар и Ав де и ло и 
Мив сам. *1.Мој. 25,13.
30. Ми сма и Ду ма, Ма са, Адад и Те ма,
31. Је тур, На фис и Кед ма; то су си но ви 

Исма и ло ви.
32. А си но ви *Хе ту ре ино че Авра амо ве: 

она ро ди Зе мра на и Јок са на и Ма да на и 
Ма ди ја на и Је сво ка и Су ја. А си но ви Јок-
са но ви: Са ва и Де дан. *1.Мој. 25,1.
33. А си но ви Ма ди ја но ви: Ге фа и Ефер 

и Енох и Ави да и Ел да га. Ти сви бје ху си-
но ви Хе ту ри ни.
34. Та ко Авраам ро ди Иса ка; а си но ви 

Иса ко ви бје ху *Исав и Изра иљ.*1.Мој. 25,25.
35. Си но ви Иса во ви: Ели фас, Ра гу и ло и 

Је ус и Је глом и Ко реј.
36. Си но ви Ели фа со ви: Те ман и Омар, 

Со фар и Го том, Ке нез и Там на и Ама лик.
37. Си но ви Ра гу и ло ви: На хат, За ра и 

Со ма и Мо за.
38. А си но ви Си ро ви: *Ло тан и Со вал и 

Се ве гон и Ана и Ди сон и Есер и Ди сан.
*1.Мој. 36,20.

39. А си но ви Ло та но ви: Хо ри је и Емам; а 
се стра Ло та но ва Там на.
40. Си но ви Со ва ло ви: Елан и Ма на хат и 

Евал, Се фи ја и Онам. А си но ви Се ве го-
но ви: Аја и Ана.
41. Си но ви Ани ни: *Ди сон, и си но ви Ди-

со но ви Амрам и Асван и Итран и Ха ран.
*1.Мој. 36,25.

42. Си но ви Есе ро ви: Ва лан и За ван и Ја-
кан. Си но ви Ди са но ви: Уз и Аран.
43. А ово су *ца ре ви ко ји ца ро ва ше у зе-

мљи едом ској при је не го се за ца ри цар 

над си но ви ма Изра и ље ви јем: Ва лак син 
Ве о ров, а гра ду му бје ше име Де на ва.

*1.Мој. 36,31.
44. А кад умри је Ва лак, за ца ри се на ње-

го во мје сто Јо вав син За рин од Во со ре.
45. А кад умри је Јо вав, за ца ри се на ње-

го во мје сто Асом од зе мље те ма нов ске.
46. А кад умри је Асом, за ца ри се на ње-

го во мје сто Адад син Ва ра дов, ко ји иси-
је че Ма ди јан це у по љу мо ав ском; а гра ду 
му бје ше име Ге тем.
47. А кад умри је Адад, за ца ри се на ње-

го во мје сто Са ма да из Ма се ка са.
48. А кад умри је *Са ма да, за ца ри се на 

ње го во мје сто Саул из Ро во та на Ри је ци.
*1.Мој. 36,37.

49. А кад умри је Саул, за ца ри се на ње-
го во мје сто Ва ле нон син Ахо во ров.
50. А кад умри је Ва ле нон, за ца ри се на 

ње го во мје сто Адад; а град му се зва ше 
Фо гор, а же ни му бје ше име Ме те ве и ла 
кћи Ма тра и де кће ри Ме зо во ве.
51. А кад умри је Адад, на ста ше кне зо ви 

у едом ској: Кнез Там на, кнез Ал ва, кнез 
*Је тет, *1.Мој. 36,40.
52. Кнез Оли ве ма, кнез Ила, кнез Фи нон,
53. Кнез Ке нез, кнез Те ман, кнез Мив сар,
54. Кнез Ма ге ди ло, кнез Ирам. То бје ху 

кне зо ви едом ски.

Синови Јаковљеви и Јудини.

2.Ово су си но ви Изра и ље ви: *Ру-
вим, †Си меун, Ле ви је и Ју да, 

Иса хар и За ву лон, *1.Мој. 29,32. †2.Мој. 1,2.
2. Дан, Јо сиф и Ве ни ја мин, Неф та лим, 

Гад и Асир.
3. Си но ви Ју ди ни: Ир и Ав нан и Си ла; та 

му три ро ди кћи Су ви на Ха на неј ка; али 
Ир пр ве нац Ју дин бје ше не ва љао пред Го-
спо дом, те га уби.
4. А Та ма ра сна ха ње го ва ро ди му Фа ре са 

и За ру. Све га пет бје ше си но ва Ју ди ни јех.
5. Си но ви Фа ре со ви: Есрон и Амул.
6. А си но ви За ри ни: Зи мри је и Етан и 

Еман и Хал кол и Да ра; све га пет.
7. И си но ви Хар ми ји ни: Ахан, ко ји сму ти 

Изра и ља огри је шив се о ства ри про кле те.
8. А си н Ета но в: Аза ри ја.
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9. А си но ви Есро но ви, што му се ро ди ше: 
Је ра ме и ло и Арам и Ха лев.
10. А *Арам ро ди †Ами на да ва, а Ами на-

дав ро ди На со на, кне за си но ва Ју ди ни јех;
*Ру та 4,19. †Мат. 1,4.

11. А На сон ро ди Сал мо на; а Сал мон 
ро ди Во за;
12. А Воз ро ди Ови да; а Овид ро ди Је се ја;
13. А Је сеј ро ди пр вен ца сво је га *Ели ја ва, 

и Ави на да ва дру го га и Са му тре ће га,
*1.Сам. 16,6.

14. На та на и ла че твр то га, Ра да ја пе то га,
15. Осе ма ше сто га, Да ви да сед мо га,
16. И се стре им Се ру ју и Ави ге ју. А си-

но ви *Се ру ји ни бје ху †Ави сај и Јо ав и 
Аса и ло, тро ји ца. *1.Сам. 26,6. †2.Сам. 2,18.
17. А *Ави ге ја ро ди Ама су; а отац Ама-

син бје ше Је тер Исма и љац. *2.Сам. 17,25.
18. А Ха лев син Есро нов ро ди с Азу вом 

же ном сво јом и с Је ри о том си но ве, и си-
но ви му бје ху Је сер и Со вав и Ар дон.
19. А кад умри је Азу ва, Ха лев се оже ни 

Ефра том, ко ја му ро ди Ора;
20. А Ор ро ди *Ури ју, а Ури ја ро ди †Ве-

се ле и ла. *2.Мој. 31,2. †2.Днев. 1,5.
21. По том оти де Есрон *кће ри Ма хи ра 

оца Га ла до ва, и оже ни се њом кад му 
би ја ше ше зде сет го ди на, и она му ро ди 
Се гу ва. *4.Мој. 27,1.
22. А Се гув ро ди Ја и ра, ко ји има ше два-

де сет и три гра да у зе мљи га лад ској.
23. Јер узе Ге су ре ји ма и Сир ци ма *се ла 

†Ја и ро ва и Ке нат са се ли ма ње го ви јем, ше-
зде сет гра до ва. То све узе ше си но ви Ма-
хи ра оца Га ла до ва. *4.Мој. 32,41. †5.Мој. 3,14.
24. И кад умри је Есрон у Ха лев-Ефра ти, 

*же на Есро но ва Ави ја ро ди му Ас хо ра 
оца Те ко ја ни ма. *2.Сам. 14,2.
25. А си но ви Је ра ме и ла пр вен ца Есро-

но ва бје ху: Пр ве нац Арам, па Ву на и Орен 
и Осем и Ахи ја.
26. Има ше и дру гу же ну Је ра ме и ло, по 

име ну Ата ру, она је ма ти Она мо ва.
27. А си но ви Ара ма пр вен ца Је ра ме и-

ло ва бје ху: Мас и Ја мин и Екер.
28. И си но ви Она мо ви бје ху: Са мај и Ја-

дај; а си но ви Са ма је ви: На дав и Ави сур.
29. И име же ни Ави су ро вој бје ше Ави-

ха и ла, ко ја му ро ди Ава на и Мо ли да.

30. А си но ви На да во ви: Се лед и Апа им; 
али Се лед умри је без дје це.
31. А си н Апа и ло в: Је сеј; а си но ви Је се-

је ви: Си сан, и кћи Си са но ва Ала ја.
32. А си но ви Ја да ја бра та Са ма је ва: Је тер 

и Јо на тан; али Је тер умри је без дје це.
33. А си но ви Јо на та но ви: Фа лет и За за. 

Ти би ја ху си но ви Је ра ме и ло ви.
34. А Си сан не има ше си но ва не го кће ри; 

и има ше Си сан слу гу Ми сир ца по име ну 
Ја ра ју.
35. За то Си сан да де кћер сво ју Ја ра ји слу зи 

сво је му за же ну; а она му ро ди Ата ја.
36. А Атај ро ди На та на; а На тан ро ди За-

ва да;
37. А За вад ро ди Ефла ла; а Ефлал ро ди 

Ови да;
38. А Овид ро ди Ју ја; а Јуј ро ди Аза ри ју;
39. А Аза ри ја ро ди Хе ли са; а Хе лис ро ди 

Еле а су;
40. А Еле а са ро ди Си са ма ја; а Си са мај 

ро ди Са лу ма;
41. А Са лум ро ди Је ка ми ју; а Је ка ми ја 

ро ди Ели са ма.
42. А си но ви Ха ле ва бра та Је ра ме и ло ва 

бје ху: Ми са пр ве нац ње гов, отац Зи фе-
ји ма; па си но ви Ма ри се оца Хе вро но ва.
43. А си но ви Хе вро но ви: Ко реј и Та фу ја 

и Ре кем и Се ма.
44. А Се ма ро ди Ра ма оца Јор ко а мо ва; а 

Ре кем ро ди Са ма ја.
45. А син Са ма јев бје ше Маон, а тај Маон 

би отац Вет-Су ру.
46. И Ге фа ино ча Ха ле во ва ро ди Ха ра на 

и Мо су и Га зе са.
47. А си но ви Ја да је ви: Ре гем и Јо там и Ги-

сан и Фе лет и Ге фа и Са гаф.
48. Ма ха ино ча Ха ле во ва ро ди Се ве ра и 

Тир ха ну.
49. Ро ди и Са га фа оца Мад ман ци ма и 

Се ву оца Ма хвин ци ма и Га ва ја ни ма; а 
кћи *Ха ле во ва би ја ше Ах са. *Исус Н. 15,17.
50. Ово би ја ху си но ви Ха ле ва си на Ора 

пр вен ца Ефра ти на; Со вал отац Ки ри јат-
Ја ри му,
51. Сал ма отац Ви тле је му, Ареф отац 

Вет-Га де ру.
52. А има ше си но ве Со вал отац Ки ри јат-

Ја ри му: Аро ја и Аси-Аме ну хо та.
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53. А по ро ди це ки ри јат-ја рим ске бје ху: Је-
тра ни и Фу ћа ни и Су ма ћа ни и Ми сра ја ни. 
Од њих изи до ше Са ра ћа ни и Еста о ља ни.
54. Си но ви Сал ми ни: Ви тле јем ци и Не-

то фа ћа ни, Ата ро ћа ни од до ма Јо а во ва, и 
Зо ра ни, по ло ви на Ма на ха ћа на,
55. И по ро ди це пи сар ске у Ја ви су, Ти ра-

ћа ни, Си ме а ћа ни, Су ха ћа ни; то су *Ке-
не ји, ко ји се на ро ди ше од Ема та, оца до ма 
†Ри ха во ва. *4.Мој. 24,21. †2.О цар. 10,15.

Списак синова Давидовијех и 
краљева Јудинијех.

3.А ово су си но ви Да ви до ви ко ји му 
се ро ди ше у Хе вро ну: Пр ве нац 

*Ам нон од †Ахи но а ме Је зра е љан ке, дру ги 
Хилеав од Ави ге је Кар мил ке,

*2.Сам. 3,2. †1.Сам. 25,43.
2. Тре ћи Аве са лом, син Ма хе кће ри Тал-

ма ја ца ра ге сур ско га, че твр ти Адо ни ја, 
син Аги тин,
3. Пе ти Се фа ти ја од Ави та ле, ше сти 

Итрам од Егле же не ње го ве.
4. Шест му се ро ди у Хе вро ну, гдје ца ро ва 

се дам го ди на и шест мје се ци, а три де сет и 
три ца ро ва у Је ру са ли му.
5. А ови му се ро ди ше у Је ру са ли му: Са-

ма ја и Со вав и На тан и Со ло мун, че ти ри, 
од Вит са ве је кће ри Ами ло ве.
6. И Је вар и Ели суј и Ели фа лет,
7. И Но га и Не фег и Ја фи ја,
8. И Ели са ма и Ели ја да и Ели фа лет, де вет,
9. Све си но ви Да ви до ви осим си но ва 

ино ча ње го ви јех и осим Та ма ре се стре 
њи хо ве.
10. А син Со ло му нов би ја ше *Ро во ам, а 

ње гов син Ави ја, а ње гов син Аса, а ње гов 
син Јо са фат, *1.О цар. 11,43.
11. А ње гов син Јо рам, а ње гов син Охо-

зи ја, а ње гов син Јо ас,
12. А ње гов син Ама си ја, а ње гов син 

Аза ри ја (или Озија), а ње гов син Јо там,
13. А ње гов син Ахаз, а ње гов син Је зе-

ки ја, а ње гов син Ма на си ја,
14. А ње гов син Амон, а ње гов син Јо си ја.
15. А си но ви Јо си ји ни: Пр ве нац Јо а нан, 

дру ги Јо а ким, тре ћи Се де ки ја, че твр ти 
Са лум (или Јоахаз).

16. А си но ви Јо а ки мо ви: Је хо ни ја син му, 
и ње гов син Се де ки ја.
17. А си но ви *Је хо ни је су жња: Са ла ти ло 

син му. *Мат. 1,12.
18. А ње го ви си но ви Мал хи рам и Фе да ја 

и Се на сар, Је ка ми ја, Оса ма и Не да ви ја.
19. А си но ви Фе да ји ни: *Зо ро ва вељ и 

Си меј; а си но ви Зо ро ва ве ље ви: Ме су лам 
и Ана ни ја и се стра им Се ло ме та. *Језд. 3,2.
20. А си но ви Ме су ла мо ви: Асу ва и Ои ло 

и Ва ра хи ја и Аса ди ја и Ју са ве сед, пет.
21. А си но ви Ана ни ји ни: Фе ла ти ја и Је-

са ја, си но ви Ре фа ји ни, си но ви Ар на но ви, 
си но ви Ова ди ји ни, си но ви Се ха ни ји ни.
22. А си но ви Се ха ни ји ни: Се ма ја, и си-

но ви Се ма ји ни: Ха тус и Игеал и Ва ри ја и 
Не а ри ја и Са фат, шест.
23. А си но ви Не а ри ји ни: Ели о и нај и Је-

зе ки ја и Азри кам, три.
24. А си но ви Ели о и на је ви: Ода ја и Ели-

а сив и Фе ла ја и Акув и Јо а нан и Да ла ја и 
Анан, се дам.

Потомци Јудини и Симеунови.

4.Си но ви *Ју ди ни бје ху: †Фа рес, 
Есром и Хар ми ја и Ор и Со вал.

*4.Мој. 26,20. †1.Мој. 38,29.
2. А Ре а ја син Со ва лов ро ди Ја та, а Јат 

ро ди Аху ма ја и Ла да. То су по ро ди це са-
рат ске.
3. А ово су од оца Ита ма: Је зраел и Је сма 

и Је двас, а се стри њи хо вој бје ше име Асе-
лел фо ни ја.
4. И Фа ну и ло бје ше отац Ге до ру, и Есер 

отац Ху син. То би ја ху си но ви Ора пр-
вен ца Ефра те оца Ви тле јем ци ма.
5. А Ас хор отац Те ку ја ни ма има ше дви је 

же не, Елу и На ру.
6. И На ра му ро ди Аху за ма и Ефе ра и Те-

ма на и Аха ста ра. То су си но ви На ри ни.
7. А си но ви Ели ни: Се ред, Је со ар и Ет нан.
8. А Кос ро ди Ану ва и Со ви ву и по ро-

ди це Аха ри ла си на Ару мо ва.
9. А Ја вис бје ше слав ни ји од сво је бра ће, 

и ма ти му над је име Ја вис го во ре ћи: Ро-
дих га с бо лом.
10. И Ја вис при зва Бо га Изра и ље ва го во-

ре ћи: О да би ме бла го сло вио и ра ши рио 
ме ђе мо је, и ру ка Тво ја да би би ла са мном, 

ПР ВА КЊИ ГА ДНЕВ НИ КА,  ГЛ. 2. 3. 4.



– 375 –

и да би ме са чу вао ода зла да ме не би уцви-
је лили! И учи ни Бог за што Га мо ли.
11. А Хе лув брат Су јин ро ди Ме хи ра. Он 

би отац Есто нов.
12. А Естон ро ди Вет-Ра фу и Фе се ју и 

Те хи ну оца гра ду На су. То су љу ди Ри ха-
во ви.
13. А си но ви Ке не зо ви бје ху Го то ни ло и 

Се ра ја. А си н Го то ни ло в: Атат.
14. А Ме о но тај ро ди Офру; а Се ра ја ро ди 

Јо а ва, оца они јех што жи ве у *До ли ни др-
во дјељ ској, јер би ја ху др во дје ље. *Нем. 11,35.
15. А си но ви Ха ле ва си на Је фо ни ји на 

би ја ху Ир, Ила и Нам. А син Илин бје ше 
Ке нез.
16. А си но ви Је ле ле и ло ви: Зиф и Зи фа, 

Ти ри ја и Аса ре и ло.
17. А си но ви Езри ни: Је тер и Ме ред и 

Ефер и Ја лон; а же на Ме ре до ва ро ди Ма-
ри ја ма и Са ма ја и Је сву, оца Есте мо ји.
18. А же на ње го ва Ју ди ја ро ди Је ре да оца 

Ге до ру, и Еве ра оца Со хо ту, и Је ку ти ла оца 
За но ји. А то би ја ху си но ви Ви ти је кће ри 
фа ра о но ве, ко јом се оже ни Ме ред.
19. А си но ви же не Оди ји не се стре На-

 ма оца Ке и ли би ја ху Гар ми ја и Есте мо ја 
Ма ха ћа нин.
20. А си но ви Си мо но ви: Ам нон и Ри на и 

Вен-Анан и Ти лон. А си но ви Је се је ви: Зо-
хет и Вен-Зо хет.
21. А си но ви Си ле си на Ју ди на: Ир отац 

Ли ху, и Ла да отац Ма ри си, и по ро ди це 
до ма плат нар ско га, до ма Асве ји на.
22. И Јо ким и Ха си вља ни, и Јо ас и Са раф, 

ко ји вла да ху у Мо ав ској, и Ја су ви-Ле хем. 
Али то су ста ри догађаји.
23. То би ја ху лон ча ри и жи вља ху у са-

до ви ма и за бра ни ма, и би ја ху он дје код 
ца ра за ње го ве по сло ве.
24. Си но ви Си ме у но ви: Не му и ло и Ја-

мин, Ја рив, Зе ра, Саул;
25. А ње гов син Са лум, а ње гов син Мив-

сам, а ње гов син Ми сма.
26. А си но ви Ми сми ни: Аму и ло син му, 

и ње гов син За хур, и ње гов син Си меј.
27. А Си меј има ше ше сна ест си но ва и 

шест кће ри; а бра ћа ње го ва не ма ху мно го 
си но ва, и све по ро ди це њи хо ве не бје ше 
та ко мно го као си но ва Ју ди ни јех.
28. А жи вља ху у Вир са ве ји и Мо ла ди и 

Асар-Су а лу,

29. И у Ва ли и у Асе му и у То ла ду,
30. И у Ве ту и лу и у Ор ми и у Си кла гу,
31. И у Вет-Мар ха во ту и у Асар-Су си му 

и у Вет-Ви ре ју и у Са ра и му. То бје ху гра-
до ви њи хо ви до ца ра Да ви да.
32. А се ла њи хо ва би ја ху Итам и Ајин, 

Ри мон и То хен и Асан, пет гра до ва,
33. И сва се ла њи хо ва што би ја ху око ти-

јех гра до ва до Ва ла. То би ја ху ста но ви 
њи хо ви по ро ду њи хо ву.
34. А Ме со вав и Ја млих и Јо са син Ама-

си јин,
35. И Јо и ло и Јуј син Јо си ви је си на Се ра је 

си на Аси ло ва,
36. И Ели о и нај и Ја ко ва и Је со ха ја и Аса ја 

и Ади ло и Је си ми ло и Ве на ја,
37. И Зи са син Си фи ја си на Ало на си на 

Је да је си на Си мри ја си на Се ма ји на;
38. Ти име но ва ни би ја ху кне зо ви у по ро-

ди ца ма сво јим, и до мо ви ота ца њи хо ви-
јех умно жи ше се ве о ма.
39. И за то оти до ше у Ге дор до ис точ не 

стра не до ли не да тра же па шу сто ци сво јој.
40. И на ђо ше па шу оби ла ту и до бру и зе-

мљу про стра ну и мир ну и род ну, јер при је 
он дје жи вља ху ко ји би ја ху од Ха ма.
41. Ти, да кле, за пи са ни по име ну до-

шав ши за Је зе ки је ца ра Ју ди на раз би ше 
ша то ре њи хо ве и ста нов ни ке ко ји се на-
ђо ше он дје, и по би ше их као про кле те 
да не оста ни је дан до да нас, и на се ли ше 
се мје сто њих, јер он дје би ја ше па ше за 
сто ку њи хо ву.
42. А из ме ђу њих, си но ва Си ме у но ви-

јех, изи ђе на го ру Сир пет сто ти на љу ди, а 
по гла вари им би ја ху Фе ла ти ја и Не а ри ја 
и Ре фа ја и Ози ло, си но ви Је се је ви.
43. И по би ше оста так што би ја ху уте кли 

из ме ђу *Ама ли ка, и на се ли ше се он дје до 
да на шње га да на. *2.Сам. 8,12.

Потомци Рувимови, Гадови 
и Манасијини.

5.А си но ви Ру ви ма пр вен ца Изра и-
ље ва, јер он би ја ше пр ве нац, али 

кад осквр ни по сте љу оца сво је га, да но би 
ње го во пр ве на штво си но ви ма *Јо си фа 
си на Изра и ље ва, али не та ко да се бро ји 
пр ве нац, *1.Мој. 48,15.

ПР ВА КЊИ ГА ДНЕВ НИ КА,  ГЛ. 4. 5.



– 376 –

2. Јер Ју да би нај сил ни ји ме ђу бра ћом 
сво јом и од ње га је вођ, али пр ве на штво 
до би Јо сиф; кнез
3. Си но ви Ру ви ма пр вен ца Изра и ље ва 

би ја ху: Анох и Фа луј, Есрон и Хар ми ја,
4. Си но ви Јо и ло ви: Се ма ја син му, а ње-

гов син Гог, а ње гов син Си меј,
5. А ње гов син Ми ха, а ње гов син Ре а ја, а 

ње гов син Вал,
6. А ње гов син Ве и ра, ко је га од ве де Тел-

гат-Фел на сар цар асир ски; он би ја ше 
кнез пле ме на Ру ви мо ва.
7. А бра ћи ње го вој по по ро ди ца ма њи-

хо ви јем кад се из бро ји ше по ко ље ни ма 
сво јим, бје ше кнез Је и ло и За ха ри ја,
8. И Ве ла син Аза за си на Се ме си на Јо и-

ло ва; он жи вља ше у Аро и ру и до Не во на 
и Вал ме о на.
9. По том жи вља ше к ис то ку до ри до пу-

сти ње од ри је ке Еуфра та, јер им се сто ка 
умно жи у зе мљи га лад ској.
10. И за вре ме на Са у ло ва во је ва ше на 

Ага ре не, ко ји из ги бо ше од ру ке њи хо ве; и 
та ко се на се ли ше у ша то ри ма њи хо ви јем 
по све му ис точ ном кра ју зе мље га лад ске.
11. А си но ви *Га до ви жи вља ху пре ма њи-

 ма у зе мљи ва сан ској до Сал хе. *Исус Н. 13,24.
12. Јо и ло им би ја ше по гла вар, а Са фан 

дру ги, па Ја нај и Са фат у Ва са ну.
13. А бра ћа њи хо ва по до мо ви ма отач-

ким би ја ху: Ми ха и ло и Ме су лам и Се ва и 
Јо рај и Ја хан и Зи је и Евер, сед мо ри ца.
14. Ти би ја ху си но ви Ави ха и ла си на Ури ја 

си на Ја ро је си на Га ла да си на Ми ха и ла си на 
Је си са ја си на Ја до на си на Ву зо ва.
15. Ахи је син Ав ди ла си на Гу ни је ва би-

ја ше по гла вар у до му ота ца њи хо ви јех.
16. И жи вља ху у Га ла ду, у Ва са ну и у се-

ли ма ње го ви јем и у сви јем под гра ђи ма 
са рон ским до ме ђа ње го ви јех.
17. Сви ови бјеху из бро је ни за вре ме на 

Јо та ма *ца ра Ју ди на и за вре ме на Је ро во-
а ма ца ра Изра и ље ва. *2.О цар. 15,5.
18. Си но ва Ру ви мо ви јех и Га до ви јех и 

по ло ви не пле ме на Ма на си ји на, хра бри-
јех љу ди, што но ша ху штит и мач, и за те-
за ху лук, и вје шти јех бо ју, би ја ше че тр-
де сет и че ти ри ти су ће и се дам сто ти на и 
ше зде сет, ко ји иђа ху на вој ску;
19. И во је ва ше на Ага ре не, на Је ту ре је и 

На фи се је и Но да ве је,

20. И до ђе им по моћ су прот њих, и Ага-
ре ни им би ше да ни у ру ке и све што има-
 ху; јер за ва пи ше к Бо гу у бо ју, и усли ши 
их, јер се по у зда ше у Њ. Исмаилови потомци
21. И за пли је ни ше сто ку њи хо ву, пе де сет 

ти су ћа ка ми ла и двје ста и пе де сет ти су ћа 
ова ца и дви је ти су ће ма га ра ца и сто ти-
су ћа ду ша људ ских.
22. А ра ње ни јех мно го па де; јер тај бој би 

од Бо га; и на ста ва ше на мје сту њи хо ву до 
се о бе сво је.
23. А си но ви по ло ви не пле ме на Ма на-

си ји на жи вља ху у тој зе мљи од Ва са на до 
Вал-Ер мо на и Се ни ра, до го ре Ер мо на; 
би ја ху се умно жи ли.
24. А ово би ја ху по гла ва ри у до му ота ца 

њи хо ви јех: Ефер и Је сеј и Ели ло и Азри ло и 
Је ре ми ја и Ода ви ја и Ја ди ло, љу ди хра бри и 
на гла су, по гла ва ри у до му ота ца сво јих.
25. Али кад згри је ши ше Бо гу ота ца сво-

јих и чи ни ше пре љу бу са бо го ви ма на ро да 
оне зе мље, ко је Бог ис три је би ис пред њих,
26. По ди же Бог Изра и љев дух Фу ла ца ра 

асир ско га и дух Тел гат-Фел на са ра ца ра 
асир ско га, и пре се ли ше пле ме Ру ви мо во и 
пле ме Га до во и по ло ви ну пле ме на Ма на си-
ји на, и од ве до ше их у Алу и у Авор и у Ару, 
и на ри је ку Го зан, гдје оста ше до да нас.

Имена и градови синова 
Левијевих и Ароновијех.

6.Си но ви Ле ви је ви би ја ху: *Гир сон, 
Кат и Ме ра ри је. *1.Мој. 46,11.

2. А си но ви Ка то ви: Амрам, Исар и Хе-
врон и Ози ло.
3. А си но ви Амра мо ви: Арон и Мој си је, 

и кћи Ма ри ја. А си но ви Аро но ви: На дав 
и Ави јуд и Еле а зар и Ита мар.
4. Еле а зар ро ди Фи не са; а Фи нес ро ди 

Ави су ју;
5. А Ави су ја ро ди Ву ки ја; а Ву ки је ро ди 

Ози ју;
6. А Ози ја ро ди Зе ра ју; а Зе ра ја ро ди Ме-

ра јо та;
7. А Ме ра јот ро ди Ама ри ју; а Ама ри ја 

ро ди Ахи то ва;
8. А Ахи тов ро ди Са до ка; а Са док ро ди 

Ахи ма са;
9. А Ахи мас ро ди Аза ри ју; а Аза ри ја 

ро ди Јо а на на;
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10. А Јо а нан ро ди *Аза ри ју, ко ји би све-
ште ник у до му што са зи да †Со ло мун у 
Је ру са ли му; *2.Днев. 26,17. Храму  †2.Днев. 3,1.
11. А *Аза ри ја ро ди Ама ри ју; а Ама ри ја 

ро ди Ахи то ва; *Језд. 7,3.
12. А Ахи тов ро ди Са до ка; а Са док ро ди 

Са лу ма;
13. А Са лум ро ди Хел ки ју; а Хел ки ја 

ро ди Аза ри ју;
14. А Аза ри ја ро ди Се ра ју; а *Се ра ја ро ди 

Јо се де ка. *Нем. 11,11.
15. А Јо се дек оти де кад Го спод пре се ли 

Ју де је и Је ру са лим ру ком На ву хо до но со-
ро вом.
16. Си но ви Ле ви је ви би ја ху: *Гир сон, 

Кат и Ме ра ри је. *2.Мој. 6,16.
17. А ово су име на си но ви ма Гир со но ви-

јем: Ло ве ни је и Си меј.
18. А си но ви Ка то ви бје ху: Амрам и Исар 

и Хе врон и Ози ло.
19. Си но ви Ме ра ри је ви: *Мо ли ја и Му-

си ја. И ово су †по ро ди це ле вит ске по 
оци ма сво јим: *1.Днев. 6,47. †4.Мој. 3,33.
20. Гир со но ва: Ло ве ни је син му, а ње гов 

син Јат, а ње гов син Зи ма,
21. А ње гов син Јо ах, а ње гов син Идо, а 

ње гов син Зе ра, а ње гов син Је трај.
22. Си но ви Ка то ви: Ами на дав син му, а 

ње гов син Ко реј, а ње гов син Асир.
23. А ње гов син Ел ка на, а ње гов син Еви-

ја саф, а ње гов син Асир,
24. А ње гов син Та хат, а ње гов син Ури ло, 

а ње гов син Ози ја, а ње гов син Саул.
25. А си но ви Ел ка ни ни: Ама сај и Ахи мот,
26. Ел ка на; си но ви Ел ка ни ни: Су фи ја син 

му, а ње гов син Ма хат;
27. А ње гов син Ели јав, а ње гов син Је-

ро ам, а ње гов син *Ел ка на. *1.Днев. 6,34.
28. А си но ви Са му и ло ви: Ва сни ја пр ве-

нац, па Ави ја.
29. Си но ви Ме ра ри је ви: Мо ли ја, а ње гов 

син Ло ве ни је, а ње гов син Си меј, а ње гов 
син Уза,
30. А ње гов син Си ма ја, а ње гов син 

Аги ја, а ње гов син Аса ја.
31. А ово су ко је по ста ви *Да вид да пје ва ју 

у до му Го спод њем, кад се на мје сти †ков чег,
*2.Сам. 6,17. †1.Днев. 16,1.

32. Ко ји слу жа ху пред Ша то ром од са-
стан ка пје ва ју ћи, док не са зи да Со ло мун 

дом Го спод њи у Је ру са ли му, и ста ја ху по 
ре ду свом у слу жби сво јој; Храм
33. Ови су што ста ја ху и си но ви њи хо ви: 

од си но ва Ка то ви јех Еман пје вач, син Јо-
и ла си на Са му и ла,
34. Си на Ел ка не, си на Је ро а ма, си на 

Ели ла, си на То је,
35. Си на Су фа, си на Ел ка не, си на Ма та, 

си на Ама са ја,
36. Си на Ел ка не, си на Јо и ла, си на Аза-

ри је, си на Со фо ни је,
37. Си на Та ха те, си на Аси ра, си на Ави а-

са фа, си на Ко ре ја,
38. Си на Иса ра, си на Ка та, си на Ле ви ја, 

си на Изра и ље ва.
39. И брат му Асаф, ко ји му ста ја ше с де-

сне стра не; а Асаф би ја ше син Ва ра хи је, 
си на Си ме је,
40. Си на Ми ха и ла, си на Ва си је, си на 

Мал хи је,
41. Си на Ет ни ја, си на Зе ра, си на Ада је,
42. Си на Ета на, си на Зи ме, си на Си ме ја,
43. Си на Ја та, си на Гир со на, си на Ле ви је ва.
44. А си но ви Ме ра ри је ви, бра ћа њи хо ва, 

ста ја ху с ли је ве стра не: Етан син Ки си је, 
си на Ав ди ја, си на Ма лу ха,
45. Си на Аса ви је, си на Ама си је, си на 

Хел ки је,
46. Си на Ам си је, си на Ва ни је, си на Са ми ра,
47. Си на Мо ли је, си на Му си је, си на Ме-

ра ри ја, си на Ле ви је ва.
48. А бра ћа њи хо ва, оста ли Ле ви ти, бјеху 

од ре ђе ни на сву слу жбу у Ша то ру до ма 
Бо жи је га.
49. А Арон и си но ви ње го ви па ља ху на 

ол та ру за жр тве па ље ни це и на ол та ру ка-
ди о ном, вр ше ћи све по сло ве у Све ти њи 
над све ти ња ма, и чи не ћи очи шће ње за 
Изра и ља по све му ка ко је за по вје дио 
Мој  си је слу га Бож ји.
50. А ово су си но ви Аро но ви: Еле а зар 

син му, а ње гов син Фи нес, а ње гов син 
Ави су ј,
51. А ње гов син Ву ки је, а ње гов син 

Ози је, а ње гов син Зе ра ја,
52. А ње гов син Ме ра јот, а ње гов син 

Ама ри ја, а ње гов син Ахи тов,
53. А ње гов син Са док, а ње гов син 

Ахи мас.
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54. А ово су им ста но ви по гра до ви ма 
њи хо ви јем у ме ђа ма њи хо ви јем: Си но-
ви ма Аро но ви јем од по ро ди це Ка то ве 
до па де ждри је бом,
55. И да до ше им Хе врон у зе мљи Ју ди ној, 

и под гра ђа ње го ва око ње га;
56. А по ље град ско и се ла ње го ва да до ше 

*Ха ле ву си ну Је фо ни ји ну; *Исус Н. 14,13.
57. Да до ше, да кле, си но ви ма Аро но ви-

јем гра до ве Ју ди не: *Хе врон уто чи ште, и 
Лив ну и под гра ђа ње зи на, и Ја тир и Есте-
мо ју и под гра ђа ње зи на, *Исус Н. 21,13.
58. И Илон и под гра ђа ње го ва, Де вир и 

под гра ђа ње го ва,
59. И Асан и под гра ђа ње го ва, и Вет-Се-

мес и под гра ђа ње го ва;
60. А од пле ме на Ве ни ја ми но ва: Га ва ју 

и под гра ђа ње зи на, и Але мет и под гра ђа 
ње го ва, и Ана тот и под гра ђа ње го ва; 
све га гра до ва њи хо ви јех три на ест по по-
ро ди ца ма њи хо ви јем.
61. И оста ли јем си но ви ма *Ка то ви јем од 

по ро ди це то га пле ме на дадо ше ждри је бом 
од по ло ви не пле ме на, од по ло ви не Ма на си-
ји не де сет †гра до ва. *Исус Н. 21,5. †1.Днев. 6,66.
62. А си но ви ма Гир со но ви јем по по ро-

ди ца ма њи хо ви јем три на ест гра до ва од 
пле ме на Иса ха ро ва и од пле ме на Аси-
ро ва и од пле ме на Неф та ли мо ва и од пле-
ме на Ма на си ји на у Ва са ну.
63. Си но ви ма Ме ра ри је вим по по ро ди-

ца ма њи хо ви јем да доше ждри је бом од 
пле ме на Ру ви мо ва и од пле ме на Га до ва и 
од пле ме на За ву ло но ва два на ест гра до ва.
64. Та ко дадо ше си но ви Изра и ље ви Ле-

ви ти ма те гра до ве и под гра ђа њи хо ва.
65. И дадо ше ждри је бом од пле ме на си-

но ва Ју ди ни јех и од пле ме на си но ва Си-
ме у но ви јех и од пле ме на си но ва Ве ни-
ја ми но ви јех те гра до ве, ко је име но ва ше 
по и мен це.
66. И они ма ко ји би ја ху од ро да си но ва 

Ка то ви јех, а гра до ви њи хо ви и ме ђе њи-
хо ве би ја ху у пле ме ну Је фре мо ву,
67. Њи ма дадо ше град за уто чи ште Си-

хем и под гра ђа ње го ва у го ри Је фре мо вој, 
и Ге зер и под гра ђа ње го ва,
68. И Јок ме ам и под гра ђа ње го ва, и Вет-

Орон и под гра ђа ње го ва,
69. И Еја лон и под гра ђа ње го ва, и Гат-Ри-

мон и под гра ђа ње го ва,

70. И од по ло ви не пле ме на Ма на си ји на 
Анир и под гра ђа ње го ва, и Ви ле ам и под-
гра ђа ње го ва, по ро ди ца ма си но ва Ка то-
ви јех оста ли јем.
71. А си но ви ма *Гир со но ви јем дадо ше 

од по ро ди це по ло ви не пле ме на Ма на си-
ји на Го лан у Ва са ну и под гра ђа ње го ва, и 
Аста рот и под гра ђа ње го ва; *Исус Н. 21,27.
72. А од пле ме на Иса ха ро ва Ке дес и под-

гра ђа ње го ва, Да врат и под гра ђа ње го ва,
73. И Ра мот и под гра ђа ње го ва, и Аним и 

под гра ђа ње го ва;
74. А од пле ме на Аси ро ва Ма сал и под-

гра ђа ње го ва, и Ав дон и под гра ђа ње го ва,
75. И Ху кок и под гра ђа ње го ва, и Ре ов и 

под гра ђа ње го ва;
76. А од пле ме на Неф та ли мо ва Ке дес 

у Га ли ле ји и под гра ђа ње го ва, и Амон и 
под гра ђа ње го ва, и Ки ри ја та јим и под-
гра ђа ње го ва.
77. Си но ви ма Ме ра ри је вим оста ли јем да-

доше од пле ме на За ву ло но ва Ри мон и под-
гра ђа ње го ва, Та вор и под гра ђа ње го ва;
78. А пре ко Јор да на пре ма Је ри хо ну на 

ис точ ној стра ни Јор да на, од пле ме на Ру-
ви мо ва Во сор у пу сти њи и под гра ђа ње-
го ва, и Ја су и под гра ђа ње зи на,
79. И Ке ди мот и под гра ђа ње го ва, и Ми-

фат и под гра ђа ње го ва;
80. А од пле ме на Га до ва Ра мот у Га ла ду 

и под гра ђа ње го ва, и Ма ха на јим и под-
гра ђа ње го ва,
81. И *Есе вон и под гра ђа ње го ва, и Ја зир 

и под гра ђа ње го ва. *Иса. 15,4.
Списак потомака осталијех 

синова Јаковљевијех.

7.А си но ви Иса ха ро ви би ја ху: То ла и 
Фу ја и Ја сув и Си мрон, че тво ри ца.

2. А си но ви То ли ни: Ози је и Ре фа ја и Је-
ри ло и Ја мај и Јеф сам и Са му и ло, по гла-
ва ри отач ких до мо ва сво јих од То ле, хра-
бри љу ди у по ро ди ца ма сво јим; бје ше их 
за вре ме на Да ви до ва на број два де сет и 
дви је ти су ће и шест сто ти на.
3. А си но ви Ози је ви: Из ра ја, и си но ви 

Из ра ји ни: Ми ха и ло и Ова ди ја и Јо и ло и 
Је си ја, ску па пет по гла ва ра.
4. И с њи ма у по ро ди ца ма њи хо ви јем 

по до мо ви ма ота ца њи хо ви јех бје ше вој-
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ни ка три де сет и шест ти су ћа, јер има ху 
мно го же на и си но ва.
5. И бра ће њи хо ве по сви јем до мо ви ма Иса-

ха ро ви јем, хра бри јех љу ди, би ја ше осам  де-
сет и се дам ти су ћа, све га из бро је ни јех.
6. Си но ви Ве ни ја ми но ви: Ве ла и Ве хер и 

Је ди а и ло, тро ји ца.
7. А си но ви Ве ли ни: Есвон и Ози је и 

Ози ло и Је ри мот и Ири је, пет по гла ва ра 
до мо ва отач ких, хра бри љу ди; на број их 
бје ше два де сет и дви је ти су ће и три де сет 
и че ти ри.
8. А си но ви Ве хе ро ви: Зе ми ра и Јо ас и Ели-

је зер и Ели о и нај и Амри је и Је ри мот и Ави ја 
и Ана тот и Ала мет, сви си но ви Ве хе ро ви.
9. И из бро је ни јех по по ро ди ца ма сво-

јим, по по гла ва ри ма отач ко га до ма сво-
је га, бје ше их два де сет ти су ћа и двје ста 
хра бри јех љу ди.
10. А си но ви Је ди а и ло ви: Ва лан, и си-

но ви Ва ла но ви: Је ус и Ве ни ја мин и Ехуд 
и Ха на на и Зи тан и Тар сис и Ахи сар.
11. Сви јех ови јех си но ва Је ди а и ло вих по 

по гла ва ри ма по ро ди ца отач ких, хра бри-
јех љу ди, бје ше се дам де сет ти су ћа и двје-
ста, ко ји иђа ху на вој ску.
12. И Су фе ји и Упе ји би ја ху си но ви 

Иро ви, и Усе ји си но ви Ахи ро ви.
13. Си но ви *Неф та ли мо ви: Ја си ло и Гу ни је 

и Је сер и Са лум, си но ви Ва ли ни. *1.Мој. 46,24.
14. Си но ви Ма на си ји ни: Азри ло, ко је га 

му же на ро ди; ино ча ње го ва Сир ка ро ди 
*Ма хи ра, оца Га ла до ва; *4.Мој. 27,1.
15. А Ма хир се оже ни од Упе ја и Су фе ја, а 

име се стри њи хо вој бје ше Ма ха; а име дру-
го му бје ше Сал пад; а Сал пад има ше кће ри.
16. А Ма ха же на Ма хи ро ва ро ди си на, 

ко је му над је име Фа рес, а бра ту му над је 
име Се рес, а ње го ви си но ви бје ху Улам и 
Ра кем.
17. И си но ви Ула мо ви: Ве дан. То су си но ви 

Га ла да си на Ма хи ра си на Ма на си ји на.
18. А се стра ње го ва Амо ле ке та ро ди 

Ису да и Ави је зе ра и Ма лу.
19. А си но ви Се ми ди ни бе ја ху Ахи јан и 

Си хем и Ли хи ја и Ани јам.
20. А си но ви Је фре мо ви: *Су та ла, а ње-

гов син Ве ред, а ње гов син Та хат, а ње гов 
син Еле а да, а ње гов син Та хат, *4.Мој. 26,35.
21. А ње гов син За вад, а ње гов син Су-

та ла и Есер и Елеад. А њих уби ше љу ди 

из Га та, ро ђе ни у зе мљи, јер сиђо ше да им 
узму сто ку.
22. За то ту жа ше Је фрем отац њи хов ду го 

вре ме на, и до ђо ше бра ћа ње го ва да га тје ше.
23. По том ле же са же ном сво јом, а она за-

труд ње и ро ди си на, и он му над је име Ве-
ри ја, јер не сре ћа за де си дом ње гов.
24. И кћи му бје ше Се ра, ко ја са зи да Ве-

то рон До њи и Гор њи и Узен-Се ру.
25. И син му бје ше Ре фа и Ре сеф, а ње гов 

син бје ше Те ла, а ње гов син Та хан,
26. А ње гов син Ла дан, а ње гов син Ами-

јуд, а ње гов син Ели са ма,
27. А ње гов син Нон, а ње гов син Исус.
28. А до сто ја ње њи хо во и на се ље бје ше 

Ве тиљ и се ла ње го ва, и с ис то ка На ран, а са 
за па да Ге зер и се ла ње го ва, и Си хем и се ла 
ње го ва до Га зе и се ла ње зи ни јех. имање
29. И по крај си но ва Ма на си ји них Вет-

Сан и се ла ње го ва, Та нах и се ла ње го ва, Ме-
ги дон и се ла ње го ва, Дор и се ла ње го ва; ту 
на ста ва ху си но ви Јо си фа си на Изра и ље ва.
30. Си но ви Аси ро ви би ја ху Јем на и Је сва 

и Је свај и Ве ри ја, и Се ра се стра њи хо ва.
31. А си но ви Ве ри ји ни: Евер и Мал хи ло; 

овај је отац Вир за ви тов.
32. А Евер ро ди Ја фли та и Со ми ра и Хо-

та ма и Су ју се стру њи хо ву.
33. А си но ви Ја фли то ви би ја ху: Фа сах и Ви-

мал и Асват; то би ја ху си но ви Ја фли то ви.
34. А си но ви Со ми ро ви: Ахи је и Ро га, Је-

ху ва и Арам.
35. А си но ви Еле ма бра та ње го ва: Со фа и 

Јем на и Се лис и Амал.
36. Си но ви Со фи ни: Су ја и Ар не фер и 

Со гал и Ве ри је и Је мра,
37. И Во сор и Од и Са ма и Си ли са и 

Итран и Ве и ра.
38. А си но ви Је те ро ви: Је фо ни ја и Фи спа 

и Ара.
39. И си но ви Ули ни: Арах и Ани ло и Ри си ја.
40. Сви ови би ја ху си но ви Аси ро ви, по гла -

ва ри до мо ва отач ких, иза бра ни, хра бри љу-
 ди, по гла ва ри ме ђу кне зо ви ма. Бје ше их за 
вој ску на број два де сет и шест ти су ћа љу ди.

Кућа Венијаминова и Саулова.

8.А Ве ни ја мин ро ди Ве лу пр вен ца сво-
је га, Асви ла дру го га, и Ару тре ће га,

2. Но ја че твр то га, и Ра фу пе то га.

ПР ВА КЊИ ГА ДНЕВ НИ КА,  ГЛ. 7. 8.



– 380 –

3. А си но ви Ве ли ни би ја ху: Адар и Ги ра 
и Ави јуд,
4. И Ави су ј и На ман и Ахо ја,
5. И Ги ра и Се фу ван и Урам.
6. А ови би ја ху си но ви Еху до ви, би ја ху 

по гла ва ри до мо ва отач ких они ма ко ји жи-
вља ху у Га ва ји, те их пре се ли ше у Ма на хат:
7. На ман и Ахи ја и Ги ра, он их пре се ли; и 

ро ди Узу и Ахи ју да.
8. А Са ра јим, по што их по сла, ро ди си-

но ве у зе мљи мо ав ској с Уси мом и Ва ром 
же на ма сво јим.
9. Ро ди с Оде сом же ном сво јом Јо ва ва и 

Си ви ју и Ми су и Мал ха ма,
10. И Је у са и Са хи ју и Мир му; ти би ја ху си-

но ви ње го ви, по гла ва ри до мо ва отач ких.
11. А с Уси мом ро ди Ави то ва и Ел фа ла.
12. И си но ви Ел фа ло ви бје ху: Евер и 

Ми сам и Са мед; он са зи да Онон и Лод и 
се ла ње го ва;
13. И Ве ри ја и Се ма, ко ји би ја ху по гла-

ва ри до мо ва отач ких они ма ко ји жи-
вља ху у Еја ло ну; они ис тје ра ше ста нов-
ни ке гат ске;
14. А Ахи јо, Са сак и Је ре мот,
15. И Зе ва ди ја и Арад и Адер,
16. И Ми ха и ло и Је спа и Јо ха бје ху си-

но ви Ве ри ји ни;
17. А За ва ди ја и Ме су лам и Езе ки ја и Евер,
18. И Исме рај и Је зли ја и Јо вав бје ху си-

но ви Ел фа ло ви;
19. А Ја ким и Зи хри је и Зав ди је,
20. И Ели нај и Зил тај и Ели ло,
21. И Ада ја и Ве ра ја и Си мрат бје ху си-

но ви Се ми ни;
22. А Је сван и Евер и Ели ло,
23. И Ав дон и Зи хри је и Анан,
24. И Ана ни ја и Елам и Ан то ти ја,
25. И Је фе ди ја и Фа ну и ло бје ху си но ви 

Са са ко ви;
26. А Сам се рај и Се а ри ја и Го то ли ја,
27. И Ја ре си ја и Или ја и Зи хри је бје ху си-

но ви Је ро а мо ви.
28. То бје ху по гла ва ри до мо ва отач ких 

по по ро ди ца ма сво јим, и на ста ва ху у Је-
ру са ли му.
29. А у *Га ва о ну на ста ва ше (Јеило) отац 

Га ва о ну; а же ни му бје ше име Ма ха.
*1.Днев. 9,35.

30. А син пр ве нац ње гов бје ше Ав дон, па 
Сур и Кис и Вал и На дав, отац Саулов

31. И *Ге дор и Ахи јо и За хер, *1.Днев. 9,37.
32. И Ми клот, ко ји ро ди Си ме ју. И они 

жи вља ху пре ма бра ћи сво јој у Је ру са-
ли му с бра ћом сво јом.
33. А Нир ро ди Ки са; а Кис ро ди Са у ла; а 

*Саул ро ди †Јо на та на и Мал хи су ја и Ави-
на да ва и Есва ла. *1.Сам. 14,49. †1.Днев. 9,39.
34. А син *Јо на та нов бје ше Ме ри вал; а 

Ме ри вал ро ди Ми ху; *1.Днев. 9,40.
35. А Ми хи ни си но ви бје ху: Фи тон и Ме-

лех и Та ре ја и *Ахаз. *1.Днев. 9,42.
36. А Ахаз ро ди Јо а ду; а Јо а да ро ди Але-

ме та и Азма ве та и Зи мри ја. А Зи мри је 
ро ди Мо су;
37. А Мо са ро ди Ви не ја; а ње гов син 

бје ше Ра фа, а ње гов син Еле а са, а ње гов 
син Аси ло.
38. А Аси ло има ше шест си но ва, ко ји ма 

су име на: Азри кам, Во хе руј и Исма и ло и 
Се а ри ја, и Ова ди ја и Анан. Ти сви бје ху 
си но ви Аси ло ви.
39. А си но ви Исе ка бра та ње го ва: Улам 

пр ве нац му, Је ус дру ги, и Ели фе лет тре ћи.
40. И би ја ху си но ви Ула мо ви ју на ци, 

ко ји на те за ху лук, и има ху мно го си но ва 
и уну ка, сто и пе де сет. Сви ти бје ху од си-
но ва Ве ни ја ми но ви јех.

Становници у Јерусалиму и 
Гаваону. Службе у Светињи.

9.И та ко сав Изра иљ би из бро јен, и 
ето за пи са ни су у Књи зи о ца ре-

ви ма Изра и ље ви јем и Ју ди ни јем; и бјеху 
пре се ље ни у *Ва ви лон за бе за ко ње сво је.

*2.Днев. 33,11.
2. А ко ји при је на ста ва ху на до сто ја њу 

сво јем по гра до ви ма сво јим, Изра иљ ци, 
све ште ни ци, Ле ви ти и Не ти не ји, имању
3. На ста ва ху у Је ру са ли му и од си но ва 

Ју ди ни јех и си но ва Ве ни ја ми но ви јех и од 
си но ва Је фре мо ви јех и Ма на си ји них:
4. Гу тај син Ами ју да си на Амри ја, си на 

Имри ја, си на Ве ни ја, од си но ва Фа ре са 
си на Ју ди на;
5. И од си но ва Си ло но ви јех: Аса ја пр ве-

нац и си но ви ње го ви;
6. А од си но ва Зе ри ни јех Је у и ло и бра ће 

ње го ве шест сто ти на и де ве де сет;
7. А од си но ва Ве ни ја ми но ви јех Са луј син 

Ме су ла ма си на Оду је, си на Асе ну ји на,
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8. И Јев ни ја син Је ро а мов, и Ила син 
Ози ја си на Ма хри је ва, и Ме су лам син Се-
фа ти је си на Ра гу и ла, си на Ив ни ји на;
9. И бра ће њи хо ве по по ро ди ца ма сво-

јим де вет сто ти на пе де сет и шест; сви 
бје ху љу ди по гла ва ри од по ро ди ца по до-
мо ви ма ота ца сво јих.
10. А од све ште ни ка: Је да ја и Јо ја рив и 

Ја хин,
11. И Аза ри ја син Хел ки је си на Ме су ла ма, 

си на Са до ка, си на Ме ра јо та, си на Ахи то-
во ва, стар је ши на у до му Го спод њем,
12. И Ада ја син Је ро а ма си на Пас хо ра, 

си на Мал хи ји на, и Ма сај син Ади ла си на 
Ја зи ре, си на Ме су ла ма, си на Ме си ле ми та, 
си на Ими ро ва;
13. И бра ће њи хо ве, по гла ва ра отач ких 

до мо ва сво јих, ти су ћа и се дам сто ти на 
и ше зде сет љу ди ври јед ни јех на по слу у 
слу жби у до му Го спод њем.
14. А од Ле ви та *Се ма ја син Асу ва, си на 

Азри ка ма, си на Аса ви ји на, из ме ђу си-
но ва Ме ра ри је вих; *Нем. 11,15.
15. И Ва ква кар и Ерес и Га лал и Ма та ни ја, 

син Ми хе си на Зи хри ја, си на Аса фо ва;
16. И Ова ди ја син Се ма је си на Га ла ла, 

си на Је ду ту но ва, и Ва ра хи ја син Асе 
си на Ел ка ни на, ко ји ста но ва ше у се ли ма 
не то фат ским.
17. И вра та ри: Са лум и Акув и Тал мон и 

Ахи ман, и бра ћа њи хо ва; а Са лум бје ше 
по гла вар.
18. Он до са да би ја ше на вра ти ма цар-

ским к ис то ку; то би ја ху вра та ри по че-
та ма си но ва Ле ви је вих.
19. А Са лум син Ко ре ја си на Еви ја са фа, 

си на *Ко ре је ва, и бра ћа ње го ва од до ма 
оца ње го ва, си но ви Ко ре је ви, у по слу 
слу жбе ном чу ва ху пра го ве код Ша то ра, 
као што оци њи хо ви у око лу Го спод њем 
чу ва ху ула зак; *4.Мој. 26,11.
20. А над њи ма бје ше стар је ши на Фи нес 

син Еле а за ров, и Го спод би ја ше с њим.
21. За ха ри ја син Ме се ле ми јин би ја ше вра -

тар на вра ти ма Ша то ра од са стан ка.
22. Сви јех ови јех иза бра ни јех за вра та ре 

на пра го ви ма би ја ше двје ста и два на ест; 
би ше по пи са ни по се ли ма сво јим; Да вид 
и Са му и ло ви дје лац по ста ви ше их ра ди 
вјер но сти њи хо ве, посебно звање пророка

23. Да они и си но ви њи хо ви чу ва ју 
стра жу на вра ти ма до ма Го спод ње га, 
до ма од Ша то ра.
24. На че ти ри стра не би ја ху вра та ри: На 

ис то ку, на за па ду, на ју гу и на сје ве ру.
25. И бра ћа њи хо ва по се ли ма сво јим до-

ла жа ху сва ких се дам да на за сво је ври-
је ме да су с њи ма.
26. Јер у слу жби би ја ху сваг да че ти ри 

пр ва вра та ра, Ле ви та, и би ја ху по ста-
вље ни над кли је ти ма и над ри зни ца ма 
до ма Бо жи је га;
27. И око до ма Бо жи је га но ћи ва ху, јер 

на њи ма би ја ше стра жа и ду жни би ја ху 
отва ра ти сва ко ју тро.
28. И не ки од њих би ја ху над по су ђем 

слу жбе ни јем, јер га на број уно ша ху и на 
број из но ша ху.
29. А не ки од њих би ја ху по ста вље ни над 

дру гим ства ри ма и над сви јем ства ри ма 
по све ће ни јем, над бра шном и ви ном и 
уљем и ка дом и ми ри си ма.
30. А не ки си но ви све ште нич ки го то-

вља ху маст од ти јех ми ри са.
31. А Ма та ти ја из ме ђу Ле ви та, пр ве нац 

Са лу мов, од по ро ди це Ко ре је ве, би ја ше 
над ства ри ма ко је се пе ку у та ви.
32. А из ме ђу си но ва Ка то ви јех, бра ће 

њи хо ве, би ја ху не ки над хље бом по ста-
вљани јем сва ке Су бо те.
33. Из ме ђу њих би ја ху и пје ва чи по гла-

ва ри до мо ва отач ких ме ђу Ле ви ти ма, 
ко ји ста но ва ху по кли је ти ма без дру го га 
по сла, јер дан и ноћ би ја ху у свом по слу.
34. То су по гла ва ри до мо ва отач ких ме ђу 

Ле ви ти ма, по по ро ди ца ма сво јим, по гла-
ва ри, и жи вља ху у Је ру са ли му.
35. А у Га ва о ну ста но ва ше Је и ло отац Га-

ва о ну; а име же ни ње го вој бје ше Ма ха;
36. А син му пр ве нац бје ше Ав дон, па 

Сур и Кис и Вал и Нир и На дав,
37. И Ге дор, и Ахи јо и За ха ри ја и Ми клот;
38. А Ми клот ро ди Си ме а ма; и они на-

ста ва ху пре ма бра ћи сво јој у Је ру са ли му 
с бра ћом сво јом.
39. А Нир ро ди Ки са; а Кис ро ди Са у ла; а 

*Саул ро ди Јо на та на и Мал хи су ја и Ави-
на да ва и Есва ла. *1.Днев. 8,33.
40. А син Јо на та нов бје ше Ме ри вал; а 

Ме ри вал ро ди Ми ху.
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41. А си но ви *Ми хи ни бје ху: Фи тон и 
Ме лех и Та ре ја. *1.Днев. 8,35.
42. А Ахаз ро ди Ја ру; а Ја ра ро ди Але-

ме та и Азма ве та и Зи мри ја; а Зи мри је 
ро ди Мо су;
43. А Мо са ро ди Ви не ју; а ње гов син 

бје ше Ре фа ја, а ње гов син Еле а са, а ње гов 
син Аси ло.
44. Аси ло пак има ше шест си но ва, ко-

ји ма су име на: Азри кам, Во хе руј и Исма-
и ло и Се а ри ја и Ова ди ја и Анан. То су си-
но ви Аси ло ви.
Саулова пропаст у борби са Филистејима.

10.А *Фи ли сте ји се по би ше с Изра-
и љем, и по бје го ше †Изра иљ-

ци ис пред Фи ли сте ја, и па да ху мр тви на 
го ри Гел ву ји. *1.Сам. 7,7. †1.Сам. 31,1.
2. И сти го ше Фи ли сте ји Са у ла и си но ве 

ње го ве, и по гу би ше Фи ли сте ји Јо на та на и 
Ави на да ва и Мал хи су ја, си но ве Са у ло ве.
3. И бој по ста же шћи око Са у ла, и на-

ђо ше га стри јел ци, и он се упла ши од 
стри је ла ца.
4. И ре че Саул мом ку ко ји му но ша ше 

оруж је: Из ва ди мач свој, и про бо ди ме 
да не до ђу ти нео бре за ни и на ру га ју ми 
се. Али не хтје мо мак ко ји му но ша ше 
оруж је, јер га бје ше вр ло страх. Та да Саул 
узе мач и ба ци се на њ.
5. А кад мо мак ко ји му но ша ше оруж је 

ви дје гдје умри је Саул, ба ци се и он на 
свој мач, и умри је.
6. Та ко по ги бе Саул; и три си на ње го ва и 

сва че љад ње го ва по ги бо ше за јед но.
7. А кад сви Изра иљ ци ко ји би ја ху у до-

ли ни ви дје ше гдје по бје го ше Изра иљ ци и 
гдје по ги бе Саул и си но ви ње го ви, оста-
ви ше гра до ве сво је и по бје го ше, те до-
ђо ше Фи ли сте ји и оста ше у њи ма.
8. А сју тра дан до ђо ше Фи ли сте ји да 

свла че мр тве, и на ђо ше Са у ла и си но ве 
ње го ве гдје ле же на го ри Гел ву ји.
9. И сву кав ши га узе ше гла ву ње го ву и 

оруж је ње го во, и по сла ше у зе мљу фи ли-
стеј ску на све стра не да се об ја ви код ла-
жни јех бо го ва њи хо ви јех и по на ро ду.
10. И оста ви ше *оруж је ње го во у ку ћи 

бо го ва сво јих, а гла ву му обје си ше у ку ћи 
Да го но вој. *1.Сам. 31,10.

11. А кад чу ше сви у Ја ви су Га лад ском све 
што учи ни ше Фи ли сте ји од Са у ла,
12. По ди го ше се сви ју на ци и узе ше ти-

је ло Са у ло во и тје ле са си но ва ње го ви јех, 
и до не со ше их у Ја вис, и по гре бо ше ко сти 
њи хо ве под хра стом у Ја ви су, и по сти ше 
се дам да на.
13. И та ко по ги бе Саул за бе за ко ње сво је, 

ко је учи ни Го спо ду што не слу ша ри је чи Го-
спод ње и што тра жи да пи та дух вра чар ски,
14. А не пи та Го спо да; за то га уби, и пре-

не се *цар ство на Да ви да си на Је се је ва.
*1.Сам. 13,14.

Давид једнодушно помазан за 
цара, осваја Сион и настањује 

се у њему. Његови јунаци.

11.И са бра ше се сви Изра иљ ци к 
*Да ви ду у †Хе врон, и ре ко-

ше: Ево, ми смо кост тво ја и ти је ло тво је.
*2.Сам. 5,1. †1.Днев. 12,23.

2. И пре ђе док Саул би ја ше цар ти си од-
во дио и до во дио Изра и ља; и Го спод Бог 
твој ре као ти је: Ти ћеш па сти на род Мој 
Изра и ља; и ти ћеш би ти вођ на ро ду Мо-
је му Изра и љу. раније
3. Та ко до ђо ше све стар је ши не Изра и-

ље ве к ца ру у Хе врон, и учи ни с њи ма Да-
вид вје ру у Хе вро ну пред Го спо дом, и по-
ма за ше Да ви да за ца ра над Изра и љем као 
што бје ше ре као Го спод пре ко Са му и ла.
4. По том оти де Да вид са сви јем Изра и-

љем на Је ру са лим, а то је Је вус, јер он дје би-
ја ху Је ву се ји, ко ји жи вља ху у оној зе мљи.
5. И ре ко ше Је ву ша ни Да ви ду: Не ћеш 

ући ова мо. Али Да вид узе ку лу Сион, то 
је град Да ви дов.
6. Јер Да вид ре че: Ко пр ви над би је Је ву-

се је, би ће кнез и вој во да. И Јо ав син Се-
ру јин изи ђе пр ви, и по ста кнез.
7. По сли је сје ђа ше Да вид у том гра ду, 

за то га про зва ше град Да ви дов.
8. И са зи да град уна о ко ло, од Ми ло на до 

ограде; а Јо ав опра ви оста так гра да.
9. И Да вид јед на ко на пре до ва ше и си-

ља ше се, јер Го спод над вој ска ма бје ше 
с њим. јачаше
10. А ово су старјешине ме ђу ју на ци ма 

Да ви до ви јем, ко ји ју нач ки ра ди ше уза њ 
за цар ство ње го во са сви јем *Изра и љем 
да бу де цар над Изра и љем по ри је чи Го-
спод њој; *1.Сам. 16,1.
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11. И ово је број ју на ка Да ви до ви јех: *Ја-
со ве ам син Ах мо ни јев, пр ви из ме ђу три-
де сет; он мах ну ко пљем сво јим на три 
сто ти не, и по би их ује дан пут. *1.Днев. 27,2.
12. А за њим *Еле а зар син До дов Ахо ша-

нин, он би ја ше је дан од три ју на ка.
*2.Сам. 23,9.

13. Он би ја ше с Да ви дом у Фас-Да ми му, 
кад се Фи ли сте ји ску пи ше на бој; и он дје 
би ја ше њи ва пу на јеч ма, и на род по бје же 
од Фи ли сте ја,
14. А они ста до ше усред њи ве, и од бра-

ни ше је по бив ши Фи ли сте је; и Го спод 
да де из ба вље ње ве ли ко.
15. И та три пр ва из ме ђу три де сет си ђо ше 

ка сти је ни к *Да ви ду у пе ћи ну одо лам ску, 
кад вој ска фи ли стеј ска ста ја ше у око лу у 
†до ли ни ра фај ској. *2.Сам. 23,13. †1.Днев. 14,9.
16. А Да вид би ја ше он да у гра ду, а стра жа 

фи ли стеј ска би ја ше та да у Ви тле је му.
17. И Да вид за же ље и ре че: Ко би ми до-

нио во де да пи јем из сту ден ца ви тле јем-
ско га што је код вра та?
18. Та да та тро ји ца про дри је ше кроз око 

фи ли стеј ски, и за хва ти ше во де из сту-
ден ца ви тле јем ско га ко ји је код вра та, и 
до не со ше и да до ше Да ви ду; а Да вид не 
хтје пи ти, не го је из ли Го спо ду.
19. И ре че: Не дао ми Бог мој да то учи-

ним! Еда ли ћу пи ти крв ти јех љу ди ко ји 
не ма ри ше за жи вот свој? Јер је до не со ше 
не ма ре ћи за жи вот свој. И не хтје је пи ти. 
То учи ни ше та три ју на ка.
20. И *Ави сај брат Јо а вов бје ше пр ви из-

ме ђу тро ји це. И он мах ну ко пљем сво јим 
на три сто ти не, и по би их, и про сла ви се 
ме ђу тро ји цом; *1.Сам. 26,6.
21. Ме ђу тро ји цом бје ше слав ни ји од 

дру ге дво ји це и бје ше им старјешина; али 
оне тро ји це не сти же.
22. Ве на ја син Јо да јев, син чо вје ка ју на ка 

из Кав се и ла, ко ји учи ни ве ли ка дје ла, он 
по гу би два ју на ка мо ав ска, и си шав уби 
ла ва у ја ми кад бје ше сни јег.
23. Он уби и не ко га Ми сир ца ви со ка пет 

ла ка та. Има ше Ми си рац у ру ци ко пље 
као вра ти ло, а он изи ђе на њ са шта пом, и 
ис тр же Ми сир цу ко пље из ру ке, и уби га 
ње го ви јем ко пљем.
24. То учи ни Ве на ја син Јо да јев, и би сла-

ван ме ђу ова три ју на ка.

25. Бје ше нај слав ни ји из ме ђу три де се то-
ри це, али оне тро ји це не сти же. И Да вид 
га по ста ви над пра ти о ци ма сво јим.
26. Ју на ци из ме ђу вој ни ка би ја ху: *Аса-

и ло брат †Јо а вов, Ел ха нан син До дов из 
Ви тле је ма, *2.Сам. 2,18. †1.Днев. 27,7.
27. Са мот Аро ра рин, Хе лис Фе ло ња нин,
28. Ира син Ики сов из Те ко је, *Ави је зер 

из Ана то та, *1.Днев. 27,12.
29. Си ве хај из Ху са та, Илај из Ахо ха,
30. Ма рај из Не то фа та, Хе лед син Ва нин 

из Не то фа та,
31. Итај син Ри ва јев из Га ва је си но ва Ве-

ни ја ми но вих, Ве на ја из Фа ра то на,
32. Урај од по то ка га ских, Ави ло из Ар ва та,
33. Азма вет из Ва ру ма, Ели ја в из Сал во на,
34. Си но ви Аси ма Ги зо ња ни на, Јо на тан 

син Са ги јин Ара ра нин,
35. Ахи јам син Са ха ров Ара ра нин, Ели-

фал син Уров,
36. Ефер из Ме хи ра та, Ахи ја из Фе ло на,
37. Есро Кар ми лац, На рај син Есва јев,
38. Јо и ло брат На та нов, Ми вар син Аги-

ри јев,
39. Се лек Амо нац, На рај Ви ро ћа нин, ко ји 

но ша ше оруж је Јо а ву си ну Се ру ји ну,
40. Ира Је тра нин, Га рив Је тра нин,
41. *Ури ја Хе те јин, За вад син Ала јев,

*2.Сам. 11,3.
42. Ади на син Си зин од си но ва Ру ви мо-

ви јех, по гла вар си но ва Ру ви мо ви јех, и 
три де сет с њим,
43. Анан син Ма шин, и Јо са фат из 

Мит не,
44. Ози ја из Асте ро та, Са ма и Је хи ло си-

но ви Хо та на Аро и ра ни на,
45. Је ди а и ло син Си мри јев и Јо ха брат му 

из Ти се,
46. Ели ло Ма вља нин, и Је ри вај и Јо са-

ви ја си но ви Ел на мо ви, и Је те м Мо а вац,
47. Ели ло и Овид и Ја си ло из Ме со ва је.

Борци који помажу Давида.

12.А ово су ко ји до ђо ше к Да ви ду 
у *Си клаг док се још кри ја ше 

од Са у ла си на Ки со ва, и би ја ху ме ђу ју на-
ци ма по ма жу ћи у ра ту, *1.Сам. 27,6.
2. На о ру жа ни лу ком, из де сне ру ке и из 

ли је ве га ђа ху ка ме њем и из лу ка стри је-
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ла ма, из ме ђу бра ће Са у ло ве, од пле ме на 
Ве ни ја ми но ва:
3. По гла вар Ахи је зер и Јо ас си но ви Се-

ма је из Га ва је, Је зи ло и Фе лет си но ви 
Азма ве то ви, и Ве ра ха и Јуј из Ана то та,
4. И Исма ја Га ва о ња нин, ју нак ме ђу три  -

де се то ри цом и над три де се то ри цом, и Је-
ре ми ја и Ја зи ло и Јо а нан и Јо за вад од Ге-
ди ро та,
5. Елу зај и Је ри мот и Ва ли ја и Се ма ри ја и 

Се фа ти ја од Ару фа,
6. Ел ка на и Је си ја и Аза ре и ло и Јо е зер и 

Ја со ве ам Ко ри ја ни, из Венијаминовог рода
7. И Јо и ло и Зе ва ди ја си но ви Је ро а мо ви 

из Ге до ра.
8. И од пле ме на Га до ва пре бје го ше к Да-

ви ду у град, у пу сти њу, хра бри ју на ци, вје-
шти бо ју, на о ру жа ни шти том и ко пљем, 
ко ји ма ли це би ја ше као ли це ла вов ско, и 
би ја ху бр зи као ср не по го ра ма:
9. Есер пр ви, Ова ди ја дру ги, Ели јав тре ћи,
10. Ми сма на че твр ти, Је ре ми ја пе ти,
11. Атај ше сти, Ели ло сед ми,
12. Јо а нан осми, Ел за вал де ве ти,
13. Је ре ми ја де се ти, Мо хва нај је да на е сти.
14. То би ја ху из ме ђу си но ва Га до ви јех 

по гла ва ри у вој сци, нај ма њи над сто ти-
ном а нај ве ћи над ти су ћом.
15. Они при је ђо ше пре ко Јор да на пр-

во га мје се ца, кад се раз ли пре ко сви јех 
бре го ва сво јих, и отје ра ше све из до ли на 
на ис ток и на за пад. април/мај
16. А до ђо ше и од си но ва Ве ни ја ми но ви-

јех и Ју ди ни јех к Да ви ду у град.
17. И изи ђе им Да вид на су срет, и го-

во ре ћи ре че им: Ако ми ра ра ди иде те к 
ме ни, да ми по мо гне те, ср це ће се мо је 
здру жи ти с ва ма; ако ли сте до шли да ме 
из да те не при ја те љи ма мо јим, не прав де 
не ма на ме ни, не ка ви ди *Го спод ота ца 
на ших и не ка су ди. *Зах. 3,2.
18. Та да дух до ђе на Ама са ја по гла ва ра 

ме ђу вој во да ма, те ре че: Тво ји смо, Да-
ви де, и с то бом ће мо би ти, си не Је се јев; 
мир, мир те би и по ма га чи ма тво јим, јер 
ти по ма же Бог твој. Та ко их при ми Да вид, 
и по ста ви их ме ђу по гла ва ре над че та ма.
19. И од си но ва Ма на си ји них не ки пре бје-

го ше Да ви ду, кад иђа ше с Фи ли сте ји ма на 

Са у ла у бој, али им не по мо го ше; јер кне-
зо ви *фи ли стеј ски до го во рив ши се вра ти-
 ше га го во ре ћи: На по ги бао на шу пре бјег-
ну ће го спо да ру сво је му Са у лу. *1.Сам. 29,2.
20. Кад се вра ћа ше у Си клаг, пре бје го ше 

к ње му из пле ме на Ма на си ји на: Ад на и 
Јо за вад и Је ди а и ло и Ми ха и ло и Јо за вад 
и Ели уј и Сал тај, ти сућ ни ци у пле ме ну 
Ма на си ји ну.
21. И они по ма га ху Да ви ду про ти ву че-

 ти, јер хра бри ју на ци бје ху сви, те по ста ше 
вој во де у ње го вој вој сци. разбојника
22. Јер сва ки дан до ла жа ху к Да ви ду у 

по моћ, до кле по ста ве ли ка вој ска као вој-
ска Бо жи ја.
23. А ово је број љу ди на о ру жа ни јех за 

вој ску ко ји до ђо ше к *Да ви ду у Хе врон 
да пре не су †цар ство Са у ло во на њ по ри-
је чи Го спод њој: *2.Сам. 5,1. †1.Днев. 10,14.
24. Си но ва Ју ди ни јех ко ји но ша ху штит 

и ко пље шест ти су ћа и осам сто ти на на о-
ру жа ни јех за вој ску;
25. Си но ва Си ме у но ви јех хра бри јех вој-

ни ка се дам ти су ћа и сто;
26. Си но ва Ле ви је вих че ти ри ти су ће и 

шест сто ти на;
27. И Јо дај по гла вар из ме ђу си но ва Аро но-

ви јех и с њим три ти су ће и се дам сто ти на;
28. И *Са док мла дић, хра бар ју нак, и од 

до ма оца ње го ва два де сет и два кне за;
*1.О цар. 1,8.

29. И си но ва Ве ни ја ми но вих, бра ће Са-
у ло ве, три ти су ће; јер их се мно ги још др-
жа ху до ма Са у ло ва;
30. И си но ва Је фре мо ви јех два де сет ти-

су ћа и осам сто ти на хра бри јех ју на ка, 
љу ди на гла су у по ро ди ца ма ота ца сво јих;
31. А од по ло ви не пле ме на Ма на си ји на 

осам на ест ти су ћа, ко ји бјеху име но-
ва ни по и мен це да до ђу да по ста ве Да-
ви да ца рем;
32. И си но ва Иса ха ро ви јех, ко ји до бро 

ра зу ми је ва ху вре ме на да би зна ли шта ће 
чи ни ти Изра иљ, кне зо ва њи хо ви јех двје-
ста, и сва бра ћа њи хо ва слу ша ху их;
33. Си но ва За ву ло но ви јех, ко ји иђа ху на 

вој ску и на о ру жа ни би ја ху за бој сва ко ја-
ким оруж јем, пе де сет ти су ћа, ко ји се по-
ста вља ху у вр сте по у зда на ср ца;
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34. А од пле ме на Неф та ли мо ва ти су ћа 
по гла ва ра и с њи ма три де сет и се дам ти-
су ћа са шти то ви ма и ко пљи ма;
35. А од пле ме на Да но ва два де сет и 

осам ти су ћа и шест сто ти на на о ру жа ни-
јех за бој;
36. А од пле ме на Аси ро ва че тр де сет 

ти су ћа вој ни ка вје шти јех по ста ви ти се 
за бој;
37. А они јех ис пре ко Јор да на, од пле ме на 

Ру ви мо ва и Га до ва и од по ло ви не пле-
ме на Ма на си ји на, сто и два де сет ти су ћа 
са сва ко ја ким оруж јем убо ји ти јем.
38. Сви ови вој ни ци у вој нич ком ре ду 

до ђо ше ци је ла ср ца у Хе врон да по ста ве 
Да ви да ца рем над сви јем Изра и љем. А и 
оста ли сви Изра иљ ци би ја ху сло жни да 
ца рем по ста ве Да ви да.
39. И би ја ху он дје с Да ви дом три да на је-

ду ћи и пи ју ћи, јер им бра ћа би ја ху при-
пра ви ла.
40. А и они ко ји би ја ху бли зу њих, до ри 

до Иса ха ра и За ву ло на и Неф та ли ма, до-
но ша ху хље ба на ма гар ци ма и на ка ми-
ла ма и на ма зга ма и на во ло ви ма, је ла, 
бра шна, смо ка ва и су хо га гро жђа и ви на 
и уља, во ло ва, ова ца из о би ла; јер би ја ше 
ра дост у Изра и љу.

Давид доноси ковчег завјета и склања 
га у кућу Овид-Едома.

13.И Да вид учи ни ви је ће с ти сућ-
ни ци ма и са сто ти ни ци ма и 

са сви јем вој во да ма,
2. И ре че Да вид све му збо ру Изра и ље ву: 

Ако вам је по во љи, и ако је од Го спо да 
Бо га на ше га, да по ша ље мо на све стра не к 
бра ћи сво јој оста лој по сви јем кра је ви ма 
Изра и ље ви јем, и све ште ни ци ма и Ле ви-
ти ма по гра до ви ма и под гра ђи ма њи хо-
ви јем, да се ску пе к на ма,
3. Па да до не се мо к се би ков чег Бо га 

сво је га, јер га не тра жи смо за вре ме на 
Са у ло ва.
4. А сав збор ре че да се та ко учи ни, јер то 

би по во љи све му на ро ду.
5. И та ко Да вид са бра сав на род Изра и љев 

од Си хо ра Ми сир ско га до ри до Ема та, да 
до не су ков чег Бож ји из Ки ри јат-Ја ри ма.
6. И оти де Да вид са сви јем Изра и љем у 

Ва лу, у Ки ри јат-Ја рим Ју дин, да пре не су 

одан де ков чег Бо га Го спо да, ко ји сје ди на 
хе ру ви ми ма, чи је се име при зи вље.
7. И по ве зо ше ков чег Бож ји на но ви-

јем ко ли ма из ку ће Ави на да во ве; а Уза и 
Ахи јо упра вља ху ко ли ма.
8. А Да вид и сав на род Изра и љев игра ху 

пред Бо гом из све сна ге, пје ва ју ћи и уда-
ра ју ћи у харфе и у псал ти ре и у буб ње и у 
ким ва ле и тру бе ћи у тру бе.
9. А кад до ђо ше до гум на Хи до но ва, Уза 

се ма ши ру ком да при хва ти ков чег, јер во-
ло ви по те го ше на стра ну.
10. И Го спод се раз гње ви на Узу, и уда ри 

га што се ма ши ру ком за *ков чег, те умри је 
он дје пред Бо гом. *1.Днев. 15,15.
11. И ожа ло сти се Да вид што Го спод уби 

Узу: За то се про зва оно мје сто Фа рес-Уза 
до да нас. Смртни ударац Узи
12. И упла ши се Да вид од Бо га у онај дан, 

и ре че: Ка ко ћу до ни је ти к се би ков чег 
Бож ји?
13. И не пре не се Да вид ков че га к се би 

у град Да ви дов, не го га скло ни у ку ћу 
Овид-Едо ма Ге те ји на.
14. И оста *ков чег Бож ји код по ро ди це 

Овид-Едо мо ве у ку ћи ње го вој три мје-
се ца. И †Го спод ‡бла го сло ви дом Овид-
Едо мов и све што има ше.

*2.Сам. 6,11. †1.Мој. 30,27. ‡1.Днев. 26,5.

Давидов двор, жене, дјеца 
и побједе над Филистејима.

14.А *Хи рам цар тир ски по сла по -
сла ни ке †Да ви ду и др ва ке-

дро  ви јех и зи да ра и др во дје ља да му са-
гра де ку ћу. *2.Сам. 5,11. †2.Днев. 2,3.
2. И ра зу мје Да вид да га је Го спод утвр-

дио за ца ра над Изра и љем и да се цар-
ство ње го во по ди же ви со ко ра ди на ро да 
ње го ва Изра и ља.
3. И Да вид узе јо ште же на у Је ру са ли му и 

из ро ди још си но ва и кће ри.
4. И ово су име на они јех ко ји му се ро-

ди ше у Је ру са ли му: Са ма ја и Со вав, На-
тан и Со ло мун,
5. И Је вар и Ели су ј и Елфа лет,
6. И Но га и Не фег и Ја фи ја,
7. И Ели са м и Ве ли ја д и Ели фа лет.
8. А Фи ли сте ји чув ши да је Да вид по ма-

зан за ца ра над сви јем Изра и љем, изи-
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ђо ше сви Фи ли сте ји да тра же Да ви да; а 
Да вид чув ши то изи ђе пред њих.
9. И Фи ли сте ји до шав ши ра ши ри ше се 

по до ли ни ра фај ској.
10. Та да Да вид упи та Го спо да го во ре ћи: 

Хо ћу ли иза ћи на Фи ли сте је, и хо ћеш ли 
их да ти у мо је ру ке? А Го спод му ре че: 
Иза ђи, и да ћу их у тво је ру ке.
11. Та да оти до ше у Вал-Фе ра сим, и по би 

их он дје Да вид, и ре че Да вид: Про дри је 
Бог не при ја те ље мо је мо јом ру ком, као 
што во да про ди ре. Оту да се про зва мје-
сто Вал-Фе ра сим.
12. И оста ви ше он дје бо го ве сво је; а Да-

вид за по вје ди, те их спа ли ше ог њем.
13. А *Фи ли сте ји опет по дру ги пут ра-

ши ри ше се по оном до лу. *2.Сам. 5,22.
14. И Да вид опет упи та Бо га, а Бог му 

ре че: Не иди за њи ма, не го се вра ти од 
њих, па уда ри на њих пре ма ду до ви ма.
15. И кад чу јеш да за шу шти по вр хо ви ма 

од ду до ва, та да изи ђи у бој; јер ће по ћи 
Бог пред то бом да по би је вој ску фи ли-
стеј ску. балсама
16. И учи ни *Да вид ка ко му за по вје ди 

Бог, и по би ше вој ску фи ли стеј ску од Га-
ва о на до Ге зе ра. *2.Сам. 5,25.
17. И раз гла си се име Да ви до во по сви-

јем зе мља ма; и Го спод за да де страх од 
ње га сви јем на ро ди ма.

Ковчег завјета пренесен на своје мјесто.

15.И на чи ни се би *Да вид ку ће у 
гра ду Да ви до ву, и спре ми 

мје сто за †ков чег Бож ји, и ‡ра за пе му 
Ша тор. *2.Сам. 6,17. †1.Днев. 16,1. ‡2.Днев. 1,4.
2. Та да ре че Да вид: Не ва ља да но си ков-

чег Бож ји ни ко осим Ле ви та, јер је њих 
иза брао Го спод да но се ков чег Бож ји и да 
Му слу же до ви је ка.
3. И ску пи Да вид све си но ве Изра и ље ве 

у Је ру са лим да пре не су ков чег Го спод њи 
на мје сто ње го во, ко је му бје ше спре мио.
4. Ску пи Да вид и си но ве Аро но ве и 

Ле ви те,
5. Од си но ва Ка то ви јех: Ури ла по гла ва ра 

и бра ће ње го ве сто и два де сет;
6. Од си но ва Ме ра ри је вих: Аса ју по гла-

ва ра и бра ће ње го ве двје ста и два де сет;

7. Од си но ва Гир со но ви јех: Јо и ла по гла-
ва ра и бра ће ње го ве сто и три де сет;
8. Од си но ва Ели са фа но вих: Се ма ју по-

гла ва ра и бра ће ње го ве двје ста;
9. Од си но ва Хе вро но ви јех: Ели ла по гла-

ва ра и бра ће ње го ве осам де сет;
10. Од си но ва Ози ло ви јех: Ами на да ва 

по гла ва ра и бра ће ње го ве сто и два на ест.
11. Та да до зва Да вид Са до ка и Ави ја та ра 

све ште ни ке, и Ле ви те Ури ла и Аса ју и Јо-
и ла и Са ма ју и Ели ла и Ами на да ва,
12. И ре че им: Ви сте по гла ва ри по ро ди ца 

отач ких ме ђу Ле ви ти ма; осве штај те се бе и 
*бра ћу сво ју, да до не се те †ков чег Го спо да 
Бо га ‡Изра и ље ва на мје сто ко је сам му 
спре мио. *Рим. 12,1. †1.Сам. 7,1. ‡Је зек. 48,11.
13. Јер што пре ђе не учи ни сте то га, *Го-

спод Бог наш про дри је нас; јер Га не тра-
жи смо ка ко тре ба. раније  *1.Днев. 13,10.
14. И осве шта ше се све ште ни ци и Ле-

ви ти да пре не су ков чег Го спо да Бо га 
Изра и ље ва.
15. И но си ше си но ви ле вит ски ков чег 

Бож ји као што је за по вје дио Мој си је по 
ри је чи Го спод њој на ра ме ни ма сво јим и 
по лу га ма.
16. И ре че *Да вид по гла ва ри ма ле вит-

ским да по ста ве из ме ђу бра ће сво је пје-
ва че са спра ва ма му зич ким, са псал ти-
ри ма и харфа ма и ким ва ли ма, да пје ва ју 
углас ве се ло. *1.Днев. 6,31.  чинелама
17. И по ста ви ше Ле ви ти Ема на си на Јо-

и ло ва, и од *бра ће ње го ве Аса фа си на Ва-
ра хи ји на, и од си но ва Ме ра ри је вих, бра ће 
њи хо ве, Ета на си на Ки са ји на; *1.Днев. 6,44.
18. И с њи ма бра ћу њи хо ву дру го га ре да: 

За ха ри ју и Ве на и Ја зи ла и Се ми ра мо та и 
Је хи ла и Уни ја и Ели ја ва и Ве на ју и Ма-
си ју и Ма та ти ју и Ели фе ла и Мик не ју и 
Овид-Едо ма и Је и ла, вра та ре.
19. И пје ва чи Еман и Асаф и Етан уда-

ра ху у ким ва ле мје де не;
20. А За ха ри ја и Ози ло и Се ми ра мот и 

Је хи ло и Уни је и Ели јав и Ма си ја и Ве на ја 
у псал ти ре ви со ко, гудачке инструменте
21. А Ма та ти ја и Ели фел и Мик не ја и 

Овид-Едом и Је и ло и Аза зи ја у цитре 
ни ско.
22. А Хе на ни ја по гла вар ме ђу Ле ви ти ма 

ко ји но ша ху ков чег уре ђи ва ше ка ко ће се 
но си ти, јер бје ше вјешт.
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23. А Ва ра хи ја и Ел ка на бје ху вра та ри 
код ков че га.
24. А Се ва ни ја и Јо са фат и На та на и ло 

и Ама сај и За ха ри ја и Ве на ја и Ели је зер, 
све ште ни ци, тру бља ху у *тру бе пред ков-
че гом Бож јим; а Овид-Едом и Је хи ја бје ху 
вра та ри код ков че га. *4.Мој. 10,8.
25. И та ко *Да вид и стар је ши не Изра и-

ље ве и ти сућ ни ци иђа ху пра те ћи ков чег 
за вје та Го спод ње га из ку ће Овид-Едо-
мо ве с ве се љем. *2.Сам. 6,12.
26. И кад Бог по мо же Ле ви ти ма ко ји но-

ша ху ков чег за вје та Го спод ње га при не-
со ше се дам во ло ва и се дам ов но ва.
27. И Да вид би ја ше огр нут пла штем од 

тан ко га плат на, та ко и сви Ле ви ти ко ји 
но ша ху ков чег и пје ва чи, и Хе на ни ја ко ји 
упра вља ше но си о ци ма ме ђу пје ва чи ма. 
И Да вид има ше на се би опле ћак ла нен.
28. И та ко сав на род *Изра и љев пра ћа ше 

ков чег за вје та Го спод ње га кли ку ју ћи и 
тру  бе ћи у тру бе и у ро го ве и уда ра ју ћи у 
ким ва ле и у псал ти ре и у харфе. *1.Днев. 13,8.
29. А кад *ков чег за вје та Го спод ње га ула-

жа ше у град Да ви дов, Ми ха ла кћи Са у-
ло ва гле да ју ћи с про зо ра ви дје ца ра Да-
ви да гдје ска че и игра, и по друг ну му се у 
ср цу свом. *2.Сам. 6,16.

Давидов псалам у славу доношења 
ковчега завјета. Давид наређује 
ко ће служити пред ковчегом.

16.И кад до не со ше *ков чег Бож ји, 
на мје сти ше га усред Ша то-

ра, ко ји му †ра за пе Да вид; и при не со ше 
жр тве па ље ни це и жр тве за хвал не пред 
Бо гом. *2.Сам. 6,17. †1.Днев. 15,1.
2. По том при не сав ши Да вид жр тве па-

ље ни це и жр тве за хвал не, бла го сло ви на-
род у име Го спод ње.
3. И раз да де сви јем Изра иљ ци ма, и љу-

ди ма и же на ма, сва ком по је дан хљеб и 
ко мад ме са и врч ви на.
4. По том по ста ви пред ков че гом Го спод-

њим слу ге из ме ђу Ле ви та да по ми њу и 
сла ве и хва ле Го спо да Бо га Изра и ље ва:
5. Аса фа по гла ва ра, а дру го га за њим За-

ха ри ју, и Је и ла и Се ми ра мо та и Је хи ла 
и Ма та ти ју и Ели ја ва и Ве на ју и Овид-

Едо ма; и Је и ло уда ра ше у псал ти ре и 
харфе, а Асаф у ким ва ле,
6. А Ве на ја и Ја зи ло све ште ни ци би ја ху 

јед на ко с тру ба ма пред ков че гом за вје та 
Го спод ње га.
7. У тај дан на ре ди Да вид пр ви пут да 

хва ле Го спо да Асаф и бра ћа ње го ва:
8. Хва ли те Го спо да; гла си те име Ње го во; 

ја вљај те по на ро ди ма дје ла Ње го ва.
9. Пје вај те Му, сла ви те Га, ка зуј те сва чу-

де са Ње го ва.
10. Хва ли те се све ти јем име ном Ње го ви-

јем; не ка се ве се ли ср це они јех ко ји тра же 
*Го спо да. *Псал. 34,3.
11. Тра жи те *Го спо да и си лу Ње го ву; тра -

жи те ли це Ње го во без пре стан ка.
*Амос 5,14; Амос 5,6.

12. Пам ти те чу де са Ње го ва, ко ја је учи  нио, 
зна ке Ње го ве и су до ве уста Ње го ви јех.
13. Потомство Изра и ље во слу ге су Ње-

го ве, си но ви Ја ко вље ви из бра ни Ње го ви.
14. Он је Го спод Бог наш, по свој су зе-

мљи су до ви Ње го ви.
15. Пам ти те уви јек за вјет Ње гов, Ри јеч 

ко ју је дао на ти су ћу ко ље на.
16. Што је за вје то вао *Авра му и за што 

се клео Иса ку, *1.Мој. 26,3.
17. То је по ста вио Ја ко ву за за кон и Изра-

и љу за за вјет вјеч ни,
18. Го во ре ћи: Те би ћу да ти зе мљу ха нан-

ску у на сљед ни дио.
19. Та да вас још би ја ше *ма ло на број, би-

ја ше вас ма ло, и би ја сте до шља ци.
*1.Мој. 34,30.

20. Иђа ху од на ро да до на ро да, и из јед-
но га цар ства дру го ме пле ме ну.
21. Не да де ни ко ме да им на у ди, и ка ра ше 

за њих ца ре ве:
22. Не ди рај те у *по ма за ни ке Мо је, и про -

ро ци ма Мо јим не чи ни те зла. *Псал. 105,15.
23. Пје вај Го спо ду, сва Зе мљо! Ја вљај те од 

да на на дан спа се ње Ње го во.
24. Ка зуј те по на ро ди ма сла ву Ње го ву, 

по сви јем пле ме ни ма чу де са Ње го ва.
25. Јер је ве лик Го спод и ва ља Га хва ли ти 

ве о ма; стра шни ји је од сви јех бо го ва.
26. Јер су сви бо го ви у на ро да ни шта; а 

*Го спод је не бе са ство рио. *3.Мој. 19,4.

ПР ВА КЊИ ГА ДНЕВ НИ КА,  ГЛ. 15. 16.



– 388 –

27. Сла ва је и ве ли чан ство пред Њим, 
си ла и ра дост у ста ну Ње го ву.
28. Дај те Го спо ду, пле ме на на род на, дај те 

Го спо ду сла ву и част.
29. Дај те Го спо ду сла ву пре ма име ну Ње-

го ву, но си те да ре и иди те пре да Њ, по кло-
ни те се Го спо ду и све тој кра со ти.
30. Стре пи пред Њим, сва Зе мљо; за то је 

ва си ље на твр да и не ће се по мје сти ти.
31. Нек се ве се ле не бе са и Зе мља се ра-

ду је; и не ка го во ре по на ро ди ма: *Го спод 
ца ру је. *Иса. 35,10.
32. Не ка пље ска мо ре и што је у ње му; 

не ка ска че по ље и све што је на ње му.
33. Та да не ка се ра ду ју др ве та шум ска 

пред Го спо дом, јер иде да су ди Зе мљи.
34. Хва ли те *Го спо да, јер је до бар, јер је 

до ви је ка †ми лост Ње го ва.
*Псал. 106,1. †Псал. 107,1.

35. И ре ци те: Спа си нас, Бо же спа се ња 
на  ше га, и ску пи нас и из ба ви нас од на-
ро да да сла ви мо све то име Тво је, да се 
хва ли мо Тво јом сла вом.
36. Бла го сло вен *Го спод Бог Изра и љев 

од ви је ка и до ви је ка. Та да сав на род ре че: 
Амин; и хва ли ше †Го спо да.

*Псал. 72,18. †Нем. 8,6.
37. И оста ви он дје пред ков че гом за вје та 

Го спод ње га Аса фа и бра ћу ње го ву да 
слу же пред ков че гом без пре стан ка као 
што тре ба од да на на дан,
38. И Овид-Едо ма и бра ћу ње го ву, ше-

зде сет и осам, Овид-Едо ма си на Је ду ту-
но ва и Осу, да бу ду вра та ри;
39. А Са до ка све ште ни ка и бра ћу ње го ву 

све ште ни ке пред Ша то ром Го спод њим на 
ви си ни у *Га ва о ну, *1.Днев. 21,29.
40. Да при но се жр тве па ље ни це Го спо ду 

на ол та ру за жр тве па ље ни це без пре-
стан ка ју тром и ве че ром, и да чи не све 
што је на пи са но у за ко ну Го спод њем што 
је за по вје дио Изра и љу,
41. И с њи ма Ема на и Је ду ту на и дру ге 

иза бра не, ко ји бјеху по и мен це име но ва ни 
да хва ле *Го спо да, јер је до ви је ка †ми лост 
Ње го ва, *Јак. 5,11; 2.Днев. 5,13. †2.Днев. 7,3.

42. С њи ма Ема на и Је ду ту на, да тру бе 
у тру бе и уда ра ју у ким ва ле и у дру ге 
спра ве му зич ке Бо гу; а си но ве Је ду ту-
но ве да бу ду вра та ри.
43. По том се ра зи ђе сав на род, свак сво-

јој ку ћи, а Да вид се вра ти да бла го сло ви 
дом свој.

Давид хоће да подигне Храм. Господ 
обриче довијека владу његову потомству.

17.А кад *Да вид сје ђа ше код ку-
ће сво је, ре че Да вид На та ну 

про ро ку: Гле, ја сто јим у ку ћи од ке дро ва 
др ве та, а ков чег за вје та Го спод ње га под 
за вје са ма. *1.Днев. 15,1.
2. А На тан ре че Да ви ду: Што ти је год у 

ср цу, чи ни, јер је Бог с то бом.
3. Али ону ноћ до ђе ри јеч Бо жи ја На та ну 

го во ре ћи:
4. Иди и ре ци Да ви ду слу зи мо је му: 

Ова ко ве ли Го спод, ти Ми не ћеш са зи да-
 ти ку ће да у њој на ста вам.
5. Кад ни је сам на ста вао у ку ћи откад из ве-

дох Изра и ља до да нас, не го сам ишао од ша-
то ра до ша то ра и од на сло на до на сло на,
6. Ку да сам год хо дио са сви јем Изра и-

љем, је сам ли јед ну ри јеч ре као ко ме из-
ме ђу су ди ја Изра и ље ви јех ко ји ма за по-
ви је дах да па су на род мој, и ка зао: За што 
ми не на чи ни те ку ћу од ке дра?
7. Ова ко, да кле, ре ци слу зи мо је му Да-

ви ду: Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: Ја 
те узех од то ра, од ова ца, да бу деш вођ на-
ро ду Мо је му Изра и љу.
8. И бјех с то бом ку да си год ишао, и ис-

три је бих све не при ја те ље тво је ис пред 
те бе, и сте кох ти име као што је име ве ли-
ких љу ди на зе мљи.
9. И од ре ди ћу мје сто на ро ду сво је му 

Изра и љу, и по са ди ћу га, те ће на ста ва ти у 
свом мје сту, и не ће се ви ше пре тре са ти; 
ни ти ће им ви ше до са ђи ва ти не пра вед-
ни ци као при је, узнемиравати
10. И од оно га да на кад сам по ста вио су-

ди је над на ро дом сво јим Изра и љем; и по-
ко рих све не при ја те ље тво је; не го ти ја-
вљам да ће ти Го спод са зи да ти ку ћу.
11. И кад се на вр ше да ни тво ји да оти деш 

к оци ма сво јим, по диг ну ћу потомство 
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тво је на кон те бе, ко је ће би ти из ме ђу си-
но ва тво јих, и утвр ди ћу цар ство ње го во.
12. Он ће Ми са зи да ти дом, и утвр ди ћу 

при је сто ње гов до ви је ка.
13. Ја ћу му би ти Отац, и он ће Ми би ти 

син; а ми ло сти сво је не ћу укло ни ти од 
ње га као што сам укло нио од оно га ко ји 
бје ше при је те бе.
14. Не го ћу га утвр ди ти у до му свом и у 

*цар ству свом до ви је ка, и †при је сто ће ње-
гов ста ја ти до ви је ка. *Дан. 2,44. †Псал. 89,36.
15. По сви јем ови јем ри је чи ма и по свој 

овој утва ри ка за На тан Да ви ду.
16. Та да до ђе цар *Да вид и ста де пред Го-

спо дом, и ре че: Ко сам ја, †Го спо де Бо же, 
и шта је дом мој, те си ме до вео дов де?

*2.Сам. 7,18. †Псал. 144,3.
17. И то Ти се чи ни *ма ло, Бо же, не го си 

го во рио и за дом слу ге сво је га на ду го вре-
ме на, и по ста рао си ми се за ту сла ву за ко-
ном чо вје чи јим, Го спо де Бо же. *2.Сам. 7,19.
18. Шта ће још Да вид да Ти го во ри о ча сти 

слу ге Тво је га, кад Ти знаш слу гу сво је га?
19. Го спо де, слу ге сво је га ра ди и по ср цу 

сво је му чи ниш сву ову ве ли ку ствар, об-
зна њу ју ћи све ове ве ли ке ства ри.
20. *Го спо де, не ма та кво га ка кав си Ти, и 

не ма Бо га осим Те бе, по све му што чу смо 
сво јим уши ма. *2.Мој. 15,11.
21. Јер ко ји је на род на зе мљи као Твој 

на род Изра иљ, ра ди ко је га је Бог ишао 
да га ис ку пи да Му бу де на род, и да сте че 
Се би име ве ли ким и стра шним дје ли ма 
из го не ћи на ро де ис пред на ро да сво је га, 
ко ји си ис ку пио из Ми си ра.
22. Јер си учи нио на род свој Изра и ља 

сво јим на ро дом до ви је ка; а Ти си им, Го-
спо де, Бог.
23. И та ко, Го спо де, ри јеч ко ју си об ре као 

слу зи сво је му и до му ње го ву не ка бу де 
твр да до ви је ка, и учи ни ка ко си ре као.
24. Не ка бу де твр да, да се ве ли ча име 

Тво је до ви је ка и да се го во ри: Го спод 
над вој ска ма, Бог Изра и љев јест Бог над 
Изра и љем, и дом Да ви да слу ге Тво је га 
не ка сто ји твр до пред То бом.

25. Јер си Ти, Бо же мој, ја вио слу зи сво-
је му да ћеш му са зи да ти дом, за то се слу га 
Твој усу ди да Ти се по мо ли.
26. Та ко Го спо де, Ти си Бог, и об ре као си 

слу зи сво је му то до бро.
27. Бу ди, да кле, во љан и бла го сло ви дом 

слу ге сво је га да бу де до ви је ка пред То бом; 
јер кад Ти, Го спо де, бла го сло виш, би ће 
бла  го сло вен до ви је ка.

Давид задобија у срећнијем ратовима 
злато, сребро и мјед и то намјењује 

грађењу Храма. Његове 
слуге и свештеници.

18.А по сли је то га по би *Да вид 
Фи ли сте је и по ко ри их, и узе 

Гат и се ла ње го ва из ру ку фи ли стеј ских.
*2.Сам. 8,1.

2. По би и Мо ав це, и по ста ше Мо ав ци 
слу ге Да ви до ве и пла ћа ху му да нак.
3. Раз би Да вид и Адад-Езе ра ца ра сов-

ско га у Ема ту иза шав да ра ши ри власт 
сво ју до ри је ке Еуфра та.
4. И узе му Да вид ти су ћу ко ла и се дам ти-

су ћа ко њи ка и два де сет ти су ћа пје ша ка, и 
под ре за Да вид жи ле сви јем коњ има кол-
ским, са мо оста ви за сто ко ла.
5. А би ја ху до шли Сир ци из Да ма ска у по-

моћ Адар-Езе ру ца ру сов ско му, и Да вид 
по би два де сет и дви је ти су ће Си ра ца.
6. И на мје сти Да вид вој ску у Си ри ји што 

је под Да ма ском, и Сир ци по ста ше слу ге 
Да ви до ве пла ћа ју ћи му да нак. И Го спод 
чу ва ше Да ви да ку да год иђа ше.
7. И Да вид узе злат не шти то ве ко је 

има ху слу ге Адад-Езе ро ве, и до не се их у 
Је ру са лим.
8. И из Ти ва та и из Ху на гра до ва Адад-

Езе ро ви јех од не се Да вид сил ну мјед, од 
ко је Со ло мун на чи ни мо ре мје де но и сту-
бо ве и по су ђе мје де но.
9. А кад чу То ја цар емат ски да је Да вид по-

био сву вој ску Адад-Езе ра ца ра сов ско га,
10. По сла Адо ра ма си на сво је га к ца ру 

Да ви ду да га по здра ви и да му че сти та 
што је во је вао на Адад-Езе ра и убио га, 
јер То ја има ше рат с Адад-Езе ром, и да му 
преда сва ко ја ких за кла да злат ни јех и сре-
бр ни јех и мје де ни јех.
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11. Па и то цар Да вид по све ти Го спо ду са 
сре бром и зла том што бје ше узео од сви-
јех на ро да, од Едо ма ца и од Мо а ва ца и од 
си но ва Амо но ви јех и од Фи ли сте ја и од 
Ама ли ка.
12. И Ави сај син Се ру јин по би осам на-

ест ти су ћа Иду ме ја ца у Сла ној *до ли ни.
*2.Сам. 8,13.

13. И на мје сти вој ску по Иду ме ји, и сви 
Иду меј ци по ста ше слу ге Да ви до ве. И Го-
спод чу ва ше Да ви да ку да год иђа ше.
14. Та ко ца ро ва Да вид над сви јем Изра и-

љем су де ћи и да ју ћи прав ду све му на ро ду 
сво је му.
15. И Јо ав син Се ру јин бје ше над вој-

ском, а Јо са фат син Ахи лу дов па ме тар,
љетописац

16. А Са док син Ахи то вов и Ави ме лех син 
Ави ја та ров све ште ни ци, а Су са пи сар,
17. А *Ве на ја син Јо да јев бје ше над Хе ре-

те ји ма и Фе ле те ји ма, а си но ви Да ви до ви 
пр ви до ца ра. *2.Сам. 8,18.

Давид се свети синовима 
Амоновијем за срамоту нанесену 

његовијем посланицима.

19.А по сли је то га умри је Нас цар 
си но ва *Амо но ви јех, и за ца ри 

се син ње гов на ње го во мје сто. *2.Сам. 10,1.
2. И ре че Да вид: Да учи ним ми лост Ану-

 ну си ну На со ву, јер је отац ње гов учи нио 
ме ни ми лост. И по сла Да вид по сла ни ке 
да га по тје ше за оцем. И до ђо ше слу ге 
Да ви до ве у зе мљу си но ва Амо но ви јех к 
Ану ну да га по тје ше.
3. А кне зо ви си но ва Амо но ви јех ре ко ше 

Ану ну го спо да ру сво је му: Ми слиш да је 
Да вид за то по слао љу де да те по тје ше што 
је рад учи ни ти част оцу тво је му, а ни је су 
за то до шле слу ге ње го ве к те би већ да 
про мо тре и ухо де и обо ре зе мљу?
4. Та да Анун ухва ти слу ге Да ви до ве, и 

обри ја их и от си је че им ха љи не по по ле 
до зад њи це, и опра ви их на траг. бедара
5. А кад не ки оти до ше, те ја ви ше Да ви ду 

за те љу де, он по сла пред њих, јер љу ди 
би ја ху грд но осра мо ће ни, и по ру чи им 
цар: Сје ди те у Је ри хо ну док вам на ра сте 
бра да, па он да до ђи те на траг.

6. А кад ви дје ше си но ви Амо но ви гдје 
се омра зи ше с Да ви дом, он да Анун и си-
но ви Амо но ви по сла ше ти су ћу та ла на та 
сре бра да нај ме ко ла и ко њи ка из Ме со-
по та ми је и из Си ри је Ма хе и из Со ве.
7. И нај ми ше три де сет и дви је ти су ће 

ко ла и ца ра од Ма хе с на ро дом ње го ви-
јем, ко ји до ђо ше и ста до ше у око пре ма 
Ме де ви. А и си но ви Амо но ви ску пи ше се 
из гра до ва сво јих и до ђо ше на бој.
8. А Да вид кад то чу, по сла Јо а ва са свом 

хра бром вој ском.
9. И изи ђо ше си но ви Амо но ви и увр-

ста ше се пред вра ти ма град ским; а ца-
ре ви ко ји до ђо ше би ја ху за се у по љу.
10. И Јо ав ви дје ћи на мје ште ну вој ску 

пре ма се би спри јед и са страг, узе ода-
бра не из све вој ске изра иљ ске, и на мје-
сти их пре ма Сир ци ма.
11. А оста ли на род пре да де Ави са ју 

бра ту сво је му; и на мје сти ше их пре ма си-
но ви ма Амо но ви јем.
12. И ре че: Ако Сир ци бу ду ја чи од ме не, 

до ђи ми у по моћ; ако ли си но ви Амо но ви 
бу ду ја чи од те бе, ја ћу те би до ћи у по моћ.
13. Бу ди ју нак и др жи мо се ју нач ки за свој 

на род и за гра до ве Бо га сво је га; а *Го спод 
не ка учи ни што Му је дра го. *Псал. 34,22.
14. Та да Јо ав и на род ко ји би ја ше с њим 

при ма ко ше се да уда ре на Сир це; али они 
по бје го ше ис пред њих.
15. А си но ви Амо но ви кад ви дје ше гдје 

по бје го ше Сир ци, по бје го ше и они ис-
пред Ави са ја бра та ње го ва и уђо ше у свој 
град. По том се Јо ав вра ти у Је ру са лим.
16. Али *Сир ци кад ви дје ше гдје их над-

би ше Изра иљ ци, по сла ше по сла ни ке те 
до ве до ше Сир це ис пре ко ри је ке; а Со фак 
вој во да Адад- Езе ров иђа ше пред њи ма.

*2.Сам. 10,16.
17. Кад то ја ви ше Да ви ду, он ску пи све 

Изра иљ це, и при је ђе пре ко Јор да на, и 
до ђе к њи ма и на мје сти вој ску пре ма 
њи ма; а кад на мје сти Да вид вој ску пре ма 
њи ма, по би ше се с њим.
18. Али по бје го ше Сир ци ис пред Изра-

и ља, и по би Да вид Си ра ца се дам ти су ћа 
ко ла и че тр де сет ти су ћа пје ша ка, и Со-
фа ка вој во ду по гу би.
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19. И кад ви дје ше слу ге Адад-Езе ро ве 
да их раз би Изра иљ, учи ни ше мир с Да-
ви дом и слу жа ху му; и не хтје ше ви ше 
Сир ци по ма га ти си но ви ма Амо но ви јем.

Освајање градова Амоновијех.

20.А кад про ђе го ди на, у ври је ме 
кад *ца ре ви иду на вој ску, 

†Јо ав из ве де вој ску, те по ти ра ше зе мљу 
си но ва Амо но ви јех, и до шав ши оп ко ли 
Ра ву; а Да вид бје ше остао у Је ру са ли му. И 
Јо ав осво ји ‡Ра ву и рас ко па је.

*2.Сам. 11,1. †2.Сам. 12,26. ‡2.Сам. 12,27.
2. И Да вид узе ца ру њи хо ву с гла ве кру ну, 

и на ђе да по те же та ла нат зла та, и дра го ка-
ме ње бје ше у њој; и мет ну ше је на гла ву Да-
ви ду, и од не се из гра да пли јен вр ло ве лик.
3. А на род што би ја ше у ње му из ве де и 
иси је че их пи ла ма и гво зде ни јем бра-

на ма и сје ки ра ма. И та ко учи ни Да вид 
сви јем гра до ви ма си но ва Амо но ви јех. По -
том се вра ти Да вид са сви јем на ро дом у 
Је ру са лим. примора на тежак рад на дрљачама
4. А по сли је то га на ста рат у Ге зе ру с Фи-

ли сте ји ма; та да Си ве хај Ху са ћа нин уби 
Си фа ја ко ји би ја ше ро да ди вов ско га, и 
бјеху по ко ре ни.
5. На ста опет рат с Фи ли сте ји ма, у ком 

Ел ха нан син Ја и ров уби Ла ми ју бра та Го-
ли ја та Ге те ји на, ко је му ко пља ча би ја ше 
као вра ти ло.
6. И опет на ста рат у Га ту, гдје би ја ше је-

дан чо вјек вр ло ви сок, ко ји има ше по 
шест пр ста, ску па два де сет и че ти ри; и он 
би ја ше ро да ди вов ско га.
7. И ру жа ше Изра и ља, те га уби Јо на тан 

син Са ма је бра та Да ви до ва.
8. Ти би ја ху си но ви исто га ди ва из Га та, 

и по ги бо ше од ру ке Да ви до ве и од ру ке 
слу гу ње го ви јех.

Због пребројавања народа Давид 
кажњен помором. Давид жртвује 

на гумну Орне Јевусејина.

21.Али уста *со то на на †Изра и ља 
и на вра ти Да ви да да из бро-

ји Изра и ља. *Дје ла 5,3. †2.Сам. 24,1.  наведе
2. И ре че Да вид Јо а ву и кне зо ви ма на-

род ни јем: Иди те, из број те си но ве Изра-
и ље ве од Вир са ве је до ри до Да на, па ми 
ја ви те да знам ко ли ко их има.

3. Али Јо ав ре че: Не ка до да Го спод на-
ро ду сво је му ко ли ко га је са да још сто 
пу та то ли ко; ни је су ли, ца ре го спо да ру 
мој, сви слу ге го спо да ру мо је му? За што 
тра жи то го спо дар мој? За што да бу де на 
гри јех Изра и љу?
4. Али ри јеч ца ре ва над ја ча Јо а ва. И та ко 

оти де Јо ав и оби ђе све га Изра и ља, па се 
вра ти у Је ру са лим.
5. И да де Јо ав број пре пи са но га на ро да 

Да ви ду; и би ја ше све га на ро да Изра и-
ље ва ти су ћа ти су ћа и сто ти су ћа љу ди 
ко ји ма ха ху ма чем, а на ро да Ју ди на че-
ти ри сто ти не и се дам де сет ти су ћа љу ди 
ко ји ма ха ху ма чем.
6. А пле ме на Ле ви је ва и Ве ни ја ми но ва 

не из бро ји с њи ма, јер мр ска бје ше Јо а ву 
за по ви јест ца ре ва.
7. А не бје ше ми ла Бо гу та ствар; за то 

уда ри Изра и ља.
8. И Да вид ре че Бо гу: Са гри је ших ве о ма 

што то ура дих; али узми бе за ко ње слу ге 
сво је га, јер ве о ма лу до ра дих.
9. А Го спод ре че Га ду ви ди о цу Да ви до ву 

го во ре ћи:
10. Иди ка жи Да ви ду и ре ци: Ова ко ве ли 

Го спод: тро је ти да јем, из бе ри јед но да ти 
учи ним.
11. И до ђе Гад Да ви ду и ре че му: Та ко 

ве ли Го спод, би рај:
12. Или глад за три го ди не, или три мје-

се ца да бје жиш од не при ја те ља сво јих и 
мач не при ја те ља тво јих да те сти же, или 
три да на мач Го спод њи и *по мор да бу де у 
зе мљи и ан ђео Го спод њи да уби ја по сви-
јем кра је ви ма Изра и ље ви јем. Са да, да кле, 
гле дај што ћу од го во ри ти Оно ме ко ји ме 
је по слао. *2.Сам. 24,13.
13. А Да вид ре че Га ду: У тје ско би сам 

љу тој; али не ка за пад нем Го спо ду у ру ке, 
јер је ве о ма ве ли ка ми лост Ње го ва; а љу-
ди ма да не за пад нем у ру ке. муци
14. И та ко пу сти Го спод по мор на Изра-

и ља, те па де Изра и ља се дам де сет ти су ћа 
љу ди.
15. И по сла *Го спод †ан ђе ла у ‡Је ру са лим 

да га уби ја; и кад уби ја ше, по гле да Го спод 
и са жа ли му се са зла; и ре че ан ђе лу ко ји 
уби ја ше: До ста, спу сти ру ку сво ју. А ан-
ђео Го спод њи ста ја ше код гум на Ор не Је-
ву се ји на, *1.Мој. 6,6. †2.Сам. 24,16. ‡Јер. 26,18.
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16. А Да вид по ди же очи сво је и ви дје ан-
ђе ла Го спод ње га гдје сто ји из ме ђу зе мље 
и не ба а у ру ци му го мач, ко јим бје ше 
за мах нуо на Је ру са лим; и па де Да вид и 
стар је ши не ни чи це, об у че ни у ко стри јет.
17. И ре че Да вид Бо гу: Ни је сам ли ја за-

по вје дио да се из бро ји на род? Ја сам, да-
кле, згри је шио и зло учи нио; а те ов це 
шта су учи ни ле? Го спо де Бо же мој, не ка 
се ру ка Тво ја обра ти на ме и на дом оца 
мо је га; али не на тај на род да га по тре.
18. Та да ан ђео Го спод њи ре че Га ду да 

ка же Да ви ду да изи ђе го ре и на чи ни ол-
тар Го спо ду на гум ну Ор не Је ву се ји на.
19. И изи ђе Да вид по ри је чи Га до вој, ко ју 

му ре че у име Го спод ње.
20. А Ор на окре нув се угле да ан ђе ла, и 

са кри се са че ти ри си на сво ја. Јер Ор на 
вр си ја ше пше ни цу.
21. Утом до ђе Да вид до Ор не; и по гле дав 

Ор на кад ви дје Да ви да изи ђе из гум на и 
по кло ни се Да ви ду ли цем до зе мље.
22. Та да ре че Да вид Ор ни: Дај ми то гум но 

да на чи ним на ње му ол тар Го спо ду; за 
нов це ко ли ко ври је ди дај ми га, да би пре-
стао *по мор у на ро ду. *4.Мој. 16,48.
23. А Ор на ре че Да ви ду: Узми и не ка чи ни 

го спо дар мој цар што му је дра го; ево да-
јем и во ло ве за жр тве па ље ни це, и ко ла за 
др ва, и пше ни цу за дар; све то да јем.
24. А цар Да вид ре че Ор ни: Не, не го ћу 

ку пи ти за нов це шта ври је ди, јер не ћу да 
при не сем Го спо ду што је тво је ни да при-
не сем жр тве па ље ни це по кло ње не.
25. И да де Да вид Ор ни за оно мје сто на 

мје ру шест сто ти на си ка ла зла та.
26. И он дје на чи ни *Да вид ол тар †Го-

спо ду, и при не се жр тве па ље ни це и жр-
тве за хвал не; и при зва Го спо да, и усли ши 
га спу стив ши огањ с Не ба на ол тар жр тве 
па ље ни це. *2.Днев. 3,1. †3.Мој. 9,24.
27. И за по вје ди Го спод ан ђе лу, те вра ти 

мач свој у ко ри це.
28. У оно ври је ме ви дјев Да вид да га Го-

спод усли ши на гум ну Ор не Је ву се ји на 
при но ша ше жр тве он дје.
29. А Ша тор Го спод њи, ко ји на чи ни Мој-

си је у пу сти њи, и ол тар за жр тве па ље ни це 
би ја ше у то ври је ме на ви си ни у Га ва о ну.

30. И *Да вид не мо же ићи к ње му да 
тра жи Бо га, јер се упла ши од ма ча ан ђе ла 
Го спод ње га. *2.Сам. 6,9.

Давидове припреме за грађење Храма 
и његови савјети сину Соломуну.

22.И ре че *Да вид: Ово је ку ћа †Го-
спо да Бо га и ово је ол тар за 

жр тву па ље ни цу Изра и љу.
*1.Днев. 21,26; 2.Сам. 24,18. †1.Днев. 21,18.

2. И за по вје ди Да вид да се ску пе ино-
стран ци ко ји би ја ху у зе мљи Изра и ље-
вој, и од ре ди ка ме на ре да те шу ка мен да 
се гра ди дом Бож ји.
3. И гво жђа мно го за кли не на кри ла 

вра ти ма и на са став ке при пра ви Да вид, и 
мје ди мно го без мје ре,
4. И др ва ке дро ви јех без бро ја; јер до во-

жа ху Си дон ци и Тир ци мно го др ва ке-
дро ви јех Да ви ду.
5. Јер Да вид го во ра ше: Со ло мун је син 

мој ди је те мла до, а дом ко ји тре ба зи да ти 
Го спо ду тре ба да бу де вр ло ве лик за сла ву 
и ди ку по сви јем зе мља ма; за то ћу му при-
пра ви ти што тре ба. И при пра ви Да вид 
мно штво при је смр ти сво је.
6. По том до зва си на сво је га Со ло му на и 

за по вје ди му да са зи да дом Го спо ду Бо гу 
Изра и ље ву.
7. И ре че Да вид Со ло му ну: Си не, био 

сам на у мио да са зи дам дом име ну Го-
спо да Бо га сво је га.
8. Али ми до ђе ри јеч Го спод ња го во ре ћи: 

Мно го си кр ви про лио и ве ли ке си ра то ве 
во дио; не ћеш ти са зи да ти до ма име ну 
Мо је му, јер си мно го кр ви про лио на зе-
мљу пре да Мном.
9. Ево, ро ди ће ти се син, он ће би ти ми-

ран чо вјек и сми ри ћу га од сви јех не при-
ја те ља ње го ви јех уна о ко ло; за то ће му 
би ти име Со ло мун; и мир и по кој да ћу 
Изра и љу за ње го ва вре ме на. Мирни
10. Он ће са зи да ти дом име ну Мо је му, и 

он ће Ми би ти син, а Ја ње му отац, и утвр-
ди ћу *при је сто цар ства ње го ва над Изра-
и љем до ви је ка. *2.Сам. 7,13.
11. За то, си не, Го спод ће би ти с то бом, и би-

ћеш сре ћан, те ћеш са зи да ти дом Го спо да 
Бо га сво је га као што је го во рио за те.

УС
П

ЈЕХ
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12. Са мо да ти да Го спод *ра зум и му дрост 
кад те по ста ви над Изра и љем да др жиш 
за кон Го спо да Бо га сво је га. *5.Мој. 4,6.
13. Та да ћеш би ти сре ћан, ако уз др жиш 

и ус тво риш уред бе и за ко не ко је је за по-
вје дио *Го спод пре ко †Мој си ја Изра и љу. 
Бу ди сло бо дан и хра бар, не бој се и не 
пла ши се. *1.Днев. 11,9. †Исус Н. 1,7.
14. И ево, у не во љи сво јој при пра вио 

сам за дом Го спод њи сто ти су ћа та ла-
на та зла та и ти су ћу ти су ћа та ла на та сре-
бра; а мје ди и гво жђа без мје ре, јер га има 
мно го, та ко ђер и др ва и ка ме на при пра-
вио сам; а ти до дај још.
15. А имаш и по сле ни ка мно го, ка ме на ра 

и зи да ра и др во дје ља, и сва ко ја ких љу ди 
вје шти јех сва ком по слу.
16. Има зла та, сре бра, и мје ди и гво жђа 

без мје ре; на ста ни, да кле, и ра ди, и Го-
спод ће би ти с то бом. труди се
17. По том за по вје ди Да вид сви јем кне-

зо ви ма Изра и ље ви јем да по ма жу Со ло-
му ну си ну ње го ву:
18. Ни је ли с ва ма *Го спод Бог ваш, ко ји 

вам је дао мир от сву да, јер је дао у ру ке мо  је 
ста нов ни ке ове зе мље, и зе мља је по  ко  ре  на 
Го спо ду и на ро ду ње го ву. *5.Мој. 12,10.
19. Са да, да кле, упра ви те ср це сво је и 

ду шу сво ју да тра жи те *Го спо да Бо га сво-
је га; на ста ни те и зи дај те †Све ти њу Го-
спо ду Бо гу да уне се те ‡ков чег за вје та Го-
спод ње га и све то по су ђе Бо жи је у дом 
ко ји ће се са зи да ти име ну Го спод ње му.

*2.Днев. 20,3. †1.О цар. 8,6. ‡2.Днев. 5,7.

Број Левита, распоред и служба.

23.И та ко Да вид стар и сит жи во-
та по ста ви Со ло му на си на 

сво је га *ца рем над †Изра и љем.
*1.Днев. 29,22. †1.Днев. 28,5.

2. И са бра све кне зо ве Изра и ље ве и све-
ште ни ке и Ле ви те.
3. И бјеху из бро је ни Ле ви ти од три де сет 

го ди на и ви ше, и бје ше их на број с гла ве 
на гла ву три де сет и осам ти су ћа љу ди.
4. Из ме ђу њих би ја ше два де сет и че ти ри 

ти су ће од ре ђе ни јех на по сао у до му Го спод-
њем, а шест ти су ћа упра ви те ља и су ди ја;
5. А че ти ри ти су ће вра та ра и че ти ри ти-

су ће ко ји хва ља ху Го спо да уз ору ђа ко ја 
на чи ни за хва лу.

6. И раз ди је ли их Да вид у ре до ве по си но-
ви ма Ле ви је вим, Гир со ну, Ка ту и Ме ра ри ју.
7. Од Гир со на би ја ху: Ла дан и Си меј;
8. Си но ви Ла да но ви: По гла вар Је хи ло и 

Зе там и Јо и ло, тро ји ца;
9. Си но ви Си ме је ви: Се ло мит и Ази ло и 

Ха ран, тро ји ца. То су по гла ва ри отач ких 
по ро ди ца Ла да но ви јех.
10. А си но ви Си ме је ви: Јат, Зи на и Је ус и 

Ве ри ја, та су че тво ри ца си но ви Си ме је ви.
11. А Јат би ја ше по гла вар, а Зи за дру ги; а 

Је ус и Ве ри ја не ма ху мно го дје це, за то се 
бро ја ху у је дан дом отач ки.
12. Си но ви *Ка то ви: †Амрам, Исар, Хе-

врон и Ози ло, че тво ри ца.
*2.Мој. 6,18. †1.Днев. 6,2.

13. Си но ви Амра мо ви: *Арон и †Мој-
си је. Али Арон би одво јен да осве ћу је 
Све ти њу над све ти ња ма, он и си но ви ње-
го ви до ви је ка, да ка де пред ‡Го спо дом, да 
Му слу же и да бла го си ља ју у име Ње го во 
до ви је ка. *2.Мој. 28,1. †4.Мој. 16,40. ‡3.Мој. 10,1.
14. А си но ви Мој си ја чо вје ка Бо жи је га 

бро је се у пле ме Ле ви је во.
15. Си но ви Мој си је ви: Гир сам и Ели је зер.
16. Си но ви Гир са мо ви: Се ву и ло по гла вар.
17. А си но ви Ели је зе ро ви: Ре а ви ја по гла-

вар. А не ма ше Ели је зер ви ше си но ва, не го 
се си но ви Ре а ви ји ни умно жи ше ве о ма.
18. Си но ви Иса ро ви: Се ло мит по гла вар.
19. Си но ви Хе вро но ви: *Је ри ја пр ви, 

†Ама ри ја дру ги, Ја зи ло тре ћи, и Је ка ме ам 
че твр ти. *1.Днев. 26,31. †1.Днев. 24,23.
20. Си но ви Ози ло ви: Ми ха пр ви и Је си ја 

дру ги.
21. Си но ви Ме ра ри је ви: Ма ли је и Му-

си је. Си но ви Ма ли је ви: Еле а зар и Кис.
22. А Еле а зар умри је и не има ше си но ва 

не го са мо *кће ри, и њи ма се оже ни ше си-
но ви Ки со ви, бра ћа њи хо ва. *4.Мој. 36,6.
23. Си но ви *Му си је ви: Ма ли је и Едер и 

Је ре мот, тро ји ца. *1.Днев. 24,30.
24. То су си но ви Ле ви је ви по отач ким до-

мо ви ма сво јим, по гла ва ри до мо ва отач-
ких, ко ји би ше из бро је ни по бро ју име на 
с гла ве на гла ву, ко ји ра ђа ху по сао за слу-
жбу у до му Го спод њем, од два де сет го-
ди на и ви ше.

ПР ВА КЊИ ГА ДНЕВ НИ КА,  ГЛ. 22. 23.
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25. Јер Да вид ре че: Мир да де Го спод Бог 
Изра и љев на ро ду сво је му, и на ста ва ће у 
Је ру са ли му до ви је ка.
26. И Ле ви ти не ће ви ше но си ти Ша то ра 

и по су ђа ње го ва за слу жбу ње го ву.
27. Јер по по сљед њој на ред би Да ви до вој 

бјеху из бро је ни си но ви Ле ви је ви од два-
де сет го ди на и ви ше;
28. Јер од ре ђе ни би ја ху да по ма жу си-

но ви ма Аро но ви јем у слу жби у до му Го-
спод њем у три је мо ви ма и у кли је ти ма, и 
да чи сте све све те ства ри и да ра де око 
слу жбе у до му Го спод њем,
29. И око *хље бо ва по ста вље ни јех, и 

око би је ло га †бра шна за дар и око ко ла ча 
при је сни јех и око та ви ца, и око све га што 
се пр жи, и око сва ке мје ре,

*2.Мој. 25,30. †3.Мој. 2,4.
30. И да сто је ју тром и хва ле и сла ве *Го-

спо да, и та ко ве че ром, *2.Днев. 31,2.
31. И кад се год при но се жр тве па ље ни це 

Го спо ду, у Су бо те, и на Мла ди не и пра-
зни  ке, у бро ју по ре ду свом сваг да пред 
Го спо дом,
32. И да ра де што тре ба ра ди ти у Ша-

то ру од са стан ка и у Све ти њи, и за си-
но ве Аро но ве, бра ћу сво ју, у слу жби у 
до му Го спод њем.

Старјешине у двадесет и четири 
реда свештеника и Левита.

24.А ме ђу си но ви ма Аро но ви јем 
ови су ре до ви: Си но ви *Аро-

но ви бје ху †На дав и Ави јуд, Еле а зар и 
Ита мар. *3.Мој. 10,1. †4.Мој. 3,2.
2. Али На дав и Ави јуд умри је ше при је 

оца сво је га и не ма ху дје це; за то бјеху све-
ште ни ци Еле а зар и Ита мар.
3. И раз ди је ли их Да вид: Са до ка, ко ји би-

ја ше од си но ва Еле а за ро ви јех, и Ахи ме-
ле ха, ко ји би ја ше од си но ва Ита ма ро ви-
јех, по ре ду њи хо ву у слу жби њи хо вој.
4. И на ђе се си но ва Еле а за ро ви јех ви ше 

старје шина не го си но ва Ита ма ро ви јех, 
кад их раз ди је ли ше: Од си но ва Еле а за-
ро ви јех би ја ше старје шина по до мо ви ма 
отач ким ше сна ест, а од си но ва Ита ма ро-
ви јех осам по до мо ви ма отач ким.

5. И бјеху раз ди је ље ни ждри је бом и је дан 
и дру ги; јер по гла ва ри у Све ти њи и по гла-
ва ри пред Бо гом би ја ху и од си но ва Еле а-
за ро ви јех и од си но ва Ита ма ро ви јех.
6. И по пи са их Се ма ја син На та на и лов пи-

сар од пле ме на Ле ви је ва пред ца рем и кне-
зо ви ма и Са до ком све ште ни ком и Ахи ме-
ле хом си ном Ави ја та ро ви јем и пред по-
гла ва ри ма по ро ди ца отач ких ме ђу све-
ште ни ци ма и Ле ви ти ма, је дан дом отач ки 
узев ши за Еле а за ра а је дан за Ита ма ра.
7. И па де пр ви ждри јеб на Јо ја ри ва, 

дру ги на Је да ју,
8. Тре ћи на Ха ри ма, че твр ти на Се о ри ма,
9. Пе ти на Мал хи ју, ше сти на Ме ја ми на,
10. Сед ми на Ако са, осми на Ави ју,
11. Де ве ти на Ису ја, де се ти на Се ха ни ју,
12. Је да на е сти на Ели ја си ва, два на е сти 

на Ја ки ма,
13. Три на е сти на Уфу, че тр на е сти на Је-

се ва ва,
14. Пет на е сти на Вил гу, ше сна е сти на 

Ими ра,
15. Се дам на е сти на Ези ра, осам на е сти на 

Афи си са,
16. Де вет на е сти на Пе та ју, два де се ти на 

Је зе ки ља,
17. Два де сет пр ви на Ја хи на, два де сет 

дру ги на Га му ла,
18. Два де сет тре ћи на Де ла ју, два де сет 

че твр ти на Ма зи ју.
19. То је ред њи хов за слу жбу њи хо ву, ко-

јим иду у дом Го спод њи на по сао свој по 
на ред би Аро на оца сво је га, ка ко му бје ше 
за по вје дио Го спод Бог Изра и љев.
20. А од оста ли јех си но ва Ле ви је вих би-

ја ше од си но ва Амра мо ви јех Су ва и ло; од 
си но ва Су ва и ло ви јех Је да ја,
21. Од Ре а ви је, од си но ва Ре а ви ји них по-

гла вар Је си ја;
22. Од си но ва Иса ро ви јех Се ло мот, од 

си но ва Се ло мо то ви јех Јат;
23. А од си но ва Је ри ји них Ама ри ја дру ги, 

Ја зи ло тре ћи, Је ка ме ам че твр ти;
24. Од си но ва Узи ло ви јех Ми ха; од си-

но ва Ми хи ни јех Са мир;
25. Брат Ми хин Је си ја; од си но ва Је си ји-

них За ха ри ја.
26. Си но ви Ме ра ри је ви: Ма ли је и Му-

си је; од си но ва Ја зи ји них Ве но.
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27. Си но ви Ме ра ри је ви од Ја зи је: Ве но и 
Со ам и За хур и Иври је;
28. Од Ма ли ја Еле а зар, ко ји не ма ше си-

но ва;
29. Од Ки са, од си но ва Ки со ви јех: Је ра-

ме и ло;
30. И од си но ва Му си је вих Ма ли је и Едер 

и Је ри мот. То би ја ху си но ви ле вит ски по 
до мо ви ма ота ца сво јих.
31. И они ба ца ше ждри јеб пре ма бра ћи 

сво јој, си но ви ма Аро но ви јем, пред Да ви-
дом и Са до ком и Ахи ме ле хом и по гла ва-
ри ма до мо ва отач ких ме ђу све ште ни ци ма 
и Ле ви ти ма, од до мо ва отач ких сва ки по-
гла вар пре ма бра ту сво је му мла ђе му.

Двадесет и четири реда пјевача 
светијех пјесама.

25.И одво ји *Да вид с вој во да ма за 
†слу жбу си но ве Аса фо ве и 

Ема но ве и Је ду ту но ве, ко ји ће про ро ко-
ва ти уз ‡харфе и псал ти ре и ким ва ле; и 
бјеху из ме ђу њих из бро је ни љу ди за по-
сао у сво јој слу жби:

*1.Днев. 15,16. †2.Днев. 8,14. ‡Псал. 150,3.
2. Од си но ва Аса фо ви јех: За хур и Јо сиф 

и Не та ни ја и Аса ри ла, си но ви Аса фо ви, 
под ру ком Аса фа, ко ји про ро ко ва ше по 
на ред би ца ре вој; пјеваше хвалу
3. Од Је ду ту на: Шест си но ва Је ду ту но ви-

јех: Ге да ли ја и Со ри је и Је са и ја, Аса ви ја 
и Ма та ти ја и Си меј под ру ком оца сво-
је га Је ду ту на, ко ји про ро ко ва ше уз цитру 
хва ле ћи и сла ве ћи Го спо да;
4. Од Ема на: Си но ви Ема но ви: Ву ки ја, 

Ма та ни ја, Ози ло, Се ву и ло и Је ри мот, 
Ана ни ја и Ана ни је, Ели ја та, Ги дал ти ја и 
Ро мам ти-Езер, Јо све ка са, Ма ло ти је, Отир 
и Ма зи от.
5. Ти сви би ја ху си но ви Ема на ви ди о ца 

ца ре ва у ри је чи ма Бо жи јим да се уз ви-
шу је рог; јер Бог да де Ема ну че тр на ест 
си но ва и три кће ри.
6. Сви они би ја ху под ру ком оца сво је га 

пје ва ју ћи у до му Го спод њем уз ким ва ле и 
псал ти ре и харфе за слу жбу у до му Бо-

жи јем, ка ко цар на ре ђи ва ше Аса фу и Је-
ду ту ну и Ема ну. цитре
7. И бје ше их на број с бра ћом њи хо вом 

об у че ном пје сма ма Го спод њим, двје ста и 
осам де сет и осам, са ми јех вје шта ка.

8. И ба ци ше ждри јеб за слу жбу сво ју, 
ма ли као ве ли ки, учи тељ као уче ник;
9. И па де пр ви ждри јеб за Аса фа на Јо-

си фа, дру ги на Ге да ли ју с бра ћом и си но-
ви ма ње го ви јем, њих два на ест;
10. Тре ћи на За ху ра, си но ве ње го ве и 

бра ћу ње го ву, њих два на ест;
11. Че твр ти на Исе ри ја, си но ве ње го ве и 

бра ћу ње го ву, њих два на ест;
12. Пе ти на Не та ни ја, си но ве ње го ве и 

бра ћу ње го ву, њих два на ест;
13. Ше сти на Ву ки ја, си но ве ње го ве и 

бра ћу ње го ву, њих два на ест;
14. Сед ми на Је са ри ла, си но ве ње го ве и 

бра ћу ње го ву, њих два на ест;
15. Осми на Је са и ја, си но ве ње го ве и 

бра ћу ње го ву, њих два на ест;
16. Де ве ти на Ма та ни ја, си но ве ње го ве и 

бра ћу ње го ву, њих два на ест;
17. Де се ти на Си ме ја, си но ве ње го ве и 

бра ћу ње го ву, њих два на ест;
18. Је да на е сти на Аза ре и ла, си но ве ње-

го ве и бра ћу ње го ву, њих два на ест;
19. Два на е сти на Аса ви ја, си но ве ње го ве 

и бра ћу ње го ву, њих два на ест;
20. Три на е сти на Са ву и ла, си но ве ње-

го ве и бра ћу ње го ву, њих два на ест;
21. Че тр на е сти на Ма та ти ја, си но ве ње-

го ве и бра ћу ње го ву, њих два на ест;
22. Пет на е сти на Је ре мо та, си но ве ње-

го ве и бра ћу ње го ву, њих два на ест;
23. Ше сна е сти на Ана ни ју, си но ве ње-

го ве и бра ћу ње го ву, њих два на ест;
24. Се дам на е сти на Јо све ка са, си но ве ње-

го ве и бра ћу ње го ву, њих два на ест;
25. Осам на е сти на Ана ни ја, си но ве ње-

го ве и бра ћу ње го ву, њих два на ест;
26. Де вет на е сти на Ма ло ти ја, си но ве ње-

го ве и бра ћу ње го ву, њих два на ест;
27. Два де се ти на Ели ја та, си но ве ње го ве 

и бра ћу ње го ву, њих два на ест;
28. Два де сет пр ви на Оти ра, си но ве ње-

го ве и бра ћу ње го ву, њих два на ест;
29. Два де сет дру ги на Ги дал ти ја, си но ве 

ње го ве и бра ћу ње го ву, њих два на ест;
30. Два де сет тре ћи на Ма зи о та, си но ве 

ње го ве и бра ћу ње го ву, њих два на ест;
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31. Два де сет че твр ти на Ро мам ти-Езе ра, си-
но ве ње го ве и бра ћу ње го ву, њих два на ест.

Постављање вратара дома 
Божијега, благајника и судија.

26.А ре до ви вра тар ски би ја ху: 
Од си но ва Ко ре је вих би ја ше 

Ме се ле ми је син Ко ре јев из ме ђу си но ва 
Аса фо ви јех;
2. А си но ви Ме се ле ми ји ни: За ха ри ја пр-

ве нац, Је ди а и ло дру ги, Зе ва ди је тре ћи, 
Јат ни ло че твр ти,
3. Елам пе ти, Јо а нан ше сти, Ели о и нај 

сед ми;
4. И Овид-Едо мо ви си но ви: Се ма ја пр-

ве нац, Јо за вад дру ги, Јо ах тре ћи и Са хар 
че твр ти и На та на и ло пе ти,
5. Ами ло ше сти, Иса хар сед ми, Фе ул тај 

осми; јер га бла го сло ви Бог.
6. И Се ма ји си ну ње го ву ро ди ше се си-

но ви, ко ји стар је шо ва ху у до му оца сво-
је га, јер би ја ху до бри ју на ци.
7. Си но ви Се ма ји ни: Гот ни је и Ра фа и ло 

и Овид и Ел за вад бра ћа ње го ва, хра бри 
љу ди, Ели уј и Се ма хи ја.
8. Сви ови би ја ху од си но ва Овид-Едо мо-

ви јех, и они и си но ви њи хо ви и бра ћа њи-
хо ва, сви хра бри љу ди, кр јеп ки за слу жбу, 
би ја ше их ше зде сет и два од Овид-Едо ма.
9. А Ме се ле ми ји них си но ва и бра ће, хра-

бри јех љу ди, би ја ше осам на ест.
10. А Оси ни си но ви, од си но ва Ме ра ри-

је вих: Си мри је по гла вар, прем да не бје ше 
пр ве нац, али га отац по ста ви по гла ва рем;
11. Хел ки ја дру ги, Те ва ли ја тре ћи, За-

ха ри ја че твр ти; сви јех си но ва и бра ће 
Оси не би ја ше три на ест.
12. Од њих би ја ху ре до ви вра тар ски 

по по гла ва ри ма да чу ва ју стра жу на из-
мјен це с бра ћом сво јом слу же ћи у до му 
Го спод њем.
13. Јер ме та ше ждри јеб за ма ло га као и 

за ве ли ко га по до мо ви ма сво јих ота ца, за 
сва ка вра та.
14. И па де ждри јеб на ис ток Се ли ми ји; 

а За ха ри ји си ну ње го ву, му дро му са вјет-
ни ку, кад ба ци ше ждри јеб, па де му ждри-
јеб на сје вер;
15. А Овид-Едо му на југ, а си но ви ма ње-

го ви јем на ри зни цу;

16. Су фи му и Оси на за пад с вра ти ма са-
ле хет ским на пу ту ко ји иде го ре; стра жа 
бје ше пре ма стра жи:
17. С ис то ка шест Ле ви та; са сје ве ра че-

ти ри на дан; с ју га на дан че ти ри; а код ри-
зни це по два;
18. На пар ва ру са за па да че ти ри на пу ту, 

два код пар ва ра. дограђеном делу
19. То су ре до ви вра тар ски ме ђу си но-

ви ма Ко ре је вим и си но ви ма Ме ра ри је-
вим.
20. И ови још би ја ху Ле ви ти: Ахи ја над 

бла гом до ма Бо жи је га, над бла гом од по-
све ће ни јех ства ри.
21. Од си но ва Ла да но ви јех из ме ђу си-

но ва *Гир со но ви јех од Ла да на, из ме ђу 
гла ва ра до мо ва отач ких од Ла да на си на 
Гир со но ва би ја ше Је хи ло, *1.Днев. 29,8.
22. Си но ви Је хи ло ви: Зе там и Јо и ло брат 

му би ја ху над бла гом до ма Го спод ње га;
23. Од си но ва Амра мо ви јех, Иса ро ви јех, 

Хе вро но ви јех, Ози ло ви јех,
24. Би ја ше *Се ву и ло син Гир сама си на 

Мој си је ва стар је ши на над бла гом.
*1.Днев. 23,16.

25. А бра ћа ње го ва од Ели је зе ра: Ре а ви ја 
син му, а ње гов син Је са и ја, а ње гов син 
Јо рам, а ње гов син Зи хри је, а ње гов син 
Се ло мит;
26. Овај Се ло мит и бра ћа ње го ва би-

ја ху над сви јем бла гом од по све ће ни јех 
ства ри, ко је по све ти цар Да вид и по гла-
ва ри до мо ва отач ких и ти сућ ни ци и сто-
ти ни ци и вој во де;
27. Од ра то ва и од пли је на по све ти ше да 

се опра ви дом Го спод њи;
28. И што год бје ше по све тио Са му и ло 

ви дје лац и Саул син Ки сов и Аве нир син 
Ни ров и Јо ав син Се ру јин; ко год по све-
ћи ва ше, да ва ше у ру ке Се ло ми ту и бра ћи 
ње го вој.
29. Од си но ва Иса ро ви јех: Хе на ни је и си-

но ви ње го ви би ја ху над спо ља шњим по-
сло ви ма у *Изра и љу, упра ви те љи и су ди је.

*2.Днев. 19,8.
30. Од си но ва Хе вро но ви јех *Аса ви је и 

бра ћа ње го ва, ти су ћа и се дам сто ти на хра-
бри јех љу ди, би ја ху над Изра и љем с ову 
стра ну Јор да на на ис то ку за сва ки по сао 
Го спод њи и за слу жбу цар ску. *1.Днев. 27,17.
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31. Из ме ђу си но ва Хе вро но ви јех би ја ше 
*Је ри је по гла вар си но ви ма Хе вро но ви јем 
по по ро ди ца ма њи хо ви јем и до мо ви ма 
отач ким. Че тр де се те го ди не ца ро ва ња Да-
ви до ва по тра жи ше их и на ђо ше ме ђу њи ма 
хра бри јех ју на ка у Ја зи ру Га лад ском.

*1.Днев. 23,19.
32. И бра ће ње го ве, хра бри јех љу ди, би-

ја ше дви је ти су ће и се дам сто ти на гла-
ва ра у до мо ви ма отач ким; и по ста ви их 
цар Да вид над си но ви ма Ру ви мо ви јем и 
Га до ви јем и по ло ви ном пле ме на Ма на си-
ји на за све по сло ве Бо жи је и цар ске.

Старјешине над дванаест редова у 
војсци, племенски кнезови, 
дворани и слуге Давидове.

27.А си но ви Изра и ље ви по свом 
бро ју, гла ва ри до мо ва отач-

ких, ти сућ ни ци и сто ти ни ци и упра ви те-
љи њи хо ви, слу жа ху ца ру у сва ком по слу 
у ре до ви ма, ко ји до ла жа ху и од ла жа ху од 
мје се ца до мје се ца, сва ко га мје се ца у го-
ди ни; а у сва ком ре ду би ја ше их два де сет 
и че ти ри ти су ће.
2. Над пр ви јем ре дом пр во га мје се ца би-

ја ше Ја со ве ам син Зав ди лов, и у ње го ву 
ре ду би ја ше два де сет и че ти ри ти су ће.
3. Од си но ва Фа ре со ви јех би ја ше по гла-

вар над сви јем стар је ши на ма у вој сци пр-
во га мје се ца.
4. А над ре дом дру го га мје се ца би ја ше 

До дај Ахо ша нин, и вој во да у ње го ву ре ду 
бје ше Ми клот; и у ње го ву ре ду бје ше два-
де сет и че ти ри ти су ће.
5. Тре ћи вој во да тре ће га мје се ца бје ше 

Ве на ја син Јо да ја све ште ни ка, по гла вар; 
и у ње го ву ре ду бје ше два де сет и че ти ри 
ти су ће.
6. Овај Ве на ја бје ше ју нак ме ђу три де се-

то ри цом и над три де се то ри цом; и над ре-
дом ње го ви јем бје ше Ами за вад син му.
7. Че твр ти, че твр то га мје се ца Аса и ло брат 

Јо а вов, и за њим Зе ва ди ја син му; и у ре ду 
ње го ву бје ше два де сет и че ти ри ти су ће.
8. Пе ти, пе то га мје се ца, по гла вар Са мут 

Је зра ја нин, и у ње го ву ре ду бје ше два де-
сет и че ти ри ти су ће.
9. Ше сти, ше сто га мје се ца, Ира син Ики-

сов Те ко ја нин, и у ње го ву ре ду бје ше два-
де сет и че ти ри ти су ће.

10. Сед ми, сед мо га мје се ца, *Хе лис Фе ло-
ња нин од си но ва Је фре мо ви јех, и у ње го ву 
ре ду бје ше два де сет и че ти ри ти су ће.

*1.Днев. 11,27.
11. Осми, осмо га мје се ца, *Си ве хај Ху-

са ћа нин од си но ва За ри ни јех, и у ње го ву 
ре ду бје ше два де сет и че ти ри ти су ће.

*2.Сам. 21,18.
12. Де ве ти, де ве то га мје се ца, *Ави је зер 

Ана то ћа нин од си но ва Ве ни ја ми но вих, 
и у ње го ву ре ду бје ше два де сет и че ти ри 
ти су ће. *1.Днев. 11,28.
13. Де се ти, де се то га мје се ца, *Ма рај Не то-

фа ћа нин од си но ва За ри ни јех, и у ње го ву 
ре ду бје ше два де сет и че ти ри ти су ће.

*2.Сам. 23,28.
14. Је да на е сти, је да на е сто га мје се ца, *Ве-

на ја Фа ра то ња нин од си но ва Је фре мо ви-
јех, и у ње го ву ре ду бје ше два де сет и че-
ти ри ти су ће. *2.Сам. 23,30.
15. Два на е сти, два на е сто га мје се ца, Хел дај 

Не то фа ћа нин од *Го то ни ла, и у ње го ву ре ду 
бје ше два де сет и че ти ри ти су ће. *Суд. 3,9.
16. А над пле ме ни ма Изра и ље ви јем би-

ја ху: Над пле ме ном Ру ви мо ви јем кнез 
Ели је зер син Зи хри јев; над Си ме у но ви-
јем Се фа ти ја син Ма шин;
17. Над Ле ви је вим *Аса ви ја син Ке му и-

лов; над Аро но ви јем Са док; *1.Днев. 26,30.
18. Над Ју ди ни јем Ели уј од бра ће Да ви-

до ве; над Иса ха ро ви јем Амри је син Ми-
ха и лов;
19. Над За ву ло но ви јем Исма ј син Ова-

ди јин; над Неф та ли мо вим Је ри мот син 
Азри лов;
20. Над си но ви ма Је фре мо ви јем Исус 

син Аза зи јев; над по ло ви ном пле ме на 
Ма на си ји на Јо и ло син Фе да јин;
21. Над дру гом по ло ви ном пле ме на Ма-

на си ји на у Га ла ду Идо син За ха ри јин; над 
Ве ни ја ми но вим Ја си ло син Аве ни ров;
22. Над Да но ви јем Аза ре и ло син Је ро а мов. 

То би ја ху кне зо ви пле ме на Изра и ље ви јех.
23. А не из бро ји Да вид они јех ко ји има  ху 

ма ње од два де сет го ди на, јер *Го спод бје-
 ше ре као да ће умно жи ти си но ве Изра и-
ље ве као †зви је зде ‡не бе ске.

*5.Мој. 1,10. †1.Мој. 15,5. ‡Је вр. 11,12.
24. Јо ав син Се ру јин по че бро ји ти, али 

не до вр ши; јер до ђе гњев Бож ји због тога 
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на Изра и ља; за то тај број не до ђе у књи гу 
о ца ру Да ви ду.
25. Над бла гом ца ре ви јем би ја ше Азма-

вет син Ади лов, а над бла гом по зе мљи, 
по гра до ви ма и по се ли ма и по ку ла ма Јо-
на тан син Ози јин.
26. А над ра та ри ма, ко ји ра ђа ху зе мљу, 

би ја ше Езри је син Хе лу вов;
27. А над ви но гра да ри ма Си меј Ра ма-

ћа нин; а над ро дом ви но град ским и над 
пив ни ца ма Зав ди је Сиф ме јин;
28. А над ма сли на ма и смо ква ма по по-

љи ма Вал-Анан Ге де ра нин; а над уљем Јо ас;
29. Над го ве ди ма што па си ја ху у Са ро ну 

Си трај Са ро ња нин, а над го ве ди ма по до-
ли на ма Са фат Адла јев;
30. Над ка ми ла ма Овил Исма и љац; над 

ма гар ци ма Је да ја Ме ро но ћа нин;
31. А над ов ца ма Ја зиз Ага ре јин. Сви 

ови би ја ху на стој ни ци над бла гом ца ра 
Да ви да.
32. А Јо на тан стриц Да ви дов би ја ше са-

вјет ник, му дар чо вјек и књи жев ник; он 
и Је хи ло син Ах мо ни јев би ја ху са си но-
ви ма ца ре ви јем.
33. И Ахи то фел би ја ше са вјет ник ца рев, 

и Ху сај Ар хи ја нин при ја тељ ца рев.
34. А по сли је Ахи то фе ла би ја ше Јо дај 

син Ве на јин и Ави ја тар, а вој во да ца рев 
бје ше Јо ав.

Давид показује народу Соломуна 
као својега насљедника, предаје му 

слику Храма и ствари за Храм.

28.И Да вид са бра у Је ру са лим све 
по гла ва ре *Изра и ље ве, по гла-

ва ре пле мен ске и по гла ва ре од ре до ва ко ји 
слу жа ху ца ру, и ти сућ ни ке и сто ти ни ке, и 
ко ји би ја ху над сви јем бла гом и сто ком ца-
ре вом, и си но ве сво је и дво ра не и ју на ке и 
све љу де хра бре, *1.Днев. 11,10; Исус Н. 23,2.
2. И устав ши цар Да вид на но ге ре че: 

Чуј те ме, бра ћо мо ја и на ро де мој, ја би јах 
на у мио да са зи дам дом гдје би по чи вао 
ков чег Го спод њи и да бу де под нож је но-
га ма Бо га на ше га, и при пра вих што тре ба 
за зи да ње.

3. Али ми Бог ре че: Не ћеш са зи да ти до ма 
име ну Мо је му, јер си рат ник и крв си про-
ље вао.
4. Али Го спод Бог Изра и љев иза бра ме 

из све га до ма оца мо је га да бу дем цар над 
Изра и љем до ви је ка; јер Ју ду иза бра за 
во ђа, и из до ма Ју ди на дом оца мо је га; и из-
ме ђу си но ва оца мо је га би Му во ља да ме не 
по ста ви ца рем над сви јем Изра и љем.
5. А та ко из ме ђу сви јех си но ва мо јих, јер 

мно го си но ва да де ми Го спод, иза бра Со-
ло му на си на мо је га да сје ди на при је сто лу 
цар ства Го спод ње га над Изра и љем.
6. И ре че ми: Со ло мун син твој са зи да ће 

Мој дом и три је мо ве Мо је; јер ње га иза-
брах Се би за си на, и Ја ћу му би ти Отац.
7. И утвр ди ћу цар ство ње го во до ви је ка, 

ако бу де по сто јан да из вр шу је за по ви је-
сти Мо је и за ко не Мо је као да нас.
8. Са да, да кле, пред сви јем Изра и љем, збо-

ром Го спод њим, и да чу је Бог наш, ка жем 
вам: Др жи те и тра жи те све за по ви је сти Го-
спо да Бо га сво је га, да би сте др жа ли ову до-
бру зе мљу и оста ви ли је у на сљед ство си-
но ви ма сво јим на кон се бе до ви је ка.
9. А ти, Со ло му не си не, знај Бо га оца сво-

је га, и слу жи Му ци је лим ср цем и ду шом 
дра го вољ ном; јер сва ср ца ис пи ту је Го-
спод и сва ку по ми сао зна; ако Га ус тра-
жиш, на ћи ћеш Га; ако ли Га оста виш, од-
ба ци ће те за сваг да.
10. Ви ди са да да те је *Го спод иза брао да 

са зи даш дом за Све ти њу; бу ди хра бар и 
ра ди. *1.Днев. 22,16.
11. Та да пре да де Да вид Со ло му ну си ну 

сво је му сли ку од три је ма и од ку ћа ње-
го ви јех, и од ри зни ца и од со ба и од кли-
је ти уну тра шњих, и од мје ста за За кло-
пац очи шће ња, Светињу над светињама
12. И сли ку од све га што бје ше сми слио 

за три је мо ве до ма Го спод ње га и за све 
кли је ти уна о ко ло и за ри зни цу до ма Бо-
жи је га и за ри зни цу од све ти јех ства ри,
13. И за ре до ве све ште нич ке и ле вит ске 

и за сва ки по сао у слу жби у до му Го спод-
њем и за све по су ђе у до му Го спод њем;
14. Зла то под мје ру за су до ве злат не за сва ку 

слу жбу, и сре бро за све су до ве сре бр не под 
мје ру, за све су до ве за сва ку слу жбу;
15. Под мје ру за сви јет ња ке злат не и жи-

шке злат не, по те жи ни сва ко га сви јет-
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ња ка и жи жа ка ње го ви јех, и за сви јет-
ња ке сре бр не по те жи ни сва ко га сви-
јет ња ка и жи жа ка ње го ви јех, пре ма по-
тре би сва ко га сви јет ња ка;
16. И *зла та под мје ру за сто ло ве на ко-

ји ма ће ста ја ти †хље бо ви по ста вље ни, за 
сва ки сто; и сре бра за сто ло ве сре бр не;

*2.Днев. 4,8. †1.О цар. 7,48.
17. И за ви љу шке и за ко тли ће и за здје ле 

зла та чи сто га, и за злат не ча ше под мје ру, 
за сва ку ча шу, и за сре бр не ча ше сре бра 
под мје ру за сва ку;
18. И за *ол тар ка ди о ни чи сто га зла та 

под мје ру; и сли ку од ко ла са злат ни јем 
†хе ру ви мима, ко ји ће ра ши рив ши кри ла 
за кла ња ти ‡ков чег за вје та Го спод ње га.

*2.Мој. 30,1. †2.Мој. 25,18. ‡1.Сам. 4,4.
19. То ми је све до шло пи са но ру ком Го-

спод њом да бих знао све ка ко што тре ба 
ура ди ти.
20. И та ко ре че Да вид Со ло му ну си ну сво-

је му: Бу ди сло бо дан и хра бар, и ра ди, не бој 
се и не пла ши се, јер ће *Го спод Бог, Бог мој, 
би ти с то бом, не ће те оста ви ти ни ти ће от-
сту пи ти од те бе, до кле не завр шиш сав по-
сао за слу жбу у до му Го спод њем. *5.Мој. 31,7.
21. А ево ре до ви све ште нич ки и ле вит-

ски за сва ку *слу жбу у до му Бо жи јем; и 
имаш уза се за сва ки по сао љу ди дра го-
вољ ни јех и вје шти јех сва ком по слу, и по-
гла ва ре и сав на род за сва ку за по ви јест 
сво ју. *1.Днев. 25,1.

Богати прилози за грађење Храма. 
Давид захваљује Господу. Соломуново 

помазање. Давидова смрт.

29.По том ре че цар *Да вид све му 
збо ру: Јед но га Со ло му на си-

на мо је га иза брао је Го спод, мла до ди је те, 
а ово је ве лик по сао; јер не ће би ти чо вје-
ку тај двор не го †Го спо ду Бо гу.

*1.Днев. 22,5. †1.О цар. 3,7.
2. Ја ко ли ко мо гох при пра вих за дом Бо га 

сво је га зла та за ства ри злат не, сре бра за 
сре бр не, мје ди за мје де не, гво жђа за гво-
зде не, и др ва за др ве не, ка ме ња они ксо ва, 
и ка ме ња за уки ва ње, и ка ме ња за на кит и 
за вез, и сва ко ја ко га дра го га ка ме ња, и ка-
ме на мра мо ра из о би ла.
3. И још из љу ба ви к до му Бо га сво је га, 

што имам сво га зла та и сре бра, осим све га 

што сам при пра вио за дом све ти, да јем и 
то на дом Бо га сво је га:
4. Три ти су ће та ла на та зла та офир ско га, 

и се дам ти су ћа та ла на та чи сто га сре бра, 
да се об ло же зи до ви у до му.
5. Зла то за злат не ства ри, а сре бро за сре-

бр не и за сва ко дје ло ру ку умјет нич ких. А 
би ли јо ште ко хтио дра го вољ но што да-
нас при ло жи ти Го спо ду?
6. Та да дра го вољ но при ло жи ше кне зо ви 

до мо ва отач ких и кне зо ви пле ме на Изра-
и ље ви јех и ти сућ ни ци и сто ти ни ци и 
кне зо ви над по сло ви ма цар ским.
7. И да до ше за слу жбу у до му Бо жи јем зла-

 та пет ти су ћа та ла на та и де сет ти су ћа зла-
ти ца, и сре бра де сет ти су ћа та ла на та, и мје-
 ди осам на ест ти су ћа та ла на та, и гво жђа 
сто ти су ћа та ла на та. златица = драм 8,40 г 
8. И ка ме ња у ко га год би ја ше сви да до ше 

у ри зни цу до ма Го спод ње га у ру ке Је хи лу 
од си но ва Гир соно ви јех.
9. И ра до ва ше се на род што дра го вољ но 

при ла га ху, јер при ла га ху ци је ли јем ср цем 
Го спо ду; и цар се Да вид ра до ва ше ве о ма.
10. По том Да вид бла го сло ви Го спо да 

пред сви јем збо ром, и ре че *Да вид: †Бла-
го сло вен си Го спо де Бо же Изра и ља оца 
на ше га од ви је ка до ви је ка.

*1.О цар. 8,15. †2.Днев. 6,4.
11. Тво је је, Го спо де, ве ли чан ство и си ла 

и сла ва и вјеч ност и *част, и све што је на 
†не бу и на Зе мљи; Тво је је, Го спо де, ‡цар-
ство, и Ти си уз ви шен сврх све га По гла вар;

*1.Тим. 1,17. †Дан. 4,34. ‡Мат. 6,13.
12. Бо гат ство и сла ва од Те бе је, и Ти вла-

даш сви јем, и у Тво јој је ру ци моћ и си ла, и 
у Тво јој је ру ци уз ви си ти и укри је пи ти све.
13. Са да, да кле, Бо же наш, хва ли мо Те и 

сла ви мо име Тво је слав но.
14. Јер ко сам ја и шта је мој на род да би-

смо мо гли ово ли ко при ни је ти Те би дра-
го вољ но? Јер је од Те бе све, и из Тво јих 
ру ку при мив ши да смо Ти.
15. Јер смо до шља ци пред То бом и *го сти 

као сви оци на ши; да ни су на ши на зе мљи 
као сјен и не ма ста ја ња. *Је вр. 11,13.
16. Го спо де Бо же наш, све ово бла го што Ти 

при пра ви смо за гра ђе ње до ма име ну Тво-
је му све то ме, из Тво је је ру ке, и све је Тво је.
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Соломун приноси жртве у Гаваону. 
Бог се јавља Соломуну и услишивши му 

молитву, даје му мудрост и богатство.

1.И Со ло мун син Да ви дов утвр ди 
се у *цар ству свом, и †Го спод 

Бог ње гов бје ше с њим, и уз ви си га ве о ма.
*1.О цар. 2,46. †1.Днев. 29,25.

2. И Со ло мун ре че све му Изра и љу, ти-
сућ ни ци ма и сто ти ни ци ма и су ди ја ма и 
сви јем кне зо ви ма све га Изра и ља, гла ва-
ри ма до мо ва отач ких,
3. Те оти до ше, Со ло мун и сав збор с њим, 

на ви си ну ко ја би ја ше у Га ва о ну; јер он-
дје би ја ше Ша тор од са стан ка Бо жи је га, 
ко ји на чи ни Мој си је слу га Го спод њи у пу-
сти њи.

4. А ков чег Бож ји бје ше пре нио Да вид из 
Ки ри јат-Ја ри ма на мје сто ко је му спре ми 
Да вид; јер му ра за пе Ша тор у Је ру са ли му.
5. И ол тар мје де ни ко ји на чи ни Ве се ле-

и ло, син Ури је си на Оро ва, би ја ше он дје 
пред Ша то ром Го спод њим. И по тра жи га 
Со ло мун и сав збор.
6. И при не се Со ло мун он дје пред Го спо-

дом на ол та ру мје де ном, ко ји би ја ше пред 
Ша то ром од са стан ка, при не се на ње му 
ти су ћу жр та ва па ље ни ца.
7. Ону ноћ ја ви се Бог Со ло му ну и ре че 

му: Ишти шта хо ћеш да ти дам.
8. А Со ло мун ре че Бо гу: Ти си учи нио ве-

ли ку ми лост Да ви ду оцу мо је му и по ста-
вио си ме не ца рем на ње го во мје сто.

17. Али знам, Бо же мој, да Ти ис пи ту јеш 
*ср ца и што је пра во хо ћеш; ја пра ви јем 
ср цем дра го вољ но при не сох све ово, и с 
ра до шћу ви дјех на род Твој ко ји је ов дје 
ка ко Ти дра го вољ но при но си. *5.Мој. 8,2.
18. Го спо де Бо же Авра ма, Иса ка и Изра-

и ља, ота ца на ших, са чу вај до ви је ка ову 
во љу и по ми сао ср дач ну на ро да сво је га, и 
упра вљај ср це њи хо во к Се би.
19. И Со ло му ну си ну мо је му по дај ср це 

пра во да би др жао за по ви је сти Тво је, 
свје до чан ства Тво ја и уред бе Тво је, и да 
би тво рио све и да би са зи дао двор овај 
за ко ји сам све при пра вио.
20. По том ре че Да вид све му збо ру: Бла-

госло ви те са да Го спо да Бо га сво је га. И 
сав збор бла го сло ви Го спо да Бо га ота ца 
сво јих, и са вив ши се по кло ни ше се Го-
спо ду и ца ру.
21. И при не со ше Го спо ду жр тве, и при-

не со ше Го спо ду жр тве па ље ни це сју тра-
дан: Ти су ћу во ло ва, ти су ћу ов но ва, ти-
су ћу ја га ња ца с на ље ви ма њи хо ви јем, и 
дру гих жр та ва мно го за сав на род.
22. И је до ше и пи ше пред Го спо дом онај 

дан ве се ле ћи се ве о ма. И по ста ви ше дру-
гом Со ло му на си на Да ви до ва ца рем, и 
по ма заше га Го спо ду за во ђа, а Са до ка 
за све ште ни ка. по други пут  кнеза

23. И та ко сје де Со ло мун на при је сто Го-
спод њи да ца ру је мје сто Да ви да оца сво-
је га, и би ја ше сре ћан, и слу ша ше га сав 
Изра иљ.
24. И сви кне зо ви и ју на ци и сви си но ви 

ца ра Да ви да да до ше ру ке да ће би ти по-
кор ни ца ру Со ло му ну. пружише
25. И *Го спод уз ви си ве о ма Со ло му на 

пред †сви јем Изра и љем и да де му сла ву 
цар ску ка кве ни је дан цар при је ње га ни је 
имао у Изра и љу. *2.Днев. 1,1. †Проп. 2,9.
26. Та ко Да вид син Је се јев ца ро ва над 

сви јем Изра и љем.
27. А вре ме на за ко је ца ро ва над *Изра-

и љем би ја ше че тр де сет го ди на: А у †Хе-
вро ну ца ро ва се дам го ди на, а у Је ру са-
ли му ца ро ва три де сет и три го ди не.

*2.Сам. 5,5. †1.О цар. 2,11.
28. И умри је у до број ста ро сти, сит жи-

во та, бо гат ства и сла ве; и за ца ри се Со ло-
мун син ње гов на ње го во мје сто.
29. А дје ла ца ра Да ви да пр ва и по сљед ња 

ено су за пи са на у књи зи Са му и ла ви ди-
о ца и у књи зи На та на про ро ка и у књи зи 
Га да ви ди о ца,
30. Са сви јем ца ро ва њем ње го ви јем и 

си лом ње го вом и с вре ме ни ма ко ја про-
ђо ше пре ко ње га и Изра и ља и сви јех ца-
ре ви на зе маљ ских.
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9. Не ка, да кле, Го спо де Бо же, бу де твр да 
ри јеч Тво ја, ко ју си ре као Да ви ду оцу мо-
је му, јер си ме по ста вио ца рем над на ро-
дом ко је га има мно го као пра ха на зе мљи.
10. За то дај ми *му дрост и зна ње да по ла-

зим пред на ро дом ови јем и до ла зим, јер 
ко мо же су ди ти на ро ду Тво је му та ко ве-
ли ко му? *При че 3,13.
11. Та да ре че Бог Со ло му ну: Што ти је 

то у *ср цу, а не иштеш бо гат ства, †бла га 
ни сла ве, ни ду ша не на вид ни ка сво јих, 
ни ти иштеш ду га жи во та, не го иштеш му-
дро сти и зна ња да мо жеш су ди ти на ро ду 
мо је му, над ко јим те по ста вих ца рем,

*1.Сам. 16,7. †1.О цар. 3,11.  непријатеља
12. Му дрост и зна ње да је ти се; а да ћу ти 

и бо гат ства и сла ве, ка к ве ни је су има ли 
*ца ре ви при је те бе ни ти ће по сли је те бе 
има ти. *2.Днев. 9,22.
13. И вра ти се Со ло мун с ви си не ко ја би-

ја ше у Га ва о ну ис пред Ша то ра од са стан ка 
у Је ру са лим, и ца ро ва ше над Изра и љем.
14. И на ку пи *Со ло мун ко ла и ко њи ка, 

и има ше ти су ћу и че ти ри сто ти не ко ла и 
два на ест ти су ћа ко њи ка, ко је на мје сти по 
гра до ви ма гдје му би ја ху ко ла и код се бе 
у Је ру са ли му. *1.О цар. 4,26.
15. И учи ни цар те би ја ше у Је ру са ли му 

сре бра и *зла та као ка ме на, а ке дро ви јех 
др ва као ди вљих смо ка ва, ко је ра сту по 
по љу, та ко мно го. *О Јо ву 22,24.
16. И до во ђа ху Со ло му ну ко ње из Ми-

си ра и сва ко ја ки трг, јер тр гов ци ца ре ви 
узи ма ху сва ко ја ки трг за ци је ну. робу
17. И од ла жа ху, те до го ња ху из Ми си ра 

ко ла по шест сто ти на си ка ла сре бра, а ко ње 
по сто пе де сет; и та ко сви ца ре ви хе теј ски 
и ца ре ви сир ски пре ко њих до би ва ху.

Соломунова погодба с Хирамом 
царем тирским о зидању Храма.

2.И на у ми Со ло мун да зи да дом 
име ну Го спод ње му и дом цар-

ски се би.
2. И од бро ји Со ло мун се дам де сет ти су ћа 

но си ла ца и осам де сет ти су ћа ко ји ће те-
са ти у го ри, и три ти су ће и шест сто ти на 
на стој ни ка над њи ма.
3. И по сла Со ло мун Хи ра му ца ру тир-

ском и по ру чи му: Ка ко си чи нио Да ви ду 

оцу мо је му и слао му др ва ке дро ви јех 
да зи да се би ку ћу гдје ће сје дје ти, учи ни 
та ко и ме ни.
4. Ево рад сам зи да ти дом име ну Го спо да 

Бо га сво је га, да Му по све тим да се ка ди 
пред Њим ка дом ми ри сни јем и да се по-
ста вља ју хље бо ви ва зда и да се при но се 
жр тве па ље ни це ју тром и ве че ром, и у 
Су бо те и на Мла ди не и на пра зни ке Го-
спо да Бо га на ше га, што тре ба да би ва у 
Изра и љу до ви је ка.
5. А дом ко ји ћу зи да ти би ће ве лик, јер је 

Бог наш ве ћи од сви јех бо го ва.
6. А ко би мо гао Ње му са зи да ти дом кад 

Га не бо и не бе са над не бе си ма не мо гу 
обу   хва ти ти, и ко сам ја да Му са зи дам 
дом, не го са мо да се ка ди пред Њим.
7. Та ко са да по шљи ми чо вје ка вје шта, 

ко ји уми је ра ди ти од зла та и од сре бра и 
од мје ди и од гво жђа и од скер ле та и од 
црв ца и од пор фи ре, и ко ји зна ре за ти, да 
ра ди с умјет ни ци ма ко је имам код се бе у 
Ју де ји и у Је ру са ли му, ко је је до ба вио Да-
вид отац мој.
8. И по шљи ми др ва ке дро ви јех и је ло ви-

јех и ал гу ми ма с Ли ва на, јер знам да слу ге 
тво је уми ју сје ћи др ва ли ван ска; а ево 
слу ге ће мо је би ти с тво јим слу га ма,
9. Да ми при пра ве мно го др ва, јер дом 

што ћу зи да ти би ће ве лик и ди ван.
10. А ево, по сле ни ци ма ко ји ће сје ћи 

*др во, слу га ма тво јим, да ћу пше ни це овр-
ше не два де сет ти су ћа ко ра, и два де сет 
ти су ћа ко ра јеч ма, и ви на два де сет ти-
су ћа ва та, и †уља два де сет ти су ћа ва та.
*Језд. 3,7.  1 кор = 220 л; 1 ват = 22 л  †1.О цар. 5,11.
11. И од го во ри Хи рам цар тир ски у 

књи зи ко ју по сла Со ло му ну: Што Го спод 
љу би свој на род за то те по ста ви ца рем 
над њим.
12. И го во ра ше Хи рам: *Бла го сло вен да 

је Го спод Бог Изра и љев, ко ји је ство рио 
†не бо и ‡Зе мљу, што је дао ца ру Да ви ду 
си на му дра, па мет на и ра зум на, ко ји ће 
са зи да ти дом Го спо ду и цар ски дом се би.

*1.О цар. 5,7. †1.Мој. 1,1. ‡Псал. 102,25.
13. Ша љем ти, да кле, чо вје ка вје шта и ра-

зум на, Хи ра ма Ави ва,
14. Си на јед не же не из ме ђу кће ри Да но-

ви јех, ко је му је отац био Ти рац; он уми је 
ра ди ти од зла та и од сре бра, од мје ди, од 
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гво жђа, од ка ме на и од др ве та, од скер-
ле та, од пор фи ре и од тан ко га плат на и од 
црв ца, и ре за ти сва шта, и из ми сли ти сва-
шта вје што што му се да, не ка ра ди с тво-
јим умјет ни ци ма и с умјет ни ци ма го спо-
да ра мо је га Да ви да оца тво је га.
15. Не ка, да кле, пше ни цу и је чам, уље и 

ви но, што је ре као го спо дар мој, по шље 
слу га ма сво јим.
16. А ми ће мо на сје ћи *др ва на Ли ва ну 

ко ли ко ти год тре ба, и спу сти ће мо их у 
спла во ви ма мо рем у Јо пу, а ти их одан де 
во зи у Је ру са лим. *1.О цар. 5,8.
17. Та да *Со ло мун из бро ји све ино-

стран це ко ји би ја ху у †зе мљи Изра и ље-
вој по сли је броје ња кад их из бро ји Да-
вид отац ње гов, и на ђе их се сто и пе де-
сет и три ти су ће и шест сто ти на;

*1.О цар. 5,13. †1.Днев. 22,2.
18. И од ре ди од њих се дам де сет ти су ћа 

ко ји ће но си ти, и осам де сет ти су ћа ко ји ће 
те са ти у пла ни ни, а три ти су ће и шест сто-
ти на на стој ни ка да на сто је да ра ди на род.

Опис Храма.

3.И по че Со ло мун зи да ти дом *Го-
спод њи у Је ру са ли му на бр ду 

† Мо ри ји, ко је би по ка за но Да ви ду оцу 
ње го ву на мје сту ко је бје ше при пра вио 
Да вид, на гум ну Ор не Је ву се ји на.

*1.Днев. 21,18. †1.Мој. 22,2.
2. А по че зи да ти дру го га да на дру го га 

мје се ца че твр те го ди не ца ро ва ња сво је га.
3. А ова ко за сно ва Со ло мун да зи да дом 

Бож ји: У ду жи ну ше зде сет ла ка та по ста-
рој мје ри, а у ши ри ну два де сет ла ка та.
4. А три јем ко ји би ја ше пред ду жи ном уз 

ши ри ну до ма има ше два де сет ла ка та, а у 
ви си ну сто и два де сет; и об ло жи га из ну-
тра чи сти јем зла том.
5. А дом ве ли ки об ло жи др ве том је ло ви-

јем, по том га об ло жи чи сти јем зла том, и 
озго на чи ни пал ме и лан це.
6. И об ло жи дом ка ме њем дра гим да је 

на ки ћен, а зла то би ја ше пар ва јим ско.
7. Об ло жи зла том дом, гре де, пра го ве и 

зи до ве и вра та, и из ре за хе ру ви ме по зи-
до ви ма.

8. И на чи ни дом за Све ти њу над све ти-
ња ма, дуг уз ши ри ну до ма два де сет ла-
ка та и ши рок два де сет ла ка та, и об ло жи 
га чи сти јем зла том, ко је га оти де до шест 
сто ти на та ла на та.
9. А на кли не да де пе де сет си ка ла зла та; и 

кли је ти об ло жи зла том.
10. И на чи ни у до му *Све ти ње над све ти-

ња ма два хе ру ви ма, на пра ве умјет нич ке, 
и об ло жи их зла том. *1.О цар. 6,23.  израде
11. И кри ла ти јех хе ру ви ма има ху у ду-

жи ну два де сет ла ка та: Јед но кри ло би-
ја ше од пет ла ка та, и ти ца ше у зид од 
до ма, и дру го кри ло би ја ше од пет ла ка та, 
и ти ца ше у кри ло дру го га хе ру ви ма;
12. Та ко и дру го га хе ру ви ма кри ло би ја ше 

од пет ла ка та, и ти ца ше у зид од до ма, и 
дру го му кри ло би ја ше од пет ла ка та и са-
ста вља ше се с кри лом дру го га хе ру ви ма.
13. Кри ла ти јем хе ру ви ми ма би ја ху ра-

ши ре на на два де сет ла ка та, а они ста ја ху 
на но га ма сво јим, ли цем окре ну тим у дом.
14. И на чи ни *за вјесу од пор фи ре, од 

скер ле та, од црв ца и од тан ко га плат на, и 
по њој на чи ни хе ру ви ме. *2.Мој. 26,31.
15. И на чи ни пред до мом два сту ба, у ви-

си ну од три де сет и пет ла ка та, и огла вља 
озго на сва ком од пет ла ка та.
16. И на чи ни лан це као у Све ти њи, и 

мет ну их на врх сту бо ва, и на чи ни сто 
ши па ка, и мет ну их ме ђу лан це.
17. И по ста ви сту бо ве пред цр квом, је-

дан с де сне стра не а дру ги с ли је ве, и де-
сни на зва Ја хин а ли је ви Во ас.

Нека Он утврди  У Богу је царева снага

Опис појединијех одјељења 
и посуђа у Храму.

4.И на чи ни *ол тар од мје ди, два де-
сет ла ка та дуг и два де сет ла ка та 

ши рок, а де сет ла ка та ви сок. *2.Мој. 27,1.
2. И са ли мо ре, де сет ла ка та бје ше му од 

јед но га кра ја до дру го га, окру гло уна о-
ко ло, пет ла ка та ви со ко; а уна о ко ло му 
бје ше три де сет ла ка та.
3. А под њим би ја ху ли ко ви во лов ски, ко-

 ји ста ја ху сву да уна о ко ло, по де сет на јед -
ном лак ту, те окру жа ва ху мо ре: Два ре  да 
би ја ше ти јех во ло ва, са ли ве ни јех с мо рем.
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4. И ста ја ше мо ре на два на ест во ло ва, три 
гле да ху на сје вер, а три гле да ху на за пад, 
а три гле да ху на југ, а три гле да ху на ис-
ток, а мо ре ста ја ше озго на њи ма, и зад ња 
стра на сви јех њих би ја ше уну тра.
5. Де бљи на му би ја ше с по дла ни це, а 

крај му би ја ше као крај у ча ше, као цви јет 
љи ља нов, а при ма ше три ти су ће ва та.

око 8 цм
6. И на чи ни де сет уми ва о ни ца, и мет ну 

их пет с де сне стра не, а пет с ли је ве, да се у 
њи ма пе ре, што год тре ба ше за жр тву па-
ље ни цу, у њи ма пра ху; а мо ре би ја ше за 
све ште ни ке да се у ње му уми ва ју.
7. И на чи ни де сет сви јет ња ка од зла та, 

об ли ка ка кви им тре ба ше, и на мје сти их 
у цр кви, пет с де сне стра не а пет с ли је ве.
8. И на чи ни де сет сто ло ва, и на мје сти их 

у цр кви, пет с де сне стра не, а пет с ли је ве; 
и на чи ни сто ти ну ча ша од зла та. Храму
9. И на чи ни три јем све ште нич ки и ве-

ли ки три јем, и вра та на три је му, и око ва 
вра та у мјед.
10. А мо ре мет ну на де сну стра ну к *ис-

то ку с ју га. *1.О цар. 7,39.
11. Још на чи ни Хи рам лон це и ло па те и 

ко тли ће, и свр ши Хи рам по сао, ко ји ра ди 
ца ру Со ло му ну за дом Бо жи ји:
12. Два сту ба, и два огла вља окру гла на-

врх сту бо ва, и пле те ни це дви је да по кри-
ва ју два огла вља на врх сту бо ва;
13. И че ти ри сто ти не ши па ка на дви је 

пле те ни це, два ре да ши па ка на сва кој 
пле те ни ци, да по кри ва ју два огла вља на-
врх сту бо ва;
14. И на чи ни под нож ја, и *уми ва о ни це 

на чи ни на под нож ја; *1.О цар. 7,43.
15. Јед но мо ре, и два на ест во ло ва под њим;
16. И лон це и ло па те и ви љу шке, и све 

спра ве за њих на чи ни *Хи рам Авив 
†ца ру Со ло му ну за дом Го спод њи од угла-
ђе не мје ди. *1.О цар. 7,45. †1.О цар. 7,14.
17. То је цар са ље вао у рав ни *јор дан ској у 

зе мљи ило ва чи из ме ђу Со хо та и Са ри да те.
*1.О цар. 7,46.

18. И на чи ни Со ло мун све га ово га по су ђа 
вр ло мно го, да се ни је тра жи ла мје ра мје ди.
19. На чи ни Со ло мун и све дру ге спра ве 

за дом Бож ји, и ол тар од зла та и сто ло ве 
на ко ји ма ста ја ху хље бо ви по ста вље ни;

20. И сви јет ња ке са жи шци ма њи хо ви-
јем од чи сто га зла та да го ре пред Све ти-
њом над све ти ња ма по оби ча ју; пропису
21. И цви је то ве и жи шке и усе ка че од 

зла та; а то *зла то би ја ше ве о ма до бро;
*2.Мој. 25,31.

22. И но же ве и ко тли ће и ка ди о ни це 
и кли је шта од чи сто га зла та; и вра та од 
до ма, вра та уну тра шња од Све ти ње над 
све ти ња ма, и вра та од до ма на ко ја се ула-
жа ше у цр кву, би ја ху од зла та.

Освећење Храма.

5.И та ко се свр ши сав по сао што 
ура ди *Со ло мун за дом Го-

спод њи; и уне се Со ло мун што бје ше 
по све тио Да вид отац ње гов, и сре бро и 
зла то и су до ве, и оста ви у ри зни цу до ма 
Бо жи је га. *1.О цар. 7,51.
2. Та да са бра Со ло мун стар је ши не Изра и-

ље ве и све гла ва ре пле мен ске, кне зо ве до-
мо ва отач ких си но ва Изра и ље ви јех у Је-
ру са лим да пре не су ков чег за вје та Го спод-
ње га из гра да Да ви до ва, ко је је Сион.
3. И ску пи ше се к ца ру сви љу ди Изра и ље-

 ви на пра зник ко ји би ва сед мо га мје се ца.
4. И кад до ђо ше све стар је ши не Изра и-

ље ве, узе ше Ле ви ти ков чег.
5. И пре не со ше ков чег и Ша тор од са-

стан ка и све су до ве све те што бје ху у Ша-
то ру, пре не со ше све ште ни ци и Ле ви ти.
6. А цар Со ло мун и сав збор изра иљ-

ски ко ји се са бра к ње му при не со ше пред 
ков че гом на жр тву ова ца и го ве да то ли ко 
да се не мо га ше од мно штва ни из бро ји ти 
ни про ра чу на ти.
7. И уне со ше све ште ни ци ков чег за вје та 

Го спод ње га на мје сто ње го во, у уну тра-
шњи дом, у Све ти њу над све ти ња ма, под 
кри ла хе ру ви ми ма.
8. Јер хе ру ви ми ма би ја ху ра ши ре на 

кри ла над мје стом гдје ће ста ја ти ков чег и 
за кла ња ху хе ру ви ми ков чег и по лу ге ње-
го ве озго.
9. И по ву ко ше му по лу ге та ко да им се кра-

је ви ви ђа ху од ков че га на пред њој стра ни 
Све ти ње над све ти ња ма, али се на по ље не 
ви ђа ху, и оста ше он дје до да нас.
10. У ков че гу не бје ше ни шта осим дви је 

пло че ко је мет ну Мој си је на Хо ри ву, кад 
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Го спод учи ни *за вјет са си но ви ма Изра и-
ље ви јем по што изи ђо ше из Ми си ра.

*2.Днев. 6,11.
11. А кад све ште ни ци изи ђо ше из Све-

ти ње, јер све ште ни ци ко ји се на ђо ше 
осве шта ше се не па зе ћи на ред,
12. И *Ле ви ти пје ва чи сви, ко ји би ја ху уз 

Аса фа и Ема на и Је ду ту на, и си но ви њи-
хо ви и †бра ћа њи хо ва, об у че ни у тан ко 
плат но, ста ја ху с ким ва ли ма и псал ти ри ма 
и с харфама с ис точ не стра не ол та ру, и с 
њи ма сто и два де сет све ште ни ка, ко ји тру-
бља ху у тру бе, *2.Днев. 7,6. †1.Днев. 15,16.
13. И кад они ко ји тру бља ху у тру бе и ко ји 

пје ва ху, сло жно јед ни јем гла сом хва ља ху и 
сла вља ху *Го спо да, и кад по ди за ху глас уз 
тру бе и ким ва ле и харфе, хва ле ћи Го спо да 
да је до бар, да је до ви је ка †ми лост Ње го ва, 
та да се на пу ни обла ка дом ‡Го спод њи,

*1.Днев. 16,34. †1.Днев. 16,41. ‡2.Днев. 7,3.
14. Те не мо га ху *све ште ни ци ста ја ти да 

слу же од обла ка, јер се сла ве †Го спод ње 
на пу ни дом Бож ји. *2.Днев. 7,2. †2.Мој. 40,35.

Молитва Соломунова 
приликом посвећења Храма.

6.Та да ре че Со ло мун: *Го спод је ре-
као да ће на ста ва ти у мра ку.

*3.Мој. 16,2.
2. А ја са зи дах Дом Те би за стан и мје сто 

да у ње му на ста ваш до ви је ка.
3. И окре нув ши се ли цем сво јим цар бла-

го сло ви сав збор Изра и љев, а сав збор 
Изра и љев ста ја ше.
4. И ре че: Бла го сло вен да је Го спод Бог 

Изра и љев, ко ји је го во рио сво јим усти ма 
Да ви ду оцу мо је му и ис пу нио ру ком сво-
јом, го во ре ћи:
5. Од оно га да на кад из ве дох на род свој 

из зе мље ми сир ске, не иза брах гра да ме ђу 
сви јем пле ме ни ма Изра и ље ви јем да се са-
зи да дом гдје би би ло име Мо је, ни ти иза-
брах чо вје ка ко ји би био вођ на ро ду Мо-
је му Изра и љу,
6. Не го иза брах Је ру са лим да у ње му бу де 

име Мо је, и иза брах Да ви да да бу де над 
на ро дом мо јим Изра и љем.
7. И на у ми Да вид отац мој да са зи да дом 

име ну Го спо да Бо га Изра и ље ва,

8. Али Го спод ре че Да ви ду оцу мо је му: 
Што си на у мио са зи да ти дом име ну Мо-
је му, до бро си учи нио што си то на у мио,
9. Али не ћеш ти са зи да ти то га до ма, не го 

син твој ко ји ће иза ћи из бе да ра тво јих, 
он ће са зи да ти дом име ну Мо је му.
10. И та ко ис пу ни Го спод ри јеч сво ју ко ју 

је ре као, јер ус тах на мје сто оца сво је га 
Да ви да и сје дох на при је сто Изра и љев, 
као што је ре као Го спод, и са зи дах овај 
дом име ну Го спо да Бо га Изра и ље ва.
11. И на мје стих ов дје *ков чег, у коме је †за-

вјет Го спод њи што је учи нио са си но ви ма 
Изра и ље ви јем. *2.Мој. 40,20. †2.Днев. 5,10.
12. По том *ста де Со ло мун пред ол тар Го-

спод њи пред сви јем збо ром Изра и ље ви-
јем, и по ди же ру ке сво је. *1.О цар. 8,22.
13. А бје ше на чи нио Со ло мун под нож је 

од мје ди и мет нуо га на сред три је ма, пет 
ла ка та ду го и пет ла ка та ши ро ко, а три 
лак та ви со ко; па ста де на њ, и кле че на ко-
ље на пред сви јем збо ром Изра и ље ви јем, 
и по ди же ру ке сво је к не бу,
14. И ре че: *Го спо де Бо же Изра и љев, не-

 ма Бо га та кво га ка кав си Ти ни на Не бу 
ни на Зе мљи, ко ји чу ваш †за вјет и ми лост 
слу га ма сво јим, ко је хо де пред То бом сви-
јем ср цем сво јим;

*5.Мој. 4,39; 2.Мој. 15,11. †Дан. 9,4.
15. Ко ји си ис пу нио слу зи сво је му Да-

ви ду оцу мо је му што си му ре као; што си 
усти ма сво јим ре као то си ру ком сво јом 
ис пу нио, као што се ви ди да нас.
16. Са да, да кле, Го спо де Бо же Изра и љев, 
др жи Да ви ду оцу мо је му што си му ре као 

го во ре ћи: Не ће ти не ста ти чо вје ка ис пред 
Ме не ко ји би сје дио на *при је сто лу Изра-
и ље ву, са мо ако уш чу ва ју си но ви тво ји 
пут свој хо де ћи по за ко ну Мо је му, као 
што си ти хо дио пре да Мном.

испуни  *Псал. 132,12.
17. Са да, да кле, Го спо де Бо же Изра и љев, 

не ка се по твр ди ри јеч Тво ја ко ју си ре као 
слу зи сво је му Да ви ду.
18. Али хо ће ли до и ста Бог ста но ва ти с 

чо вје ком на *зе мљи? Ето, †не бо, и не бе са 
над не бе си ма не мо гу Те об у хва ти ти, а ка-
мо ли овај дом што га са зи дах.

*Иса. 66,1. †2.Днев. 2,6.
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19. Али по гле дај на мо ли тву слу ге сво је га 
и на мол бу ње го ву, Го спо де Бо же мој, чуј 
ви ку и мо ли тву ко јом Ти се да нас мо ли 
слу га Твој.
20. Да бу ду очи Тво је отво ре не над до-

мом ови јем да њу и но ћу, над ови јем мје-
стом, гдје си ре као да ћеш на мје сти ти име 
сво је, да чу јеш мо ли тву ко јом ће се мо-
ли ти слу га Твој на овом мје сту.
21. Чуј мол бе слу ге сво је га и на ро да сво-

је га Изра и ља, ко ји ма ће се мо ли ти на 
овом мје сту, чуј с мје ста гдје ста ну јеш, с 
Не ба, чуј и сми луј се.
22. Кад ко згри је ши бли жње му сво је му, 

те му се да за кле тва, да се за ку не, и за кле-
тва до ђе пред Твој ол тар у овом до му,
23. Ти чуј с Не ба, и учи ни, и су ди слу га ма 

сво јим пла ћа ју ћи крив цу и дје ла ње го ва 
обра ћа ју ћи на ње го ву гла ву, а пра во га прав-
да ју ћи и пла ћа ју ћи му по прав ди ње го вој.
24. И кад се раз би је пред не при ја те љем 

на род Твој *Изра иљ за то што Ти згри је ше, 
па се обра те и да ду сла ву име ну Тво је му и 
по мо ле Ти се и за мо ле Те у овом до му,

*5.Мој. 32,15.
25. Ти чуј с Не ба, и опро сти гри јех на ро ду 

сво је му Изра и љу, и до ве ди их опет у зе-
мљу, ко ју си дао њи ма и оци ма њи хо ви јем.
26. Кад се за тво ри *не бо, те не бу де да-

жда за то што згри је ше Те би, па Ти се за-
мо ле на овом мје сту и да ду сла ву име ну 
Тво је му и од гри је ха се сво је га обра те, кад 
их на му чиш, *3.Мој. 26,19.
27. Ти чуј с *Не ба, и опро сти гри јех слу-

га ма сво јим и на ро ду сво је му Изра и љу 
по ка зав им пут до бри ко јим ће хо ди ти, и 
пу сти дажд на зе мљу сво ју ко ју си дао на-
ро ду сво је му у на сљед ство. *5.Мој. 26,15.
28. Кад бу де *глад у зе мљи, кад бу де по-

мор, су ша или ме дљи ка, ска кав ци или гу-
сје ни це кад бу ду, или га стег не не при ја тељ 
ње гов у зе мљи ње го вој вла сти тој, или ка-
кво год зло и ка ква год бо лест, *2.Днев. 20,9.
29. Сва ку мол бу и сва ку мо ли тву, ко ја 

бу де од ко га год чо вје ка или од све га на-
ро да Тво је га Изра и ља, ко по зна му ку 
сво ју и бол свој и по диг не ру ке сво је у 
овом до му,

30. Ти чуј с Не ба, из Ста на сво је га, и опро-
сти и по дај сва ко ме по пу те ви ма ње го ви-
јем, што знаш у *ср цу ње го ву, јер Ти сам 
знаш ср ца си но ва чо вје чи јих; *1.Днев. 28,9.
31. Да Те се бо је хо де ћи пу те ви ма Тво јим, 

до кле су год жи ви на зе мљи, ко ју си дао 
оци ма на шим.
32. И ино стра нац ко ји ни је од на ро да 

Тво је га Изра и ља, не го до ђе из да ле ке зе-
мље име на ра ди Тво је га ве ли ко га и ру ке 
Тво је кр јеп ке и ми ши це Тво је по диг ну те, 
кад до ђе и по мо ли се у овом до му,
33. Ти чуј с Не ба, из Ста на сво је га, и 

учи ни све за што по ви че к Те би онај стра-
нац, да би по зна ли сви на ро ди на зе мљи 
име Тво је и бо ја ли се Те бе као на род Твој 
Изра иљ, и да би зна ли да је име Тво је при-
зва но над овај дом, ко ји са зи дах.
34. Кад на род Твој изи ђе на вој ску на не-

при ја те ље сво је пу тем ко јим га по шљеш, 
и по мо ле Ти се окре нув ши се ка гра ду 
ово ме, ко ји си иза брао, и к ово ме до му, 
ко ји сам са зи дао име ну Тво је му,
35. Чуј с Не ба мол бу њи хо ву и мо ли тву 

њи хо ву, и до ба ви им пра ви цу.
36. Кад Ти згри је ше, јер не ма *чо вје ка 

ко ји не гри је ши, и раз гње вив ши се на 
њих и даш их не при ја те љи ма, те их за-
ро бе и од ве ду у зе мљу даљ ну или ко ја је 
бли зу, *Проп. 7,20.
37. Ако се до зо ву у зе мљи у ко ју бу ду од-

ве де ни у роп ство, и обра те се и ста ну 
Ти се мо ли ти у зе мљи роп ства сво је га, и 
ре ку: Са гри је ши смо и зло учи ни смо и 
скри ви смо;
38. И та ко се обра те к Те би сви јем ср цем 

сво јим и свом ду шом сво јом у зе мљи роп-
ства сво је га, у ко ју бу ду од ве де ни у роп-
ство, и по мо ле Ти се окре нув ши се к зе-
мљи сво јој, ко ју си дао оци ма њи хо ви јем, 
и ка гра ду, ко ји си иза брао, и к до му, ко ји 
сам са зи дао име ну Тво је му,
39. Та да чуј с Не ба, из Ста на сво је га, 

мол бу њи хо ву и мо ли тву њи хо ву, и до-
ба ви им пра ви цу, и опро сти на ро ду сво-
је му што Ти бу ду згри је ши ли.
40. Та ко, Бо же мој, не ка бу ду очи Тво је 

отво ре не и уши Тво је при гну те на мол бу 
у овом мје сту.
41. И та ко, ста ни, *Го спо де Бо же, на по-

чи ва ли шту сво јем, Ти и †ков чег си ле Тво-
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 је; све ште ни ци Тво ји, Го спо де Бо же, не ка 
се обу ку у ‡спа се ње, и све ци Тво ји не ка се 
ра ду ју до бру.

*Псал. 132,8. †1.Днев. 28,2. ‡Псал. 132,16.
42. Го спо де Бо же, не мој од вра ти ти ли ца 

сво је га од по ма за ни ка сво је га; опо ми њи се 
*ми ло сти обе ћа не †Да ви ду слу зи Тво је му.

*Иса. 55,3. †Псал. 89,20.

Свршетак свечаности посвећења. 
Господ се по други пут јавља Соломуну.

7.А кад свр ши Со ло мун *мо ли тву, 
си  ђе †огањ с Не ба и спа ли жр  тву 

па ље ни цу и дру ге жр тве, и сла ве Го спод-
 ње на пу ни се дом,

*1.О цар. 8,38. †3.Мој. 9,24.
2. Те не мо га ху све ште ни ци ући у дом 

Го спод њи, јер се сла ве Го спод ње на пу ни 
дом Го спод њи.
3. А сви си но ви Изра и ље ви ви де ћи гдје 

си ђе огањ и сла ва Го спод ња на дом са-
ви ше се ли цем к зе мљи до по да и по кло-
ни ше се и хва ли ше Го спо да, јер је до бар, 
јер је до ви је ка ми лост Ње го ва.
4. И цар и сав на род при не со ше жр тве 

пред Го спо дом.
5. И при не се цар Со ло мун на жр тву два-

де сет и дви је ти су ће во ло ва и сто и два-
де сет ти су ћа ова ца, и та ко по све ти ше дом 
Бож ји цар и сав на род.
6. А све ште ни ци ста ја ху на слу жби сво јој, 

и Ле ви ти са спра ва ма за пје сме Го спод ње, 
што их бје ше на чи нио цар Да вид да хва ле 
Го спо да, јер је до ви је ка ми лост Ње го ва, 
пје  смом Да ви до вом ко ју им да де; а дру ги 
све ште ни ци тру бља ху у тру бе пре ма њи-
 ма, а сви си но ви Изра и ље ви ста ја ху.
7. И по све ти Со ло мун сре ди ну три је ма 

ко ји је пред до мом Го спод њим, јер он дје 
при не се жр тве па ље ни це и пре ти ли ну од 
жр та ва за хвал ни јех, јер на мје де ном ол та ру, 
ко ји на чи ни Со ло мун, не мо го ше ста ти жр-
тве па ље ни це и да ри и пре ти ли на њи хо ва.
8. У то ври је ме свет ко ва Со ло мун свет-

кови ну се дам да на и сав Изра иљ с њим, 
са бор ве о ма ве лик од Ема та до по то ка 
Ми сир ско га.
9. И у осми дан пра зно ва ше пра зник, јер 

по све ћи ва ње ол та ра свет ко ва ше се дам 
да на, и свет ко ви ну се дам да на.

10. А два де сет тре ће га да на сед мо га мје-
се ца от пу сти на род к ша то ри ма њи хо ви-
јем, и би ја ху ра до сни и ве се ли због до бра 
што учи ни *Го спод Да ви ду и Со ло му ну и 
Изра и љу на ро ду сво је му. *1.О цар. 8,66.
11. И свр ши *Со ло мун дом Го спод њи 

и дом цар ски, и би сре ћан у све му што 
бје ше на у мио да на чи ни у до му Го спод-
њем и у до му свом. *1.О цар. 9,1.
12. По том ја ви се *Го спод Со ло му ну но ћу 

и ре че му: Усли шио сам мол бу тво ју и иза-
брао сам то мје сто да Ми бу де дом за жр тве.

*1.Мој. 12,7.
13. Ако за тво рим *не бо да не бу де да жда, 

или ако за по вје дим ска кав ци ма да по-
па су зе мљу, или ако пу стим по мор на на-
род свој, *2.Днев. 6,26.
14. И по ни зи се на род Мој, на ко ји је при-

зва но име Мо је, и по мо ле се, и по тра же 
ли це Мо је, и по вра те се од зли јех пу то ва 
сво јих, и Ја ћу та да усли ши ти с *Не ба и 
опро сти ћу им гри јех њи хов, и ис ци је ли ћу 
†зе мљу њи хо ву. *2.Днев. 6,27. †5.Мој. 28,10.
15. И очи ће Мо је би ти отво ре не и уши 

Мо је при гну те к мо ли тви с то га мје ста.
16. Јер са да иза брах и по све тих дом тај да 

бу де име Мо је ту до ви је ка; и би ће ту очи 
Мо је и ср це Мо је ва зда.
17. А ти ако узи деш пре да Мном ка ко је 

ишао *Да вид отац твој, тво ре ћи све што 
сам ти за по вје дио и др же ћи уред бе Мо је 
и за ко не Мо је, *1.О цар. 9,4.
18. Утвр ди ћу при је сто цар ства тво је га 

ка ко сам обе ћао Да ви ду оцу тво је му го-
во ре ћи: Не ће ти не ста ти чо вје ка ко ји би 
вла дао у Изра и љу.
19. Али ако се од вра ти те, и оста ви те 

уред бе Мо је и за по вје сти Мо је, ко је сам 
вам дао, и оти де те и ста не те слу жи ти 
дру гим бо го ви ма и кла ња ти им се,
20. Та да ћу их ис три је би ти из зе мље сво је 

ко ју сам им дао, и овај дом ко ји сам по све-
тио име ну сво је му од ба ци ћу од Се бе, и 
учи ни ћу од ње га при чу и пот сми јех ме ђу 
сви јем на ро ди ма.
21. И дом овај ко ли ко је сла ван, ко год 

про ђе ми мо њега, за чу ди ће му се и ре ћи 
ће: За што учи ни ово *Го спод од ове †зе-
мље и од ово га до ма? *5.Мој. 29,24. †Плач 2,15.
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22. И од го во ри ће се: Јер од у ста ви ше *Го-
спо да Бо га ота ца сво јих, ко ји их из ве де из 
зе мље ми сир ске, и узе ше дру ге бо го ве и 
кла ња ше им се и слу жи ше им, за то пу сти 
на њих све ово зло.

напустише  *2.О цар. 17,18; Суд. 2,13.

Соломун подиже градове. Распоред 
службе Божије. Путовање морем у Офир.

8.А кад про ђе два де сет го ди на, у ко је 
са зи да *Со ло мун дом Го спод њи 

и дом свој, *1.О цар. 9,10.
2. По гра ди Со ло мун гра до ве, ко је му да де 

Хи рам, и на се ли ону да си но ве Изра и ље ве.
3. По том оти де Со ло мун на Емат Сов-

ски, и осво ји га.
4. И са зи да Тад мор у пу сти њи и све гра-

до ве за жит ни це са зи да у Ема ту.
5. Са зи да и Вет-Орон Гор њи и Вет-Орон 

До њи, твр де гра до ве, са зи до ви ма, вра-
ти ма и при је вор ни ца ма,
6. И Ва лат и све гра до ве у ко ји ма Со ло-

мун има ше жит ни це, и гра до ве у ко ји ма 
му би ја ху ко ла, и гра до ве у ко ји ма би ја ху 
ко њи ци, и што год Со ло му ну би во ља зи-
да ти у Је ру са ли му и на Ли ва ну и у свој зе-
мљи цар ства сво је га.
7. И сав на род што бје ше остао од Хе те ја 

и од Амо ре ја и од Фе ре зе ја и од Је ве ја и од 
Је ву се ја, ко ји не би ја ху од Изра и ља,
8. Од си но ва њи хо ви јех ко ји бје ху оста ли 

иза њих у зе мљи, ко јих не по тр еше си-
но ви Изра и ље ви, њих на гна Со ло мун да 
пла ћа ју да нак до да на шње га да на.
9. А од си но ва Изра и ље ви јех, ко јих не 

учи ни Со ло мун ро бо ви ма за свој по сао, 
не го би ја ху вој ни ци и по гла ва ри над вој-
во да ма ње го ви јем, и за по вјед ни ци над 
ко ли ма и ко њи ци ма ње го ви јем,
10. Од њих би ја ше глав ни јех на стој ни ка, 

ко је има ше цар Со ло мун, двје ста и пе де-
сет, ко ји упра вља ху на ро дом.
11. И кћер фа ра о но ву пре се ли *Со ло мун 

из гра да Да ви до ва у дом ко ји јој са зи да, јер 
ре че: Не ће сје дје ти же на мо ја у до му Да-
ви да ца ра Изра и ље ва, јер је свет што је до-
шао у њега ков чег Го спод њи. *1.О цар. 3,1.

12. Та да при но ша ше Со ло мун жр тве па-
ље ни це Го спо ду на ол та ру Го спод њем 
ко ји на чи ни пред три је мом,
13. Што тре ба ше од да на на дан при но си ти 

по за по ви је сти Мој си је вој, у *Су бо те и на 
Мла ди не и на пра зни ке, три пу та у го ди  ни, 
на †Пра зник при је сни јех хље бо ва и на 
пра  зник Сед ми ца и на пра зник Сје ни ца.

*4.Мој. 28,9. †5.Мој. 16,16.  бесквасних
14. И по ста ви по на ред би Да ви да оца 

сво је га ре до ве све ште нич ке пре ма *слу-
жби њи хо вој, и ле вит ске пре ма ду жно сти 
њи хо вој, да хва ле Бо га и слу же пред све-
ште ни ци ма ка ко тре ба сва ки дан, и вра-
та ре по ре до ви ма њи хо ви јем над сва ким 
вра ти ма; јер та ква би ја ше за по ви јест Да-
ви да чо вје ка Бо жи је га. *1.Днев. 25,1.
15. И не от сту пи ше од за по ви је сти ца-

ре ве за све ште ни ке и Ле ви те ни у чем, ни 
за ри зни це.
16. Та ко се свр ши све дје ло Со ло му но во 

од оно га да на кад би осно ван дом Го-
спод њи па до кле га не до вр ши, и го тов би 
дом Го спод њи.
17. Та да оти де *Со ло мун у Есион-Га вер и у 

Елат на бри је гу мор ском у зе мљи едом ској.
*1.О цар. 9,26.

18. А *Хи рам по сла му по сво јим слу га ма 
ла ђе и слу ге вје ште мо ру, и оти до ше са 
слу га ма Со ло му но ви јем у Офир и узе ше 
одан де че ти ри сто ти не и пе де сет та ла-
на та †зла та и до не со ше ца ру Со ло му ну.

*1.О цар. 9,27. †2.Днев. 9,10.

Соломуна походи царица савска и 
дарује га. Његово богатство и смрт.

9.А ца ри ца *сав ска чу глас о Со-
ло му ну, па до ђе у Је ру са лим да 

ис ку ша Со ло му на за го нет ка ма са сил-
ном прат њом и с ка ми ла ма ко је но ша ху 
ми ри са и †зла та вр ло мно го и дра гог 
ка ме ња; и до шав ши к Со ло му ну го во ри с 
њим о све му што јој бје ше у ср цу.

*1.О цар. 10,1. †2.Днев. 9,9.
2. И Со ло мун јој од го во ри на све ри је чи 

ње зи не; не бје ше од ца ра са кри ве но ни-
шта да јој не би од го во рио.
3. А кад ца ри ца сав ска ви дје му дрост Со-

ло му но ву и дом ко ји бје ше са зи дао,

ДРУ ГА КЊИ ГА ДНЕВ НИ КА,  ГЛ. 7. 8. 9.



– 408 –

4. И је ла на сто лу ње го ву, и ста но ве слу гу 
ње го ви јех и двор бу дво ра на ње го ви јех 
и оди је ло њи хо во, и пе хар ни ке ње го ве и 
њи хо во оди је ло, и ње го ве жр тве па ље-
ни це ко је при но ша ше у до му Го спод њем, 
она до ђе из ван се бе,
5. Па ре че ца ру: Исти на је што сам чу ла 

у сво јој зе мљи о ства ри ма тво јим и о му-
дро сти тво јој.
6. Али не хтјех вје ро ва ти што го во ра ху до-

кле не до ђем и ви дим сво јим очи ма; а гле, 
ни по ла ми ни је ка за но о ве ли кој му дро сти 
тво јој; над ви сио си глас ко ји сам слу ша ла.
7. Бла го љу ди ма тво јим и бла го сви јем 

слу га ма тво јим, ко је јед на ко сто је пред 
то бом и слу ша ју му дрост тво ју.
8. Да је бла го сло вен Го спод Бог твој, ко-

је му си оми лио, те те по са ди на при је сто 
свој да ца ру јеш мје сто Го спо да Бо га сво-
је га; јер Бог твој љу би Изра и ља да би га 
утвр дио до ви је ка, за то им по ста ви те бе 
ца рем да су диш и ди је лиш пра ви цу.
9. По том да де ца ру сто и два де сет та ла-

на та зла та и вр ло мно го ми ри са и дра го га 
ка ме ња; ниг да ви ше не би та квих ми ри са 
ка кве да де ца ри ца сав ска ца ру Со ло му ну.
10. И слу ге *Хи ра мо ве и слу ге Со ло му-

но ве ко је до не со ше †зла та из Офи ра, до ве-
зо ше др ве та ал гуми ма и дра го га ка ме ња.

*1.О цар. 10,11. †2.Днев. 8,18.
11. И на чи ни цар од то га др ве та ал гу-

ми  ма пут у дом Го спод њи и у дом ца рев, 
и харфе и псал ти ре за пје ва че; ниг да се 
при је ни је су ви дје ле та кве ства ри у зе-
мљи Ју ди ној. сандалово или ебоново дрво
12. А цар Со ло мун да де ца ри ци Сав ској 

што год за же ље и за и ска осим уздар ја за 
оно што бје ше до ни је ла ца ру. По том она 
оти де и вра ти се у зе мљу сво ју са слу га ма 
сво јим.
13. А зла та што до хо ђа ше Со ло му ну 

сва ке го ди не бје ше шест сто ти на и ше-
зде сет и шест та ла на та,
14. Осим оно га што до но ша ху тр гов ци 

и они ко ји про да ва ху ми ри се; и сви *ца-
ре ви арап ски и гла ва ри зе маљ ски до но-
ша ху Со ло му ну †зла то и сре бро.

*Псал. 68,29. †Иса. 60,6.
15. И на чи ни цар Со ло мун двје ста шти-

то ва од ко ва но га зла та, шест сто ти на си-
ка ла ко ва но га зла та да ју ћи на је дан штит,

16. И три сто ти не ма ли јех шти то ва од 
ко ва но га зла та, да ју ћи три ста си ка ла 
зла та на је дан шти тић. И оста ви их цар у 
до му од шу ме ли ван ске.
17. И на чи ни цар ве лик при је сто од сло-

но ве ко сти, и об ло жи га чи сти јем зла том.
18. А би ја ше шест ба са ма ка у при је сто ла, 

и под нож је од зла та са ста вље но с при је-
сто лом, и ру чи це с обје стра не сје ди шта, 
и два ла ва ста ја ху по крај ру чи ца.
19. И два на ест ла во ва ста ја ше на шест 

ба са ма ка отуд и од о вуд. Не би та кав на-
чи њен ни у ко јем цар ству.
20. И сви су до ви из ко јих пи ја ше цар 

Со ло мун би ја ху злат ни, и сви су до ви у 
до му од шу ме ли ван ске би ја ху од чи сто га 
зла та; од сре бра не бје ше ни шта; сре бро 
бје ше ни шта за вре ме на Со ло му но ва.
21. Јер *ца ре ве †ла ђе хо ђа ху у Тар сис са 

слу га ма Хи ра мо ви јем: Је дан пут у три го-
ди не вра ћа ху се ла ђе ‡тар си ске до но се ћи 
зла то и сре бро, сло но ве ко сти и мај му не 
и па у не. *Псал. 72,10. †1.О цар. 10,22. ‡Псал. 48,7.
22. Та ко цар Со ло мун би ја ше ве ћи од 

сви јех *ца ре ва зе маљ ских бо гат ством и 
му дро шћу. *Псал. 89,27.
23. И сви ца ре ви зе маљ ски тра жа ху да 

ви де Со ло му на да чу ју му дрост ње го ву, 
ко ју му да де Го спод у ср це.
24. И до но ша ху му сви *да ре, су до ве сре-

бр не и су до ве злат не, и ха љи не и оруж је и 
ми ри се, ко ње и ма зге сва ке го ди не,

*Псал. 72,10.
25. Та ко да има ше *Со ло мун че ти ри ти-

су ће ста ја за ко ње и ко ла, и два на ест ти су ћа 
ко њи ка, ко је на мје сти по гра до ви ма гдје 
му би ја ху ко ла и код се бе у †Је ру са ли му.

*1.О цар. 4,26. †2.Днев. 1,14.
26. И вла да ше над *сви јем ца ре ви ма од 

†Ри је ке до ‡зе мље фи ли стеј ске и до ме ђе 
ми сир ске. *1.О цар. 4,21. †Псал. 72,8. ‡1.Мој. 15,18.
27. И учи ни цар, те у *Је ру са ли му бје ше 

†сре бра као ка ме на, а ке дро ви јех др ва 
као ди вљих смо ка ва ко је ра сту по по љу, 
та ко мно го. *1.О цар. 10,27. †2.Днев. 1,15.
28. И до во ђа ху Со ло му ну ко ње из *Ми-

си ра и из сви јех зе ма ља. *Иса. 31,1. 2.Днев. 1,16.
29. А оста ла дје ла Со ло му но ва пр ва и по-

сљед ња ни је су ли за пи са на у књи зи На-
та на *про ро ка и у про ро чан ству †Ахи је 
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Си ло мља ни на и у утва ри Ида ви ди о ца о 
Је ро во а му си ну На ва то ву?

*2.Днев. 12,15. †1.О цар. 11,29.
30. А ца ро ва *Со ло мун у Је ру са ли му над 

сви јем Изра и љем че тр де сет го ди на.
*1.О цар. 11,42.

31. И по чи ну Со ло мун код ота ца сво јих, 
и по гре бо ше га у гра ду Да ви да оца ње-
го ва; а на ње го во мје сто за ца ри се Ро во ам 
син ње гов.

Ровоам постаје цар. Подјела царства.

10.Та да оти де *Ро во ам у Си хем, 
јер се он дје ску пи сав Изра иљ 

да га за ца ре. *1.О цар. 12,1.
2. А кад чу Је ро во ам син На ва тов, ко ји 

би ја ше у Ми си ру по бје гав она мо од ца ра 
Со ло му на, вра ти се Је ро во ам из Ми си ра.
3. Јер по сла ше, те га до зва ше; и до ђе Је-

ро во ам и сав Изра иљ и ре ко ше Ро во а му 
го во ре ћи:
4. Твој је отац мет нуо на нас те жак ја рам; 

не го ти са да олак шај љу ту слу жбу оца 
сво је га и те шки ја рам ко ји је мет нуо на 
нас, па ће мо ти слу жи ти.
5. А он им ре че: До три да на до ђи те опет 

к ме ни. И на род оти де.
6. Та да цар Ро во ам учи ни ви је ће са стар-

ци ма ко ји ста ја ше пред Со ло му ном оцем 
ње го ви јем док би ја ше жив, и ре че: Ка ко 
свје ту је те да од го во рим на ро ду?
7. А они му од го во ри ше го во ре ћи: Ако 

се удо бриш на ро ду и уго диш им и од го-
во риш им ли је пим ри је чи ма, они ће ти 
би ти слу ге сваг да.
8. Али он оста ви свјет, што га свје то ва ше 

стар ци, и учи ни ви је ће с мла ди ћи ма ко ји 
од ра сто ше с њим и ко ји ста ја ху пред њим;
9. И ре че им: Шта ви свје ту је те да од-

го  во рим на ро ду ко ји ми ре че го во ре  ћи: 
Олак шај ја рам ко ји је мет нуо на нас твој 
отац.
10. Та да му од го во ри ше мла ди ћи ко ји 

од ра сто ше с њим, и ре ко ше: Ова ко ка жи 
на ро ду што ти ре че: Отац је твој мет нуо 
на нас те жак ја рам, не го нам ти олак шај; 
ова ко им ре ци: Мој ма ли прст де бљи је од 
бе да ра оца мо је га.
11. Отац је мој мет нуо на вас те жак ја рам, 

а ја ћу још до мет ну ти на ваш ја рам; отац 

вас је мој ши бао би че ви ма, а ја ћу вас ши-
ба ти бо дљи ви јем би че ви ма.
12. А тре ћи дан до ђе Је ро во ам и сав на-

род к Ро во а му ка ко им бје ше ка зао цар 
ре кав: До ђи те опет к ме ни до три да на.
13. И цар им од го во ри оштро, јер оста ви 

цар Ро во ам свјет ста рач ки,
14. И од го во ри им ка ко га свје то ва ше 

мла ди ћи, го во ре ћи: Мој је отац мет нуо 
на вас те жак ја рам, а ја ћу још до мет ну ти 
на њ; отац вас је мој ши бао би че ви ма, а ја 
ћу бо дљи ви јем би че ви ма.
15. И цар се оглу ши од на ро да, јер Бог 

бје ше та ко уре дио да би по твр дио Го спод 
*ри јеч сво ју што је ре као пре ко †Ахи је 
Си ло мља ни на Је ро во а му си ну На ва то ву.

*2.Днев. 11,4. †1.О цар. 11,29.
16. А кад ви дје сав Изра иљ да их се цар 

оглу ши, од го во ри на род ца ру го во ре ћи: 
Ка кав дио ми има мо с Да ви дом? Не ма мо 
на сљед ства са си ном Је се је ви јем. Свак у 
свој ша тор, Изра и љу! А ти, Да ви де, сад 
гле дај сво ју ку ћу. Та ко оти де сав Изра иљ 
у ша то ре сво је.
17. Са мо над си но ви ма Изра и ље ви јем 

ко ји жи вља ху по гра до ви ма Ју ди ни јем 
за ца ри се Ро во ам.
18. И цар Ро во ам по сла Адо ра ма ко ји 

би јаше над дан ком, али га си но ви Изра-
и ље ви засу ше ка ме њем, те по ги бе. Та да 
цар Ро во ам бр же сје де на ко ла, те по бје же 
у Је ру са лим.
19. Та ко от па де *Изра иљ од до ма †Да ви-

до ва до да на шње га да на.
*1.О цар. 12,19. †2.О цар. 17,21.

Бог забрањује Ровоаму да ратује 
с Израиљем. Ровоамове тврђаве. 

Свештеници налазе код њега 
прибјежиште. Његове жене и дјеца.

11.А кад до ђе *Ро во ам у Је ру са-
лим, са зва дом Ју дин и Ве ни-

ја ми нов, сто и осам де сет ти су ћа ода бра-
ни јех вој ни ка, да за вој ште на Изра и ља да 
по вра те цар ство Ро во а му. *1.О цар. 12,21.
2. Али до ђе ри јеч Го спод ња Се ма ји чо-

вје ку Бо жи је му го во ре ћи:
3. Ка жи Ро во а му си ну Со ло му но ву ца ру 

Ју ди ну и сви јем си но ви ма Изра и ље ви јем 
од Ју де и Ве ни ја ми на, и ре ци:
4. Ова ко ве ли Го спод: Не иди те и не биј те 

се с бра ћом сво јом, вра ти те се свак сво-
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јој ку ћи, јер сам Ја на ре дио та ко да бу де. 
И они по слу ша ше ри јеч Го спод њу и вра-
ти ше се и не идо ше на Је ро во а ма.
5. И Ро во ам сје де у Је ру са ли му, и са зи да 

твр де гра до ве у зе мљи Ју ди ној;
6. Са зи да Ви тле јем и Итам и Те ку ју,
7. И Вет-Сур и Со хот и Одо лам,
8. И Гат и Ма ри су и Зиф,
9. И Адо ра им и Ла хис и Ази ку,
10. И Са ра ју и Еја лон и Хе врон, ко ји су 

у зе мљи Ју ди ној и Ве ни ја ми но вој твр ди 
гра до ви.
11. А кад утвр ди те гра до ве, на мје сти у 

њи ма за по вјед ни ке, и ста је за жи то и за 
уље и за ви но,
12. И у сва ком гра ду шти то ва и ко па ља, 

и утвр ди их ја ко. Та ко ње гов би ја ше Ју да 
и Ве ни ја мин.
13. И све ште ни ци и Ле ви ти, ко ји би ја ху 

по све му Изра и љу, са бра ше се к ње му из 
сви јех кра је ва сво јих.
14. Јер оста ви ше *Ле ви ти под гра ђа сво ја 

и до сто ја ња сво ја, и оти до ше у Ју деј ску и 
у Је ру са лим, јер их отје ра Је ро во ам и си-
но ви ње го ви да не вр ше слу жбе све ште-
нич ке Го спо ду. *2.Днев. 13,9.
15. И *по ста ви се би све ште ни ке за ви-

си не и за јарце и за те о це, ко је на чи ни.
*1.О цар. 12,31.

16. А за њи ма из сви јех пле ме на *Изра-
и ље ви јех ко ји упра ви ше †ср це сво је да 
тра же Го спо да Бо га ‡Изра и ље ва, до ђо ше 
у Је ру са лим да при не су жр тву Го спо ду 
Бо гу ота ца сво јих.

*Је зек. 37,16. †Псал. 69,32. ‡2.Днев. 15,9.
17. И та ко утвр ди ше цар ство Ју ди но, и 

укри је пи ше Ро во а ма си на Со ло му но ва 
за три го ди не, јер за те три го ди не хо ђа ху 
пу тем Да ви до ви јем и Со ло му но ви јем.
18. А Ро во ам се оже ни Ма е ле том кћер ју 

Је ри мо та си на Да ви до ва и Ави ха и лом 
кћер ју Еси ја ва си на Је се је ва,
19. Ко ја му ро ди си но ве: Је у са и Са ма-

ри ју и За ма.
20. А по сли је ње оже ни се Ма хом кћер ју 

Аве са ло мо вом, ко ја му ро ди *Ави ју и 
Ата ја и Зи ву и Се ло ми та. *2.Днев. 13,2.

21. А љу бља ше Ро во ам Ма ху кћер Аве-
са ло мо ву већ ма од сви јех же на сво јих и 
ино ча сво јих; јер има ше осам на ест же на 
и ше зде сет ино ча, и ро ди два де сет и осам 
си но ва и ше зде сет кће ри.
22. И Ро во ам по ста ви Ави ју си на Ма-

ши на по гла ва ром и кне зом над бра ћом 
ње го вом, јер га шћа ше по ста ви ти ца рем.
23. И му дро ра де ћи рас ту ри све си но ве 

сво је по сви јем кра је ви ма Ју ди ни јем и Ве-
ни ја ми но ви јем, по сви јем твр ди јем гра-
до ви ма, и да де им хра не из о би ла, и до-
ве де им мно го же на.

Ровоама побјеђује Сисак, цар мисирски. 
Остатак његове владе и смрт.

12.А кад Ро во ам утвр ди *цар ство 
и кад оси ли, оста ви за кон Го-

спод њи и сав Изра иљ с њим. *2.Днев. 11,17.
2. А пе те го ди не ца ро ва ња Ро во а мо ва 

до ђе Си сак цар ми сир ски на Је ру са лим, 
јер згри је ши ше Го спо ду,
3. С ти су ћу и дви је сто ти не ко ла и са ше-

зде сет ти су ћа ко њи ка, и не бје ше бро ја 
на ро ду ко ји до ђе с њим из Ми си ра, Лу ве-
ји ма, Су хе ји ма и Ху се ји ма.
4. И узе твр де гра до ве Ју ди не и до ђе до 

Је ру са ли ма.
5. Та да до ђе Се ма ја про рок к Ро во а му и 

кне зо ви ма Ју ди ни јем, ко ји се би ја ху ску-
пи ли у Је ру са лим од Си са ка, и ре че им: 
Ова ко ве ли Го спод: Ви оста ви сте Ме не, 
за то и Ја оста вљам вас у ру ке Си са ку.
6. Та да се по ни зи ше кне зо ви Изра и ље ви 

и цар и ре ко ше: Пра ве дан је Го спод.
7. А кад их ви дје Го спод гдје се по ни зи ше, 

до ђе ри јеч Го спод ња Се ма ји го во ре ћи: 
По ни зи ше се, не ћу их по тр ти, не го ћу им 
са да да ти из ба вље ње, и не ће се из ли ти ја-
рост Мо ја на Је ру са лим пре ко Си са ка.
8. Не го ће му би ти слу ге да по зна ју шта 

је Ме ни слу жи ти, шта ли слу жи ти цар-
стви ма зе маљ ским.
9. И та ко до ђе Си сак цар ми сир ски у Је ру-

са лим и узе бла го до ма Го спод ње га и бла го 
до ма ца ре ва, све то узе; узе и шти то ве 
злат не, ко је бје ше на чи нио Со ло мун;
10. И на њи хо во мје сто на чи ни цар Ро-

во ам шти то ве од мје ди, и пре да де их 
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стар је ши на ма над стра жа ри ма ко ји чу-
ва ху вра та до ма ца ре ва.
11. И кад иђа ше цар у дом Го спод њи до ла-

жа ху стра жа ри и но ша ху их, а по сли је их 
опет оста вља ху у ри зни цу стра жар ску.
12. Што се, да кле, по ни зи, од вра ти се од 

ње га гњев Го спод њи, и не за тре га са сви-
јем; јер још у Ју ди бје ше до бра.
13. И утвр ди се цар *Ро во ам у Је ру са ли му, 

и ца ро ва; јер би ја ше †Ро во а му че тр де-
сет и јед на го ди на кад се за ца ри, и се дам-
на ест го ди на ца ро ва у Је ру са ли му гра ду, 
ко ји иза бра ‡Го спод из ме ђу сви јех пле-
ме на Изра и ље ви јех да он дје на мје сти име 
сво је. А ма те ри ње го вој бје ше име На ма, 
Амон ка. *1.О цар. 14,21. †2.Днев. 13,7. ‡Псал. 48,1.
14. Али он чи ња ше зло, јер не упра ви 

ср ца сво је га да тра жи Го спо да.
15. Али дје ла *Ро во а мо ва пр ва и по сљед-

 ња ни је су ли за пи са на у књи зи †про ро ка 
Се ма је и ви ди о ца Ида, гдје се ка зу ју ко-
ље на, а и ра то ви ко ји би ја ху јед на ко ме ђу 
Ро во а мом и Је ро во а мом?

*1.О цар. 14,29. †2.Днев. 9,29.
16. И по чи ну Ро во ам код ота ца сво јих, 

и би по гре бен у гра ду Да ви до ву; а на ње-
го во се мје сто за ца ри Ави ја син ње гов.

Авија побјеђује Јеровоама.

13.Го ди не осам на е сте ца ро ва ња 
Је ро во а мо ва за ца ри се Ави ја 

над *Ју дом. *1.О цар. 15,1.
2. Три го ди не ца ро ва у Је ру са ли му. Ма-

те ри му бје ше име Ми ха ја, кћи Ури ло ва 
из Га ва је. А би ја ше рат из ме ђу Ави је и Је-
ро во а ма.
3. И Ави ја изи ђе на бој с хра бром вој-

ском, че ти ри сто ти не ти су ћа иза бра ни јех 
вој ни ка; а Је ро во ам увр ста пре ма ње му 
вој ску, осам сто ти на ти су ћа иза бра ни јех 
хра бри јех вој ни ка.
4. И стаде Ави ја на врх бр да Се ма ра ји ма 

у го ри Је фре мо вој, и ре че: Чуј те ме, Је ро-
во а ме и сав Изра и љу!
5. Не тре ба ше ли вам зна ти да је Го спод 

Бог Изра и љев пре дао Да ви ду цар ство 
над Изра и љем до ви је ка, ње му и си но-
ви ма ње го ви јем за вје том осо ље ни јем?
6. Али уста Је ро во ам син На ва тов, слу га 

Со ло му на си на Да ви до ва, и од вр же се од 
го спо да ра сво је га.

7. И ску пи ше се к ње му љу ди пра зно ви 
и не ва љал ци, и оду при је ше се Ро во а му 
си ну Со ло му но ву, ко ји би ја ше ди је те и 
стра шљи ва ср ца, те им се не оду при је.
8. Па ви сад ве ли те да се опре те цар ству 

Го спод ње му, ко је је у ру кама си но ва Да-
ви до ви јех, јер вас је мно го и има те код 
се бе злат не те о це, ко је вам је на чи нио Је-
ро во ам да су вам бо го ви.
9. Ни је сте ли отје ра ли све ште ни ке Го-

спод ње си но ве Аро но ве и Ле ви те, и на чи-
ни ли се би све ште ни ке као на ро ди по дру-
гим зе мља ма? Ко год до ђе да му се по све те 
ру ке с те ле том и са се дам ов но ва, по ста је 
све ште ник они ма ко ји ни је су бо го ви.
10. Али с на ма је Го спод Бог, ни ти смо Га 

оста ви ли, а све ште ни ци ко ји слу же Го-
спо ду је су си но ви Аро но ви, и Ле ви ти 
ра де свој по сао;
11. И па ле *Го спо ду жр тве па ље ни це сва-

 ко ју тро и сва ко ве че, и ка де ми ри си ма, 
и хље бо ви †по ста вље ни сто је на чи стом 
сто лу, и па ле се сва ко ве че жи шци на злат-
ном сви јет ња ку; јер др жи мо што је Го спод 
Бог наш на ре дио, а ви Га оста ви сте.

*2.Днев. 2,4. †Нем. 12,44.
12. За то ево с на ма је на при јед Бог и све-

ште ни ци Ње го ви и *тру бе гла сне да тру-
 бе про ти ву вас. Си но ви Изра и ље ви, не 
во јуј те на †Го спо да Бо га ота ца сво јих, јер 
не ће те би ти срећ ни. *4.Мој. 10,8. †Псал. 20,7.
13. Али Је ро во ам за ве де за сје ду да им за-

 ђу за ле ђа, и та ко Ју деј ци ма би ја ху спри  јед 
јед ни, а с ле ђа за сје да.
14. И кад се оба зре ше Ју деј ци, а то бој и 

спри јед и са страг, те по ви ка ше ка Го спо ду, 
а све ште ни ци за тру би ше у тру бе.
15. И на род Ју дин опет по ви ка, и кад ви-

ка ше на род Ју дин, раз би Бог Је ро во а ма и 
све га Изра и ља пред Ави јом и Ју дом.
16. И по бје го ше си но ви Изра и ље ви од 

Ју де, и да де их Бог њи ма у ру ке.
17. И по би их љу то Ави ја и на род ње гов, 

и па де од Изра и ља по би је ни јех пет сто-
ти на ти су ћа ода бра ни јех љу ди.
18. Та ко бјеху по ко ре ни си но ви Изра и-

ље ви у то ври је ме, а си но ви Ју ди ни оси-
ли ше, јер се по у зда ше у *Го спо да Бо га 
ота ца сво јих. *2.Днев. 16,8.
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19. И Ави ја по тје ра Је ро во а ма, и узе му 
*гра до ве Ве тиљ и се ла ње го ва, и Је са ну и 
се ла ње зи на, и Ефрон и се ла ње го ва.

*Исус Н. 15,9.
20. И *Је ро во ам се ви ше не опо ра ви за 

жи во та Ави ји на; и уда ри га †Го спод, те 
умри је. *1.О цар. 14,20. †1.Сам. 25,38.
21. А Ави ја утвр ди се, и узе че тр на ест 

же на, и ро ди два де сет и два си на и ше-
сна ест кће ри.
22. А оста ла дје ла Ави ји на и пу те ви ње-

го ви и бе сје де ње го ве за пи са не су у књи зи 
*про ро ка Ида. *2.Днев. 9,29.

Аса обара идоле и побјеђује 
Етиопљане.

14.А кад по чи ну Ави ја код ота ца 
сво јих и по гре бо ше га у гра-

ду *Да ви до ву, за ца ри се на ње го во мје сто 
Аса син ње гов. За ње го ва вре ме на по чи ну 
зе мља де сет го ди на. *1.О цар. 15,8.
2. И чи ња ше Аса што је до бро и пра во 

пред Го спо дом Бо гом својим.
3. Јер обо ри ол та ре ту ђе и ви си не, и из-

ло ми ли ко ве њи хо ве и иси је че лу го ве 
њи хо ве.
4. И за по вје ди си но ви ма Ју ди ни јем да 

тра же Го спо да Бо га ота ца сво јих и да из-
вр шу ју за кон и за по ви јест Ње го ву.
5. Обо ри по сви јем гра до ви ма Ју ди ни јем 

ви си не и сун ча не ли ко ве, и по чи ну цар-
ство за ње го ва вре ме на.
6. И са зи да твр де гра до ве у зе мљи Ју ди-

ној, јер зе мља би ја ше у ми ру, ни ти бје ше 
ра та с њим они јех го ди на, јер му Го спод 
да де мир.
7. И ре че Ју ди: Да са зи да мо ове гра до ве и 

да их опа ше мо зи дом и ку ла ма и вра ти ма 
и при је вор ни ца ма, док је зе мља на ша; јер 
тра жи смо Го спо да Бо га сво је га, тра жи-
смо Га и да де нам мир от сву да. И та ко зи-
да ше, и бјеху срећ ни.
8. И има ше Аса вој ске три ста ти су ћа од 

Ју де са шти то ви ма и ко пљи ма, а од Ве-
ни ја ми на двје ста и осам де сет ти су ћа са 
шти то ви ма и лу ко ви ма. Сви би ја ху хра-
бри вој ни ци.
9. И изи ђе из њих За ра Ети о пља нин с ти-

су ћу ти су ћа вој ске и с три ста ко ла, и до ђе 
до Ма ри се.

10. И Аса изи ђе пре да њ; и увр ста ше се 
вој ске у до ли ни Се фа ти код Ма ри се.
11. И за ва пи Аса ка *Го спо ду Бо гу сво-

је му го во ре ћи: Го спо де, Те би је ни шта 
по мо ћи мно жи ни или не ја ко му; по мо зи 
нам, Го спо де Бо же наш, јер се у Те узда мо, 
и у Тво је име до ђо смо на ово мно штво. Го-
спо де, Ти си Бог наш, не дај да мо же што 
на Те †чо вјек. *Суд. 7,7; 2.Мој. 14,10. †Псал. 9,19.
12. И раз би Го спод Ети о пља не пред Асом 

и пред *Ју дом, и по бје го ше Ети о пља ни.
*2.Днев. 13,15.

13. И тје ра их Аса и на род ко ји би ја ше с 
њим до ри до Ге ра ра. И по па да ше Ети о-
пља  ни да их ни је дан не оста жив, јер се са-
тр еше пред Го спо дом и пред вој ском Ње го-
вом; и они од не со ше пли јен ве лик ве о ма.
14. И по би ше све *гра до ве око Ге ра ра, 

јер до ђе на њих страх †Го спод њи, и опли-
је ни ше све оне гра до ве, јер би ја ше у њи ма 
мно го пли је на. *1.Мој. 35,5. †2.Днев. 17,10.
15. По би ше и по ста но ви ма па стир ским 

љу де, и од ве до ше мно го ова ца и ка ми ла; и 
вра ти ше се у Је ру са лим.

Аса наставља гоњење идолопоклонства 
и прославља Господа после побједе.

15.Та да Дух Бож ји до ђе на Аза ри-
ју си на Оди до ва;

2. Те оти де пред Асу и ре че му: Чуј те ме, 
Асо и све пле ме Ју ди но и Ве ни ја ми но во; 
Го спод је с ва ма, јер сте ви с Њим; и ако 
Га ус тра жи те, на ћи ће те Га; ако ли Га оста-
ви те, и Он ће вас оста ви ти.
3. Ду го је Изра иљ без пра во га Бо га и без 

све ште ни ка, учи те ља, и без за ко на.
4. А да су се у не во љи сво јој обра ти ли ка 

Го спо ду Бо гу Изра и ље ву и тра жи ли Га, 
на шли би Га.
5. Али у ово ври је ме не мо же се на ми ру 

од ла зи ти ни до ла зи ти; јер је не мир ве лик 
ме ђу сви јем ста нов ни ци ма зе маљ ским;
6. И по ти ру на ро ди је дан дру ги, и гра-

до ви је дан дру ги, јер их Бог сме те сва ко-
ја ким не во ља ма.
7. За то ви бу ди те хра бри и не мој те да вам 

кло ну ру ке, јер има пла те за ваш труд.
8. А кад чу Аса те ри је чи и про ро штво 

про ро ка Оди да, охра бри се, и ис три је би 
гад не бо го ве из све зе мље Ју ди не и Ве-
ни ја ми но ве и из гра до ва ко је бје ше узео 
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у го ри Је фре мо вој, и по но ви ол тар Го-
спод њи, ко ји би ја ше пред три је мом Го-
спод њим. обнови
9. По том са зва све пле ме Ју ди но и Ве ни-

ја ми но во и до шља ке ко ји би ја ху код њих 
од Је фре ма и Ма на си је и Си ме у на, јер их 
мно го пре бје же к ње му из на ро да Изра и-
ље ва, кад ви дје ше да је Го спод Бог ње гов 
с њим.
10. И ску пи ше се у Је ру са лиму тре ће-

 га мје се ца пет на е сте го ди не ца ро ва ња 
Аси на.
11. И у онај дан при не со ше Го спо ду жр-

тве од пли је на ко ји до гна ше, се дам сто-
ти на во ло ва и се дам ти су ћа ова ца.
12. И ухва ти ше вје ру да тра же *Го спо да 

Бо га ота ца сво јих †сви јем ср цем сво јим и 
свом ду шом сво јом; *Нем. 10,29. †2.Днев. 34,31.
13. А ко год не би тра жио *Го спо да Бо га 

Изра и ље ва, да се по гу би, био ма ли или ве-
ли ки, чо вјек или же на. *5.Мој. 13,5; 2.Мој. 22,20.
14. И за кле ше се Го спо ду гла сом ве ли ким 

и уз кли ко ва ње и уз тру бе и ро го ве.
15. И ра до ва ше се сав на род Ју дин због те 

за кле тве, јер из све га ср ца сво је га за кле ше 
се, и од све во ље сво је тра жи ше Га и на-
ђо ше Га; и Го спод им да де мир от сву да.
16. Јо ште и Ма ху ма тер сво ју свр же Аса с 

вла сти, јер бје ше на чи ни ла у лу гу идо ла; и 
Аса оба ли идо ла ње зи на и из ло ми га и са-
же же на по то ку Ке дро ну.
17. Али ви си не не бјеху обо ре не у Изра-

и љу, али ср це Аси но бје ше пра во све га 
ви је ка ње го ва.
18. И уне се у дом Бож ји што бје ше по-

све тио отац ње гов и што бје ше сам по-
све тио, сре бро и зла то и су до ве.
19. И не би ра та до три де сет пе те го ди не 

ца ро ва ња Аси на.

Аса се, кад му запријети Васа, цар 
Израиљев, гријеши о Господа и 
његова пророка. Смрт његова.

16.Го ди не три де сет ше сте ца ро-
ва ња Аси на изи ђе *Ва са цар 

Изра и љев на Ју ду, и ста де зи да ти Ра му да 
не да ни ко му оти ћи к Аси ца ру Ју ди ну ни 
од ње га до ћи. *1.О цар. 15,17.
2. Та да узе Аса сре бро и зла то из ри зни ца 

до ма Го спод ње га и до ма ца ре ва, и по сла 

Вен-Ада ду ца ру сир ско ме, ко ји жи вља ше 
у Да ма ску, и по ру чи:
3. Вје ра је из ме ђу ме не и те бе, из ме ђу оца 

мо је га и оца тво је га, ево ша љем ти сре бра 
и зла та, хај де, по ква ри вје ру ко ју имаш с 
Ва сом ца рем Изра и ље ви јем, еда би оти-
шао од ме не.
4. И по слу ша Вен-Адад ца ра Асу, и по-

сла вој во де сво је на гра до ве Изра и ље ве, 
и осво ји ше Ијон и Дан и Авел-Ма јим и 
све гра до ве Неф та ли мо ве у ко ји ма би-
ја ху жит ни це.
5. А кад Ва са то чу, пре ста зи да ти Ра му и 

оста ви дје ло сво је.
6. Та да цар Аса узе сав на род Ју дин, те од-

не со ше ка ме ње из Ра ме и др во, чим зи да ше 
Ва са, и од ње га са зи да Га ва ју и Ми спу.
7. А у то ври је ме до ђе Ана ни је ви дје лац к 

Аси ца ру Ју ди ну и ре че му: Што си се по-
у здао у ца ра сир ско га, а ни је си се по у здао 
у Го спо да Бо га сво је га, за то се вој ска ца ра 
сир ско га из ма че из тво јих ру ку.
8. *Ни је су ли Ети о пља ни и Лу ве ји има ли 

ве ли ке вој ске с вр ло мно го ко ла и ко-
њи ка, па кад си се по у здао у Го спо да, да де 
ти их у ру ке? *2.Днев. 14,9.
9. Јер очи Го спод ње гле да ју по свој зе мљи 

да би по ка зи вао си лу сво ју пре ма они ма 
ко ји ма је ср це ци је ло пре ма Ње му. Лу до 
си у том ра дио; за то ће от се ле би ти ра-
то ви на те.
10. Та да се Аса раз гње ви на про ро ка, и 

вр же га у *там ни цу, јер се ра ср ди на њ за то; 
и по тла чи Аса не ке из на ро да у то ври је ме.

*2.Днев. 18,26.
11. Али гле, дје ла Аси на, пр ва и по-

сљед ња, ено за пи са на су у књи зи о ца ре-
ви ма Ју ди ни јем и Изра и ље ви јем.
12. И раз бо ље се Аса три де сет де ве те го-

ди не ца ро ва ња сво је га од но гу, и бо лест ње-
го ва би вр ло те шка, али ни у бо ле сти сво јој 
не тра жи *Го спо да не го ље ка ре. *Јер. 17,5.
13. И та ко по чи ну Аса код ота ца сво јих, 

и умри је че тр де сет пр ве го ди не ца ро-
ва ња сво је га.
14. И по гре бо ше га у гро бу ње го ву, ко ји 

ис ко па се би у гра ду Да ви до ву, и мет ну ше 
га на по сте љу ко ју бје ше на пу нио ми ри-
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са ви јех ства ри и ма сти зго то вље ни јех 
вје шти ном апо те кар ском, и *спа ли ше му 
их вр ло мно го. *2.Днев. 21, 19; Јер. 34, 5.

Побожна и благословена влада 
Јосафатова.

17.Та да се за ца ри Јо са фат син ње-
гов на ње го во мје сто, и укри-

је пи се на Изра и ља.
2. И по на мје шта вој ску по сви јем твр ди-

јем гра до ви ма Ју ди ни јем, и по на мје шта 
стра же по зе мљи Ју ди ној и по гра до ви ма 
Је фре мо ви јем, ко је за до би Аса отац ње гов.
3. И би ја ше Го спод с Јо са фа том, јер хо-

ђа ше пр ви јем пу те ви ма Да ви да оца сво-
је га и не тра жа ше Ва ла.
4. Не го Бо га оца сво је га тра жа ше и по за-

по ви је сти ма Ње го ви јем хо ђа ше, и не чи-
ња ше као си но ви Изра и ље ви.
5. За то утвр ди Го спод цар ство у ру ци ње-

го вој, и сав на род Ју дин да ва ше да ре Јо са-
фа ту, те има ше ве ли ко бла го и сла ву.
6. И ср це се ње го во осло бо ди на пу те-

ви ма Го спод њим, те још обо ри ви си не и 
лу го ве у Ју де ји.
7. И тре ће го ди не сво га ца ро ва ња по сла 

кне зо ве сво је Вен-Аи ла и Ова ди ју и За ха-
ри ју и На та на и ла и Ми хе ја да уче по гра-
до ви ма Ју ди ни јем;
8. И с њи ма Ле ви те: Се ма ју и На та ни ју и Зе-

ва ди ју и Аса и ла и Се ми ра мо та и Јо на та на и 
Адо ни ју и То ви ју и Тов-Адо ни ју, Ле ви те, и с 
њи ма Ели са му и Јо ра ма све ште ни ке.
9. И уча ху по Ју де ји има ју ћи при се би 

књи гу за ко на Го спод ње га, и про хо ђа ху 
све гра до ве Ју ди не уче ћи на род.
10. И до ђе страх *Го спод њи на сва цар-

ства по зе мља ма око Ју де, те не во је ва ше 
на Јо са фа та. *2.Днев. 14,14.
11. И са ми Фи ли сте ји до но ша ху Јо са-

фа ту да ре и *да нак у нов цу; и Ара пи до-
го ња ху му сто ку, по се дам ти су ћа и се дам 
сто ти на ов но ва и по се дам ти су ћа и се дам 
сто ти на ја ра ца. *2.Сам. 8,2.
12. Та ко на пре до ва ше Јо са фат и по ди же 

се ве о ма; и са зи да у Ју де ји ку ле и гра до ве 
за жит ни це.

13. И има ше мно го до бра по гра до ви ма 
Ју ди ни јем, и вој ни ка, хра бри јех ју на ка у 
Је ру са ли му.
14. А ово је број њи хов по до мо ви ма 

ота ца њи хо ви јех; од Ју де ти сућ ни ци: 
Ад на вој во да, с ко јим би ја ше три сто ти не 
ти су ћа хра бри јех ју на ка.
15. А за њим Јо а нан вој во да, с ко јим би-

ја ше двје ста и осам де сет ти су ћа;
16. А за њим Ама си ја син Зи хри јев, ко ји се 

дра го вољ но да де *Го спо ду, и с њим би ја ше 
двје ста ти су ћа хра бри јех ју на ка. *Суд. 5,2.
17. А од Ве ни ја ми на: Хра бри ју нак Ели-

ја да, с ко јим би ја ше двје ста ти су ћа на о ру-
жа ни јех лу ком и шти том;
18. А за њим Јо за вад, с ко јим би ја ше сто 

и осам де сет ти су ћа на о ру жа ни јех за бој.
19. Ови слу жа ху ца ру осим они јех ко је 

по на мје шта цар по твр ди јем гра до ви ма у 
свој зе мљи Ју ди ној.

Поход Јосафатов с Ахавом на Сирце. 
Михеј прориче пропаст. Ахавова погибао.

18.И Јо са фат има ју ћи ве ли ко *бла -
го и сла ву опри ја те љи се с 

Аха вом. *5.Мој. 8,18.
2. И по сли је не ко ли ко го ди на оти де к 

Аха ву у Са ма ри ју; и на кла му Ахав мно го 
ова ца и во ло ва и на ро ду ко ји би ја ше с 
њим, и на го ва ра ше га да по ђе на Ра мот 
Га лад ски.
3. И ре че Ахав цар Изра и љев Јо са фа ту 

ца ру Ју ди ну: Хо ћеш ли ићи са мном на Ра-
мот Га лад ски? А он ре че: Ја као ти, на род мој 
као твој на род; хо ће мо с то бом на вој ску.
4. Још ре че Јо са фат ца ру Изра и ље ву: Пи-

тај да нас шта ће Го спод ре ћи.
5. Та да са зва цар Изра и љев про ро ке сво-

 је, че ти ри сто ти не љу ди, и ре че им: Хо-
ће мо ли ићи на вој ску на Ра мот Га лад ски, 
или ћу се ока ни ти? А они ре ко ше: Иди, 
јер ће га Го спод да ти у ру ке ца ру.
6. А Јо са фат ре че: Има ли ту још ко ји 

про  рок Го спод њи да га пи та мо?
7. А цар ре че Јо са фа ту: Има још је дан чо-

вјек пре ко ко је га би смо мо гли упи та ти 
Го спо да; али ја мр зим на њ, јер ми не про -
ри че до бра не го сваг да зло; то је Ми хе ј 
син Је млин. А Јо са фат ре че: Не ка цар не 
го во ри та ко.
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8. Та да цар Изра и љев до зва јед но га дво-
ра ни на, и ре че му: Бр же до ве ди Ми хе ја 
си на Је мли на.
9. А цар Изра и љев и Јо са фат цар Ју дин 

сје ђа ху сва ки на свом при је сто лу об у-
че ни у цар ске ха љи не, сје ђа ху на по ља ни 
код вра та Са ма риј ских, и сви про ро ци 
про ро ко ва ху пред њи ма.
10. И Се де ки ја син Ха на нин на чи ни се би 

гво зде не ро го ве, и ре че: Ова ко ве ли Го-
спод: Ови јем ћеш би ти Сир це, до кле их 
не ис три је биш.
11. Та ко и сви про ро ци про ро ко ва ху го-

во ре ћи: Иди на Ра мот Га лад ски, и би ћеш 
сре ћан, јер ће га Го спод пре да ти ца ру у 
ру ке.
12. А по сла ник ко ји оти де да до зо ве Ми-

хе ја ре че му го во ре ћи: Ево про ро ци про-
ри чу сви јед ни јем гла сом до бро ца ру; 
не ка и тво ја ри јеч бу де као њи хо ва, и го-
во ри до бро.
13. А *Ми хе ј ре че: Та ко да је жив †Го спод, 

го во ри ћу оно што ре че Бог мој.
*1.О цар. 22,14. †4.Мој. 24,13.

14. И кад до ђе к ца ру, ре че му цар: Ми хе ја, 
хо ће мо ли ићи на вој ску на Ра мот Га лад-
ски, или ћу се ока ни ти? А он ре че: Иди те, 
би ће те срећ ни, и да ће вам се у ру ке.
15. А цар му ре че: Ко ли ко ћу те пу та за-

кли ња ти да ми не го во риш не го исти ну у 
име Го спод ње?
16. Та да ре че: Ви дио сам сав на род Изра-

и љев ра за сут по пла ни на ма као ов це ко је 
не ма ју па сти ра, јер ре че Го спод: Ови не-
ма ју го спо да ра, не ка се вра те свак сво јој 
ку ћи с ми ром.
17. Та да ре че цар Изра и љев Јо са фа ту: 

Ни је сам ли ти ре као да ми не ће про ро ко-
ва ти до бра не го зло?
18. А Ми хе ј ре че: За то чуј те *ри јеч Го-

спод њу: Ви дјех Го спо да гдје сје ди на †при-
је сто лу свом, а сва вој ска не бе ска ста ја ше 
Му с де сне и с ли је ве стра не;

*Псал. 103,20. †Дан. 7,9.
19. И Го спод ре че: Ко ће пре ва ри ти Аха-

 ва ца ра Изра и ље ва да оти де и пад не код 
Ра мо та Га лад ско га? Још ре че: Је дан ре  че 
ово, а дру ги оно.

20. Та да изи ђе је дан дух, и став ши пред 
Го спо да ре че: Ја ћу га пре ва ри ти. А Го-
спод му ре че: Ка ко?
21. Од го во ри: Из и ћи ћу, и би ћу ла жљив 

дух у усти ма сви јех *про ро ка ње го ви јех. 
А Го спод му ре че: Пре ва ри ћеш га и над-
вла да ћеш, иди и учи ни та ко. *Зах. 13,2.
22. За то са да ето, *Го спод је мет нуо ла-

жљив дух у уста ти јем про ро ци ма тво јим; 
а Го спод је из ре као зло по те. *Иса. 19,14.
23. Та да при сту пи Се де ки ја син Ха на-

нин, и уда ри Ми хе ја по обра зу го во ре ћи: 
Ко јим је пу тем оти шао Дух Го спод њи од 
ме не да го во ри с то бом?
24. А Ми хе ј му ре че: Ето, ви дје ћеш у онај 

дан кад оти деш у нај тај ни ју кли јет да се 
са кри јеш.
25. Та да цар Изра и љев ре че: Ухва ти те 

Ми хе ја, и од ве ди те га к Амо ну за по вјед-
ни ку град ском и к Јо а су си ну ца ре ву.
26. И ре ци те им: Ова ко ве ли цар, мет-

ни те ово га у *там ни цу, а да ј те му пома ло 
хље ба и пома ло во де, до кле се не вра тим 
у ми ру. *2.Днев. 16,10.
27. А Ми хе ј ре че: Ако се вра тиш у ми ру, 

ни је Го спод го во рио пре ко ме не. Још 
ре че: Чуј те сви на ро ди.
28. И оти де цар Изра и љев с Јо са фа том 

ца рем Ју ди ни јем на Ра мот Га лад ски.
29. И ре че цар Изра и љев Јо са фа ту: Ја ћу 

се пре о бу ћи кад по ђем у бој, а ти обу ци 
сво је оди је ло. И пре о бу че се цар Изра и-
љев, и оти до ше у бој.
30. А цар сир ски за по вје ди вој во да ма 

од ко ла сво јих го во ре ћи: Не уда рај те ни 
на ма ло га ни на ве ли ко га не го на са мо га 
ца ра Изра и ље ва.
31. А кад вој во де од ко ла ви дје ше Јо-

са фа та, ре ко ше: То је цар Изра и љев. И 
окре ну ше се на њ да уда ре. Али Јо са фат 
по ви ка, и Го спод му по мо же, и од вра ти 
их Бог од ње га.
32. Јер ви дјев ши вој во де од ко ла да ни је 

цар Изра и љев, от сту пи ше од ње га.
33. А је дан за стри је ли из лу ка на го ном 

и устри је ли ца ра Изра и ље ва гдје спу ча 
оклоп. А он ре че сво је му во за чу: Са виј 
ру ком сво јом и из ве зи ме из бо ја, јер сам 
ра њен. случајно;  спаја
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34. И бој би же сток оно га да на, а цар 
Изра и љев за о ста на ко ли ма сво јим пре ма 
Сир цима до ве че ра, и умри је о сун ча ном 
за хо ду.

Јосафат покаран од Јуја због 
пријатељства с Ахавом; враћа народ 

Господу и обнавља судове.

19.А кад се Јо са фат цар Ју дин вра-
ћа ше с ми ром ку ћи сво јој у 

Је ру са лим,
2. Изи ђе пре да њ Јуј син Ана ни јев, ви дје-

лац, и ре че Јо са фа ту: Без бо жни ку ли по-
ма жеш, и оне ко ји мр зе на Го спо да љу биш? 
За то се по ди гао на те гњев Го спод њи.
3. Али се на шло до бра на те би што си ис-

три је био лу го ве из зе мље и што си упра-
вио ср це сво је да тра жиш Бо га.
4. По том Јо са фат сје ђа ше у Је ру са ли му, 

и опет про ђе по на ро ду од Вир са ве је до 
го ре Је фре мо ве, и по вра ти их ка Го спо ду 
Бо гу ота ца њи хо ви јех.
5. И по ста ви су ди је у зе мљи по сви јем 

твр ди јем гра до ви ма Ју ди ни јем, у сва ком 
гра ду.
6. И ре че су ди ја ма: Гле дај те шта ће те ра-

ди ти, јер не ће те су ди ти за чо вје ка не го за 
Го спо да, ко ји је с ва ма кад су ди те.
7. За то не ка бу де страх Го спод њи у ва ма; 

па зи те и ра ди те, јер у Го спо да Бо га на-
ше га не ма не прав де, ни ти гле да ко је ко, 
ни ти при ма по кло на.
8. Та ко ђер, и у Је ру са ли му по ста ви Јо-

са фат од Ле ви та и све ште ни ка и гла ва ра 
до мо ва отач ких у Изра и љу за су до ве Го-
спод ње и за ра спре; јер до ла жа ху опет у 
Је ру са лим.
9. И за по вје ди им го во ре ћи: Та ко ра ди те у 

стра ху Го спод њем, вјер но и ци је ла ср ца.
10. И у сва кој *пар ни ци ко ја до ђе к ва ма 

од бра ће ва ше што сје де по гра до ви ма 
сво јим, да ра су ди те из ме ђу кр ви и кр ви, 
из ме ђу за ко на и за по ви је сти, из ме ђу уре-
да ба и су до ва, оба ви је сти те их да не би 
гри је ши ли †Го спо ду, да не би до шао гњев 
Ње гов на вас и на бра ћу ва шу; та ко чи-
ни те, те не ће те згри је ши ти.

*5.Мој. 17,8. †4.Мој. 16,46.
11. И ево, Ама ри ја по гла вар све ште-

нич ки би ће над ва ма у сви јем по сло ви ма 

Го спод њим, а Зав ди ја син Исма и лов вођ 
до ма Ју ди на у сви јем по сло ви ма цар ским; 
та ко ђер Ле ви ти упра ви те љи би ће уз вас. 
Бу ди те сло бод ни, и ра ди те, и Го спод ће 
би ти с до бри јем.

Јосафатова побједа над синовима 
Амоновијем и Моавовијем. 

Његов савез с Охозијом.

20.А по сли је то га си но ви Мо а-
во ви и си но ви Амо но ви и с 

њи ма ко ји жи ве ме ђу си но ви ма Амо но-
ви јем, до ђо ше да во ју ју на Јо са фа та.
2. И до ђо ше те ја ви ше Јо са фа ту го во-

ре ћи: Иде на те ве ли ко мно штво ис пре ко 
мо ра, из Си ри је; и ено их у Аса сон-Та-
ма ру, а то је Ен-Гад.
3. А Јо са фат се упла ши, и обра ти ли це 

сво је да тра жи Го спо да, и огла си пост по 
свој зе мљи Ју ди ној.
4. И ску пи ше се сви си но ви Ју ди ни да 

тра же Го спо да, и из сви јех гра до ва Ју ди-
ни јех до ђо ше да тра же Го спо да.
5. Та да ста де Јо са фат у збо ру Ју ди ну и је-

ру са лим ском у до му Го спод њем пред три-
је мом но ви јем,
6. И ре че: Го спо де Бо же ота ца на ших, ни-

је си ли Ти Бог на Не бу и вла даш сви јем 
цар стви ма на род ни јем? Ни је ли у Тво јој 
ру ци моћ и си ла да Ти ни ко не мо же одо-
ље ти?
7. Ни је си ли Ти, Бо же наш, ода гнао ста-

нов ни ке ове зе мље ис пред на ро да сво-
је га Изра и ља, и дао је на ви јек потомству 
Авра ма при ја те ља сво је га?
8. Те се на се ли ше у њој, и са гра ди ше Ти у 

њој Све ти њу за име Тво је го во ре ћи:
9. Кад нас за де си ка ко зло, мач освет ни 

или по мор или глад, ста ће мо пред ови-
јем до мом и пред То бом, јер је име Тво је 
у овом до му, и ва пи ће мо Те би у не во љи 
сво јој, усли ши и из ба ви.
10. А сад ево, си но ви Амо но ви и Мо а-

во ви и они из го ре Си ра, кроз ко је ни је си 
дао си но ви ма Изра и ље ви јем про ћи, кад 
иђа ху из зе мље ми сир ске, не го их оби-
ђо ше и не ис три је би ше;
11. А ево, они нам вра ћа ју до шав ши да 

нас ис тје ра ју из на сљед ства Тво је га, ко је 
си нам пре дао.

П
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12. Бо же наш, зар им не ћеш су ди ти? Јер 
у на ма не ма сна ге да се опре мо то ме мно-
штву ве ли ком, ко је иде на нас, ни ти ми 
зна мо шта би смо чи ни ли, не го су очи 
на ше упр те у Те.
13. А сви си но ви Ју ди ни ста ја ху пред Го-

спо дом и дје ца њи хо ва, же не њи хо ве и 
си но ви њи хо ви.
14. Та да си ђе Дух Го спод њи усред збо ра 

на Ја зи ла си на За ха ри је си на Ве на је си на 
Је и ла си на Ма та ни ји на, Ле ви та из ме ђу 
си но ва Аса фо ви јех,
15. И ре че: Слу шај те, сви си но ви Ју ди ни 

и Је ру са ли мља ни, и ти *ца ре Јо са фа те, 
ова ко вам ве ли Го спод: Не бој те се и не 
пла ши те се то га мно штва ве ли ко га, јер 
ни је ваш рат не го Бож ји. *2.Днев. 32,7.
16. Сју тра изи ђи те на њих; они ће по ћи 

уз бр до Зис, и на ћи ће те их на крај по то ка 
пре ма пу сти њи Је ру и лу. данас: Вади-Елгар
17. Не тре ба ви да се би је те у овом бо ју; по-

ста ви те се, стој те па гле дај те ка ко ће вас из-
ба ви ти *Го спод, Ју до и Је ру са ли ме! Не бој-
 те се и не пла ши те се, сју тра изи ђи те пред 
њих, и Го спод ће би ти с ва ма. *2.Мој. 14,13.
18. Та да се Јо са фат са ви ли цем к зе мљи, 

и сви Ју деј ци и Је ру са ли мља ни па до ше 
пред Го спо дом, и по кло ни ше се Го спо ду.
19. А Ле ви ти од си но ва Ка то ви јех и си но ва 

Ко ре је ви јех уста ше, те хва ли ше Го спо да 
Бо га Изра и ље ва гла сом ве о ма ви со ким.
20. А ују тру устав ши ра но изи ђо ше у пу-

сти њу те куј ску; а кад из ла жа ху, ста де Јо-
са фат и ре че: Чуј те ме, Ју деј ци и Је ру са ли-
мља ни: Вје руј те Го спо ду Бо гу сво је му и 
би ће те ја ки, вје руј те про ро ци ма Ње го ви-
јем и би ће те срећ ни.
21. И та ко до го во рив се с на ро дом по ста ви 

пје ва че *Го спод ње да хва ле све ту кра со ту 
иду ћи пред вој ском и го во ре ћи: Хва ли те 
†Го спо да, јер је до ви је ка ‡ми лост Ње го ва.

*2.Днев. 5,13. †1.Днев. 16,29. ‡1.Днев. 16,34.
22. А кад по че ше пје сму и хва лу, обра ти 

*Го спод за сје ду на си но ве Амо но ве и си-
но ве Мо а во ве и на оне из го ре Си ра, ко ји 
изи ђо ше на Ју ду, те се раз би ше. *Суд. 7,22.
23. Јер си но ви Амо но ви и си но ви Мо а во ви 

уста ше на оне из го ре Си ра да их по би ју и 

по тру; и кад по би ше оне из го ре Си ра, уда-
ри ше јед ни на дру ге, те се по тр еше.
24. А кад Ју да до ђе до стра жа ре пре ма 

пу сти њи, и по гле да на мно штво, а то мр-
тва тје ле са ле же по *зе мљи, и ни је дан не 
бје ше остао жив. *Псал. 110,6.
25. За то до ђе Јо са фат са на ро дом сво-

јим да по ку пе пли јен; и на ђо ше код њих 
мно го бла га и дра го цје ни јех на ки та на 
мр тва ци ма, и на пли је ни ше да већ не мо-
го ше но си ти; три да на ку пи ше пли јен, јер 
га бје ше мно го.
26. А че твр ти дан ску пи ше се у До ли ни 

бла го слов ној, јер он дје бла го сло ви ше Го-
спо да; за то се про зва мје сто До ли на бла-
го слов на до да нас.
27. По том окре ну ше сви Ју деј ци и Је ру-

са ли мља ни и Јо са фат пред њи ма да се 
вра те у Је ру са лим с ве се љем, јер их ове-
се ли Го спод не при ја те љи ма њи хо ви јем.
28. И до ђо ше у Је ру са лим са псал ти ри ма 

и харфа ма и тру ба ма у дом Го спод њи.
29. И страх Бож ји до ђе на сва *цар ства 

зе маљ ска кад чу ше да је Го спод во је вао на 
не при ја те ље Изра и ље ве. *2.Днев. 17,10.
30. И та ко се сми ри цар ство Јо са фа то во, 

јер му Бог ње гов да де мир от сву да.
31. И ца ро ва ше Јо са фат над Ју дом; три-

де сет и пет го ди на би ја ше му кад по че ца-
ро ва ти; и ца ро ва два де сет и пет го ди на у 
Је ру са ли му. Ма те ри му бје ше име Азу ва, 
кћи Си ле је ва.
32. И хо ђа ше пу тем оца сво је га Асе, ни ти 

за ђе с ње га, чи не ћи што је пра во пред Го-
спо дом.
33. Али ви си не не бјеху обо ре не, јер још 

не бје ше на род упра вио *ср ца сво је га к 
Бо гу ота ца сво јих. *2.Днев. 12,14.
34. А оста ла дје ла Јо са фа то ва пр ва и по-

сљед ња, ено за пи са на су у књи зи *Ју ја 
си на Ана ни је ва, ко ја је ста вље на у Књи гу 
о ца ре ви ма Изра и ље ви јем. *1.О цар. 16,1.
35. По том здру жи се Јо са фат цар Ју дин с 

Охо зи јом ца рем Изра и ље ви јем, ко ји чи-
ња ше бе за ко ња.
36. А здру жи се с њим за то да на чи не 

*ла ђе да иду у Тар сис; и на чи ни ше ла ђе у 
Еси он-Га ве ру. *2.Днев. 9,21.
37. Та да про ро ко ва Ели је зер син До да   -

вин из Ма ри се за Јо са фа та го во ре ћи: 

ДРУ ГА КЊИ ГА ДНЕВ НИ КА,  ГЛ. 20.



– 418 –

Што  си се здру жио с Охо зи јом, за то Го-
спод раз мет ну дје ла тво ја. И раз би ше се 
*ла ђе и не мо го ше ићи у †Тар сис.

*1.О цар. 10,22. †1.Мој. 10,4.

Безбожна влада Јорамова; одмеће се 
Едом; Илијина књига; смрт Јорамова.

21.По том по чи ну Јо са фат код ота-
ца сво јих, и би по гре бен код 

ота ца сво јих у гра ду Да ви до ву; а на ње го-
во се мје сто за ца ри Јо рам син ње гов.
2. А бра ћа му, си но ви Јо са фа то ви, би ја ху: 

Аза ри ја и Је хи ло и За ха ри ја и Аза ри ја и 
Ми ха и ло и Се фа ти ја; ти сви би ја ху си-
но ви Јо са фа та ца ра Изра и ље ва.
3. И отац им да де ве ли ке да ро ве, сре бра 

и зла та и за кла да с твр ди јем гра до ви ма 
у зе мљи Ју ди ној; цар ство пак да де Јо ра му, 
јер бје ше пр ве нац. драгоцјености
4. А Јо рам сту пив на цар ство оца сво је га 

и утвр див се, по би сву бра ћу сво ју ма чем 
и не ке кне зо ве Изра и ље ве.
5. Има ше Јо рам три де сет и дви је го ди не 

кад се за ца ри, и ца ро ва осам го ди на у Је-
ру са ли му.
6. И хо ђа ше пу тем ца ре ва Изра и ље ви-

јех, као што чи ња ше дом Аха вов, јер се 
оже ни кћер ју Аха во вом; и чи ња ше што је 
зло пред Го спо дом.
7. Али Го спод не хтје за тр ти до ма Да ви-

до ва због за вје та ко ји учи ни с Да ви дом 
и што му бје ше ре као да ће да ти ви дје ло 
ње му и си но ви ма ње го ви јем уви јек.
8. За ње го ва вре ме на од вр же се Едом да не 

бу де под Ју дом, и по ста ви ше се би ца ра.
9. За то оти де Јо рам с вој во да ма сво јим и 

са сви јем ко ли ма сво јим; и уста но ћу, те 
по би Едом це ко ји га би ја ху оп ко ли ли, и 
за по вјед ни ке од ко ла.
10. Ипак се од вр го ше Едом ци да не бу ду 

под Ју дом до да нас. У исто ври је ме од-
вр же се и Лив на да не бу де под њим, јер 
оста ви Го спо да Бо га ота ца сво јих.
11. Још и ви си не на чи ни по бр ди ма Ју-

ди ни јем, и на ве де на *пре љу бу Је ру са ли-
мља не и пре ла сти Ју ду. *3.Мој. 17,7.  заведе
12. Та да му до ђе књи га од Или је про ро ка, 

гдје му го во ра ше: Ова ко ве ли Го спод Бог 
Да ви да оца тво је га: Што ни је си хо дио пу-

те ви ма Јо са фа та оца сво је га и пу те ви ма 
Асе ца ра Ју ди на,
13. Не го си хо дио пу тем ца ре ва Изра и ље-

ви јех и на вео си на *пре љу бу Ју ду и Је ру са-
ли мља не, као што је дом Аха вов на вео на 
пре љу бу Изра и ља, и још си по био бра ћу 
сво ју, дом оца сво је га, бо ље од се бе,

*2.Мој. 34,15.
14. Ево, Го спод ће уда ри ти ве ли ким злом 

на род твој и си но ве тво је и же не тво је и 
све што имаш.
15. И ти ћеш бо ло ва ти те шко, од бо ле сти 

у цри је ви ма, да ће ти цри је ва иза ћи од бо-
ле сти, ко ја ће тра ја ти дви је го ди не.
16. И та ко по ди же *Го спод на Јо ра ма 

дух Фи ли сте ји ма и †Ара пи ма ко ји жи ве 
поред Ети о пља на. *2.Сам. 24,1. †2.Днев. 22,1.
17. И они до шав ши на зе мљу Ју ди ну про-

дри је ше у њу, и од не со ше све бла го што се 
на ђе у до му ца ре ву, и одведоше си но ве ње-
го ве и же не ње го ве, да му не оста ни је дан 
син осим Охо зије нај мла ђе га си на ње го ва.
18. И по сли је све га то га уда ри га Го спод бо-

ле шћу у цри је ви ма, ко јој не бје ше ли је ка.
19. И дан по дан про ла жа ше, и кад се на-

вр ши ше дви је го ди не, изи ђо ше му цри-
је ва с бо ле шћу и умри је од те шких бо-
ло ва, и на род му не па ли ми ри са као што 
је чи нио оци ма ње го ви јем.
20. Има ше три де сет и дви је го ди не кад 

по че ца ро ва ти, и ца ро ва осам го ди на у 
Је ру са ли му, и пре ми ну да ни ко не за жа ли 
за њим; и по гре бо ше га у гра ду Да ви до ву, 
али не у гро бу цар ском.

Охозијина рђава влада и пропаст. 
Освета његове мајке Готолије.

22.А Је ру са ли мља ни за ца ри ше на 
ње го во мје сто Охо зи ју нај-

мла ђе га си на ње го ва, јер ста ри је све по-
би че та ко ја до ђе с Ара пи ма у око; и та ко 
Охо зи ја син Јо ра мов по ста цар Ју дин.
2. Има ше Охо зи ја дваде сет и дви је го-

ди не кад по че ца ро ва ти, и ца ро ва го ди ну 
да на у Је ру са ли му. Ма те ри му бје ше име 
Го то ли ја, кћи Амри је ва.
3. И он хо ђа ше пу те ви ма до ма Аха во ва, 

јер га ма ти на го ва ра ше на зла дје ла.
4. И чи ња ше што је зло пред Го спо дом 

као дом Аха вов; јер му они би ја ху са вјет-
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ни ци по смр ти оца ње го ва на по ги бао 
ње го ву.
5. И по њи хо ву свје ту хо де ћи изи ђе с Јо-

ра мом си ном Аха во ви јем ца рем Изра-
и ље ви јем на вој ску на Аза и ла ца ра сир-
ско га у Ра мот Га лад ски; и он дје Сир ци ра-
ни ше Јо ра ма.
6. А он се вра ти да се ли је чи у Је зра е лу од 

ра на ко је му за да ше у Ра ми, кад се би ја ше 
с Аза и лом ца рем сир ским. А Охози ја син 
Јо ра мов цар Ју дин до ђе у Је зраел да ви ди 
Јо ра ма си на Аха во ва, јер би ја ше бо ле стан.
7. Али би ја ше од Бо га на про паст Охо-

зи ји што до ђе к Јо ра му; јер до шав оти де 
с Јо ра мом на Ју ја си на Ним си ји на, ко је га 
Го спод по ма за да ис три је би дом Аха вов.
8. Јер кад Јуј из вр ши ва ше осве ту на до му 

Аха во ву, на ђе кне зо ве Ју ди не и си но ве 
бра ће Охо зи ји не, ко ји слу жа ху Охо зи ји, 
и по гу би их.
9. По том по тра жи Охо зи ју, и ухва ти ше 

га кад се кри ја ше у Са ма ри ји, и до ве-
дав ши га к Ју ју по гу би ше га, и по гре бо ше 
га; јер ре ко ше: Син је Јо са фа та ко ји је тра-
жио Го спо да сви јем ср цем сво јим. И та ко 
не би ни ко га од до ма Охо зи ји на ко ји би 
мо гао би ти цар.
10. За то Го то ли ја ма ти Охо зи ји на ви-

дјев ши да јој син по ги бе, уста и по би све 
цар ско потомство до ма Ју ди на.
11. Али Јо са ве та (Јосавеја) кћи ца ре ва 

узе Јо а са си на Охо зи ји на и укра де га из-
ме ђу си но ва ца ре ви јех, ко је уби ја ху; и са-
кри га с дој ки њом ње го вом у ло жни цу. И 
та ко Јо са ве та кћи ца ра Јо ра ма же на Јо-
да ја све ште ни ка са кри га од Го то ли је, јер 
би ја ше се стра Охо зи ји на, те га не уби.
12. И би ја ше с њи ма са кри вен у до му Бо-

жи јем шест го ди на; а Го то ли ја ца ро ва ше 
у зе мљи.

Свештеник Јодај помазује Јоаса 
за цара; Готолија погубљена и 

раскопан дом Валов.

23.А сед ме го ди не осло бо ди се *Јо-
дај, и узе к се би сто ти ни ке Аза-

ри ју си на Је ро а мо ва и Исма и ла си на Јо а-
на но ва и Аза ри ју си на Ови до ва и Ма си ју 
си на Ада је ва и Ели са фа та си на Зи хри је ва, 
и ухва ти вје ру с њи ма, *2.О цар. 11,4.

2. Те про ла зе ћи зе мљу Ју ди ну са бра ше 
Ле ви те из сви јех гра до ва Ју ди ни јех и гла-
ва ре по ро ди ца отач ких у Изра и љу, и до-
ђо ше у Је ру са лим.
3. И сав збор учи ни вје ру у до му Бо жи-

јем с ца рем; и Јо дај им ре че: Ево, син ће 
ца рев ца ро ва ти, као што је ре као Го спод 
за си но ве Да ви до ве.
4. Ово учи ни те: Тре ћи на вас ко ји до ла-

зи те у Су бо ту из ме ђу све ште ни ка и Ле-
ви та не ка бу ду вра та ри на пра гу;
5. А дру га тре ћи на не ка бу де у цар ском 

дво ру; а оста ла тре ћи на на Вра ти ма од 
те ме ља, а сав на род у три је мо ви ма до ма 
Го спод ње га. врата Сурска
6. Ни ко да не ула зи у дом Го спод њи осим 

све ште ни ка и они јех Ле ви та ко ји слу же; 
они не ка ула зе, јер су по све ће ни, а сав на-
род не ка чи ни што је Го спод за по вје дио 
да чи ни.
7. И Ле ви ти не ка оп ко ле ца ра сва ки с 

оруж јем сво јим у ру ци; и ко би год ушао 
у дом, да се по гу би; и бу ди те уз ца ра кад 
ста не ула зи ти и из ла зи ти.
8. И учи ни ше Ле ви ти и сав на род Ју-

дин све што за по вје ди све ште ник Јо дај; 
и узе ше сва ки сво је љу де ко ји до ла жа ху у 
Су бо ту и ко ји од ла жа ху у Су бо ту; јер Јо-
дај све ште ник не от пу сти ре до ва.
9. И да де Јо дај све ште ник сто ти ни ци ма 

ко пља и шти то ве и шти ти ће ца ра Да ви да 
што би ја ху у до му Бо жи јем.
10. И по ста ви сав на род све с оруж јем 

у ру ци, од де сне стра не до ма до ли је ве 
пре ма ол та ру и пре ма до му, око ца ра.
11. Та да из ве до ше си на *ца ре ва, и мет-

ну ше му на гла ву ви је нац, и да доше му 
†Свје до чан ство, и за ца ри ше га, и Јо дај и 
си но ви ње го ви по ма за ше га и ре ко ше: Да 
жи ви цар! *Псал. 2,10. †2.Мој. 25,16.
12. А кад Го то ли ја чу ви ку на ро да ко ји се 

стје ца ше и хва ља ше ца ра, до ђе к на ро ду у 
дом Го спод њи.
13. И по гле да, и гле, цар ста ја ше код сво-

је га сту ба на ула ску, а кне зо ви и тру бе око 
ца ра, и сав на род зе маљ ски ра до ва ше се 
и тру бе тру бља ху и пје ва чи пје ва ху уз 
справе му зич ке и они ко ји по чи ња ху у 
пје ва њу. Та да раз дри је Го то ли ја ха љи не 
сво је и по ви ка: Бу на! Бу на!
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14. А Јо дај све ште ник за по вје ди да изи ђу 
сто ти ни ци ко ји би ја ху над вој ском, и 
ре че им: Из ве ди те је из вр ста на по ље, и 
ко по ђе за њом не ка се по гу би ма чем; јер 
ре че све ште ник: Не мој те је уби ти у до му 
Го спод њем.
15. И на чи ни ше јој мје сто, те оти де ка ко 

се иде вра ти ма Коњ ским у дом ца рев, и 
он дје је по гу би ше.
16. Та да *Јо дај учи ни вје ру ме ђу со бом и 

†сви јем на ро дом и ца рем да ће би ти на-
род Го спод њи. *2.О цар. 11,17. †2.Днев. 15,12.
17. По том сав на род оти де у дом *Ва лов, 

и рас ко па ше га, и ол та ре ње го ве и ли ко ве 
ње го ве из ло ми ше, а Ма та на све ште ни ка 
†Ва ло ва уби ше пред ол та ри ма.

*2.О цар. 11,18. †2.О цар. 10,23.
18. И Јо дај уре ди опет слу жбу у до му Го-

спод њем ме ђу све ште ни ци ма и Ле ви ти ма, 
ко је *Да вид бје ше од ре дио до му Го спод-
ње му, да би при но си ли †жр тве па ље ни це 
‡Го спо ду, као што пи ше у за ко ну Мој си-
је ву, с ве се љем и пје сма ма по на ред би Да-
ви до вој. *1.Днев. 23,6. †4.Мој. 28,2. ‡1.Днев. 23,30.
19. По ста ви и вра та ре на вра ти ма до ма 

Го спод ње га да не би ула зио не чист ода 
шта му дра го.
20. И узе сто ти ни ке и знат ни је љу де и ко ји 

упра вља ху на ро дом, сав на род зе маљ-
ски, и из ве де *ца ра из до ма Го спод ње га и 
уђо ше Ви со ким вра ти ма у дом цар ски, и 
по са ди ше ца ра на цар ски при је сто.

*2.О цар. 11,19.
21. И ра до ва ше се сав на род зе маљ ски, и 

град се уми ри, кад Го то ли ју уби ше ма чем.

Добра дјела Јоасова, 
идолопоклонство, казна и смрт.

24.Би ја ше *Јо а су се дам го ди на кад 
се за ца ри, и ца ро ва че тр де сет 

го ди на у Је ру са ли му. Ма те ри му бје ше 
име Си ви ја из Вир са ве је. *2.О цар. 11,21.
2. И чи ња ше Јо ас што је пра во пред Го-

спо дом, до кле год би ја ше жив Јо дај све-
ште ник.
3. И Јо дај га оже ни двје ма же на ма, те 

ро ди си но ве и кће ри.
4. По том Јо ас на у ми да опра ви дом Го-

спод њи.

5. И са зва све ште ни ке и Ле ви те, па им 
ре че: По ђи те по гра до ви ма Ју ди ни јем и 
ку пи те од све га Изра и ља но ва ца да се 
опра вља дом Бо га ва ше га од го ди не до 
го ди не, и ви по хи тај те с ти јем. Али не хи-
тје ше Ле ви ти.
6. За то цар до зва Јо да ја по гла ва ра и ре че 

му: За што не на сто јиш да Ле ви ти до-
но се из Ју де је и Је ру са ли ма при ло ге ко је 
је на ре дио Мој си је слу га Го спод њи збо ру 
Изра и ље ву за Ша тор од са стан ка?
7. Јер без бо жна Го то ли ја и си но ви ње-

зи ни опли је ни ше дом Го спод њи и све 
ства ри по све ће не до му Го спод ње му обра-
ти ше на Ва ле.
8. И та ко за по вје ди цар те на чи ни ше ков-

чег, и мет ну ше га на вра та до ма Го спод-
ње га спо ља.
9. И огла си ше по Ју де ји и по Је ру са ли му 

да до но се Го спо ду при лог, ко ји је на ре дио 
Мој си је слу га Бож ји Изра и љу у пу сти њи.
10. И об ра до ва ше се кне зо ви и сав на-

род, и до но се ћи ме та ху у ков чег, до кле се 
не свр ши. напуни
11. И кад до но ша ху Ле ви ти ков чег по 

за по ви је сти ца ре вој, ви дјев ши да има 
мно го но ва ца, до ла жа ше пи сар ца рев 
и по сла ник по гла ва ра све ште нич ко га, 
те из ру чи ва ху ков чег, по том га опет од-
но ша ху и оста вља ху на ње го во мје сто; 
и та ко чи ња ху сва ки дан, и на ку пи ше 
мно го но ва ца.
12. И да ва ше га цар и Јо дај на стој ни ци ма 

над по слом око до ма Го спод ње га, а они на-
и ма ху ка ме на ре и др во дје ље да се об но ви 
дом Го спод њи, и ко ва че ко ји ра де од гво жђа 
и од мје ди, да се опра ви дом Го спод њи.
13. И по сло ва ху по сле ни ци, и опра-

вља ње на пре до ва ше под њи хо ви јем ру-
ка ма, те по вра ти ше до му Бо жи је му об-
лич је ње го во, и утвр ди ше га.
14. А кад свр ши ше, до не со ше пред ца ра 

и Јо да ја нов це што пре те ко ше; и од то га 
на чи ни су до ве за дом Го спод њи, су до ве за 
слу жбу и за *жр тве, и ка ди о ни це, и дру ге 
су до ве злат не и сре бр не. И та ко при но-
ша ху жр тве па ље ни це у до му Го спод њем 
јед на ко све га ви је ка Јо да је ва. *Је вр. 7,27.

ДРУ ГА КЊИ ГА ДНЕВ НИ КА,  ГЛ. 23. 24.



– 421 –

15. По том остар јев ши Јо дај сит жи во та 
умри је; сто и три де сет го ди на бје ше му 
кад умри је.
16. И по гре бо ше га у гра ду *Да ви до ву 

код ца ре ва; јер чи ња ше до бро Изра и љу и 
Бо гу и до му Ње го ву. *1.О цар. 2,10.
17. А кад умри је Јо дај, до ђо ше кне зо ви 

Ју ди ни и по кло ни ше се ца ру; та да их по-
слу ша цар,
18. Те оста ви ше дом *Го спо да Бо га ота ца 

сво јих, и ста до ше слу жи ти лу го ви ма и 
идо ли ма; и по ди же се †гњев Го спод њи на 
‡Ју ду и на Је ру са лим за тај гри јех њи хов.

*2.Днев. 19,2. †Исус Н. 22,20. ‡2.Сам. 24,1.
19. И сла ше им *про ро ке да их вра те ка 

Го спо ду, и они им све до ча ху, али их не по-
слу ша ше. *Нем. 9,26.
20. И до ђе Дух Го спод њи на За ха ри ју 

си на Јо да ја све ште ни ка, те ста де ви ше на-
ро да и ре че им: Ова ко ве ли Бог: За што 
пре сту па те за по ви је сти Го спод ње? Не-
ће те би ти срећ ни; што оста ви сте Го спо да, 
за то и Он вас оста ви.
21. А они се по бу ни ше на њ, и за су ше га 

ка ме њем по за по ви је сти ца ре вој у три-
је му до ма Го спод ње га.
22. И не опо ме ну се Јо ас ми ло сти ко ју 

му учи ни Јо дај отац ње гов, не го уби си на 
ње го ва; а он уми ру ћи ре че: Го спод не ка 
ви ди и тра жи.
23. А кад про ђе го ди на, по ди же се на њ 

вој ска *сир ска и уђе у зе мљу ју деј ску и у 
Је ру са лим, и по би ше по на ро ду све кне-
зо ве на род не, и сав пли јен од њих по-
сла ше ца ру у Да ма ск. *2.О цар. 12,17.
24. Ако и ма ла бје ше вој ска сир ска ко ја 

до ђе, ипак Го спод да де у ру ке њи хо ве 
вр ло ве ли ку вој ску, јер бје ху оста ви ли Го-
спо да Бо га ота ца сво јих. И та ко на Јо а су 
из вр ши ше суд.
25. А кад оти до ше од ње га оста вив ши га 

у те шкој бо ле сти, по бу ни ше се на њ слу ге 
ње го ве за крв си но ва Јо да ја све ште ни ка, 
и уби ше га на по сте љи ње го вој, те по ги бе; 
и по гре бо ше га у гра ду Да ви до ву, али га 
не по гре бо ше у гро бо ви ма цар ским.
26. А ово су што се по бу ни ше на њ: За вад 

син Си ме а те Амон ке и Јо за вад син Си-
мри те Мо ав ке.
27. А о си но ви ма ње го ви јем и о ве ли кој 

по ре зи што би под њим, и о гра ђе њу до ма 

Бо жи је га, ето за пи са но је у Књи зи о ца ре-
ви ма. А за ца ри се на ње го во мје сто Ама-
си ја син ње гов.

Амасија цар Јудин.

25.Би ја ше *Ама си ји два де сет и 
пет го ди на кад по че ца ро ва-

ти, и ца ро ва два де сет и де вет го ди на у 
Је ру са ли му. Ма те ри му бје ше име Јо а да на 
из Је ру са ли ма. *2.О цар. 14,1.
2. Он чи ња ше што је пра во пред Го спо-

дом, али не ци је ли јем ср цем.
3. И кад се утвр ди у цар ству, по би слу ге 

сво је ко ји уби ше ца ра оца ње го ва.
4. Али си но ва њи хо ви јех не по гу би, не го 

учи ни ка ко пи ше у за ко ну, у књи зи Мој си-
је вој, гдје је за по вје дио Го спод го во ре ћи: 
Оце ви да не ги ну за си но ве, ни си но ви за 
оце ве, не го сва ки за свој гри јех не ка ги не.
5. Иза то га ску пи Ама си ја на род Ју дин, и 

по ста ви по до мо ви ма отач ким ти сућ ни ке 
и сто ти ни ке по свој зе мљи Ју ди ној и Ве ни-
ја ми но вој, и из бро ји их од два де сет го ди на 
и ви ше, и на ђе их три ста ти су ћа вој ни ка 
иза бра ни јех, ко ји но ша ху ко пље и штит.
6. И јо ште нај ми из ме ђу Изра и ља ца сто 

ти су ћа хра бри јех љу ди за сто та ла на та 
сре бра.
7. Али до ђе му чо вјек Бож ји и ре че: Ца ре, 

да не иде с то бом вој ска изра иљ ска, јер 
Го спод ни је с Изра иљ ци ма ни ти са си но-
ви ма Је фре мо ви јем,
8. Не го иди ти, и бу ди хра бар у бо ју; 

ина че ће те обо ри ти Бог пред не при ја те-
љем, јер Бог мо же и по мо ћи и обо ри ти.
9. Та да ре че Ама си ја чо вје ку Бо жи је му: 

А шта ће би ти од сто та ла на та што сам 
дао вој сци Изра и ље вој? А чо вјек Бож ји 
ре че: Има Го спод да ти да ви ше од то га.
10. И та ко одво ји Ама си ја вој ску што 

му бје ше до шла од Је фре ма да оти ду у 
сво је мје сто; а они се вр ло ра ср ди ше на 
Ју ду, и вра ти ше се у сво је мје сто с ве ли-
ким гње вом.
11. А Ама си ја осло бо див ши се по ве де на-

род свој и оти де у Сла ну *до ли ну, и по би де-
сет ти су ћа си но ва Си ро ви јех; *2.О цар. 14,7.
12. И де сет ти су ћа жи ви јех за ро би ше 

Ју деј ци, и од ве до ше на врх сти је не, и 
по ба ца ше их са врха сти је не да се сви 
рас па до ше.
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13. А вој ни ци ко је Ама си ја по сла на траг 
да не иду с њим у бој, на ва ли ше на гра-
до ве Ју ди не од Са ма ри је до Вет-Оро на, 
и по би ше по њи ма три ти су ће, и за пли је-
ни ше ве лик пли јен.
14. А кад се вра ти Ама си ја раз бив ши 

Иду ме је, до не се бо го ве си но ва Си ро ви-
јех, и по ста ви их се би за бо го ве, и кла-
ња ше им се и ка ђа ше им.
15. Та да се раз гње ви *Го спод на Ама си ју, 

и по сла к ње му про ро ка, ко ји му ре че: За-
што тра жиш бо го ве то га на ро да, ко ји не 
из ба ви ше сво је га на ро да из тво је ру ке?

*2.Днев. 28,9.
16. И кад го во ра ше ца ру, он му ре че: Је си 

ли по ста вљен ца ру за са вјет ни ка? Пре-
ста ни; за што да по ги неш? И та ко пре ста 
про рок, али ре че: Знам да те је Бог на у-
мио ис три је би ти кад то ра диш, а не слу-
шаш свје та мо је га.
17. Та да сми сли *Ама си ја цар Ју дин, и 

по сла к Јо а су си на Јо а ха за си на Ју је ва, 
ца ру Изра и ље ву, и по ру чи: Хо ди да се 
огле да мо. *2.О цар. 14,8.
18. А Јо ас цар Изра и љев по сла к Ама си ји 

ца ру Ју ди ну и по ру чи му: Трн на Ли ва ну 
по сла ка ке дру на Ли ва ну, и по ру чи: Дај 
сво ју кћер си ну мо је му за же ну. Али на-
и ђе зви јер је ли ван ско и из га зи трн.
19. Ве лиш, по био си Едом це, па се по не се 

ср це тво је, и тра жиш сла ве; сје ди у ку ћи 
сво јој; за што би се за пле тао у зло да пад-
неш и ти и Ју да с то бом?
20. Али не по слу ша Ама си ја, јер од Го-

спо да то би да их да у ру ке не при ја те љу, 
што тра жи ше бо го ве едом ске.
21. И оти де Јо ас цар Изра и љев, и огле-

да ше се, он и Ама си ја цар Ју дин, у Вет-Се-
ме су Ју ди ну.
22. Али Ју ду раз би Изра иљ, те по бје го ше 

сва ки ка сво је му ша то ру.
23. А Ама си ју ца ра *Ју ди на си на Јо а са 

си на Охо зијина ухва ти Јо ас цар Изра и-
љев у Вет-Се ме су, и од ве де га у Је ру са лим; 
и обо ри зид је ру са лим ски од вра та Је фре-
мо ви јех до вра та на углу, че ти ри сто ти не 
ла ка та. *2.Днев. 22,1; 2.Днев. 21,17.
24. И узе све зла то и сре бро и све по су ђе 

што се на ђе у до му Бо жи јем у Овид-Едо ма 
и у ри зни ци до ма цар ско га, и та о це, па се 
вра ти у Са ма ри ју.

25. И по жи вје *Ама си ја син Јо а сов цар 
Ју дин по смр ти Јо а са си на Јо а ха за ца ра 
Изра и ље ва пет на ест го ди на. *2.О цар. 14,17.
26. А оста ла дје ла Ама си ји на пр ва и по-

сљед ња, ето ни је су ли за пи са на у Књи зи о 
ца ре ви ма Ју ди ни јем и Изра и ље ви јем?
27. И по што Ама си ја от сту пи од Го спо да, 

ди го ше бу ну на њ у Је ру са ли му, а он по-
бје же у Ла хис. Али по сла ше за њим у Ла-
хис, и уби ше га он дје.
28. И до не со ше га на коњи ма и по гре бо-

 ше га код ота ца ње го ви јех у гра ду Ју ди ну.

Озија влада у почетку добро и срећно, 
али се понесе срце његово; 
због кађења кажњен губом.

26.Та да сав на род Ју дин узе Ози ју, 
ко ме би ја ше ше сна ест го ди-

на, и за ца ри ше га на мје сто оца ње го ва 
Ама си је.
2. Он са зи да Елат по вра тив га Ју ди по-

што цар по чи ну код ота ца сво јих.
3. Ози ји би ја ше ше сна ест го ди на кад се 

за ца ри, и ца ро ва пе де сет и дви је го ди не 
у Је ру са ли му. Ма те ри му би ја ше име Је хо-
ли ја из Је ру са ли ма.
4. Он чи ња ше што је пра во пред Го спо-

дом са сви јем ка ко је чи нио Ама си ја отац 
ње гов.
5. И тра жа ше Бо га до кле жив би ја ше За-

ха ри ја ко ји ра зу ми је ва ше утва ре Бо жи-
 је; и до кле год тра жа ше Го спо да, да ва ше 
му сре ћу Бог. виђења
6. Јер иза шав во је ва ше с Фи ли сте ји ма, 

и обо ри зи до ве Га ту и зи до ве Јав ни и зи-
до ве Азо ту; и са зи да гра до ве у зе мљи 
Азот ској и по Фи ли сте ји ма.
7. И Бог му по мо же про тив Фи ли сте ја и 

про тив Ара па, ко ји жи вља ху у Гур ва лу, и 
про тив Ма о на ца.
8. И Амон ци да ва ху да ре Ози ји, и раз-

не се се име ње го во до Ми си ра, јер оси ли 
ве о ма.
9. И са зи да Ози ја ку ле у Је ру са ли му на 

вра ти ма на углу, и на вра ти ма у до лу, и на 
углу, и утвр ди их.
10. Са зи да и у пу сти њи ку ле, и ис ко па 

мно го сту де на ца, јер има ше мно го сто ке 
и у до ли на ма и у рав ни ца ма, и ра та ра и 
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ви но гра да ра по бр ди ма и на Кар ми лу, јер 
му ми ла бје ше пољ ска рад ња.
11. И има ше Ози ја убо ји ту вој ску, ко ја 

иђа ше у рат у че та ма бро јем, ка ко их из-
бро ји Је и ло пи сар и Ма си ја упра ви тељ, 
под упра вом Ана ни је вој во де ца ре ва.
12. Све га на број би ја ше гла ва ра до мо ва 

отач ких хра бри јех ју на ка дви је ти су ће и 
шест сто ти на,
13. А под њи хо вом ру ком стајаше вој ска 

од три стоти не и се дам ти су ћа и пет сто-
ти на хра бри јех вој ни ка, да по ма жу ца ру 
про тив не при ја те ља.
14. И на чи ни Ози ја свој вој сци шти то ве 

и ко пља и шље мо ве и окло пе и лу ко ве и 
ка ме ње за пра ћке.
15. И на чи ни у Је ру са ли му бој не спра ве 

вр ло вје што из ми шље не да сто је на ку ла ма 
и на угло ви ма да ме ћу стри је ле и ве ли ко 
ка ме ње; и раз не се се име ње го во да ле ко, 
јер му се див но по ма га ше до кле оси ли.

бацају
16. Али кад оси ли, по не се се *ср це ње-

го во, те се по ква ри, и са гри је ши †Го спо ду 
Бо гу сво је му, јер уђе у цр кву Го спод њу да 
ка ди на ол та ру ка ди о ном:

*5.Мој. 8,14. †2.Днев. 16,12.
17. А за њим уђе *Аза ри ја све ште ник и 

с њим осам де сет све ште ни ка Го спод њих 
хра бри јех љу ди; *1.Днев. 6,10.
18. И опри је ше се ца ру Ози ји го во ре ћи: 

Ни је тво је, Ози ја, ка ди ти *Го спо ду, не го 
све ште ни ка си но ва Аро но ви јех ко ји су 
по све ће ни да ка де; изи ђи из Све ти ње, јер 
си згри је шио, и не ће ти би ти на част пред 
†Го спо дом Бо гом. *2.Днев. 19,2. †4.Мој. 16,40.
19. Та да се раз гње ви Ози ја др же ћи у ру ци 

ка ди о ни цу да ка ди; и кад се гње вља ше на 
све ште ни ке, изи ђе му гу ба на че лу пред 
сви јем све ште ни ци ма у до му Го спод њем 
код ол та ра ка ди о но га.
20. И по гле да га Аза ри ја по гла вар све-

ште нич ки и сви све ште ни ци, а он гу бав 
на че лу; и бр же га из ве до ше на по ље, а и 
сам по хи тје да изи ђе, јер га Го спод уда ри.
21. И оста цар Ози ја гу бав до смр ти 

сво је, и сје ђа ше у одво је ном до му гу бав, 
јер би од лу чен од до ма Го спод ње га; а *Јо-
там син ње гов упра вља ше до мом ца ре ви-
јем и су ђа ше на ро ду у зе мљи. *2.О цар. 15,5.

22. А оста ла дје ла Ози ји на пр ва и по-
сљед ња за пи сао је про рок *Иса и ја син 
Амо сов. *Иса. 1,1.
23. И по чи ну *Ози ја код ота ца сво јих, и по-

гре бо ше га код ота ца ње го ви јех у гроб ном 
по љу цар ском, јер ре ко ше: Гу бав је. И за-
ца ри се на ње го во мје сто Јо там син ње гов.

*Иса. 6,1.

Добра и срећна влада Јотамова.

27.Два де сет и пет го ди на би ја ше 
Јо та му кад по че ца ро ва ти, и 

ца ро ва ше сна ест го ди на у Је ру са ли му; ма-
те ри му бје ше име Је ру са, кћи Са до ко ва.
2. Он чи ња ше што је пра во пред Го спо-

дом са сви јем ка ко је чи нио Ози ја отац 
ње гов, са мо што не уђе у цр кву Го спод њу; 
али на род још би ја ше по ква рен.
3. Он на чи ни Ви со ка вра та на до му Го-

спод њем, и на зи ду Офи лу мно го на зи да.
4. Још са зи да и гра до ве у го ри Ју ди ној, и 

у шу ма ма по гра ди дво ро ве и ку ле.
5. И во је ва с ца рем си но ва Амо но ви јех и 

свла да их; и да до ше му си но ви Амо но ви 
оне го ди не сто та ла на та сре бра и де сет 
ти су ћа ко ра пше ни це и јеч ма де сет ти-
су ћа. То ли ко му да до ше си но ви Амо но ви 
и дру ге и тре ће го ди не.
6. И та ко оси ли Јо там, јер упра ви пу те ве 

сво је пред Го спо дом Бо гом сво јим.
7. А оста ла дје ла Јо та мо ва и сви ра то ви 

ње го ви и пу те ви ње го ви, ено су за пи са ни 
у Књи зи о ца ре ви ма Изра и ље ви јем и Ју-
ди ни јем.
8. Два де сет и пет го ди на бје ше му кад 

по че ца ро ва ти, и ца ро ва ше сна ест го-
ди на у Је ру са ли му.
9. И по чи ну Јо там код ота ца сво јих, и по-

гре бо ше га у гра ду Да ви до ву; а на ње го во 
се мје сто за ца ри Ахаз син ње гов.

Ахазова идолопоклоничка влада; 
пророк Одид; Бог кажњава Ахаза.

28.Два де сет го ди на би ја ше Аха зу 
кад по че ца ро ва ти, и ца ро-

ва ше сна ест го ди на у Је ру са ли му; али не 
чи ња ше што је пра во пред *Го спо дом као 
Да вид отац ње гов. *2.О цар. 16,2.

ДРУ ГА КЊИ ГА ДНЕВ НИ КА,  ГЛ. 26. 27. 28.



– 424 –

2. Јер хо ђа ше пу те ви ма ца ре ва Изра и ље-
ви јех, и још са ли ли ко ве ва ли ма.
3. И сам ка ђа ше у до ли ни си на Ено мо ва, 

и са жи за ше си но ве сво је ог њем по гад ни-
јем дје ли ма они јех на ро да ко је ода гна Го-
спод ис пред си но ва Изра и ље ви јех.
4. И при но ша ше жр тве и ка ђа ше на ви-

си на ма и по бр ди ма и под сва ким зе ле ни-
јем др ве том.
5. За то га да де Го спод Бог ње гов у ру ке 

ца ру сир ско му, те га раз би ше и за ро би ше 
му ве ли ко мно штво, и од ве до ше их у Да-
ма ск. Још би дат у ру ке и ца ру Изра и ље ву, 
те га раз би љу то.
6. Јер Фе кај син Ре ма ли јин по би сто и 

два де сет ти су ћа Ју де ја ца у је дан дан, све 
хра бри јех љу ди, јер оста ви ше Го спо да 
Бо га ота ца сво јих.
7. И Зи хри је ју нак од Је фре ма уби Ма-

си ју си на ца ре ва и Азри ка ма упра ви те ља 
двор ско га и Ел ка ну дру го га до ца ра.
8. И за ро би ше си но ви Изра и ље ви бра ћи 

сво јој двје ста ти су ћа же на и си но ва и 
кће ри; и за пли је ни ше ве лик пли јен од 
њих, и од не со ше пли јен у Са ма ри ју.
9. А он дје би ја ше про рок Го спод њи по 

име ну Одид, и изи ђе пред вој ску ко ја 
иђа ше у Са ма ри ју, и ре че им: Гле, Го спод 
Бог ота ца ва ших раз гње ви се на Ју деј це, 
за то их да де у ва ше ру ке, те их по би сте 
љу то да до Не ба до при је.
10. И још ми сли те под вр ћи си но ве Ју-

ди не и Је ру са лим ске да вам бу ду ро бо ви 
и ро би ње; а ни је сте ли и ви са ми скри-
ви ли Го спо ду Бо гу сво је му?
11. За то по слу шај те ме са да, и вра ти те на-

траг то ро бље што за ро би сте бра ћи сво јој, 
јер се рас па лио гњев Го спод њи на вас.
12. Та да уста ше по гла ва ри си но ва Је фре-

мо ви јех: Аза ри ја син Јо а на нов, Ва ра хи ја 
син Ме си ле мо тов и Је зе ки ја син Са лу мов 
и Ама са син Адла јев на оне што се вра-
ћа ху с вој ске,
13. И ре ко ше им: Не ће те до ве сти ова мо 

то га ро бља, јер би нам би ло на гри јех 
пред Го спо дом што ви ми сли те до ме ћу ћи 
на *гри је хе на ше и на кри ви це на ше, јер је 
ве ли ка кри ви ца на на ма и гњев се рас па-
лио на Изра и ља. *Исус Н. 22,17.

14. И оста ви ше вој ни ци ро бље и пли јен 
свој пред кне зо ви ма и сви јем збо ром.
15. И уста ше љу ди име но ва ни и узе ше 

ро бље, и све го ле из ме ђу њих од је нуше 
из пли је на; а кад их од јену ше и об у ше, 
на  хра ни ше их и на по ји ше и на ма за ше, и 
од ве до ше на ма гар ци ма све из не мо гле, 
и до ве до ше их у Је ри хон град гдје има 
мно го палми, к бра ћи њи хо вој, па се вра-
ти ше у Са ма ри ју.
16. У то ври је ме по сла цар *Ахаз к ца ре ви-

 ма асир ским да му по мо гну. *2.О цар. 16,7.
17. Јер још и Иду меј ци до ђо ше и раз би-

 ше Ју ду и од ве до ше ро бље;
18. И *Фи ли сте ји уда ри ше на гра до ве по 

рав ни и на ју жном кра ју Ју ди ну, и узе ше 
Вет-Се мес, и Еја лон и Ге ди рот и Со хот и 
се ла ње го ва и Там ну и се ла ње зи на и Гим-
зон и се ла ње го ва, и на се ли ше се у њи ма.

*Иса. 9,12.
19. Јер *Го спод оба ра ше Ју ду због Аха за 

†ца ра Изра и ље ва, јер од ву че Ју ду да грд но 
гри је ши Го спо ду. *Иса. 7,17. †2.Днев. 21,2.
20. И до ђе к ње му Тел гат-Фел на сар цар 

*асир ски, и оја ди га, а не утвр ди.
*2.О цар. 15,29.

21. Јер Ахаз узе дио из до ма Го спод ње га 
и из до ма цар ско га и од кне зо ва, и да де 
ца ру асир ском, али му не по мо же.
22. И кад би ја ше у не во љи, он још већ-

 ма гри је ша ше Го спо ду; та кав би ја ше цар 
Ахаз.
23. И при но ша ше жр тве бо го ви ма да ма-

штан ским, ко ји га раз би ше, и го во ра ше: 
Кад бо го ви *ца ре ва сир ских њи ма по-
ма жу, при но си ћу њи ма жр тве да би ми 
по ма га ли; али му они бјеху на то да пад не 
он и сав Изра иљ. *Јер. 44,17.
24. А *Ахаз по ку пи су до ве до ма Бо жи је га, 

и из ло ми су до ве до ма Бо жи је га, и за тво ри 
вра та до ма Го спод ње га и на чи ни се би ол-
та ре по сви јем угло ви ма у †Је ру са ли му.

*2.О цар. 16,17. †2.Днев. 33,4.
25. И у сва ком гра ду Ју ди ну на чи ни ви-

си не да ка ди бо го ви ма ту ђим; и гње ви Го-
спо да Бо га ота ца сво јих.
26. А оста ла дје ла ње го ва и сви пу те ви 

ње го ви пр ви и по сљед њи, ето за пи са ни 
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су у Књи зи о ца ре ви ма *Ју ди ни јем и 
†Изра и ље ви јем. *2.О цар. 16,19. †2.Днев. 27,7.
27. И по чи ну Ахаз код ота ца сво јих и по-

гре бо ше га у гра ду Је ру са ли му; али га не 
мет ну ше у гроб ца ре ва Изра и ље ви јех. И 
за ца ри се на ње го во мје сто Је зе ки ја син 
ње гов.

Језекија чисти и посвећује дом 
Господњи.

29.Је зе ки ји бје ше два де сет и пет 
го ди на кад по че ца ро ва ти, и 

ца ро ва два де сет и де вет го ди на у *Је ру-
са ли му. Ма те ри му бје ше име Ави ја, кћи 
За ха ри ји на. *2.О цар. 18,2.
2. И чи ња ше што је пра во пред Го спо-

дом са сви јем ка ко је чи нио Да вид отац 
ње гов.
3. Пр ве го ди не сво је га ца ро ва ња, пр во га 

мје се ца, отво ри вра та на до му Го спод-
њем, и опра ви их.
4. И са зва све ште ни ке и Ле ви те, и са бра 

их у ис точ ној ули ци, тргу
5. И ре че им: Чуј те ме, Ле ви ти, осве штај-

 те се са да и посве ти те дом Го спо да Бо га 
ота ца сво јих, и из не си те не чи сто ту из 
Све ти ње.
6. Јер са гри је ши ше оци на ши и чи ни ше 

што је зло пред Го спо дом Бо гом на шим, 
и оста ви ше Га; и од вра ти ше ли це сво је од 
Ша то ра Го спод ње га и окре ну ше му ле ђа;
7. И за тво ри ше вра та од три је ма, и по-

га си ше жи шке, и ка дом не ка ди ше, ни ти 
жр та ва па ље ни ца при но си ше у Све ти њи 
Бо гу Изра и ље ву.
8. За то се раз гње ви Го спод на Ју ду и на 

Је ру са лим, те их да де да се по ту ца ју, и да 
бу ду чу до и пот сми јех, ка ко ви ди те сво-
јим очи ма.
9. Јер ето па до ше оци на ши од ма ча, и си-

но ви на ши и кће ри на ше и же не на ше за-
ро би ше се за то.
10. Са да, да кле, на у мио сам за да ти вје ру 

Го спо ду Бо гу Изра и ље ву, да би се од вра-
ти ла од нас же сти на гње ва Ње го ва.
11. Си но ви мо ји, не окли је вај те ви ше, 

јер је вас иза брао Го спод да сто ји те пред 
Њим и слу жи те Му, и да Му бу де те слу ге 
и да Му ка ди те.
12. Та да уста ше Ле ви ти Мат син Ама са-

јев и Јо и ло син Аза ри јин од си но ва Ка то-

ви јех; а од си но ва Ме ра ри је вих Кис син 
Ав ди јев и Аза ри ја син Ја ле ле и лов; и од 
си но ва Гир со но ви јех Јо ах син Зи мин и 
Еден син Јо а хов;
13. И од си но ва Ели са фа но ви јех Си-

мри је и Је и ло, и од си но ва Аса фо ви јех За-
ха ри ја и Ма та ни ја;
14. И од си но ва Амо но ви јех Је и ло и Си-

меј, и од си но ва Је ду ту но ви јех Се ма ја и 
Ози ло;
15. И ску пи ше бра ћу сво ју, и осве-

штав ши се до ђо ше, ка ко бје ше за по вје-
дио цар по ри је чи Го спод њој, да очи сте 
дом Го спод њи.
16. И ушав ши све ште ни ци у дом Го-

спод њи да га очи сте, из но си ше сву не чи-
сто ту што на ђо ше у цр кви Го спод њој у 
три јем до ма Го спод ње га; а Ле ви ти ку пи ше 
и из но си ше на по ље на по ток Ке дрон.
17. А по че ше посве ћи ва ти пр во га да на 

пр во га мје се ца; а осмо га да на то га мје се ца 
уђо ше у три јем Го спод њи, и посве ћи ва ше 
дом Го спод њи осам да на, и ше сна е сто га 
да на пр во га мје се ца завр ши ше.
18. По том до ђо ше к ца ру Је зе ки ји и ре-

ко ше: Очи сти смо сав дом Го спод њи и ол-
тар за жр тве па ље ни це и све су до ве ње го ве 
и сто за по ста вља ње и све су до ве ње го ве,
19. И све су до ве ко је бје ше ба цио цар 

*Ахаз, до кле ца ро ва ше гри је ше ћи, и спре-
ми смо и посве ти смо, и ено их пред ол та-
ром Го спод њим. *2.Днев. 28,24.
20. По том цар Је зе ки ја уста ра но, и са-

зва упра ви те ље град ске, и оти де у дом 
Го спод њи.
21. И до ве де се дам ју на ца и се дам ов но ва 

и се дам ја га ња ца и се дам ја ра ца за *гри јех, 
за цар ство и за Све ти њу и за Ју ду; и ре че 
си но ви ма Аро но ви јем све ште ни ци ма да 
при не су на ол та ру Го спод њем. *3.Мој. 4,3.
22. Та да за кла ше го ве да, и све ште ни ци 

узев ши крв њи хо ву по кро пи ше ол тар; за-
кла ше и ов но ве, и кр вљу њи хо вом по кро-
пи ше ол тар; и за кла ше ја гањ це и кр вљу 
њи хо вом по кро пи ше *ол тар. *3.Мој. 8,19.
23. По том до ве до ше јар це за *гри јех пред 

ца ра и пред збор, и они мет ну ше ру ке 
сво је на њих. *3.Мој. 4,24.
24. И за кла ше их све ште ни ци, и очи сти ше 

кр вљу њи хо вом ол тар на очи шће ње све му 
Изра и љу, јер цар за по вје ди да се за сав на-
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род Изра и љев при не се *жр тва па ље ни ца 
и жр тва за гри јех. *3.Мој. 14,20.
25. И *по ста ви Ле ви те у до му Го спод њем с 

ким ва ли ма и псал ти ри ма и харфа ма, ка ко 
бје ше за по вје дио †Да вид и Гад ви дје лац ца-
рев и На тан про рок; јер од ‡Го спо да бје ше 
за по ви јест пре ко про ро ка ње го ви јех.

*1.Днев. 16,4. †2.Сам. 24,11. ‡1.Днев. 23,5.
26. И та ко ста ја ху Ле ви ти са спра ва ма 

Да ви до ви јем а *све ште ни ци с тру ба ма.
*1.Днев. 15,24.

27. Та да за по вје ди Је зе ки ја да при не су 
жр тву па ље ни цу на ол та ру. И кад се по че 
жр тва па ље ни ца, по че се *пје сма †Го-
спод ња уз тру бе и спра ве Да ви да ца ра 
Изра и ље ва. *Псал. 137,4. †2.Днев. 20,21.
28. И сав се збор кла ња ше, и пје ва чи пје-

ва ху и тру ба чи тру бља ху, и то све до кле се 
не свр ши жр тва па ље ни ца.
29. А кад свр ши ше жр тву, цар и сви ко ји 

би ја ху с њим па до ше и по кло ни ше се.
30. По том ре че цар и кне зо ви Ле ви ти ма 

да хва ле *Го спо да ри је чи ма Да ви до ви јем и 
Аса фа ви ди о ца; и хва ли ше с ве ли ким ве се-
љем, и са вив ши се по кло ни ше се. *Псал. 32,11.
31. Та да Је зе ки ја про го во ри и ре че: Са да 

по све ти сте ру ке сво је Го спо ду, при сту-
пи те и до не си те при но се и *жр тве за-
хвал не у дом Го спод њи. И до не се сав збор 
при но се и жр тве за хвал не, и ко год бје ше 
вољ на ср ца жр тве па ље ни це. *3.Мој. 7,12.
32. И на број бје ше жр та ва па ље ни ца 

што до не се збор, се дам де сет во ло ва, сто 
ов но ва, двје ста ја га ња ца, све за жр тву па-
ље ни цу Го спо ду;
33. А дру гих ства ри по све ће ни јех бје ше 

шест сто ти на во ло ва и три ти су ће ова ца.
34. Али ма ло би ја ше све ште ни ка, те не 

мо га ху дри је ти сви јех жр та ва па ље ни ца; 
за то им по ма га ху бра ћа њи хо ва *Ле-
ви ти, до кле се не свр ши по сао и до кле 
се не осве шта ше дру ги све ште ни ци; јер 
Ле ви ти би ја ху ра ди ји осве шта ти се не го 
све ште ни ци. *4.Мој. 8,15.
35. И би ја ше вр ло мно го жр та ва па ље ни ца 

с пре ти ли ном од жр та ва за хвал ни јех и на-
ље ва на *жр тве па ље ни це. Та ко би по вра-
ће на слу жба у до му Го спод њем. *3.Мој. 3,16.
36. И ра до ва ше се Је зе ки ја и сав на род, 

што Бог упра ви на род, јер ово би на гло.

Оглашавање и празновање Пасхе.

30.По том по сла Је зе ки ја к све му 
Изра и љу и Ју ди, и на пи са 

књи ге си но ви ма Је фре мо ви јем и Ма на-
си ји ним да до ђу у дом Го спод њи у Је ру-
са лим да про сла ве Пас ху Го спо ду Бо гу 
Изра и ље ву.
2. Јер цар и кне зо ви ње го ви и сав збор 

сви је ћа ше у Је ру са ли му да сла ве Пас ху 
дру го га мје се ца.
3. Јер је не мо га ше сла ви ти у то ври је ме, јер 

не би ја ше до ста све ште ни ка по све ће ни јех 
и на род се не бје ше ску пио у Је ру са лим.
4. И то би по во љи ца ру и све му збо ру.
5. И од ре ди ше да огла се по све му Изра-

и љу од Вир са ве је до Да на да до ђу у Је ру-
са лим да про сла ве Пас ху Го спо ду Бо гу 
Изра и ље ву, јер је одав на не бје ху сла ви ли 
ка ко је на пи са но.
6. И та ко оти до ше гла сни ци с књи га ма 

од ца ра и од кне зо ва по све му Изра и љу 
и Ју ди, и по за по ви је сти ца ре вој го во-
ра ху: Си но ви Изра и ље ви, обра ти те се ка 
Го спо ду Бо гу Авра мо ву, Иса ко ву и Изра-
и ље ву, па ће се и Он обра ти ти к Остат ку 
ко ји сте оста ли од ру ку ца ре ва асир ских.
7. Не бу ди те као оци ва ши и као бра ћа 

ва ша што гри је ши ше Го спо ду Бо гу ота ца 
сво јих, те их да де да бу ду чу до, ка ко ви ди те.
8. Не бу ди те, да кле, твр до вра ти као оци 

ва ши, дај те ру ке Го спо ду и хо ди те у Све-
ти њу Ње го ву ко ју је посве тио на ви јек, и 
слу жи те Го спо ду Бо гу сво је му, па ће се од-
вра ти ти од вас же сти на гње ва Ње го ва.
9. Јер ако се обра ти те ка Го спо ду, бра ћа 

ће ва ша и си но ви ва ши сте ћи ми лост у 
они јех ко ји их за ро би ше, те ће се вра ти ти 
у ову зе мљу; јер је Го спод Бог ваш ми ло-
стив и жа ло стив, и не ће од вра ти ти ли ца 
од вас, ако се обра ти те к Ње му.
10. А кад ти гла сни ци иђа ху од гра да до 

гра да по зе мљи Је фре мо вој и Ма на си ји-
ној до ри до За ву ло на, пот сми је ва ху им се 
и ру га ху им се.
11. Али не ки од Аси ра и од Ма на си је и 

од За ву ло на по ко рив ши се до ђо ше у *Је-
ру са лим. *2.Днев. 11,16.
12. И над Ју ду до ђе ру ка Го спод ња, те им 

да де јед но ср це да учи не што бје ше за по-
вје дио цар и кне зо ви по ри је чи Го спод њој.
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13. И ску пи се у Је ру са лим мно штво на-
ро да да пра зну ју Пра зник при је сни јех 
хље бо ва дру гог мје се ца, и би са бор ве-
о ма ве лик.
14. Та да се по ди го ше, и обо ри ше ол-

та ре што би ја ху у *Је ру са ли му, и све ол-
та ре ка ди о не обо ри ше и ба ци ше у по ток 
Кедрон. *2.Днев. 28,24.
15. По том за кла ше пас ху че тр на е сто га 

да на дру го га мје се ца; а *све ште ни ци и Ле-
ви ти по сти дјев ши се осве шта ше се, и уне-
со ше жр тве па ље ни це у дом Го спод њи.

*2.Днев. 29,24.
16. И ста до ше сво јим ре дом ка ко тре ба 

по за ко ну Мој си ја слу ге Бо жи је га; и *све-
ште ни ци кро пи ше кр вљу при ма ју ћи из 
ру ку Ле ви та. *2.Днев. 34,30.
17. И јер их мно го би ја ше у збо ру ко ји се 

не бје ху осве шта ли; за то *Ле ви ти кла ху 
пас ху за сва ко га ко ји не бје ше чист да би 
их по све ти ли Го спо ду. *2.Днев. 29,34.
18. Јер мно штво на ро да, мно ги од Је-

фре ма и од Ма на си је и од Иса ха ра и од 
За ву ло на не очи сти ше се, не го је до ше 
Пас ху не ка ко је на пи са но. Али се за њих 
по мо ли Је зе ки ја го во ре ћи: *Го спод бла ги 
не ка очи сти сва ко га, *2.Мој. 12,43.
19. Ко је упра вио *ср це сво је да тра жи 

Бо га †Го спо да, Бо га ота ца сво јих, ако и не 
би био чист пре ма све том очи шће њу.

*1.Сам. 7,3. †1.Днев. 29,18.
20. И усли ши *Го спод Је зе ки ју, и са чу ва 

на род. *2.Мој. 15,26.
21. И та ко си но ви Изра и ље ви ко ји бје ху у 

Је ру са ли му пра зно ва ше *Пра зник при је-
сни јех †хље бо ва се дам да на у ве ли ком ве-
се љу, и хва ља ху Го спо да сва ки дан Ле ви ти 
и све ште ни ци уз ору ђа за сла ву Го спод њу.

*Лу ка 22,1. †2.Мој. 12,15.
22. И Је зе ки ја го во ри љу ба зно са сви јем 

Ле ви ти ма ко ји вје шти би ја ху слу жби Го-
спод њој; и је до ше о пра зни ку се дам да на 
при но се ћи *жр тве за хвал не и сла ве ћи 
†Го спо да Бо га ота ца сво јих.

*5.Мој. 33,10. †Језд. 10,11.
23. И сав збор до го во ри се да пра зну је 

још се дам да на; и пра зно ва ше још се дам 
да на у ве се љу.
24. Јер Је зе ки ја, цар Ју дин, да де збо ру 

ти су ћу ју на ца и се дам ти су ћа ова ца; а 
кне зо ви да до ше збо ру ти су ћу ју на ца и 

де сет ти су ћа ова ца; и осве шта се мно го 
све ште ни ка.
25. И та ко се про ве се ли сав збор Ју дин 

и све ште ни ци и Ле ви ти, и сав збор што 
бје ше до шао од Изра и ља, и до шља ци што 
бје ху до шли из зе мље Изра и ље ве и ко ји 
жи вља ху у зе мљи Ју ди ној.
26. И би ве се ље ве ли ко у Је ру са ли му; 

јер од вре ме на Со ло му на си на Да ви до ва 
ца ра Изра и ље ва не би та ко у Је ру са ли му.
27. По том уста ше све ште ни ци и Ле ви ти 

и бла го сло ви ше на род; и усли шен би глас 
њи хов, и мо ли тва њи хо ва до ђе у стан 
Све ти ње Го спод ње на Не бо.

Језекија затире идолопоклонство и 
поставља свештеничке и левитске редове.

31.А кад се све ово свр ши, сви си-
но ви Изра и ље ви што се на ђо-

ше он дје, за ђо ше по гра до ви ма Ју ди ни јем, 
и из ло ми ше ли ко ве и исје ко ше *лу го ве, 
и обо ри ше ви си не и ол та ре по свој †зе-
мљи Ју ди ној и Ве ни ја ми но вој и по зе мљи 
Је фре мо вој и Ма на си ји ној, до кле све не 
свр ши ше; по том се вра ти ше сви си но ви 
Изра и ље ви свак на сво је на сљед ство, у 
сво је гра до ве. *2.О цар. 18,4. †2.Днев. 34,7.
2. А Је зе ки ја опет уре ди ре до ве све ште-

нич ке и ле вит ске по ре до ви ма њи хо ви-
јем, сва ко га по слу жби ње го вој, све ште-
ни ке и Ле ви те, за жр тве па ље ни це и за-
хвал не, да слу же, и да сла ве и хва ле Го-
спо да на вра ти ма око ла Ње го ва.
3. И од ре ди дио цар ски од бла га сво је га за 

жр тве па ље ни це, што се при но се ју тром и 
ве че ром и за жр тве па ље ни це што се при-
но се у Су бо те и на Мла ди не и на пра зни ке, 
ка ко је на пи са но у за ко ну Го спод њем.
4. И за по вје ди на ро ду, Је ру са ли мља ни ма, 

да да ју дио све ште ни ци ма и Ле ви ти ма, да 
се ја че др же за ко на Го спод ње га.
5. А чим се то раз гла си, ста до ше до но-

си ти си но ви Изра и ље ви си лу пр ви на од 
жи та и од ви на и од уља и од ме да и сва-
ко га ро да зе маљ ско га; и де сет ка од све га 
до но си ше вр ло мно го.
6. И си но ви Изра и ље ви и Ју ди ни, ко ји 

жи вља ху по гра до ви ма Ју ди ни јем, до но-
си ше и они де се так од го ве да и ова ца, и 
де се так од све ти јех ства ри по све ће ни јех 
Го спо ду Бо гу њи хо ву, и ме та ше у го ми ле.
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7. Тре ће га мје се ца по че ше ме та ти у го-
ми ле, а сед мо га мје се ца завр ши ше.
8. И до ђе Је зе ки ја с кне зо ви ма, и ви-

дјев ши го ми ле бла го сло ви ше Го спо да и 
на род ње гов Изра и ља.
9. И Је зе ки ја за пи та све ште ни ке и Ле-

ви те за го ми ле.
10. А *Аза ри ја по гла вар све ште нич ки од 

до ма Са до ко ва ре че му: Откад по че ше 
до но си ти ове при ло ге у дом Го спод њи, је-
де мо и си ти смо и пре тје че мно го, јер је 
†Го спод бла го сло вио свој на род, те је пре-
те кло ово мно штво. *2.Днев. 31,13. †Мал. 3,10.
11. Та да за по вје ди Је зе ки ја да се на чи не 

кли је ти у до му Го спод њем; и на чи ни ше;
12. И он дје оста вља ху вјер но при ло ге и 

де сет ке и ства ри по све ће не; и над ти јем 
бје ше по гла вар Хо на ни ја Ле вит и Си меј 
брат му, дру ги до ње га.
13. А Је хи ло и Аза зи ја и На хат и Аса и ло 

и Је ри мот и Јо за вад и Ели ло и Исма хи ја 
и Мат и Ве на ја би ја ху на стој ни ци под ру-
ком Хо на ни је и бра та му Си ме ја по на-
ред би ца ра Је зе ки је и Аза ри је стар је ши не 
у до му Бо жи јем.
14. А Ко реј син Јем не Ле ви та, вра тар на 
ис то ку, би ја ше над они јем што се дра го-

вољ но при но ша ше Бо гу, да би раз дје љи-
вао при нос Го спод њи и ства ри све те над 
све ти јем. Источним вратима
15. А под њим бје ше Еден и Ми ни ја мин 

и Исус и Се ма ја и Ама ри ја и Се ха ни ја 
по гра до ви ма све ште нич ким, љу ди по у-
зда ни, да раз да ју бра ћи сво јој ди је ло ве, 
ве ли ко ме и ма ло ме,
16. Осим му шки ња у ро ду њи хо ву од три 

го ди не и ви ше, сва ко ме ко ји ула жа ше у 
дом Го спод њи на по сао сва ки да шњи по 
ду жно сти њи хо вој у слу жби њи хо вој по 
ре ду њи хо ву,
17. И они ма ко ји бјеху из бро је ни у ро ду 

све ште нич ком по до мо ви ма ота ца њи хо-
ви јех, и Ле ви ти ма од два де сет го ди на и 
ви ше по *слу жби њи хо вој по ре до ви ма 
њи хо ви јем, *1.Днев. 23,24.
18. И по ро ди ци њи хо вој, свој дје ци њи-

хо вој, же на ма њи хо ви јем, си но ви ма њи-
хо ви јем и кће ри ма њи хо ви јем, све му мно-
штву; јер се вјер но по све ти ше Све ти њи;
19. И си но ви ма Аро но ви јем све ште ни-

ци ма у под гра ђи ма *гра до ва њи хо ви јех, 

по сви јем гра до ви ма, љу ди име но ва ни да-
ва ху ди је ло ве сва ко ме му шкар цу из ме ђу 
све ште ни ка и сва ко ме ро да ле вит ско га.

*4.Мој. 35,2.
20. И та ко учи ни Је зе ки ја у свој зе мљи 

Ју ди ној; и чи ња ше што је до бро и пра во 
и исти ни то пред *Го спо дом Бо гом ње-
го ви јем. *1.О цар. 15,5.
21. И у сва ком по слу ко ји по че за слу жбу 

до ма Бо жи је га и у за ко ну и у за по ви је сти 
тра же ћи Бо га сво је га, тру ђа ше се сви јем 
ср цем сво јим, и сре ћан би ја ше.

Сенахирим опкољава Јерусалим. 
Јерусалим чудом спасен. 

Језекијина болест, таштина и смрт.

32.По сли је ти јех ства ри и по што 
се оне утвр ди ше, до ђе *Се на-

хи рим цар асир ски, и уђе у зе мљу Ју ди ну, 
и оп ко ли твр де гра до ве, и ми шља ше их 
осво ји ти. *2.О цар. 18,13.
2. А кад ви дје Је зе ки ја гдје до ђе Се на хи-

рим и гдје се окре ну да уда ри на Је ру са лим,
3. Учи ни ви је ће с кне зо ви ма сво јим и с ју-

на ци ма сво јим да за ро ни из во ре во де не, 
ко ји би ја ху иза гра да, и по мо го ше му.
4. Јер се са бра мно штво на ро да, те за ро-

ни ше све из во ре и по ток ко ји те че по сред 
зе мље го во ре ћи: За што кад до ђу ца ре ви 
асир ски да на ђу то ли ко во де?
5. И охра бри се, те ози да сав зид обо-

ре ни, и по ди же ку ле, и спо ља ози да још 
је дан зид; и утвр ди Ми лон у гра ду Да ви-
до ву, и на чи ни мно го оруж ја и шти то ва.
6. И по ста ви вој во де над на ро дом, и са-

бра их к се би на ули цу код вра та град-
ских, и го во ри им љу ба зно и ре че: трг
7. Бу ди те сло бод ни и хра бри, не бој те се 

и не пла ши те се ца ра асир ско га ни све га 
мно штва што је с њим, јер је с на ма Ве ћи 
не го с њим.
8. С њим је ми ши ца тје ле сна а с на ма је 

Го спод Бог наш да нам по ма же и да би је 
на ше бо је ве. И на род се осло ни на ри је чи 
Је зе ки је ца ра Ју ди на.
9. По том Се на хи рим цар асир ски, док 

бје ше на Ла хи су са свом си лом сво јом, 
по сла слу ге сво је у Је ру са лим к Је зе ки ји 
ца ру Ју ди ну и ка све му на ро ду Ју ди ну 
ко ји би ја ше у Је ру са ли му, и по ру чи:
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10. Ова ко ве ли Се на хи рим цар асир ски: 
У шта се уз да те, те сто ји те у Је ру са ли му 
за тво ре ни?
11. Не на го ва ра ли вас Је зе ки ја да вас по-

мо ри гла ђу и же ђу го во ре ћи: Го спод Бог 
наш из ба ви ће нас из ру ку ца ра асир ско га?
12. Ни је ли тај Је зе ки ја обо рио ви си не 

ње го ве и ол та ре ње го ве, и за по вје дио 
Ју ди и Је ру са ли мља ни ма го во ре ћи: Кла-
њај те се са мо пред јед ни јем ол та ром и на 
ње му ка ди те?
13. Еда ли не зна те шта сам учи нио ја и 

мо ји ста ри од сви јех на ро да на *зе мљи? 
Је су ли бо го ви на ро да зе маљ ских мо гли 
из ба ви ти зе мљу сво ју из мо јих ру ку?

преци  *2.О цар. 18,33.
14. Ко ји је из ме ђу сви јех бо го ва они јех 

на ро да ко је за тре ше оци мо ји, мо гао из-
ба ви ти свој на род из мо јих ру ку, да би мо-
гао ваш Бог вас из ба ви ти из мо је ру ке?
15. Не мој те, да кле, да вас ва ра Је зе ки ја и 

да вас та ко на го ва ра, и не вје руј те му; јер 
ни је дан бог ни јед но га на ро да или цар ства 
ни је мо гао из ба ви ти на ро да сво је га из мо-
јих ру ку ни из ру ку мо јих ота ца, а ка мо ли 
ће ва ш Бо г из ба ви ти вас из мо јих ру ку?
16. И још ви ше го во ри ше слу ге ње го ве на 

Го спо да Бо га и на Је зе ки ју слу гу ње го ва.
17. А и књи гу на пи са ру же ћи Го спо да 

Бо га Изра и ље ва и го во ре ћи на Њ ри је-
чи ма: Као што бо го ви на ро да зе маљ ских 
ни је су из ба ви ли сво је га на ро да из мо јих 
ру ку, та ко не ће ни Бог Је зе ки јин из ба-
ви ти на ро да сво је га из мо јих ру ку.
18. И ви ка ху иза гла са *ју деј ски на ро ду 

је ру са лим ском ко ји би ја ше на зи ду да их 
упла ше и сме ту да би узе ли град.

*2.О цар. 18,28.
19. И го во ра ху о Бо гу Је ру са лим ском 

као о бо го ви ма на ро да зе маљ ских, ко ји 
су дје ло ру ку чо вје чи јих.
20. Та да се по мо ли због то га цар Је зе ки ја 

и про рок Иса и ја син Амо сов, и ва пи ше к 
Не бу.
21. И по сла Го спод ан ђе ла, ко ји по би 

све ју на ке и вој во де и кне зо ве у вој сци 
ца ра асир ско га, те се вра ти са сра мо том у 
сво ју зе мљу. И кад уђе у ку ћу сво је га бо га, 
уби ше га он дје ма чем ко ји изи ђо ше од бе-
да ра ње го ви јех.

22. Та ко са чу ва Го спод Је зе ки ју и на род 
је ру са лим ски од ру ку Се на хи ри ма ца ра 
асир ско га и од ру ку сви јех дру гих, и чу ва 
их на све стра не.
23. И мно ги до но ша ху да ре Го спо ду у Је-

ру са лим и за кла де Је зе ки ји ца ру Ју ди ну; 
и од та да се уз ви си пред *сви јем на ро-
ди ма. драгоцјености  *1.Днев. 29,25.
24. У то ври је ме раз бо ље се *Је зе ки ја на 

смрт, и по мо ли се Го спо ду, ко ји му про го-
во ри и учи ни му чу до. *Иса. 38,1.
25. Али Је зе ки ја не по сту пи пре ма до бру 

ко је му се учи ни, јер се по не се *ср це ње-
го во; за то се по ди же на њ †гњев и на ‡Ју ду 
и на Је ру са лим.

*5.Мој. 8,17. †2.Днев. 24,18. ‡2.Днев. 25,19.
26. Али се по ни зи *Је зе ки ја за то што се 

бје ше по ни је ло ср це ње го во, и он и Је ру са-
ли мља ни, те не до ђе на њих гњев Го спод њи 
за жи во та Је зе ки ји на. *2.О цар. 20,19.
27. А има ше *Је зе ки ја вр ло ве ли ко бла го 

и сла ву; и на чи ни се би ри зни це за сре бро 
и зла то и за дра го ка ме ње и за ми ри се и 
за шти то ве и за сва ко ја ке за кла де,

*2.О цар. 20,13.
28. И ста је за до хо де од жи та и од ви на 

и од уља, и ста је за сва ко ја ку сто ку, и то-
ро ве за ов це. спремишта
29. И гра до ве са зи да се би, и има ше мно го 

сто ке, и ова ца и го ве да, јер му Бог да де ве-
о ма ве ли ко бла го.
30. Исти Је зе ки ја за га ти гор њи из вор 

во де Ги о на, и пра во је све де до ље на за-
пад ну стра ну гра да Да ви до ва; и би ја ше 
сре ћан Је зе ки ја у сва ком по слу свом.
31. Са мо кад до ђо ше по сла ни ци кне зо ва 

ва ви лон ских, ко је по сла ше к ње му да ра-
спи та ју за чу до ко је би у зе мљи, оста ви га 
Бог да би га ис ку шао да би се зна ло све 
што му је у ср цу.
32. А оста ла дје ла *Је зе ки ји на и ми ло сти 

ње го ве, ето, то је за пи са но у утва ри про-
ро ка Иса и је си на Амо со ва и у Књи зи о 
ца ре ви ма Ју ди ни јем и Изра и ље ви јем.

*Иса. 36,1.  пророчком виђењу
33. И по чи ну Је зе ки ја код ота ца сво јих, и 

по гре бо ше га ви ше гро бо ва си но ва Да ви-
до ви јех; и учи ни ше му на смр ти част сви 
Ју деј ци и Је ру са ли мља ни. А на ње го во се 
мје сто за ца ри Ма на си ја син ње гов.
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Манасијино идолопоклонство, 
допадање ропства, покајање и 
молитва. Његова насљедника 

Амона, идолопоклоника, убијају.

33.Два на ест го ди на бје ше *Ма на-
си ји кад по че ца ро ва ти, и ца-

ро ва пе де сет и пет го ди на у Је ру са ли му.
*2.О цар. 21,1.

2. А чи ња ше што је зло пред Го спо дом по 
гад ни јем дје ли ма они јех на ро да ко је ода-
гна Го спод ис пред си но ва Изра и ље ви јех.
3. Јер опет по гра ди ви си не, ко је бје ше ра-

с ко пао Је зе ки ја отац ње гов, и по ди же ол-
та ре ва ли ма, и на чи ни лу го ве, и кла ња ше 
се свој вој сци не бе ској и слу жа ше јој.
4. На чи ни ол та ре и у до му Го спод њем, за 

ко ји бје ше ре као Го спод: У Је ру са ли му ће 
би ти име Мо је до ви је ка.
5. На чи ни ол та ре свој вој сци не бе ској у 

два три је ма до ма Го спод ње га.
6. И про во ди си но ве сво је кроз огањ у 

до ли ни си на Ено мо ва, и гле да ше на вре-
ме на и га та ше и вра ча ше, и уре ди оне 
што се до го ва ра ју с ду хо ви ма и вра ча ре, 
и чи ња ше вр ло мно го што је зло пред Го-
спо дом гње ве ћи Га. постави
7. И по ста ви лик ре зан ко ји на чи ни у до му 

Бо жи јем, за ко ји бје ше ре као Бог Да ви ду и 
Со ло му ну си ну ње го ву: У овом до му и у Је-
ру са ли му, ко ји иза брах из ме ђу сви јех пле-
ме на Изра и ље ви јех, на мје сти ћу име сво је 
до ви је ка.
8. И не ћу ви ше кре ну ти но ге си но ви ма 

Изра и ље ви јем из зе мље ко ју сам од ре дио 
оци ма ва шим, ако са мо уз др же и ус тво ре 
све што сам им за по вје дио пре ко Мој си ја, 
сав за кон и уред бе и су до ве.
9. Али Ма на си ја за ве де Ју ду и Је ру са лим, 

те чи ни ше го ре не го на ро ди ко је ис три-
је би Го спод ис пред си но ва Изра и ље ви јех.
10. И Го спод го во ра ше Ма на си ји и на-

ро ду ње го ву, али не хтје ше слу ша ти.
11. За то до ве де *Го спод на њих гла ва ре 

од вој ске ца ра асир ско га, и ухва ти ше Ма-
на си ју у тр њу, и све зав ши га у дво је ве-
ри ге мје де не од ве до ше га у Ва ви лон.

*5.Мој. 28,36.

12. И кад би ја ше у не во љи, мо ља ше се 
*Го спо ду Бо гу сво је му, и по ни зи се ве о ма 
пред Бо гом ота ца сво јих. *5.Мој. 4,30.
13. И мо ле ћи се умо ли Му се, те усли ши 

мо ли тву ње го ву и по вра ти га у Је ру са лим 
на цар ство ње го во. Та да по зна Ма на си ја 
да је Го спод Бог.
14. А по сли је то га ози да зид иза гра да 

Да ви до ва са за па да Ги о ну, од са мо га по-
то ка па до Ри бљих вра та и око *Офи ла, и 
из ве де га вр ло ви со ко; и по ста ви вој во де 
по сви јем твр ди јем гра до ви ма Ју ди ни јем.

*2.Днев. 27,3.
15. И из не се из до ма Го спод ње га бо го ве 

ту ђе и лик и све ол та ре ко је бје ше на чи-
нио на го ри до ма Го спод ње га и у Је ру са-
ли му, и ба ци иза гра да.
16. Па опра ви *ол тар Го спод њи и при-

не се на ње му †жр тве за хвал не и у сла ву, 
и за по вје ди Ју деј ци ма да слу же Го спо ду 
Бо гу Изра и ље ву. *1.О цар. 18,30. †3.Мој. 7,12.
17. Али на род још при но ша ше жр тве на 

ви си на ма, али са мо Го спо ду Бо гу сво је му.
18. А оста ла дје ла Ма на си ји на и мо ли-

тва ње го ва Бо гу ње го ву и ри је чи ко је му 
го во ри ше ви ди о ци у име Го спо да Бо га 
Изра и ље ва, то је све у Књи зи о ца ре ви ма 
Изра и ље ви јем.
19. А мо ли тва ње го ва и ка ко се умо лио, и 

сви гри је си ње го ви и при је сту пи, и мје ста 
гдје је по гра дио ви си не и по ди гао лу го ве 
и ли ко ве ре за не при је не го се по ни зи, то 
је све за пи са но у књи га ма про роч ким.
20. И по чи ну Ма на си ја код ота ца сво јих, 

и по гре бо ше га у до му ње го ву. А на ње-
го во се мје сто за ца ри Амон син ње гов.
21. Два де сет и дви је го ди не има ше Амон 

кад по че ца ро ва ти, и ца ро ва дви је го ди не 
у Је ру са ли му.
22. И чи ња ше што је зло пред Го спо дом 

као што је чи нио Ма на си ја отац му; јер 
сви јем ли ко ви ма ре за ни јем, ко је на чи ни 
Ма на си ја отац ње гов, при но ша ше Амон 
жр тве и слу жа ше им.
23. Али се не по ни зи пред Го спо дом, као 

што се по ни зи Ма на си ја отац ње гов; не го 
исти Амон још ви ше гри је ша ше.
24. И по бу ни ше се на њ слу ге ње го ве, и 

уби ше га у ку ћи ње го вој.
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25. Та да по би на род зе маљ ски све ко ји 
се би ја ху по бу ни ли на ца ра Амо на, и за-
ца ри на род зе маљ ски Јо си ју си на ње го ва 
на ње го во мје сто.

Јосија затире идолопоклонство 
и поправља Храм. Чита народу 

Књигу завјетну. Пророчица 
Олда. Обновљење завјета.

34.Осам го ди на би ја ше *Јо си ји 
кад по че ца ро ва ти, и ца ро ва 

три де сет и јед ну го ди ну у Је ру са ли му.
*2.О цар. 22,1.

2. Он чи ња ше што је пра во пред Го спо дом 
и хо ђа ше пу те ви ма Да ви да оца сво је га и 
не от сту па ше ни на де сно ни на ли је во.
3. Јер осме го ди не ца ро ва ња сво је га, док 

још бје ше ди је те, по че тра жи ти Бо га Да-
ви да оца сво је га; а два на е сте го ди не по че 
чи сти ти Ју де ју и Је ру са лим од ви си на и од 
лу го ва и од ли ко ва ре за ни јех и ли ве ни јех.
4. Јер пред њим рас ко па ше ол та ре ва-

ли ма, и ли ко ве сун ча не ко ји би ја ху на 
њи ма иси је че, и га је ве, и ли ко ве ре за не и 
ли ве не из ло ми и са тре, и ра за су по гро бо-
ви ма они јех ко ји им при но си ше жр тве;
5. А ко сти све ште нич ке са же же на ол-

та ри ма њи хо ви јем; и очи сти Ју де ју и Је-
ру са лим;
6. Та ко и гра до ве Ма на си ји не и Је фре-

мо ве и Си ме у но ве и до Неф та ли ма, и пу-
сто ши њи хо ве уна о ко ло.
7. И та ко обо ри ол та ре и га је ве, и ли ко ве 

из ло ми и са тре, и све ли ко ве сун ча не иси-
је че по свој зе мљи Изра и ље вој; по том се 
вра ти у Је ру са лим.
8. А осам на е сте го ди не ца ро ва ња сво је га 

по што очи сти зе мљу и дом, по сла Са фа на 
си на Аза ли ји на и Ма си ју за по вјед ни ка 
град ско га и Јо а ха си на Јо а ха зо ва, па ме та ра, 
да се опра ви дом Го спо да Бо га ње го ва.
9. И они оти до ше ка Хел ки ји по гла ва ру 

све ште нич ком, и пре да ше нов це до не-
се не у дом Бож ји, ко је ску пи ше Ле ви ти 
вра та ри од си но ва Ма на си ји них и Је фре-
мо ви јех и од све га остат ка Изра и ље ва, и 
од све га Ју де и Ве ни ја ми на, па се вра ти ше 
у Је ру са лим;
10. И да до ше на стој ни ци ма над по слом, 

ко ји би ја ху над до мом Го спод њим, а они 

их да ва ху по сле ни ци ма ко ји ра ђа ху у 
до му Го спод њем опра вља ју ћи што је тро-
шно и утвр ђу ју ћи дом;
11. Да ва ху др во дје ља ма и ка ме на ри ма да 

се ку пу је ка ме ње те са но и др во за гре де 
и да се по брв на ју ку ће ко је би ја ху ра зва-
ли ли ца ре ви Ју ди ни.
12. А ти љу ди ра ђа ху вјер но по сао; и над 

њи ма би ја ху по ста вље ни Јат и Ова ди ја 
Ле ви ти од си но ва Ме ра ри је вих, и За ха-
ри ја и Ме су лам од си но ва Ка то ви јех да 
на сто је око по сла; и ти Ле ви ти сви уми-
ја ху уда ра ти у спра ве му зич ке.
13. И би ја ху над но си о ци ма и над сви јем 

по сле ни ци ма у сва кој слу жби, и пи са ри и 
упра ви те љи и вра та ри би ја ху Ле ви ти.
14. И кад из но ша ху нов це до не се не у 

дом *Го спод њи, на ђе Хел ки ја све ште ник 
†Књи гу за ко на Го спод ње га да но га пре ко 
Мој си ја. *2.Днев. 34,21. †5.Мој. 31,24.
15. И ка за Хел ки ја Са фа ну пи са ру и ре че: 

На ђох За ко ник у до му Го спод њем. И да де 
Хел ки ја књи гу Са фа ну.
16. А Са фан од не се књи гу ца ру и ја ви му 

го во ре ћи: Слу ге тво је ра де све што им је 
за по вје ђе но.
17. Јер по ку пив ши нов це што се на ђо ше 

у до му Го спод њем, да до ше их на стој ни-
ци ма и по сле ни ци ма.
18. И још ка за Са фан пи сар ца ру го во-

ре ћи: Књи гу ми да де Хел ки ја све ште ник. 
И про чи та је Са фан ца ру.
19. А кад цар чу шта го во ри *За кон, раз-

дри је ха љи не сво је. *Нем. 8,9.
20. И за по вје ди цар Хел ки ји и Ахи ка му 

си ну Са фа но ву и Ав до ну си ну Ми хе ји ну 
и Са фа ну пи са ру и Аса ји слу зи ца ре ву, 
го во ре ћи:
21. Иди те упи тај те Го спо да за ме и за 

Оста так у *Изра и љу и Ју ди због ри је чи 
ове књи ге што се на ђе, јер је ве лик гњев Го-
спод њи ко ји се из лио на нас за то што оци 
на ши не др жа ше ри је чи Го спод ње да чи не 
све она ко ка ко је на пи са но у овој књи зи.

*2.О цар. 17,6.
22. И та ко оти де *Хел ки ја и љу ди ца ре ви 

к Ол ди †про ро чи ци, ‡же ни Са лу ма си на 
Те ку ја си на Асре ри зни ча ра, а она сје-
ђа ше у Је ру са ли му у дру гом кра ју, и го во-
ри ше с њом о том.

*2.О цар. 22,14. †2.Мој. 15,20. ‡Суд. 4,4.
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23. А она им ре че: Ова ко ве ли Го спод Бог 
Изра и љев: Ка жи те чо вје ку ко ји вас је по-
слао к ме ни:
24. Ова ко ве ли *Го спод: Ево пу сти ћу зло 

на то мје сто и на ста нов ни ке ње го ве, све 
кле тве на пи са не у књи зи, ко ју су про чи-
та ли ца ру Ју ди ну. *Јер. 25,9. Исус Н. 23,16.
25. За то што Ме оста ви ше и ка ди ше дру-

гим бо го ви ма да би Ме гње ви ли сви јем 
дје ли ма ру ку сво јих, за то ће се из ли ти 
гњев Мој на то мје сто и не ће се уга си ти.
26. А *ца ру Ју ди ну ко ји вас је по слао да 

упи та те Го спо да, ова ко му ре ци те: Ова ко 
ве ли Го спод Бог Изра и љев за ри је чи ко је 
си чуо: *2.О цар. 22,18.
27. Што је од мек ну ло *ср це тво је и по ни-

зио си се пред Бо гом, кад си чуо што је ре-
као за то мје сто и за ста нов ни ке ње го ве, и 
по ни зив ши се пре да Мном раз дро си ха-
љи не сво је и пла као пре да Мном, за то и Ја 
усли ших те бе, ве ли Го спод. *Псал. 51,17.
28. Ево, Ја ћу те при бра ти к оци ма тво-

јим, и на ми ру ћеш би ти при бран у гроб 
свој, и не ћеш ви дје ти сво јим очи ма зло 
ко је ћу пу сти ти на то мје сто и на ста нов-
ни ке ње го ве. И ка за ше то ца ру.
29. Та да по сла цар те ску пи све *стар је-

ши не Ју ди не и је ру са лим ске. *2.О цар. 23,1.
30. И оти де цар у дом Го спод њи и сви 

љу ди из зе мље Ју ди не и Је ру са ли мља ни, и 
све ште ни ци и Ле ви ти и сав на род, ма ло 
и ве ли ко, и про чи та им све ри је чи Књи ге 
за вјет не, ко ја се на ђе у до му Го спод њем.
31. И цар сто је ћи на свом мје сту за да де 

вје ру пред Го спо дом да ће ићи за Го спо-
дом и др жа ти за по ви је сти Ње го ве и свје-
до чан ства Ње го ва и уред бе Ње го ве сви-
јем ср цем и свом ду шом сво јом вр ше ћи 
ри је чи то га За вје та на пи са не у тој књи зи.
32. И ка за, те при ста ше сви ко ји се на-

ђо ше у Је ру са ли му и у пле ме ну Ве ни ја ми-
но ву; и чи ња ху Је ру са ли мља ни по за вје ту 
Бо га, Бо га ота ца сво јих.
33. И уки де Јо си ја све га до ве по *сви јем 

кра је ви ма си но ва Изра и ље вих, и учи ни, 
те сви ко ји би ја ху у Изра и љу слу жа ху Го-

спо ду Бо гу сво је му. Све га ви је ка ње го ва не 
от сту пи ше од Го спо да Бо га ота ца сво јих.

*Јер. 3,10.
Јосија свечано празнује Пасху и гине у 
рату са царем мисирскијем Нехаоном.

35.И пра зно ва Јо си ја у Је ру са ли-
му *Пас ху Го спо ду; и кла ше 

пас ху че тр на е сто га да на пр во га мје се ца.
*2.О цар. 23,21.

2. И по ста ви све ште ни ке у слу жбе њи хо-
 ве, и утвр ди их да слу же у до му Го спод њем.
3. И ре че Ле ви ти ма, ко ји уча ху сав на род 

Изра и љев и би ја ху по све ће ни Го спо ду: 
На мје сти те све ти ков чег у до му ко ји је 
са зи дао Со ло мун син Да ви дов цар Изра-
и љев, не тре ба ви ше да га но си те на ра ме-
ни ма; са да слу жи те Го спо ду Бо гу сво је му 
и на ро ду Ње го ву Изра и љу.
4. И при пра ви те се по до мо ви ма ота ца 

сво  јих по ре до ви ма сво јим ка ко је на ре-
дио Да вид цар Изра и љев и Со ло мун син 
ње гов.
5. И стој те у Све ти њи по ре до ви ма до-

мо ва отач ких бра ће сво је, си но ва на род-
ни јех, и по ре до ви ма до мо ва отач ких 
ме ђу Ле ви ти ма.
6. И та ко за ко љи те пас ху, и осве штај те се 

и при пра ви те бра ћу сво ју да би чи ни ли 
ка ко је ре као Го спод пре ко Мој си ја.
7. И Јо си ја да де на ро ду од сто ке ја га ња ца 

и ја ри ћа, све за Пас ху, свје ма ко ји би ја ху 
он дје, на број дви је ти су ће и шест сто ти на, 
и три ти су ће го ве да, све од ца ре ва бла га.
8. И кне зо ви ње го ви да до ше дра го вољ но 

на ро ду, све ште ни ци ма и Ле ви ти ма: Хел-
ки ја и За ха ри ја и Је хи ло стар је ши не у 
до му Бо жи јем да до ше све ште ни ци ма за 
Пас ху дви је ти су ће и шест сто ти на ја га-
ња ца и ја ри ћа и три сто ти не го ве да.
9. А Хо на ни ја и Се ма ја и На та на и ло 

бра ћа ње го ва, и Аса ви ја и Је и ло и Јо за вад, 
по гла ва ри ле вит ски да до ше Ле ви ти ма за 
Пас ху пет ти су ћа ја га ња ца и ја ри ћа, и пет 
сто ти на го ве да.
10. И кад би спре мље но за слу жбу, ста-

до ше све ште ни ци на сво је мје сто и Ле ви ти 
у ре до ви ма сво јим по за по ви је сти ца ре вој.
11. И кла ху пас ху, и *све ште ни ци кро-

пља ху кр вљу при ма ју ћи из њи хо ви јех 
ру ку, а †Ле ви ти де ра ху.

*3.Мој. 1,5. †2.Днев. 29,34.
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12. И одво ји ше жр тву па ље ни цу да да ду 
на ро ду по ре до ви ма до мо ва отач ких да се 
при не се Го спо ду, ка ко је на пи са но у књи зи 
Мој си је вој. Та ко учи ни ше и с го ве ди ма.
13. И пе ко ше пас ху на ог њу по оби ча ју; 

а дру ге по све ће не ства ри ку ха ше у лон-
ци ма и у ко тло ви ма и у та ва ма, и раз да-
ва ше бр зо све му на ро ду.
14. По том го то ви ше се би и све ште ни ци ма; 

јер све ште ни ци си но ви Аро но ви има ху по-
сла око жр та ва па ље ни ца и пре ти ли на до 
но ћи; за то Ле ви ти го то ви ше и се би и све-
ште ни ци ма си но ви ма Аро но ви јем.
15. И пје ва чи си но ви *Аса фо ви ста ја ху 

на свом мје сту по за по ви је сти Да ви до вој 
и Аса фо вој и Ема но вој и Је ду ту на ви ди-
о ца ца ре ва; и вра та ри на сва ким вра ти ма; 
не ми ца ху се од слу жбе сво је, не го †бра ћа 
њи хо ва, оста ли Ле ви ти, го то ви ше им.

*1.Днев. 25,1. †1.Днев. 9,17.
16. Та ко би уре ђе на сва слу жба Го спод ња 

у онај дан да се про сла ви Пас ха и при не су 
жр тве па ље ни це на ол та ру Го спод њем по 
за по ви је сти ца ра Јо си је.
17. И пра зно ва ше си но ви *Изра и ље ви 

ко ји се на ђо ше он дје †Пас ху у то ври је ме 
и Пра зник при је сни јех ‡хље бо ва се дам 
да на. *2.Днев. 30,21. †1.Кор. 5,7. ‡2.Мој. 12,15.
18. И не би Пас ха пра зно ва на као ова у 

Изра и љу од вре ме на Са му и ла про ро ка, 
ни ти ко ји од ца ре ва Изра и ље ви јех пра-
зно ва Пас ху као што је пра зно ва Јо си ја са 
све ште ни ци ма и Ле ви ти ма и са сви јем Ју-
дом и Изра и љем што га се на ђе, и с Је ру-
са ли мља ни ма.
19. Осам на е сте го ди не ца ро ва ња Јо си-

ји на пра зно ва на би та Пас ха.
20. По сли је све га то га, кад *Јо си ја уре ди 

дом, до ђе Не хаон цар ми сир ски да би је 
Хар ке мис на †Еуфра ту, и Јо си ја изи ђе 
пре да њ. *2.О цар. 23,29. †Јер. 46,2.
21. А он по сла к ње му по сла ни ке и по ру-

 чи: Шта ја имам с то бом, ца ре Ју дин? Не 
идем ја да нас на те бе, не го на дом ко ји во-
ју је на ме не, и Бог ми је за по вје дио да по-
хи там. Про ђи се Бо га ко ји је са мном, да 
те не уби је.
22. Али се Јо си ја не од вра ти од ње га, не го 

се пре о бу че да се би је с њим, и не по слу ша 
ри је чи Не ха о но ви јех из уста Бож јих, не го 
до ђе да се по би је у по љу ме ги дон ском.

23. И стри јел ци устри је ли ше ца ра Јо си ју, 
и цар ре че слу га ма сво јим: Из ве зи те ме 
одав де, јер сам љу то ра њен.
24. И ски до ше га слу ге ње го ве с ко ла, и 

мет ну ше на дру га ко ла ко ја има ше, и од-
ве зо ше га у *Је ру са лим; и умри је, и би по-
гре бен у гро бљу ота ца сво јих. И сав Ју да и 
†Је ру са лим пла ка за Јо си јом.

*Зах. 12,11. †2.О цар. 23,30.
25. И про рок Је ре ми ја на ри ца за Јо си јом. 

И сви пје ва чи и пје ва чи це спо ми ња ше у 
ту жба ли ца ма сво јим Јо си ју до да на шње га 
да на, и уве до ше их у оби чај у Изра и љу, и 
ето за пи са не су у Пла чу.
26. А оста ла дје ла Јо си ји на и ми ло сти ње 

ње го ве, ка ко пи ше у за ко ну Го спод њем,
27. Дје ла ње го ва пр ва и по сљед ња, ето 

за пи са на су у Књи зи о ца ре ви ма Изра и-
ље ви јем и Ју ди ни јем.

Јоахаз, Јоаким, Јоахин, Седекија. 
Ропство вавилонско. Кир допушта 

повратак из ропства.

36.Та да узе на род зе маљ ски *Јо а-
ха за си на Јо си ји на, и за ца ри-

ше га на мје сто оца ње го ва у Је ру са ли му.
*2.О цар. 23,30.

2. Два де сет и три го ди не има ше Јо а хаз 
кад по че ца ро ва ти, и ца ро ва три мје се ца 
у Је ру са ли му.
3. Јер га свр же цар ми сир ски у Је ру са-

ли му и огло би зе мљу сто та ла на та сре бра 
и та ла нат зла та.
4. И по ста ви цар ми сир ски Ели ја ка ма 

бра та ње го ва ца рем над Ју дом и Је ру са-
ли мом, и пред је му име Јо а ким; а Јо а ха за 
бра та ње го ва узе Не хаон и од ве де га у 
Ми сир.
5. Два де сет и пет го ди на би ја ше Јо а ки му 

кад по че ца ро ва ти, и ца ро ва је да на ест го-
ди на у Је ру са ли му; и чи ња ше зло пред Го-
спо дом Бо гом сво јим.
6. И до ђе на њ На ву хо до но сор цар ва ви-

лон ски, и све за га у дво је ве ри ге мје де не и 
од ве де га у Ва ви лон.
7. И су до ве до ма Го спод ње га од не се На-

ву хо до но сор у Ва ви лон, и мет ну их у цр-
кву сво ју у Ва ви ло ну.
8. А оста ла дје ла Јо а ки мо ва и га до ви ко је 

је чи нио, и што се на ње му на ђе, ето, то је 
за пи са но у Књи зи о ца ре ви ма Изра и ље-

ДРУ ГА КЊИ ГА ДНЕВ НИ КА,  ГЛ. 35. 36.
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Кир допушта Јудејцима слободан 
повратак из ропства ради зидања Храма.

1.Пр ве го ди не *Ки ра †ца ра пер сиј-
ско га, да би се ис пу ни ла ри јеч 

Го спод ња, ко ју ре че на уста Је ре ми ји на, по-
ди же ‡ Го спод дух Ки ра ца ра пер сиј ско га, те 
огла си по све му цар ству сво је му и рас пи са 
го во ре ћи: *2.Днев. 36,22. †Језд. 5,13. ‡Јер. 25,12.
2. Ова ко ве ли Кир цар пер сиј ски: Сва 

цар ства зе маљ ска дао ми је Го спод Бог 

не бе ски, и Он ми је за по вје дио да Му са-
зи дам дом у Је ру са ли му у Ју де ји.
3. Ко је из ме ђу вас од све га на ро да Ње го ва? 

Бог не бе ски не ка бу де с њим, па нек иде у 
Је ру са лим у Ју де ји, и не ка зи да дом Го спо да 
Бо га Изра и ље ва, Бо га ко ји је у Је ру са ли му.
4. А ко би остао у ко јем год мје сту гдје се 

ба ви, не ка га љу ди оно га мје ста пот по-
мог ну сре бром и зла том и има њем и сто-
ком осим дра го вољ но га при ло га за дом 
Бож ји у Је ру са ли му.

ви јем и Ју ди ни јем; и за ца ри се на ње го во 
мје сто Јо а хин син ње гов.
9. Би ја ше Јо а хи ну* осамнаест го ди на кад 

по че ца ро ва ти, и ца ро ва три мје се ца и 
де сет да на у Је ру са ли му; и чи ња ше што је 
зло пред Го спо дом. *2.О цар. 24,8. 
10. И кад про ђе она го ди на, по сла цар 

*На ву хо до но сор, те га од ве до ше у Ва ви-
лон са за кла ди ма до ма Го спод ње га, а ца-
рем по ста ви Се де ки ју бра та ње го ва над 
Ју дом и Је ру са ли мом. *2.Днев. 36,7.
11. Два де сет и јед на го ди на би ја ше *Се-

де ки ји кад по че ца ро ва ти, и ца ро ва је да-
на ест го ди на у †Је ру са ли му.

*2.О цар. 24,17. †2.О цар. 24,18.
12. И чи ња ше зло пред Го спо дом Бо-

гом сво јим, и не по ко ри се пред Је ре-
ми јом про ро ком, ко ји му го во ра ше из 
уста Го спод њих;
13. Не го се још од вр же од *ца ра На ву хо-

до но со ра, ко ји га бје ше за клео Бо гом; и 
отврд ну вра том сво јим и упри је се ср цем 
сво јим да се не обра ти ка †Го спо ду Бо гу 
Изра и ље ву. *Јер. 52,3. †Јер. 43,2; 2.О цар. 17,14.
14. И сви гла ва ри из ме ђу све ште ни ка и 

на род гри је ши ше ве о ма мно го по сви јем 
гад ни јем дје ли ма дру гих на ро да, сквр-
не ћи дом Го спод њи, ко ји бје ше посве тио 
у Је ру са ли му.
15. И Го спод Бог ота ца њи хо ви јех сла ше к 

њи ма за ра на јед на ко гла сни ке сво је, јер Му 
бје ше жао на ро да својега и Ста на својега.
16. А они се ру га ху гла сни ци ма Бож јим, 

и не ма ра ху за ри је чи ње го ве, и сми ја ху 
се про ро ци ма ње го ви јем, до кле се не ра-

с па ли *гњев Го спод њи на на род Ње гов, те 
не би ли је ка. *Псал. 74,1.
17. И до ве де на њих ца ра хал деј ско га, 

ко ји по би мла ди ће њи хо ве ма чем у до му 
*Све ти ње њи хо ве, и не по жа ли ни мла-
ди ћа ни дје вој ке, ни стар ца ни не моћ на. 
Све му да де у ру ке. *Је зек. 9,6.
18. И све су до ве до ма Бо жи је га, ве ли ке 

и ма ле, и бла го до ма Го спод ње га и бла го 
ца ре во и кне зо ва ње го ви јех, све од не се у 
*Ва ви лон. *2.О цар. 25,13.
19. И упа ли ше дом Бож ји, и раз ва ли ше 

зид је ру са лим ски, и све дво ро ве у ње му 
по па ли ше ог њем, и ис ква ри ше све дра го-
цје не за кла де ње го ве.
20. И што их оста од ма ча, од веде их у Ва-

ви лон и бјеху ро бо ви ње му и си но ви ма ње-
го ви јем, до кле не на ста цар ство Пер сиј ско,
21. Да се ис пу ни *ри јеч Го спод ња ко ју ре-

 че усти ма Је ре ми ји ни јем, до кле се †зе мља 
не из до во љи Су бо та ма сво јим, јер по чи-
ва ше за све ври је ме до кле бје ше пу ста, до-
кле се не на вр ши се дам де сет го ди на.

*Јер. 29,10. †3.Мој. 25,4.
22. Али пр ве го ди не Ки ра ца ра пер сиј-

ско га, да би се ис пу ни ла *ри јеч Го спод ња 
ко ју ре че на уста Је ре ми ји на, по ди же 
†Го спод дух Ки ра ца ра пер сиј ско га, те 
огла си по све му цар ству сво је му и ра-
спи са го во ре ћи: *Јер. 29,10. †Агеј 1,14.
23. Ова ко ве ли Кир цар *пер сиј ски: Сва 

цар ства зе маљ ска дао ми је Го спод Бог не-
бе ски, и Он ми је за по вје дио да Му са зи-
дам дом у Је ру са ли му у Ју де ји. Ко је из ме ђу 
вас од све га на ро да Ње го ва? Го спод Бог ње-
гов не ка бу де с њим, па нек иде. *Језд. 1,2.
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5. Та да уста ше гла ва ри по ро ди ца отач-
ких од Ју де и Ве ни ја ми на, и све ште ни ци 
и Ле ви ти и сви ко ји ма Бог по ди же дух да 
иду да зи да ју дом Го спод њи у Је ру са ли му.
6. И пот по мо го ше их сви ко ји би ја ху око 

њих су до ви ма сре бр ни јем и злат ни јем, има-
њем и сто ком и ства ри ма ску по цје ни јем 
осим све га што дра го вољ но при ло жи ше.
7. И цар Кир из да де су до ве до ма Го спод-

ње га ко је би ја ше од нио из Је ру са ли ма 
цар На ву хо до но сор и мет нуо у дом сво-
јих бо го ва;
8. А из да де их Кир цар пер сиј ски пре ко 

Ми три да та ри зни ча ра, ко ји их из бро ји 
Са са ва са ру кне зу ју деј ском.
9. А ово им је број: Здје ла злат ни јех три-

де сет, здје ла сре бр ни јех ти су ћа, но же ва 
два де сет и де вет,
10. Ча ша злат ни јех три де сет, дру гих 

ча ша сре бр ни јех че ти ри сто ти не и де сет, 
дру гих су до ва ти су ћа;
11. Све га су до ва злат ни јех и сре бр ни јех 

пет ти су ћа и че ти ри сто ти не; све то по-
не се Са са ва сар кад се вра ти из Ва ви ло на 
у Је ру са лим.

Списак Јудејаца који се 
вратише из ропства. Њихови 

прилози за зидање Храма.

2.А ово су љу ди оне *зе мље што по  -
ђо ше из †роп ства од они јех ко ји 

би ше пре се ље ни, ко је пре се ли На ву хо до-
но сор цар ва ви лон ски у ‡Ва ви лон, и вра-
ти ше се у Је ру са лим и у Ју де ју, сва ки у свој 
град: *2.О цар. 24,14. †Језд. 8,35. ‡2.Днев. 36,20.
2. Ко ји до ђо ше са Зо ро ва ве љем, с Ису-

сом, Не ми јом, Се ра јом, Ре ла јом, Мар до-
хе јем, Вил са ном, Ми спа ром, Ви гва јем, 
Ре у мом и Ва ном; на број бје ше љу ди на-
ро да Изра и ље ва:
3. Си но ва Фа ро со ви јех дви је ти су ће, сто 

и се дам де сет и два;
4. Си но ва Се фа ти ји них три ста и се дам-

де сет и два;
5. Си но ва Ара хо ви јех се дам сто ти на и 

се дам де сет и пет;
6. Си но ва Фат-Мо а во ви јех, од си но ва 

Ису со ви јех и Јо а во ви јех, дви је ти су ће 
осам сто ти на и два на ест;
7. Си но ва Ела мо ви јех ти су ћа и двје ста и 

пе де сет и че ти ри;

8. Си но ва За ту је вих де вет сто ти на и че-
тр де сет и пет;
9. Си но ва За ха је вих се дам сто ти на и ше-

зде сет;
10. Си но ва Ва ни је вих шест сто ти на и че-

тр де сет и два;
11. Си но ва Ви ва је вих шест сто ти на и два-

де сет и три;
12. Си но ва Азга до ви јех ти су ћа и двје ста 

и два де сет и два;
13. Си но ва Адо ни ка мо вих шест сто ти на 

и ше зде сет и шест;
14. Си но ва Ви гва је вих дви је ти су ће и пе-

де сет и шест;
15. Си но ва Ади но ви јех че ти ри сто ти не 

и пе де сет и че ти ри;
16. Си но ва Ати ро ви јех од Је зе ки је де ве-

де сет и осам;
17. Си но ва Ви са је вих три ста и два де сет 

и три;
18. Си но ва Јо ри ни јех сто и два на ест;
19. Си но ва Асу мо ви јех двје ста и два де-

сет и три;
20. Си но ва Ги ва ро ви јех де ве де сет и пет;
21. Си но ва ви тле јем ских сто и два де сет 

и три;
22. Љу ди из Не то фа та пе де сет и шест;
23. Љу ди из Ана то та сто и два де сет и осам;
24. Си но ва азма вет ских че тр де сет и два;
25. Си но ва ки ри јат-јарим ских, хе фир ских 

и ви рот ских се дам сто ти на и че тр де сет и 
три;
26. Си но ва рам ских и га вај ских шест сто -

ти на и два де сет и је дан;
27. Љу ди из Мих ма са сто и два де сет и два;
28. Љу ди из Ве ти ља и Га ја двје ста и два-

де сет и три;
29. Си но ва не вон ских пе де сет и два;
30. Си но ва Ма гви со вих сто и пе де сет и 

шест;
31. Си но ва *Ела ма дру го га ти су ћа и двје-

ста и пе де сет и че ти ри; *Нем. 7,34.
32. Си но ва Ха ри мо ви јех три ста и два де сет;
33. Си но ва лод ских, адид ских и онон ских 

се дам сто ти на и два де сет и пет;
34. Си но ва *је ри хон ских три ста и че тр-

де сет и пет; *Нем. 7,36.
35. Си но ва се нај ских три ти су ће и шест 

сто ти на и три де сет.
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36. Све ште ни ка: си но ва Је да ји них од до ма 
Ису со ва де вет сто ти на и се дам де сет и три;
37. Си но ва Ими ро ви јех ти су ћа и пе де сет 

и два;
38. Си но ва *Пас хо ро ви јех ти су ћа и двје-

ста и че тр де сет и се дам; *Језд. 10,22.
39. Си но ва Ха ри мо ви јех ти су ћа и се дам -

на ест;
40. Ле ви та: Си но ва Ису со вих и Кад ми-

ло вих из ме ђу си но ва Оду ји них се дам де-
сет и че ти ри;
41. Пје ва ча: Си но ва Аса фо ви јех сто и 

два  де сет и осам;
42. Си но ва вра тар ских: Си но ва Са лу мо-

ви јех, си но ва Ати ро ви јех, си но ва Тал мо-
но ви јех, си но ва Аку во ви јех, си но ва Ати-
ти них, си но ва Со ва је вих, све га сто и три-
де сет и де вет;
43. Не ти не ја: Си но ва Си ши ни јех, си но ва 

Асу фи ни јех, си но ва Та ва о то ви јех,
44. Си но ва Ки ро со ви јех, си но ва Си ја ји-

них, си но ва Фа до но вих,
45. Си но ва Ле ва ни них, си но ва Ага ви них, 

си но ва Аку во вих,
46. Си но ва Ага во ви јех, си но ва Са мла је-

вих, си но ва Ана но ви јех,
47. Си но ва Ги ди ло ви јех, си но ва Га ро ви-

јех, си но ва Ре а ји них,
48. Си но ва Ре си но ви јех, си но ва Не ко ди-

ни јех, си но ва Га за мо ви јех,
49. Си но ва Узи ни јех, си но ва Фа се ји них, 

си но ва Ви са је вих,
50. Си но ва Асе ни них, си но ва Ме у ни мо-

ви јех, си но ва Не фу си мо ви јех,
51. Си но ва Ва кву ко ви јех, си но ва Аку фи-

ни јех, си но ва Ару ро ви јех,
52. Си но ва Ва слу то ви јех, си но ва Ме и ди-

ни јех, си но ва Ар си ни јех,
53. Си но ва Вар ко со ви јех, си но ва Си са ри-

ни јех, си но ва Та ми ни јех,
54. Си но ва Не си ји них, си но ва Ати  фи-

ни јех,
55. Си но ва слу га Со ло му но ви јех: Си но-

 ва Со та је вих, си но ва Со фе ре то ви јех, си-
но ва Фе ру ди ни јех,
56. Си но ва Ја ли ни јех, си но ва Дар ко но-

ви јех, си но ва Ги ди ло ви јех,
57. Си но ва Се фа ти ји ни јех, си но ва Ати-

ло ви јех, си но ва Фо хе ре та од Се ва ји ма, 
си но ва Ами је ви јех,

58. Све га *Не ти не ја и си но ва слу га Со-
ло му   но ви јех три ста и де ве де сет и два.

слуге у Храму  *1.Днев. 9,2.
59. И ови по ђо ше из Тел-Ме ла ха и Тел-

Ари се: Хе рув, Адан и Имир, али не мо-
го ше по ка за ти отач ко га до ма сво је га и 
потомства сво је га, еда ли су од Изра и ља,
60. И си но ви Де ла ји ни, си но ви То ви-

ји ни, си но ви Не ко ди ни, њих шест сто-
ти на и пе де сет и два;
61. И од си но ва све ште нич ких: Си но ви 

Ава ји ни, си но ви Ако со ви, си но ви Вар зе-
ла ја, ко ји се оже ни јед ном из ме ђу кће ри 
Вар зе ла ја Га ла ђа ни на, те се про зва њи хо-
ви јем име ном.
62. Они тра жи ше по књи га ма да би по ка-

за ли род свој, али се не на ђо ше, за то би ше 
од лу че ни од *све штен ства. *Нем. 7,64.
63. И за при је ти им Тир са та да не је ду 

од Све ти ње над све ти ња ма, до кле не на-
ста не све ште ник с Ури мом и Ту ми мом.
64. Све га збо ра ску па бје ше че тр де сет и 

дви је ти су ће и три сто ти не и ше зде сет,
65. Осим слу га њи хо ви јех и слу шки ња 

њи хо ви јех, ко јих би ја ше се дам ти су ћа и 
три сто ти не и три де сет и се дам, а ме ђу 
њи ма би ја ше двје ста пје ва ча и пје ва чи ца.
66. Има ху се дам сто ти на и три де сет и шест 

ко ња, двје ста и че тр де сет и пет ма зги,
67. Че ти ри сто ти не и три де сет и пет ка-

ми ла, шест ти су ћа и се дам сто ти на и два-
де сет ма га ра ца.
68. И не ки из ме ђу до мо ва отач ких до-

шав ши к до му Го спод ње му у Је ру са ли му 
при ло жи ше дра го вољ но да се гра ди дом 
Бож ји на свом мје сту.
69. По мо гућ ству сво је му да до ше у ри-

зни цу за по сао: зла та ше зде сет и јед ну ти-
су ћу дра ма, сре бра пет ти су ћа ми на, и 
ха љи на све ште нич ких сто ти ну.

1 драм = 8,40 г    1 мина = 570 г
70. И та ко се на се ли ше све ште ни ци и Ле-

ви ти и не ки из на ро да и пје ва чи и вра-
та ри и Не ти не ји у гра до ви ма сво јим, и 
сав Изра иљ у сво јим гра до ви ма.

Подизање олтара за жртву паљеницу. 
Празник сјеница. Полагање темеља Храму.

3.А кад до ђе сед ми мје сец и си но ви 
Изра и ље ви би ја ху у сво јим гра -

до ви ма, са бра се на род јед но ду шно у 
Је ру са лим.
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2. Та да уста Исус син Јо се де ков с бра-
ћом сво јом све ште ни ци ма и Зо ро ва вељ 
син Са ла ти лов с бра ћом сво јом, и изгра-
ди ше ол тар Бо га Изра и ље ва да при но се 
на ње му жр тве па ље ни це ка ко пи ше у за-
ко ну Мој си ја чо вје ка Бо жи је га.
3. И по ди го ше ол тар на мје сту ње го ву, ако 

и би ја ху у стра ху од на ро да зе маљ ских; и 
при но си ше на ње му жр тве па ље ни це Го-
спо ду, жр тве па ље ни це ју тром и ве че ром;
4. И пра зно ва ше Пра зник сје ни ца, ка ко је 

пи са но, при но се ћи жр тве па ље ни це сва ки 
дан на број ка ко је уре ђе но за сва ки дан.
5. А по том при но си ше жр тву па ље ни цу 

сваг да шњу, и на Мла ди не и на све пра-
зни ке Го спод ње осве ће не и од сва ко га ко ји 
дра го вољ но при но ша ше при нос Го спо ду.
6. Од пр во га да на мје се ца сед мо га по че ше 

при но си ти жр тве па ље ни це Го спо ду, а дом 
Го спод њи још не бје ше осно ван.
7. И да до ше нов це ка ме на ри ма и др во-

дје ља ма, и хра ну и пи ће и уље Си до ња-
ни ма и Тир ци ма да до во зе др ва ке дро ва 
с Ли ва на у мо ре Јоп ско, ка ко им бје ше до-
пу стио Кир цар пер сиј ски.
8. И дру ге го ди не по по врат ку њи хо ву к 

до му Бо жи је му у Је ру са лим, дру го га мје-
се ца по че ше Зо ро ва вељ син Са ла ти лов 
и Исус син Јо се де ков и оста ла бра ћа њи-
хо ва, све ште ни ци и Ле ви ти, и сви ко ји до-
ђо ше из роп ства у Је ру са лим, и по ста ви ше 
Ле ви те од два де сет го ди на и ви ше да на-
сто је над по слом око до ма Го спод ње га.
9. И би по ста вљен Исус и си но ви ње-

го ви и бра ћа ње го ва, и Кад ми ло и си но ви 
ње го ви, си но ви Ју ди ни, за јед но да на-
сто је над по сле ни ци ма у до му Бо жи јем, 
и си но ви Ина да до ви и њи хо ви си но ви и 
бра ћа њи хо ва Ле ви ти. надгледају
10. И кад зи да ри по ла га ху те мељ цр кви 

Го спод њој, по ста ви ше све ште ни ке об у-
че не с тру ба ма и Ле ви те си но ве Аса фо ве с 

ким ва ли ма да хва ле *Го спо да по уред би 
Да ви да ца ра Изра и ље ва. чинеле  *Зах. 7,3.
11. И пје ва ху на из мјен це хва ле ћи и сла-

ве ћи Го спо да: Јер је до ви је ка *ми лост Ње-
го ва над Изра и љем. И сав на род под ви-
ки ва ше иза гла са хва ле ћи †Го спо да што 
се осни ва ше дом Го спод њи.

*2.Днев. 7,3. †Јер. 33,11; 2.Мој. 15,21.
12. А мно ги од све ште ни ка и Ле ви та и гла-

ва ра до мо ва отач ких, стар ци ко ји би ја ху ви-

дје ли пре ђа шњи дом, пла ка ху иза гла са гле-
да ју ћи *овај дом ко ји се осни ва ше, а мно ги 
опет под ви ки ва ху од ра до сти, *Агеј 2,3.
13. Те на род не мо га ше ра за зна ти ви ке 

ра до сне од ви ке плач не у на ро ду, јер на-
род под ви ки ва ше иза гла са, и ви ка се чу-
ја ше да ле ко.

Сметње у зидању Храма и зидова 
јерусалимскијех. Тужба на Јудејце.

4.А кад чу ше не при ја те љи Ју ди ни 
и Ве ни ја ми но ви да они ко ји се 

вра ти ше из роп ства зи да ју цр кву Го спо ду 
Бо гу Изра и ље ву,
2. До ђо ше к Зо ро ва ве љу и ка гла ва ри ма 

до мо ва отач ких, и ре ко ше им: Да и ми зи-
да мо с ва ма, јер ће мо као и ви тра жи ти 
Бо га ва ше га, и Ње му при но си мо жр тве 
од вре ме на Еса рха до на ца ра асир ско га, 
ко ји нас је до вео ова мо.
3. А Зо ро ва вељ и Исус и оста ли гла ва ри 

до мо ва отач ких у Изра и љу ре ко ше им: 
Не мо же те ви с на ма зи да ти до ма Бо гу на-
ше му, не го ће мо ми са ми зи да ти Го спо ду 
Бо гу Изра и ље ву, ка ко нам је за по вје дио 
Кир цар пер сиј ски.
4. Та да на род зе маљ ски до са ђи ва ше на-

ро ду Ју ди ну и сме та ше им у зи да њу;
5. И на и ма ху са вјет ни ке су прот њи ма да 

ра си па ју на мје ру њи хо ву све га вре ме на 
Ки ра ца ра пер сиј ско га до вла де Да ри ја 
ца ра пер сиј ско га.
6. А кад се за ца ри Асвир, у по чет ку ње-

го ва ца ро ва ња на пи са ше ту жбу на ста-
нов ни ке ју деј ске и је ру са лим ске.
7. И за вре ме на Ар так серк со ва пи са Ви-

слам, Ми тре дат, Та ве и ло и оста ли дру-
го ви ње го ви Ар так серк су ца ру пер сиј-
ском; а књи га бје ше пи са на сир ским пи-
смом и сир ским је зи ком.
8. Ре ум стар је ши на у ви је ћу и Сим сај пи-

сар на пи са ше јед ну књи гу про тив Је ру са-
ли ма ца ру Ар так серк су ова ко:
9. Ре ум стар је ши на у ви је ћу и Сим сај пи-

сар и оста ли дру го ви њи хо ви, Ди ња ни, 
Афар са ша ни, Тар фа ља ни, Афар ша ни, 
Ар хе вља ни, Ва ви ло ња ни, Су са на ша ни, 
Де а вља ни, Ела мља ни,
10. И оста ли на ро ди ко је пре се ли ве ли ки 

и слав ни Асе на фар и на се ли по гра до-
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ви ма са ма риј ским, и оста ли с ове стра не 
ри је ке, та да и та да. Асурбанипал
11. Ово је при је пис књи ге ко ју му по-

сла  ше: Ца ру Ар так серк су, слу ге тво је, 
љу  ди с ове стра не ри је ке, та да и та да.
12. Да је на зна ње *ца ру да Ју деј ци ко ји 

по ђо ше од те бе к на ма, до ђо ше у Је ру са-
лим, и град од мет нич ки и опа ки зи да ју, 
зи до ве опра вља ју и из те ме ља по ди жу.

*Амос 7,10.
13. Не го да је на зна ње ца ру: Ако се овај 

град са зи да и зи до ви опра ве, они не ће 
да ва ти дан ка ни по ре зе ни ца ри не, те ће 
би ти ште та ри зни ци цар ској.
14. Што, да кле, пла ту од дво ра при ма мо, 

те нам не при ли чи да гле да мо ште ту ца-
ре ву, због то га ша ље мо и ја вља мо ца ру,
15. Да се по тра жи у књи зи днев ни ка 

ота ца тво јих, па ћеш на ћи у књи зи днев-
ни ка и до зна ти да је овај град од мет нич ки 
и да је на ште ту ца ре ви ма и зе мља ма и да 
су се у ње му ди за ле бу не од дав ни на, те 
за то би ра ско пан овај град.
16. Да је мо на зна ње ца ру: Ако се овај град 

са зи да и зи до ви се ње го ви опра ве, он да 
овај дио пре ко Ри је ке не ће ви ше би ти твој.
17. Та да цар по сла од го вор Ре у му стар је-

ши ни у ви је ћу и Сим са ју пи са ру и оста-
ли јем дру го ви ма њи хо ви јем ко ји се ђа ху 
у Са ма ри ји и оста ли јем с ону стра ну ри-
је ке: По здра вље, та да и та да.
18. Књи га ко ју нам по сла сте раз го ви јет-

 но би про чи та на пре да мном.
19. И за по вје дих те по тра жи ше и на ђо ше 

да је тај град од дав ни на уста јао на ца ре ве 
и да су у ње му би ва ли од ме ти и бу не,
20. И да су сил ни ца ре ви би ва ли у Је ру-

са ли му, ко ји вла да ху сви јем што је пре ко 
*Ри је ке, и да ва ху им се дан ци и по ре зе и 
ца ри не. *1.Днев. 18,3.
21. За то на ре ди те да се за бра ни они јем 

љу  ди ма да се онај град не зи да, до кле ја не 
за по вје дим.
22. И па зи те да не по гри је ши те у том. Јер 

за што би зло ра сло на ште ту ца ре ви ма?
23. А кад се при је пис од књи ге ца ра Ар-

так серк са про чи та пред Ре у мом и Сим са-
јем пи са рем и пред дру го ви ма њи хо ви-

јем, они бр же оти до ше у Је ру са лим к Ју деј-
ци ма, те им за бра ни ше ору жа ном си лом.
24. Та да ста де по сао око до ма Бо жи је га у 

Је ру са ли му, и ста ја до дру ге го ди не ца ро-
ва ња Да ри ја ца ра пер сиј ско га.

Настављено зидање Храма онако 
како су пророковали Агеј и Захарија. 

Извјештај о томе цару Дарију.

5.Та да Агеј про рок и *За ха ри ја син 
Идов про рок про ро ко ва ху Ју деј-

ци ма ко ји би ја ху у Ју де ји и у Је ру са ли му у 
име Бо га Изра и ље ва. *Зах. 1,1.
2. И уста Зо ро ва вељ син Са ла ти лов и 

Исус син Јо се де ков, и по че ше опет зи-
да ти дом Бож ји у Је ру са ли му, и бје ху с 
њи ма про ро ци Бож ји по ма жу ћи им.
3. У то ври је ме до ђе к њи ма Тат нај упра-

ви тељ с ову стра ну Ри је ке, и Се тар-Во снај 
и дру го ви њи хо ви, и ре ко ше им ова ко: 
Ко вам је дао власт да зи да те ту ку ћу и да 
опра вља те те зи до ве?
4. Та да им од го во ри смо име ну ју ћи љу де 

ко ји гра ђа ху ту гра ђе ви ну.
5. Али бје ше око Бо жи је на стар је ши-

на ма ју деј ским, те им не за бра ни ше, до-
кле не оти де ствар до Да ри ја и до не су од-
го вор о том.
6. А ово је при је пис књи ге ко ји по сла ца-

 ру Да ри ју Тат нај упра ви тељ с ове стра не 
рије ке и Се тар-Во снај с дру го ви ма сво-
јим Афар са ша ни ма ко ји би ја ху с ове стра-
 не ри је ке.
7. По сла ше му књи гу, а у њој  бје ше на пи-

са но ова ко: Да ри ју ца ру сва ко до бро.
8. Да је на зна ње ца ру да до ђо смо у ју деј-

ску зе мљу к до му Бо га ве ли ко га, ко ји зи-
да ју од ве ли ко га ка ме на, и др вље ме ћу у 
зи до ве, и по сао се бр зо ра ди и на пре ду је 
у ру ка ма њи хо ви јем.
9. И за пи та смо та мо шње стар је ши не ре-

кав ши им: Ко вам је дао власт да зи да те 
тај дом и да опра вља те те зи до ве?
10. Па их и за име на њи хо ва за пи та смо 

да би смо ти ја ви ли, и за пи са смо име на 
они јех ко ји су гла ва ри ме ђу њи ма.
11. А они нам од го во ри ше ова ко го во-

ре ћи: Ми смо слу ге Бо га не бе ско га и зе-
маљ ско га, и зи да мо дом ко ји је био са зи-
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дан при је мно го вре ме на, ко ји је зи дао и 
по ди гао ве лик цар *Изра и љев. *1.О цар. 6,1.
12. Али кад оци на ши раз гње ви ше Бо га 

не бе ско га, да де их у ру ке На ву хо до но со ру 
*ца ру ва ви лон ском Хал деј цу, ко ји рас ко па 
овај дом, а на род пре се ли у Ва ви лон.

*2.Днев. 34,24.
13. Али пр ве го ди не *Ки ра ца ра ва ви-

лон ско га, цар Кир за по вје ди да се са зи да 
овај дом Бож ји. *Језд. 1,1.
14. Још и су до ве до ма Бо жи је га злат не и 

сре бр не ко је * На ву хо до но сор бје ше узео 
из цр кве је ру са лим ске и од нио у цр кву ва-
ви лон ску, из не се цар Кир из цр кве ва ви-
лон ске, и бјеху да ни по име ну Са са ва са ру, 
ко је га по ста ви упра ви те љем, *Језд. 1,7.
15. И ре че му: Узми ове су до ве па иди и 

од не си их у цр кву ко ја је у Је ру са ли му, и 
дом Бож ји не ка се са зи да на сво јем мје сту.
16. Он да тај Са са ва сар до ђе и по ста ви *те-

мељ до му Бо жи је му у Је ру са ли му; и од то га 
вре ме на до сад зи да се и још ни је до вр шен.

*Језд. 3,10.
17. Ако је, да кле, угод но ца ру, не ка се по-

тра жи у ри зни ци цар ској у Ва ви ло ну је 
ли цар Кир за по вје дио да се са зи да овај 
дом Бож ји у Је ру са ли му, и во љу сво ју о 
том не ка нам цар по шаље.

Пошто је од Дарија стигао повољан 
одговор, Храм се довршује, 
посвећује и празнује Пасха.

6.Та да цар Да ри је за по вје ди те тра -
жи ше у књи жни ци гдје се оста-

вља ше бла го у Ва ви ло ну.
2. И на ђо ше у Ах ме ти у дво ру цар ском у 

зе мљи мид ској књи гу у ко јој бје ше за пи-
сан овај спо мен: Северна Мидија (Екбатана)
3. Пр ве го ди не ца ра Ки ра за по вје ди цар 

Кир: Дом Бож ји у Је ру са ли му да се са зи да 
да бу де мје сто гдје ће се при но си ти жр тве, 
и те ме љи да му се изи да ју, да бу де ви сок 
ше зде сет ла ка та и ши рок ше зде сет ла ка та.
4. Три ре да да бу ду од ка ме ња ве ли ко га и 

је дан ред од др ве та но во га, а тро шак да се 
да је из цар ско га до ма.
5. И су до ви до ма Бо жи је га злат ни и сре-

бр ни што На ву хо до но сор бје ше узео из 
цр кве је ру са лим ске и до нио у Ва ви лон, 
да се вра те и опет од не су у цр кву је ру-

са лим ску на сво је мје сто и да се оста ве у 
до му Бо жи јем.
6. За то Тат на ју упра ви те љу с оне стра не 

Ри је ке, Се тар-Во сна ју с дру го ви ма сво-
јим Афар са ша ни ма, ко ји сте с оне стра не 
ри је ке, укло ни те се ода тле.
7. Оста ви те не ка се гра ди тај дом Бож ји, 

упра ви тељ ју деј ски и стар је ши не њи хо ве 
не ка зи да ју тај дом Бож ји на мје сту ње го ву.
8. Још за по ви је дам шта ће те чи ни ти 

стар је ши на ма ју деј ским да би се са зи дао 
тај дом Бож ји; од бла га цар ско га, од до-
хо да ка с оне стра не Ри је ке, да се да је без 
окли је ва ња тро шак они јем љу ди ма да се 
не уста вља ју.
9. И што тре ба, би ло ју на ца или ов но ва 

и ја га ња ца за жр тве па ље ни це Бо гу не-
бе ско му, или пше ни це, со ли, ви на и уља, 
ка ко ре ку све ште ни ци је ру са лим ски, да 
им се да је сва ки дан без од га ђа ња,
10. Да при но се ми ри сне жр тве Бо гу не-

бе ско ме и да се мо ле за жи вот ца рев и си-
но ва ње го ви јех.
11. Још за по ви је дам: Ко би учи нио друк-

чи је, из ње го ве ку ће да се узме брв но и 
по бо де, и он на ње му да се по гу би, и ње-
го ва ку ћа да бу де бу ни ште за то.
12. И Бог ко ји је он дје на ста нио име сво је, 

да обо ри сва ко га ца ра и сва ки на род ко ји 
би ди гао ру ку да про ми је ни ово и рас ко па 
тај дом Бож ји у Је ру са ли му. Ја Да ри је за по-
ви је дам ово, од мах да се из вр ши.
13. Та да Тат нај упра ви тељ с ове стра не 

Ри је ке, Се тар-Во снај и дру го ви њи хо ви 
учи ни ше од мах ка ко за по вје ди Да ри је.
14. И стар је ши не ју деј ске зи да ше и на-

пре до ва ше по про ро штву Аге ја про ро ка 
и *За ха ри је си на Идо ва, зи да ше и до вр-
ши ше по за по ви је сти Бо га Изра и ље ва и 
по за по ви је сти †Ки ра и ‡Да ри ја и Ар так-
серк са ца ра пер сиј ско га.

*Језд. 5,1. †Језд. 1,1. ‡Језд. 4,24.
15. И свр ши се тај дом до тре ће га да на 

мје се ца Ада ра ше сте го ди не ца ро ва ња 
ца ра Да ри ја. фебруар/март
16. И си но ви *Изра и ље ви, све ште ни ци 

и Ле ви ти и оста ли из ме ђу они јех ко ји се 
вра ти ше из роп ства по све ти ше тај дом 
Бож ји ра ду ју ћи се. *1.О цар. 8,63.
17. И при не со ше за по све ће ње то га до ма 

Бо жи је га сто ју на ца, двје ста ов но ва, че-
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ти ри сто ти не ја га ња ца и два на ест ја ра ца 
на *жр тву за †гри јех за све га Изра и ља 
пре ма бро ју пле ме на Изра и ље ви јех.

*1.Днев. 16,1. †Језд. 8,35.
18. И по ста ви ше све ште ни ке по ре до-

ви ма њи хо ви јем и Ле ви те по ре до ви ма 
њи хо ви јем да слу же Бо гу у Је ру са ли му, 
ка ко је на пи са но у књи зи Мој си је вој.
19. По том сла ви ше ко ји се вра ти ше из 

роп ства Пас ху че тр на е сто га да на пр во га 
мје се ца.
20. Јер се очи сти ше и *све ште ни ци и †Ле-

ви ти, те би ја ху сви чи сти, и кла ше ‡пас ху 
за све ко ји се вра ти ше из роп ства и за 
бра ћу сво ју све ште ни ке и за се бе са ме.

*2.Днев. 29,34. †2.Днев. 35,11. ‡2.Мој. 12,21.
21. И је до ше си но ви Изра и ље ви ко ји се 

вра ти ше из роп ства и сви ко ји се од не чи-
сто те на ро да зе маљ ских одво ји ше к њи ма 
да тра же *Го спо да Бо га Изра и ље ва.

*Псал. 93,5.
22. И пра зно ва ше Пра зник при је снијех 

*хље бо ва се дам да на ве се ле ћи се; јер их 
раз  ве се ли †Го спод и обра ти ср це ца ра 
асир  ско га к њи ма да укри је пи ру ке њи хо-
 ве у по слу око до ма Бо га, Бо га Изра и ље ва.

*2.Мој. 12,15. †Језд. 7,27.

Јездра с допуштењем и потпором цара 
Артаксеркса опет уводи службу Божију.

7.А по сли је ови јех ства ри за ца ро-
ва ња Ар так серк са ца ра пер сиј-

ско га Је здра, син *Се ра је си на †Аза ри је, 
си на Хел ки је, *2.О цар. 25,18. †1.Днев. 6,14.
2. Си на Са лу ма, си на Са до ка, си на 

Ахи то ва,
3. Си на Ама ри је, си на Аза ри је, си на 

Ме ра јо та,
4. Си на Зе ра је, си на Ози је, си на Ву ки ја,
5. Си на Ави су је, си на Фи не са, си на Еле-

а за ра, си на Аро на по гла ва ра све ште-
нич ко га,
6. Тај Је здра вра ти се из Ва ви лон ске, а би-

ја ше књи жев ник вјешт за ко ну Мој си је ву, 
ко ји да де Го спод Бог Изра и љев, и цар му 
да де све што за и ска, јер ру ка Го спо да Бо га 
ње го ва би ја ше над њим,
7. И вра ти ше се у Је ру са лим не ки си но ви 

Изра и ље ви и све ште ни ци и Ле ви ти и пје-

ва чи и вра та ри и Не ти не ји сед ме го ди не 
ца ра Ар так серк са.
8. А до ђе у Је ру са лим пе то га мје се ца 

сед ме го ди не то га ца ра.
9. Јер пр во га да на пр во га мје се ца по ђе из 

Ва ви лон ске, а пр во га да на пе то га мје се ца 
до ђе у Је ру са лим, јер до бра ру ка Бо га ње-
го ва бје ше над њим.
10. Јер *Је здра бје ше упра вио †ср це сво је 

да ис тра жу је за кон Го спод њи и да га из-
вр шу је и да учи ‡Изра и ља уред ба ма и за-
ко ни ма. *Нем. 8,1. †1.Сам. 7,3. ‡5.Мој. 33,10.
11. А ово је при је пис књи ге ко ју да де цар 

Ар так серк с Је здри све ште ни ку књи  жев-
ни ку вје што му ства ри ма што је за по-
вје  дио Го спод и уред ба ма Ње го ви јем у 
Изра и љу:
12. Ар так серк с цар над ца ре ви ма Је здри 

све ште ни ку, књи жев ни ку вје што му у за-
ко ну Бо га не бе ско га, сва ко до бро; та да и 
та да.
13. Ја за по ви је дам: Ко год у мом цар ству 

од на ро да Изра и ље ва и од све ште ни ка 
ње го ви јех и Ле ви та хо ће од сво је во ље да 
иде с то бом у Је ру са лим, нек иде.
14. Јер се ша љеш од ца ра и од се дам са-

вјет ни ка ње го ви јех да над гле даш Ју де ју и 
Је ру са лим по за ко ну Бо га сво је га ко ји ти 
је у ру ци,
15. И да од не сеш сре бро и зла то што цар 

и са вјет ни ци ње го ви дра го вољ но при-
но се Бо гу Изра и ље ву, ко је му је Стан у *Је-
ру са ли му, *Псал. 135,21.
16. И све *сре бро и зла то што на ку пиш 

у сво ј зе мљи ва ви лон ској с дра го вољ ни-
јем при ло зи ма ко је на род и све ште ни ци 
дра го вољ но при ло же за дом Бо га сво је га 
у Је ру са ли му. *Језд. 8,26.
17. Па од мах за те нов це ку пи ју на ца и 

ов но ва и ја гањ ца с да ро ви ма њи хо ви јем 
и на ље ви ма њи хо ви јем, и при не си их на 
ол та ру до ма Бо га ва ше га у Је ру са ли му.
18. И што се те би и бра ћи тво јој сви ди 

учи ни ти с оста ли јем сре бром и зла том, 
учи ни те по во љи Бо га сво је га.
19. И су до ве ко ји су ти да ти за слу жбу у 

до му Бо га тво је га, оста ви пред Бо гом у Је-
ру са ли му.
20. И што би још тре ба ло до му Бо га тво-

је га, те би ва ља ло да ти, по дај из цар ске 
ри зни це.
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21. И још за по ви је дам ја цар Ар так серк с 
*сви јем ри зни ча ри ма с оне стра не †Ри је-
 ке, да што год за и ште од вас Је здра све ште-
ник, књи жев ник вје шти за ко ну Бо га не бе-
ско га, од мах да се учи ни, *Језд. 4,20. †Језд. 4,16.
22. До сто та ла на та сре бра и до сто ко ра 

пше ни це и до сто ва та ви на и до сто ва та 
уља, а со ли без мје ре,
23. Што год за по вје ди Бог не бе ски, од-

мах да се учи ни за дом Бо га не бе ско га, да 
не до ђе гњев на *цар ство, на ца ра и на си-
но ве ње го ве. *Иса. 60,12.
24. И још вам ја вља мо да се ни од јед но га 

из ме ђу све ште ни ка и Ле ви та и пје ва ча и 
вра та ра и Не ти не ја и дру гих слу гу то га 
до ма Бо жи је га не сми је узи ма ти да нак ни 
по ре за ни ца ри на.
25. А ти, Је здра, по му дро сти Бо га сво-

је га ко ја ти је да та * по ста ви упра ви те ље 
и су ди је да су де све му на ро ду што је с оне 
стра не ри је ке из ме ђу †сви јех ко ји зна ју 
‡за кон Бо га тво је га, и ко не зна, учи те га.

*2.Мој. 18,21. †5.Мој. 16,18. ‡Мал. 2,7.
26. А ко не би из вр ши вао за ко на Бо га тво-

је га и за ко на ца ре ва, од мах да му се су ди, 
би ло да се по гу би или да се прог на или да 
се огло би или да се ба ци у там ни цу.
27. Бла го сло вен да је *Го спод Бог ота ца 

на ших, ко ји да де то ца ру у †ср це да укра си 
дом Го спод њи у Је ру са ли му,

*Језд. 6,22. †Нем. 2,12.
28. И да де ми, те на ђох *ми лост пред †ца-

рем и са вјет ни ци ма ње го ви јем и пред сви-
јем сил ни јем кне зо ви ма ца ре ви јем. И ја 
се осло бо дих, јер ру ка Го спо да Бо га мо-
је га бје ше на да мном, и ску пих гла ва ре из 
Изра и ља да иду са мном. *Језд. 9,9. †Нем. 1,11.

Јездрини сапутници, постови и 
дарови. Долазак у Јерусалим.

8.А ово су гла ва ри до мо ва отач ких и 
пле ме они јех што по ђо ше са мном 

из Ва ви ло на за вла де ца ра Ар так серк са:
2. Од си но ва Фи не со ви јех Гир сом; од си-

но ва Ита ма ро ви јех Да ни ло; од си но ва 
Да ви до ви јех Ха тус;
3. Од си но ва Се ха ни је, ко ји бје ше од си-

но ва Фа ро со ви јех, За ха ри ја и с њим на 
број му шки ња сто и пе де сет;
4. Од си но ва Фат-Мо а во ви јех Ели о и нај 

син Зе ра јин и с њим му шки ња двје ста;

5. Од си но ва Се ха ни ји них син Ја си лов и 
с њим му шки ња три сто ти не;
6. И од си но ва Ади но ви јех Евед син Јо-

на та нов и с њим му шки ња пе де сет;
7. И од си но ва Ела мо ви јех Иса и ја син 

Ата ли јин и с њим му шки ња се дам де сет;
8. И од си но ва Се фа ти ји них Зе ва ди ја 

син Ми ха и лов и с њим му шки ња осам-
де сет;
9. Од си но ва Јо а во ви јех Ова ди ја син Је-

хи лов и с њим му шки ња двје ста и осам-
де сет;
10. И од си но ва Се ло ми то ви јех син Јо си-

фи јин и с њим му шки ња сто и ше зде сет;
11. И од си но ва Ви ва је вих За ха ри ја син 

Ви ва јев и с њим му шки ња два де сет и 
осам;
12. И од си но ва Азга до ви јех Јо а нан син 

Ака та нов и с њим му шки ња сто и де сет;
13. И од си но ва Адо ни ка мо ви јех по сљед-

њих по име ну Ели фе лет, Је и ло и Се ма ја и 
с њи ма му шки ња ше зде сет;
14. И од си но ва Ви гва је ви јех Гу тај и За-

вуд, и с њи ма му шки ња се дам де сет.
15. И са бра их код ри је ке ко ја те че у Аву, 

и он дје ста ја смо у око лу три да на; по сли је 
пре гле дах на род и све ште ни ке, али не на-
ђох он дје ни јед но га од си но ва Ле ви је вих.
16. За то по слах Ели је зе ра, Ари ла, Се ма ју 

и Ел на та на и Ја ри ва и Ел на та на и На та на 
и За ха ри ју и Ме су ла ма гла ва ре, и Јо ја-
ри ва и Ел на та на учи те ље,
17. И опра вих их к Иду по гла ва ру у мје-

сту Ка си фи ји, и на у чих их шта ће го во-
ри ти Иду и бра ћи ње го вој Не ти не ји ма у 
мје сту Ка си фи ји да би нам до ве ли слу ге 
за дом Бо га на ше га.
18. И до ве до ше нам, јер до бра ру ка Бо-

жи ја бје ше над на ма, чо вје ка ра зум на 
из ме ђу си но ва Ма ли ја си на Ле ви ја си на 
Изра и ље ва, *Се ре ви ју са си но ви ма ње го-
ви јем и бра ћом ње го вом, њих осам на ест;

*Нем. 8,7.
19. И Аса ви ју и с њим Иса и ју од си но ва 

Ме ра ри је вих, с бра ћом ње го вом и њи хо-
ви јем си но ви ма, њих два де сет,
20. И од Не ти не ја, ко је од ре ди Да вид и 

кнезо ви да слу же Ле ви ти ма, двје ста и 
два де сет Не ти не ја, ко ји сви бјеху име но-
ва ни по и мен це.
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21. Та да огла сих он дје на ри је ци Ави 
пост, да би смо се по ни зи ли пред Бо гом 
сво јим и из мо ли ли у Ње га сре ћан пут 
се би и дје ци сво јој и све му бла гу сво је му.
22. Јер ме би ја ше стид иска ти од ца ра 

вој ске и ко њи ка да нас бра не од не при-
ја те ља пу тем, јер би ја смо ре кли ца ру го-
во ре ћи: Ру ка је Бо га на ше га на до бро над 
сви ма ко ји Га тра же, и ја чи на је Ње го ва и 
гњев на све ко ји Га оста вља ју.
23. Та ко по сти смо и мо ли смо Бо га сво-

је га за то, и умо ли смо Га.
24. Та да одво јих из ме ђу гла ва ра све ште-

нич ких два на ест, Се ре ви ју, Аса ви ју и с 
њи ма де се то ри цу бра ће њи хо ве.
25. И из мје рих им *сре бро и зла то и су-

до ве, при ло ге до му Бо га на ше га што при-
ло жи цар и са вјет ни ци ње го ви и кне-
зо ви ње го ви и сав на род Изра и љев ко ји 
се на ђе; *Језд. 7,15.
26. Из мје рих им у ру ке шест сто ти на и 

пе де сет та ла на та сре бра, и су до ва сре бр-
ни јех сто та ла на та, и сто та ла на та зла та,
27. И два де сет ча ша злат ни јех од ти су ћу 
дра ма, и два су да од мје ди до бре и ску по-

цје не као зла то. 1 драм = 8,40 г
28. И ре кох им: Ви сте све ти Го спо ду и 

ови су су до ви све ти, и ово сре бро и зла то 
дра го во љан је при лог Го спо ду Бо гу ота ца 
ва ших.
29. Па зи те и чу вај те до кле не из мје ри те 

пред гла ва ри ма све ште нич ким и Ле ви-
ти ма и гла ва ри ма отач ких до мо ва Изра-
и ље ви јех у Је ру са ли му у кли је ти ма до ма 
Го спод ње га.
30. И та ко при ми ше све ште ни ци и Ле-

ви ти из мје ре но сре бро и зла то и су до ве 
да од не су у Је ру са лим у дом Бо га на ше га.
31. И по ђо смо од ри је ке Аве два на е сто га 

да на пр во га мје се ца да иде мо у *Је ру са-
лим, и ру ка Бо га на ше га би ја ше над на ма 
и из ба ви нас из ру ку не при ја тељ ских и 
за сје дач ких на пу ту. *Језд. 7,9.
32. И до ђо смо у *Је ру са лим и ста ја смо 

он дје три да на. *Нем. 2,11.
33. А че твр ти дан из мје ри се сре бро и 

зла то и су до ви у до му Бо га на ше га у ру ке 
Ме ри мо ту си ну Ури ји ну све ште ни ку, с 
ко јим би ја ше Еле а зар син Фи не сов, и с 

њи ма Јо за вад син Ису сов и Но а ди ја син 
Ве ну јев, Ле ви ти.
34. Све на број и на мје ру, и мје ра би за-

пи са на од све га у исто ври је ме.
35. И ко ји бјеху у роп ству па се вра ти ше 

из роп ства при не со ше на *жр тву па ље-
ни цу Бо гу Изра и ље ву два на ест ју на ца за 
све га Изра и ља, де ве де сет и шест ов но ва, 
се дам де сет и се дам ја га ња ца, два на ест ја-
ра ца за гри јех, све то на жр тву па ље ни цу 
Го спо ду. *Језд. 6,17.
36. И пре да ше за по ви је сти ца ре ве на-

мје сни ци ма ца ре ви јем и кне зо ви ма с ове 
стра не *Ри је ке, и они пот по мо го ше на-
род и дом Бож ји. Еуфрат  *Језд. 7,21.

Женидба туђинкама. 
Јездрино путовање и 
покајничка молитва.

9.А кад се то свр ши, при сту пи ше к 
ме ни кне зо ви го во ре ћи: На род 

Изра и љев и све ште ни ци и Ле ви ти ни је су 
се одво ји ли од на ро да зе маљ ских због га-
до ва њи хо ви јех, од Ха на не ја, Хе те ја, Фе -
ре зе ја, Је ву се ја, Амо на ца, Мо а ва ца, Ми -
си ра ца и Амо ре ја.
2. Јер узе ше кће ри њи хо ве се би и си но-

ви ма сво јим, те се по ми је ша све ти род с 
на ро ди ма зе маљ ским; и ру ка све ште нич ка 
и гла вар ска бје ше пр ва у том при је сту пу.
3. И кад чух то, раз дри јех ха љи ну сво ју и 

плашт свој, и ску бох ко су с гла ве сво је и 
бра ду сво ју, и сје дох ту жан. чупах
4. И ску пи ше се к ме ни сви ко ји се бо-

ја ху ри је чи Бо га Изра и ље ва за при је ступ 
они јех ко ји до ђо ше из роп ства, а ја сје ђах 
ту жан до ве чер ње жр тве.
5. А о ве чер њој жр тви ус тах од ја да сво-

је га у раз др тој ха љи ни и пла шту, и кле-
кав ши на ко ље на сво ја ра ши рих ру ке 
сво је ка Го спо ду Бо гу сво је му,
6. И ре кох: Бо же мој, сти дим се и сра мим 

се по диг ну ти очи сво је к Те би, Бо же мој; 
јер бе за ко ња на ша на мно жи ше се сврх 
гла ве и кри ви це на ше на ра сто ше до Не ба.
7. Од вре ме на ота ца сво јих до да нас под 

кри ви цом смо ве ли ком, и за бе за ко ња 
сво ја би смо пре да ни ми и ца ре ви на ши 
и све ште ни ци на ши у ру ке ца ре ви ма зе-
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маљ ским под мач, у роп ство, у гра беж и у 
сра мо ту, као што се ви ди да нас.
8. А са да за час до ђе нам ми лост од Го-

спо да Бо га на ше га, те нам оста ви Оста так 
и да де нам *клин у све том мје сту свом да 
би про сви је тлио очи на ше Бог наш и дао 
нам да ма ло одах не мо у роп ству сво јем.

уточиште  *Иса. 22,23.
9. Јер ро бље смо, али у роп ству на шем 

ни је нас оста вио Бог наш, не го нам да де 
те на ђо смо ми лост пред ца ре ви ма пер-
сиј ским дав ши нам да одах не мо да по ди-
гне мо дом Бо га сво је га и опра ви мо пу-
сто ли не ње го ве, и дав ши нам огра ду у 
Ју де ји у Је ру са ли му. рушевине  заштиту
10. Са да, да кле, шта да ка же мо, Бо же 

наш, по сли је то га? Јер оста ви смо за по ви-
је сти Тво је,
11. Ко је си за по вје дио пре ко слу гу сво-

јих про ро ка го во ре ћи: Зе мља у ко ју иде те 
да је на сли је ди те зе мља је не чи ста од не-
чи сто те на ро да зе маљ ских, с га до ва њи-
хо ви јех, ко ји ма је на пу ни ше од кра ја до 
кра ја у не чи сто ти сво јој.
12. И за то *кће ри сво јих не да ј те за си-

но ве њи хо ве, и кће ри њи хо ви јех не узи-
мај те за си но ве сво је, и не тра жи те ми ра 
њи хо ва ни до бра њи хо ва до ви је ка да би-
сте се окри је пи ли и је ли до бра оне зе мље 
и оста ви ли је у на сљед ство си но ви ма сво  -
јим до ви је ка. *5.Мој. 7,3.
13. И по сли је све га што до ђе на нас за 

зла дје ла на ша и за ве ли ку кри ви цу на шу, 
јер си нас, Бо же наш, по ка рао ма ње не го 
што гри је си на ши за слу жу ју, и дао си нам 
Оста так ова кав,
14. Еда ли ће мо опет пре сту па ти за по ви-

је сти Тво је и при ја те љи ти се с ови јем гад-
ни јем на ро ди ма? Не би ли се раз гње вио 
на нас, до кле нас не би по тро да ни је дан 
не оста не и не из ба ви се?
15. *Го спо де Бо же Изра и љев, Ти си пра-

ве дан, јер оста смо Оста так, као што се 
ви ди да нас. Ево ми смо пред То бом с кри-
ви цом сво јом, прем да се не мо же ста ја ти 
пред То бом за то. *Дан. 9,14; Псал. 130,3.

Израиљци отпуштају жене 
туђинке.

10.А кад се мо ља ше Је здра и ис-
по ви је да ше гри је хе пла чу ћи 

и ле же ћи пред до мом Бож јим, ску пи се к 
ње му из *Изра и ља ве ли ко мно штво љу ди 
и же на и дје це; и на род пла ка ше ве о ма.

*Дан. 9,20.
2. Та да про го во ри Се ха ни ја син Је хи лов 

од си но ва Ела мо ви јех и ре че Је здри: Ми 
смо са гри је ши ли Бо гу сво је му што узе-
смо же не ту ђин ке из на ро да зе маљ ских; 
али још има на да ња Изра и љу за то.
3. Да учи ни мо са да за вјет Бо гу сво је му, 

да от пу сти мо све же не и по род њи хов по 
во љи Го спод њој и они јех ко ји се бо је за-
по ви је сти Бо га на ше га, и по за ко ну не ка 
бу де.
4. Уста ни, јер је ово твој по сао; а ми ће мо 

би ти уза те, бу ди сло бо дан и ра ди.
5. Та да уста Је здра, и за кле гла ва ре све-

ште нич ке и Ле ви те и све га Изра и ља да 
учи не та ко. И за кле ше се.
6. По том уста Је здра ис пред до ма Бо жи-

је га, и оти де у кли јет Јо а на на си на Ели-
а си во ва; и ушав ши не је де хље ба ни ти 
во де пи, јер ту жа ше ра ди при је сту па они-
јех ко ји бјеху у роп ству.
7. По том огла си ше по Ју де ји и Је ру са-

ли му, сви јем ко ји се вра ти ше из роп ства, 
да се оку пе у Је ру са лиму,
8. А ко не би до шао за три да на по до го-

во ру кне жев ском и стар је шин ском, да се 
све има ње ње го во ра за спе, а сам да се од-
лу чи од збо ра они јех ко ји се вра ти ше из 
роп ства. одстрани
9. Та ко се ску пи ше сви љу ди од Ју де и Ве-

ни ја ми на у Је ру са лим за три да на, мје-
се ца де ве то га. И сје ђа ше сав на род на 
ули ци пред до мом Бож јим др шћу ћи због 
те ства ри и од да жда.
10. Та да устав ши Је здра све ште ник ре че им: 

Ви са гри је ши сте што се оже ни сте ту ђин-
ка ма, те умно жи сте кри ви цу Изра и ље ву.
11. За то са да ис по вје ди те се *Го спо ду 

Бо гу ота ца сво јих, и учи ни те во љу Ње-
го ву, и од вој те се од на ро да зе маљ ских и 
же на ту ђи н ки. *Јер. 3,13.
12. И сав збор од го во ри и ре че иза гла са: 

Ка ко нам ка за учи ни ће мо.
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Немијина молитва за његову 
несрећну отаџбину.

1.Ри је чи *Не ми је си на Аха ли ји на. 
Мје се ца Хи сле ва го ди не два де-

се те кад би јах у †Су са ну гра ду,
*Нем. 10,1.   новембар/децембар   †Јест. 1,2.

2. До ђе Ана ни је је дан од бра ће мо је с не-
ки ма из Ју де је; и за пи тах их за Ју деј це, за 
Оста так што бје ше остао од роп ства, и за 
Је ру са лим.
3. А они ми ре ко ше: Оста так што оста 

од роп ства он дје у зе мљи, у ве ли кој је не-

13. Али на ро да има мно го и иде дажд, не 
мо же се ста ја ти на по љу, а тај по сао ни је за 
је дан дан ни за два, јер нас има мно го ко ји 
са гри је ши смо у том.
14. Да се од ре де кне зо ви на ши из све га 

збо ра, па ко ји су год у гра до ви ма на шим 
оже ње ни ту ђин ка ма не ка до ла зе у од ре-
ђе но ври је ме и с њи ма стар је ши не сва-
ко га гра да и су ди је, до кле не од вра ти мо 
од се бе же сто ки *гњев Бо га сво је га за ту 
ствар. *4.Мој. 25,4.
15. И супротставише се томе Јо на тан син 

Аса и лов и Ја зи ја син Те ку јев; а Ме су лам и 
Са ве тај Ле ви ти по ма га ше им.
16. И учи ни ше та ко ко ји се вра ти ше из 

роп ства. И одво ји ше се Је здра све ште-
ник и гла ва ри до мо ва отач ких по до мо-
ви ма ота ца сво јих, сви по и мен це, и сје-
до ше пр во га да на де се то га мје се ца да из-
ви ђа ју ствар.
17. И до пр во га да на пр во га мје се ца свр-

ши ше са сви ма они ма ко ји се би ја ху оже-
ни ли ту ђин ка ма.
18. А на ђо ше се из ме ђу си но ва све ште-

нич ких оже ње ни ту ђин ка ма: Из ме ђу си-
но ва *Ису са си на †Јо се де ко ва и бра ће ње-
го ве: Ма си ја и Ели је зер и Ја рив и Ге да ли ја;

  Агеј 1,1; *Агеј 1,12. †Зах. 6,11.
19. И да до ше ру ке да ће пу сти ти же не 

сво је; и ко ји би ја ху згри је ши ли при не-
со ше по јед но га ов на за кри ви цу сво ју;
20. И од си но ва Ими ро ви јех Ана ни је и 

Зе ва ди ја;
21. И од си но ва Ха ри мо ви јех Ма си ја и 

Или ја и Се ма ја и Је хи ло и Ози ја,
22. И од си но ва Пас хо ро ви јех Ели о и нај, 

Ма си ја, Исма и ло, На та на и ло, Јо за вад и 
Ела са,
23. И од Ле ви та Јо за вад и Си меј и Ке ла ја, 

то је Ке ли та, и Пе та ја и Ју да и Ели је зер;

24. И од пје ва ча Ели ја сив; и од вра та ра 
Са лум и Те лем и Ури ја;
25. А од Изра и ља, од си но ва *Фа ро со ви-

јех Ра ми ја и Је зи ја и Мал хи је и Ми ја мин и 
Еле а зар и Мал хи ја и Ве на ја; *Језд. 2,3.
26. И од си но ва Ела мо ви јех: Ма та ни ја, 

За ха ри ја и Је хи ло и Ав ди ја и Је ре мот и 
Или ја;
27. И од си но ва За то ви јех Ели о и нај, 

Ели ја сив, Ма та ни ја и Је ри мот и За вад и 
Ази за;
28. И од си но ва Ви ва је ви јех Јо а нан, Ана-

ни ја, За вај, Атлај,
29. И од си но ва Ва ни је вих Ме су лам, Ма-

лух и Ада ја, Ја сув и Сеал и Ра мот;
30. И од си но ва Фат-Мо а во ви јех Ад на и 

Хе лал, Ве на ја, Ма си ја, Ма та ни ја, Ве зе ле-
и ло и Ви нуј и Ма на си ја;
31. И од си но ва Ха ри мо ви јех Ели је зер, Је-

си ја, *Мал хи ја, Се ма ја, Си меун, *Нем. 3,11.
32. Ве ни ја мин, Ма лух, Се ма ри ја;
33. Од си но ва Асу мо ви јех Ма те нај, Ма-

та та, За вад, Ели фе лет, Је ре мај, Ма на си ја, 
Си меј;
34. Од си но ва Ва ни је вих Ма да ја, Амрам 

и Уи ло.
35. Ве на ја, Ве де ја, Хе луј,
36. Ва ни ја, Ме ри мот, Ели ја сив,
37. Ма та ни ја, Ма те нај и Ја сав,
38. И Ва ни је, Ви нуј, Си меј,
39. И Се ле ми ја и На тан и Ада ја,
40. Мах на де вај, Са сај, Са рај,
41. Аза ре и ло и Се ле ми ја, Се ма ри ја,
42. Са лум, Ама ри ја, Јо сиф;
43. Од си но ва Не во ви јех: Је си ло, Ма та-

ни ја, За вад, Зе ви на, Ја дав, Јо и ло и Ве на ја.
44. Сви се ови би ја ху оже ни ли ту ђин-

ка ма и не ке из ме ђу њих би ја ху и дје цу из-
ро ди ле.

КЊИ ГА НЕ МИ ЈИ НА
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во љи и сра мо ти, и зид је је ру са лим ски 
раз ва љен и вра та су му ог њем по па ље на.
4. А кад чух те ри је чи, сје дох и пла ках, и 

ту жих не ко ли ко да на, и по стих и мо лих 
се пред Бо гом не бе ским,
5. И ре кох: Ох Го спо де Бо же не бе ски, 

Бо же ве ли ки и стра шни, ко ји чу ваш за-
вјет и ми лост они ма ко ји Те љу бе и др же 
Тво је за по ви је сти.
6. Не ка бу де ухо Тво је при гну то и очи 

Тво је отво ре не да чу јеш мо ли тву слу ге 
сво је га ко јом се са да мо лим пред То бом 
дан и ноћ за си но ве Изра и ље ве, слу ге 
Тво је, и ис по ви је дам гри је хе си но ва Из-
ра   и ље ви јех ко ји ма Ти згри је ши смо.
7. Скри ви смо Ти и не др жа смо за по ви је-

сти ни уре да ба ни за ко на ко је си за по вје-
дио пре ко Мој си ја слу ге сво је га.
8. Али се опо ме ни ри је чи, ко ју си за по-

вје дио Мој си ју слу зи сво је му го во ре ћи: 
Ви ће те згри је ши ти и Ја ћу вас ра си ја ти 
ме ђу на ро де;
9. Али ако се обра ти те к Ме ни и ста не те 

др жа ти за по ви је сти Мо је и тво ри ти их, ако 
бу де те за гна ни и на крај сви је та, са бра ћу 
вас одан де и од ве шћу вас на мје сто ко  је сам 
иза брао да он дје на ста ним име сво је.
10. А ово су слу ге Тво је и на род Твој, ко ји 

си ис ку пио си лом сво јом ве ли ком и ру-
ком сво јом кр јеп ком.
11. Ох *Го спо де, не ка бу де ухо Тво је при-

гну то к мо ли тви слу ге Тво је га и к мо ли тви 
слу гу Тво јих, ко ји су ра ди бо ја ти се име на 
Тво је га, и дај да нас сре ћу слу зи сво је му и 
учи ни да на ђе †ми лост пред ови јем чо вје-
ком. А ја би јах пе хар ник ца рев.

*Језд. 7,28. †Јер. 42,12.

Цар допушта Немији
да обнови Јерусалим.

2.А мје се ца Ни са на го ди не два де-
се те *Ар так серк са ца ра би ја ше 

ви но пред њим, и ја узев ви но да дох га 
ца ру. А пре ђе не би јах не ве сео пред њим.

март/април (јеврејски: авив)  *Језд. 7,1.
2. И ре че ми цар: Што си ли ца не ве се ла, 

кад ни је си бо ле стан? Ни је дру го не го ту га 
у ср цу. А ја се упла ших вр ло.
3. И ре кох ца ру: Да је жив цар до ви је ка, 

ка ко не бих био ли ца не ве се ла, кад је град 

гдје су гро бо ви мо јих ота ца опу стио и 
вра та му ог њем спа ље на?
4. А цар ми ре че: Шта хо ћеш? Та да се по-

мо лих Бо гу не бе ско ме,
5. И ре кох ца ру: Ако је угод но ца ру и ако 

ти је мио слу га твој, по шљи ме у Ју де ју у 
град гдје су гро бо ви ота ца мо јих да га са-
гра дим.
6. А цар ми ре че, а же на ње го ва сје ђа ше 

до ње га: Ко ли ко ти вре ме на тре ба за пут, 
и кад ћеш се вра ти ти? И би угод но ца ру, и 
пу сти ме, кад му ка зах ври је ме.
7. По том ре кох ца ру: Ако је угод но ца ру, 

да ми се да књи га на кне зо ве пре ко Ри је ке 
да ме пра те, до кле не до ђем у Ју де ју,
8. И књи га на Аса фа чу ва ра шу ме ца ре ве 

да ми да др ва за брв на за вра та од дво ра 
уз дом Бож ји и за зид град ски и за ку ћу у 
ко ју ћу ући. И да де ми цар, јер до бра ру ка 
Бо га мо је га бје ше на да мном.
9. И та ко до ђох кне зо ви ма пре ко Ри је ке, 

и да дох им књи ге ца ре ве. А цар по сла са 
мном вој во де и ко њи ке.
10. А кад то чу Са на ва лат Оро ња нин и 

То ви ја слу га Амо нац, би им вр ло мр ско 
што до ђе чо вјек да се по ста ра за до бро 
си но ви ма Изра и ље ви јем.
11. По том до ђох у *Је ру са лим, и бих он-

дје три да на. *Језд. 8,32.
12. Па ус тах но ћу с не ко ли ко љу ди, а ни-

ко ме не ка зах што ми је Бог мој дао у ср це 
да учи ним у Је ру са ли му; и не имах кљу-
се та са со бом осим оно га на коме ја хах.
13. И изи ђох но ћу на Вра та од до ли не, на 

из вор Зма јев ски, и на вра та Гној на, и раз-
гле дах зи до ве *је ру са лим ске ка ко бје ху 
ра зва ље ни и ка ко му вра та бје ху ог њем 
по па ље на. *Нем. 1,3.
14. Оту да про ђох на Из вор ска вра та и на 

Цар ско је зе ро, а он дје не бје ше мје ста да 
кљу се по да мном при је ђе.
15. За то ја хах уз по ток по но ћи и раз гле-

дах зид, па се вра тих на вра та од *до ли не, 
и та ко до ђох на траг. *Јер. 31,40.
16. Али по гла ва ри не зна ди ја ху ку да сам 

ишао ни шта сам ра дио, јер до та да не би-
јах ни шта ре као ни Ју деј ци ма ни све ште-
ни ци ма ни кне зо ви ма ни по гла ва ри ма 
ни дру ги ма ко ји упра вља ху по слом.
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17. За то им ре кох: ви ди те у ка квом смо 
злу, Је ру са лим пуст и вра та му по па ље на 
ог њем; дај те да зи да мо зи до ве *је ру са лим-
ске, да ви ше не бу де мо руг. *2.О цар. 25,10.
18. И ка зах им ка ко је до бра ру ка Бо га 

мо је га на да мном и ри је чи ца ре ве ко је 
ми је ре као. Та да ре ко ше: Уста ни мо и зи-
дај мо. И укри је пи ше им се ру ке на до бро.
19. А кад то чу Са на ва лат Оро ња нин и 

То ви ја слу га, Амо нац и Ги сем Ара пин, 
пот сми је ва ше нам се и ру га ше нам се го-
во ре ћи: Шта то ра ди те? Да се не ће те од-
мет ну ти од ца ра?
20. А ја им од го во рих и ре кох: Бог не бе-

ски да ће нам сре ћу, а ми слу ге Ње го ве ус-
та смо и зи да мо; али ви не ма те ди је ла ни 
пра ва ни спо ме на у Је ру са ли му.

Опис зидова јерусалимскијех, 
и њихови градитељи.

3.И уста *Ели ја сив по гла вар све ште-
нич ки и бра ћа ње го ва све ште-

ни ци и зи да ше вра та ов чи ја, и осве ти ше 
их и мет ну ше им кри ла, и осве ти ше их до 
ку ле †Ме је, до ку ле ‡Ана не и ло ве.

*Нем. 12,10. †Нем. 12,39. ‡Јер. 31,38.
2. А до ње га зи да ше Је ри хо ња ни, а до 

њих зи да За хур син Имри јев;
3. А вра та Ри бља зи да ше си но ви Асе на-

ји ни, они их по брв на ше и мет ну ше кри ла 
и бра ве и при је вор ни це.
4. А од њих опра вља Ме ри мот син Ури је 

си на Ако со ва; а до њих опра вља Ме су лам 
син Ва ра хи је си на Ме си за ве и ло ва; а до 
њих опра вља Са док син Ва нин.
5. А до њих опра вља ше Те ко ја ни, али 

старје шине њи хо ве не са ви ше вра та сво-
је га на слу жбу Го спо ду сво је му.
6. А Ста ра вра та опра вља Јо дај син Фа се-

јин и Ме су лам син Ве со ди јин, они их по-
брв на ше и мет ну ше кри ла и бра ве и при-
је вор ни це.
7. А до њих опра вља ше Ме ла ти ја Га ва о-

ња нин и Ја дон Ме ро ња нин, љу ди из Га-
ва о на и из Ми спе до сто ли це кне за с ове 
стра не Ри је ке.
8. До њих опра вља Узи ло син Ара хи јин 

зла тар; а до ње га опра вља Ана ни ја син 
апо те кар ски. И утврдише Је ру са лим до 
Ши ро ко га зи да.

9. А до њих опра вља Ре фа ја син Оров 
погла вар над по ло ви ном кра ја је ру са-
лим ско га.
10. А до њих опра вља Је да ја син Ару ма-

фов пре ма сво јој ку ћи, а до ње га опра вља 
Ха тус син Асав ни јин.
11. То ли ко опра вља Мал хи ја син Ха ри мов 

и Асув син Фат-Мо а вов и ку лу код пе ћи.
12. А до ње га опра вља Са лум син Ло и-

сов, по гла вар над по ло ви ном кра ја је ру-
са лим ско га са кће ри ма сво јим.
13. Вра та до лин ска опра вља Анун са ста-

нов ни ци ма за ној ским; они их са гра ди ше 
и мет ну ше кри ла и бра ве и при је вор ни це, 
и ти су ћу ла ка та зи да до Гној ни јех вра та.
14. А Гној на вра та опра вља Мал хи ја син 

Ри ха вов по гла вар над кра јем вет-ке-
рем ским, он их са гра ди и мет ну кри ла и 
бра ве и при је вор ни це.
15. А вра та Из вор ска опра вља Са лум 

син Хол-Озин, *по гла вар над кра јем у 
†Ми спи, он их са гра ди и по кри и мет ну 
им кри ла и бра ве и при је вор ни це; и зид 
код ба ње Си ло ам ске од вр та ‡ца ре ва до 
ба са ма ка ко ји сла зе из гра да Да ви до ва.

*Нем. 3,19. †Исус Н. 18,26. ‡2.О цар. 25,4.
16. За њим опра вља Не ми ја син Азву ков 

по гла вар над по ло ви ном кра ја Вет-Сур-
ско га до пре ма гро бо ви ма Да ви до ви јем и 
до је зе ра на чи ње но га и до ку ће ју нач ке.
17. За њим опра вља ше Ле ви ти, Ре ум син 

Ва ни јев, а до ње га опра вља Аса ви ја по-
гла вар над по ло ви ном кра ја ке ил ско га са 
сво јим кра јем.
18. За њим опра вља ше бра ћа њи хо ва, Ва-

вај син Ина да дов по гла вар над по ло ви-
ном кра ја ке ил ско га.
19. А до ње га опра вља Есер син Ису сов 

по гла вар од Ми спе то ли ко пре ма мје сту 
ку да се иде к ри зни ци на углу.
20. За њим раз гор јев ши се Ва рух син За-

ва јев опра вља то ли ко од угла до вра та од 
ку ће Ели ја си ва по гла ва ра све ште нич ко га.
21. За њим опра вља Ме ри мот син Ури је 

си на Ако со ва то ли ко од вра та ку ће Ели ја-
си во ве до кра ја ку ће Ели ја си во ве.
22. А за њим опра вља ше све ште ни ци 

ко ји жи вља ху у рав ни ци.
23. За њи ма опра вља Ве ни ја мин и Асув 

пре ма сво јим ку ћа ма; а за њи ма опра вља 
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Аза ри ја син Ма си је си на Ана ни ји на уз 
сво ју ку ћу.
24. За њим опра вља Ви нуј син Ина да дов 

то ли ко од ку ће Аза ри ји не до са вит ка и до 
угла.
25. Фа лал син Уза јев опра вља пре ма са-

вит ку и пре ма ку ли ко ја се из ди же из гор-
ње га до ма ца ре ва код три је ма там нич-
ко га; за њим Фе да ја син Фа ро сов;
26. И Не ти не ји ко ји жи вља ху у Офи лу, 

до пре ма вра ти ма Во де ни јем на ис ток и 
ку ли Ви со кој;
27. За њи ма опра вља ше Те ко ја ни то ли-

 ко пре ма ве ли кој ку ли Ви со кој до зи да 
офил ско га;
28. Од вра та Коњ ских опра вља ше све-

ште ни ци сва ки пре ма сво јој ку ћи;
29. За њи ма опра вља Са док син Ими-

ров пре ма сво јој ку ћи; а за њим опра вља 
Се ма ја син Се ха ни јин, чу вар вра та Ис-
точ ни јех;
30. За њим опра вља Ана ни ја син Се ле-

ми јин и Анун ше сти син Са ла фов, то-
ли ко; за њи ма опра вља Ме су лам син Ва-
ра хи јин пре ма сво јој кли је ти;
31. За њим опра вља Мал хи ја син зла та рев 

до ку ће не ти неј ске и тр го вач ке пре ма вра-
ти ма Миф кад ским до уз бр ди це на углу;
32. А из ме ђу уз бр ди це на углу и Ов чјих 

вра та опра вља ше зла та ри и тр гов ци.
Зидање се наставља и поред 

поруга и сметњи.

4.А кад чу *Са на ва лат да зи да мо зид, 
раз гње ви се и ра ср ди се вр ло, и 

ру га ше се Је вре ји ма, *Нем. 2,10.
2. И го во ра ше пред бра ћом сво јом и вој-

ни ци ма са ма риј ским: Шта ра де ти не-
моћ ни Ју деј ци? Хо ће мо ли их оста ви ти? 
Хо ће ли при но си ти жр тве? Хо ће ли са да 
завр ши ти? Еда ли ће у жи вот по вра ти ти 
из пра ха ка ме ње спа ље но?
3. А То ви ја Амо нац ко ји би ја ше уза њ 

ре че: Не ка зи да ју; да ли си ца до ђе, про ва-
ли ће ка ме ни зид њи хов.
4. Чуј, Бо же наш, ка ко нас пре зи ру; 

обра ти руг њи хов на њи хо ву гла ву, и дај 
да бу ду гра беж у зе мљи гдје би ро бо ва ли.
5. И не по кри вај бе за ко ња њи хо ва, и 

гри јех њи хов да се не из бри ше пред То-
бом, јер Те гњеви ше на оне ко ји зи да ју.

6. И та ко зи да смо зид, и сав се зид са-
ста ви до по ло ви не, и на род има ше во љу 
да ра ди.
7. А кад чу Са на ва лат и То ви ја и Ара пи и 

Амон ци и Азо ћа ни да се опра вља зид је-
ру са лим ски и да се по че ло за тва ра ти што 
је про ва ље но, раз гње ви ше се вр ло;
8. И сло жи ше се сви за јед но да до ђу и да 

уда ре на Је ру са лим и да сме ту. га сруше
9. А ми се мо ли смо Бо гу сво је му и по ста-

вља смо стра жу пре ма њи ма дан и ноћ од 
стра ха њи хо ва.
10. А *Ју деј ци ре ко ше: кло ну ла је сна га 

но си о ци ма, а пра ха има мно го, не мо-
же мо зи да ти зи да. *Нем. 4,2.
11. А на ши не при ја те љи ре ко ше: Да не 

до зна ду и не опа зе, до кле не до ђе мо ус-
ред њих, па ће мо их по би ти и пре ки ну ти 
по сао.
12. Али до ђо ше Ју деј ци ко ји код њих жи-

вља ху, и ка за ше нам де сет пу та: Чу вај те 
сва мје ста ку да се иде к на ма.
13. Та да на мје стих на род у ни зи ма иза зи да 

и на стр ме ни ма, по ста вих на род по по ро-
ди ца ма с ма че ви ма и ко пљи ма и лу ко ви ма.
14. И раз гле дав ши ус тах и ре кох стар је-

ши на ма и гла ва ри ма и оста лом на ро ду: 
Не бој те их се. По ме ни те Го спо да ве ли-
ко га и стра шно га, и биј те се за бра ћу 
сво ју, за си но ве сво је и кће ри сво је, за 
же не сво је и ку ће сво је.
15. А кад чу ше не при ја те љи на ши да смо 

до зна ли, раз би Го спод њи хо ву на мје ру, и 
ми се вра ти смо сви к зи ду, сва ки на свој 
по сао.
16. И ота да по ло ви на мо јих мо ма ка по-

сло ва ше, а дру га по ло ви на др жа ше ко пља 
и шти то ве и лу ко ве и окло пе, и кне зо ви 
ста ја ху иза све га до ма Ју ди на.
17. И ко ји зи да ху и ко ји но ша ху те рет 

и ко ји то ва ра ху, сва ки јед ном ру ком ра-
ђа ше, а у дру гој др жа ше ко пље.
18. А ко ји зи да ху, сва ки има ше мач при-

па сан уз бе дри цу, и та ко зи да ху. А тру бач 
ста ја ше код ме не.
19. Јер ре кох стар је ши на ма и гла ва ри ма 

и оста лом на ро ду: По сао је ве лик и дуг, и 
ми смо се ра су ли по зи ду да ле ко је дан од 
дру го га.
20. Гдје чу је те тру бу да тру би, она мо тр-

чи те к на ма; Бог наш во је ва ће за нас.
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21. Та ко обављасмо по сао, и по ло ви на их 
др жа ше ко пља од зо ре па до кле зви је зде 
не изи ђу.
22. У то ври је ме још ре кох на ро ду: Сва ки 

с мом ком сво јим не ка но ћу је у Је ру са-
ли му да би нам но ћу стра жи ли, а да њу ра-
ди ли.
23. А ја и мо ја бра ћа и мом ци мо ји и стра-

жа ри што иду за мном не ће мо свла чи ти 
са се бе ха љи на; у сва ко га да је мач и во да.

Немија ослобађа сиромахе од терета 
државних. Несебичан државник.

5.И ста де ве ли ка ви ка љу ди и же на 
на *бра ћу њи хо ву †Ју деј це.

*5.Мој. 15,7. †Иса. 5,7.
2. Јер не ки го во ра ху: Нас и си но ва на-

ших и кће ри на ших има мно го; да до ба-
ви мо жи та да је де мо и оста не мо жи ви.
3. Дру ги опет го во ра ху: Да за ло жи мо по-

 ља сво ја и ви но гра де и ку ће да до би је мо 
жи та у овој гла ди.
4. Још дру ги го во ра ху: Да узај ми мо но-

ва ца на по ља сво ја и ви но гра де за да нак 
цар ски. порез
5. А ти је ло је на ше као ти је ло бра ће на ше, 

си но ви на ши као њи хо ви си но ви, и ето 
тре ба да да мо си но ве сво је и кће ри сво је у 
ро бље, и не ке кће ри на ше већ су ро би ње, 
а ми не мо же мо ни шта, јер по ља на ша и 
ви но гра де на ше др же дру ги.
6. За то се ра ср дих вр ло, кад чух ви ку њи-

хо ву и те ри је чи.
7. И сми слих у ср цу свом и уко рих кне-

зо ве и по гла ва ре, и ре кох им: Ви ме ће те 
бре ме на сва ки на бра та сво је га. И са звах 
ве ли ки збор због њих.
8. И ре кох им: Ми от ку пи смо ко ли ко мо го-

смо бра ћу сво ју Ју деј це што бје ху про да ни 
на ро ди ма; а ви ли ће те про да ва ти бра ћу 
сво ју или ће се про да ва ти на ма? А они уму-
ко ше и не на ђо ше што би од го во ри ли.
9. И ре кох: Ни је до бро што ра ди те. Не 

тре ба ли вам хо ди ти у стра ху Бо га на-
ше га да нам се не ру га ју на ро ди, не при ја-
те љи на ши?
10. И ја и бра ћа мо ја и мом ци мо ји да-

ва ли смо им но ва ца и жи та; али опро-
сти мо им тај дуг.
11. Хај де вра ти те им да нас по ља њи хо ва 

и ви но гра де и ма сли ни ке и ку ће и што им 

на сто ти ну узи ма те од нов ца и жи та и 
ви на и уља. камату
12. А они од го во ри ше: Вра ти ће мо и не-

ће мо иска ти од њих; учи ни ће мо ка ко ве-
лиш. Та да са звах све ште ни ке, и за клех их 
да ће та ко учи ни ти.
13. И ис тре сох ње дра сво ја и ре кох: Ова-

 ко да ис тре се Бог сва ко га из ку ће ње го ве 
и из тру да ње го ва ко год не ис пу ни ове 
ри је чи, и ова ко да се ис тре се и бу де пра-
зан. И сав збор ре че: Амин. И хва ли  ше Го-
спо да, и учи ни на род по тој ри је чи.
14. И откад ми цар за по вје ди да им бу дем 

упра ви тељ у зе мљи Ју ди ној, од го ди не 
два де се те до три де сет дру ге го ди не *ца ра 
†Ар так серк са, два на ест го ди на, ја и бра ћа 
мо ја не је до смо хра не упра ви тељ ске.

*Нем. 2,6. †Нем. 13,6.
15. А пре ђа шњи упра ви те љи ко ји би ја ху 

при је ме не би ја ху те шки на ро ду узи ма-
ју ћи од ње га хље ба и ви на осим че тр де сет 
си ка ла сре бра, и слу ге њи хо ве за по ви је-
да ху по на ро ду; али ја та ко не чи них бо-
је ћи се Бо га.
16. Не го и око гра ђе ња зи да ра дих, и не 

ку пи смо њи ве; и сви мом ци мо ји би ја ху 
ску па он дје на по слу.
17. И Ју де ја ца и по гла ва ра сто и пе де сет 

љу ди и ко ји до ла жа ху к на ма из окол ни-
јех на ро да би ја ху за мо јим сто лом.
18. И го то вља ше се сва ки дан по јед но 

го ве че, шест ова ца иза бра ни јех, и пти це 
го то вља ху ми се, и сва ких де сет да на да-
ва ше се сва ко ја ко га ви на из о би ла. И опет 
не исках хра не упра ви тељ ске; јер слу жба 
бје ше те шка на ро ду.
19. По ме ни ме, Бо же мој, на до бро за све 

што сам чи нио ово ме на ро ду.
Немија избјегава непријатељске 
замке и довршава градски зид.

6.А кад чу *Са на ва лат и То ви ја и Ги -
сем Ара пин и оста ли на ши не при-

ја те љи да сам са зи дао зид и да ни је оста ло 
у ње му ни шта про ва ље но, а до та да још не 
би јах на мје стио кри ла на вра та, *Нем. 2,10.
2. По сла Са на ва лат и Ги сем к ме ни и по-

ру чи: Хо ди да се са ста не мо у неком од 
се ла у по љу онон ском. А они ми шља ху 
зло по ме.
3. И по слах к њи ма гла сни ке и по ру чих: 

У по слу сам ве ли ком, за то не мо гу до ћи. 
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Јер би стао по сао, кад бих га оста вио да 
до ђем к ва ма.
4. И сла ше та ко к ме ни че ти ри пу та; и ја 

им она ко од го во рих.
5. Та да Са на ва лат по сла к ме ни та ко пе ти 

пут слу гу сво је га с књи гом отво ре ном у 
ру ци.
6. А у њој пи са ше: Чу је се по на ро ди ма и 

Га смуј ка же да се ти и Ју деј ци ми сли те од-
мет ну ти, за то зи даш зид, и хо ћеш да им 
бу деш цар, ка ко се го во ри,
7. И да си по ста вио про ро ке да раз гла-

шу ју за те бе у Је ру са ли му и го во ре: Цар је 
у Ју де ји. А то ће до ћи до ца ра; не го хо ди да 
се до го во ри мо.
8. Та да по слах к ње му и по ру чих: Ни је та-

 ко ка ко ти ка жеш; не го си сам из ми слио.
9. Јер они сви шћа ху нас упла ши ти го-

во ре ћи: Кло ну ће ру ке њи хо ве од по сла 
и не ће га завр ши ти. За то, Бо же, укри је пи 
ру ке мо је.
10. Јо ште оти дох у ку ћу Се ма ји си ну Да-

ла је си на Ме та ве ли о ва, ко ји се бје ше за-
тво рио, и ре че ми: Да оти де мо за јед но у 
дом Бож ји усред цр кве и да за кљу ча мо 
вра та цр кви, јер ће до ћи да те уби ју, до ћи 
ће но ћу да те уби ју.
11. А ја ре кох: Зар ће чо вјек ка кав сам ја бје -

жа ти? Или ко би ова кав ка кав сам ја ушао у 
цр кву да оста не у жи во ту? Не ћу ићи.
12. И ра зу мјех да га ни је Бог по слао, не го 

то про ро штво ка за за ме, јер га То ви ја и 
Са на ва лат пот ку пи ше.
13. За то бје ше пот ку пљен да ме упла ши 

да она ко учи ним и згри је шим да бих се 
осра мо тио да ме мо гу ру жи ти.
14. По ме ни, Бо же мој, То ви ју и Са на ва-

ла та по ови јем дје ли ма њи хо ви јем, и Но-
а ди ју про ро чи цу и дру ге про ро ке ко ји ме 
шћа ху упла ши ти.
15. И та ко до вр ши се зид два де сет пе то га 

да на мје се ца Елу ла за пе де сет и два да на.
август/септембар

16. И кад чу ше сви не при ја те љи на ши и 
ви дје ше сви на ро ди ко ји би ја ху око нас, 
упла ши ше се вр ло, јер по зна ше да је Бог 
наш учи нио то дје ло.
17. И у оне да не мно ги гла ва ри ју деј ски 

сла ху књи ге То ви ји, и од То ви је њи ма до-
ла жа ху књи ге.

18. Јер мно ги Ју деј ци би ја ху му се за-
кле ли; јер бје ше зет Се ха ни ји си ну Ара-
хо ву, и Јо а нан син ње гов бје ше оже њен 
кћер ју Ме су ла ма си на Ва ра хи ји на.
19. И го во ра ху пре да мном до бро о ње му, 

и ри је чи мо је до ка зи ва ху му; и То ви ја 
сла ше књи ге да ме упла ши. преношаху

Постављање градскијех 
стражара. Пребројавање народа. 

Добровољни прилози.

7.А кад се са зи да зид и на мје стих 
вра та, и по ста вље ни бјеху вра-

та ри и пје ва чи и Ле ви ти,
2. За по вје дих Ана ни ју бра ту сво је му и 

Ана ни ји за по вјед ни ку од гра да је ру са-
лим ско га, јер бје ше вје ран чо вјек и бо-
ја ше се Бо га ви ше не го мно ги,
3. И ре кох им: Да се не отва ра ју вра та је-

ру са лим ска до кле сун це не огри је, и кад 
они што сто је он дје за тво ре вра та, огле-
дај те, и да се по ста ве стра жа ри из ме ђу 
ста нов ни ка је ру са лим ских, сва ки на 
сво ју стра жу и сва ки пре ма сво јој ку ћи.
4. А град би ја ше ши рок и ве лик, али на-

ро да бје ше ма ло у ње му и ку ће не бје ху 
по гра ђе не.
5. И Бог мој да де ми у ср це, те са брах гла-

ва ре и стар је ши не и на род да се из бро је 
по пле ме ни ма. И на ђох књи гу, у ко јој би-
ја ше при је пис они јех ко ји се вра ти ше 
пр ви пут; и на ђох у њој за пи са но:
6. Ово су љу ди из ово га кра ја што се вра-

ти ше из роп ства из ме ђу они јех ко ји беху 
пре се ље ни, ко је пре се ли На ву хо до но сор 
цар ва ви лон ски, па се вра ти ше у Је ру са-
лим и у Ју де ју, сва ки у свој град,
7. Ко ји до ђо ше са Зо ро ва ве љем, Ису сом, 

Не ми јом, Аза ри јом, Ра ми јом, На ма ни-
јем, Мар до хе јем, Вил са ном, Ми спе ре том, 
Ви гва јем, Не у мом, Ва ном; на број бје ше 
љу ди на ро да Изра и ље ва:
8. Си но ва Фа ро со ви јех дви је ти су ће и 

сто и се дам де сет и два;
9. Си но ва Се фа ти ји них три ста и се дам-

де сет и два;
10. Си но ва Ара хо ви јех шест сто ти на и 

пе де сет и два;
11. Си но ва Фат-Мо а во ви јех, од си но ва 

Ису со ви јех и Јо а во ви јех дви је ти су ће и 
осам сто ти на и осам на ест;
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12. Си но ва Ела мо ви јех ти су ћа и двје ста 
и пе де сет и че ти ри;
13. Си но ва За ту је вих осам сто ти на и че-

тр де сет и пет;
14. Си но ва За ха је вих се дам сто ти на и 

ше зде сет;
15. Си но ва Ви ну је вих шест сто ти на и 

че тр де сет и осам;
16. Си но ва Ви ва је вих шест сто ти на и 

два де сет и осам;
17. Си но ва Азга до ви јех дви је ти су ће и 

три сто ти не и два де сет и два;
18. Си но ва Адо ни ка мо ви јех шест сто-

ти на и ше зде сет и се дам;
19. Си но ва Ви гва је ви јех дви је ти су ће и 

ше зде сет и се дам;
20. Си но ва Ади но ви јех шест сто ти на и 

пе де сет и пет;
21. Си но ва Ати ро ви јех од Је зе ки је де ве-

де сет и осам;
22. Си но ва Асу мо ви јех три ста и два де-

сет и осам;
23. Си но ва Ви са је ви јех три ста и два де-

сет и че ти ри;
24. Си но ва Ари фо ви јех сто и два на ест;
25. Си но ва га ва он ских де ве де сет и пет;
26. Љу ди из *Ви тле је ма и Не то фа та сто и 

осам де сет и осам; *2.Днев. 11,6. Ру та 2,4.
27. Љу ди из Ана то та сто и два де сет и осам;
28. Љу ди из Вет-Асма ве та че тр де сет и два;
29. Љу ди из Ки ри јат-Ја ри ма, Хе фи ре и 

Ви ро та се дам сто ти на и че тр де сет и три;
30. Љу ди из Ра ме и Га ва је шест сто ти на и 

два де сет и је дан;
31. Љу ди из Мих ма са сто и два де сет и два;
32. Љу ди из Ве ти ља и Га ја сто и два де сет 

и три;
33. Љу ди из дру го га Не во на пе де сет и два;
34. Си но ва Ела ма дру го га ти су ћа и двје-

ста и пе де сет;
35. Си но ва Ха ри мо вијх три ста и два де сет;
36. Си но ва је ри хон ских три ста и че тр де-

сет и пет;
37. Си но ва лод ских, адид ских и онон-

ских се дам сто ти на и два де сет и је дан;
38. Си но ва се нај ских три ти су ће и де вет 

сто ти на и три де сет;
39. Све ште ни ка: Си но ва Је да ји них од до-

 ма Ису со ва де вет сто ти на и се дам де сет 
и три;

40. Си но ва Имро ви јех ти су ћа и пе де сет 
и два;
41. Си но ва Пас хо ро ви јех ти су ћа и двје-

ста и че тр де сет и се дам;
42. Си но ва *Ха ри мо ви јех ти су ћа и се-

дам на ест; *Језд. 2,39.
43. Ле ви та: Си но ва Ису со ви јех и Кад ми-

ло ви јех из ме ђу си но ва Ода ви ји них се-
дам де сет и че ти ри;
44. Пје ва ча: Си но ва Аса фо ви јех сто и че-

тр де сет и осам;
45. Вра та ра: Си но ва Са лу мо ви јех, си но-

 ва Ати ро ви јех, си но ва Тал мо но ви јех, си-
но ва Аку во ви јех, си но ва Ати ти ни јех, си-
но ва Со ва је ви јех сто и три де сет и осам;
46. Не ти не ја: Си но ва Си ши ни јех, си но ва 

Асу фи ни јех, си но ва Та ва о то ви јех,
47. Си но ва Ки ро со ви јех, си но ва Си ја ји-

них, си но ва Фа да но ви јех,
48. Си но ва Ле ва ни них, си но ва Ага ви-

них, си но ва Сал ма је вих,
49. Си но ва Ана но ви јех, си но ва Ги ди ло-

ви јех, си но ва Га ро ви јех,
50. Си но ва Ре а ји них, си но ва Ре си но ви-

јех, си но ва Не ко ди ни јех,
51. Си но ва Га за мо ви јех, си но ва Узи ни-

јех, си но ва Фа се ји них,
52. Си но ва Ви са је вих, си но ва Ме у ни мо-

ви јех, си но ва На фу се си мо ви јех,
53. Си но ва Ва кву ко ви јех, си но ва Аку-

фи ни јех, си но ва Ару ро ви јех,
54. Си но ва Ва сли то ви јех, си но ва Ме и-

ди ни јех, си но ва Ар си ни јех,
55. Си но ва Вар ко со ви јех, си но ва Си са-

ри ни јех, си но ва Та ми ни јех,
56. Си но ва Не си ји них, си но ва Ати фи них;
57. Си но ва слу га Со ло му но ви јех: Си но-

 ва Со та је вих, си но ва Со фе ре то вих, си-
но ва Фе ри ди ни јех,
58. Си но ва Ја ли ни јех, си но ва Дар ко но-

ви јех, си но ва Ги ди ло ви јех,
59. Си но ва Се фа ти ји них, си но ва Ати ло-

ви јех, си но ва Фо хе ре та од Се ва ји ма, си-
но ва Амо но ви јех,
60. Све га Не ти не ја и си но ва слу гу Со ло-

му но ви јех, три ста и де ве де сет и два.
61. И ови до ђо ше из Тел-Ме ле ха и Тел-

Ари се: Хе рув, Адон и Имир, али не мо-
го ше по ка за ти отач ко га до ма сво је га и 
рода сво је га, еда ли су од Изра и ља,
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62. И си но ви Де ла ји ни, си но ви То ви ји-
 ни, си но ви Не ко ди ни, њих шест сто ти на 
и че тр де сет и два,
63. И од све ште ни ка: Си но ви *Ава ји ни, си -

но ви Ако со ви, си но ви Вар зе ла ја, ко ји се 
оже ни из ме ђу кће ри Вар зе ла ја Га ла ђа ни на, 
те се про зва њи хо ви јем име ном. *Језд. 2,61.
64. Они тра жи ше по књи га ма да би по-

ка за ли род свој, али се не на ђе, за то бјеху 
од лу че ни од све штен ства.
65. И за при је ти им тир са та да не је ду 

од Све ти ње над све ти ња ма, до кле не на-
ста не све ште ник с Ури мом и Ту ми мом.
66. Све га збо ра ску па бје ше че тр де сет и 

дви је ти су ће и три сто ти не и ше зде сет,
67. Осим слу гу њи хо ви јех и слу шки ња 

њи хо ви јех, ко јих бје ше се дам ти су ћа и 
три сто ти не и три де сет и се дам; и ме ђу 
њи ма бје ше пје ва ча и пје ва чи ца двје ста и 
че тр де сет и пет;
68. Има ху се дам сто ти на и три де сет и 

шест ко ња, дви је сто ти не и че тр де сет и 
пет ма зги,
69. Че ти ри сто ти не и три де сет и пет ка-

ми ла, шест ти су ћа и се дам сто ти на и два-
де сет ма га ра ца.
70. Та да не ки из ме ђу гла ва ра до мо ва отач-

ких при ло жи ше на по сао. Тир са та да де 
у ри зни цу ти су ћу дра ма зла та, пе де сет 
ча ша, пет сто ти на и три де сет ха љи на све-
ште нич ких. управитељ
71. А гла ва ри до мо ва отач ких да до ше у 

*ри зни цу за по сао два де сет ти су ћа дра ма 
зла та, и сре бра дви је ти су ће и двје ста 
ми на. *Језд. 2,69.
72. А што да де оста ли на род бје ше два-

де сет ти су ћа дра ма зла та, и дви је ти су ће 
ми на сре бра, и ше зде сет и се дам ха љи на 

све ште нич ких. 1 мина = око 570 г
73. И та ко се на се ли ше све ште ни ци и *Ле-

ви ти и вра та ри и пје ва чи и љу ди из на ро да 
и Не ти не ји и сав Изра иљ у сво јим гра-
до ви ма; и кад до ђе сед ми мје сец, си но ви 
†Изра и ље ви би ја ху у сво јим гра до ви ма.

*Нем. 11,20. †Језд. 3,1.

Народ пажљиво слуша читање 
Закона. Празновање Сјеница.

8.Та да се ску пи сав на род јед но-
ду шно на ули ци ко ја је пред 

вра ти ма Во де ни јем, и ре ко ше *Је здри 

књи жев ни ку да до не се †књи гу за ко на 
Мој си је ва ко ји да де Го спод ‡Изра и љу.

тргу  *Језд. 7,6. †2.Днев. 34,15. ‡Мал. 4,4.
2. И до не се Је здра све ште ник За кон пред 

збор, у ком бје ху љу ди и же не и сви ко ји 
мо га ху ра зу мје ти, пр во га да на сед мо га 
мје се ца.
3. И чи та је на ули ци ко ја је пред вра ти ма 

во де ни јем од ју тра до под не пред љу ди ма 
и же на ма и они јем ко ји мо га ху ра зу мје ти, 
и уши све му на ро ду би ја ху обра ће не ка 
књи зи за кон ској.
4. А Је здра књи жев ник ста ја ше на мје сту 

по ви со ку, ко је бје ху на чи ни ли од др ве та 
за то; и до ње га ста ја ше Ма та ти ја и Се ма 
и Ана ја и Ури ја и Хел ки ја и Ма си ја с де-
сне стра не, а с ли је ве Фе да ја и Ми са и ло 
и Мал хи ја и Асум и Асва да на, За ха ри ја и 
Ме су лам.
5. И отво ри Је здра књи гу на ви ди ку 

све му на ро ду, јер би ја ше пови ше све га 
на ро да, и кад је отво ри, уста сав на род.
6. И Је здра бла го сло ви Го спо да Бо га ве-

ли ко га, а сав на род од го во ри: Амин, амин, 
по ди гав ши ру ке сво је, па се са ви ше и по-
кло ни ше се Го спо ду ли цем до зе мље.
7. А Исус и Ва ни је и Се ре ви ја, Ја мин, 

Акув, Са ве тај, Оди ја, Ма си ја, Ке ли та, Аза -
ри ја, Јо за вад, Анан, Фе ла ја и дру ги Ле-
ви ти по у ча ва ху на род За ко ну, и на род 
ста ја ше на мје сту.
8. И чи та ху књи гу, за кон Бож ји, раз го ви-

јет но, и раз ла га ху сми сао, те се ра зу ми је-
ва ше што се чи та ше.
9. По том Не ми ја, ко ји је тир са та, и све-

ште ник Је здра књи жев ник и Ле ви ти ко ји 
по у ча ва ху на род, ре ко ше све му на ро ду: 
Овај је дан свет Го спо ду Бо гу на ше му; не 
ту жи те ни пла чи те. Јер пла ка ше сав на-
род слу ша ју ћи што го во ри За кон.

управитељ
10. И ре че им: Иди те и је ди те пре ти ло 

и пиј те слат ко и ша љи те ди је ло ве они ма 
ко ји не ма ју ни шта зго то вље но, јер је овај 
дан свет *Го спо ду на ше му. За то не бу ди те 
жа ло сни, јер је ра дост Го спод ња на ша 
си ла. *Зах. 14,21.
11. И Ле ви ти ути ша ше на род го во ре ћи: 
Му чи те, јер је овај дан свет, и не бу ди те 

жа ло сни. ћутите
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12. И оти де сав на род да је де и пи је и да 
ша ље ди је ло ве, и ве се ли ше се ве о ма што 
ра зу мје ше ри је чи ко је им се ка за ше.
13. А сју тра дан ску пи ше се гла ва ри до-

мо ва отач ких из све га на ро да, све ште-
ни ци и Ле ви ти, к Је здри књи жев ни ку да 
уче што За кон го во ри.
14. И на ђо ше на пи са но у За ко ну да је Го-

спод за по вје дио пре ко Мој си ја да си но ви 
Изра и ље ви бо ра ве у сје ни ца ма на *Пра-
зник сед мо га мје се ца. *3.Мој. 23,34.
15. И об ја ви ше и про гла си ше по *свијем 

гра до ви ма сво јим и у Је ру са ли му го во -
ре ћи: Иди те у го ру, и до не си те гра ња 
ма   сли но ва и гра ња од ди вље ма сли не 
и гра ња мир то ва и пал мо ва и гра ња од 
шум на ти јех др ве та, да на чи ни те сје ни це, 
ка ко је на пи са но. *Јер. 36,6.
16. И на род изи ђе и до не се и на чи ни сје-

ни це сва ки на свом кро ву и у свом три-
је му и у три је мо ви ма до ма Бо жи је га и на 
ули ци код вра та Во де ни јех и на ули ци код 
вра та *Је фре мо ви јех. *2.О цар. 14,13.
17. И та ко на чи ни сје ни це сав збор, што се 

бје ше вра тио из роп ства, и бо ра вља ху под 
сје ни ца ма. А од вре ме на Ису са си на На-
ви на до то га да на не чи ни ше та ко си но ви 
Изра и ље ви. И би ве се ље ве о ма ве ли ко.
18. И чи та ше се књи га за ко на Бо жи је га 

сва ки дан, од пр во га да на до по сљед ње га; 
и пра зно ва ше *Пра зник се дам да на, а 
осми дан би са бор, ка ко је уре ђе но.

*5.Мој. 31,10.

Јавно покајање народно.

9.По том два де сет че твр то га да на 
то га мје се ца ску пи ше се си но ви 

*Изра и ље ви по сте ћи и у ко стри је ти и 
по сув ши се зе мљом. *Исус Н. 7,6.
2. И одво ји се род Изра и ље в од сви јех 

ту ђи на ца, и ста до ше те ис по ви је да ху гри-
је хе сво је и бе за ко ња ота ца сво јих.
3. И ста ја ху на свом мје сту, те им се чи-

та ше за кон Го спо да Бо га њи хо ва че тврт 
да на, а дру гу че тврт ис по ви је да ху се и по-
кла ња ху се Го спо ду Бо гу сво је му.
4. А Исус и Ва ни је, Кад ми ло, Се ва ни ја, 

Ву ни је, Се ре ви ја, Ва ни је и Ха на ни је по-
пев ши се на мје сто по диг ну то за Ле ви те 
ва пи ја ху гла сом ве ли ким ка Го спо ду Бо гу 
сво је му.

5. И ре ко ше Ле ви ти Исус и Кад ми ло, Ва-
ни је, Асав ни ја, Се ре ви ја, Оди ја, Се ва ни ја 
и Пе та ја: Уста ни те, бла го си љај те Го спо да 
Бо га сво је га одви је ка дови је ка; и да се 
бла го си ља име Тво је слав но и уз ви ше но 
сврх сва ко га бла го сло ва и хва ле.
6. Ти си сам Го спод; Ти си ство рио не бо, 

не бе са над не бе си ма и сву вој ску њи хо ву, 
Зе мљу и све што је на њој, мо ра и све што 
је у њи ма, и Ти ожи вља ваш све то, и вој-
ска не бе ска Те би се кла ња.
7. Ти си Го спод Бог, ко ји си иза брао Ав-

ра ма и из вео из Ура Хал деј ско га и на де-
нуо му име Аврâм;
8. И на шао си ср це ње го во вјер но пред 

Со  бом, и учи нио си с њим за вјет да ћеш 
да ти зе мљу ха нан ску, хе теј ску, амо реј ску, 
фе ре зеј ску и је ву сеј ску и гер ге сеј ску, да 
ћеш да ти роду ње го вом, и ис пу нио си ри-
је чи сво је, јер си пра ве дан.
9. Јер си по гле дао на му ку ота ца на ших 

у Ми си ру, и ви ку њи хо ву чуо си на мо ру 
Цр ве ном;
10. И учи нио си зна ке и *чу де са на фа ра-

о ну и на сви јем слу га ма ње го ви јем и на 
свем на ро ду †зе мље ње го ве, јер си знао да 
су оби је сно по сту па ли с њи ма; и сте као 
си Се би име, као што се ви ди ‡да нас.

*Јер. 32,20. †2.Мој. 9,16. ‡Дан. 9,15.
11. И мо ре си раз дво јио пред њи ма, те 

при  је ђо ше по сред мо ра су хим, и ба цио 
си у ду би не оне ко ји их гоња ху као ка мен 
у во ду.
12. И у сту бу од *обла ка во дио си их да њу, 

а но ћу у сту бу ог ње ном сви је тле ћи им пу-
тем ко јим ће ићи. *2.Мој. 13,21.
13. *И си шао си на го ру си нај ску и го во-

рио с њи ма с Не ба, и дао им су до ве пра ве 
и за ко не исти ни те, уред бе и за по ви је сти 
до бре. *2.Мој. 20,1.
14. И об зна нио си им *Су бо ту сво ју све-

 ту, и дао им за по ви је сти и уред бе и За кон 
пре ко Мој си ја слу ге сво је га. *Иса. 56,2.
15. И *хљеб с не ба дао си им у гла ди њи хо-

вој, и †во ду из ка ме на из вео си им у же ђи 
њи хо вој, и ре као си им да иду и на сли је де 
‡зе мљу за ко ју си по ди гао ру ку сво ју да ћеш 
им је да ти. *Јо ван 6,31. †2.Мој. 17,6. ‡2.Мој. 15,14. 
16. Али они и оци на ши уз о би је сти ше 

се и отврд ну ше вра том сво јим и не слу-
ша ше за по ви је сти Тво јих. постадоше дрски
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17. Не хтје ше слу ша ти, и не опо ми ња ше 
се *чу де са Тво јих, ко ја си им чи нио, не го 
отврд ну ше вра том сво јим, и у од ме ту 
свом по ста вља ше се би во ђа да се вра те у 
роп ство сво је. Али Ти, Бо же, ко ји опра-
шташ, ко ји си жа ло стив и †ми ло стив, 
ко ји ду го тр пиш и ве ли ке си ми ло сти, ни-
је си их оста вио. *Псал. 78,11. †2.Мој. 34,6.
18. И он да кад на чи ни ше се би те ле ли ве-

 но и ре ко ше: Ово је твој Бог ко ји те је из-
вео из Ми си ра, и ху ли ше ве о ма,
19. Ни он да их због ве ли ке *ми ло сти 

сво је ни је си оста вио у пу сти њи; стуб од 
†обла ка ни је от сту пао од њих да њу во-
де ћи их пу тем, ни ти стуб ог ње ни но ћу 
сви је тле ћи им пу тем ко јим ће ићи.

*Псал. 106,45. †4.Мој. 14,14; 2.Мој. 13,21.
20. И дао си им до бри свој Дух да их ура-

зу мљу је, и ма не сво је ни је си ус те гао од 
уста њи хо ви јех, и во де си им дао у же ђи 
њи хо вој.
21. И че тр де сет го ди на хра нио си их у пу-

сти њи, ни шта им ни је не до ста ја ло: Оди-
је ло им не овешт а и но ге им не оте ко ше.
22. И дао си им цар ства и на ро де, и по ди-

је лио си их по кра је ви ма, јер на сли је ди ше 
зе мљу Си о но ву, зе мљу ца ра есе вон ско га, 
и зе мљу ца ра ва сан ско га;
23. И умно жио си си но ве њи хо ве као 

*зви  је зде †не бе ске, и увео си их у зе мљу 
за ко ју си ре као оци ма њи хо ви јем да ће 
ући у њу и на сли је ди ти је.

*1.Мој. 15,5. †1.Днев. 27,23.
24. И уђо ше си но ви њи хо ви и на сли је ди-

 ше зе мљу, и по ко рио си им Ха на не је ста-
нов ни ке зе маљ ске и пре дао их у њи хо ве 
ру ке, и ца ре ве њи хо ве и на ро де зе маљ ске, 
да чи не од њих што им је во ља.
25. И та ко узе ше твр де *гра до ве и †зе-

мљу род ну, и на сли је ди ше ку ће пу не сва-
ко га до бра, сту ден це ис ко па не, ви но гра де, 
‡ма  сли ни ке и воћ ке мно ге, и је до ше и на-
си ти ше се и уго ји ше се, и бла го ва ху по ве-
ли кој Тво јој до бро ти.

*Дан. 11,24. †5.Мој. 8,7. ‡5.Мој. 6,11.
26. Али Те раз гње ви ше и од мет ну ше се 

од Те бе: ба ци ше за кон Твој за ле ђа и *про-
ро ке Тво је по би ше, ко ји им свје до ча ху да 
би их обра ти ли к Те би, и ху ли ше ве о ма.

*Мат. 23,37.

27. За то си их да вао у ру ке не при ја те љи-
 ма њи хо ви јем ко ји их му чи ше. А кад у не-
во љи сво јој ви ка ше к Те би, Ти си их усли-
шио с Не ба и по ве ли кој ми ло сти сво јој 
да вао си им из ба ви те ље, ко ји их из ба-
вља ше из ру ку не при ја те ља њи хо ви јех.
28. Али чим от по чи ну ше, опет чи ни ше 

зло пред То бом, за то си их оста вљао у ру-
кама не при ја те ља њи хо ви јех да вла да ју 
њи ма; а кад се обра ћа ше и ви ка ше к Те би, 
Ти си их усли шио с Не ба и из ба вљао их 
по ми ло сти сво јој мно го пу та.
29. И опо ми њао си их да би их обра тио к 

За ко ну сво је му, али они би ја ху оби је сни 
и не слу ша ше за по ви је сти Тво јих и гри је-
ши ше о Тво је за ко не, ко је ко вр ши жив ће 
би ти кроз њих; и из ми чу ћи ра ме на сво ја 
отврд ну ше вра том сво јим и не слу ша ше.
30. И тр пио си их мно го го ди на опо ми-

њу ћи их *Ду хом сво јим пре ко †про ро ка 
сво јих; али не слу ша ше; та да си их дао у 
ру ке на ро ди ма зе маљ ским.

*Псал. 78,8. †Јер. 7,25.
31. Али због ми ло сти сво је ве ли ке ни је си 

дао да са сви јем про пад ну ни ти си их оста-
вио, јер си Бог ми ло стив и жа ло стив.
32. Са да, да кле, Бо же наш, Бо же ве ли ки, 

сил ни и стра шни, ко ји чу ваш за вјет и ми-
лост, не мој да је ма ло пред То бом што нас 
сна ђе сва ова му ка, ца ре ве на ше, кне зо ве 
и све ште ни ке на ше и *про ро ке на ше и оце 
на ше и сав на род Твој од вре ме на ца ре ва 
асир ских до †да нас. *Дан. 9,6. †2.О цар. 17,3.
33. Ти си пра ве дан у све му што нас је сна -

шло, јер си Ти пра во учи нио, а ми смо 
без бо жно ра ди ли.
34. И ца ре ви на ши, кне зо ви на ши и оци 

на ши не из вр ши ва ше за ко на Тво је га ни-
 ти ма ри ше за за по ви је сти Тво је и свје до-
чан ства Тво ја, ко ји ма си им свје до чио.
35. Јер у цар ству свом и у ве ли ком до бру 

Твом ко је си им чи нио, и у зе мљи про-
стра ној и род ној ко ју си им дао, не слу-
жи ше Те би ни ти се по вра ти ше од зли јех 
дје ла сво јих.
36. Ево, ми смо да нас ро бо ви; и још у зе-

мљи, ко ју си дао оци ма на шим да је ду род 
ње зин и до бра ње зи на, ево ми смо ро-
бо ви у њој.
37. И она род свој оби ла ти ра ђа ца ре ви-

 ма ко је си по ста вио над на ма за гри је хе 

Б
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на ше, и ко ји го спо да ре над на шим тје ле-
си ма и над сто ком на шом по сво јој во љи, 
те смо у ве ли кој тје ско би.
38. А због све га то га чи ни мо тврд за вјет 

и пи ше мо, а кне зо ви на ши, Ле ви ти на ши, 
све ште ни ци на ши пе ча те.

Народ се заклиње да ће ходити 
по закону Божијем.

10.А ко ји за пе ча ти ше бје ху ови: 
*Не ми ја †тир са та, син Аха-

ли јин, и Се де ки ја,
*Нем. 1,1.   управитељ   †Нем. 8,9.

2. Се ра ја, Аза ри ја, Је ре ми ја,
3. Пас хор, Ама ри ја, Мал хи ја,
4. Ха тус, Се ва ни ја, Ма лух,
5. Ха рим, Ме ри мот, Ова ди ја,
6. Да ни ло, Ги не тон, Ва рух,
7. Ме су лам, Ави ја, Ми ја мин,
8. Ма зи ја, Вил гај, Се ма ја; то бје ху све-

ште ни ци;
9. А Ле ви ти: Исус син Аза ни јин, Ви нуј 

из ме ђу си но ва Ина да до ви јех, Кад ми ло,
10. И бра ћа њи хо ва: Се ва ни ја, Оди ја, Ке-

ли та, Фе ла ја, Анан,
11. Ми ха, Ре ов, Аса ви ја,
12. За хур, Се ре ви ја, Сева ни ја,
13. Оди ја, Ва ни је, Ве ни нуј;
14. Гла ва ри на род ни: Фа рос, Фат-Мо ав, 

Елам, За туј, Ва ни је,
15. Ву ни је, Азгад, Ви вај,
16. Адо ни ја, Ви гвај, Адин,
17. Атир, Је зе ки ја, Азур,
18. Оди ја, Асум, Ви сај,
19. Ариф, Ана тот, Не вај,
20. Маг фи ја, Ме су лам, Езир,
21. Ме си за ве и ло, Са док, Ја два,
22. Фе ла ти ја, Анан, Ана ја,
23. Оси ја, Ана ни ја, Асув,
24. Ло ис, Фи ле ја, Со вик,
25. Ре ум, Асав на, Ма си ја,
26. Ахи ја, Анан, Га нан,
27. Ма лух, Ха рим, Ва на.
28. И оста ли на род, *све ште ни ци, Ле-

ви ти, вра та ри, пје ва чи, Не ти не ји и сви 
ко ји се одво ји ше од на ро да зе маљ ских к 
за ко ну Бо жи је му, же не њи хо ве, си но ви 
њи хо ви и кће ри њи хо ве, сви ко ји зна ху и 
ра зу ми је ва ху, *Језд. 9,1.

29. При ста ше с бра ћом сво јом, гла ва ри ма 
сво јим, и до ђо ше те се за кле ше и кле твом 
за ве за ше да хо ди мо по за ко ну Бо жи је му, 
ко ји је дат пре ко Мој си ја слу ге Бо жи је га, и 
да др жи мо и из вр шу је мо све за по ви је сти 
*Го спо да Бо га сво је га и за ко не Ње го ве и 
уред бе Ње го ве. *Иса. 14,1; 5.Мој. 29,12.
30. И да не да је мо *кће ри сво јих на ро-

ди ма зе маљ ским, ни ти кће ри њи хо ви јех 
да узи ма мо за си но ве сво је. *1.Мој. 6,2.
31. И од на ро да зе маљ ских ко ји до не су 
трг или ка кву год хра ну у *Су бо ту на про-

да ју, да не узи ма мо у Су бо ту ни у дру ги 
све ти дан, и да оста вља мо сед ме го ди не да 
по чи ва †зе мља и опра шта мо сва ки дуг.

робу  *3.Мој. 23,3. †2.Мој. 23,10.
32. И по ста ви смо се би уред бу да да је мо 

сва ке го ди не тре ћи ну си кла за слу жбу у 
до му Бо га сво је га:
33. За *хље бо ве по ста вље не, на дар сваг-

да шњи и жр тву па ље ни цу сваг да шњу за 
Су бо те, за Мла ди не и за пра зни ке, и за 
Све ти њу и за жр тве за гри јех да се очи-
шћа Изра иљ, и за сва ко дје ло у до му Бо га 
на ше га. *2.Днев. 2,4.
34. И ба ца смо ждри јеб за све ште ни ке и 

Ле ви те и на род ра ди но ше ња *др ва да се 
до но си у дом Бо га на ше га по до мо ви ма 
ота ца на ших на ври је ме од го ди не до го-
ди не, да го ри на ол та ру Го спо да Бо га на-
ше га, ка ко пи ше у за ко ну; *3.Мој. 6,12.
35. И да до но си мо пр ви не од *зе мље сво је 

и пр ви не од сва ко га ро да од сва ко га др-
ве та од го ди не до го ди не у дом Го спод њи;

*2.Мој. 23,19.
36. И пр вен це од си но ва сво јих и сто ке 

сво је, ка ко пи ше у за ко ну, и пр вен це од 
го ве да сво јих и од ова ца сво јих да до но-
си мо у дом Бо га сво је га све ште ни ци ма 
ко ји слу же у до му Бо га на ше га;
37. И пр ви не ти је ста сво је га и при но се 

сво је и род од сви јех др ве та, *ви но и уље 
да до но си мо све ште ни ци ма у кли је ти 
до ма Бо га сво је га, и Ле ви ти ма †де се так 
од зе мље сво је, и Ле ви ти да узи ма ју де се-
так по сви јем мје сти ма гдје уз ра ди мо;

*5.Мој. 18,4. †3.Мој. 27,30.
38. И да бу де све ште ник син Аро нов с 

*Ле ви ти ма кад †Ле ви ти узи ма ју де се так, и 
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да Ле ви ти до но се де се так од де сет ка у дом 
Бо га на ше га, у кли је ти, у спре ме ње го ве.

*4.Мој. 18,26. †1.Днев. 9,26.
39. Јер у те кли је ти ду жни су си но ви 

Изра и ље ви и *Ле ви ти до но си ти при нос 
од жи та, од ви на и уља, гдје су све ти су-
до ви, и све ште ни ци ко ји слу же, и вра-
та ри и пје ва чи, да не оста вља мо до ма 
Бо га сво је га. *Нем. 13,10.

Списак новијех становника у граду 
и по пољима.

11.И на се ли ше се кне зо ви на род-
ни у Је ру са ли му, а оста ли 

на род ме та ждри јеб да узму јед но га од 
де сет да сје ди у Је ру са ли му све том гра ду, 
а оста ли јех де вет ди је ло ва по дру гим гра-
до ви ма.
2. И бла го сло ви на род све љу де ко ји са ми 

од сво је во ље при ста ше да сје де у Је ру са-
ли му.
3. Ово су гла ва ри зе маљ ски ко ји се на-

се ли ше у Је ру са ли му, а по оста ли јем гра-
до ви ма ју деј ским на ста ни ше се сва ки на 
сво јем на сљед ству по гра до ви ма сво јим 
Изра иљ ци, све ште ни ци и Ле ви ти, Не ти-
не ји и си но ви слу гу Со ло му но ви јех:
4. У Је ру са ли му, да кле, на се ли ше се не ки од 

си но ва Ју ди ни јех и Ве ни ја ми но ви јех: Од 
си но ва Ју ди ни јех: Ата ја син Ози је, си на За-
ха ри је, си на Ама ри је, си на Се фа ти је, си на 
Ма ле ле и ло ва, од си но ва Фа ре со ви јех;
5. И Ма си ја син Ва ру ха си на Хо ло зе си на 

Аза је, си на Ада је, си на Јо ја ри ва, си на За-
ха ри је, си на Си ло ни је ва;
6. Све га си но ва Фа ре со ви јех што се на-

се ли ше у Је ру са ли му, че ти ри сто ти не и 
ше зде сет и осам хра бри јех љу ди;
7. А из ме ђу си но ва Ве ни ја ми но ви јех: Са  -

луј син Ме су ла ма, си на Јо а да, си на Фе да је, 
си на Ко ла је, си на Ма си је, си на Ити ла, 
си на Иса и ји на,
8. И за њим Га вај, Са лај, де вет сто ти на и 

два де сет и осам;
9. А Јо и ло син Зи хри јев бје ше над њи ма, а 

Ју да син Се ну јин бје ше дру ги над гра дом;
10. Од све ште ни ка: *Је да ја син Јо ја ри вов, 

Ја хин, *1.Днев. 9,10.
11. Се ра ја син Хел ки је, си на Ме су ла ма, си-

 на Са до ка, си на Ме ра јо та, си на Ахи то во-
 ва, стар је ши на у до му Бо жи јем,

12. А бра ће њи хо ве што слу жа ху у до му 
осам сто ти на и два де сет и два; и Ада ја син 
Је ро а ма, си на Фе ла ли је, си на Ам си ја, си на 
За ха ри је, си на Пас хо ра, си на Мал хи ји на,
13. И бра ће ње го ве гла ва ра у до мо ви ма 

отач ким двје ста и че тр де сет и два; и Ама-
сај син Аза ре и ла, си на Аза ја, си на Ме си-
ле мо та, си на Ими ро ва,
14. И бра ће њи хо ве хра бри јех љу ди сто 

и два де сет и осам, а над њи ма бје ше Зав-
ди ло син Ге до ли мов;
15. И од Ле ви та: Се ма ја си на Асу ва си на 

Азри ка ма, си на Аса ви је, си на Ву ни је ва;
16. И Са ве тај, и Јо за вад би ја ху над по-

слом спо ља шњим за дом Бож ји из ме ђу 
гла ва ра ле вит ских,
17. А *Ма та ни ја син Ми хе си на Зав ди је, 

си на Аса фо ва би ја ше по гла вар ко ји по чи-
ња ше хва ле у мо ли тви, и Ва кву ки ја дру ги 
из ме ђу бра ће сво је, и Ав да син Са ли је 
си на Га ла ла си на Је ду ту но ва; *1.Днев. 9,15.
18. Све га Ле ви та у Све том гра ду бје ше 

дви је сто ти не и осам де сет и че ти ри;
19. А од вра та ра: *Акув, †Тал мон, и бра ће 

њи хо ве што чу ва ху стра жу на вра ти ма, сто 
и се дам де сет и два; *1.Днев. 9,17. †Нем. 12,25.
20. А оста так на ро да Изра и ље ва, све ште -

ни ка и Ле ви та бје ше по сви јем гра до ви ма 
Ју ди ни јем, свак на свом на сљед ству.
21. А *Не ти не ји на се ли ше се у †Офи лу, и 

Си ха и Ги спа бје ху над Не ти не ји ма.
*Језд. 2,58. †2.Днев. 27,3.

22. А над Ле ви ти ма у Је ру са ли му бје ше 
Ози је син Ва ни ја, си на Аса ви је, си на Ма-
та ни је, си на Ми хи на. Из ме ђу си но ва Аса-
фо ви јех пје ва чи би ја ху у слу жби за дом 
Бож ји.
23. Јер бје ше ца ре ва за по ви јест за њих и 

бје ше од ре ђе на пла та пје ва чи ма за сва ки 
дан.
24. И Пе та ја син Ме си за ве и лов од си но-

 ва *За ре си на Ју ди на бје ше мје сто †ца ра 
за сва ки по сао с на ро дом.

*1.Мој. 38,30. †1.Днев. 18,17.
25. А по се ли ма и по љи ма њи хо ви јем 

не ки од си но ва *Ју ди ни јех на ста ни ше се 
у †Ки ри јат-Ар ви и за се о ци ма ње зи ни јем, 
и у Ди во ну и за се о ци ма ње го ви јем, и у Је-
кав се и лу и се ли ма ње го ви јем,

*Исус Н. 15,21. †1.Мој. 23,2.
26. И у Је су ји и Мо ла ди и Вет-Фе ле ту,
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27. И у Асар-Су а лу и Вир са ве ји и за се о-
ци ма ње зи ни јем,
28. И у Си кла гу и у Ме ко ни и за се о ци ма 

ње зи ни јем,
29. И у Ен-Ри мо ну и у Са ре ји и у Јар му ту,
30. У За но ји, у Одо ла му и се ли ма њи хо  ви-

јем, у Ла хи су с по љем ње го ви јем, у Ази ки 
и за се о ци ма ње зи ни јем. И та ко се на се-
ли ше од Вир са ве је до до ли не Ено ма.
31. А си но ви Ве ни ја ми но ви на се ли ше се 

од Га ва је у Мих ма су и Аји и Ве ти љу и за-
се о ци ма ње го ви јем,
32. У Ана то ту, у Но ву, у Ана ни ји,
33. У Асо ру, у Ра ми, у Ги та ји му,
34. У Ади ду, у Се во ји му, у Не ва ла ту,
35. У Ло ду, у Оно ну, и у *До ли ни др во-

дјељ ској. *1.Днев. 4,14.
36. А Ле ви ти по ди је ли ше се ме ђу Ју дом и 

Ве ни ја ми ном.

Имена свештеника и Левита. Освећење
градских зидова. Постављање чувара

над даровима Храму.

12.А ово су све ште ни ци и Ле ви ти 
ко ји до ђо ше са Зо ро ва ве љем 

си ном Са ла ти ло ви јем и Ису сом: *Се ра ја, 
Је ре ми ја, Је здра, *Нем. 10,2.
2. Ама ри ја, Ма лух, Ха тус,
3. Се ха ни ја, Ре ум, Ле ри мот,
4. Идо, Ги не то, Ави ја,
5. Ми ја мин, Ма ди ја, Вил га,
6. Се ма ја, Јо ја рив, Је да ја,
7. Са луј, Амок, Хел ки ја, Је да ја. То бје ху 

гла ва ри из ме ђу све ште ни ка и бра ће сво је 
за вре ме на Ису со ва.
8. А Ле ви ти: Исус, Ви нуј, Кад ми ло, Се ре-

ви ја, Ју да и Ма та ни ја, ко ји с бра ћом сво-
јом бје ше над пје ва њем.
9. А Ва кву ки ја и Уни је бра ћа њи хо ва би-

ја ху пре ма њи ма у ре до ви ма сво јим.
10. А Исус ро ди Јо а ки ма, а Јо а ким ро ди 

Ели ја си ва, а Ели ја сив ро ди Јо ја ду;
11. А Јо ја да ро ди Јо на та на, а Јо на тан 

ро ди Ја дву.
12. А за вре ме на Јо а ки мо ва бје ху све ште-

ни ци, гла ва ри до мо ва отач ких: од до ма 
Се ра ји на Ме ра ја, од Је ре ми ји на Ана ни ја,
13. Од Је здри на Ме су лам, од Ама ри ји на 

Јо а нан,

14. Ода Ме ли ху је ва Јо на тан, од Се ва ни-
ји на Јо сиф,
15. Од Ха ри мо ва Ад на, од Ме ра јо то ва 

Ел кај,
16. Од Идо ва За ха ри ја, од Ги не то ва Ме-

су лам,
17. Од Ави ји на Зи хри је, од Ми ни ја ми но-

 ва и Мо а ди ји на Фил тај,
18. Од Вил жи на Са му ја, од Се ма ји на Јо-

на тан,
19. Од Јо ја ри во ва Ма те нај, од Је да ји на 

Ози је,
20. Од Са ла је ва Ка лај, од Амо ко ва Евер,
21. Од Хел ки ји на Аса ви ја, од Је да ји на На -

та на и ло.
22. А Ле ви ти, гла ва ри до ма отач ких, за 

вре ме на Ели ја си ва, Јо ја де, Јо а на на и Ја-
две бјеху по пи са ни са све ште ни ци ма до 
ца ро ва ња Да ри ја ца ра пер сиј ско га;
23. Си но ви Ле ви је ви, гла ва ри до мо ва 

отач ких, бјеху по пи са ни у књи зи днев ни ка 
до вре ме на Јо а на на си на Ели ја си во ва;
24. И гла ва ри ле вит ски бје ху: Аса ви ја, 

Се ре ви ја и Исус син Кад ми лов и бра ћа 
њи хо ва пре ма њи ма да хва ле и сла ве Бо га 
по за по ви је сти Да ви да чо вје ка Бо жи је га, 
ред пре ма ре ду;
25. Ма та ни ја и Ва кву ки ја, Ова ди ја, Ме-

су лам, Тал мон, Акув, би ја ху вра та ри ко ји 
чу ва ху стра жу код ри зни ца на вра ти ма.
26. Ти би ја ху за вре ме на Јо а ки ма си на 

Ису са си на Јо се де ко ва и за вре ме на *Не-
ми је кне за и све ште ни ка †Је здре књи-
жев ни ка. *Нем. 8,9. †Језд. 7,6.
27. А кад се осве ћи ва ше зид је ру са лим-

ски, тра жи ше Ле ви те по сви јем мје сти ма 
њи хо ви јем да их до ве ду у Је ру са лим да се 
свр ши по све ће ње с ве се љем, хва лом и пје-
сма ма уз *ким ва ле, псал ти ре и †харфе.

*1.Днев. 25,6. †2.Днев. 5,13.
28. И ску пи ше се си но ви пје вач ки и из 

рав ни ца око Је ру са ли ма и из се ла не то-
фат ских,
29. И из Вет-Гил га ла и из по ља гев ских и 

азма вет ских, јер пје ва чи би ја ху на се лили 
се ла око Је ру са ли ма.
30. И очи сти ше се све ште ни ци и Ле ви ти, 

и очи сти ше на род и вра та и зид.
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31. Иза то га за по вје дих кне зо ви ма ју-
дејским да иза ђу на зид, и по ста вих два 
ве ли ка збо ра пје вач ка, и је дан од њих 
иђа ше надесно с гор ње стра не зи да к вра-
ти ма Гној ни јем.
32. А за њи ма иђа ше Оса ја и по ло ви на 

кне зо ва Ју ди ни јех,
33. И Аза ри ја, Је здра и Ме су лам,
34. Ју да и Ве ни ја мин и Се ма ја и Је ре ми ја,
35. И од си но ва све ште нич ких с тру ба ма 

За ха ри ја син Јо на та на, си на Се ма је, си на 
Ма та ни је, си на За ху ра, си на Аса фо ва,
36. И бра ћа ње го ва Се ма ја и Аза ре и ло, 

Ми ла лај, Ги ла лај, Мај, На та наи ло и Ју да и 
Ана ни је са спра ва ма му зич ким *Да ви да 
чо вје ка Бо жи је га, а Је здра књи жев ник 
пред њи ма; *2.Днев. 8,14.
37. По том к вра ти ма код сту ден ца, ко ја 

би ја ху пре ма њи ма, иђа ху уз *ба са ма ке 
гра да Да ви до ва ку да се иде на зид, из над 
до ма Да ви до ва па до Вра та во де ни јех к 
ис то ку. *Нем. 3,15.
38. А дру ги збор пје вач ки иђа ше пре ма 

они ма, и ја за њим, и по ло ви на на ро да по 
зи ду из над ку ле Пећке до Ши ро ко га зи да,
39. И из над вра та *Је фре мо ви јех к вра ти-

 ма Ста ри јем и к вра ти ма Ри бљим и ка ку-
 ли Ана не и ло вој и ку ли †Ме ји, па до вра та 
Ов чи јих; и ста до ше код вра та Там нич ких.

*2.О цар. 14,13. †Нем. 3,1.
40. По том ста до ше оба збо ра пје вач ка у 

до му Бо жи јем, и ја и по ло ви на гла ва ра са 
мном,
41. И све ште ни ци Ели ја ким, Ма си ја, Ми -

ни ја мин, Ми ха ја, Ели о и нај, За ха ри ја, Ана -
ни ја с тру ба ма,
42. И Ма си ја и Се ма ја и Еле а зар и Ози је 

и Јо а нан и Мал хи ја и Елам и Есер. И пје-
ва чи пје ва ху гла сно с Је зра јом на чел ни-
ком сво јим.
43. И при не со ше ве ли ке жр тве тај дан, 

и ве се ли ше се; јер их Бог раз ве се ли ве се-
љем ве ли ким; и же не и дје ца ве се ли ше се, 
и ве се ље је ру са лим ско чу ја ше се да ле ко.
44. И по ста вље ни бјеху тај дан љу ди над 

кли је ти ма у ко ји ма се оста вља ху *при-
но си, пр ви не и де се так, да са би ра ју у њих 
с њи ва град ских за ко ни те ди је ло ве за све-
ште ни ке и за Ле ви те, јер се Ју да ра до ва ше 

све ште ни ци ма и Ле ви ти ма што ста ја ху 
на по слу, обављаху службу  *Нем. 13,5.
45. И из вр ши ва ху што им је Бог њи хов 

за по вје дио да из вр шу ју и што тре ба ше 
из вр ша ва ти за очи шће ње, као и пје ва чи 
и вра та ри *по за по ви је сти Да ви да и Со-
ло му на си на ње го ва. *1. Днев. 25.
46. Јер от при је, за вре ме на Да ви до ва и 

Аса фо ва бјеху по ста вље ни гла ва ри пје-
вач ки и пје сме у хва лу и сла ву Бо гу.
47. И за то сав Изра иљ за вре ме на Зо ро-

ва ве ље ва и за вре ме на Не ми ји на да ва ше 
ди је ло ве пје ва чи ма и вра та ри ма, сва ки да-
шњи оброк, и Ле ви ти ма што бје ше њи ма 
по све ће но, а Ле ви ти си но ви ма Аро но ви-
јем што њи ма бје ше по све ће но.

Немија одлучно сузбија 
разне злоупотребе.

13.У то ври је ме чи та се књи га Мој-
си је ва на ро ду, и у њој се на ђе 

на пи са но да не ула зи *Амо нац ни Мо а-
вац у са бор Бож ји до ви је ка; *5.Мој. 23,3.
2. Јер не сре то ше си но ва Изра и ље ви јех с 

хље бом и во дом, не го нај ми ше Ва ла ма да 
их про ку не, али Бог наш обра ти ону кле-
тву у бла го слов.
3. А кад чу ше тај за кон, од лу чи ше од Из-

ра и ља све ту ђин це.
4. А при је то га Ели ја сив све ште ник, ко ји 

бје ше над кли је ти ма до ма Бо га на ше га, 
опри ја те љи се с То ви јом,
5. И на чи ни му ве ли ку кли јет, гдје се при-

 је оста вља ху да ри и кад и су до ви и де  се-
так од жи та, ви на и уља, од ре ђе ни Ле  ви-
ти  ма и пје ва чи ма и вра та ри ма, и при но си 
за све ште ни ке.
6. А кад то све би ва ше, не бјех у Је ру са-

ли му, јер три де сет дру ге го ди не Ар так-
серк са ца ра ва ви лон ско га вра тих се к 
ца ру, и по сли је не ко ли ко го ди на из мо лих 
се опет у ца ра.
7. И кад до ђох у Је ру са лим, ви дјех зло што 

учи ни Ели ја сив ра ди То ви је на чи нив ши 
му кли јет у три је му до ма Бо жи је га.
8. И би ми вр ло мр ско, те из ба цих све по-

кућ ство То ви ји но на по ље из кли је ти.

КЊИ ГА НЕ МИ ЈИ НА,  ГЛ. 12. 13.
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9. И за по вје дих, те очи сти ше кли је ти; и 
уне сох у њих опет по су ђе до ма Бо жи је га, 
да ре и кад.
10. По том до знах да се *Ле ви ти ма ни је су 

да ва ли ди је ло ви, те су се раз бје гли сва ки 
на сво ју њи ву и †Ле ви ти и пје ва чи, ко ји 
ра ђа ху по сао. *4.Мој. 35,2. †Нем. 10,37.
11. И уко рих стар је ши не и ре кох: За што 

је оста вљен дом Бож ји? И са брах их опет 
и по ста вих на њи хо во мје сто.
12. И сви Ју деј ци до но си ше де сет ке од 

жи та и ви на и уља у спре ме.
13. И по ста вих на стој ни ке над спре ма ма, 

Се ле ми ју све ште ни ка и Са до ка књи жев-
ни ка, и из ме ђу Ле ви та Фе да ју, и уз њих 
Ана на си на За ху ра си на Ма та ни ји на, јер 
се за вјер не др жа ху; и би ја ше им по сао 
ди је ли ти бра ћи сво јој.
14. По ме ни ме, Бо же мој, за то, и не мој 

из бри са ти до ба ра мо јих, ко ја учи них 
до му Бо га сво је га и слу жби ње го вој.
15. У то ври је ме ви дјех у Ју де ји гдје га зе у 

ка ца ма у *Су бо ту и но се сно по ве на то ва-
рив ши на ма гар це, и ви но, гро жђе и смо-
кве и сва ко ја ке то ва ре, и но се у Је ру са лим 
у Су бо ту, и пре ко рих их онај дан кад про-
да ва ху жи так. намирнице  *Јер. 17,21.22.
16. И Тир ци ко ји жи вља ху у Је ру са ли му 

до но ша ху ри бу и сва ко ја ки трг и про да-
ва ху у Су бо ту си но ви ма Ју ди ни јем у Је ру-
са ли му. робу
17. За то пре ко рих гла ва ре ју деј ске и ре-

кох им: Ка ко је то зло што чи ни те те сквр-
ни те Су бо ту?
18. Ни је су ли та ко чи ни ли оци ва ши, те 

Бог наш пу сти на нас и на овај град све 
ово зло? И ви још умно жа ва те гњев на 
Изра и ља сквр не ћи Су бо ту.
19. И кад до ђе сјен на вра та *је ру са лим-

ска уо чи †Су бо те, за по вје дих те за тво-
ри ше вра та, и за по вје дих да их не отва-
ра ју до по сли је Су бо те; и по ста вих не ко-
ли ко сво јих мо ма ка на вра ти ма да се не 
уно си ни ка кав то вар у Су бо ту.

*Нем. 7,3. †2.Мој. 31,14.

20. И пре но ћи ше тр гов ци и ко ји про да-
ва ху сва ко ја ки трг иза Је ру са ли ма јед ном 
и дру гом.
21. И опо ме нух их и ре кох им: За што но-

ћу је те око зи да? Ако још јед ном то учи-
ни те, уло жи ћу на вас. Од та да не до ла-
зи ше у Су бо ту. дићи ћу руку
22. А Ле ви ти ма за по вје дих да се очи сте 

и да до ђу и чу ва ју вра та да бу де свет дан 
су бот ни. И за ово по ме ни ме, Бо же мој, и 
опро сти ми по ве ли кој ми ло сти сво јој.
23. Још ви дјех у то ври је ме Ју деј це ко ји се 

би ја ху оже ни ли Азо ћан ка ма, Амон ка ма 
и Мо ав ка ма.
24. И си но ви њи хо ви го во ра ху по ла азот -

ски, и не уми ја ху го во ри ти ју деј ски не го 
је зи ком и јед но га и дру го га на ро да.
25. За то их ка рах и псо вах, и не ке из-

ме ђу њих бих и чу пах, и за клех их Бо гом 
да не да ју кће ри сво јих си но ви ма њи хо-
ви јем, ни ти да узи ма ју кће ри њи хо ви јех 
за си но ве сво је или за се бе. проклињах
26. Ни је ли ти јем згри је шио *Со ло мун 

цар Изра и љев, ако и не бје ше у мно гим 
на ро ди ма ца ра ње му рав на и мио бје ше 
Бо гу сво је му и Бог га бје ше по ста вио ца-
рем над сви јем Изра и љем, па опет га на-
вра ти ше на гри јех †же не ту ђин ке?

*2.Сам. 12,24.  наведоше  †1.О цар. 11,1.
27. А ва ма ли ће мо до пу сти ти да чи ни те 

то све ве ли ко зло и гри је ши те Бо гу на-
ше му узи ма ју ћи *же не ту ђин ке? *Језд. 10,2.
28. И од си но ва Јо ја де си на *Ели ја си ва 

по гла ва ра све ште нич ко га је дан бје ше зет 
Са на ва ла ту Оро ња ни ну, ко је га отје рах 
од се бе. *Нем. 12,10.
29. По ме ни их, Бо же мој, што осквр ни ше 

све штен ство и *за вјет све ште нич ки и ле-
вит ски. *Мал. 2,4.
30. И та ко их очи стих од сви јех ту ђи на-

 ца, и опет по ста вих ре до ве све ште нич ке 
и ле вит ске, сва ко га на по сао ње гов,
31. И да се до но се др ва за жр тве на ро-

ко ве, и пр ви не. По ме ни ме, Бо же мој, на 
до бро.

КЊИ ГА НЕ МИ ЈИ НА,  ГЛ. 13.
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Асвирова (Ксеркс I) гозба и проглас.

1.У ври је ме *Асви ро во, а тај Асвир 
ца ро ва ше од †Ин ди је до Ети о-

пи је у сто и два де сет и се дам зе ма ља,
*Дан. 9,1. †Јест. 8,9.

2. У то ври је ме, кад сје ђа ше цар Асвир 
на при је сто лу цар ства сво је га у Су са ну 
цар ском гра ду, Суза (Персија или Елам)
3. Тре ће го ди не ца ро ва ња сво је га учи ни 

го збу сви јем кне зо ви ма сво јим и слу га ма 
сво јим, та би ја ше код ње га си ла пер сиј ска и 
мид ска, вла сте љи и упра ви те љи зе маљ ски;
4. И он по ка зи ва ше бо гат ство и сла ву 

цар ства сво је га и ди ку и кра со ту ве ли-
чи не сво је мно го да на, сто и осам де сет 
да на.
5. И по сли је тих да на учи ни цар све му 

на ро ду што га би ја ше у Су са ну цар ском 
гра ду од ма ло га до ве ли ко га го збу за се-
дам да на у три је му у вр ту од цар ско га 
дво ра.
6. За вје се би је ле, зе ле не и љу би ча сте би-

ја ху обје ше не врв ца ма би је ли јем, ла не ни-
јем и скер лет ни јем о би о чу зи ма сре бр ни-
јем на сту бо ви ма мра мор ни јем; од ри би-
ја ху злат ни и сре бр ни на по ду од зе ле но га, 
би је ло га, жу то га и цр ве но га мра мо ра.
7. А пи ће да ва ху у су до ви ма злат ни јем, 

и то у су до ви ма дру гим и дру гим, а ви на 
цар ско га бје ше из о би ла, ка ко мо же би ти 
у ца ра.
8. И пи ћем ни ко не на ва љи ва ше по на-

ред би, јер цар бје ше за по вје дио сви јем при-
ста ви ма до ма сво је га да чи не ка ко ко хо ће.
9. И ца ри ца Асти на учи ни го збу же на ма 

у цар ском дво ру ца ра Асви ра.
10. Сед ми дан кад се цар раз ве се ли од 

ви на ре че Ме у ма ну, Ви са ти, Ар во ни, 
Вик ти, Авак ти, Зе та ру и Хар ка су, сед мо-
ри ци дво ра на ко ји дво ра ху пред ца рем 
Асви ром,
11. Да до ве ду ца ри цу Асти ну пред ца ра 

под цар ским ви јен цем, да по ка же на ро-
ди ма и кне зо ви ма ље по ту ње зи ну, јер би-
ја ше ли је па.
12. Али ца ри ца Асти на не хтје до ћи на 

ри јеч ца ре ву, ко ју јој по ру чи по дво ра-

ни ма; за то се цар вр ло раз гње ви и гњев се 
ње гов ра спа ли у ње му.
13. И ре че цар му дра ци ма ко ји ра зу ми-

је ваху вре ме на, јер та ко цар из но ша ше 
ства ри пред све ко ји ра зу ми је ва ху за кон 
и *прав ду, *Дан. 9,24.
14. А нај бли жи до ње га би ја ху Кар се на, 

Се тар, Ад ма та, Тар сис, Ме рес, Мар се на 
и Ме му кан, се дам кне зо ва пер сиј ских и 
мид ских, ко ји гле да ху ли це ца ре во и сје-
ђа ху на пр ви јем мје сти ма у цар ству;
15. Шта тре ба по за ко ну чи ни ти с ца ри-

цом Асти ном што ни је учи ни ла што је за-
по вје дио цар Асвир пре ко дво ра на?
16. Та да ре че Ме му кан пред ца рем и кне-

зо ви ма: Ни је са мо ца ру скри ви ла ца ри ца 
Асти на не го и сви јем кне зо ви ма и сви-
јем на ро ди ма по сви јем зе мља ма ца ра 
Асви ра.
17. Јер ће се дје ло ца ри чи но раз и ћи ме ђу 

све же не, па ће пре зи ра ти му же ве сво је 
го во ре ћи: Цар Асвир за по вје ди да до ве ду 
пре да њ ца ри цу Асти ну, а она не до ђе.
18. И од да нас ће кне ги ње пер сиј ске и 

мид ске, ко је чу ју шта је учи ни ла ца ри ца, 
та ко го во ри ти сви јем кне зо ви ма ца ре ви-
јем; те ће би ти мно го пр ко са и сва ђе.
19. Ако је угод но *ца ру, да изи ђе †цар-

ска за по ви јест од ње га и да се упи ше ме ђу 
за ко не пер сиј ске и мид ске да је не про-
мје ни то, да Асти на не из ла зи ви ше пред 
ца ра Асви ра и да ће цар да ти ње зи но цар-
ство дру гој бо љој од ње. *Јест. 2,1. †Дан. 6,12.
20. И кад се за по ви јест ца ре ва ко ју учи ни 

чу је по цар ству ње го ву све му ко ли ко ме, 
све ће *же не по што ва ти сво је му же ве од 
ве ли ко га до ма ло га. *1.Пе тр. 3,1.
21. И ово би по во љи ца ру и кне зо ви ма, и 

учи ни цар ка ко ре че Ме му кан.
22. И ра за сла књи ге по сви јем зе мља ма 

цар ским, у сва ку *зе мљу ње зи ни јем пи-
смом и сва ко му на ро ду ње го ви јем је зи-
ком, да би сва ки муж био го спо дар у сво-
јој ку ћи; и би про гла ше но је зи ком сва-
ко га на ро да. *Јест. 8,9.
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Јестира постаје царица. Мардохеј, њен 
поочим, открива завјеру против цара.

2.По сли је то га, кад се ути ша гњев 
ца ра Асви ра, он се опо ме ну 

Асти не и шта је учи ни ла и шта је на ре-
ђе но за њу.
2. И ре ко ше мом ци ца ре ви, слу ге ње-

го ве: Да по тра же ца ру мла ди јех дје во-
ја ка ли је пи јех;
3. И не ка од ре ди цар при ста ве по сви јем 

зе мља ма цар ства сво је га да оку пе све дје-
вој ке мла де и ли је пе у Су сану граду цар-
ском, у жен ском двору под ру ку Ига ја 
дво ра ни на ца ре ва, чу ва ра жен ско га, и 
не ка им се да ју по тре бе за ље по ту.
4. Па ко ја дје вој ка бу де по во љи ца ру, 

не ка бу де ца ри ца на Асти ни ном мје сту. И 
то би по во љи ца ру, и учи ни та ко.
5. Би ја ше у Су са ну цар ском гра ду Ју де јац 

по име ну Мар до хеј, син Ја и ра си на Си ме ја 
си на Ки со ва, од пле ме на Ве ни ја ми но ва,
6. *Ко ји би од ве ден у роп ство из Је ру са-

ли ма с ро бљем ко је би од ве де но у роп-
ство с Је хо ни јом ца рем Ју ди ни јем, ко је га 
за ро би На ву хо до но сор цар ва ви лон ски.

*2. О цар. 24, 14, 15.  Јоахин
7. Он од га ја ше Ада су, а то је Је сти ра, 

кћи стри ца ње го ва, јер не има ше оца ни 
ма те ре; а дје вој ка би ја ше ли је па ста са и 
кра сна ли ца, и по смр ти оца јој и ма те ре 
узе је Мар до хеј за кћер. Мирта;  Звезда
8. И кад се раз гла си ри јеч ца ре ва и за по-

ви јест, и мно го се дје во ја ка оку пи у Су-
сану граду цар ском под ру ку Ига је ву, би 
и Је сти ра до ве де на у двор ца рев под ру ку 
Ига ја чу ва ра жен ско га.
9. И дје вој ка му оми ље и на ђе ми лост у 

ње га, те јој од мах да де по тре бе за ље по ту 
и дио ње зин, и се дам при ста ли јех дје во-
ја ка из цар ско га до ма, и на мје сти је с ње-
зи ни јем дје вој ка ма на нај љеп ше мје сто у 
жен ском до му. наочитих
10. *Је сти ра не ка за на ро да сво је га ни 

ро да сво је га, јер јој Мар до хеј бје ше за бра-
нио да то ка зу је. *Јест. 2,20.
11. А Мар до хеј хо да ше сва ки дан ис пред 

три је ма од жен ско га до ма да би до знао 
ка ко је Је сти ра и шта ће би ти од ње.

12. А кад би до шао ред на ко ју дје вој ку да 
уђе к ца ру Асви ру, по што би јој се чи ни ло 
по жен ском за ко ну два на ест мје се ци, јер 
то ли ко вре ме на тре ба ше да се уљеп ша-
ва ју, шест мје се ци уљем од смир не а шест 
мје се ци ми ри си ма и дру гим ства ри ма за 
*ље по ту жен ску, *Јест. 2,3.
13. Та да би дје вој ка ишла к ца ру, и што 

би год ре кла да ло би јој се да с ти јем иде 
из жен ске ку ће у дом ца рев.
14. Уве че би ушла, а ују тру би се вра ти ла 

у дру гу ку ћу жен ску под ру ку Са зга за 
дво ра ни на ца ре ва, чу ва ра иноч ко га; ви-
 ше не би ишла к ца ру, већ ако би је хтио 
цар, те би би ла по зва на по име ну.

невенчаних жена
15. И та ко кад до ђе ред на Је сти ру кћер 

Ави ха и ла стри ца Мар до хе је ва, ко ју бје ше 
узео за кћер, да уђе к ца ру, она не за и ска 
ни шта не го што ре че Игај дво ра нин *ца-
рев, чу вар жен ски; и Је сти ра на ла жа ше 
ми лост у сва ко га ко је ви ђа ше. *Дје ла 7,10.
16. Та ко би Је сти ра од ве де на к ца ру 

Асви ру у цар ски двор ње гов де се то га мје-
се ца, ко је је мје сец Те вет, сед ме го ди не 
ца ро ва ња ње го ва. јануар/фебруар
17. И ца ру оми ље Је сти ра ми мо све дру ге 

же не, и при до би ми лост и љу бав ње го ву 
ми мо све дје вој ке, те јој мет ну цар ски ви-
је нац на гла ву и учи ни је ца ри цом на мје-
сто Асти ни но.
18. И учи ни цар ве ли ку *го збу †сви јем 

кне зо ви ма сво јим и слу га ма сво јим због 
Је сти ре, и по кло ни зе мља ма олак ши це и 
раз да де да ро ве ка ко цар мо же.

*1.Мој. 29,22. †Јест. 1,3.
19. А кад се дру гом ску пља ху дје вој ке, 

*Мар до хеј сје ђа ше на вра ти ма ца ре ви јем.
*Јест. 3,2.

20. А Је сти ра не ка за сво је га ро да ни на-
ро да, као што јој бје ше за по вје дио Мар-
до хеј, и Је сти ра чи ња ше што јој Мар до хеј 
го во ра ше, као кад се од га ја ше код ње га.
21. У те да не, кад *Мар до хеј сје ђа ше на 

вра ти ма ца ре ви јем, ра ср ди ше се Вих тан 
и Те рес два дво ра ни на ца ре ва из ме ђу 
они јех ко ји стра жа ху на пра гу, и гле да ху 
да диг ну ру ке на ца ра Асви ра. *Јест. 6,2.
22. А то до зна Мар до хеј и ја ви ца ри ци 

Јести ри, а Је сти ра ка за ца ру у име Мар-
до хе је во.
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23. И кад се ствар из ви дје и на ђе, бјеху 
обје ше на она обо ји ца на *др во, и то се за-
пи са у †књи гу Днев ни ка пред ца рем.

*5.Мој. 21,22. †Јест. 6,1.

Аманова таштина и жеља 
да затре Јудејце.

3.По сли је то га по ди же цар Асвир 
Ама на си на Аме да ти на, Ага ге ја, 

и уз ви си га, и на мје сти му при је сто ви ше 
сви јех кне зо ва што би ја ху код ње га.
2. И све слу ге ца ре ве што би ја ху на вра-

ти ма ца ре ви јем кла ња ху се и па да ху 
пред Ама ном, јер та ко бје ше цар за по-
вје дио за њ. Али Мар до хеј не кла ња ше се 
ни ти па да ше.
3. И слу ге ца ре ве што би ја ху на вра ти ма 

ца ре ви јем го во ра ху Мар до хе ју: За што 
пре сту паш за по ви јест ца ре ву?
4. И по што му од да на на дан го во ри ше, 

а он не по слу ша, ја ви ше Ама ну да ви де 
хо ће ли оста ти ри је чи Мар до хе је ве, јер 
им бје ше ка зао да је Ју де јац.
5. А кад ви дје Аман да се Мар до хеј не 

кла ња ни ти па да пред њим, на пу ни се 
гње ва Аман.
6. Али ми шља ше да ни је ври јед но да 

диг не ру ку на Мар до хе ја са мо га, јер му 
ка за ше ко је га на ро да бје ше Мар до хеј, 
не го гле да ше да ис три је би све Ју деј це 
што би ја ху по све му цар ству Асви ро ву, 
на род Мар до хе јев.
7. Пр во га мје се ца, а то је мје сец Ни сан, 

го ди не два на е сте ца ро ва ња Асви ро ва, 
ба ца ше пур, то јест ждри јеб, пред Ама-
ном, од да на до да на и од мје се ца до мје-
се ца, до два на е сто га мје се ца, а то је мје-
сец Адар. март/април;  фебруар/март
8. И Аман ре че ца ру Асви ру: Има на род 

ра си јан и ра сут по на ро ди ма по сви јем 
зе мља ма цар ства тво је га, ко је га су за-
ко ни друк чи ји од за ко на сви јех на ро да, 
и не из вр шу је за ко на ца ре ви јех, па ни је 
про би тач но ца ру да их оста ви.
9. Ако је ца ру угод но, да се пи ше да се ис-

три је бе; и ја ћу из мје ри ти де сет ти су ћа 
та ла на та сре бра у ру ке при ста ви ма да до-
не су у ца ре ву ри зни цу.
10. Та да цар сни ми *пр стен с ру ке сво је и 

да де га †Ама ну си ну Аме да ти ну, Ага ге ју, 
не при ја те љу ју деј ском. *1.Мој. 41,42. †Јест. 8,2.

11. И ре че Ама ну: То сре бро не ка те би, а 
од на ро да чи ни што ти је дра го.
12. За то до зва ше пи са ре *ца ре ве пр во га 

мје се ца три на е сто га да на, и на пи са се све 
ка ко за по вје ди Аман, на мје сни ци ма ца ре-
ви јем и вој во да ма у сва кој †зе мљи и кне-
зо ви ма сва ко га на ро да, сва кој зе мљи пи-
смом ње зи ни јем и сва ко му на ро ду је зи-
ком ње го ви јем, у име ‡ца ра Асви ра на пи са 
се и пр сте ном ца ре ви јем за пе ча ти се.

*Јест. 8,8. †Јест. 1,22. ‡Јест. 8,10.
13. И ра за сла ше се *књи ге по гла сни ци ма 

у све †зе мље ца ре ве да по тру, по би ју и ис-
три је бе све ‡Ју деј це, ста ро и мла до, дје цу 
и же не у је дан дан, три на е сто га да на два-
на е сто га мје се ца, ко је је мје сец Адар, и да 
раз гра бе има ње њи хо во.

*Јест. 8,10. †Јест. 8,11. ‡Јест. 3,6.
14. У књи га ма се го во ра ше да се огла си 

за по ви јест по *сви јем зе мља ма и да се об-
ја ви сви јем на ро ди ма да бу ду го то ви за 
онај дан. *Јест. 8,13.
15. Гла сни ци оти до ше бр зо по за по ви је-

сти ца ре вој, и за по ви јест би огла ше на у 
Су са ну цар ском гра ду. А цар и Аман сје-
ђа ху и пи ја ху, а *град се Су сан сме те.

*Јест. 8,15.

Мардохеј позива Јестиру да моли 
цара да порекне заповијест о 

истребљењу Јудејаца.

4.А Мар до хеј до знав све шта би, 
раз дри је ха љи не сво је и об у че се 

у ко стри јет и по су се пе пе лом и по ђе по 
гра ду ви чу ћи иза гла са гор ко.
2. И до ђе до пред вра та ца ре ва, јер не 

бје ше сло бод но ући на вра та ца ре ва у ко-
стри је ти.
3. И у сви јем зе мља ма, у ко је год мје сто 

до ђе ри јеч ца ре ва и за по ви јест ње го ва, 
би ве ли ка жа лост ме ђу Је вре ји ма и пост 
и плач и ја ук, и мно ги у ко стри је ти и пе-
пе лу ле жа ху.
4. И до ђо ше дје вој ке Је сти ри не и дво-

ра ни ње зи ни, и ја ви ше јој: И ца ри ца се 
ожа ло сти ве о ма, и по сла ха љи не да пре о-
бу ку Мар до хе ја и да ски ну с ње га ко стри-
јет; али он не при ми.
5. Та да до зва Је сти ра Ата ха дво ра ни на 

ца ре ва, ко је га јој бје ше дао да јој слу жи, 
и за по вје ди му за Мар до хе ја да дозна шта 
му је и за што.
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6. И оти де Атах к Мар до хе ју на ули цу град-
ску ко ја би ја ше пред вра ти ма ца ре ви јем.

трг
7. И Мар до хеј му ка за све што му се до-

го ди ло и за *сре бро што је об ре као Аман 
да ти у ца ре ву ри зни цу за Ју деј це да их ис-
три је би; *Јест. 3,9.
8. И при је пис за по ви је сти ко ја би про-

гла ше на у Су са ну да се ис три је бе, да де 
му да је по ка же Је сти ри и ја ви, и да јој на-
ру чи да оти де к ца ру и да га уми ло сти ви 
и да га мо ли за свој на род.
9. И вра тив ши се Атах ка за Је сти ри ри-

је чи Мар до хе је ве.
10. А Је сти ра ре че Ата ху и за по вје ди му 

да ка же Мар до хе ју:
11. Зна ју све слу ге ца ре ве и на род по зе-

мља ма ца ре ви јем да ко би год, чо вјек или 
же на, ушао к ца ру уну тра у двор не бу-
ду ћи по зван, је дан је за кон за њ, да се по-
гу би, осим ко ме би цар пру жио злат ну 
па ли цу, тај оста је жив; а ја ни је сам зва на 
да уђем к ца ру, три де сет да на.
12. И ка за не би ше Мар до хе ју ри је чи Је-

сти ри не.
13. А Мар до хеј опет по ру чи Је сти ри: Не-

мој ми сли ти да ћеш се ми мо све Ју деј це 
из ба ви ти у до му ца ре ву.
14. Јер ако ти уз му чиш са да, до ћи ће 

по моћ и из ба вље ње Ју деј ци ма с дру ге 
стра не, а ти и дом оца тво је га по ги ну ће те; 
и ко зна ни је си ли за ова кво ври је ме до-
шла до *цар ства. *Амос 9,8.
15. Та да ре че Је сти ра да од го во ре Мар-

до хе ју:
16. Иди, ску пи све Ју деј це што се на ла зе 

у Су са ну, и по сти те за ме, и не је ди те ни 
пиј те за три да на ни да њу ни но ћу; и ја ћу 
са сво јим дје вој ка ма по сти ти, та ко ђер, па 
ћу он да оти ћи ца ру, ако и ни је по за ко ну, 
и ако по ги нем, не ка по ги нем.
17. Та да оти де Мар до хеј и учи ни све ка ко 

му за по вје ди Је сти ра.
Јестира иде цару. Аман спрема 

вјешала Мардохеју.

5.А тре ћи дан об у че се Је сти ра у 
цар ско оди је ло, и ста де у три-

је му уну тра шње га дво ра цар ско га пре ма 
ста ну ца ре ву; а цар сје ђа ше на цар ском 
при је сто лу свом у дво ру цар ском пре ма 
вра ти ма од дво ра.

2. И кад цар угле да ца ри цу Је сти ру гдје 
сто ји у три је му, она на ђе ми лост пред 
њим, те цар пру жи пре ма Је сти ри злат ну 
па ли цу ко ја му бје ше у ру ци, и Је сти ра 
при сту пи и до та че се кра ја од па ли це.
3. И ре че јој цар: Што ти је, ца ри це Је сти-

 ро, и шта же лиш? Ако је и до по ло ви не 
цар ства, да ће ти се.
4. А Је сти ра ре че: Ако је угод но ца ру, не-

 ка до ђе цар с Ама ном да нас на објед ко ји 
сам му зго то ви ла.
5. А цар ре че: Зо ви те бр же Ама на да учи-

 ни што ре че Је сти ра. И до ђе цар с Ама-
ном на објед ко ји зго то ви Је сти ра.
6. По том цар на пив се ви на ре че Је сти ри: 

Шта же лиш, да ће ти се; и шта мо лиш, ако 
је и до по ло ви не цар ства, би ће.
7. А Је сти ра од го ва ра ју ћи ре че: Же лим и 

мо лим:
8. Ако сам на шла ми лост пред ца рем, и 

ако је угод но ца ру да ми да што же лим и 
учи ни што мо лим, не ка опет до ђе цар с 
Ама ном на објед ко ји ћу им зго то ви ти, и 
сју тра ћу учи ни ти по ри је чи ца ре вој.
9. И та ко оти де Аман онај дан ве сео и до-

бре во ље. Али кад ви дје Аман Мар до хе ја 
на вра ти ма ца ре ви јем, а он не уста ни ти 
се ма че пред њим, на пу ни се Аман гње ва 
на Мар до хе ја.
10. Али се уз др жа Аман, до кле до ђе ку ћи 

сво јој; по том по сла и са зва при ја те ље 
сво је и Се ре су же ну сво ју.
11. И при по вје ди им Аман о сла ви *бо гат-

ства сво је га и о мно штву си но ва сво јих и о 
све му чим га је по ди гао цар и ка ко га је уз-
ви сио сврх кне зо ва и слу гу цар ских.

*Мар. 10,24.
12. И до да Аман: Па и ца ри ца Је сти ра ни-

ко га осим ме не не по зва с ца рем на објед, 
ко ји бје ше зго то ви ла, па и сју тра сам по-
зван к њој с ца рем.
13. Али све то ни је ми ни на што, до кле 

год гле дам оно га Мар до хе ја Ју деј ца гдје 
сје ди на вра ти ма ца ре ви јем.
14. Та да му ре че Се ре са же на ње го ва и 

сви при ја те љи ње го ви: Не ка на чи не *вје-
ша ла ви со ка пе де сет ла ка та, и ују тру ре ци 
†ца ру да се на њи ма обје си Мар до хеј, па 
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иди с ‡ ца рем ве сео на објед. И то би по 
во љи Ама ну и при пра ви вје ша ла.

*Јест. 6,4. †Јест. 7,9. ‡Јест. 7,10.

Аман по заповијести царевој чини 
почасти Мардохеју.

6.Ону ноћ не мо га ше цар спа ва ти, и 
за по вје ди те му до не со ше *књи гу 

од зна ме ни ти јех до га ђа ја, Днев ни ке, те је 
чи та ше ца ру. *Јест. 2,23.
2. И на ђе се за пи са но ка ко је Мар до хеј 

про ка зао за Вих та на и Те ре са, два дво ра-
ни на, ко ји чу ва ху стра жу на пра гу, да гле-
да ју да диг ну ру ке на ца ра Асви ра.
3. Та да ре че цар: Ка ква је част и ка кво је 

до бро учи ње но Мар до хе ју за то? А мом ци 
ца ре ви, слу ге ње го ве, ре ко ше: Ни је му 
учи ње но ни шта.
4. А цар ре че: Ко је у три је му? А Аман 

бје ше до шао у спо ља шњи три јем дво ра 
ца ре ва да ка же ца ру да се обје си Мар до-
хеј на вје ша ла, ко ја му је при пра вио.
5. А мом ци ца ре ви ре ко ше му: Гле, Аман 

сто ји у три је му. А цар ре че: Не ка до ђе.
6. И Аман до ђе, а цар му ре че: Шта тре ба 

учи ни ти чо вје ку ко је га цар хо ће да про-
сла ви? А Аман ре че у се би: Ко га би цар 
хтио про сла ви ти ако не ме не?
7. И ре че Аман ца ру: Ко га цар хо ће да 

про сла ви,
8. Тре ба до ни је ти цар ско оди је ло ко је 

цар но си, и до ве сти ко ња на ком цар ја ше, 
и мет ну ти му на гла ву ви је нац цар ски;
9. И оди је ло и ко ња тре ба да ти ко ме из-

ме ђу нај ве ћих кне зо ва ца ре ви јех да обу ку 
чо вје ка оно га ко је га цар хо ће да про-
сла ви, па да га про ве ду на ко њу по ули-
ца ма град ским и ви чу пред њим: Ова ко 
би ва чо вје ку ко га цар хо ће да про сла ви.
10. Та да ре че цар Ама ну: Бр же узми оди-

је ло и ко ња као што ре че, и учи ни та ко 
Мар до хе ју, Ју деј цу, ко ји сје ди на вра ти ма 
царе ви јем; не мој из о ста ви ти ни шта што 
си ре као.
11. И узе Аман оди је ло и ко ња, и об у че 

Мар до хе ја и про ве де га на ко њу по ули-
ца ма град ским ви чу ћи пред њим: Ова ко 
би ва чо вје ку ко га цар хо ће да про сла ви.

12. По том се вра ти *Мар до хеј на вра та 
ца ре ва, а Аман бр же оти де ку ћи сво јој 
жа ло стан и по кри ве не гла ве. *Јест. 2,19.
13. И при по вје ди Аман Се ре си же ни 

сво јој и сви јем при ја те љи ма сво јим све 
што му се до го ди. Та да му ре ко ше му-
дра ци ње го ви и Се ре са же на ње го ва: Кад 
је од ју деј ско га рода Мар до хеј пред ко јим 
си по чео па да ти, не ћеш му одо ље ти, не го 
ћеш па сти пред њим.
14. И док они још го во ра ху с њим, до-

ђо ше дво ра ни ца ре ви и бр же од ве до ше 
Ама на на објед ко ји зго то ви Је сти ра.

Аман на вјешалима која је 
подигао за Мардохеја.

7.И та ко до ђе цар и Аман на објед 
ца ри ци Је сти ри.

2. И ре че цар Је сти ри опет дру ги дан на-
пив ши се ви на: Шта же лиш, ца ри це Је-
сти ро, да ће ти се; и шта мо лиш, ако је и до 
по ло ви не цар ства, би ће.
3. Та да од го во ри ца ри ца Је сти ра и ре че: 

Ако сам на шла ми лост пред то бом, ца ре, 
и ако је ца ру угод но, не ка ми се по кло ни 
жи вот мој на мо ју же љу и на род мој на 
мо ју мол бу.
4. Јер смо про да ни ја и мој на род да нас 

по тру, по би ју и ис три је бе. Да смо про-
да ни да бу де мо слу ге и слу шки ње, му ча ла 
бих, прем да не при ја тељ не би мо гао на-
кна ди ти ште те ца ру.
5. А цар Асвир про го во ри и ре че ца ри ци 

Је сти ри: Ко је тај, и гдје је тај ко ји се усу-
дио та ко чи ни ти?
6. А Је сти ра ре че: Про тив ник и не при-

ја тељ овај је зли ко вац Аман. А Аман се 
упла ши од ца ра и од ца ри це.
7. Та да цар гње ван уста од ви на и оти де 

у врт код дво ра, а Аман оста да мо ли за 
жи вот свој ца ри цу Је сти ру, јер ви дје да је 
цар на у мио зло по њега.
8. По том се цар вра ти из вр та двор ско га 

у ку ћу гдје бје ше пио ви но; а Аман бје ше 
пао на одар гдје сје ђа ше Је сти ра. И цар 
ре че: Еда ли ће и ца ри цу осра мо ти ти код 
ме не у ку ћи? Чим та ри јеч изи ђе из уста 
ца ре ви јех, по кри ше ли це Ама ну.
9. И Ар во на, је дан од дво ра на ца ре ви-

јех, ре че: Ево и вје ша ла што је на чи нио 
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Аман за Мар до хе ја, ко ји је го во рио до бро 
по ца ра, сто је код ку ће Ама но ве, ви со ка 
пе де сет ла ка та. И ре че цар: Обје си те га 
на њих.
10. И та ко обје си ше Ама на на *вје ша ла 

ко ја бје ше при пра вио Мар до хе ју. И гњев 
ца рев ути ша се. *Јест. 9,25.

Мардохеј на власти. 
Нова царева заповијест о Јудејцима.

8.Исто га да на да де цар Асвир ца  р и-
 ци *Је сти ри ку ћу Ама на не при-

ја те ља ју деј ско га. А Мар до хеј изи ђе пред 
ца  ра, јер Је сти ра ка за шта јој је он; *Јест. 2,7.
2. И цар сни мив пр стен свој, ко ји бје ше 

узео од Ама на, да де га Мар до хе ју; а Је-
сти ра по ста ви Мар до хе ја над ку ћом Ама-
но вом. скину
3. По том Је сти ра опет го во ри ца ру и 

пад нув ши пред но ге ње го ве и пла чу ћи 
мо ља ше га да укло ни зло ћу Ама на Ага-
ге ја и ми сао ње го ву ко ју бје ше сми слио 
на Ју деј це.
4. Та да цар пру жи злат ну па ли цу пре ма Је-

сти ри, и Је сти ра уста и ста де пред ца рем,
5. И ре че: Aко је угод но ца ру и ако сам 

на шла ми лост пред њим, и ако је пра во 
пред ца рем и ако сам му ми ла, не ка се 
пи ше да се по ре ку књи ге у ко ји ма је ми-
сао Ама на си на Аме да ти на, Ага ге ја, ко је 
је рас пи сао да се ис три је бе Ју деј ци што 
су по сви јем зе мља ма ца ре ви јем. опозову
6. Јер ка ко бих мо гла гле да ти зло ко је би 

за де си ло мој на род, и ка ко бих мо гла гле-
да ти да се по тре род мој?
7. А цар Асвир ре че ца ри ци Је сти ри и 

Мар до хе ју Ју деј цу: Eто, дао сам ку ћу Ама-
но ву Је сти ри, а ње га су обје си ли на вје-
ша ла за то што шћа ше диг ну ти ру ку сво ју 
на Ју деј це.
8. Ви, да кле, пи ши те за Ју деј це ка ко вам 

је дра го у име ца ре во и за пе ча ти те пр сте-
ном ца ре ви јем; јер што се пи ше у име ца-
ре во и за пе ча ти пр сте ном ца ре ви јем не 
мо же се по ре ћи.
9. И до зва ше пи са ре ца ре ве у исто ври-

је ме, тре ће га мје се ца, ко је је мје сец Си-
ван, два де сет тре ће га да на, и пи са се све, 
ка ко за по вје ди Мар до хеј, Ју деј ци ма и на-

мје сни ци ма и кне зо ви ма и упра ви те љи-
 ма по зе мља ма, од Ин ди је до Ети о пи је, сто 
и два де сет и се дам зе ма ља, у сва ку зе мљу 
ње зи ни јем пи смом и сва ком на ро ду ње-
го ви јем је зи ком, и Ју деј ци ма њи хо ви јем 
пи смом и њи хо ви јем је зи ком. мај/јун
10. А на пи са у име ца ра Асви ра и за пе  ча-

 ти пр сте ном ца ре ви јем, и ра за сла *књи ге 
по гла сни ци ма, ко ји ја ха ху на бр зи јем ко-
њ има и на мла ди јем ма зга ма: *1.О цар. 21,8.
11. Да је цар до пу стио Ју деј ци ма што су 

у ко ме год гра ду да се ску пе и бра не жи-
вот свој, да по тру и по би ју и ис три је бе 
сва ку вој ску ко је га му дра го на ро да и *зе-
мље, ко ји би уда ри ли на њих, и дје цу њи-
хо ву и же не њи хо ве, а има ње њи хо во да 
раз гра бе, *Јест. 3,13.
12. У исти дан по сви јем зе мља ма ца ра 

Асви ра, три на е сто га да на мје се ца два на-
е сто га, ко је је мје сец *Адар. *Јест. 3,13.
13. У књи га ма се го во ра ше да се огла си 

за по ви јест по *сви јем зе мља ма и да се об-
ја ви сви јем на ро ди ма да Ју деј ци бу ду го-
то ви за онај дан да се осве те сво јим не-
при ја те љи ма. *Јест. 3,14.
14. Гла сни ци ко ји ја ха ху на бр зи јем 

коњи ма и ма зга ма оти до ше бр зо и хит но 
по за по ви је сти ца ре вој; и за по ви јест би 
огла ше на у Су са ну цар ском гра ду.
15. А Мар до хеј оти де од ца ра у цар ском 

оди је лу љу би ча стом и би је лом и под злат-
ни јем ви јен цем ве ли ким и у пла шту од 
тан ко га плат на и скер ле та, и *град Су сан 
ра до ва ше се и ве се ља ше се. *Јест. 3,15.
16. Ју деј ци ма до ђе свје тлост и ве се ље и 

ра дост и сла ва.
17. И у сва кој зе мљи и у сва ком гра ду, гдје 

год до ђе за по ви јест ца ре ва и на ред ба ње-
го ва, бје ше *ра дост и ве се ље ме ђу Ју деј-
ци ма, го зба и бла ги да ни, и мно ги из на-
ро да зе маљ ских по ста ја ху †Ју деј ци, јер их 
по па де страх од Је вре ја. *Нем. 8,10. †Јест. 9,2.

КЊИ ГА О ЈЕ СТИ РИ,  ГЛ. 7. 8.



– 465 –

Јудејци се свете својијем непријатељима 
и уводе празник за спомен 

својега спасења.

9.И та ко два на е сто га мје се ца, а то је 
мје сец *Адар, три на е сто га да на, 

кад до ђе да се из вр ши ри јеч ца ре ва и 
за по ви јест ње го ва, исто га да на кад се не-
при ја те љи ју деј ски на да ху да ће обла да ти 
њи ма, пре о кре ну се, те Ју деј ци обла да ше 
сво јим не на вид ни ци ма. *Јест. 3,13.
2. Ску пи ше се Ју деј ци у сво јим гра до-

ви ма по сви јем зе мља ма ца ра Асви ра да 
диг ну ру ке на оне ко ји им тра жа ху зло; 
и ни ко не мо га ше ста ја ти пред њи ма; јер 
страх од њих по па де све на ро де.
3. И сви кне зо ви зе маљ ски, на мје сни ци 

и упра ви те љи и ко ји опра вља ху по сло ве 
ца ре ве, под у пи ра ху Ју деј це, јер их по па де 
страх од Мар до хе ја. обављаху
4. Јер ве лик би ја ше Мар до хеј у до му ца-

ре ву, и сла ва ње го ва про ла жа ше све зе-
мље, јер тај чо вјек Мар до хеј би ва ше све 
ве ћи.
5. И та ко по би ше Ју деј ци све не при ја-

те ље сво је ма чем и по тр ше и ис три је-
би ше, и учи ни ше што хтје ше од не на вид-
ни ка сво јих.
6. И у Су са ну цар ском гра ду уби ше Ју-

деј ци и ис три је би ше пет сто ти на љу ди.
7. И Фар сан да ту и Дал фо на и Аспа ту,
8. И По ра ту и Ада ли ју и Ари да ту,
9. И Фар ма сту и Ари са ја и Ари да ја и Ва-

је за ту,
10. Де сет си но ва Ама на си на Аме да ти на 

не при ја те ља ју деј ско га по би ше, али на 
пли јен не ди го ше ру ке сво је.
11. У онај дан кад ја ви ше ца ру број по би-

је ни јех у Су са ну цар ском гра ду,
12. Ре че цар Је сти ри ца ри ци: У Су са ну цар -

ском гра ду по би ше и по тр ше Ју деј ци пет 
сто ти на љу ди и де сет си но ва Ама но ви јех, 
а шта су учи ни ли по оста ли јем зе мља ма 
ца ре ви јем? Шта же лиш? Да ће ти се; и шта 
још мо лиш, би ће.
13. А Је сти ра ре че: Ако је угод но *ца ру, да 

се до пу сти †Ју деј ци ма у Су са ну и сју тра да 
учи не по да на шњој на ред би и де сет си-
но ва Ама но ви јех да об је се на вје ша ла.

*2.Сам. 21,6. †Јест. 8,11.

14. И за по вје ди цар да бу де та ко. И огла-
ше на би за по ви јест у Су са ну, и обје си ше 
де сет си но ва Ама но ви јех.
15. И Ју деј ци ко ји би ја ху у Су са ну ску-

пив ши се и че тр на е сто га да на мје се ца 
Ада ра по би ше у Су са ну три сто ти не 
љу ди, али на пли јен не ди го ше ру ке сво је.
16. А оста ли Ју деј ци ко ји би ја ху по зе-

мља ма ца ре ви јем ску пи ше се да бра не 
жи вот свој и да се сми ре од не при ја те ља 
сво јих; и по би ше се дам де сет и пет ти су ћа 
не на вид ни ка сво јих; али на пли јен не ди-
го ше ру ке сво је.
17. То би три на е сто га да на мје се ца Ада-

 ра; а че тр на е сто га по чи ну ше, и пра зно-
ва ше тај дан го сте ћи се и ве се ле ћи се.
18. А Ју деј ци ко ји би ја ху у Су са ну ску-

пи ше се три на е сто га и че тр на е сто га да на 
исто га мје се ца, а по чи ну ше пет на е сто га, 
и пра зно ва ше тај дан го сте ћи се и ве се-
ле ћи се.
19. За то *Ју деј ци се ља ни, ко ји жи ве по 

мје сти ма нео гра ђе ни јем, пра зну ју че тр-
на е сти дан мје се ца Ада ра ве се ле ћи се и 
го сте ћи се и бла гу ју ћи, и ша љу ћи ди је-
ло ве је дан дру гом. *Јест. 8,17.
20. Јер Мар до хеј на пи са ово, и ра за сла 

књи ге сви јем Ју деј ци ма ко ји би ја ху по сви-
јем зе мља ма ца ра Асви ра, бли зу и да ле ко,
21. На ре ђу ју ћи им да пра зну ју дан че-

тр на е сти мје се ца Ада ра и пет на е сти дан 
исто га мје се ца сва ке го ди не;
22. Пре ма да ни ма у ко је се сми ри ше Ју-

деј ци од не при ја те ља сво јих и пре ма мје-
се цу кад им се пре тво ри жа лост у *ра дост 
и ту га у ве се ље, да те да не пра зну ју го сте ћи 
се и ве се ле ћи се и ша љу ћи ди је ло ве је дан 
дру гом, и си ро ма си ма да ро ве. *Псал. 30,11.
23. И при ми ше сви Ју деј ци да чи не што 

су по че ли и што им пи са Мар до хеј.
24. Јер Аман син Аме да тин Ага геј не при-

ја тељ сви јех Ју де ја ца на ми сли за *Ју деј це 
да их ис три је би, и ба ци пур, то јест ждри-
јеб, да их по тре и ис три је би. *Јест. 3,6.
25. Али кад Је сти ра изи ђе пред ца ра, он 

за по вје ди књи гом, те се зла ми сао ње го ва 
ко ју сми сли на Ју деј це обра ти на ње го ву 
гла ву, и обје си ше ње га и си но ве ње го ве 
на *вје ша ла. *Јест. 7,10.

КЊИ ГА О ЈЕ СТИ РИ,  ГЛ. 9.
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Богатство праведнога Јова. Његова 
стрпљивост у тешкијем искушењима.

1.Би ја ше *чо вјек у †зе мљи Узу по 
име ну Јов; и тај чо вјек би ја ше 

до бар и пра ве дан, и бо ја ше се Бо га, и 
укла ња ше се ода зла. *1.Мој. 6,9. †Јер. 25,20.
2. И ро ди му се се дам си но ва и три кће ри.
3. И има ше сто ке се дам ти су ћа ова ца и 

три ти су ће ка ми ла и пет сто ти на јар мо ва 
во ло ва и пет сто ти на ма га ри ца, и че ља ди 
ве о ма мно го; и би ја ше тај чо вјек нај ве ћи 
од сви јех љу ди на ис то ку.
4. И си но ви ње го ви са ста ја ху се и да ва ху 

го збе код ку ће, сва ки сво га да на, и сла ху 
те по зи ва ху три се стре сво је да је ду и пи ју 
с њи ма.
5. И кад би се об ре ди ли го збом, по ши-

ља ше Јов и осве ћи ва ше их, и уста ју ћи 
ра но при но ша ше жр тве па ље ни це пре ма 
бро ју сви јех њих; јер го во ра ше Јов: Мо же 
би ти да су се огри је ши ли си но ви мо ји и 

по ху ли ли на Бо га у ср цу свом. Та ко чи-
ња ше Јов сва ки пут.
6. А је дан дан до ђо ше си но ви Бож ји да 

ста ну пред Го спо дом, а ме ђу њих до ђе и 
со то на.
7. И Го спод ре че со то ни: От ку да идеш? А 

со то на од го во ри Го спо ду и ре че: Про хо-
дих зе мљу и оби ла зих.
8. И ре че Го спод со то ни: Је си ли ви дио 

слу гу мо је га Јо ва? Не ма она кво га чо вје ка 
на зе мљи, до бра и пра вед на, ко ји се бо ји 
Бо га и укла ња се ода зла.
9. А со то на од го во ри Го спо ду и ре че: Еда 

ли се уза луд Јов бо ји Бо га?
10. Ни је си ли га Ти огра дио и ку ћу ње-

го ву и све што има сву да уна о ко ло? Дје ло 
ру ку ње го ви јех бла го сло вио си, и сто ка се 
ње го ва умно жи ла на зе мљи.
11. Али пру жи ру ку сво ју и до так ни се 

све га што има, проклеће те у очи.

26. За то про зва ше те да не Пу рим од 
име на пур; и због сви јех ри је чи те књи ге 
и због оно га што ви дје ше, та ко и због 
оно га што им се до го ди, каменчић за коцку
27. По ста ви ше *Ју деј ци и при ми ше на 

се и на потомство сво је и на све ко ји се 
удру же с њи ма да је не про мје ни то да 
сла ве та два да на као што је на пи са но за 
њих и на ври је ме ко је је за њих од ре ђе но, 
сва ке го ди не, *Јест. 8,17.
28. И да се ти да ни спо ми њу и сла ве у сва-

ком на ра шта ју, у сва кој по ро ди ци, у сва кој 
зе мљи и у сва ком гра ду; и ти да ни Пу рим 
да не пре ста ну ме ђу Ју деј ци ма и спо мен 
њи хов да не по ги не у потомству њи хо ву.
29. И пи са ца ри ца *Је сти ра кћи Ави ха-

и ло ва и Мар до хеј Ју де јац сва ком твр ђом 
по твр ђу ју ћи †књи гу за Пу рим дру ги пут.

*Јест. 2,15. †Јест. 8,10.
30. И Мар до хеј ра за сла књи гу сви јем 

Јудеј ци ма у сто и два де сет и се дам зе ма ља 
ца ра Асви ра с ри је чи ма љу ба зни јем и 
исти ни јем,

31. Да твр до др же да не Пу рим на ври је ме 
као што им је по ста вио Мар до хеј Ју де јац 
и ца ри ца Је сти ра и као што са ми по ста-
ви ше се би и потомству сво је му за спо мен 
по сту њи хо ву и ви ка њу њи хо ву.
32. Та ко за по ви јест Је сти ри на по твр ди 

уред бу за Пу рим, и би за пи са но у књи гу.

Моћни Мардохеј стара се за 
добро својега народа.

10.По том цар Асвир уда ри *да нак 
на зе мљу и на остр ва мор ска.

*Псал. 72,10.
2. А сва дје ла вла сти ње го ве и си ле, и 

при по ви јест о ве ли чи ни Мар до хе је вој 
ка ко га је цар учи нио ве ли ким, то је на-
пи са но у Књи зи днев ни ка ца ре ва мид-
ских и пер сиј ских.
3. Јер Мар до хеј Ју де јац бје ше дру ги до 

ца ра Асви ра и ве лик у Ју де ја ца и мио 
мно штву бра ће сво је, ста ра ју ћи се за до-
бро сво је му на ро ду и го во ре ћи за сре ћу 
све га потомства сво је га.

КЊИ ГА О ЈО ВУ
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12. А Го спод ре че со то ни: Ево, све што има 
не ка је у тво јој ру ци; са мо на ње га не ди жи 
ру ке сво је. И оти де со то на од Го спо да.
13. А је дан дан кад си но ви ње го ви и *кће-

 ри ње го ве је ђа ху и пи ја ху ви но у ку ћи бра-
 та сво је га нај ста ри је га, *О Јо ву 1,18.
14. До ђе гла сник Јо ву и ре че: Во ло ви ора-

 ху и ма га ри це па си ја ху по крај њих,
15. А Са ве ји уда ри ше и оте ше их, и по-

би ше мом ке оштри јем ма чем; и са мо ја је-
дан уте кох да ти ја вим.
16. Док овај још го во ра ше, до ђе дру ги 

и ре че: Огањ Бож ји спа де с не ба и спа ли 
ов це и мом ке, и про ждри је их; и са мо ја 
је дан уте кох да ти ја вим.
17. До кле овај још го во ра ше, до ђе дру ги 

и ре че: *Хал деј ци у три че те уда ри ше 
на ка ми ле и оте ше их, и по би ше мом ке 
оштри јем ма чем; и са мо ја је дан уте кох да 
ти ја вим. *Је зек. 23,23.
18. До кле овај још го во ра ше, до ђе дру ги 

и ре че: Си но ви тво ји и кће ри тво је је ђа ху 
и пија ху ви но у ку ћи бра та сво је га нај ста-
ри је га;
19. А то вје тар ве лик до ђе ис пре ко пу-

сти ње и уда ри у че ти ри угла од ку ће, те 
па де на дје цу и по ги бо ше; и са мо ја је дан 
уте кох да ти ја вим.
20. Та да уста Јов и раз дри је плашт свој, 

и остри же гла ву, и па де на зе мљу и по-
кло ни се,
21. И ре че: Го сам иза шао из утро бе ма-

те ре сво је, го ћу се и вра ти ти она мо. *Го-
спод да де, Го спод узе, да је бла го сло ве но 
име Го спод ње. *Ру та 1,21.
22. Уза све то не са гри је ши Јов, ни ти ре че 

без у мља за Бо га.

Сотона опет оптужује Јова пред Господом. 
Јова сналази болест; 

вријеђа га жена и походе три пријатеља.

2.Опет је дан дан до ђо ше си но ви 
Бож ји да ста ну пред Го спо дом, 

а до ђе и со то на ме ђу њих да ста не пред 
Го спо дом.
2. И Го спод ре че со то ни: От ку да идеш? А 

со то на од го во ри Го спо ду и ре че: Про хо-
дих зе мљу и оби ла зих.

3. И ре че Го спод со то ни: Је си ли ви дио 
слу гу мо је га Јо ва? Не ма она кво га чо вје ка 
на зе мљи, до бра и пра вед на, ко ји се бо ји 
Бо га и укла ња се ода зла, и још се др жи 
до бро те сво је, прем да си ме на го во рио, те 
га упро па стих ни за што.
4. А со то на од го во ри Го спо ду и ре че: 

Ко жу за ко жу, и све што чо вјек има да ће 
за живот свој.
5. Не го пру жи ру ку сво ју и до так ни се ко-

сти ју ње го ви јех и ме са ње го ва, проклеће 
те у очи.
6. А Го спод ре че со то ни: Ево ти га у ру ке; 

али му живот чу вај.
7. И со то на оти де од Го спо да, и уда ри 

Јо ва зли јем при штем од пе те до тје ме на,
8. Те он узе цри јеп па се стру га ше, и сје-

ђа ше у пе пе лу.
9. И ре че му же на: Хо ћеш ли се још др жа ти 

до бро те сво је? Прокуни Бо га, па умри.
10. А он јој ре че: Го во риш као лу да же на; 

до бро смо при ма ли од Бо га, а зла зар не-
ће мо при ма ти? Уза све то не са гри је ши 
Јов усна ма сво јим.
11. А три при ја те ља Јо во ва чу ше за све 

зло ко је га за де си, и до ђо ше сва ки из сво-
је га мје ста, Ели фас Те ма нац и Вил дад Су-
ша нин и *Со фар На ма ћа нин, до го во-
рив ши се да до ђу да га по жа ле и по тје ше.

*1.Мој. 36,11.
12. И по ди гав ши очи сво је из да ле ка не 

по зна ше га; та да по ди го ше глас свој и 
ста до ше пла ка ти и раз дри је ше сва ки свој 
плашт и по су ше се пра хом по гла ви ба ца-
ју ћи га у не бо.
13. И сје ђа ху код ње га на *зе мљи се дам 

да на и се дам но ћи, и ни је дан му не про-
го во ри ри је чи, јер ви ђа ху да је бол вр ло 
ве лик. *Плач 2,10.

Јовово јадање.

3.По том отво ри уста сво ја Јов и 
ста де кле ти дан свој.

2. И про го во рив Јов ре че:
3. Не би ло да на у ко ји се ро дих, и но ћи у 

ко јој ре ко ше: Ро ди се дје тић!
4. Био тај дан та ма, не гле дао га Бог озго, 

и не освје тља ва ла га свје тлост!
5. Мрак га за пр знио и сјен смрт ни, облак га 

оба сти рао, био стра шан као нај го ри да ни!
запрљао
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6. Ноћ ону осво ји ла та ма, не ра до ва ла се 
ме ђу да ни ма го ди шњим, не бро ји ла се у 
мје се це!
7. Гле, ноћ она би ла пу ста, пје ва ња не 

би ло у њој!
8. Кле ли је ко ји ку ну да не, ко ји су го то ви 

про бу ди ти кро ко ди ла! Левијатана
9. По там ње ле зви је зде у су мрач је ње-

зи но, че ка ла ви дје ло и не до че ка ла га, и 
не ви дје ла зо ри тре па ви ца;
10. Што ми ни је за тво ри ла вра та од 

утро бе и ни је са кри ла му ку од мо јих 
очи ју.
11. За што не умри јех у утро би? Не из дах-

нух из ла зе ћи из утро бе?
12. За што ме при хва ти ше ко ље на? За што 

дојке, да сисам?
13. Јер бих са да ле жао и по чи вао; спа вао 

бих, и био бих ми ран,
14. С ца ре ви ма и са вјет ни ци ма зе маљ-

ским, ко ји зи да ше се би пу сто ли не,
15. Или с кне зо ви ма, ко ји има ху зла та, и 

ку ће сво је пу ни ше сре бром.
16. Или за што не бих као *не до но шче са-

кри ве но, као ди је те ко је не угле да ви дје ла?
*Проп. 6,3.

17. Он дје без бо жни ци пре ста ју до са ђи-
ва ти, и он дје по чи ва ју из не мо гли,
18. И су жњи се од ма ра ју и не чу ју гла са 

на стој ни ко ва.
19. Ма ли и ве ли ки он дје је, и роб сло бо-

дан од сво га го спо да ра.
20. За што се да је ви дје ло не вољ ни ку и 

жи вот они ма ко ји су ту жна ср ца,
21. Ко ји че ка ју смрт а ње не ма, и тра же је 

већ ма не го за ко па но * бла го, *При че 2,4.
22. Ко ји игра ју од ра до сти и ве се ле се кад 

на ђу гроб?
23. Чо вје ку, ко је му је пут са кри вен и ко-

је га је Бог за тво рио от сву да?
24. Јер при је је ла мо је га до ла зи уз дах мој, 

и као во да раз ље ва се ја ук мој.
25. Јер че га се бо јах до ђе на ме не, и че га 

се стра шах за де си ме.
26. Не по чи вах ни ти имах ми ра ни ти се 

од ма рах, и опет до ђе стра хо та.

Елифасов први говор. Бог не 
кажњава правога.

4.Та да од го во ри Ели фас Те ма нац и 
ре че:

2. Ако ти про го во ри мо, да ти не ће би ти 
до сад но? Али ко би се мо гао уз др жа ти да 
не го во ри?
3. Гле, учио си мно ге, и ру ке из не мо гле 

кри је пио си;
4. Ри је чи су тво је по ди за ле оно га ко ји 

па да ше, и утвр ђи вао си ко ље на ко ја 
кле ца ху.
5. А са да кад до ђе на те бе, кло нуо си; кад 

се те бе до та че, смео си се.
6. Ни је ли по бо жност тво ја би ла узда ње 

тво је, и до бро та пу то ва тво јих на да ње 
тво је?
7. Опо ме ни се, ко је прав по ги нуо, и гдје 

су пра вед ни ис три је бље ни?
8. Ка ко сам ја ви дио, ко ји ору му ку и си ју 

не во љу, то и жа њу.
9. Од ди ха ња Бо жи је га ги ну, и од да ха но-

зд рва Ње го ви јех не ста је их.
10. Ри ка ла ву, и глас љу том ла ву и зу би 

ла ви ћи ма са ти ру се.
11. Лав ги не не ма ју ћи ло ва, и ла ви ћи ра-

си па ју се.
12. Још до ђе тај но до ме не ри јеч, и ухо 

мо је до чу је ма ло.
13. У ми сли ма о ноћ ни јем утва ра ма, кад 

тврд сан па да на љу де, сновима
14. Страх под у зе ме и др хат, од ко је га ус-

треп та ше све ко сти мо је,
15. И дух про ђе ис пред ме не, и дла ке на 

ти је лу мо јем на ко стри је ши ше се.
16. Ста де, али му не по знах ли ца; при-

ли ка би ја ше пред очи ма мо ји ма, и му-
че ћи чух глас:
17. Еда ли је чо вјек пра вед ни ји од Бо га? 

Еда ли је чо вјек чи сти ји од Твор ца сво је га?
18. Гле, слу га ма сво јим не вје ру је, и у *ан-

ђе ла сво јих на ла зи не до ста та ка; *2.Пе тр. 2,4.
19. А ка мо ли у они јех ко ји сто је у ку ћа ма 

зе мља ни јем, ко ји ма је те мељ на пра ху и 
са ти ру се бр же не го мо љац.
20. Од *ју тра до ве че ра са тру се, и не-

ста не их на ви јек да ни ко и не опа зи.
*Иса. 38,12.

21. Сла ва њи хо ва не про ла зи ли с њи ма? 
Уми ру, али не у му дро сти.
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Наставак: Безбожник пропада; који 
се клања Господу, избавља се.

5.Зо ви; хо ће ли ти се ко ода зва ти? 
И ко ме ћеш се из ме ђу све ти јех 

обра ти ти?
2. До и ста без ум но га уби ја гњев, и лу до га 

усмр ћу је срд ња.
3. Ја ви дјех без ум ни ка гдје се уко ри је-

нио; али од мах про клех стан ње гов.
4. Си но ви су ње го ви да ле ко од спа се ња и 

са ти ру се на вра ти ма, а не ма ко да из ба ви.
5. Ље ти ну ње го ву је де глад ни и ис-

пред тр ња ку пи је, и лу пеж жде ре бла го 
њего во.
6. Јер му ка не из ла зи из пра ха ни ти не-

во ља из зе мље ни че.
7. Не го се чо вјек ра ђа на не во љу, као што 

искре из угље вља уз ли је ћу увис.
8. Али ја бих Бо га тра жио, и пред Бо га 

бих из нио ствар сво ју,
9. Ко ји чи ни ства ри ве ли ке и не ис пи-

тљи ве, див не, ко ји ма не ма бро ја;
10. Ко ји спу шта дажд на зе мљу и ша ље 

во ду на по ља;
11. Ко ји по ди же по ни же не, и жа ло сне 

уз ви шу је к спа се њу;
12. Ко ји ра си па ми сли лу ка ви јех да ру ке 

њи хо ве не свр ше ни шта;
13. Ко ји хва та му дре у њи хо ву лу кав ству, 

и на мје ру опа ких оба ра;
14. Да њу на и ла зе на мрак, и у под не пи-

па ју као по но ћи.
15. Он из ба вља убо го га од ма ча, од уста 

њи хо ви јех и од ру ке сил но га.
16. Та ко има на да ња си ро ма ху, а зло ћа 

за ти ску је уста сво ја.
17. Гле, бла го *чо вје ку ко га Бог ка ра; и 

за то не од ба цуј ка ра ња Све мо гу ће га.
*Псал. 94,12.

18. Јер Он за да је ра не, и за ви ја; Он уда ра, 
и ру ке Ње го ве ис цје љу ју.
19. Из шест не во ља из ба ви ће те; ни у сед-

мој не ће те се зло до та ћи.
20. У гла ди из ба ви ће те од смр ти и у ра ту 

од ма ча.
21. Кад је зик ши ба, би ћеш са кри вен, 

ни ти ћеш се бо ја ти пу сто ши кад до ђе.
22. Сми ја ћеш се пу сто ши и гла ди, ни ти 

ћеш се бо ја ти зви јер ја зе маљ ско га.

23. Јер ћеш с ка ме њем пољ ским би ти у 
вје ри, и зви јер је ће пољ ско би ти у ми ру 

с то бом. савезу
24. И ви дје ћеш да је мир у ша то ру твом, 

ку ћи ћеш ку ћу сво ју и не ћеш се пре ва ри ти.
25. Ви дје ћеш ка ко ће ти се умно жи ти по-

томство тво је, и по род ће твој би ти као 
тра ва на зе мљи.
26. Стар ћеш оти ћи у гроб као што се 

жи то сно си у стог у сво је ври је ме.
27. Ето, раз гле да смо то, та ко је; по слу шај 

и ра зу миј.
Јов правда своје јадиковање и пребацује 

пријатељима што су немилостиви.

6.А Јов од го во ри и ре че: 
2. О да би се до бро из мје ри ли 

ја ди мо ји, и за јед но се не во ља мо ја мет-
ну ла на мје ри ла!
3. Пре те гла би пи је сак мор ски; за то ми и 

ри је чи не до ста је.
4. Јер су стри је ле Све мо гу ће га у ме ни, 

отров њи хов ис пи ја ми дух, стра хо те Бо-
жи је уда ра ју на ме.
5. Ри че ли ди вљи ма га рац код тра ве, 

му че ли во код пи ће сво је? хране
6. Је де ли се бљу та во без со ли, има ли сла-

сти у би о цу од јај ца? бјеланцу
7. Че га се ду ша мо ја ни је хтје ла до так-

ну ти, то ми је је ло у не во љи.
8. О да би ми се ис пу ни ла мол ба, и да би 

ми Бог дао што че кам!
9. И да би Бог хтио са тр ти ме, да би мах-

нуо ру ком сво јом, и ис три је био ме!
10. Јер ми је још утје ха, ако и го рим од 

бо ла ни ти ме жа ли, што ни је сам та јио ри-
је чи Све то га.
11. Ка ква је си ла мо ја да бих пре тр пио? 

Ка кав ли је крај мој да бих про ду љио жи-
вот свој?
12. Је ли си ла мо ја ка ме на си ла, је ли ти-

је ло мо је од мје ди?
13. Има ли још по мо ћи у ме не, и ни је ли 

да ле ко од ме не што би ме при др жа ло?
14. Не срећ но ме тре ба ми лост при ја-

те ља ње го ва, али је он оста вио страх 
Све мо гу ће га.
15. Бра ћа мо ја из не вје ри ше као по ток, 

као буј ни по то ци про ђо ше,
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16. Ко ји су мут ни од ле да, у ко ји ма се са-
кри ва сни јег;
17. Кад се от кра ве, оте ку; кад се за гри ју, 

не ста не их с мје ста њи хо ви јех.
18. Та мо амо свр ћу од пу то ва сво јих, иду 

у ни шта и гу бе се.
19. Пут ни ци из Те ме по гле да ху, ко ји 

иђа ху у Се ву уз да ху се у њих;
20. Али се по сти дје ше што се по у зда ше у 

њих, до шав ши до њих осра мо ти ше се.
21. Та ко и ви по ста сте ни шта; ви дје сте 

по ги бао мо ју, и страх вас је.
22. Еда ли сам вам ре као: Дај те ми, или од 

бла га сво је га по кло ни те ми;
23. Или из ба ви те ме из ру ке не при ја те-

ље ве, и из ру ке на сил нич ке ис ку пи те ме?
24. По у чи те ме, и ја ћу му ча ти; и у че му 

сам по гри је шио, оба ви је сти те ме.
25. Ка ко су ја ке ри је чи исти ни те! Али 

шта ће укор ваш?
26. Ми сли те ли да ће ри је чи уко ри ти, и 

да је го вор чо вје ков без на да ња вје тар?
27. И на си ро ту на па да те, и ко па те ја му 

при ја те љу сво је му.
28. За то са да по гле дај те ме, и ви ди те ла-

жем ли пред ва ма.
29. Пре гле дај те; да не бу де не прав де; пре-

гле дај те, ја сам прав у том.
30. Има ли не прав де на је зи ку мо јем, не 

раз би ра ли гр ло мо је зла?

Наставак: Јов се моли Богу да се 
смилује на њ или да учини крај 

његову животу.

7.Ни је ли чо вјек на вој сци на зе-
мљи, а да ни ње го ви ни је су ли 

као да ни над ни чар ски?
2. Као што слу га уз ди ше за сје ном и као 

што над ни чар че ка да завр ши,
3. Та ко су ме ни да ти у на сљед ство мје-

се ци за луд ни и но ћи муч не од ре ђе не ми.
4. Кад лег нем, го во рим: Кад ћу уста ти, и 

кад ће про ћи ноћ, и си тим се пре вр ћу ћи 
се до сва ну ћа.
5. Ти је ло је мо је об у че но у цр ве и у гру де 

зе мља не, ко жа мо ја пу ца и раш чи ња се.
6. Да ни мо ји бр жи бјеху од чун ка, и про-

ђо ше без на да ња.

7. Опо ме ни се да је мој жи вот вје тар, да 
око мо је не ће ви ше ви дје ти до бра,
8. Ни ти ће ме ви дје ти око ко је ме је ви-

ђа ло; и Тво је очи кад по гле да ју на ме, ме-
 не не ће би ти.
9. Као што се облак ра зи ла зи и не ста је га, 

та ко ко си ђе у гроб, не ће иза ћи,
10. Не ће се ви ше вра ти ти ку ћи сво јој, 

ни ти ће га ви ше по зна ти мје сто ње го во.
11. За то ја не ћу бра ни ти усти ма сво јим, 

го во ри ћу у ту зи ду ха сво је га, на ри ца ти у 
ја ду ду ше сво је.
12. Еда ли сам мо ре или кит, те си на мје-

стио стра жу око ме не? неман из мора
13. Кад ре чем: По тје ши ће ме одар мој, по -

сте ља ће ми мо ја об лак ша ти ту жња ву,
14. Та да ме стра шиш снови ма и пре па-

даш ме утва ра ма,
15. Те ду ша мо ја во ли би ти уда вље на, 

во ли смрт не го ко сти мо је.
16. До ди ја ло ми је; не ћу до ви је ка жи-

вје ти; про ђи ме се; јер су да ни мо ји та-
шти на.
17. Шта је *чо вјек да га мно го ци је ниш и 

да ма риш за њ? *Псал. 8,4.
18. Да га по хо диш сва ко ју тро, и сва ки 

час ку шаш га?
19. Кад ћеш се од вра ти ти од ме не и пу-

сти ти ме да про гу там пљу ван ку сво ју?
20. Згри је шио сам; шта ћу Ти чи ни ти, о 

Чу ва ру људ ски? За што си ме мет нуо Се-
 би за би ље гу, те сам се би на те го бу?
21. За што ми не опро стиш гри јех мој 

и не укло ниш мо је бе за ко ње, јер ћу сад 
ле ћи у прах, и кад ме по тра жиш, ме не 
не ће би ти.

Вилдадов први говор: Само је 
покајање за Јова пут срећи; 

безбожници пропадају.

8.Та да од го во ри Вил дад Су ша нин 
и ре че:

2. До кле ћеш та ко го во ри ти, и ри је чи 
уста тво јих до кле ће би ти као си лан 
вје тар?
3. Еда ли Бог кри во су ди, или Све мо гу ћи 

из вр ће прав ду?
4. Што су си но ви тво ји згри је ши ли Ње-

 му, за то их је дао бе за ко њу њи хо ву.
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5. А ти да по тра жиш Бо га и по мо лиш се 
Све мо гу ће му,
6. Ако си чист и прав, за и ста ће се пре-

ну ти за те и че стит ће учи ни ти пра ве дан 
стан твој;
7. И по че так ће твој би ти ма лен, а по-

сље дак ће ти би ти вр ло ве лик.
8. Јер пи тај пре ђа шњи на ра штај, и на-

ста ни да раз бе реш од ота ца њи хо ви јех;
9. Јер смо ми ју че ра шњи, и не зна мо ни-

шта, јер су на ши да ни на зе мљи сјен.
10. Не ће ли те они на у чи ти? Не ће ли ти 

ка за ти и из ср ца сво је га из ни је ти ри је чи?
11. Ни че ли си та без вла ге? Ра сте ли ро-

гоз без во де?
12. Док се још зе ле ни, док се не по ко си, 

су ши се при је сва ке тра ве.
13. Та кве су ста зе сви јех ко ји за бо ра вља ју 

Бо га, и на да ње ли це мје ро во про па да.
14. Ње го во се на да ње под ла ма и узда ње 

је ње го во ку ћа па у ко ва; троши
15. На сло ни се на ку ћу сво ју, али она не 

сто ји твр до; ухва ти се за њу, али се она не 
мо же одр жа ти.
16. Зе ле ни се на сун цу, и уврх вр та ње-

го ва пру жа ју се огран ци ње го ви;
17. Жи ле ње го ве за пле ћу се код из во ра, и 

на мје сту ка ме ни ту ши ри се;
18. Али кад се иш чу па из мје ста сво је га, 

оно га се од ри че: Ни је сам те ви дје о.
19. Ето, то је ра дост од ње го ва пу та; а из 

пра ха ни че дру ги.
20. Гле, Бог не од ба цу је до бро га, али не 

при хва та за ру ку зли ков ца.
21. Још ће на пу ни ти уста тво ја сми је ха и 

усне тво је по пи је ва ња.
22. Не на вид ни ци тво ји обу ћи ће се у 

сра мо ту, и ша то ра без бо жнич ко га не ће 
би ти.

Јовов други говор: Са Свемогућијем 
се не може нико препирати.

9.А Јов од го во ри и ре че:
2. За и ста, знам да је та ко; јер ка-

 ко би мо гао чо вјек би ти прав пред Бо гом?
3. Ако би се хтио пре ти с Њим, не би Му 

мо гао од го во ри ти од ти су ће ни на јед ну.
4. Му дар је ср цем и јак сна гом; ко се је 

опро Ње му и био сре ћан?

5. Он пре мје шта го ре, да ни ко и не опа зи; 
пре вра ћа их у гње ву свом;
6. Он кре ће Зе мљу с мје ста ње зи на да јој 

се сту бо ви др ма ју;
7. Он кад за при је ти Сун цу, не из ла зи; Он 

за пе ча ћа ва зви је зде;
8. Он ра за пи ње не бо сам, и га зи по ва-

ли ма мор ским;
9. Он је на чи нио зви је зде Ко ла и Шта пе и 

Вла ши ће и дру ге ју гу у дну;
10. Он чи ни ства ри ве ли ке и не ис пи-

тљи ве и див не, ко ји ма не ма бро ја.
11. Гле, иде ми мо ме не, а ја не ви дим; 

про ђе, а ја Га не опа зим.
12. Гле, кад ухва ти, ко ће Га на гна ти да 

вра ти? Ко ће Му ка за ти: Шта ра диш?
13. Бог не ус те же гње ва сво је га, па да ју 

пред Њим охо ли Рахавови по моћ ни ци.
14. А ка ко бих Му ја од го ва рао и би рао 

ри је чи про тив Ње га?
15. Да сам и прав, не ћу Му од го во ри ти, 

ва ља да се мо лим Су ди ји сво је му.
16. Да Га зо вем и да ми се од зо ве, још не 

мо гу вје ро ва ти да је чуо глас мој.
17. Јер ме је ви хо ром са тро и за дао ми 

мно го ра на ни за што.
18. Не да ми да одах нем, не го ме си ти гр-

чи на ма. горчинама
19. Ако је на си лу, гле, Он је нај сил ни ји; 

ако на суд, ко ће ми свје до чи ти?
20. Да се прав дам, мо ја ће ме уста осу ди ти; 

да сам до бар, по ка за ће да сам не ва љао.
21. Ако сам до бар, не ћу зна ти за то; омр-

зао ми је жи вот мој.
22. Све јед но је; за то ре кох: И до бро га и 

*без бо жно га Он по ти ре. *Је зек. 21,8.
23. Кад би још убио бич на је дан пут, али 

се сми је ис ку ша ва њу пра ви јех.
24. Зе мља се да је у ру ке без бо жни ку; ли-

 це су ди ја ње зи ни јех за кла ња; ако не Он, 
да ко?
25. Али да ни мо ји бјеху бр жи од гла-

сни ка; по бје го ше, не ви дје ше до бра.
26. Про ђо ше као бр зе ла ђе, као орао кад 

ле ти на хра ну.
27. Ако ре чем: За бо ра ви ћу ту жња ву сво-

 ју, оста ви ћу гњев свој и окри је пи ћу се;
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28. Страх ме је од сви јех му ка мо јих, знам 
да ме не ћеш оправ да ти.
29. Би ћу крив; за што бих се му чио уза луд?
30. Да се из ми јем во дом сње жа ни цом, и 

да очи стим са пу ном ру ке сво је,
31. Та да ћеш ме за мо чи ти у ја му да се 

га де на ме мо је ха љи не.
32. Јер ни је *чо вјек као ја да Му од го ва-

рам, да идем с Њим на суд; *Проп. 6,10.
33. Ни ти има ме ђу на ма судије да би ста-

вио ру ку сво ју ме ђу нас дво ји цу.
34. Не ка од мак не од ме не прут свој, и 

страх Ње гов не ка ме не стра ши;
35. Та да ћу го во ри ти, и не ћу Га се бо ја ти; 

јер ова ко не знам за се бе.

Наставак: Јов јадикује.

10.До ди јао је ду ши мо јој жи вот 
мој; пу сти ћу од се бе ту жња ву 

сво ју, го во ри ћу у ја ду ду ше сво је.
2. Ре ћи ћу Бо гу: Не мој ме осу ди ти; ка жи 

ми за што се преш са мном.
3. Је ли Ти ми ло да чи ниш си лу, да од ба-

цу јеш дје ло ру ку сво јих и са вјет без бо-
жнич ки оба сја ваш?
4. Је су ли у Те бе очи тје ле сне? Ви диш ли 

као што ви ди чо вјек?
5. Је су ли да ни Тво ји као да ни чо вјеч ји, и 

го ди не Тво је као ви јек људ ски,
6. Те ис тра жу јеш мо је бе за ко ње и за гри-

јех мој раз би раш?
7. Ти знаш да ни је сам крив, и не ма ни-

ко га ко би из ба вио из Тво је ру ке.
8. Тво је су ме ру ке ство ри ле и на чи ни ле, 

и Ти ме от сву да по ти реш.
9. Опо ме ни се да си ме као од ка ла на чи-

нио, и опет ћеш ме у прах обра ти ти.
10. Ни је си ли ме као мли је ко слио и као 

сир уси рио ме?
11. На ву као си на ме ко жу и ме со, и ко-

сти ма и жи ла ма сплео си ме.
12. Жи во том и ми ло шћу да ри вао си ме; 

и ста ра ње Тво је чу ва ло је дух мој.
13. И са крио си то у ср цу сво јем; али 

знам да је у Те бе.
14. Ако сам згри је шио, опа зио си ме, и 

ни је си ме опро стио бе за ко ња мо је га.

15. Ако сам скри вио, те шко ме ни! Ако ли 
сам прав, не мо гу по диг ну ти гла ве, пун 
сра мо те и ви де ћи му ку сво ју.
16. И ако се по диг нем, го ниш ме као лав, 

и опет чи ниш чу де са на ме ни.
17. По на вљаш свје до чан ства сво ја про-

тив ме не, и умно жа ваш гњев свој на ме; 
вој ске јед на за дру гом из ла зе на ме.
18. За што си ме из ва дио из утро бе? О да 

умри јех, да ме ни око не ви дје!
19. Био бих као да ниг да ни је сам био; из 

утро бе у гроб био бих од не сен.
20. Ни је ли ма ло да на мо јих? Пре ста ни, 

да кле, и ока ни ме се да се ма ло опо ра вим,
21. При је не го оти дем ода кле се не ћу 

вра ти ти, у зе мљу там ну и у сјен смрт ни,
22. У зе мљу там ну као мрак и у сјен 

смрт ни, гдје не ма про мје не и гдје је ви-
дје ло као та ма.

Софаров први говор: Јов мора да се 
покори пред свезнајућим Богом.

11.А Со фар На ма ћа нин од го во ри 
и ре че:

2. Зар на мно ге ри је чи не ма од го во ра, 
или ће чо вјек го вор љив оста ти прав?
3. Хо ће ли тво је ла жи ућутка ти љу де? И кад 

се ти ру гаш, зар те не ће ни ко по сра ми ти?
4. Јер си ре као: Чи ста је на у ка мо ја, и 

чист сам пред очи ма Тво јим.
5. Али кад би Бог про го во рио и усне 

сво је отво рио на те,
6. И по ка зао ти тај не му дро сти, јер их је 

дво ји ном ви ше, по знао би да те Бог ка ра 
ма ње не го што за слу жу је тво је бе за ко ње.
7. Мо жеш ли ти тај не Бо жи је до ку чи ти, 

или до ку чи ти са вр шен ство Све мо гу ће га?
8. То су ви си не не бе ске, шта ћеш учи ни ти? 

Ду бље је од па кла, ка ко ћеш по зна ти?
мјеста за мртве

9. Ду же од зе мље, ши ре од мо ра.
10. Да пре вра ти, или за тво ри или са бе ре, 

ко ће Му бра ни ти?
11. Јер зна ни шта ви ло људ ско, и ви де ћи 

не ва љал ство зар не ће па зи ти?
12. Чо вјек без у ман по ста је ра зу ман, 

прем да се чо вјек ра ђа као ди вље ма га ре.
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13. Да ти упра виш *ср це сво је и по диг-
неш ру ке сво је к Ње му, *1.Сам. 7,3.
14. Ако је бе за ко ње у ру ци тво јој, да га 

укло ниш, и не даш да не прав да бу де у ша-
то ри ма тво јим,
15. Та да ћеш по диг ну ти ли це сво је без 

ма не и ста ја ћеш твр до и не ћеш се бо ја ти;
16. За бо ра ви ћеш му ку, као во ду ко ја 

про те че опо ми ња ћеш је се;
17. На ста ће ти ври је ме ве дри је не го 

под не, си ну ћеш, би ћеш као ју тро;
18. Узда ћеш се има ју ћи на да ње, за-

штићен мир но ћеш спа ва ти.
19. Ле жа ћеш, и ни ко те не ће пла ши ти, и 

мно ги ће ти се мо ли ти. тражити наклоност
20. Али очи ће без бо жни ци ма иш чи-

ље ти, и уто чи шта им не ће би ти, и на да ње 
ће им би ти из ди са ње.

Јовов трећи говор: Кори надмену мудрост 
пријатеља и превазилази их у 

опису неограничене моћи Божије.

12.А Јов од го во ри и ре че:
2. Да, ви сте љу ди, и с ва ма ће 

умри је ти му дрост.
3. И ја имам ср це као и ви, ни ти сам го ри 

од вас; и у ко га не ма то га?
4. На пот сми јех сам при ја те љу свом, ко ји 

кад зо ве Бо га од зо ве му се; на пот сми јех 
је пра вед ни и до бри.
5. Ба чен је луч, по ми шље њу срећ но га, од 

онога ко ји хо ће да по пу зне. склизне
6. Мир не су ко ли бе лу пе шке, и без стра ха 

су ко ји гње ве Бо га, њи ма Бог да је све у ру ке.
7. За пи тај сто ку, на у чи ће те; или пти це 

не бе ске, ка за ће ти.
8. Или се раз го во ри са зе мљом, на у чи ће 

те, и ри бе ће ти мор ске при по вје ди ти.
9. Ко не зна од све га то га да је ру ка Го-

спод ња то учи ни ла?
10. Ко је му је у ру ци *ду ша све га жи во га и 

дух сва ко га ти је ла чо вје чи је га. *Дан. 5,23.
11. Не рас по зна је ли ухо ри је чи као што 

*гр ло ку ша је ло? *О Јо ву 6,30.
12. У ста ра ца је му дрост, и у ду гом ви је ку 

ра зум.

13. У Ње га је му дрост и си ла, у Ње га је са-
вјет и ра зум.
14. Гле, Он раз гра ди, и не мо же се опет 

са гра ди ти; за тво ри чо вје ка, и не мо же се 
отво ри ти.
15. Гле, уста ви во де, и пре сах ну; пу сти их, 

и ис пре вр ћу зе мљу.
16. У Ње га је ја чи на и му дрост, Ње гов је 

ко ји је пре ва рен и ко ји ва ра.
17. Он до во ди са вјет ни ке у лу ди ло, и *су-

ди је обез у мљу је. *Дан. 9,12.
18. Он раз дре шу је по јас ца ре ви ма, и опа-

су је бе дра њи хо ва.
19. Он до во ди кне зо ве у лу ди ло, и оба ра 

ја ке.
20. Он узи ма бе сје ду рје чи ти ма, и стар-

ци ма узи ма ра зум.
21. Он си па сра мо ту на кне зо ве, и рас па-

су је ју на ке.
22. Он от кри ва ду бо ке ства ри ис под та-

 ме, и из во ди на ви дје ло сјен смрт ни.
23. Он умно жа ва на ро де и за ти ре их, ра-

си па на ро де и са би ра.
24. Он од у зи ма ср це гла ва ри ма на ро да 

зе маљ ских, и за во ди их у * пу сти њу гдје 
не ма пу та, *Псал. 107,40.
25. Да пи па ју по мра ку без ви дје ла, и 

чи ни да ту ма ра ју као пи ја ни.

Наставак: Јов опомиње своје пријатеље 
на праведност Божију и почиње свој 

говор о Господу.

13.Ето, све је то ви дје ло око мо је, 
чу ло ухо мо је, и ра зу мје ло.

2. Што ви зна те, знам и ја, ни је сам го ри 
од вас.
3. Ипак бих го во рио са Све мо гу ћим, и 

рад сам с Бо гом прав да ти се.
4. Јер ви из ми шља те ла жи, сви сте за-

луд ни ље ка ри.
5. О да би сте са сви јем му ча ли, би ли би-

сте му дри.
6. Чуј те мој од го вор, и слу шај те раз ло ге 

уста мо јих.
7. Тре ба ли да го во ри те за Бо га не прав ду 

или при је ва ру да го во ри те за Њ?
8. Тре ба ли да Му гле да те ко је? Тре ба ли 

да се пре пи ре те за Бо га?
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9. Хо ће ли би ти до бро кад вас ста не ис-
пи ти ва ти? Хо ће те ли Га пре ва ри ти као 
што се ва ра чо вјек?
10. За и ста ће вас ка ра ти, ако тај но уз гле-

да те ко је.
11. Ве ли чан ство Ње го во не ће ли вас 

упла ши ти, и страх Ње гов не ће ли вас по-
па сти?
12. Спо ме ни су ва ши као пе пео, и ва ше 

ви си не као го ми ле бла та.
13. Му чи те и пу сти те ме да ја го во рим, 

па не ка ме сна ђе шта му дра го. ћутите
14. За што бих ки дао ме со сво је сво јим 

зу би ма и живот свој ме тао у сво је ру ке?
15. Гле, да ме и уби је, опет ћу се узда ти у  Њ, 

али ћу бра ни ти пу те ве сво је пред Њим.
16. И Он ће ми би ти спа се ње, јер ли це-

мјер не ће иза ћи пре да Њ.
17. Слу шај те до бро бе сје ду мо ју, и не ка 

вам уђе у уши што ћу ис ка за ти.
18. Ево, спре мио сам пар бу сво ју, знам 

да ћу би ти прав. расправу
19. Ко ће се пре ти са мном? Да сад уму-

кнем, из дах нуо бих. расправљати
20. Са мо дво је не мој ми учи ни ти, па се 

не ћу кри ти од ли ца Тво је га.
21. Укло ни ру ку сво ју од ме не, и страх 

Твој да ме не стра ши.
22. По том зо ви ме, и ја ћу од го ва ра ти; 

или ја да го во рим, а Ти ми од го ва рај.
23. Ко ли ко је бе за ко ња и гри је ха мо јих? 

По ка жи ми при је ступ мој и гри јех мој.
24. За што са кри ваш ли це сво је и др жиш 

ме за не при ја те ља сво је га?
25. Хо ћеш ли скр ши ти лист ко ји но си 

вје тар, или ћеш го ни ти су ху слам ку,
26. Кад ми пи шеш гор чи не и да јеш ми у 

на сљед ство гри је хе мла до сти мо је,
27. И ме ћеш но ге мо је у кла де, и па зиш на 

све ста зе мо је и идеш за мном устоп це?
28. А он се рас па да као тру ли на, као ха-

љи на ко ју је де мо љац. труло дрво

Крај: Јов се тужи на човјекову 
ништавност и узалуд тражи утјешну наду.

14.Чо вјек ро ђен од *же не крат ка 
је ви је ка и пун не ми ра.

*О Јо ву 15,14.

2. Као цви јет ни че, и от си је ца се, и бје жи 
као сјен, и не оста је.
3. И на та кво га отва раш око сво је, и ме не 

во диш на суд са Со бом!
4. Ко ће чи сто из ва ди ти из не чи ста? 

Ни ко.
5. Из мје ре ни су да ни ње го ви, број мје-

се ци ње го ви јех у Те бе је; по ста вио си му 
ме ђу, пре ко ко је не мо же при је ћи.
6. Од вра ти се од ње га да по чи не, до кле не 

на вр ши као над ни чар дан свој.
7. Јер за др во има на да ња, ако се по си-

је че, да ће се још омла ди ти и да не ће би ти 
без из да на ка;
8. Ако и оста ри у зе мљи ко ри јен ње гов и 

у пра ху из у мре пањ ње гов,
9. Чим осје ти во ду, опет на пу пи и пу сти 

гра не као при сад. садница
10. А чо вјек уми ре из не мо гао; и кад из-

дах не чо вјек, гдје је?
11. Као кад во да оте че из је зе ра и ри је ка 

опад не и усах не,
12. Та ко чо вјек кад лег не, не уста је ви ше; 

до кле је *не бе са не ће се про бу ди ти ни ти 
ће се пре ну ти ода сна сво је га. *Иса. 51,6.
13. О да ме хо ћеш у гро бу са кри ти и скло-

ни ти ме, до кле не уто ли гњев Твој, и да ми 
даш рок кад ћеш ме се опо ме ну ти!
14. Кад умре чо вјек, хо ће ли ожи вје ти? 

Све да не вре ме на ко је ми је од ре ђе но че-
ка ћу до кле ми до ђе про мје на.
15. За зва ћеш, и ја ћу Ти се ода зва ти; дје ло 

ру ку сво јих по же ље ћеш.
16. А са да бро јиш ко ра ке мо је, и ни шта 

не оста вљаш за *гри јех мој. *О Јо ву 10,6.
17. За пе ча ће ни су у то бол цу мо ји при је-

сту пи, и за ве зу јеш *бе за ко ња мо ја. *Ос. 13,12.
18. За и ста, као што го ра пад не и ра с пад-

 не се, и као што се сти је на од ва ли с мје-
ста сво је га,
19. И као што во да спи ра ка ме ње и по во-

дањ од но си прах зе маљ ски, та ко на да ње 
чо вје чи је обра ћаш у ни шта.
20. Над вла ђу јеш га јед на ко, те од ла зи, 

ми је њаш му ли це и от пу шташ га.
21. Ако си но ви ње го ви бу ду у ча сти, он 

не зна; ако ли у сра мо ти, он се не бри не.
22. Са мо ти је ло ње го во док је жив бо-

лу је, и ду ша ње го ва у ње му ту жи.
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Елифасов други говор: Он осуђује 
Јовове говоре као претеране и описује 

несрећу безбожникову.

15.А Ели фас Те ма нац од го во ри и 
ре че:

2. Хо ће ли му дар чо вјек ка зи ва ти пра зне 
ми сли и пу ни ти тр бух свој вје тром ис-
точ ни јем,
3. Пре пи ру ћи се го во ром ко ји не по ма же 

и ри је чи ма ко је ни је су ни на што?
4. А ти уни шта ваш страх Бож ји и уки-

даш мо ли тве Бо гу.
5. Јер бе за ко ње тво је по ка зу ју уста тво ја, 

ако и је си иза брао је зик лу кав.
6. Осу ђу ју те уста тво ја, а не ја; и усне 

тво је свје до че на те.
7. Је си ли се ти као пр ви чо вјек ро дио, 

или си при је ху мо ва са здан?
8. Је си ли тај ну Бо жи ју чуо и по ку пио у 

се бе му дрост?
9. Шта ти знаш што ми не би смо зна ли? 

Шта ти ра зу ми јеш што не би би ло у нас?
10. И си је ди јех и ста ри јех љу ди има ме ђу 

на ма, ста ри јих од оца тво је га.
11. Ма ле ли су ти утје хе Бо жи је, или имаш 

што са кри ве но у се би?
12. Што те је за ни је ло ср це тво је, и што 

си је ва ју очи тво је,
13. Те обра ћаш про тив Бо га дух свој и 

пу шташ из уста сво јих та кве ри је чи?
14. Шта је чо вјек, да би био *чист, и ро-

ђе ни од же не, да би био прав? *При че 20,9.
15. Гле, не вје ру је све ци ма сво јим, и не-

бе са ни је су *чи ста пред очи ма ње го ви јем;
*О Јо ву 25,5.

16. А ка мо ли гад ни и смр дљи ви *чо вјек, 
ко ји пи је †не прав ду као во ду?

*О Јо ву 34,7; †При че 19,28.
17. Ја ћу ти ка за ти, по слу шај ме, и при по-

вје ди ћу ти што сам ви дио,
18. Што му дра ци ка за ше и не за та ји ше, 

што при ми ше од ота ца сво јих,
19. Ко ји ма са ми јем да на би зе мља, и ту-

ђин не про ђе кроз њу.
20. Без бо жник се му чи све га ви је ка сво-

је га, и на сил ни ку је ма ло го ди на оста-
вље но.
21. Страх му зу ји у уши ма, у мир но до ба 

на па да пу сто шник на њ. разбојник

22. Не вје ру је да ће се вра ти ти из та ме, 
от сву да при ви ђа мач.
23. Ту ма ра за хље бом го во ре ћи: Гдје је? 

Зна да је за њ спре мљен дан там ни.
24. Ту га и не во ља стра ше га, и на ва љу ју 

на њ као цар го тов на бој.
25. Смело Га је напао, и Све мо гу ће му се 

опро.
26. Тр чи уздигнута чела на Њ с мно гим 

ви со ким шти то ви ма сво јим.
27. Јер је по крио ли це сво је пре ти ли ном, 

и на ва љао са ло на бо ко ве сво је.
28. И сје дио је у гра до ви ма рас ко па ни јем 

и у ку ћа ма пу сти јем, обра ће ни јем у го-
ми лу ка ме ња. претвореним
29. Не ће се обра ти ти ни ти ће оста ти 

бла го ње го во, и не ће се ра ши ри ти по зе-
мљи до бро ње го во.
30. Не ће иза ћи из мра ка, огран ке ње го ве 

осу ши ће пла мен, од ни је ће га дух уста ње-
го ви јех.
31. Не ка се не узда у та шти ну пре ва ре ни, 

јер ће му та шти на би ти пла та.
32. При је сво је га вре ме на свр ши ће се, и 

гра на ње го ва не ће зе ле ње ти.
33. От ки ну ће се као с ло зе не зрео грозд 

ње гов и пуп ци ће се ње го ви као с ма сли не 
по ба ца ти.
34. Јер ће опу стје ти збор ли це мјер ни, и 

огањ ће спа ли ти ша то ре они јех ко ји при-
ма ју по кло не.
35. За чи њу не во љу и ра ђа ју му ку, и тр бух 

њи хов са ста вља * при је ва ру. *Псал. 7,14.

Јовов четврти говор: Пријатељи га 
нијесу разумјели, и он се јада Богу.

16.А Јов од го во ри и ре че:
 2. Слу шао сам мно го та квих 

ства ри; сви сте до сад ни тје ши тељи.
3. Хо ће ли би ти крај пра зни јем ри је чи ма? 

Или шта те тје ра да та ко од го ва раш?
4. И ја бих мо гао го во ри ти као ви, да сте 

на мом мје сту, го ми ла ти на вас ри је чи и 
ма ха ти гла вом на вас,
5. Мо гао бих вас хра бри ти усти ма сво-

јим, и ми ца ње уса на мо јих олак ша ло би 
бол ваш.
6. Ако го во рим, не ће одах ну ти бол мој; 

ако ли пре ста нем, хо ће ли оти ћи од ме не?

КЊИ ГА О ЈО ВУ,  ГЛ. 15. 16.
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7. А са да ме је умо рио; опу сто шио си сав 
збор мој.
8. На ву као си на ме мр шти не за свје до-

чан ство; и мо ја мр ша по ди же се на ме, и 
свје до чи ми у очи. изможденост
9. Гњев ње гов рас тр же ме, не на ви ди ме, 

шкр гу ће зу би ма на ме, по став ши ми не-
при ја тељ си је ва очи ма сво ји ма на ме.
10. Раз ва љу ју на ме уста сво ја, сра мот но 

ме би ју по обра зи ма, ску пља ју се на ме.
11. Пре дао ме је Бог не пра вед ни ку, и у 

ру ке без бо жни ци ма ба цио ме.
12. Би јах ми ран и за тре ме, и ухва тив ши 

ме за врат смр ска ме и мет ну ме се би за 
*би ље гу. *О Јо ву 7,20.
13. Оп ко ли ше ме ње го ви стри јел ци, ци-

је па ми бу бре ге не ми ли це, про си па на зе-
мљу жуч мо ју.
14. За да је ми ра не на ра не, и уда ра на ме 

као ју нак.
15. Са шио сам ко стри јет по ко жи сво-

јој, и ува љао сам у прах сла ву сво ју.
хаљина од козје длаке

16. Ли це је мо је под бу ло од пла ча, на вје-
ђа ма је мо јим смрт ни сјен;
17. Прем да не ма не прав де у ру ка ма мо-

јим, и мо ли тва је мо ја чи ста.
18. Зе мљо, не криј кр ви што сам про лио, 

и не ка не ма мје ста ви ка њу мо је му.
19. И са да ето на Не бу је *Свје док мој, 

Свје  док је мој на ви си ни. *Рим. 1,9.
20. При ја те љи се мо ји по дру гу ју мном; 

око мо је ро ни су зе Бо гу.
21. О да би се чо вјек мо гао прав да ти с 

Бо гом, као син чо вје чи ји с при ја те љем 
сво јим! препирати
22. Јер го ди не из бро је не на вр шу ју се, и 

по ла зим пу тем ода кле се не ћу вра ти ти.

Наставак: Јов види око себе само 
биједу, а пред собом само гроб.

17.Дух се мој ква ри, да на мо јих 
не ста је; гро бо ви су мо ји.

2. Код ме не су ру га чи, и око мо је про-
во ди но ћи у ја ду ко ји ми за да ју.
3. Дај ми ко ће јам чи ти код Те бе; ко је тај 

ко ји ће се ру ко ва ти са мном?
4. Јер си од њи хо ва ср ца са крио ра зум; 

за то их не ћеш уз ви си ти.

5. Ко ла ска при ја те љи ма, ње го ви јем ће 
си но ви ма очи по сах ну ти.
6. Учи нио је од ме не при чу на ро ди ма, и 

по стао сам буб ња ње ме ђу њи ма.
7. По там ње ло је око мо је од ја да, и сви 

уди мо ји по ста ше као сјен.
8. За чу ди ће се то ме пра ви, и бе за зле ни ће 

уста ти на ли це мје ре.
9. Али ће се пра вед ник др жа ти сво је га пу-

 та, и ко је чи сти јех ру ку већ ма ће оја ча ти.
10. А ви вра ти те се сви ко ли ки и хо ди те; 

не ћу на ћи му дра ме ђу ва ма.
11. Да ни мо ји про ђо ше, ми сли мо је по-

ки да ше се, шта имах у ср цу.
12. Од но ћи на чи ни ше дан, и свје тлост је 

бли зу мра ка.
13. Да бих се на дао, гроб ће ми би ти ку ћа; 

у та ми ћу про стри је ти по сте љу се би.
14. Гро бу ви чем: Ти си отац мој; цр ви ма: 

Ти си ма ти мо ја, ти си се стра мо ја.
15. И гдје је са да на да ње мо је? Мо је на-

да ње ко ће ви дје ти?
16. У *гроб ће си ћи, по чи ну ће са мном у 

гро бу. *Псал. 88,4.

Вилдадов други говор: Описује, после 
оштрога говора Јову, неизбјежну 

пропаст безбожникову.

18.А Вил дад Су ша нин од го во ри и 
рече:

2. Када ће те свр ши ти раз го вор? Ура зу-
ми те се, па ће мо он да го во ри ти.
3. За што се ми сли да смо као сто ка? За-

што смо гад ни у ва шим очи ма?
4. Ко ји рас тр жеш ду шу сво ју у ја ро сти 

сво јој, хо ће ли се те бе ра ди оста ви ти зе-
мља и сти је на се пре мје сти ти са сво је га 
мје ста?
5. Да, ви дје ло без бо жни јех уга си ће се, и 

искра ог ња њи хо ва не ће си ја ти.
6. Ви дје ло ће по мрк ну ти у ша то ру ње го-

 ву, и жи жак ће се ње гов уга си ти у ње му.
7. Сил ни ко ра ци ње го ви стег ну ће се, и 

обо ри ће га ње го ва на мје ра.
8. Јер ће се ува ли ти у зам ку но га ма сво-

јим и на и ћи ће на мре жу;
9. Ухва ти ће га зам ка за пе ту и свла да ће 

га лу пеж.
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10. Са кри ве но му је пру гло на зе мљи, и 
клоп ка на ста зи. замка
11. От сву да ће га стра хо те стра ши ти и 

тје ра ће га устоп це.
12. Из глад ње ће си ла ње го ва, и не во ља ће 

би ти го то ва уза њ.
13. По је шће жи ле ко же ње го ве, по је шће 

жи ле ње го ве пр ве нац смр ти.
14. Иш чу па ће се из ста на ње го ва узда-

ни ца ње го ва, и то ће га од ве сти к ца ру 
стра шном.
15. На ста ва ће се у ша то ру ње го ву, ко ји 

не ће би ти ње гов, по су ће се сум по ром 
стан ње гов.
16. Жи ле ће се ње го ве по су ши ти оздо, и 

озго ће се са сје ћи гра не ње го ве.
17. Спо мен ће ње гов по ги ну ти на *зе-

мљи, ни ти ће му име на би ти по ули ца ма.
*Псал. 34,16.

18. Ода гна ће се из свје тло сти у мрак, и 
из ба ци ће се из сви је та.
19. Ни си на ни уну ка не ће му би ти у на-

ро ду ње го ву, ни ти ка кво га остат ка у ста-
но ви ма ње го ви јем.
20. Чу ди ће се да ну ње го ву ко ји бу ду по-

сли је ње га, а ко ји су би ли при је об у зе ће 
их страх.
21. Та кви су ста но ви бе за ко ни ко ви, и та-

кво је мје сто оно га ко ји не зна за Бо га.

Јовов пети говор: Жали се на немилост 
пријатеља, описује своју велику биједу, 

али најпослије долази до блажене истине 
да његов Спаситељ живи.

19.А Јов од го во ри и ре че:
2. До кле ће те му чи ти ду шу 

мо ју и са ти ра ти ме ри је чи ма?
3. Већ сте ме де сет пу та на ру жи ли; ни је 

вас стид што та ко на ва љу је те на ме?
4. Али ако сам до и ста по гри је шио, по -

грје шка ће мо ја оста ти код ме не.
5. Ако ли још хо ће те да се ди же те на ме и 

да ме ко ри те мо јом сра мо том,
6. Он да знај те да ме је Бог обо рио и 

мре жу сво ју ра за пео око ме не.
7. Ето, ви чем на не прав ду, али се не слу-

шам; ва пи јем, али не ма су да.

8. За гра дио је пут мој да не мо гу про ћи; 
на ста зе мо је мет нуо је мрак.
9. Сву као је с ме не сла ву мо ју и ски нуо 

ви је нац с гла ве мо је.
10. По ру шио ме је от сву да, да ме не ма; и 

као др во иш чу пао је на да ње мо је.
11. Рас па лио се на ме гњев Ње гов, и узео 

ме је ме ђу не при ја те ље сво је.
12. Вој ске Ње го ве до ђо ше све за јед но и 

на су ше се би пут к ме ни, и ста до ше у око 
око ло ша то ра мо је га.
13. Бра ћу мо ју уда љио је од ме не, и 

знан ци мо ји ту ђе се од ме не.
14. Бли жњи мо ји оста ви ше ме, и знан ци 

мо ји за бо ра ви ше ме.
15. До ма шњи мо ји и мо је слу шки ње гле-

да ју ме као ту ђи на; стра нац сам у очи ма 
њи хо ви јем.
16. Зо вем слу гу сво је га, а он се не од зи ва, 

а мо лим га усти ма сво јим.
17. Дах је мој мр зак же ни мо јој, а пре кли-

њем је си но ви ма утро бе сво је.
18. Ни дје ца не ха ју за ме; кад уста нем, 

ру же ме.
19. Мр зак сам свје ма нај вјер ни јим сво-

јим, и ко је љу бљах по ста ше ми про тив-
ни ци.
20. За ко жу мо ју као за ме со мо је при-

о ну ше *ко сти мо је; је два оста ко жа око 
зу ба мо јих. *Плач 4,8.
21. Сми луј те се на ме, сми луј те се на ме, 

при ја те љи мо ји, јер се ру ка Бо жи ја до та-
кла ме не.
22. За што ме го ни те као Бог, и ме са мо-

је га не мо же те да се на си ти те?
23. О кад би се на пи са ле ри је чи мо је, кад 

би се ста ви ле у књи гу!
24. Пи саљ ком гво зде ном и оло вом на ка-

ме ну за вјеч ни спо мен кад би се уре за ле!
25. Али знам да је жив мој Ис ку пи тељ, и 

на по сље дак да ће ста ти над пра хом.
26. И ако се ова ко жа мо ја и раш чи ни, 

опет ћу у ти је лу свом ви дје ти Бо га.
27. Ја исти ви дје ћу Га, и очи мо је гле да ће 

Га, а не дру ге. А бу бре га мо јих не ста је у 
ме ни.
28. Не го би тре ба ло да ре че те: За што га 

го ни мо, кад је ко ри јен бе сје де у ме ни.
29. Бој те се ма ча; јер је мач осве та за бе-

за ко ње; и знај те да има суд.

КЊИ ГА О ЈО ВУ,  ГЛ. 18. 19.
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Софаров други говор: Он понавља 
реченицу: Радост безбожничка 

не траје дуго.

20.А Со фар На ма ћа нин од го во ри 
и ре че:

2. За то ме ми сли мо је на го не да од го во-
рим, и за то хи там.
3. Чуо сам укор ко ји ме сра мо ти, али ће 

дух из ра зу ма мо је га од го во ри ти за ме.
4. Не знаш ли да је та ко от ка ко је ви је ка, 

отка ко је по ста вљен чо вјек на зе мљи.
5. Да је сла ва без бо жни јех за ма ло и ра-

дост ли це мје ро ва за час?
6. Да би му ви си на до пр ла до не ба, и 

гла ва се ње го ва до та кла обла ка,
7. Не ста ће га за сваг да као ка ла ње го ва; и 

ко ји га ви дје ше ре ћи ће: Ку да се дје де?
8. Као сан од ле тје ће, и не ће се на ћи, и 

иш че зну ће као ноћ на утва ра.
9. Око ко је га је гле да ло не ће ви ше, ни ти 

ће га ви ше ви дје ти мје сто ње го во.
10. Си но ви ње го ви уми ља ва ће се си ро ма-

си ма и ру ке ће ње го ве вра ћа ти што је отео.
11. Ко сти ће ње го ве би ти пу не гри је ха 

мла до сти ње го ве, и они ће ле жа ти с њим 
у пра ху.
12. Ако му је и слат ка у усти ма зло ћа и 

кри је је под је зи ком сво јим,
13. Чу ва је и не пу шта је, не го је за др жа ва 

у гр лу свом,
14. Ипак ће се је ло ње го во пре тво ри ти у 

цри је ви ма ње го ви јем, по ста ће у ње му јед 
аспи дин.
15. Бла го што је про ждро из бљу ва ће, из 

тр бу ха ње го ва ис тје ра ће га Бог.
16. Јед ће аспи дин си са ти, уби ће га је-

зик гу ји н. змија отровница
17. Не ће ви дје ти по то ка ни ри је ка ко-

ји ма те че мед и ма сло.
18. Вра ти ће му ку, а не ће је по је сти; пре ма 

бла гу би ће про мје на, и не ће се ра до ва ти.
19. Јер је тла чио и оста вљао убо ге, ку ће је 

оти мао и ни је зи дао.
20. Јер ни је ниг да осје тио ми ра у тр бу ху 

свом, ни што му је нај ми ли је не ће са чу ва ти.
21. Ни шта му не ће оста ти од хра не ње-

го ве. За то не мо же до бро ње го во тра ја ти.
22. Кад се ис пу ни из о би ље ње го во, та да 

ће би ти у не во љи; све ру ке не вољ ни јех 
уда ри ће на њ.

23. Кад би на пу нио тр бух свој, по сла ће 
на њ Бог ја рост гње ва сво је га, и пу сти ће 
је као дажд на ње га и на је ло ње го во.
24. Кад ста не бје жа ти од оруж ја гво зде-

но га, про стри је ли ће га лук мје де ни.
25. Стри је ла пу ште на про ћи ће кроз ти-

је ло ње го во, и сви је тло гво жђе иза ћи 
ће из жу чи ње го ве; кад по ђе, об у зе ће га 
стра хо те.
26. Све ће та ме би ти са кри ве не у тај-

ним мје сти ма ње го ви јем; про ждри је ће га 
*огањ не рас пи рен, и ко оста не у ша то ру 
ње го ву зло ће му би ти. *Псал. 21,9.
27. От кри ће не бе са *бе за ко ње ње го во, и 

зе мља ће уста ти на њ. *Иса. 26,21.
28. Оти ћи ће ље ти на до ма ње го ва, рас то-

чи ће се у дан гње ва Ње го ва.
29. То је дио од Бо га *чо вје ку без бо жно-

 му и на сљед ство од Бо га за бе сје ду ње-
го ву. *5.Мој. 29,20.
Јовов шести говор: Ипак, безбожницима 

је често добро до суда.

21.А Јов од го во ри и ре че:
2. Слу шај те до бро ри је чи 

мо је, и то ће ми би ти од вас утје ха.
3. По тр пи те ме да ја го во рим, а кад из го-

во рим, пот сми је вај те се.
4. Еда ли се ја чо вје ку ту жим, и ка ко не би 

био жа ло стан дух мој?
5. По гле дај те на ме, и ди ви те се, и мет-

ни те ру ку на уста.
6. Ја кад по ми слим, страх ме је, и гро за 

под у зи ма ти је ло мо је.
7. За што без бо жни ци жи ве, ста ре, и бо-

га те се?
8. Потомство њи хо во сто ји твр до пред 

њи ма за јед но с њи ма, и на траж је њи хо во 
пред њи хо ви јем очи ма. род
9. Ку ће су њи хо ве на ми ру без стра ха, и 

прут Бож ји ни је над њи ма.
10. Би ко ви њи хо ви ска чу, и не про ма-

шу ју; кра ве њи хо ве те ле се, и не ја ло ве се.
11. Ис пу шта ју као ста до дје цу сво ју, и си-

но ви њи хо ви по ска ку ју.
12. Под ви ку ју уз бу бањ и уз гу сле, ве се ле 

се уза сви ра лу.
13. Про во де у до бру да не сво је, и за час 

сла зе у гроб.
14. А Бо гу ка жу: Иди од нас, јер не ће мо 

да зна мо за пу те ве Тво је.
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15. Шта је Све мо гу ћи, да Му слу жи мо, и 
ка ква нам је ко рист, да Му се мо ли мо?
16. Гле, до бро њи хо во ни је у њи хо вој ру-

 ци; на мје ра без бо жнич ка да ле ко је од ме не.
17. Ко ли ко се пу та га си жи жак без бо-

жнич ки и до ла зи им по ги бао, ди је ли им 
му ке у гње ву свом Бог?
18. Би ва ју ли као пље ва на вје тру, као 

прах ко ји раз но си ви хор?
19. Чу ва ли Бог си но ви ма њи хо ви јем по-

ги бао њи хо ву, пла ћа им да осје те?
20. Ви де ли сво јим очи ма по ги бао сво ју, 

и пи ју ли гњев Све мо гу ће га?
21. Јер шта је њи ма ста ло до ку ће њи хо ве 

на кон њих, кад се број мје се ци њи хо ви јех 
пре кра ти?
22. Еда ли ће Бо га ко учи ти му дро сти, 

ко ји су ди ви со ки ма?
23. Је дан уми ре у пот пу ној си ли сво јој, у 

ми ру и у сре ћи.
24. Му зли це су му пу не мли је ка, и ко сти 

су му вла жне од мо жди на. коштана срж
25. А дру ги уми ре оја ђе не ду ше, ко ји ни је 

ужи вао до бра.
26. Обо ји ца ле же у пра ху, и цр ви их по-

кри ва ју.
27. Ето, знам ва ше ми сли и су до ве, ко-

ји ма ми чи ни те кри во.
28. Јер го во ри те: Гдје је ку ћа сил но га, 

и гдје је ша тор у коме на ста ва ју без бо-
жни ци?
29. Ни је сте ли ни кад пи та ли пут ни ке, и 

што вам ка за ше не ће те да зна те,
30. Да се на дан по ги бли оста вља за лац, 

кад се пу сти *гњев. опак човјек  *На ум 1,2.
31. Ко ће га уко ри ти у очи за жи вот ње-

гов, и ко ће му вра ти ти што је учи нио?
32. Али се из но си у гро бље и оста је у го-

ми ли.
33. Слат ке су му гру де од до ли не, и ву че 

за со бом све љу де, а они ма ко ји га пре те-
ко ше не ма бро ја.
34. Ка ко ме, да кле, на пра зно тје ши те кад 

у од го во ри ма ва шим оста је при је ва ра?
Елифасов посљедњи говор: Осуђује Јова 
због великијех гријеха, говори му да не 

бу де слободан и опомиње га на покајање.

22.А Ели фас Те ма нац од го во ри и 
ре че:

2. Мо же ли Бо гу би ти чо вјек ко ри стан? 
Сам је се би ко ри стан чо вјек му дар.
3. Је ли Све мо гу ће му ра дост, ако си пра-

ве дан? Или Му је до бит, ако хо диш без 
ма не?
4. Хо ће ли те ка ра ти и ићи на суд с то бом 

за то што те се бо ји?
5. Ни је ли зло ћа тво ја ве ли ка, и не прав-

да ма тво јим има ли кра ја?
6. Јер си узи мао за лог од бра ће сво је ни 

за што, и свла чио си ха љи не с го ли јех.
7. Умор но га ни је си на по јио во де, и глад-

но ме ни је си дао хље ба.
8. Зе мља је би ла чо вје ка сил но га, и 

углед ни је сје дио у њој.
9. Удо ви це си от пу штао пра зне, и ми-

ши це си ро та ма по ти рао си.
10. За то су око те бе зам ке, и стра ши те 

страх из не на да.
11. И мрак је око те бе да не ви диш, и по-

во дањ по кри ва те.
12. Ни је ли Бог на ви си ни не бе ској? По-

гле дај го ре зви је зде, ка ко су ви со ко.
13. Али ти ка жеш: Шта зна Бог? Да ли ће 

кроз та му су ди ти?
14. Обла ци Га за кла ња ју, те не ви ди; хо да 

по кру гу не бе ском.
15. Је си ли за па зио ста ри пут ко јим су 

ишли не пра вед ни ци,
16. Ко ји се ис ко ри је ни ше при је вре ме на 

и во да се раз ли по те ме љу њи хо ву?
17. Го во ра ху Бо гу: Иди од нас. Шта би им 

учи нио Све мо гу ћи?
18. А Он им је на пу нио ку ће до бра. Али 

на мје ра *без бо жнич ка да ле ко је од ме не.
*О Јо ву 21,16.

19. Ви дје ће пра вед ни ци и ра до ва ће се, и 
бе за зле ни пот сми је ва ће им се.
20. Да, још ни је уни ште но до бро на ше, а 

оста так је њи хов про ждро огањ.
21. Сло жи се с Њим и по ми ри се; та ко ће 

ти би ти до бро.
22. При ми из уста Ње го ви јех за кон, и 

сло жи ри је чи Ње го ве у *ср цу свом.
*Псал. 119,11.

23. Ако се вра тиш к Све мо гу ће му, опет 
ћеш се на зи да ти, ако уда љиш од ша то ра 
сво јих *бе за ко ње, *О Јо ву 11,14.
24. Та да ћеш ме та ти по пра ху зла то и 

офир ско зла то по ка ме њу из по то ка.
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25. И Све мо гу ћи би ће ти зла то и сре бро 
и си ла тво ја.
26. Јер ћеш се та да ра до ва ти о Го спо ду, и 

по диг ну ћеш к Бо гу ли це сво је.
27. Мо ли ћеш Му се, и усли ши ће те, и за-

вје те сво је из вр ши ћеш.
28. Што год на у миш, из ла зи ће ти; и на 

пу то ви ма тво јим сви је тли ће ви дје ло.
29. Кад дру ги бу ду по ни же ни, ре ћи ћеш: 

Да се по диг ну; и Бог ће из ба ви ти оно га ко 
је обо ре ни јех очи ју.
30. Из ба ви ће и оно га ко ји ни је без кри-

ви це; из ба ви ћеш се чи сто том ру ку сво јих.

Јовов седми говор: Жели, иако без наде, 
да га Бог изведе на свој суд.

23.А Јов од го во ри и ре че: 
 2. Још је ту жња ва мо ја од мет, 

а не во ља је мо ја те жа од уз да ха мо јих. бунт
3. О кад бих знао ка ко бих на шао Бо га, да 

оти дем до при је сто ла Ње го ва,
4. Да раз ло жим пред њим пар бу сво ју, и 

уста сво ја на пу ним раз ло га, парницу
5. Да знам шта би ми од го во рио, и ра зу-

ми јем шта би ми ре као.
6. Би ли се пре ма ве ли кој си ли сво јој 

прео са мном? Не; не го би ми по мо гао.
7. Он дје би се пра ве дан чо вјек мо гао 

прав да ти с Њим, и осло бо дио бих се за-
сваг да од сво га Су ди је.
8. Гле, ако по ђем на при јед, не ма Га; ако ли 

на траг, не на хо дим Га;
9. Ако на ли је во ра ди, не ви дим Га; ако 

на де сно, за кло нио се, не мо гу га ви дје ти.
10. Али Он зна пут мој; кад ме оку ша, 

иза ћи ћу као зла то.
11. По сто па ма је Ње го ви јем сту па ла 

но га мо ја; пу та Ње го ва др жао сам се, и не 
за ђох.
12. Од за по ви је сти уста Ње го ви јех ни је-

сам от сту пао; чу вао сам ри је чи уста Ње-
го ви јех ви ше не го свој ужи так.
13. Али кад Он што на у ми, ко ће Га од-

вра ти ти? Што ду ша Ње го ва за же ли, оно 
чи ни.
14. И из вр ши ће што је на у мио за ме; и 

то га има у Ње га мно го.

15. За то сам се упла шио Ње га; и кад то 
ми слим, страх ме је од Ње га.
16. Бог је рас то пио *ср це мо је, Све мо-

гу ћи ме је упла шио. *Псал. 22,14.
17. Што не по ги бох при је мра ка, и што 

не са кри мрак ис пред ме не?

Наставак: Божја попустљивост према 
безбожницима често је несхватљива.

24.За што Све мо гу ће му ни је су са-
кри ве на вре ме на, и ко ји Га 

зна  ју, не ви де да на Ње го ви јех?
2. Ме ђе по ми чу без бо жни, оти ма ју ста до 

и па су;
3. Ма гар ца си ро та ма од го не; у за ло гу 

узи ма ју во ла удо ви ци;
4. Си ро ма хе од би ја ју с пу та; убо ги у зе-

мљи кри ју се сви.
5. Гле, као ди вљи ма гар ци у пу сти њи из-

ла зе на по сао свој уста ју ћи ра но на пли јен; 
пу сти ња је хра на њи ма и дје ци њи хо вој;
6. Жа њу њи ву и бе ру ви но град ко ји ни је 

њи хов;
7. Го ла на го не да но ћу је без ха љи не, ко ји 

се не ма ју чим по кри ти на зи ми,
8. Оки сли од пљу ска у го ри, не ма ју ћи за-

кло на, при ви ја ју се к сти је ни.
9. Гра бе си ро че од дој ке и са си ро ма ха 

ски да ју за лог.
10. Го ло га оста вља ју да иде без ха љи не, и 

оне ко ји но се сно по ве да гла ду ју.
11. Ко ји ме ђу њи хо ви јем зи до ви ма уље ци-

је де и гро жђе у ка ца ма га зе, под но се жеђ.
12. Љу ди у гра ду уз ди шу, и ду ше по би је-

ни јех ви чу, а Бог не уки да то га.
13. Они се про ти ве свје тло сти, не зна-

ју ћи за пу те ве ње зи не и не ста ју на ста-
за ма ње зи ни јем.
14. Зо ром уста ју ћи крв ник уби ја си ро-

ма ха и убо го га; а но ћу је као лу пеж.
15. И око блуднико во па зи на су мрак го во-

ре ћи: Да ме око не ви ди. И са кри ва ли це.
16. Про ко па ва ју по мра ку ку ће, ко је об-

дан се би за би ље же; не зна ју за свје тлост.
17. Јер је зо ра њи ма свје ма сјен смрт ни; 

ако их ко по зна, страх их је сје на смрт-
но га.
18. Бр зи су као по врх во де, про клет је 

дио њи хов на зе мљи; не ће ви дје ти пу та 
ви но град ско га.
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19. Као што су ша и вру ћи на гра би во де 
шње жне, та ко гроб гр је шни ке.
20. За бо ра вља их утро ба ма те ри на, 

слат ки су цр ви ма, не спо ми њу се ви ше; 
као др во скр ши ће се не пра вед ник.
21. Здру жу је с њим не рот ки њу ко ја не 

ра ђа, и удо ви ци не чи ни до бра.
22. Гра би ја ке сво јом си лом; оста не ли 

ко ји, не узда се у жи вот свој.
23. Да му Бог у што ће се по у зда ти; али 

очи Ње го ве па зе на њи хо ве пу теве.
24. Уз ви се се за ма ло, па их не ма; па да ју 

и ги ну као сви дру ги, и као врх од кла са 
от си је ца ју се.
25. Ни је ли та ко? Ко ће ме утје ра ти у лаж 

и обра ти ти ни у  шта ри је чи мо је?

Вилдадов посљедњи говор: Шта је 
човјек пред Богом?

25.А Вил дад Су ша нин од го во ри и 
ре че:

2. Власт је и страх у Ње га, чи ни мир на 
ви си на ма сво јим.
3. Вој ска ма Ње го ви јем има ли бро ја, и 

ко га не оба сја ва ви дје ло Ње го во?
4. И ка ко ће чо вјек би ти пра ве дан пред 

Бо гом, и ка ко ће чист би ти ро ђе н од же не?
5. Гле, ни мје сец не би сјао, ни зви је зде не 

би би ле чи сте пред Њим,
6. А ка мо ли чо вјек, црв, и син чо вјеч ји, 

мо љац.

Јовов осми говор: Показује да 
признаје необјашњиву 

величанственост Божију.

26.А Јов од го во ри и ре че: 
 2. Ка ко си по мо гао сла бо ме, 

ка ко си из ба вио ру ку не ја ку?
3. Ка ко си свје то вао оно га ко ји је без му-

дро сти и по ка зао ра зум из о би ла?
4. Ко ме си го во рио те ри је чи, и чи ји је 

дух иза шао из те бе?
5. И мр тве ства ри ство ре не су под во-

да ма и ста нов ни ци њи хо ви.
6. От кри вен је па као пред њим, ни ти 

има по кри ва ча по ги бли. подземни свијет
7. Он је ра за стро сје вер над пра зни ном, 

и Зе мљу обје сио ни на чем.

8. За ве зу је во де у обла ци ма сво јим, и не 
про ди ре се облак под њи ма.
9. Др жи при је сто свој, ра за пи ње облак 

свој над њим.
10. Ме ђу је *по ста вио око во де до кле не 

бу де крај свје тло сти и мра ку. *Јер. 5,22.
11. Сту бо ви не бе ски тре су се и дрх ћу од 

при јет ње Ње го ве.
12. Си лом је сво јом по ци је пао мо ре и ра-

зу мом сво јим раз био бје сни ло ње го во.
13. Ду хом је сво јим укра сио *не бе са, и 

ру ка је Ње го ва ство ри ла пру гу зми ју.
*Псал. 33,6.  пробола брзу змију

14. Гле, то су ди је ло ви пу те ва Ње го ви јех; 
али ка ко је ма ли дио што чу смо о Ње му, и 
ко ће ра зу мје ти гром си ле Ње го ве?

Јовови завршни говори: Тврди да је 
невин и показује пролазност 

среће безбожникове.

27.И Јов на ста ви бе сје ду сво ју и 
ре че:

2. Та ко да је жив Бог, ко ји је од ба цио 
пар бу мо ју, и Све мо гу ћи, ко ји је оја дио 
живот мој,
3. Док је дух мој у ме ни, и дах Бож ји у но-

здр ва ма мо јим,
4. Не ће усне мо је го во ри ти бе за ко ња, 

ни ти ће је зик мој из ри ца ти при је ва ре.
5. Не дао Бог да при ста нем да има те 

пра во; до кле ди шем, не ћу от сту пи ти од 
сво је до бро те.
6. Др жа ћу се прав де сво је, ни ти ћу је 

оста ви ти; не ће ме пре ко ри ти ср це мо је 
до кле сам жив.
7. Не при ја тељ мој би ће као без бо жник, и 

ко ји уста је на ме, као бе за ко ник.
8. Јер ка кво је на да ње ли це мје ру, кад се 

ла ко ми, а Бог ће иш чу па ти ду шу ње го ву?
9. Хо ће ли Бог усли ши ти ви ку ње го ву, 

кад на њ до ђе не во ља?
10. Хо ће ли се Све мо гу ће му ра до ва ти? 

Хо ће ли при зи ва ти Бо га у сва ко ври је ме?
11. Учим вас ру ци Бож јој, и ка ко је у Све-

мо гу ће га не та јим.
12. Ето, ви сви ви ди те, за што да кле јед-

на ко го во ри те за луд не ства ри?
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13. То је дио чо вје ку без бо жном од Бо га, 
и на сљед ство ко је при ма ју на сил ни ци од 
Све мо гу ће га.
14. Ако му се мно же си но ви, мно же се за 

мач, и на траж је ње го во не ће се на си ти ти 
хље ба. потомство
15. Ко ји оста ну иза ње га, на смр ти ће 

би ти по гре бе ни, и удо ви це њи хо ве не ће 
пла ка ти.
16. Ако на ку пи сре бра као пра ха, и на-

ба ви ха љи на као бла та,
17. Што на ба ви, обу ћи ће пра вед ник, и 

сре бро ће ди је ли ти бе за зле ни.
18. Гра ди се би ку ћу као мо љац, и као ко-

ли бу ко ју на чи ни чу вар.
19. Бо гат ће умри је ти а не ће би ти при-

бран; отво ри ће очи, а ни че га не ће би ти.
20. Стиг ну ће га стра хо те као во де; но ћу 

ће га од ни је ти олу ја.
21. Узе ће га вје тар ис точ ни, и оти ћи ће; 

ви хор ће га од ни је ти с мје ста ње го ва.
22. То ће Бог пу сти ти на њ, и не ће га жа ли-

 ти; он ће јед на ко бје жа ти од ру ке Ње го ве.
23. Дру ги ће пље ска ти ру ка ма за њим, и 

зви жда ће за њим с мје ста ње го ва.
Оно што природа скрива, човјек може и

да објасни, али мудрост Божију не;
пут ка њој страх је Божији.

28.Да, сре бро има жи це, и зла то 
има мје сто гдје се то пи.

2. Гво жђе се ва ди из пра ха, и из ка ме на 
се то пи мјед.
3. Мра ку по ста вља ме ђу, и све ис тра жу је 

чо вјек до кра ја, и ка ме ње у та ми и у сје ну 
смрт ном.
4. Ри је ка на вре с мје ста сво је га да јој 

ни ко не мо же при сту пи ти; али се од би је 
и од ла зи тру дом чо вјеч јим.
5. Из зе мље из ла зи хљеб, и под њом је 

дру го, као огањ.
6. У ка ме њу је ње зи ну мје сто са фи ру, а 

он дје је прах злат ни.
7. Те ста зе не зна пти ца, ни ти је ви дје око 

кра гу је во;
8. Не уга зи је мла до зви јер је, ни ти њом 

про ђе лав.
9. На кре мен ди же ру ку сво ју; пре вра ћа 

планине из дна.
10. Из сти је не из во ди по то ке, и сва шта 

дра го цје но ви ди му око.

11. Уста вља ри је ке да не те ку, и што је са-
кри ве но из но си на ви дје ло.
12. Али му дрост гдје се на ла зи, и гдје је 

мје сто ра зу му?
13. Не зна јој чо вјек ци је не, ни ти се на-

хо ди у зе мљи жи ви јех.
14. Без да на ве ли: Ни је у ме ни; и мо ре 

ве ли: Ни је код ме не.
15. Не мо же се да ти чи сто зла то за њу, ни ти 

се сре бро из мје ри ти у про мје ну за њу.
16. Не мо же се ци је ни ти зла том офир-

ским, ни дра гим они ксом ни са фи ром.
17. Не мо же се из јед на чи ти с њом ни 

зла то ни кри стал, ни ти се мо же про ми је-
ни ти за за кла де злат не. драгоцјености
18. Од ко ра ла и би се ра не ма спо ме на, јер 

је ври јед ност му дро сти ве ћа не го дра гом 
ка ме њу.
19. Не мо же се с њом из јед на чи ти то паз 

ети оп ски, ни ти се мо же ци је ни ти чи сти-
јем зла том.
20. От ку да да кле до ла зи му дрост, и гдје је 

мје сто ра зу му?
21. Са кри ве на је од очи ју сва ко га жи-

во га, и од пти ца не бе ских за кло ње на.
22. По ги бао и смрт го во ре: Уши ма сво-

ји ма чу смо сла ву ње зи ну.
23. Бог зна пут ње зин, и по зна је мје сто 

ње зи но.
24. Јер гле да до кра је ва зе маљ ских и ви ди 

све што је под сви јем не бом.
25. Кад да ва ше вје тру те жи ну, и мје ра ше 

во ду мје ром,
26. Кад по ста вља ше за кон да жду и пут 

му њи гро мов ној.
27. Још је он да ви дје и огла си је, уре ди је 

и пре тра жи је.
28. А чо вје ку ре че: Гле, страх је Бож ји му-

дрост, и укла ња ти се ода зла јест ра зум.
Јов описује своју пређашњу срећу.

29.Још на ста ви Јов бе сје ду сво ју и 
ре че:

2. О да бих био као пре ђа шњих мје се ци, 
као они јех да на кад ме Бог чу ва ше,
3. Кад сви је тља ше сви је ћом сво јом над 

гла вом мо јом, и при ви дје лу ње го ву хо-
ђах по мра ку,
4. Ка ко би јах за мла до сти сво је, кад тај на 

Бо жи ја би ја ше у ша то ру мом,
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5. Кад још би ја ше Све мо гу ћи са мном, и 
дје ца мо ја око ме не,
6. Кад се траг мој об ли ва ше ма слом, и 

сти је на ми то ча ше уље по то ци ма,
7. Кад из ла жах на вра та кроз град, и на 

ули ци на мје штах се би сто ли цу:
8. Мла ди ћи ви де ћи ме укла ња ху се, а 

стар ци уста ја ху и ста ја ху,
9. Кне зо ви пре ста ја ху го во ри ти и ме-

та ху ру ку на уста сво ја,
10. Упра ви те љи ус те за ху глас свој и је зик 

им при а ња ше за гр ло.
11. Јер ко је ме ухо чу ја ше, на зи ва ше ме 

бла же ни јем; и ко је ме око ви ђа ше, свје до-
ча ше ми
12. Да из ба вљам си ро ма ха ко ји ви че, и 

си ро ту и ко ји не ма ни ко га да му по мо-
гне;
13. Бла го слов оно га ко ји про па да ше до-

ла жа ше на ме, и удо ви ци ср це рас пи је вах;
14. У *прав ду се обла чих и она ми би ја ше 

оди је ло, као плашт и као ви је нац би ја ше 
ми суд мој. *Псал. 132,9.
15. Око би јах сли јеп цу и но га хро му.
16. Отац би јах убо ги ма, и раз би рах за ра-

спру за ко ју не знах.
17. И раз би јах кут ња ке не пра вед ни ку, и 

из зу ба му ис тр зах гра беж.
18. За то го во рах: У сво јем ћу гни је зду 

умри је ти, и би ће ми да на као пи је ска.
19. Ко ри јен мој пру жа ше се крај во де, 

ро са би ва ше по сву ноћ на мо јим гра на ма.
20. Сла ва мо ја по мла ђи ва ше се у ме не, и 

лук мој у ру ци мо јој по на вља ше се.
21. Слу ша ху ме и че ка ху, и му ча ху на мој 

свјет.
22. По сли је мо јих ри је чи ни ко не по го-

ва ра ше, та ко их на та па ше бе сје да мо ја.
23. Јер ме че ка ху као дажд, и уста сво ја 

отва ра ху као на по зни дажд.
24. Кад бих се на сми јао на њих, не вје-

ро ва ху, и сјај но сти ли ца мо је га не раз го-
ња ху.
25. Кад бих оти шао к њи ма, сје дах у за-

чеље, и би јах као цар у вој сци, кад тје ши 
жа ло сне.

Јов описује своју садашњу несрећу.

30.А са да сми ју ми се мла ђи од ме-
не, ко ји ма ота ца не бих био 

хтио мет ну ти са пси ма ста да сво је га.
2. А на што би ми и би ла си ла ру ку њи хо-

ви јех, у њи ма бје ше про па ла ста рост?
3. Од си ро ма штва и гла ди са мова ху бје-

же ћи на су ха, мрач на, пу ста и опу сто-
ше на мје ста;
4. Ко ји бра ху ло бо ду по че ста ма, и смре-

ко во ко ри је ње бје ше им хра на.
5. Из ме ђу љу ди би ја ху из го ње ни и ви-

ка ше се за њи ма као за лу пе жом.
6. Жи вља ху по стра шни јем ува ла ма, по 

ја ма ма у зе мљи и у ка ме ну.
7. По гр мо ви ма ри ка ху, под тр њем се 

ску пља ху.
8. Би ја ху љу ди ни ка кви и без име на, 

ма ње ври јед ни не го зе мља.
9. И њи ма сам са да пје сма, и по стах им 

при ча.
10. Га де се на ме, иду да ле ко од ме не и не 

ус те жу се пљу ва ти ми у ли це.
11. Јер је Бог отпустио мо ју те ти ву и му ке 

ми за дао те зба ци ше узду пре да мном.
12. С де сне стра не уста ју мом ци, пот ки-

да ју ми но ге, и на си па ју пут к ме ни да ме 
упро па сте.
13. Рас ко па ше мо ју ста зу, умно жи ше ми 

му ке, не тре ба ни ко да им по ма же.
14. Као ши ро ким про ло мом на ви ру, и 

на ва љу ју пре ко раз ва ли на.
15. Стра хо те на ва ли ше на ме, и као вје-

тар тје ра ју ду шу мо ју, и као облак про ђе 
сре ћа мо ја.
16. И са да се *ду ша мо ја ра жље ва у ме ни, 

сти го ше ме да ни муч ни. *1.Сам. 1,15.
17. Но ћу про ба да ми *ко сти у ме ни, и 

жи ле мо је не од ма ра ју се. *О Јо ву 33,19.
18. Од те шке си ле про ми је ни ло се оди-

је ло мо је, и као огр ли ца у ко шу ље мо је 
сте же ме.
19. Ба цио ме је у бла то, те сам као прах и 

пе пео.
20. Ви чем к Те би, а Ти ме не слу шаш; сто-

јим пред То бом, а Ти не гле даш на ме.
21. Пре тво рио си ми се у љу та не при ја-

те ља; си лом ру ке сво је су про тиш ми се.
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22. По ди жеш ме у вје тар, по са ђу јеш ме 
на њ, и рас та паш у ме ни све до бро.
23. Јер знам да ћеш ме од ве сти на смрт и 

у дом од ре ђе ни свје ма жи ви ма.
24. Али не ће пру жи ти ру ке сво је у гроб; 

кад их ста не по ти ра ти, они не ће ви ка ти.
25. Ни је сам ли пла као због оно га ко ји 

би ја ше у злу? Ни је ли ду ша мо ја жа ло сна 
би ва ла због убо го га?
26. Кад се до бру на дах, до ђе ми зло; и кад 

се на дах свје тло сти, до ђе мрак.
27. Утро ба је мо ја уза вре ла, и не мо же да 

се уми ри, за де си ше ме да ни муч ни.
28. Хо дим црн, не од сун ца, уста јем и ви-

чем у збо ру.
29. Брат по стах зма је ви ма и друг со ва ма.
30. По цр ње ла је ко жа на ме ни и *ко сти 

мо је по сах ну ше од же ге. *Плач 1,13.
31. Харфа се мо ја пре тво ри  у за пи јев ку, 

и сви ра ла мо ја у плач.

Крај говора Јововијех: Тврди да није крив
ни пред Богом ни пред људима.

31.Вје ру учи них са очи ма сво јим, па 
ка ко бих по гле дао на дје вој ку?

завјет
2. Јер ка кав је дио од Бо га озго, и ка кво 

на сљед ство од Све мо гу ће га с ви си не?
3. Ни је ли по ги бао не ва ља ло ме и чу до 

они ма ко ји чи не бе за ко ње?
4. Не ви ди ли Он пу те ве мо је, и све ко-

ра ке мо је не бро ји ли?
5. Ако хо дих с лаж ју или ако по хи тје но-

 га мо ја на при је ва ру,
6. Не ка ме из мје ри на мје ри ли ма пра ви-

јем, и не ка Бог по зна до бро ту мо ју.
7. Ако су ко ра ци мо ји за шли с пу та, и ако 

је за очи ма мо јим по шло ср це мо је, и за 
ру ке мо је при о ну ло што год,
8. Не ка ја си јем а дру ги је де, и не ка се ис-

ко ри је не из дан ци мо ји.
9. Ако се за ни је ло ср це мо је за ко јом же-

ном, и ако сам вре бао на вра ти ма бли-
жње га сво је га,
10. Не ка дру го ме ме ље же на мо ја, и не ка 

се дру ги над њом по ви ја ју. ради на млину
11. Јер је то гр ди ло и бе за ко ње за су ди је.

12. Јер би то био огањ ко ји би про жди-
рао до уни ште ња, и сву би мо ју ље ти ну 
ис ко ри је нио.
13. Ако ни је сам хтио до ћи на суд са слу-

гом сво јим или са слу шки њом сво јом, кад 
би се ту жи ли на ме не;
14. Јер шта бих чи нио кад би се Бог по-

ди гао, и кад би по тра жио, шта бих Му од-
го во рио?
15. Ко ји је ме не ство рио у утро би, ни је 

ли ство рио и ње га? Ни је ли нас Он исти 
са здао у ма те ри ци?
16. Ако сам од био си ро ма си ма же љу њи-

хо ву, и очи удо ви ци за му тио,
17. И ако сам за ло гај свој сам јео, а ни је 

га је ла и си ро та,
18. Јер је од мла до сти мо је ра сла са мном 

као код оца, и од утро бе ма те ре сво је во-
дио сам је;
19. Ако сам гле дао ко га гдје ги не не ма-

ју ћи ха љи не, и си ро ма ха гдје се не ма чим 
по кри ти,
20. Ако ме ни је су бла го си ља ла бе дра ње-

го ва што се ру ном ова ца мо јих уто плио,
21. Ако сам из мах нуо ру ком на си ро ту, 

кад ви дјех на вра ти ма по моћ сво ју,
22. Не ка ми ис пад не ра ме из пле ћа, и 

ру ка мо ја не ка се от ки не од згло ба.
23. Јер сам се бо јао по ги бли од Бо га, ко-

је га ве ли чан ству не бих одо лио.
24. Ако сам по ла гао на зла то на да ње 

сво је, или чи сто ме зла ту го во рио: Узда-
ни цо мо ја!
25. Ако сам се ве се лио што ми је има ње 

ве ли ко и што мно го сте че ру ка мо ја,
26. Ако сам гле дао на *Сун це, кад сја ји, и 

на Мје сец, кад по но си то хо ди, *5.Мој. 4,19.
27. И ср це се мо је по тај но пре ва ри ло и 

ру ку мо ју по љу би ла уста мо ја,
28. И то би би ло бе за ко ње за су ди је, јер 

бих се од ре као Бо га озго;
29. Ако сам се ра до вао не сре ћи не на-

вид ни ка сво је га, и ако сам за и грао, кад га 
је зло за де си ло, непријатеља
30. Јер не да дох је зи ку сво је му да гри је ши 

тра же ћи ду шу ње го ву с про кли ња њем;
31. Ако не го во ра ху до ма шњи мо ји: Ко 

би нам дао ме са ње го ва, не мо же мо се ни 
на је сти;
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32. Стра нац ни је но ћи вао напо љу; вра та 
сво ја отва рао сам пут ни ку;
33. Ако сам као што чи не љу ди та јио 

при је сту пе сво је и крио сво је бе за ко ње у 
сво јим ње дри ма,
34. Ако сам и мо гао пла ши ти ве ли ко мно-

штво, ипак од нај ма ње га у до му би ја ше ме 
страх; за то му чах и не од ла жах од вра та.
35. О да бих имао ко га да ме са слу ша! Гле, 

же ља је мо ја да ми Све мо гу ћи од го во ри и 
су пар ник мој да ми на пи ше књи гу.
36. Но сио бих је на ра ме ну свом, ве зао 

бих је се би као ви је нац,
37. Број ко ра ка сво јих ка зао бих му, као 

кнез при сту пио бих к ње му.
38. Ако је на ме ви ка ла мо ја зе мља, и бра-

зде ње зи не пла ка ле,
39. Ако сам јео ро да ње зи на без но ва ца и 

до са ђи вао ду ши го спо да ра ње зи ни јех,
40. Мје сто пше ни це не ка ми ра ђа тр ње, 

и мје сто јеч ма ку кољ. Свр ши ше се ри је чи 
Јо во ве.

Елијујев први говор: Објашњава зашто 
прекида ћутање и поред своје младости.

32.Та да пре ста ше она три чо вје ка 
од го ва ра ти Јо ву, јер се чи ња-

ше да је пра ве дан.
2. А Ели јуј син Ва ра хи лов од Ву за, ро да 

Ра мо ва, раз гње ви се на Јо ва што се сам 
гра ђа ше пра вед ни ји од Бо га;
3. И на три при ја те ља ње го ва раз гње ви 

се што не на ђо ше од го во ра и опет осу ђи-
ва ху Јо ва.
4. Јер Ели јуј че ка ше, до кле они го во ра ху 

с Јо вом, јер би ја ху ста ри ји од ње га.
5. Па кад ви дје Ели јуј да не ма од го во ра у 

усти ма она три чо вје ка, рас па ли се гњев 
ње гов.
6. И про го во ри Ели јуј син Ва ра хи лов 

од Ву за, и ре че: Ја сам нај мла ђи, а ви сте 
стар ци, за то се бо јах и не сми јах вам ка-
за ти шта ми слим.
7. Ми шљах: Не ка го во ри ста рост, и мно-

 ге го ди не не ка об ја ве му дрост.
8. Али је дух у љу ди ма, и дух Све мо гу ће га 

ура зу мљу је их.
9. Ве ли ки ни је су сваг да му дри, и стар ци 

не зна ју сваг да шта је пра во.

10. За то ве лим: По слу шај ме да ка жем и 
ја ка ко ми слим.
11. Ето, че као сам да ви из го во ри те, слу-

шао сам раз ло ге ва ше до кле из ви ђа сте 
бе сје ду. разматрасте
12. Па зио сам, али гле, ни је дан од вас не 
са пре Јо ва, не од го во ри на ње го ве ри је чи.

доказати
13. Мо же би ти да ће те ре ћи: На ђо смо му-

дрост, Бог ће га обо ри ти, не чо вјек.
14. Ни је на ме упра вио бе сје де, ни ја му 

не ћу од го ва ра ти ва шим ри је чи ма.
15. Сме ли су се, не од го ва ра ју ви ше, не-

ста ло им је ри је чи.
16. Че као сам, али не го во ре, ста до ше, и 

ви ше не од го ва ра ју.
17. Од го во ри ћу и ја за се, ка за ћу и ја ка ко 

ми слим.
18. Јер сам пун ри је чи, ти је сно је ду ху у 

ме ни.
19. Гле, тр бух је мој као ви но без оду шке, 

и рас пу као би се као нов ми јех.
20. Го во ри ћу да одах нем, отво ри ћу усне 

сво је, и од го во ри ћу.
21. Не ћу гле да ти ко је ко, и чо вје ку ћу го-

во ри ти без ла ска ња.
22. Јер не уми јем ла ска ти; од мах би ме 

узео Тво рац мој.
Наставак: Елијуј кори Јова због

његова правдања. Божија карања
воде спасењу.

33.Чуј да кле, Јо ве, бе сје ду мо ју, и 
слу шај све ри је чи мо је.

2. Ево, сад отва рам уста сво ја; го во ри је-
зик мој у усти ма мо јим.
3. По пра вом ср цу мом би ће ри је чи мо је, 

и ми сао чи сту из ре ћи ће усне мо је.
4. Дух Бож ји ство рио ме је, и дах Све мо-

гу ће га дао ми је жи вот.
5. Ако мо жеш, од го во ри ми, при пра ви се 

и ста ни ми на су прот.
6. Ево, ја ћу би ти мје сто Бо га, као што си 

ре као; од ка ла сам на чи њен и ја.
7. Ето, страх мој не ће те стра ши ти, и ру ка 

мо ја не ће те ти шта ти.
8. Ре као си да кле пре да мном, и чуо сам 

глас тво јих ри је чи:
9. Чист сам, без гри је ха, прав сам и не ма 

бе за ко ња на ме ни.

КЊИ ГА О ЈО ВУ,  ГЛ. 31. 32. 33.
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10. Ево, тра жи за дје ви цу са мном, др жи 
ме за сво га не при ја те ља.
11. Ме ће у кла де но ге мо је, вре ба по сви-

јем ста за ма мо јим.
12. Ето, у том ни је си пра ве дан, од го ва рам 

ти; јер је Бог ве ћи од *чо вје ка. *Проп. 7,20.
13. За што се преш с Њим, што за сва дје-

 ла сво ја не од го ва ра?
14. Је дан пут го во ри Бог и два пу та; али 

чо вјек не па зи.
15. У сну, у утва ри ноћ ној, кад тврд сан 

пад не на љу де, кад спа ва ју у по сте љи,
16. Та да отвара ухо љу ди ма и на у ку им 

за пе ча ћа ва,
17. Да би од вра тио чо вје ка од дје ла ње-

го ва, и за кло нио од ње га охо лост;
18. Да би са чу вао ду шу ње го ву од ја ме, и 

жи вот ње гов да не на и ђе на мач.
19. И ка ра га бо ло ви ма на по сте љи ње го-

вој, и све ко сти ње го ве те шком бо ле шћу.
20. Та ко да се жи во ту ње го ву га ди хљеб и 

ду ши ње го вој је ло нај ми ли је;
21. Не ста је ти је ла ње го ва на о чи глед, и 

из ла ма ју се *ко сти ње го ве, ко је се при је 
ни је су ви дје ле, *Псал. 102,5; О Јо ву 19,20.
22. И ду ша се ње го ва при бли жу је гро бу, 

и жи вот ње гов смр ти.
23. Ако има гла сни ка, ту ма ча, јед но га од 

ти су ће, ко ји би ка зао чо вје ку ду жност 
ње го ву,
24. Та да ће се сми ло ва ти на њ, и ре ћи ће: 

Из ба ви га да не оти де у гроб; на шао сам 
от куп.
25. И по мла ди ће се ти је ло ње го во као у 

дје те та, и по вра ти ће се на да не мла до сти 
сво је,
26. Мо ли ће се Бо гу, и по ми ло ва ће га, и 

гле да ће ли це ње го во ра ду ју ћи се, и вра-
ти ће чо вје ку по прав ди ње го вој.
27. Гле да ју ћи љу де ре ћи ће: Би јах згри је-

шио, и што је пра во из вр нуо, али ми не 
по мо же.
28. Он из ба ви ду шу мо ју да не оти де у 

ја му, и жи вот мој да гле да свје тлост.
29. Гле, све ово чи ни Бог два пу та и три 

пу та чо вје ку,
30. Да би по вра тио ду шу ње го ву од ја ме, 

да би га оба сја ва ла свје тлост жи ви јех.
31. Па зи, Јо ве, слу шај ме, му чи, да ја го-

во рим. ћути

32. Ако имаш што ре ћи, од го во ри ми; го-
во ри, јер сам те рад оправ да ти;
33. Ако ли не, слу шај ти ме не; му чи, и на-

у чи ћу те му дро сти.
Елијујев други говор: Осуђује 

слободне ријечи Јовове. 
Свемогући не изврће правду.

34.Још го во ри Ели јуј и ре че: 
2. Чуј те, му дри, бе сје ду мо ју, и 

ра зум ни по слу шај те ме.
3. Јер ухо по зна је бе сје ду као што гр ло 

ку ша је ло.
4. Раз бе ри мо што је пра во, из ви ди мо 

ме ђу со бом што је до бро.
5. Јер Јов ре че: Пра ве дан сам, а Бог од-

ба ци мо ју прав ду.
6. Хо ћу ли ла га ти за сво ју прав ду? Стри-

је ла је мо ја смрт на, а без кри ви це.
7. Ко ји је чо вјек као Јов да као во ду пи је 

пот сми јех?
8. И да се дру жи с они ма ко ји чи не бе за-

ко ње, и да хо ди с без бо жни јем љу ди ма?
9. Јер ре че: Не по ма же чо вје ку да уга ђа 

Бо гу.
10. За то, љу ди ра зум ни, по слу шај те ме; 

да ле ко је од Бо га зло ћа и не прав да од 
Све мо гу ће га.
11. Јер по дје лу пла ћа чо вје ку и да је сва-

ко ме да на ђе пре ма пу ту сво је му.
12. До и ста Бог не ра ди зло и Све мо гу ћи 

не из вр ће прав ду.
13. Ко Му је пре дао Зе мљу, и ко је уре дио 

ва си ље ну?
14. Кад би на Њ окре нуо ср це сво је, узео 

би к се би дух Ње гов и ди ха ње Ње го во;
15. Из ги ну ло би сва ко ти је ло, и чо вјек би 

се по вра тио у прах.
16. Ако си, да кле, ра зу ман, чуј ово: Слу-

шај глас ри је чи мо јих.
17. Мо же ли вла да ти онај ко ји мр зи на 

прав ду? Хо ћеш ли осу ди ти Оно га ко ји је 
нај пра вед ни ји?
18. Ка же ли се ца ру: Ни тко ве, и кне зо-

ви ма: Без бо жни ци?
19. А ка мо ли Оно ме ко ји не гле да кне-

зо ви ма ко су, ни ти у Ње га ври је ди ви ше 
бо га ти од си ро ма ха, јер су сви дје ло ру ку 
Ње го ви јех.
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20. Уми ру за час, и у поно ћи ус ко ле ба се 
на род и про пад не, и од не се се ја ки без 
ру ке људ ске.
21. Јер су очи Ње го ве обра ће не на пу те ве 

чо вје чи је и ви ди све ко ра ке ње го ве.
22. Не ма мра ка ни сје на смрт но га гдје би 

се са кри ли ко ји чи не бе за ко ње.
23. Јер ни ко ме не од га ђа кад до ђе да се 

су ди с Бо гом.
24. Са ти ре ја ке не до куч љи во, и по ста-

вља дру ге на њи хо во мје сто.
25. Јер зна дје ла њи хо ва, и док обра ти 

ноћ, са тру се.
26. Као без бо жне раз би ја их на ви ди ку.
27. Јер от сту пи ше од Ње га и не гле да ше 

ни на ко је пу те ве Ње го ве;
28. Те до ђе до Ње га ви ка си ро ма хо ва, и 

чу ви ку не вољ ни јех.
29. Кад Он уми ри, ко ће уз не ми ри ти? И 

кад Он са кри је ли це, ко ће Га ви дје ти? И 
то би ва и на ро ду и чо вје ку,
30. Да не би ца ро вао ли це мјер, да не би 

би ло зам ке на ро ду.
31. За и ста, тре ба ка за ти Бо гу: Под но сио 

сам, не ћу ви ше гри је ши ти.
32. А што не ви дим, Ти ме на у чи; ако сам 

чи нио не прав ду, не ћу ви ше.
33. Еда ли ће по те би пла ћа ти, јер те би 

ни је по во љи, јер ти би раш а не Он? Ако 
знаш што, го во ри.
34. Љу ди ће ра зум ни са мном ка за ти, и 

му дар ће чо вјек при ста ти,
35. Да Јов не го во ри ра зум но, и да ри је чи 

ње го ве ни је су му дре.
36. Оче мој, не ка се Јов ис ку ша до кра ја, 

што од го ва ра као зли љу ди.
37. Јер до ме ће на гри јех свој бе за ко ње, 

пље ска ру ка ма ме ђу на ма, и мно го го-
во ри на Бо га.

Елијујев трећи говор: Човјек својијем 
јадањем уди само себи. Бог право суди.

35.Још го во ри Ели јуј и ре че:
2. Ми слиш ли да си пра во ре-

као: Мо ја је прав да ве ћа од Бо жи је?
3. Јер си ре као: Шта ће ми по мо ћи, ка ква 

ће ми би ти ко рист, да не гри је шим?
4. Ја ћу од го во ри ти те би и дру го ви ма 

тво јим с то бом.

5. По гле дај не бо, и ви ди; по гле дај обла ке, 
ка ко су ви ши од те бе.
6. Ако гри је шиш, шта ћеш Му учи ни ти, 

или ако се умно же бе за ко ња тво ја, шта 
ћеш Му на у ди ти?
7. Ако си пра ве дан, шта ћеш Му да ти, или 

шта ће при ми ти из ру ке тво је?
8. Чо вје ку ка кав си мо же на у ди ти тво ја 

зло ћа, и си ну чо вје чи је му по мо ћи тво ја 
прав да.
9. Ва пи ју од ве ли ко га на си ља ко ји ма се 

чи ни, и ви чу на ру ку сил ни јех;
10. А ни је дан не го во ри: Гдје је Бог, Ство ри-

тељ мој, ко ји да је * пје сму но ћу; *Псал. 42,8.
11. Ко ји чи ни те смо ра зум ни ји од зви-

јер ја зе маљ ско га, и му дри ји од пти ца не-
бе ских.
12. Та мо ви чу с охо ло сти зли јех љу ди, 

али не би ва ју усли ше ни.
13. Јер Бог не слу ша та шти не, и Све мо-

гу ћи не гле да на њу.
14. А ка мо ли кад ка жеш: Не ви диш то. 

Пред Њим је суд; че кај га.
15. А са да чим те гњев по хо ди, ни је ни-

шта, ни ти је гле дао на све што си учи нио;
16. За то Јов на пра зно отва ра уста сво ја, и 

без ум но умно жа ва ри је чи.
Елијујев посљедњи говор: Говори опет 

о правичности и величини Божијој.

36.Још го во ри Ели јуј и ре че: 
2. По тр пи ме ма ло, и по ка за ћу 

ти, јер још има што бих го во рио за Бо га.
3. По че ћу из да ле ка бе сје ду сво ју, и по ка-

за ћу да је Тво рац мој пра ве дан.
4. До и ста, не ће би ти ла жне ри је чи мо је, 

код те бе је ко ји пра во ми сли.
5. Гле, Бог је си лан, али ни ко га не од ба-

цу је, си лан је сна гом ср ча ном.
6. Не да жи вје ти без бо жни ку, а не вољ ни-

ци ма чи ни прав ду.
7. Не од вра ћа од пра вед ни ка очи ју сво-

јих, не го још с ца ре ви ма на при је сто по-
са ђу је их на ви јек, те се уз ви шу ју.
8. Ако ли су око ва ни у пу та и све за ни 

ужи ма не вољ нич ким, окове
9. Та да им на по ми ње дје ла њи хо ва и бе-

за ко ња њи хо ва ка ко су сил на.
10. И отва ра им ухо да би се по пра ви ли, 

и го во ри им да се вра те од бе за ко ња.
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11. Ако по слу ша ју и ста ну Му слу жи ти, 
до вр шу ју да не сво је у до бру и го ди не 
сво је у ра до сти.
12. Ако ли не по слу ша ју, ги ну од ма ча и 

уми ру због без у мља.
13. А ко ји су ли це мјер на ср ца, на вла че 

гњев и не ви чу кад их по ве же; окује
14. Уми ре у мла до сти ду ша њи хо ва и жи-

вот њи хов ме ђу блудница ма.
15. Из ба вља не вољ ни ка из не во ље ње-

го ве и отва ра му ухо у му ци.
16. Та ко би и те бе из вео из тје ско бе на 

про стра но мје сто, гдје ни шта не до са ђу је, 
и мир ни сто твој био би пун пре ти ли не.
17. Али си за слу жио суд без бо жнич ки; и 

суд и прав да сна ђе те.
18. До и ста, гњев је на те би; гле дај да те не 

од ба ци у ка ра њу, те те ве ли ки от куп не ће 
из ба ви ти.
19. Хо ће ли гле да ти на тво је бо гат ство? 

Не ће ни на зла то ни на ка кву си лу бла га 
тво је га.
20. Не уз ди ши за но ћи у ко јој на ро ди од-

ла зе на сво је мје сто.
21. Чу вај се да не по гле даш на та шти ну и 

во лиш њу не го не во љу.
22. Гле, Бог је нај ви ши сво јом си лом, ко је 

учи тељ као Он?
23. Ко Му је од ре дио пут Ње гов? Или ко 

ће Му ре ћи: Чи ниш не пра во?
24. Опо ми њи се да ве ли чаш дје ла Ње-

го ва, ко ја гле да ју љу ди.
25. Сви љу ди ви де их, сва ки их гле да из-

да ле ка.
26. Гле, Бог је ве лик, и не мо же мо Га по-

зна ти, број го ди на Ње го ви јех не мо же се 
до ку чи ти.
27. Јер Он сте же ка пље во де не, ко је ли ју 

дажд из обла ка ње го ви јех;
28. Кад те ку обла ци, ка пљу на мно штво 

људ ско.
29. И ко би ра зу мио про стор обла ци ма и 

гр мља вину у ша то ру Ње го ву?
30. Ка ко про сти ре над њим свје тлост 

сво ју, и ду би не мор ске по кри ва?
31. Ти јем су ди на ро ди ма, да је хра не из о-

би ла.
32. Ру ка ма за кла ња свје тлост, и на ре ђу је 

ко га да сре тне,
33. Ја вља ју ћи пре ма ње му до бру во љу сво ју, 

и пре ма сто ци и пре ма ро ду зе маљ ском.

Крај Елијујова говора: 
Величанственост Божија у олуји.

37.И од то га дрх ће ср це мо је, и от-
ска че са сво је га мје ста.

2. Слу шај те до бро гро мов ни глас Ње гов 
и го вор што из ла зи из уста Ње го ви јех.
3. Под сва не бе са пу шта га, и свје тлост 

сво ју до кра је ва зе маљ ских.
4. За њом ри че гром, гр ми гла сом ве ли-

чан ства сво је га, ни ти што од га ђа кад се 
чу је глас Ње гов.
5. Див но Бог гр ми гла сом сво јим, чи ни 

ства ри ве ли ке, да их не мо же мо ра зу-
мје ти.
6. Го во ри сни је гу: Пад ни на зе мљу; и да-

жду сит но ме и да жду сил но ме.
7. За пе ча ћа ва ру ку сва ком чо вје ку, да по-

зна све по сле ни ке сво је.
8. Та да зви јер ула зи у ја му, и оста је на 

сво јој ло жи.
9. С ју га до ла зи олу ја, и са сје ве ра зи ма.
10. Од ди ха ња Бо жи је га по ста је лед, и 

ши ро ке во де сти ска ју се.
11. И да се на та па зе мља, на тје ру је *облак, 

и ра си па облак свје тло шћу сво јом.
*О Јо ву 26,8.

12. И он се обр ће и та мо и амо по во љи 
Ње го вој да чи ни све што му за по вје ди по 
ва си ље ној.
13. Чи ни да се на ђе или за кар или за зе-

мљу или за до бро чин ство.
14. Чуј то, Јо ве, ста ни и гле дај чу де са Бо-

жи ја.
15. Знаш ли ка ко их Бог уре ђу је и ка ко 

си ја свје тло шћу из обла ка сво је га?
16. Знаш ли ка ко ви се обла ци? Знаш ли 

чу де са Оно га ко ји је са вр шен у сва ком 
зна њу?
17. Ка ко ти се ха љи не угри ју кад уми ри 

зе мљу од ју га?
18. Је си ли ти с Њим ра за пи њао не бе са, 

ко ја сто је твр до као са ли ве но огле да ло?
19. На у чи нас шта ће мо Му ре ћи; не мо-

же мо од та ме го во ри ти по ре ду.
20. Хо ће ли Му ко при по вје ди ти што бих 

ја го во рио? Ако ли би ко го во рио, за и ста, 
био бих про ждрт.

П
РА

В
Д

А
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21. Али са да не мо гу љу ди гле да ти у свје-
тлост кад сја ји на не бу, по што вје тар 
про ђе и очи сти га;
22. Са сје ве ра до ла зи као зла то; али је у 

Бо гу стра шни ја сла ва.
23. Све мо гућ је, не мо же мо Га стиг ну ти; 

ве ли ке је си ле, али су дом и ве ли ком прав-
дом ни ко га не му чи.
24. За то Га се бо је љу ди: Не мо же Га ви-

дје ти ни ка кав му д рац.

Први Господњи говор из вихора: 
Описује чуда стварања свијета и 

владања свијетом и осуђује 
Јовову брзоплетост.

38.Та да од го во ри *Го спод Јо ву из 
ви хо ра и ре че: *2.Мој. 19,18.

2. Ко је то што за мра чу је Мој са вјет ри је-
чи ма не ра зум ним?
3. Опа ши се са да као чо вјек; Ја ћу те пи-

та ти, а ти Ми ка зуј.
4. Гдје си ти био кад Ја осни вах Зе мљу? 

Ка жи, ако си ра зу ман.
5. Ко јој је од ре дио мје ре, знаш ли, или ко 

је рас те гао уже пре ко ње?
6. На чему су под нож ја ње зи на угла-

вље на, или ко јој је мет нуо ка мен уга о ни?
7. Кад пје ва ху за јед но зви је зде ју тар ње и 

сви си но ви Бож ји кли ко ва ху.
8. Или ко је за тво рио мо ре вра ти ма кад 

као из утро бе изи ђе?
9. Кад га од јех обла ком и по вих та мом;
10. Кад по ста вих за њ уред бу сво ју и мет-

нух му при је вор ни це и вра та;
11. И ре кох: Дов де ћеш до ла зи ти, а да ље 

не ћеш, и ту ће се уста вља ти по но си ти ва-
ло ви тво ји.
12. Је си ли за сво га ви је ка за по вје дио ју-

тру, по ка зао зо ри мје сто ње зи но,
13. Да се ухва ти Зе мљи за кра је ве, и да се 

рас тје ра ју с ње без бо жни ци,
14. Да се она про ми је ни као бла то пе-

чат но, а они да сто је као ха љи на, глина
15. Да се оду зме без бо жни ци ма свје тлост 

њи хо ва и ру ка по диг ну та да се сло ми?
16. Је си ли до ла зио до ду би на мор ских, и 

по дну про па сти је си ли хо дио? бездана

17. Је су ли ти се отво ри ла вра та смрт на, и 
вра та сје на смрт но га је си ли ви дио?
18. Је си ли са гле дао ши ри ну зе маљ ску? 

Ка жи, ако знаш све то.
19. Ко ји је пут к ста ну свје тло сти, и гдје 

је мје сто та ми,
20. Да би је узео и од вео до ме ђе ње зи не, 

и знао ста зе к до му ње зи ну?
21. Знаш ти; јер си се он да ро дио, и број 

је да на тво јих ве лики.
22. Је си ли ула зио у ри зни це шње жне, 

или ри зни це град не је си ли ви дио,
23. Ко је чу вам за ври је ме не во ље, за дан 

бо ја и ра та?
24. Ко јим се пу тем ди је ли свје тлост и 
усто ка се ра зи ла зи по зе мљи?

источни вјетар
25. Ко је раз ди је лио ја зо ве по вод њу и 

пут свје тли ци гро мов ној? муњи
26. Да би ишао дажд на зе мљу гдје не ма 

ни ко га, и на пу сти њу гдје не ма чо вје ка,
27. Да на по ји пу ста и не род на мје ста, и 

учи ни да ра сте тра ва зе ле на.
28. Има ли *дажд оца, или ко је ро дио ка-

пље ро сне? *1.Сам. 12,17.
29. Из чи је је утро бе иза шао лед, и ко је 

ро дио сла ну не бе ску,
30. Да се во де скри ва ју и по ста ју као ка-

мен и кра је ви про па сти сра ста ју?
31. Мо жеш ли све за ти ми ли не Вла ши-

ћи ма, или све зу Шта пи ма раз дри је ши ти?
32. Мо жеш ли из ве сти ју жне зви је зде на 

ври је ме, или Ко ла са зви је зда ма њи хо ви-
јем хо ћеш ли во ди ти?
33. Знаш ли ред не бе ски? Мо жеш ли ти 

уре ђи ва ти вла ду ње го ву на *Зе мљи?
*1.Мој. 1,10.

34. Мо жеш ли диг ну ти глас свој до обла ка 
да би те мно штво во де по кри ло?
35. Мо жеш ли пу сти ти му ње да иду, и да 

ти ре ку: Ево нас?
36. Ко је мет нуо *чо вје ку у †ср це му-

дрост, или смисао ра зуму?
*Проп. 2,26. †Псал. 51,6.

37. Ко ће из бро ји ти *обла ке му дро шћу, и 
мје хо ве †не бе ске ко ће из ли ти,

*О Јо ву 38,34. †1.Мој. 8,2.
38. Да се рас ква шен прах згу сне и гру де 

да се сли је пе?
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Наставак: Чуда у животињском свијету 
свједоче о мудрости Божијој.

39.Ло виш ли ти ла ву лов, и ла ви-
ћи ма тр бух пу ниш,

2. Кад ле же у пе ћи на ма и вре ба ју у за-
кло ну свом?
3. Ко го то ви га вра ну хра ну ње го ву, кад 

пти ћи ње го ви ви чу к Бо гу и лу та ју не ма-
ју ћи шта је сти?
4. Знаш ли ври је ме кад се ди во ко зе ко зе, 

и је си ли ви дио кад се ко шу те ле гу?
5. Је си ли из бро јио мје се це, до кле но се, 

знаш ли ври је ме кад се ле гу?
6. Ка ко се са ви ја ју, млад сво ју ис пу шта ју, 

и опра шта ју се бо ло ва?
7. Ка ко ја ча млад њи хо ва, ра сте по по љу 

и оти шав ши не вра ћа се к њи ма?
8. Ко је пу стио ди вље га ма гар ца да је сло-

бо дан, и ре ме не ди вље му ма гар цу ко је 
раз дри је шио?
9. Ко је му од ре дих пу сти њу за ку ћу и за 

стан сла ти ну.
10. Он се сми је вре ви град ској, и не слу ша 

ви ке на стој ни ко ве.
11. Што на ла зи у го ра ма, оно му је пи ћа, 

и тра жи сва ку зе лен. храна
12. Би ли ти јед но рог хтио слу жи ти, би 

ли но ћи вао за ја сли ма тво јим?
13. Мо жеш ли ве за ти ужем јед но ро га да 

оре, хо ће ли вла чи ти бра зде за то бом?
14. Хо ћеш ли се осло ни ти на њ што му је 

сна га ве ли ка, и оста ви ти на ње му свој по-
сао?
15. Хо ћеш ли се по у зда ти у њ да ће ти све-

сти ље ти ну и на гум но тво је сло жи ти?
16. Је си ли ти дао па у ну ли је па кри ла и 

пер је ча пљи или но ју?
17. Ко ји сне се на зе мљу јај ца сво ја, и 

оста ви да их прах гри је?
18. И не ми сли да ће их но га раз би ти и 

зви јер пољ ска зга зи ти;
19. Не ми ло стив је пти ћи ма сво јим као 

да ни је су ње го ви, и да му труд не бу де уза-
луд не бо ји се.
20. Јер му Бог ни је дао му дрост ни ти му 

је уди је лио ра зу ма.
21. Кад се по диг не увис, сми је се ко њу и 

ко њи ку.

22. Је си ли ти дао ко њу ја чи ну? Је си ли ти 
оки тио врат ње гов рза њем?
23. Хо ћеш ли га по пла ши ти као ска-

кав ца; фр кта ње но здр ва ње го ви јех стра-
шно је;
24. Ко па зе мљу, ве сео је од си ле, иде на 

су срет оруж ју;
25. Сми је се стра ху и не пла ши се ни ти 

уз ми че ис пред ма ча;
26. Кад звек ће над њим тул и си је ва ко-

пље и су ли ца; врста хладног оружја
27. Од не мир но ће и љу ти не ко па зе мљу, 

и не мо же да сто ји кад тру ба за тру би.
28. Кад тру ба за тру би, он ври шти, из да-

ле ка чу је бој, ви ку вој во да и по клич.
29. Еда ли по тво ме ра зу му ле ти ја стреб, 

ши ри кри ла сво ја на југ?
30. Еда ли се на тво ју за по ви јест ди же 

увис *орао, и на ви си ни ви је гни је здо?
*Јер. 49,16.

31. На сти је ни ста ну је и ба ви се, на врх 
сти је не, на твр ду мје сту.
32. Ода тле гле да хра ну, да ле ко му ви де 

очи.
33. И пти ћи ње го ви пи ју крв, и гдје су 

мр тва тје ле са он дје је он.
34. И та ко од го ва ра ју ћи Го спод Јо ву ре че:
35. Ко се пре пи ре с Бо гом, хо ће ли га учи-

 ти? Ко ји ку ди Бо га, не ка од го во ри на то.
36. Та да Јов од го во ри *Го спо ду и ре че:

*О Јо ву 42,1.
37. Гле, ја сам ма лен, шта бих Ти од го во-

рио? Ме ћем ру ку сво ју на уста сво ја.
38. Јед ном го во рих, али не ћу од го ва ра ти; 

и дру гом, али не ћу ви ше.

Јов пада пред Богом. Други говор 
Господњи из вихора. Описује своју моћ.

40.А Го спод опет од го ва ра ју ћи Јо-
ву из ви хо ра ре че:

2. Опа ши се са да као чо вјек; Ја ћу те пи-
та ти, а ти Ми ка зуј.
3. Хо ћеш ли ти уни шти ти Мој суд? Хо  ћеш 

ли Ме не осу ди ти да би се бе оправ дао?
4. Је ли у те бе ми ши ца као у Бо га, гр миш 

ли гла сом као Он?
5. Оки ти се са да ча шћу и ве ли чан ством, 

у сла ву и кра со ту обу ци се.
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6. Про спи ја рост гње ва сво је га, и по гле-
дај све по но си те, и обо ри их.
7. По гле дај све по но си те, и по ни зи их, и 

по три без бо жни ке на мје сту њи хо ву.
8. За тр пај их све у прах, и по ве жи им 

ли це на скри ве ну мје сту.
9. Та да ћу те и Ја хва ли ти да те чу ва де-

сни ца тво ја.
10. А гле, слон, ко је га сам ство рио с то-

бом, је де тра ву као во;
11. Гле, сна га му је у бе дри ма ње го ви јем, 

и си ла му је у пуп ку тр бу ха ње го ва;
12. Ди же реп свој као ке дар, жи ле од ја ја 

ње го ви јех спле те не су као гра не;
13. Ко сти су му као ци је ви мје де не, 

зглав ци као по лу ге гво зде не.
14. Он је пр во из ме ђу дје ла Бо жи јих, Тво-

рац ње гов дао му је мач.
15. Го ре но се му пи ћу, и све зви јер је пољ-

ско игра се он дје.
16. У хла ду ли је же, у гу стој тр сци и у 

гли бу.
17. Гра на та др ве та за кла ња ју га сје ном 

сво јим, и оп ко ља ва ју га вр бе на по то ци ма.
18. Гле, уста вља *ри је ку да не те че, узда се 

да ће ис пи ти †Јор дан гу би цом сво јом.
*1.Мој. 13,10. †Јер. 12,5.

19. Хо ће ли га ко ухва ти ти на очи ње го ве, 
зам ку му про ву ћи кроз нос?
20. Хо ћеш ли уди цом из ву ћи кро ко ди ла 

или ужем под ве за ти му је зик?
Левијатана, чудовиште из мора које Бог побјеђује.
21. Хо ћеш ли му про ву ћи си ту кроз нос? 

или му шиљ ком про вр тје ти *че љу сти?
*Је зек. 29,4.

22. Хо ће ли те мно го мо ли ти, или ће ти 
ла ска ти?
23. Хо ће ли учи ни ти вје ру с то бом да га 

узмеш да ти бу де слу га до ви је ка?
24. Хо ћеш ли се игра ти с њим као са пти-

цом, или ћеш га ве за ти дје вој ка ма сво јим?
25. Хо ће ли се њим ча сти ти дру го ви, раз-

ди је ли ти га ме ђу тр гов це?
26. Хо ћеш ли му на пу ни ти ко жу шиљ-

ци ма и гла ву оства ма?
27. Диг ни на њ ру ку сво ју; не ћеш ви ше 

по ми ња ти бо ја.
28. Гле, за лу ду је на да ти му се; кад га са мо 

угле да чо вјек, не па да ли?

Продужење описивања.

41.Не ма сло бод на ко ји би га про-
бу дио; а ко ће ста ти пре да Ме?

2. Ко Ми је при је дао што, да му вра тим; 
што је год под сви јем не бом, мо је је,
3. Не ћу му ча ти о уди ма ње го ви јем ни о 

си ли ни о ље по ти ста са ње го ва. ћутати
4. Ко ће му уз гр ну ти гор њу одје ћу? К че-

љу сти ма ње го ви јем ко ће при сту пи ти?
5. Вра та од гр ла ње го ва ко ће отво ри ти; 

страх је око зу ба ње го ви јех.
6. Кр љу шти су му ја ки шти то ви спо је ни 

твр до.
7. Бли зу су јед на до дру ге да ни вје тар не 

ула зи ме ђу њих.
8. Јед на је за дру гу при о ну ла, др же се и не 

ра ста вља ју се.
9. Кад ки ха као да му ња си је ва, а очи су 

му као тре па ви це у зо ре.
10. Из уста му из ла зе лу че ви, и искре ог-

ње не ска чу.
11. Из но здр ва му из ла зи дим као из вре-

ло га лон ца или ко тла.
12. Дах ње гов рас па љу је угље вље и пла-

мен му из ла зи из уста.
13. У вра ту му сто ји си ла, и пред њим иде 

страх.
14. Уди ме са ње го ва спо је ни су, јед но-

став но је на ње му, не раз ми чу се.
15. Ср це му је твр до као ка мен, твр до као 

до њи жр вањ.
16. Кад се диг не, др шћу ју на ци, и од 

стра ха очи шћа ју се од гри је ха сво јих.
17. Да га уда ри мач, не мо же се одр жа ти, 

ни ко пље ни стри је ла ни оклоп.
18. Ње му је гво жђе као пље ва, а мјед као 

тру ло др во.
19. Не ће га по тје ра ти стри је ла, ка ме ње 

из пра ћке ње му је као слам ка;
20. Као сла ма су му убој не спра ве, и сми је 

се ба че ном ко пљу.
21. Под њим су оштри цре по ви, сте ре 

се би оштре ства ри у гли бу.
22. Чи ни, те ври ду би на као ло нац, и 

мо ре се му ти као у сту пи.
23. За со бом оста вља сви је тлу ста зу, ре-

као бих да је без да на оси је дје ла.
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Блаженство побожнијех. 
Несрећа безбожника.

1.Бла го чо вје ку ко ји не иде на ви -
јеће без бо жнич ко, и на пу ту гр је-

 шнич ком не сто ји, и у дру штву не ва ља-
ли јех љу ди не сје ди,
2. Не го му је оми лио за кон Го спод њи и о 

за ко ну Ње го ву ми сли дан и ноћ!
3. Он је као др во уса ђе но крај по то ка, 

ко је род свој до но си у сво је ври је ме, и ко-
је му лист не ве не: Што год ра ди, у све му 
на пре ду је.
4. Ни је су та кви без бо жни ци, не го су као 

прах ко ји ра си па вје тар.

5. За то се не ће без бо жни ци одр жа ти 
на су  ду, ни гр је шни ци на збо ру пра вед-
нич ком.
6. Јер Го спод зна пут пра вед нич ки; а пут 

без бо жнич ки про па шће.

Прорицање о царству Сина Божијега и
пораз Његовијех непријатеља.

2.За што се бу не на ро ди и пле ме на 
по ми шља ју за луд не ства ри?

2. Уста ју ца ре ви зе маљ ски, и кне зо ви 
се ску пља ју на Го спо да и на По ма за ни ка 
Ње го ва.

П
Р

И
С

Н
О

С
Т

24. Ни шта не ма на Зе мљи да би се ис по-
ре ди ло с њим, да би ство ре но би ло да се 
ни че га не бо ји.
25. Што је год ви со ко пре зи ре, цар је над 

сви јем зви јер јем.
Јовово покајање. Бог га правда и 

благосиља више него прије.

42.Та да Јов од го во ри Го спо ду и 
ре че:

2. Знам да све мо жеш, и да се не мо же 
сме сти што на у миш.
3. Ко је то што за мра чу је са вјет не ра-

зум но? За то ка жем да ни је сам ра зу ми је-
вао; чу де сно је то за ме, те не мо гу зна ти.
4. Слу шај кад уз го во рим, и кад за пи там, 

ка жи ми.
5. Уши ма слу шах о Те би, а са да Те око мо-

 је ви ди.
6. За то по ри чем, и ка јем се у пра ху и 

пе пе лу. осуђујем себе
7. А кад Го спод из го во ри оне ри је чи Јо ву, 

ре че Го спод Ели фа су Те ман цу: Рас па лио 
се гњев Мој на те бе и на два при ја те ља 
тво ја што не го во ри сте о Ме ни пра во као 
слу га Мој Јов.
8. За то са да узми те се дам те ла ца и се-

дам ов но ва, и иди те к слу зи мо је му Јо ву и 
при не си те жр тве па ље ни це за се, и слу га 
Мој Јов не ка се по мо ли за вас, јер ћу до и-
ста по гле да ти на њ да не учи ним с ва ма по 
ва шој лу до сти, јер не го во ри сте о Ме ни 
пра во као слу га Мој Јов.

9. И та ко оти де Ели фас Те ма нац и Вил-
дад Су ша нин и Со фар На ма ћа нин, и 
учи ни ше ка ко им за по вје ди Го спод. И по-
гле да Го спод на Јо ва.
10. И Го спод по вра ти што бје ше узе то 

Јо ву по што се по мо ли за при ја те ље сво је; 
и умно жи Го спод Јо ву дво ји ном све што 
бје ше имао.
11. И до ђо ше к ње му сва бра ћа ње го ва и 

све се стре ње го ве и сви пре ђа шњи знан ци 
ње го ви, и је до ше с њим у ње го вој ку ћи и 
жа ле ћи га тје ши ше га за све зло што бје ше 
Го спод допу стио на њ, и да до ше му сва ки 
по но вац и по грив ну злат ну.
12. И *Го спод бла го сло ви по сље дак Јо вов 

ви ше не го †по че так, те има ше че тр на ест 
ти су ћа ова ца и шест ти су ћа ка ми ла и ти-
су ћу јар мо ва во ло ва и ти су ћу ма га ри ца.

*Је зек. 36,11. †О Јо ву 8,7.
13. И има ше се дам си но ва и три *кће ри.

*О Јо ву 1,2.
14. И пр вој над је име Је ми ма, а дру гој Ка-

си ја а тре ћој Ке ренапу ха.
15. И не на хо ђа ше се у свој зе мљи та ко 

ли је пи јех дје во ја ка као кће ри Јо во ве, и 
отац им да де на сљед ство ме ђу бра ћом 
њи хо вом.
16. И по сли је по жи вје Јов сто и че тр де-

сет го ди на, и ви дје си но ве и уну ке до че-
твр то га ко ље на.
17. И умри је Јов стар и сит жи во та.

ПСАЛ МИ ДА ВИ ДО ВИ
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3. »Рас ки ни мо све зе њи хо ве и зба ци мо 
са се бе ја рам њи хов.«
4. Онај, што жи ви на не бе си ма, сми је се, 

Го спод им се пот сми је ва.
5. Па им го во ри у гње ву сво јем и ја ро шћу 

сво јом збу њу је их:
6. »Ја сам по ма зао Ца ра сво је га на Си о ну, 

на све тој го ри сво јој.«
7. Ка за ћу на ред бу Го спод њу; Он ре че 

ме ни: »Ти си Син Мој, Ја те сад ро дих.
8. Ишти у Ме не, и да ћу Ти на ро де у на-

сљед  ство, и кра је ве зе маљ ске Те би у др-
жа ву.
9. Уда ри ћеш их гво зде ном па ли цом; раз-

би ћеш их као лон чар ски суд.«
10. Сад, ца ре ви, ура зу ми те се; на у чи те се 

*су ди је зе маљ ске! *Дан. 9,12.
11. Слу жи те Го спо ду са стра хом, и ра-

дуј те се с тре пе том.
12. По штуј те Си на, да се не раз гње ви, 

и ви не из ги не те на пу ту сво ме; јер ће 
се *гњев Ње гов бр зо раз гор је ти. Бла го 
свје ма ко ји се у Њ узда ју! *Соф. 2,2.

Поуздање у Бога против 
свијех непријатеља.

Псалам Давидов, кад је бјежао од Аве са ло-
ма сина својега.

3.Го спо де, ка ко је мно го не при ја те-
 ља мо јих! Мно ги уста ју на ме.

2. Мно ги го во ре за ду шу мо ју: Не ма му 
по мо ћи од Бо га.
3. Али Ти си, Го спо де, Штит ко ји ме за-

кла ња, Сла ва мо ја; Ти по ди жеш гла ву мо ју.
4. Гла сом сво јим ви чем ка Го спо ду, и чу је 

ме са све те го ре сво је.
5. Ја ли је жем, спа вам и уста јем, јер ме Го-

спод чу ва.
6. Не бо јим се мно го ти су ћа на ро да што 

са сви јех стра на на ва љу је на ме.
7. Уста ни, Го спо де, по мо зи ми, Бо же мој, 

јер Ти уда раш по обра зу све не при ја те ље 
мо је; раз би јаш зу бе без бо жни ци ма.
8. Од Го спо да је спа се ње; не ка бу де на на-

ро ду Твом бла го слов Твој!

Давидова вечерња молитва пуна храбрости, 
дате вјером, против непријатеља.

Бог застиђује малодушност пријатеља.
Начелнику пјевачком. Уз жице.
Псалам Давидов.

4.Кад Те зо вем, чуј ме, Бо же, Прав до 
мо ја! У тје ско би дај ми про стор; 

сми луј се на ме и усли ши мо ли тву мо ју.
2. Си но ви чо вје чи ји, до кле ће сла ва Мо ја 

би ти у сра мо ти? До кле ће те љу би ти ни-
шта ви ло и тра жи ти ла жи?
3. Знај те да Го спод див но чу ва све то га 

сво је га; Го спод чу је кад Га зо вем.
4. Гње ве ћи се не гри је ши те; раз ми сли те 

у ср ци ма сво јим на по сте ља ма сво јим, и 
уто ли те. ублажите
5. При не си те жр тву за прав ду, и уздај те 

се у Го спо да.
6. Мно ги го во ре: Ко ће нам по ка за ти шта 

је до бро? Обра ти к на ма, Го спо де, сви је-
тло ли це сво је.
7. А ме ни си дао у ср це ра дост ве ћу не го 

што је они има ју, кад им ро ди пше ни ца 
и ви но.
8. Ја мир но ли је жем и спа вам; јер Ти, Го-

спо де, сам да јеш ми те сам без стра ха.
Давидова јутарња молитва пуна 
вјере у помоћ праведнога Бога 

против безбожнијех непријатеља.
Начелнику пјевачком. Уз свиралу.
Пса лам Давидов.

5.Чуј, *Го спо де, ри је чи мо је, ра зу миј 
по ми сли мо је. *Псал. 13,3.

2. Слу шај ви ку мо ју, Ца ре мој и Бо же мој! 
јер се Те би мо лим, Го спо де!
3. Ују тру слу шаш глас мој, ују тру сто јим 

пред То бом, и че кам.
4. Јер си Ти Бог ко ји не ће бе за ко ња; у Те-

 бе не ма мје ста ко је зао.
5. Без бо жни ци не ће иза ћи пред очи Тво-

 је; Ти не на ви диш све ко ји чи не бе за-
ко ње. не подносиш
6. По ти реш ла жљив це; на кр во пи о це и 

лу ка ве мр зи Го спод.
7. А ја по ве ли кој ми ло сти Тво јој ула зим 

у дом Твој, и кла њам се у све тој цр кви 
Тво јој са стра хом Тво јим.
8. Го спо де, во ди ме у прав ди сво јој; по-

ра ди не при ја те ља мо јих по рав ни пре да 
мном пут свој.

ПСАЛ МИ ДА ВИ ДО ВИ,  ГЛ. 2. 3. 4. 5.
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9. Јер не ма у усти ма њи хо ви јем исти не; 
у њи ма је не ва љал ство; гр ло им је гроб 
отво рен; на је зи ку им је дво ли че ње.
10. Бо же, не дај им на прет ка, не ка се ра-

зби ју по ми сли њи хо ве. За мно га не ва-
љал ства њи хо ва обо ри их, јер се по бу-
ни ше против Те бе.
11. Па ће се ра до ва ти сви ко ји се у Те 

узда ју; до ви је ка ће се ве се ли ти ко је Ти за-
кла њаш; ди чи ће се ко ји љу бе име Тво је.
12. Јер Ти, Го спо де, бла го си љаш пра вед-

ни ка, као шти том за кла њаш га ми ло шћу 
сво јом.

Покајничка молитва. 
Уздање у помоћ Господњу.

Начелнику пјевачком. Уз жице. На осам 
жица. Псалам Давидов.

6.Го спо де, не мој ме по ка ра ти у ја ро-
сти сво јој, ни ти ме у гње ву сво јем 

на ка зи ти. учинити ружним
2. Сми луј се на ме, Го спо де, јер сам из не-

мо гао; ис ци је ли ме, јер су ко сти мо је ус-
треп та ле,
3. И ду ша је мо ја вр ло уз дрх та ла. А Ти, 

Го спо де, до кле ћеш?
4. Обра ти се, Го спо де, из ба ви ду шу мо ју, 

по мо зи ми ра ди ми ло сти сво је.
5. Јер мр тви не спо ми њу Те бе; у гро бу ко 

ће Те сла ви ти?
6. Из не мо гох уз ди шу ћи; сва ку ноћ ква-

сим одар свој, су за ма сво јим на та пам по-
сте љу сво ју.
7. Усах ну од жа ло сти око мо је, по ста ра 

се од мно жи не не при ја те ља мо јих. остари
8. Иди те од ме не сви ко ји чи ни те бе за-

ко ње, јер Го спод чу плач мој.
9. Чу Го спод мол бу мо ју, Го спод мо ли тву 

мо ју при ми.
10. Нека се по сти де и пре пад ну сви не-

при ја те љи мо ји, не ка се по вра те и по-
сти де од мах.

Праведни Бог спасава безазленост 
Давидову од неправеднога непријатеља.

Тужна пјесма Давидова, коју је пјевао Го-
споду због Хуса из племена Венијаминова.

7.Го спо де, Бо же мој, у Те бе се уздам, 
са чу вај ме од сви јех ко ји ме го не, 

и из ба ви ме.

2. Да ми не при ја тељ не иш чу па ду ше као 
лав. Чу па, а не ма ко да из ба ви.
3. Го спо де, Бо же мој, ако сам то учи нио, 

ако је не прав да у ру ка ма мо ји ма,
4. Ако сам зло вра тио при ја те љу сво је му, 

или кри во учи нио они ма ко ји на ме на 
прав ди на па да ху;
5. Не ка го ни не при ја тељ ду шу мо ју, и 

не ка је стиг не, и по га зи на зе мљу жи вот 
мој и сла ву мо ју у прах обра ти.
6. Уста ни, Го спо де, у гње ву сво јем; диг ни 

се на же сти ну не при ја те ља мо јих; про-
бу ди се ме ни на по моћ, и отво ри суд.
7. И људ ство ће се сле ћи око Те бе; из над 

ње га иза ђи у ви си ну.
8. Го спод су ди на ро ди ма. Су ди ми, Го-

спо де, по прав ди мо јој, и по бе за зле но сти 
мо јој не ка ми бу де.
9. Нек се пре ки не зло ћа без бо жни ка, а 

пра вед ни ка пот по мо зи, јер Ти ис пи ту јеш 
ср це и утро бе, Бо же пра вед ни! бубреге
10. Штит је ме ни у Бо га, ко ји чу ва оне 

ко ји су пра ва ср ца.
11. Бог је пра ве дан Су ди ја, и Бог је сва ки 

дан го тов на гњев.
12. Ако не ће без бо жник да се обра ти, Он 

оштри мач свој, на те же лук свој, и на пе-
ру је га;
13. И за пи ње смрт ну стри је лу, чи ни стри -

је ле сво је да па ле.
14. Гле, без бо жник за че не прав ду, тру дан 

би ја ше зло чин ством, и ро ди се би при је-
ва ру.
15. Ко па ја му и ис ко па, и па де у ја му ко ју 

је на чи нио.
16. Зло ба ње го ва обра ти се на ње го ву 

гла ву, и зло чин ство ње го во па де на тје ме 
ње го во.
17. Хва лим Го спо да за прав ду Ње го ву, и 

пје вам име ну Го спо да Ви шње га.
Божија стваралачка величина. 

Човјекова нискост и висина.
Начелнику пјевачком. Уз гетску му зи чку 
справу. Псалам Давидов. гудачки инструмент

8.Го спо де, Го спо де наш, ка ко је ве ли -
чан стве но име Тво је по свој Зе-

мљи! По ди гао си сла ву сво ју ви ше не бе са.
2. У усти ма ма ле дје це и ко ја си са ју чи-

ниш Се би хва лу на су прот не при ја те-
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љи ма сво јим, да би учи нио да за мук не не-
при ја тељ и не мир ник.
3. Кад по гле дам не бе са тво ја, дје ло пр ста 

тво јих, Мје сец и зви је зде, ко је си ти по-
ста вио;
4. Шта је чо вјек, те га се опо ми њеш, или 

син чо вјеч ји, те га по ла зиш?
5. Учи нио си га ма ло ма ње га од ан ђе ла, 

сла вом и ча шћу вјен чао си га;
6. По ста вио си га го спо да ром над дје-

ли ма ру ку сво јих, све си мет нуо под но ге 
ње го ве,
7. Ов це и во ло ве све, и ди вље звје ри ње,
8. Пти це не бе ске и ри бе мор ске, што год 

иде мор ским пу теви ма.
9. Го спо де, Го спо де наш, ка ко је ве ли чан-

стве но име Тво је по свој Зе мљи!

Захвална пјесма за спасење од 
непријатеља и молба за даљу помоћ.

Начелнику пјевачком. Уз свиралу. По 
напеву: Умри за сина. Псалам Давидов.

9.Хва лим те, Го спо де, из све га ср  ца 
сво је га, ка зу јем сва чу де са Тво ја.

2. Ра ду јем се и ве се лим се о Те би, пје вам 
име ну Тво је му, Ви шњи!
3. Не при ја те љи се мо ји вра ти ше на траг, 

спо та ко ше се и не ста их ис пред ли ца 
Тво је га;
4. Јер си свр шио суд мој и од бра нио ме; 

сио си на при је сто, Су ди јо пра вед ни.
5. Ра ср дио си се на на ро де и убио без-

бо жни ка, име си им за тро до ви је ка, за-
сваг да.
6. Не при ја те љу не ста ма че ва са сви јем; 

гра до ве Ти си раз ва лио; по ги бе спо мен 
њи хов.
7. Али Го спод уви јек жи ви; спре мио је за 

суд при је сто свој.
8. Он ће су ди ти ва си о но ме сви је ту по 

прав ди, усу ди ће на ро ди ма пра во.
9. Го спод је Уто чи ште убо го ме, Уто чи-

ште у не во љи.
10. У Те бе се узда ју ко ји зна ју име Тво је, 

јер не оста вљаш они јех ко ји Те тра же, Го-
спо де!
11. Пој те *Го спо ду, ко ји жи ви на Си о ну; 

ка зуј те на ро ду дје ла Ње го ва; *Иса. 8,18.

12. Јер Он осве ћу је крв, пам ти је; не за бо-
ра вља ја у ка не вољ ни јех.
13. Сми луј се на ме, Го спо де; по гле дај 

ка ко стра дам од не при ја те ља сво јих, Ти, 
ко ји ме по ди жеш од вра та смрт ни јех,
14. Да бих ка зи вао све хва ле Тво је на 

вра   ти ма кће ри Си о но ве, и сла вио *спа-
се  ње Тво је. *Псал. 13,5.
15. По па да ше на ро ди у ја му, ко ју су ис-

ко па ли; у зам ку, ко ју су са ми на мје сти ли, 
ухва ти се но га њи хо ва.
16. По зна ше Го спо да; Он је су дио; у дје ла 

ру ку сво јих за пле те се без бо жник.
17. Вра ти ће се у па као без бо жни ци, сви 

на ро ди ко ји за бо ра вља ју Бо га;
18. Јер не ће сваг да би ти за бо ра вљен 

убо ги, и на да не вољ ни ци ма не ће ниг да 
по ги ну ти.
19. Уста ни, Го спо де, да се не по си ли чо-

вјек, и да при ме на ро ди суд пред То бом.
20. Пу сти, Го спо де, страх на њих; не ка 

по зна ју на ро ди да су љу ди.

Јадиковање због нестизања Божије
помоћи против обијести безбожникове 

и молитва за спасење подјармљених.

10.За што, Го спо де, сто јиш да ле ко, 
кри јеш се кад је не во ља?

2. С охо ло сти без бо жни ко ве му че се 
убо ги; хва та ју се убо ги при је ва ром ко ју 
из ми шља ју без бо жни ци.
3. Јер се без бо жник ди чи же љом ду ше 

сво је, гра бљив ца по хва љу је.
4. Без бо жник у оби је сти сво јој не ма ри 

за Го спо да: »Он не ви ди.« Не ма Бо га у ми-
сли ма ње го ви јем.
5. Сваг да су пу то ви ње го ви кри ви; за су-

до ве Тво је не зна; на не при ја те ље сво је 
не ће ни да гле да.
6. У ср цу сво јем ве ли: Не ћу по ср ну ти; 

зло не ће до ћи ниг да.
7. Уста су му пу на не ва ља ли јех ри је чи, 

при је ва ре и увре де, под је зи ком је ње го-
ви јем му ка и по ги бао.
8. Сје ди у за сје ди иза ку ће; у по та ји уби ја 

пра во га; очи ње го ве вре ба ју убо го га.
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9. Сје ди у по та ји као лав у пе ћи ни; сје ди 
у за сје ди да ухва ти убо го га; хва та убо го га 
уву кав ши га у мре жу сво ју.
10. При та ји се, при лег не, и убо ги па да ју у 

ја ке нок те ње го ве. канџе
11. Ка же у ср цу сво ме: »Бог је за бо ра-

вио, окре нуо је ли це сво је, не ће ви дје ти 
ниг да.«
12. Уста ни, Го спо де, диг ни ру ку сво ју, не 

за бо ра ви не вољ ни јех.
13. За што без бо жник да не ма ри за Бо га 

го во ре ћи у ср цу свом да Ти не ћеш ви дје ти?
14. Ти ви диш; јер гле даш увре де и му ке 

и пи шеш их на ру ци. Те би пре да је се бе 
убо ги; си ро ти Ти си По моћ ник.
15. Са три ми ши цу без бо жно ме и зло ме, 

да се казни и не на ђе без бо жност ње го ва.
16. Го спод је Цар сваг да, до ви је ка, не-

ста ће не зна бо жа ца са зе мље Ње го ве.
17. Го спо де, Ти чу јеш же ље ни штих; утвр-

 ди ср це њи хо во; отво ри ухо сво је,
18. Да даш суд си ро ти и не вољ ни ку, да 

пре ста ну го ни ти чо вје ка са зе мље.

Притијешњен од својијех непријатеља, 
Давид се узда у Господа.

Начелнику пјевачком. Псалам Давидов.

11.У Го спо да се уздам; за што го во-
ри те ду ши мо јој: »Ле ти у го ру 

као пти ца;
2. Јер ево гр је шни ци на те го ше лук, за-

пе ше стри је лу сво ју за те ти ву, да из мра ка 
стри је ља ју пра ве ср цем.
3. Кад су рас ко па ни те ме љи, шта ће чи-

ни ти пра вед ник?«
4. Го спод је у све том дво ру свом, при је-

сто је Го спод њи на не бе си ма; очи Ње го ве 
гле да ју; вје ђе Ње го ве ис пи ту ју си но ве чо-
вје чи је.
5. Го спод ис пи ту је пра вед но га; а без бо-

жно га и ко је му је ми ло чи ни ти зло не на-
ви ди ду ша Ње го ва.
6. Пу сти ће на без бо жни ке дажд од жи-

во га угље вља, ог ња и сум по ра; и ог ње ни 
вје тар би ће им дио из ча ше;
7. Јер је Го спод пра ве дан, љу би прав ду; 

ли це ће Ње го во ви дје ти пра вед ни ци.

Јадиковање због нестајања 
побожнијех и дјеловања злијех. 

Уздање у Божију помоћ.
Начелнику пјевачком. Уз справу од осам 
жица. Псалам Давидов.

12.По ма гај, Го спо де; јер не ста 
све ти јех, јер је ма ло вјер ни-

јех ме ђу си но ви ма чо вје чи јим.
2. Лаж го во ре је дан дру го ме, усна ма ла-

жљи ви јем го во ре из ср ца дво лич на.
3. Ис три је би ће Го спод сва уста ла жљи ва, 

је зик ве ли ча ви,
4. Љу де, ко ји го во ре: Је зи ком смо ја ки, 

уста су на ша у нас, ко је го спо дар над 
на ма?
5. Ви де ћи стра да ње не вољ них и уз ди-

са ње ни штих, сад ћу уста ти, ве ли Го спод, 
и из ба ви ти оно га ко ме зло бе.
6. Ри је чи су Го спод ње ри је чи чи сте, сре-

бро у ва три очи шће но од зе мље, се дам 
пу та пре то пље но.
7. Ти ћеш нас, Го спо де, од бра ни ти, и са-

чу ва ти нас од ро да ово га до ви је ка.
8. Без бо жни ци иду на о ко ло; кад се они 

по ди жу, сра мо те се си но ви чо вје чи ји.

Чежња за очекиваном помоћи 
под притиском непријатеља. 

Чврсто уздање у Божију милост.
Начелнику пјевачком. Псалам Давидов.

13.До кле ћеш ме, Го спо де, са сви-
јем за бо ра вља ти? До кле ћеш 

од вра ћа ти ли це сво је од ме не?
2. До кле ћу се до ми шља ти у ду ши сво јој, 

му ти ти се у ср цу свом дан и ноћ? До кле ће 
се не при ја тељ мој по ди за ти на да мном?
3. По гле дај, усли ши ме, Го спо де, Бо же 

мој! Про сви је тли очи мо је да не за спим 
на смрт.
4. Да не ре че не при ја тељ мој: Над вла дао 

сам га; да се не ра ду ју ко ји ме го не, ако по-
ср нем.
5. А ја се уздам у ми лост Тво ју; ра до ва ће 

се ср це мо је за спа се ње Тво је.
6. Пје ва ћу Го спо ду, ко ји ми до бро чи ни.
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Уздисање за ослобођењем од 
опште људске покварености.

Начелнику пјевачком. Псалам Давидов.

14.Ре че без ум ник у ср цу сво јем: 
Не ма Бо га; не ва ља ли су, гад-

на су дје ла њи хо ва; не ма ни ко га до бро да 
тво ри.
2. Го спод по гле да с Не ба на си но ве чо вје-

чи је, да ви ди има ли ко ји ра зу ман, тра жи 
ли ко ји Бо га.
3. Сви су за шли, сви се по ква ри ли, не ма 

ни ко га до бро да тво ри, не ма ни јед но га.
4. Зар се не ће опа ме ти ти ко ји чи не бе за-

ко ње, је ду на род мој као што је ду хљеб, не 
при зи ва ју Го спо да?
5. Он дје ће за дрх та ти од стра ха; јер је Го-

спод у ро ду пра вед ном.
6. Сми је те се оно ме што убо ги ра ди; али 

Го спод ње га за кла ња.
7. Ко ће по сла ти са Си о на по моћ Изра-

и љу? Кад Го спод по вра ти за ро бље ни на-
род свој, он да ће се ра до ва ти Ја ков и ве се-
ли ће се Изра иљ.

Ко ће остати пред Богом?
Псалам Давидов.

15.Го спо де, ко мо же сје дје ти у сје-
ни ци Тво јој? Ко мо же на ста ва-

ти на све тој го ри Тво јој?
2. Ко хо ди без ма не, тво ри прав ду, и го-

во ри исти ну из ср ца сво је га;
3. Ко не опа да је зи ком сво јим, не чи ни 

дру го ме зла, и не ру жи бли жње га сво је га;
4. Ко не гле да оно га ко га је Бог од ба цио, 

не го по шту је оне ко ји се бо је Го спо да; ко 
се ку не бли жње му па не по ри че;
5. Ко не да је сре бра сво је га на до бит, и не 

при ма ми та на пра во га. Ко ова ко ра ди, 
не ће по ср ну ти до ви је ка.

Добро насљедство светијех и 
њихово спасење од смрти.

Запис Давидов.

16.Чу вај ме, Бо же; јер се у Тебе 
уздам.

2. Ре кох Го спо ду: Ти си Го спод мој, не мам 
до бра осим Те бе.
3. У све ти ма ко ји су на Зе мљи и у ве ли-

ки ма сва је утје ха мо ја.

4. Не ка дру ги умно жа ва ју идо ле сво је, 
не ка тр че к ту ђи ма; ја им не ћу ље ва ти 
кр ва вих на ље ва, ни ти ћу мет ну ти име на 
њи хо ви јех у уста сво ја.
5. Го спод је мој дио на сљед ства и ча ше; 

Ти по ди жеш до сто ја ње мо је.
6. Уже ми је за хва ти ло пре кра сна мје ста, 

и дио ми је мој мио.
7. Бла го си љам Го спо да, ко ји ме ура зу-

мљу је; то ме ме и но ћу учи што је у ме ни.
8. Сваг да ви дим пред со бом Го спо да: Он 

ми је с де сне стра не да не по ср нем.
9. То га ра ди ра ду је се ср це мо је, и ве се ли 

се је зик мој, још ће се и ти је ло мо је сми-
ри ти у узда њу;
10. Јер *Ме не ћеш оста ви ти у па клу, ни ти 

ћеш да ти да ‡Све тац твој ви ди тру хлост.
*Псал. 49,15.  мјесту за мртве  ‡Дје ла 2,27.

11. По ка за ћеш ми пут жи вот ни: Оби ље 
је ра до сти пред ли цем Тво јим, утје ха у де-
сни ци Тво јој до ви је ка.

Молитва праведникова за 
спасење од лукавства моћнијех 

и богатијех непријатеља.
Молитва Давидова.

17.Усли ши, Го спо де, прав ду, чуј 
глас мој, при ми у уши мо ли-

тву мо ју не из уста ла жљи ви јех.
2. Од ли ца Тво је га не ка иза ђе суд мој, очи 

Тво је не ка по гле да ју на пра ви цу.
3. Ис пи тај ср це мо је, оби ђи но ћу; у ог њу 

ме оку шај, и не ћеш на ћи не прав де мо је.
4. Уста се мо ја не до хва та ју дје ла људ-

ских; ра ди ри је чи уста Тво јих др жим се 
пу тева уских.
5. Утвр ди сто пе мо је на ста за ма сво јим 

да не за ла зе ко ра ци мо ји.
6. Те бе при зи вљем, јер ћеш ме усли ши ти, 

Бо же! Приг ни к ме ни ухо сво је, и чуј ри-
је чи мо је.
7. По ка жи див ну ми лост сво ју, ко ји из-

ба вљаш оне ко ји се у Те узда ју од они јех 
ко ји се про ти ве де сни ци Тво јој.
8. Чу вај ме као зје ни цу ока: Сје ном кри ла 

сво јих за кло ни ме
9. Од без бо жни ка ко ји на ме на па да ју, 

од не при ја те ља ду ше мо је, ко ји су ме 
оп ко ли ли.

В
О

Ђ
С

ТВ
О

ПСАЛ МИ ДА ВИ ДО ВИ,  ГЛ. 14. 15. 16. 17.



– 498 –

10. Ср це сво је за тво ри ше; усти ма сво јим 
го во ре охо ло.
11. Иза гнав ши ме опет су око ме не; очи 

су сво је упр ли да ме обо ре на зе мљу.
12. Они су као лав ко ји хо ће да рас тр же, 

и као ла вић ко ји сје ди у по та ји.
13. Уста ни, Го спо де, пре те ци их, обо ри 

их. Од бра ни ду шу мо ју ма чем сво јим од 
без бо жни ка,
14. Ру ком сво јом, Го спо де, од љу ди ови јех, 

од љу ди ово га сви је та, ко ји ма је дио овај 
жи вот, ко ји ма си тр бух на пу нио сво га 
*бо гат ства, да ће им и си но ви би ти си ти и 
оста так оста ви ти сво јој дје ци. *Проп. 6,2.
15. А ја ћу у прав ди гле да ти ли це Тво је; кад 

се про бу дим, би ћу сит од при ли ке Тво је.

Захвалност на чудесном спасењу и 
уздање у јаку Божију десницу.

Начелнику пјевачком. Слуга Господњи 
Давид изговори Господу ријечи пјесме 
ове, кад га избави из руку свијех 
непријатеља његовијех и из руке Саулове. 
Он рече:

18.Љу би ћу те, *Го спо де, Кр је по-
сти мо ја, *1.Сам. 2,2.

2. Го спо де, Гра де мој, За кло не мој, ко ји се 
обо ри ти не мо же, Из ба ви те љу мој, Бо же 
мој, Ка ме на го ро, на ко јој се не бо јим зла, 
Шти те мој, Ро же спа се ња мо је га, Уто чи-
ште мо је!
3. При зи вљем Го спо да, ко је му се кла-

ња ти ва ља, и опра штам се не при ја те ља 
сво јих.
4. Об у зе ше ме смрт не бо ле сти, и по то ци 

не ва ља ли јех љу ди упла ши ше ме.
5. Оп ко ли ше ме бо ле сти па кле не, сте-

го ше ме зам ке смрт не. погубне
6. У сво јој тје ско би при звах Го спо да, и 

к Бо гу сво је му по ви ках; Он чу из дво ра 
сво је га глас мој, и ви ка мо ја до ђе му до 
уши ју.
7. За тре се се и по ко ле ба се зе мља, за др-

ма ше се и по мје ри ше из те ме ља го ре, јер 
се Он раз љу ти.
8. По ди же се дим од гње ва Ње го ва, из 

уста Ње го ви јех огањ, ко ји про жди ре, и 
жи во угље вље от ска ка ше од Ње га.

9. Са ви не бе са и си ђе. Мрак бје ше под 
но га ма Ње го ви јем.
10. Сје де на хе ру ви ма и по ди же се, и по-

ле тје на кри ли ма вје тре ни јем.
11. Од мра ка на чи ни се би кров, сје ни цу 

око Се бе, од мрач ни јех во да, обла ка ва-
зду шни јех.
12. Од си је ва ња пред Њим кроз обла ке 

Ње го ве уда ри град и жи во угље вље.
13. За гр мје на не бе си ма Го спод, и Ви шњи 

пу сти глас свој, град и жи во угље вље.
14. Пу сти стри је ле сво је, и раз мет ну их; 

си лу му ња, и ра су их.
15. И по ка за ше се из во ри во де ни, и от-

кри ше се те ме љи ва си о не од *при јет ње 
Тво је, Го спо де, од ди ха ња ду ха гње ва 
Тво је га. *Псал. 104,7.
16. Та да пру жи с ви си не ру ку, ухва ти ме, 

из ву че ме из во де ве ли ке.
17. Из ба ви ме од не при ја те ља мо је га сил-

но га и од мо јих не на вид ни ка, кад би ја ху 
ја чи од ме не. противника
18. Уста ше на ме у дан не во ље мо је, али 

ми Го спод би пот по ра.
19. Из ве де ме на про стра но мје сто, и из-

ба ви ме, јер сам Му мио.
20. Да де ми *Го спод по †прав ди мо јој, и 

за чи сто ту ру ку мо јих да ри ва ме.
*2.Сам. 22,21. †Псал. 18,24.

21. Јер се др жах пу те ва Го спод њих, и не 
од мет нух се Бо га сво је га,
22. Не го су сви за ко ни Ње го ви пре да 

мном, и за по ви је сти Ње го ви јех не укла-
њам од се бе.
23. Бих Му вје ран, и чу вах се од бе за ко ња 

сво је га.
24. Да де ми Го спод по прав ди мо јој, по чи-

сто ти ру ку мо јих пред очи ма Ње го ви ма.
25. Са све ти ма по сту паш све то, с чо вје-

ком вјер ним вјер но,
26. С чи стим чи сто, а с не ва ља лим на су-

прот ње му.
27. Јер Ти по ма жеш љу ди ма не вољ ним, а 

очи по но си те по ни жа ваш.
28. Ти рас па љу јеш ви дје ло мо је; Го спод 

мој про свје тљу је та му мо ју.
29. С То бом раз би јам вој ску, и с Бо гом 

сво јим ска чем пре ко зи да.
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30. Пут је Бож ји вје ран, ри јеч *Го спод ња 
чи ста. Он је Штит сви ма ко ји се у Њ узда ју.

*Псал. 12,6.
31. Јер ко је Бог осим *Го спо да, и ко је 

одбра на осим Бо га на ше га? *2.Сам. 22,32.
32. Овај Бог опа су је ме сна гом, и чи ни 

ми вје ран пут. сигуран
33. Да је ми но ге као у је ле на, и на ви си не 

ста вља ме.
34. Учи ру ке мо је бо ју, и ми ши це мо је чи-

 ни да су лук од мје ди.
35. Ти ми да јеш штит спа се ња сво је га; де-

сни ца Тво ја др жи ме, и ми лост Тво ја чи-
 ни ме ве ли ка.
36. Ти ши риш ко рак мој, те се не спо ти чу 

но ге мо је.
37. Тје рам не при ја те ље сво је и сти жем 

их, и не вра ћам се док их не ис три је бим.
38. Оба рам их, и не мо гу уста ти, па да ју 

под но ге мо је.
39. Јер ме Ти опа су јеш сна гом за бој, и 

ко ји уста ну на ме, оба раш их пре да мном.
40. Не при ја те ља мо јих пле ћи Ти ми обра-

ћаш, и по ти рем не на вид ни ке сво је.
41. Они ви чу, али не ма по ма га ча, ка Го-

спо ду, али их Он не слу ша.
42. Ра си пам их као прах по вје тру, као 

бла то по ули ца ма га зим их.
43. Ти ме из ба вљаш од бу не на род не, по-

ста вљаш ме да сам гла ва ту ђим пле ме ни ма; 
на род ко је га не по зна вах, слу жи ми.
44. По са мо ме чу ве њу слу ша ју ме, ту-

ђи ни по кор ни су ми.
45. Ту ђи ни бли је де, др шћу у гра до ви ма 

сво јим.
46. Жив је *Го спод, и да је бла го сло вен 

Бра нич мој! Да се уз ви си Бог спа се ња 
мо је га, *Јер. 10,10.
47. Бог, ко ји ми да је осве ту, и по ко ра ва 

ми на ро де,
48. Ко ји ме из ба вља од не при ја те ља, по-

ди же ме изнад оних ко ји уста ју на ме и од 
чо вје ка же сто ка из ба вља ме!
49. То га ра ди хва лим Те, Го спо де, пред 

на ро ди ма, и по јем име ну Тво је му,
50. Ко ји слав но из ба вљаш ца ра сво је га, и 

чи ниш ми лост по ма за ни ку сво је му *Да-
ви ду и на траж ју ње го ву до ви је ка.

*Псал. 144,10.  потомству

Красота Божија у природи и ријечима 
Његовијем. Молитва за опроштење 

гријеха и чувања од неправде.
Начелнику пјевачком. Псалам Давидов.

19.Не бе са ка зу ју сла ву Бо жи ју, и 
дје ла ру ку Ње го ви јех гла си 

свод не бе ски.
2. Дан да ну до ка зу је, и ноћ но ћи ја вља.
3. Не ма је зи ка, ни ти има го во ра, гдје се 

не би чуо глас њи хов.
4. По свој Зе мљи иде ка зи ва ње њи хо во и 

ри је чи њи хо ве на крај ва си ље не. Сун цу је 
по ста вио стан на њи ма;
5. И оно из ла зи као же ник из ло жни це 

сво је, као ју нак ве се ло те че пу тем.
6. Из ла зак му је на крај не ба, и ход му до 

кра ја ње го ва; и ни ко ни је са кри вен од то-
пло те ње го ве.
7. За кон је Го спод њи савр шен, кри је пи 

ду шу; Свје до чан ство је Го спод ње вјер но, 
да је му дрост не вје што ме.
8. На ред бе су Го спод ње пра вед не, ве се ле 

ср це. За по ви јест је Го спод ња сви је тла, 
про свје тљу је очи.
9. Страх је Го спод њи чист, оста је до ви-

је ка. Су до ви су Ње го ви исти ни, пра вед ни 
сви ко ли ки. цјелокупни
10. Бо љи су од зла та и дра гог ка ме ња, 

сла ђи од ме да ко ји те че из са та.
11. И слу гу Тво је га они су про сви је тли-

 ли; ко их др жи има ве ли ку пла ту.
12. Ко ће зна ти све сво је по гр је шке? Очи-

сти ме и од тај ни јех;
13. И од вољ ни јех са чу вај слу гу сво је га, 

да не обла да ју мно ме. Та да ћу би ти савр-
шен и чист од ве ли ко га при је сту па.
14. Да су Ти ри је чи уста мо јих угод не, и 

по ми сао ср ца мо је га пред То бом, Го спо де, 
Кр је по сти мо ја и Из ба ви те љу мој!

Народна молитва за цара 
у доба ратне невоље.

Начелнику пјевачком. Псалам Давидов.

20.Да те усли ши Го спод у дан жа-
ло сти, да те за шти ти *име Бо-

га Ја ко вље ва. *Приче 18,10.
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2. Да ти по шље по моћ из Све ти ње, и са 
Си о на да те пот кри је пи.
3. Да се опо ме не сви јех при но са тво ји јех, 

и жр тва тво ја па ље ни ца да се на ђе пре-
ти ла. обилна
4. Да ти да Го спод по ср цу тво је му; што 

год поч неш, да ти из вр ши.
5. Ра до ва ће мо се за спа се ње Тво је, и у име 

Бо га сво је га диг ну ће мо за ста ву. Да ис пу-
 ни Го спод све мол бе тво је.
6. Сад ви дим да Го спод чу ва по ма за ни ка 

сво је га; слу ша га са све то га Не ба сво је га; 
ја ка је де сни ца Ње го ва, ко ја спа са ва.
7. Јед ни се хва ле ко ли ма, дру ги коњи ма, а 

ми име ном Го спо да Бо га сво је га.
8. Они по ср ћу и па да ју, а ми сто ји мо и не 

ко ле ба мо се.
9. Го спо де, по мо зи ца ру, и усли ши нас 

кад Те зо ве мо.

Пјесма захвалности Богу на 
доброчинствима и побједама 

дарованијем цару.
Начелнику пјевачком. Псалам Давидов.

21.Го спо де, од Тво је се си ле ве се ли 
цар; и ка ко му је ве ли ка ра дост 

што Ти по ма жеш!
2. Што му је ср це же ље ло, дао си му, и мо-

ли тве уста ње го ви јех ни је си од био.
3. Јер си га до че као бла го сло ви ма ми ло-

сним, мет нуо си му на гла ву ви је нац од 
дра го га ка ме ња.
4. Мо лио Те је за жи вот и дао си му да му 

се про ду же да ни до ви је ка.
5. Ве ли ка је сла ва ње го ва Тво јом по мо ћу; 

сла ву си и кра со ту мет нуо на њ.
6. Дао си му бла го сло ве до ви је ка, раз ве-

се лио си га ра до шћу ли ца сво је га.
7. Јер се цар узда у Го спо да и у ми лост Ви-

шње га; и не ко ле ба се.
8. На ћи ће ру ка Тво ја све не при ја те ље 

Тво  је, на ћи ће де сни ца Тво ја оне ко ји мр-
 зе на Те бе.
9. Учи ни ћеш их као пећ за жа ре ну, кад се 

раз гње виш; гњев ће их Го спод њи про гу-
та ти, и огањ ће их про ждри је ти.
10. Род њи хов ис три је би ћеш са Зе мље, и 

род њи хов из ме ђу си но ва чо вје чи јих;

11. Јер по ди го ше на Те бе зло, сми сли ше и 
не мо го ше из вр ши ти.
12. Јер ћеш их мет ну ти за би ље гу, из лу-

ко ва сво ји јех пу сти ћеш стри је ле у ли це 
њи хо во.
13. По диг ни се, *Го спо де, си лом сво јом; 

ми ће мо пје ва ти и сла ви ти ја кост Тво ју.
*От кр. 15,3.

Страдање и слава праведникова. 
(Псалам Христов на крсту)

Начелнику пјевачком. Кад зора забијели. 
Псалам Давидов.

22.Бо же, Бо же мој, за што си ме 
оста вио уда љив ши се од спа-

се ња мо је га, од ри је чи ви ке мо је?
2. Бо же мој, ви чем да њу, а Ти ме не слу-

шаш, и но ћу, али не мам ми ра.
3. Све ти, ко ји жи виш у по хва ла ма Изра-

и ље вим!
4. У Те бе се узда ше оци на ши, узда ше се, 

и Ти си их из ба вљао.
5. Те бе при зи ва ше, и спа са ва ше се; у Те бе 

се узда ше, и не оста ја ше у сра мо ти.
6. А ја сам црв, а не чо вјек; пот сми јех љу-

ди ма и руг на ро ду.
7. Ко ји ме ви де, сви ми се ру га ју, раз ва-

љу ју уста, ма шу гла вом,
8. И го во ре: Осло нио се на Го спо да, не ка 

му по мо гне, не ка га из ба ви, ако га ми лу је.
9. Та, Ти си ме из ва дио из утро бе; Ти си 

ме уми рио на дојки ма те ре мо је.
10. За То бом при ста јем од ро ђе ња, од 

утро бе ма те ре мо је Ти си Бог мој.
11. Не уда љуј се од ме не; јер је не во ља 

бли зу, а не ма по моћ ни ка.
12. Оп те че ме мно штво те ла ца; ја ки во-

ло ви ва сан ски оп ко ли ше ме; окружи
13. Раз ва ли ше на ме уста сво ја. Лав је гла-

дан ло ва и ри че.
14. Као во да раз лих се; ра су ше се све *ко-

сти мо је; ср це мо је по ста као во сак, ра-
сто пи ло се у ме ни. *Плач 1,13.
15. Са су ши се као цри јеп кр је пост мо ја, 

и је зик мој при о ну за *гр ло, и у прах 
смрт ни ме ћеш ме. *Плач 4,4.
16. Оп ко ли ше ме пси мно ги; че та зли ко-

ва ца иде око ме не, *про бо до ше ру ке мо је 
и но ге мо је. *Јован 20,25.
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17. Мо гао бих из бро ји ти све ко сти сво је. 
Они гле да ју, и од ме не на чи ни ше ствар за 
гле да ње.
18. Ди је ле ха љи не мо је ме ђу со бом, и за 

до ла му мо ју ба ца ју ждри јеб.
19. Али ти, Го спо де, не уда љуј се. Си ло 

мо ја, по хи тај ми у по моћ.
20. Из ба ви од ма ча ду шу мо ју, од пса је-

ди ни цу мо ју. живот
21. Са чу вај ме од уста ла во ви јех, и од ро-

го ва би во ло вих, чув ши, из ба ви ме.
22. Ка зу јем име Тво је бра ћи; усред скуп-

шти не хва ли ћу Те.
23. Ко ји се бо ји те Го спо да, хва ли те Га. Све 

потомство Ја ко вље во, по штуј Га. Бојте Га 
се, сви нараштаји Изра и ље ви!
24. Јер се не оглу ши мо ли тве ни ште га 

ни ти је од би; не од вра ти од ње га ли ца 
сво је га, не го га усли ши кад га за зва.
25. Те бе ћу хва ли ти на скуп шти ни ве-

ли кој; за вје те сво је свр ши ћу пред они ма 
ко ји се Ње га бо је.
26. Не ка је ду убо ги и на си те се, и не ка 

хва ле Го спо да ко ји Га тра же; жи во да бу де 
ср це ва ше до ви је ка.
27. Опо ме ну ће се и обра ти ће се ка Го-

спо ду сви кра је ви зе маљ ски, и по кло ни ће 
се пред Њим сва пле ме на не зна бо жач ка.
28. Јер је Го спод ње цар ство; Он вла да на-

ро ди ма.
29. Је шће и по кло ни ће се сви пре ти ли на 

зе мљи; пред Њим ће па сти сви ко ји сла-
 зе у прах, ко ји не мо гу са чу ва ти *живот 
сво ј. *Псал. 49,8.
30. Потомство ће њи хо во слу жи ти Ње му. 

Ка зи ва ће се за Го спо да ро ду по то ње му.
31. До ћи ће, и ка зи ва ће прав ду Ње го ву 

љу ди ма Ње го ви јем, ко ји ће се ро ди ти; јер 
је Он учи нио ово.

Пастир добри.
Псалам Давидов.

23.Го спод је *Па стир мој, ни шта 
ми не ће не до ста ја ти.

*Јо ван 10,11.
2. На зе ле ној па ши па се ме, во ди ме на 

ти ху во ду.

3. Ду шу мо ју опо ра вља, во ди ме ста за ма 
пра вед ним име на ра ди сво је га.
4. Да по ђем и до ли ном сје на смрт но га, 

не ћу се бо ја ти зла; јер си Ти са мном; штап 
Твој и па ли ца Тво ја тје ши ме.
5. По ста вио си пре да мном тр пе зу на ви-

ди ку не при ја те љи ма мо јим; на ма зао си 
уљем гла ву мо ју, и ча ша је мо ја пре о пу на.
6. Да, до бро та и ми лост Тво ја пра ти ће 

ме у све да не жи во та мо је га, и ја ћу на ста-
ва ти у до му Го спод њем заду го. љубав

Долазак Цара славе.
Псалам Давидов.

24.Го спод ња је *Зе мља и што је год 
у њој, ва си ље на и све што жи-

ви на њој. *2.Мој. 9,29.
2. Јер је Он на мо ри ма осно ва, и по сред 

ри је ка утвр ди је.
3. Ко ће иза ћи на го ру Го спод њу, и ко ће 

ста ти на све том мје сту Ње го ву?
4. У ко га су чи сте ру ке и ср це бе за зле но, 

ко не из ри че име на Ње го ва уза луд и не 
ку не се ла жно.
5. Он ће до би ти бла го слов од Го спо да, и 

ми лост од Бо га спа са сво је га.
6. Та кав је род они јех ко ји Га тра же, и 

ко ји су ра ди ста ја ти пред ли цем Тво јим, 
Бо же Ја ко вљев!
7. Вра та, уз ви си те вр хо ве сво је, уз ви си те 

се вра та вјеч на! Иде Цар сла ве.
8. Ко је тај Цар сла ве? Го спод кр је пак и 

си лан, Го спод си лан у бо ју.
9. Вра та, уз ви си те вр хо ве сво је, уз ви си те 

се вра та вјеч на! Иде Цар сла ве.
10. Ко је тај Цар сла ве? Го спод над вој-

ска ма; Он је Цар сла ве.

Молитва за Божију заштиту, милостиво 
вођење и опроштење гријехова.

Псалам Давидов.

25.К Те би, *Го спо де, по ди жем †ду-
шу сво ју. *Псал. 86,4. †1.Сам. 1,15.

2. Бо же мој, у Те бе се уздам; не дај да се 
осра мо тим, да ми се не све те не при ја те љи 
мо ји.
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3. И ко ји се год у Те узда ју, не ће се осра-
мо ти ти; осра мо ти ће се они ко ји се од-
ме ћу од Те бе бес пут но.
4. По ка жи ми, Го спо де, пу те ве сво је, на-

у чи ме хо ди ти ста за ма Тво јим.
5. Упу ти ме исти ни сво јој, и на у чи ме; јер 

си Ти Бог спа се ња мо је га, Те би се на дам 
сва ки дан.
6. Опо ме ни се ми ло ср ђа сво је га, Го спо де, 

и ми ло сти сво је; јер су от ка ко је ви је ка.
7. Гри је хо ва мла до сти мо је, и мо јих при-

је сту па не по ми њи; по ми ло сти сво јој по-
ме ни ме не, због до бро те сво је, Го спо де!
8. До бар је и пра ве дан Го спод; то га ра ди 

по ка зу је гр је шни ци ма пут.
9. Упу ћу је крот ке исти ни, учи крот ке хо-

ди ти пу тем Ње го ви јем.
10. Сви су пу те ви Го спод њи ми лост и 

*исти на они ма ко ји др же за вјет Ње гов и 
от кри ве ње Ње го во. *Псал. 85,10.
11. Ра ди име на сво је га, *Го спо де, опро-

сти †гри јех мој, јер је ве лик.
*Јер. 14,7. †Рим. 5,20.

12. Ко ји се чо вјек бо ји Го спо да? Он ће му 
по ка за ти ко ји пут да из бе ре.
13. Ду ша ће ње го ва у до бру по чи ва ти, и 

потомство ће ње го во вла да ти зе мљом.
14. Тај на је Го спод ња у они јех ко ји Га се 

бо је, и за вјет свој ја вља им.
15. Очи су ми сваг да упра вље не ка *Го-

спо ду, јер Он из вла чи из зам ке но ге мо је.
*Псал. 141,8.

16. По гле дај ме и сми луј се на ме, јер сам 
ино ко сан и не вољ ник.
17. Нек се ра ши ри сти сну то ср це мо је, из 
тје ско бе мо је из ва ди ме. невоље
18. Ви ди ја де мо је и му ку мо ју, и опро сти 

ми све гри је хе мо је.
19. По гле дај не при ја те ље мо је ка ко их је 

мно го и ка квом ме па ко сном не на ви шћу 
не на ви де. злобом  мрзе
20. Са чу вај ду шу мо ју и из ба ви ме; не дај 

да се осра мо тим, јер се у Те бе уздам.
21. Бе за зле ност и прав да не ка ме са чу ва, 

јер се у Те бе уздам.
22. Из ба ви, Бо же, *Изра и ља од сви јех не-

во ља ње го ви јех. *Псал. 130,8.

Молитва за спасење безазленога.
Псалам Давидов.

26.Су ди ми, *Го спо де, јер у про-
сто ти сво јој хо дим и у Го спо-

да се уздам; не ћу се по ко ле ба ти.
*Псал. 28,7; Псал. 7,8.

2. Ис пи тај ме, Го спо де, и ис ку шај ме; пре-
то пи што је у ме ни и ср це мо је.
3. Јер је ми лост Тво ја пред очи ма мо ји ма, 

и хо дим у исти ни Тво јој.
4. Не сје дим с без ум ни ци ма, и с лу ка-

ви ма се не ми је шам.
5. Не на ви дим дру штво бе за ко нич ко, и 

с без бо жни ци ма не сје дим. не волим
6. Уми вам прав дом ру ке сво је, и идем 

око жр тве ни ка Тво је га, Го спо де,
7. Да раз гла шу јем хва лу Тво ју и ка зу јем 

сва чу де са Тво ја.
8. Го спо де, оми лио ми је стан до ма Тво-

је га, и мје сто на се ља сла ве Тво је.
9. Не мој ду ше мо је по гу би ти, ни жи во та 

мо је га с кр во пил ци ма,
10. Ко ји ма је зло чин ство у ру ка ма, и ко-

ји ма је де сни ца пу на ми та.
11. А ја хо дим у про сто ти сво јој, из ба ви 

ме, и сми луј се на ме.
12. Но га мо ја сто ји на пра вом пу ту; на 

скуп шти на ма ћу бла го си ља ти Го спо да.

Давид и у ратној невољи тражи 
Божију заштиту.

Псалам Давидов.

27.Го спод је Ви дје ло мо је и Спа се-
ње мо је; ко га да се бо јим? Го-

спод је Кр је пост жи во та мо је га; ко га да се 
стра шим?
2. Ако на ва ле на ме зли ков ци да по је ду 

ти је ло мо је, про тив ни ци и не при ја те љи 
мо ји, спо та ћи ће се и па шће.
3. Ако про тив ме не вој ска у око ста не, 

не ће се упла ши ти ср це мо је; ако се на ме 
рат диг не, ја се ни он да не ћу бо ја ти.
4. За јед но са мо мо лим Го спо да, са мо то 

иштем, да жи вим у до му Го спод њем све 
да не жи во та сво је га, да гле дам кра со ту 
Го спод њу и ра ним у цр кву Ње го ву.
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5. Јер би ме са крио у ко ли би сво јој у зло 
до ба; скло нио би ме под кро вом ша то ра 
сво је га; на ка ме ну го ру по пео би ме.
6. Та да бих по ди гао гла ву сво ју пред не-

при ја те љи ма ко ји би ме оп ко ли ли; при-
нио бих у Ње го ву ша то ру жр тву хва ле; за -
пје вао бих и хва лио Го спо да.
7. Чуј, Го спо де, глас мој, Те бе при зи вљем, 

сми луј се на ме и усли ши ме.
8. Ср це мо је го во ри пред То бом што си 

ре као: »Тра жи те ли це Мо је«; тра жим ли-
 це Тво је, Го спо де!
9. Не мој од вра ти ти од ме не ли ца сво-

је га, не мој у гње ву оста ви ти слу ге сво је га; 
бу ди По моћ ник мој; не мој ме од би ти, и 
не мој ме оста ви ти, Бо же, Спа си те љу мој!
10. Јер отац мој и ма ти мо ја оста ви ше ме; 

али *Го спод не ка ме при хва ти. *2.Тим. 4,18.
11. Упу ти ме, *Го спо де, на пут свој и во ди 

ме пра вом ста зом по ра ди они јех ко ји ме 
вре ба ју. *Псал. 26,12.
12. Не мој ме да ти на во љу не при ја те-

љи ма мо јим; јер уста ше на ме ла жни свје-
до ци; али зло ба го во ри са ма про тив се бе.
13. Вје ру јем да ћу ви дје ти до бро ту Го-

спод њу на Зе мљи жи ви јех.
14. Уздај се у Го спо да, бу ди сло бо дан; 

не ка бу де ср це тво је кр јеп ко, уздај се у 
Го спо да.

Молитва за спасење од грјешника. 
Захвалност за услишење молитве.

Псалам Давидов.

28.К те би, Го спо де, ви чем; Гра де 
мој, не мој ми му ча ти, да не 

бих, ако уз му чиш, био као они ко ји од ла-
зе у гроб.
2. Чуј мо ли тве ни глас мој, кад ва пи јем к 

Те би, кад ди жем ру ке сво је к све тој цр кви 
Тво јој.
3. Не мој ме за хва ти ти с гр је шни ци ма, и 

с они ма ко ји чи не не прав ду, ко ји с бли-
жњи ма сво ји ма мир но го во ре, а у ср цу 
им је зло.
4. По дај им, Го спо де, по дје ли ма њи хо ви-

јем, по зло ме по сту па њу њи хо ву; по дје-
ли ма ру ку њи хо ви јех по дај им, по дај им 
што су за слу жи ли.

5. Јер не па зе на дје ла Го спод ња, и на дје ла 
ру ку Ње го ви јех. Да их ра зо ри и не са зи да.
6. Да је бла го сло вен Го спод, јер усли ши 

глас мо ље ња мо је га!
7. Го спод је Кр је пост мо ја и Штит мој; 

у Ње га се по уз да ср це мо је, и Он ми по-
мо же. За то се ве се ли ср це мо је, и пје смом 
сво јом сла вим Га.
8. Го спод је Кр је пост на ро да сво је га, и 

Одбра на ко ја спа са ва по ма за ни ка Ње го ва.
9. Спа си на род свој, бла го сло ви до сто-

ја ње сво је; па си их и уз ди жи их до ви је ка.
храни

Слава Божија у непогоди.
Псалам Давидов.

29.Дај те *Го спо ду, си но ви Бо жи ји, 
дај те Го спо ду сла ву и част.

*1.Днев. 16,28.
2. Дај те Го спо ду сла ву име на Ње го ва. По-

кло ни те се Го спо ду у све тој кра со ти.
3. Глас је Го спод њи над во дом, Бог сла ве 

гр ми, Го спод је над во дом ве ли ком.
4. Глас је Го спод њи си лан, глас је Го-

спод њи сла ван.
5. Глас Го спод њи ло ми ке дре, Го спод 

ло ми ке дре ли ван ске.
6. Као те ле ска чу од ње га; Ли ван и *Си-

рион као млад би во. Ермон  *5.Мој. 3,9.
7. Глас Го спод њи си па пла мен ог ње ни.
8. Глас Го спод њи по тре са пу сти њу, по-

тре са Го спод пу сти њу Ка дис.
9. Глас Го спод њи опра шта ко шу те бре-

ме на, и са шу ма ски да оди је ло; и у цр кви 
Ње го вој све го во ри о сла ви Ње го вој.
10. *Го спод је сје дио над по то пом, и сје-

дје ће Го спод као Цар уви јек. *Псал. 93,4.
11. Го спод ће да ти си лу на ро ду сво је му, Го-

спод ће бла го сло ви ти на род свој ми ром.

Давидова захвална пјесма због 
спасења његовог живота.

Псалам Давидов. Пјесма кад се освети дом.

30.Уз ви ши ва ћу те, Го спо де, јер си 
ме отео, и ни је си дао не при ја-

те љи ма мо јим да ми се све те.
2. Го спо де, Бо же мој, за ви ках к Те би, и ис -

ци је лио си ме.
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3. Го спо де, из вео си из па кла ду шу мо ју, и 
ожи вио си ме да не си ђем у гроб. подземља
4. Пој те Го спо ду, све ци Ње го ви, и сла ви-

 те све то име Ње го во.
5. Гњев је Ње гов за тре ну ће ока, а до жи-

во   та ми лост Ње го ва, ве че ром до ла зи плач, 
а ју тром ра дост.
6. И ја ре кох у до бру свом: Не ћу по ср-

ну ти до ви је ка.
7. Ти шћа ше, Го спо де, те го ра мо ја ста-

ја ше твр до. Ти од вра ти ли це сво је, и ја се 
сме тох.
8. Та да Те бе, Го спо де, за зи вах, и Го спо да 

мо лих:
9. »Ка ква је ко рист од кр ви мо је, да си ђем 

у гроб? Хо ће ли Те прах сла ви ти или ка зи-
ва ти исти ну Тво ју?
10. Чуј, Го спо де, и сми луј се на ме; Го-

спо де, бу ди ми По моћ ник.«
11. И Ти про ми је ни плач мој на ра дост, 

ски де с ме не вре ћу, и опа са ме ве се љем.
12. За то ће Ти пје ва ти сла ва мо ја и не ће 

умук ну ти; Го спо де, Бо же мој, до ви је ка ћу 
Те хва ли ти.

Који се у Господа узда 
неће допасти срамоте.

Начелнику пјевачком. Псалам Давидов.

31.У Те бе се, Го спо де, уздам; не мој 
ме оста ви ти под сра мо том 

до ви је ка, по прав ди сво јој из ба ви ме.
2. Приг ни к ме ни ухо сво је, по хи тај, по-

мо зи ми. Бу ди ми ка ме ни Град, твр да 
Огра да, гдје бих се спа сао.
3. Јер си ти Ка ме на го ра мо ја и Огра да 

мо ја, име на сво је га ра ди во ди ме и упра-
вљај мном.
4. Из ва ди ме из мре же, ко ју ми тај но за-

мје сти ше; јер си Ти Кр је пост мо ја.
5. У Тво ју ру ку пре да јем дух свој; из ба-

вљао си ме, Го спо де, Бо же исти нити!
6. Не на ви дим оне ко ји по шту ју про па-

дљи ве идо ле; ја се у Го спо да уздам.
7. Ра до ва ћу се и ве се ли ти се о ми ло сти 

Тво јој, кад по гле даш на мо ју му ку, по-
знаш ту гу ду ше мо је,
8. Не даш ме у ру ке не при ја те љу, по ста-

виш но ге мо је на про стра ном мје сту.

9. Сми луј се на ме, Го спо де; јер ме је ту га, 
од ја да из не мо же око мо је, ду ша мо ја и 
ср це мо је.
10. Иш чи ље у жа ло сти жи вот мој, и го-

ди не мо је у уз ди са њу; осла би од му ке кр је-
пост мо ја, и ко сти мо је са сах ну ше.
11. Од мно жи не не при ја те ља сво јих по-

ста дох пот сми јех и су сје ди ма сво јим, и 
стра ши ло знан ци ма сво јим; ко ји ме ви де 
на ули ци, бје же од ме не.
12. За бо ра вљен сам као мр тав, не ма ме у 

ср ци ма; ја сам као раз би јен суд.
13. Јер слу шам грд њу од мно гих, от сву да 

страх, кад се до го ва ра ју на ме, ми сле иш-
чу па ти ду шу мо ју.
14. А ја се, Го спо де, у Те бе уздам и ве лим: 

Ти си Бог мој.
15. У Тво јој су ру ци да ни мо ји; от ми ме 

из ру ку не при ја те ља мо ји јех, и од они јех, 
ко ји ме го не.
16. По ка жи сви је тло ли це сво је слу зи 

сво је му; спа си ме ми ло шћу сво јом.
17. Го спо де, не мој ме оста ви ти под сра-

мо том; јер Те бе при зи вљем. Нек се по-
сра ме без бо жни ци, не ка за мук ну и пад ну 
у па као. подземље
18. Не ка они је ме уста ла жљи ва, ко ја го-

во ре на пра вед ни ка оби је сно, охо ло и с 
по ру гом.
19. Ка ко је мно го у те бе до бра, ко је чу-

ваш за оне ко ји Те се бо је, и ко је да јеш 
они ма ко ји се у Те узда ју пред си но ви ма 
чо вје чи јим!
20. Са кри ваш их под кров ли ца сво је га 

од бу на људ ских; скла њаш их под сјен од 
сва дљи ви јех је зи ка.
21. Да је бла го сло вен Го спод, што ми по-

ка за див ну ми лост као да ме уве де у тврд 
град!
22. Ја ре кох у смет њи сво јој: Од ба чен сам 

од очи ју Тво ји јех; али Ти чу мо ли тве ни 
глас мој, кад Те при звах.
23. Љу би те Го спо да сви све ти Ње го ви; Го -

спод др жи вје ру; и увр ше но вра ћа они ма 
ко ји по сту па ју охо ло. препуно
24. Бу ди те сло бод ни, и не ка бу де ја ко 

ср це ва ше, сви ко ји се у Го спо да уз да те.

П
О

ТИ
Ш

ТЕН
О

С
Т

ПСАЛ МИ ДА ВИ ДО ВИ,  ГЛ. 30. 31.



– 505 –

Блаженство због опроштене кривице.
Наук Давидов.

32.Бла го оно ме, ко је му је опро-
ште на кри ви ца, ко је му је гри-

јех по кри вен.
2. Бла го чо вје ку, ко је му Го спод не при ма 

гри је ха и у чи јем ду ху не ма лу кав ства.
3. Кад му чах, по сах ну ше ко сти мо је од 

уз ди са ња мо је га поваздан.
4. Јер дан и ноћ ти шта ше ме ру ка Тво ја; 

не ста со ка у ме ни као на љет њој при пе ци.
5. Гри јех свој ка зах Те би, и кри ви це сво је 

не за та јих; ре кох: Ис по ви је дам Го спо ду 
при је сту пе сво је; и Ти ски де с ме не кри-
ви цу гри је ха мо је га.
6. За то не ка Ти се мо ли сва ки све тац, 

кад се мо жеш на ћи; и он да по топ ве ли ке 
во де не ће га стиг ну ти. праведник
7. Ти си За клон мој, Ти ме чу ваш од тје-

ско бе; окру жа ваш ме ра до сти ма у из ба-
вља њу.
8. Ура зу ми ћу те, и по ка за ћу ти пут ко-

јим да идеш; свје то ва ћу те, око је Мо је на 
те би.
9. Не мој те би ти као коњ, као ма зга без 

ра зу ма, ко ји ма уздом и жва ла ма ва ља 
обу зда ти гу би цу, кад не иду к те би.
10. Мно го му ке има без бо жник, а ко ји се 

узда у *Го спо да, око ње га је ми лост.
*Јер. 17,7. Псал. 34,8.

11. Ра дуј те се о Го спо ду, и пје вај те, пра вед-
ни ци; ве се ли те се сви ко ји сте пра ва ср ца.

Хвала свемогућој милости 
Божијој.

33.Ве се ли те се пра вед ни ци пред 
Го спо дом; пра вед ни ма до ли-

ку је сла ви ти.
2. Сла ви те Го спо да харфа ма, уда рај те Му 

у псал тир од де сет жи ца.
3. Пје вај те Му пје сму но ву, сло жно уда-

рај те под ви ку ју ћи;
4. Јер је пра ва ри јеч Го спод ња, и сва ко 

дје ло Ње го во исти ни то.
5. Он љу би прав ду и суд, до бро те је Го-

спод ње пу на Зе мља.
6. Ри јеч ју Го спод њом не бе са се ство-

ри ше, и ду хом уста Ње го ви јех сва вој ска 
њи хо ва.

7. Као у го ми лу са бра во ду мор ску, и 
про па сти мет ну у спре ме. бездане
8. Нек се бо ји Го спо да сва Зе мља, и не ка 

стре пи пред Њим све што жи ви по ва си-
ље ној;
9. Јер Он ре че, и по ста де; Он за по вје ди, 

и по ка за се.
10. Го спод раз би ја на мје ре не зна бо-

шци ма, уни шта ва по ми сли на ро ди ма.
11. На мје ра је Го спод ња твр да до ви је ка, 

ми сли *ср ца Ње го ва од ко ље на на ко ље но.
*При че 19,21.

12. Бла го на ро ду, ко је му је Бог *Го спод, 
пле ме ну, ко је је Он иза брао Се би за на-
сли је ђе. *Зах. 2,12.
13. С Не ба гле да *Го спод, ви ди све си но-

 ве људ ске;  *Псал. 11,4.
14. С при је сто ла, на ко ме сје ди, по гле да 

на све ко ји жи ве на зе мљи.
15. Он је ство рио сва *ср ца њи хо ва, Он и 

зна сва дје ла њи хо ва. *Псал. 44,21.
16. Не ће по мо ћи ца ру ве ли ка си ла, не ће 

за шти ти ти ја ко га ве ли ка сна га;
17. Ни је у ко њу узда ње да ће по мо ћи; ако 

му је и ве ли ка сна га, не ће из ба ви ти.
18. Гле, око је *Го спод ње на они ма ко ји 

Га се бо је, и на они ма ко ји че ка ју ми лост 
Ње го ву. *Псал. 34,15.
19. Он ће живот њи хо в из ба ви ти од 

смр ти, и пре хра ни ти их у глад не го ди не.
20. Ду ша се на ша узда у Го спо да; Он је 

По моћ на ша и Штит наш.
21. О Ње му се ве се ли ср це на ше; јер се у 

све то име Ње го во узда мо.
22. Да бу де ми лост Тво ја, Го спо де, на 

на ма, као што се узда мо у Те бе.

Позив да се слави помоћ Божија и да 
се човјек учи страху Господњему.

Псалам Давидов, кад се пред Авимелехом 
учини луд, и он га отјера, те отиде.

34.Бла го си љам Го спо да у сва ко 
до ба, хва ла је Ње го ва сваг да у 

усти ма мо ји ма.
2. Го спо дом се хва ли ду ша мо ја; не ка чу ју 

ко ји стра да ју, па не ка се ра ду ју.
3. Ве ли чај те Го спо да са мном, уз ви шуј мо 

име Ње го во за јед но.
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4. Тра жих Го спо да, и чу ме, и сви јех не-
во ља мо јих опро сти ме.
5. Ко ји у Ње га гле да ју про свје тљу ју се, и 

ли ца се њи хо ва не ће по сти дје ти.
6. Овај стра да лац за ви ка, и Го спод га чу, 

и опро сти га сви јех не во ља ње го ви јех.
7. Ан ђе ли Го спод њи ста ном сто је око 

они јех ко ји се Ње га бо је, и из ба вља ју их.
8. Ис пи тај те и ви ди те ка ко је до бар Го-

спод; бла го чо вје ку ко ји се узда у Њ.
9. Бој те се Го спо да, све ти Ње го ви; јер ко-

 ји се Ње га бо је, њи ма не ма оску ди це.
10. Ла во ви су убо ги и глад ни, а ко ји 

тра же Го спо да, не пре ми че им се ни јед-
но га до бра. нестаје
11. Хо ди те, дје цо, по слу шај те ме; на у-

чи ћу вас стра ху Го спод ње му.
12. Ко ји чо вјек же ли жи во та, љу би да не 

да би ви дио до бро?
13. Уста вљај је зик свој ода зла, и уста 

сво ја од при је вар не ри је чи.
14. Кло ни се ода зла, и чи ни до бро, тра жи 

ми ра и иди за њим.
15. Очи су Го спод ње обра ће не на пра вед-

ни ке, и уши Ње го ве на ја ук њи хов.
16. Али је стра шно ли це Го спод ње за оне 

ко ји чи не зло, да би ис три је био на Зе мљи 
спо мен њи хов.
17. Ви чу пра вед ни, и Го спод их чу је, и из-

ба вља их од сви јех не во ља њи хо ви јех.
18. Го спод је бли зу они јех ко ји су скру-

ше на ср ца, и по ма же они ма ко ји су 
смјер на ду ха.
19. Мно го не во ља има пра вед ник, али га 

од сви јех из ба вља Го спод.
20. Чу ва Го спод све ко сти ње го ве, ни-

јед на се од њих не ће сло ми ти.
21. Без бо жни ка уби ће зло, и ко ји не на-

ви де пра вед ни ка пре ва ри ће се. мрзе
22. *Го спод ис ку пљу је ду шу слу гу сво јих,  и 

ко ји се год у Ње га узда ју, не ће се пре ва ри ти.
*2.Сам. 4,9.

Молитва за спасење од 
пакоснијех непријатеља.

Псалам Давидов.

35.Го спо де, бу ди су пар ник су пар-
ни ци ма мо јим; удри оне ко ји 

уда ра ју на ме.

2. Узми оруж је и штит, и диг ни се ме ни 
у по моћ.
3. По тег ни ко пље, и пре си је ци пут они ма 

ко ји ме го не, ре ци ду ши мо јој: Ја сам Спа-
се ње тво је.
4. Не ка се по сти де и по сра ме ко ји тра же 

живот мој; не ка се од би ју на траг и по-
сти де ко ји ми зло хо ће.
5. Не ка бу ду као прах пред вје тром, и ан-

ђео Го спод њи не ка их про го ни.
6. Не ка бу де пут њи хов та ман и кли зав, и 

ан ђео Го спод њи не ка их тје ра.
7. Јер ни за што за стри је ше мре жом ја му 

за ме не, ни за што ис ко па ше ја му ду ши 
мо јој.
8. Не ка до ђе на њих по ги бао не над на, 

и мре жа ко ју су на мје стили не ка уло ви 
њих, не ка они у њу пад ну на по ги бао.
9. А ду ша ће се мо ја ра до ва ти о Го спо ду, и 

ве се ли ће се за по моћ Ње го ву.
10. Све ће ко сти мо је ре ћи: Го спо де, ко је 

као Ти, ко ји из ба вљаш стра дал ца од оно-
 га ко ји му до са ђу је, и ни ште га и убо го га 
од оно га ко ји га упро па шћу је?
11. Уста ше на ме ла жни свје до ци; што не 

знам, за оно ме пи та ју.
12. Пла ћа ју ми зло за до бро, и си ро то-

ва ње ду ши мо јој.
13. Ја се у бо ле сти њи хо вој обла чих у 

вре ћу, му чих по стом ду шу сво ју, и мо ли-
тва се мо ја вра ћа ше у пр си ма мо ји ма.
14. Као при ја тељ, као брат по сту пах; би-

јах сје тан и с обо ре ном гла вом као онај 
ко ји за ма те ром жа ли.
15. А они се ра ду ју, кад се ја спо так нем, и 

ку пе се, ку пе се на ме, за да ју ра не, не знам 
за што, чу па ју и не пре ста ју.
16. С не ва ља ли јем и по дру гљи ви јем бес по-

сли ча ри ма шкр гу ћу на ме зу би ма сво ји ма.
17. Го спо де, хо ћеш ли ду го гле да ти? От ми 

ду шу мо ју од на па да ња њи хо ва, од ови јех 
ла во ва је ди ни цу мо ју. живот
18. При зна ва ћу Те на *са бо ру ве ли ком, ус-

ред мно го га на ро да хва ли ћу Те: *Псал. 149,1.
19. Да ми се не би све ти ли ко ји ми зло бе 

не пра вед но, и на ми ги ва ли очи ма ко ји 
мр зе на ме ни за што. наносе зло
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20. Јер они не го во ре о ми ру, не го на мир не 
на Зе мљи из ми шља ју ла жне ства ри.
21. Раз ва љу ју на ме уста сво ја, и го во ре: 

»До бро, до бро, ви ди око на ше.«
22. Ви диш, Го спо де, не мој му ча ти; Го спо-

 де, не мој от сту пи ти од ме не.
23. Про бу ди се, уста ни на суд мој, Бо же 

мој и Го спо де, и на пар ни цу мо ју.
24. Су ди ми по *прав ди сво јој, †Го спо де, 

Бо же мој, да ми се не све те.
*Псал. 7,8. †Псал. 26,1.

25. Не дај да го во ре у ср цу сво јем: До бро, 
то смо хтје ли! Не дај да го во ре: Про ждри-
је смо га.
26. Нек се по сти де и по сра ме сви ко ји се 

ра ду ју злу мо је му, нек се обу ку у стид и у 
срам ко ји се раз ме ћу на да мном.
27. Не ка се ра ду ју и ве се ле ко ји ми же ле 

прав ду, и го во ре јед на ко: Ве лик *Го спод, 
ко ји же ли ми ра слу зи сво је му! *Псал. 40,16.
28. И мој ће је зик ка зи ва ти прав ду Тво ју, 

и хва лу Те би сва ки дан.

Жалба на безбожнике. Милост 
Божија према праведницима.

Начелнику пјевачком. Псалам слуге Го-
спод њега  Давида.

36.Бе за ко ни ку је без бо жна ри јеч 
у ср цу; не ма стра ха Бо жи је га 

пред очи ма ње го ви јем.
2. Али ла же се би у очи, мје сто да при зна 

сво је бе за ко ње и омр зне на њ.
3. Ри је чи су уста ње го ви јех не прав да и 

лу кав ство, не ће да се опа ме ти да тво ри 
до бро.
4. Бе за ко ње сми шља на по сте љи сво јој, 

сто ји на пу ту рђа вом, зло му ни је мр ско.
5. Го спо де, до не ба је ми лост Тво ја, и ис-

ти на Тво ја до обла ка.
6. Прав да је Тво ја као го ре Бо жи је, су-

до ви Тво ји без да на ве ли ка; љу де и сто ку 
Ти чу ваш, Го спо де! спасаваш
7. Ка ко је дра го цје на ми лост Тво ја, Бо же, 

си но ви људ ски у сје ну кри ла Тво јих не 
бо је се.
8. Хра не се од из о би ла до ма Тво је га, и из 

по то ка сла до сти сво јих ти их на па јаш.
9. Јер је у Те би из вор жи во ту, Тво јом свјет  -

ло шћу ви ди мо свје тлост.

10. Ра ши ри ми лост сво ју на оне ко ји Те 
зна ју, и прав ду сво ју на до бра ср ца.
11. Не дај да ста не на ме не но га охо ла, и 

ру ка без бо жнич ка да ме за љу ља.
12. Она мо не ка пад ну ко ји чи не бе за ко ње, 

не ка се стро по шта ју и не мо гу уста ти.

Срећа безбожникова не треба 
да жести праведнике.

Псалам Давидов.

37.Не мој се же сти ти гле да ју ћи 
не ва ља ле, не мој за ви дје ти 

они ма ко ји чи не бе за ко ње.
2. Јер се као тра ва бр зо ко се, и као зе ле но 

би ље ве ну.
3. Уздај се у Го спо да и тво ри до бро; жи ви 

на зе мљи и хра ни исти ну.
4. Тје ши се Го спо дом, и учи ни ће ти што 

ти ср це же ли.
5. Пре дај Го спо ду пут свој, и уздај се у 

Ње га, Он ће учи ни ти.
6. И из ве шће као ви дје ло прав ду тво ју, и 

пра ви цу тво ју као под не.
7. Осло ни се на Го спо да, и че кај Га. Не мој 

се же сти ти гле да ју ћи ко га гдје на пре ду је 
на пу ту сво јем, чо вје ка, ко ји ра ди што на-
ми сли.
8. Ути шај гњев, и оста ви ја рост; не мој се 

дра жи ти да зло чи ниш.
9. Јер ће се ис три је би ти ко ји чи не зло, а 

ко ји че ка ју Го спо да на сли је ди ће зе мљу.
10. Још ма ло, па не ће би ти без бо жни ка; 

по гле да ћеш на мје сто ње го во, а ње га не ма.
11. А смјер ни ће на сли је ди ти зе мљу, и на-

сла ђи ва ће се мно жи ном ми ра.
12. Зло ми сли без бо жник пра вед ни ку, и 

шкр гу ће на њ зу би ма сво јим.
13. Али му се *Го спод сми је, јер ви ди да се 

при ми че дан ње гов. *1.Сам. 26,10.
14. Мач по те жу без бо жни ци, за пи њу лук 

свој, да обо ре убо го га и ни ште га и по-
ко љу оне ко ји иду пра вим пу тем.
15. Мач ће њи хов уда ри ти у њи хо во ср це, 

и лу ко ви њи хо ви по ло ми ће се.
16. Бо ље је *ма ло у пра вед ни ка не го бо-

гат ство мно гих без бо жни ка. *При че 15,16.
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– 508 –

17. Јер ће се ми ши це *без бо жни ци ма по-
тр ти, а пра вед ни ке утвр ђу је Го спод.

*О Јо ву 38,15.
18. Зна *Го спод да не бе за зле ни ма, и дио 

њи хов тра је до ви је ка. *Псал. 1,6.
19. Не ће се по сти дје ти у зло до ба, у да не 

глад не би ће си ти.
20. А *без бо жни ци ги ну, и не при ја те љи 

Го спод њи као ље по та шум ска про ла зе, 
као дим про ла зе. *Псал. 68,2.
21. Без бо жник уза и ма и не вра ћа, а пра-

вед ник по кла ња и да је.
22. Јер ко је Он бла го сло ви, они на сли-

је де зе мљу, а ко је Он про ку не, они се ис-
три је бе.
23. *Го спод утвр ђу је ко ра ке сва ко га чо-

вје ка и мио Му је пут ње гов. *При че 16,9.
24. Кад по ср не да пад не, не ће па сти, јер 

га *Го спод др жи за ру ку. *Мих. 7,8.
25. Би јах млад и остар јех, и не ви дјех 

пра вед ни ка оста вље на, ни дје це ње го ве 
да про се хље ба.
26. Сва ки дан по кла ња и да је у за јам, и на 
на траж ју је ње го ву бла го слов. роду
27. Укла њај се ода зла, и чи ни до бро, и 

жи ви до ви је ка.
28. Јер *Го спод љу би пра вед ни суд, и не 

оста вља све та ца сво ји јех; уви јек се они 
чу ва ју; а пле ме ће се без бо жнич ко ис-
три је би ти. *Псал. 11,7.  праведнике
29. Пра вед ни ци ће на сли је ди ти зе мљу, и 

жи вје ће на њој до ви је ка.
30. Уста пра вед ни ко ва го во ре му дрост, и 

је зик ње гов ка зу је исти ну.
31. За кон је Бо га ње го ва ње му у ср цу, сто-

па ла се ње го ва не спо ти чу.
32. Без бо жник вре ба пра вед ни ка, и 

тра жи да га уби је;
33. Али га Го спод не ће пу сти ти у ру ке 

ње го ве, ни ти ће да ти да га окри ве кад се 
ста ну су ди ти.
34. Че кај Го спо да и др жи се пу та Ње-

го ва, и Он ће те по ста ви ти да вла даш 
зе мљом; ви дје ћеш ка ко ће се ис три је-
би ти без бо жни ци.
35. Ви дјех без бо жни ка стра шна, ко ји се 

ра ши ри ва ше као гра на то др во;
36. Али про ђе, и ево не ма га; тра жим га 

и не на хо дим.

37. Хра ни чи сто ту и па зи *прав ду, јер ће у 
чо вје ка мир на оста ти на траж је. *Иса. 32,17.
38. А бе за ко ни ка ће не ста ти са сви јем; 

на траж је ће се без бо жнич ко за тр ти.
39. Од *Го спо да је †спа се ње пра вед ни-

ци ма; Он је Кр је пост њи хо ва у не во љи.
*Иса. 12,2; Псал. 3,8. †Псал. 62,1.

40. Го спод ће им по мо ћи, и из ба ви ће их; 
из ба ви ће их од без бо жни ка, и са чу ва ће 
их, јер се у Ње га узда ју.

Јадиковање Давидово због 
тешкијех искушења у борби са 

болешћу и непријатељима.
Псалам Давидов. За спомен.

38.Го спо де, не мој ме ка ра ти у гње-
ву сво јем, ни ти ме на ка зи ти у 

ја ро сти сво јој. учинити ружним
2. Јер стри је ле Тво је устри је ли ше ме, и 

ру ка ме Тво ја ти шти.
3. Не ма здра ва мје ста на ти је лу мо јем од 

гње ва Тво је га; не ма ми ра у ко сти ма мо-
јим од гри је ха мо је га.
4. Јер бе за ко ња мо ја иза ђо ше врх гла ве 

мо је, као те шко бре ме оте жа ше ми.
5. Усмр дје ше се и за гно ји ше се ра не мо је 

од без у мља мо је га.
6. Згр чио сам се и по гу рио ве о ма, ваздан 

идем сје тан;
7. Јер сам из ну тра пун ог ња, и не ма 

здра ва мје ста на ти је лу мо јем.
8. Из не мо гох и ве о ма осла бих, ри чем од 

тр за ња ср ца сво је га.
9. Го спо де, пред То бом су све же ље мо је, 

и уз ди са ње мо је ни је од Те бе са кри ве но.
10. Ср це мо је ја ко ку ца, оста ви ме сна га 

мо ја, и вид очи ју мо ји јех, ни ње га ми 
не ма.
11. *Дру го ви мо ји и при ја те љи мо ји ви-

де ћи ра не мо је от сту пи ше, да ле ко сто је 
бли жњи мо ји. *Псал. 31,11.
12. Ко ји тра же живот мој на мје шта ју 

зам ку, и ко ји су ми злу ра ди, го во ре о по-
ги бли и поваздан ми сле о при је ва ри.
13. А ја као глух не чу јем и као ни јем ко ји 

не отва ра уста сво ји јех.
14. Ја сам као чо вјек ко ји не чу је или 

не ма у усти ма сво јим прав да ња.
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15. Јер Те бе, Го спо де, че кам, Ти од го ва рај 
за ме не, Го спо де, Бо же мој!
16. Јер ре кох: Да ми се не све те, и да се не 

раз ме ћу на да мном, кад се спо так не но га 
мо ја.
17. Јер сам го тов па сти, и ту га је мо ја 

сваг да са мном.
18. При зна јем кри ви цу сво ју, и ту жим 

због *гри је ха сво је га. *Псал. 32,5.
19. Не при ја те љи мо ји жи ве, ја ки су, и 

си ла их има што ме не на ви де на прав ди.
20. Ко ји ми *вра ћа ју зло за до бро, не-

при ја те љи су ми за то што сам при стао 
за до брим. *Псал. 35,12.
21. Не мој ме оста ви ти, Го спо де, Бо же мој, 

не мој се уда љи ти од ме не.
22. По хи тај у по моћ ме ни, Го спо де, Спа-

си те љу мој!

Одлука да стрпљиво ћути видећи 
ништавило човјечије. Молба за 

Господњу утјеху.
Начелнику пјевачком Идутуну. Псалам 
Давидов.

39.Ре кох: Чу ва ћу се на пу те ви ма 
сво јим да не згри је шим је зи-

ком сво јим; за у зда ва ћу уста сво ја, док је 
без бо жник пре да мном.
2. Би јах ни јем и гла са не пу стих; му чах и 

о до бру. Али се ту га мо ја по ди же,
3. За па ли се ср це мо је у ме ни, у ми сли ма 

мо јим раз гор је се огањ; про го во рих је зи-
ком сво јим:
4. Ка жи ми, Го спо де, крај мој, и до кле ће 

тра ја ти да ни мо ји, да знам ка ко сам ни-
шта?
5. Ево с пе ди дао си ми да не, и ви јек је 

мој као ни шта пред то бом. Баш је ни шта 
сва ки чо вјек жив.
6. Баш хо ди чо вјек као утва ра; баш се 

уза луд ки да, са би ра, а не зна ко ме ће до-
па сти.
7. Па шта да че кам, Го спо де? Над је мој у 

Те би.
8. Из све га бе за ко ња мо је га из ба ви ме, не 

дај ме без ум но ме на пот сми јех.
9. Ни јем сам, не ћу отво ри ти уста сво ји-

јех; јер си Ти тако учинио.

10. Олак шај ми уда рац свој, сил на ру ка 
Тво ја уби ме.
11. Ако ћеш ка ра ти чо вје ка за при је-

сту пе, рас то чи ће се као од мо ља ца кра-
со та ње го ва. Баш је ни шта сва ки чо вјек.
12. Слу шај *мо ли тву мо ју, †Го спо де, и 

чуј ја ук мој. Гле да ју ћи су зе мо је не мој му-
ча ти. Јер сам гост у Те бе и до шљак као и 
сви ста ри мо ји. *Псал. 4,1. †Псал. 28,1.
13. Не мој ме ви ше гњев но гле да ти, па ћу 

одах ну ти при је не го оти дем и ви ше ме не 
бу де.

Спасени праведник захваљује 
Богу; покорност и молба.

Начелнику пјевачком. Давидов псалам.

40.Ду го че ках Го спо да, и са же се к 
ме ни, и чу ви ку мо ју.

2. Из ва ди ме из ја ме, ко ја бу чи, и из 
гли ба, и по ста ви на ка мен но ге мо је, и 
утвр ди сто пе мо је.
3. И мет ну у уста мо ја пје сму но ву, хва лу 

Бо гу на ше му. Ви де мно ги, и по чи њу се 
бо ја ти Го спо да, и узда ти се у Ње га.
4. Бла го оно ме ко ји на Го спо да ста вља 

на да ње сво је, и не обра ћа се охо ли ма и 
они јем ко ји те же на лаж.
5. Мно га су чу де са Тво ја, ко ја си учи нио, 

Го спо де, Бо же мој, и мно ге су ми сли Тво је 
с на ма. Не ма ти рав на. Хтио бих ја вља ти и 
ка зи ва ти, али им бро ја не ма.
6. Жр тве и да ро ва не ћеш; Ти си ми уши 

отво рио; жр тве па ље ни це и ко ја се за 
гри јех при но си не тра жиш.
7. И по то ме ре кох: Ево идем, као што је у 

Књи зи пи са но за ме не:
8. Хо ћу чи ни ти во љу Тво ју, Бо же мој, и 

за кон је Твој ме ни у ср цу.
9. Ка зу јем прав ду на са бо ру ве ли ком; 

ево, уста сво јих не уста вљам; Го спо де, Ти 
знаш.
10. Прав де Тво је не са кри вам у ср цу свом, 

ка зу јем вјер ност Тво ју и спа се ње Тво  је; и 
не та јим ми ло сти Тво је и исти не Тво је од 
са бо ра ве ли ког.
11. Го спо де, не мој за тво ри ти ср ца сво је га 

од ме не; ми лост Тво ја и * исти на Тво ја јед-
на ко не ка ме чу ва ју. *Псал. 43,3.
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12. Јер ме оп ко ли ше зла не бро је на; сти-
го ше ме не прав де мо је, да не мо гу гле-
да ти; има их ви ше не го ко се на гла ви мо-
јој, ср це ме мо је оста ви.
13. *Го спо де, во љан бу ди из ба ви ти ме, Го-

спо де, по хи тај ми у по моћ. *Псал. 70,1.
14. Нек се *по сти де и по сра ме сви ко ји 

тра же по ги бао животу мо м! Нек се вра те 
на траг и по сти де ко ји ми же ле зло!

*Псал. 71,13.
15. Нек се по вра те у смет њи сво јој ко ји 

ми го во ре: Ха! ха!
16. Не ка се тје ше и ве се ле То бом сви ко ји 

тра же Те бе, Го спо де, и ко ји љу бе спа се ње 
Тво је, не ка јед на ко го во ре: Ве лики је Го-
спод!
17. Ја сам не сре ћан и ништ, не ка се Го-

спод по ста ра за ме! Ти си По моћ мо ја и 
Из ба ви тељ мој, Бо же мој, не ча си.

Јадиковање у болести због злурадијех 
непријатеља и невјернијех пријатеља.

Начелнику пјевачком. Псалам Давидов.

41.Бла го оно ме ко ји ра зу ми је ни-
ште га! Го спод ће га из ба ви ти 

у зли дан.
2. Го спод ће га са чу ва ти и по жи ви ће га; 

би ће бла жен на зе мљи. Не ће га да ти на 
во љу не при ја те љи ма ње го ви јем.
3. Го спод ће га укри је пи ти бол на на од ру. 

Са сви јем ми је њаш по сте љу ње го ву у бо-
ле сти ње го вој.
4. Ја ви чем: Го спо де, сми луј се на ме, ис-

ци је ли ду шу мо ју, са гри је ших ти.
5. Не при ја те љи мо ји го во ре злоб но за 

мене: »Када ће умри је ти, и име ње го во 
по ги ну ти?«
6. И ако ко до ђе да ме ви ди, ла ска; ср це 

њего во сла же у се би не прав ду, и оти-
шав ши ка зу је.
7. Шап ћу о ме ни ме ђу со бом не при ја-

те љи мо ји, и ми сле ми зло:
8. »Зла ствар до ђе на ње га, ле гао је; не ће 

ви ше уста ти.«
9. И чо вјек ми ра мо је га, у ко је га се уз дах, 

ко ји је ђа ше хљеб мој, по ди же на ме пе ту.

10. Али Ти, Го спо де, сми луј се на ме, и по-
диг ни ме; а ја ћу им вра ти ти.
11. По то ме ћу по зна ти да сам Ти мио, ако 

се не уз ра ду је не при ја тељ мој на да мном.
12. А ме не ци је ла са чу вај, и дај ми да сто-

јим пред ли цем Тво јим до ви је ка.
13. Бла го сло вен Бог Изра и љев од ви је ка 

до ви је ка. Амин, амин.

Жудња за Светињом у туђој земљи.
Начелнику пјевачком. Наук синова 
Корејевих.

42.Као што ко шу та тра жи по то -
ке, та ко ду ша мо ја тра жи Те-

бе, Бо же!
2. *Жед на је ду ша мо ја Бо га, Бо га жи-

во га, када ћу до ћи и по ка за ти се ли цу Бо-
жи је му? *Псал. 84,2.
3. Су зе су ми хљеб дан и ноћ, кад ми 

сва ки дан го во ре: Гдје је Бог твој?
4. Ду ша се мо ја про ље ва кад се опо ми-

њем ка ко сам хо дио сред мно го га људ-
ства, сту пао у дом Бож ји, а људ ство пра-
зну ју ћи пје ва ше и под ви ки ва ше.
5. Што си кло ну ла, ду шо мо ја, и што си 

жа ло сна? Уздај се у Бо га; јер ћу Га још сла-
ви ти, Спа си те ља мо је га и Бо га мо је га.
6. Кло ну ла је у ме ни ду ша за то Те по ми-

њем у зе мљи јор дан ској, на Ер мо ну, на 
го ри ма лој.
7. Без да на без да ну до зи вље гла сом сла-

по ва Тво јих; све во де Тво је и ва ли Тво ји 
на ме не на ва ли ше.
8. Да њу је ја вљао Го спод ми лост сво ју, а 

но ћу Му је пје сма у ме ни, мо ли тва Бо гу 
жи во та мо је га.
9. Ре ћи ћу Бо гу, Гра ду сво је му: За што си 

ме за бо ра вио? За што идем сје тан од па-
ко сти не при ја те ље ве?
10. Ко ји ми па ко сте, пре би ја ју ћи ко сти 

мо је, ру га ју ми се го во ре ћи ми сва ки дан: 
Гдје ти је Бог?
11. Што си кло ну ла, *ду шо мо ја, и што си 

жа ло сна? Уздај се у Бо га; јер ћу Га још сла-
ви ти, Спа си те ља мо је га и Бо га мо је га.

*Псал. 43,5.
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Наставак.

43.Су ди *ми, Бо же, и рас пра ви пар -
бу мо ју с на ро дом рђа вим! 

Од чо вје ка не пра вед но га и лу ка во га из-
ба ви ме. *Псал. 26,1.
2. Јер си ти Бог кр је по сти мо је; за што си 

ме од ба цио? За што идем сје тан од па ко-
сти не при ја те ље ве?
3. По шљи ви дје ло сво је и исти ну сво ју, 

не ка ме во де, и из ве ду на све ту го ру Тво ју 
и у дво ро ве Тво је.
4. Он да ћу при сту пи ти к жр тве ни ку Бо-

жи је му, к Бо гу ра до сти и ве се ља сво је га, и 
уз харфу сла ви ћу Те, Бо же, Бо же мој!
5. Што си кло ну ла, ду шо мо ја, и што си 

жа ло сна? Уздај се у Бо га; јер ћу Га још сла-
ви ти, Спа си те ља мо је га и Бо га мо је га.

Јадиковање што је Бог оставио 
народ свој.

Начелнику пјевачком. Наук синова 
Корејевих.

44.Бо же, сво јим уши ма слу ша смо, 
оци нам на ши при по ви је да ше 

дје ло ко је си учи нио у њи хо во ври је ме, у 
ста ро ври је ме.
2. Ру ком сво јом из гнао си на ро де, а њих 

по са дио; ис ко ри је нио си пле ме на, а њих 
намно жио.
3. Јер не за до би ше зе мље сво јим ма чем, 

ни ти им ми ши ца њи хо ва по мо же, не го 
Тво ја де сни ца и Тво ја ми ши ца, и свје т-
лост ли ца Тво је га, јер Ти би ја ху оми ље ли.
4. Бо же, Ца ре мој, ти си Онај исти, по-

шљи по моћ Ја ко ву!
5. С То бом ће мо из бо сти не при ја те ље 

сво је, и име ном Тво јим из га зи ће мо оне 
ко ји уста ју на нас.
6. Јер се не уздам у лук свој, ни ти ће ми 

мач мој по мо ћи.
7. Не го ћеш нас Ти из ба ви ти од не при ја-

те ља на ши јех, и не на вид ни ке на ше по-
сра ми ћеш. противнике
8. Бо гом ће мо се хва ли ти сва ки дан, и 

име Тво је сла ви ће мо до ви је ка.
9. Али сад си нас по вр гао и по сра мио, и 

не идеш с вој ском на шом.
10. Обра ћаш нас те бје жи мо ис пред не-

при ја те ља, и не при ја те љи нас на ши ха ра ју.

11. Дао си нас као ов це да нас је ду, и по 
на ро ди ма ра си јао си нас.
12. У бес цје ње си про дао на род свој, и 

ни је си му по ди гао ци је не.
13. Дао си нас на пот сми јех су сје ди ма на-

ши јем, да нам се ру га ју и сра мо те нас ко ји 
жи ве око нас.
14. На чи нио си од нас при чу у на ро да, 

гле да ју ћи нас ма шу гла вом ту ђин ци.
15. Сва ки је дан *сра мо та мо ја пре да 

мном, и стид је по пао ли це мо је *Псал. 69,7.
16. Од ри је чи потсмје ва че вих и ру га че-

вих, и од по гле да не при ја те ље вих и осве-
тникових.
17. Све ово сна ђе нас; али не за бо ра ви смо 

Те бе, ни ти пре сту пи смо за вје та Тво је га.
18. Не от сту пи на траг ср це на ше, и сто пе 

на ше не за ђо ше с пу та Тво је га.
19. Кад си нас био у зе мљи зма јев ској, и 

по кри вао нас сје ном смрт ни јем,
20. Он да да би ја смо за бо ра ви ли име 

Бо га сво је га и по ди гли ру ке сво је к Бо гу 
ту ђе му,
21. Не би ли Бог из на шао то? Јер Он зна 

тај не у *ср цу. *1.Сам. 16,7.
22. А уби ја ју нас за Те бе сва ки дан; с на ма 

по сту па ју као с ов ца ма кла ни ца ма.
23. Уста ни, што спа ваш, Го спо де! Про-

бу ди се, не мој нас од ба ци ти за сваг да.
24. За што кри јеш ли це сво је, за бо ра вљаш 

не во љу и му ку на шу?
25. Ду ша на ша па де у прах, ти је ло је на ше 

ба че но на зе мљу.
26. Уста ни, По мо ћи на ша, и из ба ви нас 

због ми ло сти сво је.

У славу Божијега помазаника 
и његове невјесте.

Начелнику пјевачком. Уз музичко упутство 
со сан. Наук синова Корејевих. Пјесма 
љубави.

45.Те че из ср ца мо је га ри јеч до-
бра; ре кох: Дје ло је мо је за Ца-

ра; је зик је мој тр ска хи тро га пи са ра.
2. Ти си нај љеп ши из ме ђу си но ва људ-

ских, бла го дат те че из уста Тво јих, јер Те 
је бла го сло вио Бог до ви је ка.

ПСАЛ МИ ДА ВИ ДО ВИ,  ГЛ. 43. 44. 45.
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3. При па ши, ју на че, уз бе дро сво је мач 
свој, част сво ју и кра со ту сво ју.
4. И та ко оки ћен по хи тај, сје ди на ко ла 

за исти ну и крот ку прав ду, и де сни ца ће 
тво ја по ка за ти чу де са.
5. Оштре су стри је ле Тво је; на ро ди ће па-

сти под власт Тво ју; про стри је ли ће ср ца 
не при ја те ља ца ре ви јех.
6. При је сто је Твој, Бо же, вје чан и не-

по ко ле бљив; скип тар је цар ства Тво је га 
скип тар пра ви це.
7. Љу биш прав ду и мр зиш на бе за ко ње; 

то га ра ди по ма за Те, Бо же, Бог Твој уљем 
ра до сти ви ше не го дру го ве Тво је.
8. Све ха љи не Тво је ми ри шу смир ном, 

ало јом и ка си јом. Ко ји жи ве у дво ри ма од 
ми ниј ске сло но ве ко сти, они те ве се ле.
9. Цар ске кће ри дво ре Те; с де сне Ти стра-

 не сто ји ца ри ца у офир ском зла ту.
10. Чуј, кће ри, по гле дај и обра ти к ме ни 

ухо сво је, за бо ра ви на род свој и дом оца 
сво је га.
11. И Ца ру ће оми ље ти ље по та тво ја; јер 

је Он *Го спод твој, и ње му се по кло ни.
*Иса. 54,5.

12. Кћи Ти ро ва до ћи ће с да ро ви ма, нај-
бо га ти ји у на ро ду Те бе ће мо ли ти.
13. Сва је укра ше на кћи ца ре ва из ну тра, 

ха љи на јој је зла том ис ки ће на.
14. У ве зе ној ха љи ни во де је к ца ру; за 

њом во де к Те би дје вој ке, дру ге ње зи не.
15. Во де их ве се ло и ра до сно, ула зе у 

двор ца рев.
16. Мје сто ота ца Тво јих би ће си но ви 

Тво  ји, по ста ви ћеш их кне зо ви ма по свој 
Зе мљи.
17. Учи ни ћу да се не за бо ра вља име Тво-

 је од ко ље на на ко ље но; по томе ће Те сла-
ви ти на ро ди ва ви јек ви је ка.

Господ је наша сигурна тврђава.
Начелнику пјевачком. Псалам Корејевих 
синова. Уз музичко упутство аламот.

46.Бог нам је Уто чи ште и Си ла, 
По моћ ник, ко ји се у не во ља-

ма бр зо на ла зи.
2. За то се не ће мо бо ја ти, да би се Зе мља 

по мје сти ла, и го ре се пре ва ли ле у ср це 
мо ри ма.

3. Не ка бу чи и ки пи во да њи хо ва, нек се 
пла ни не тре су од ва ла њи хо ви јех;
4. По то ци ве се ле град Бож ји, све ти стан 

Ви шње га.
5. Бог је усред ње га, не ће се по мје сти ти, 

Бог му по ма же од зо ре.
6. Уз бу ча ше на ро ди, за др ма ше се цар-

ства; али Он пу сти глас свој и Зе мља се 
рас та па ше.
7. Го спод над вој ска ма с на ма је, Бра нич 

је наш Бог Ја ко вљев.
8. Хо ди те и ви ди те дје ла Го спо да, ко ји 

учи ни чу де са на Зе мљи,
9. Пре ки де ра то ве до кра ја Зе мље, лук 

пре би, ко пље сло ми, и ко ла са же же ог њем.
10. Уто ли те и по знај те да сам Ја Бог; Ја 

сам уз ви шен по на ро ди ма, уз ви шен на 
Зе мљи. смирите се
11. Го спод над вој ска ма с на ма је, Бра нич 

је наш Бог Ја ко вљев.
Бог је Цар.

Начелнику пјевачком. Псалам синова 
Корејевих.

47.Сви на ро ди, за пље шти те ру ка-
ма, по клик ни те Бо гу гла сом 

ра до сни јем.
2. Јер је Ви шњи Го спод стра шан, Цар ве-

ли ки над свом Зе мљом.
3. По ко ри нам на ро де и пле ме на под 

но ге на ше.
4. Иза бра нам до сто ја ње на ше, кра со ту 

Ја ко ва, ко ји му оми ље. завичај
5. Иде Бог уз под ви ки ва ње, Го спод уз 

глас труб ни.
6. Пој те Бо гу, пој те; пој те Ца ру на ше му, 

пој те;
7. Јер је Бог Цар све Зе мље, пој те пје сму.
8. *Бог ца ру је над на ро ди ма; Бог сје ди на 

све том при је сто лу свом. *Псал. 93,1.
9. Кне зо ви на род ни са ста вља ју се с на-

ро дом Бо га Авра мо ва. Јер су шти то ви зе-
маљ ски Бо жи ји. Да је уз ви шен!

Радост Сиона због Божије 
помоћи у ратној невољи.

Пјесма. Псалам синова Корејевих.

48.Ве лик је Го спод и сла ван ве о ма 
у гра ду Бо га на ше га, на све тој 

го ри сво јој.
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2. Пре кра сна је ви си на, утје ха свој зе мљи 
го ра Сион, на сје вер ној стра ни ње зи ној 
град ца ра ве ли ко га.
3. Бог у дво ри ма ње го ви јем зна се да је 

Бра нич.
4. Јер, гле, ца ре ви се зе маљ ски са бра ше, 

али про ђо ше сви.
5. Ви дје ше и за чу ди ше се, пре па до ше се 

и по бје го ше.
6. Тре пет об у зе их он дје, му чи ше се као 

по ро ди ља.
7. Вје тром ис точ ним раз био си ко ра бље 

тар сиј ске.
8. Што слу ша мо то и ви ди мо у гра ду Го-

спо да над вој ска ма, у гра ду Бо га на ше га. 
Бог га утвр ди до ви је ка.
9. Ка зу је мо, Бо же, ми лост Тво ју усред 

цр кве Тво је.
10. Као што је име Тво је, Бо же, та ко је 

и хва ла Тво ја на кра је ви ма зе маљ ским; 
прав де је пу на де сни ца Тво ја.
11. Нек се ве се ли го ра Сион, нек се ра-

ду ју кће ри ју деј ске су до ва ра ди Тво ји јех.
12. По ђи те око Си о на и оби ђи те га, из-

број те ку ле ње го ве;
13. По гле дај те бе де ме ње го ве, раз мо-

три те дво ро ве ње го ве, да при по ви је да те 
мла ђим на ра шта ји ма.
14. Јер је овај Бог наш Бог уви јек и до ви-

је ка, он ће би ти Вођ наш до ви је ка.
Срећа се безбожникова завршава 

безбожниковом смрћу.
Начелнику пјевачком. Псалам синова 
Корејевих.

49.Слу шај те ово сви на ро ди, па-
зи те сви ко ји жи ви те по ва-

си ље ној,
2. Про ста ци и го спо до, бо га ти и си ро-

ма си.
3. Уста ће мо ја ка за ти пре му дрост, и ср це 

мо је ре ћи ће ра зум.
4. При гну ћу ухо сво је к при чи, уз харфу 

ћу отво ри ти за го нет ку сво ју.
5. Че га да се бо јим у зле да не, кад ме зло ба 

мо јих не при ја те ља оп ко ли?
6. Ко ји се уз да те у си лу сво ју, и хва ли те се 

ве ли ки јем бо гат ством сво јим!
7. Чо вјек не ће ни ка ко бра та осло бо ди ти, 

не ће да ти Бо гу от ку па за њ.

8. Ве лик је от куп за живот, и не ће би ти 
ниг да
9. Да ко до ви је ка жи ви, и не ви ди гро ба.
10. Сви ви де гдје уми ру као и не зна ли ца 

и без ум ник што ги ну, и оста вља ју дру-
ги ма има ње сво је.
11. Они ми сле да ће ку ће њи хо ве тра ја ти 

до ви је ка, и ста но ви њи хо ви од ко ље на на 
ко ље но; име ни ма сво јим зо ву зе мље;
12. Али чо вјек у ча сти не ће ду го оста ти, 

из јед на чи ће се са сто ком, ко ју ко љу.
13. Овај им се пут чи ни про би та чан, и 

ко ји за њи ма иду, хва ле ми сли њи хо ве;
14. Али ће их као ов це за тво ри ти у па-

као, смрт ће им би ти па стир; и ују тру хо-
ди ће по њи ма пра вед ни ци, и об лик њи хов 
збри са ће па као ра ста вив ши их с на се љем.
15. Али ће Бог живот мој из ба ви ти из ру-

 ку па кле них; јер ме Он при ма. подземља
16. Не бој се кад се ко бо га ти; кад ра сте 

сла ва до ма ње го ва.
17. Јер кад умре, не ће ни шта по ни је ти, 

ни ти ће по ћи за њим сла ва ње го ва.
18. Јер ду шу ње го ву бла го си ља ју за жи-

во та ње го ва, и сла ве те бе, што уга ђаш 
се би.
19. Али ће он оти ћи у стан ота ца сво јих, 

гдје сви је та ниг да не ви де.
20. Чо вјек у ча сти, ако ни је ра зу ман, из-

јед на чи ће се са сто ком, ко ју ко љу.
Права жртва захвалница.

Псалам Асафов.

50.Бог над бо го ви ма, Го спод, го во-
ри, и до зи ва Зе мљу од ис то ка 

сун ча но га до за па да.
2. Са Си о на, ко ји је врх кра со те, ја вља се 

Бог.
3. Иде Бог наш, и не му чи; пред Њим је 

огањ ко ји про жди ре, око Ње га је бу ра ве-
ли ка. ћути
4. До зи ва не бо озго и Зе мљу, да су ди на-

ро ду сво је му:
5. »Ску пи те ми све це мо је, ко ји су учи-

ни ли са Мном за вјет на жр тви.«
6. И не бе са огла си ше прав ду Ње го ву, јер 

је тај Су ди ја Бог.
7. »Слу шај, на ро де Мој, што ћу ти ка за-

 ти, Изра и љу, што ћу ти ја ви ти. Ја сам Бог, 
Бог твој.
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8. Не ћу те за жр тве тво је ка ра ти; тво је 
жр тве па ље ни це сваг да су пре да Мном.
9. Не тре ба Ми узи ма ти те ле та из до ма 

тво је га, ни ја ри ћа из то ро ва тво јих.
10. Јер је Мо је све гор ско зви јер је, и сто ка 

по пла ни на ма на хиљаде.
11. Знам све пти це по го ра ма, и кра со та 

пољ ска пре да Мном је.
12. Да оглад ним, не бих те би ре као, јер је 

Мо ја ва си ље на и све што је у њој.
13. Зар ја је дем ме со во луј ско, или крв ја-

ре ћу пи јем?
14. При не си Бо гу хва лу на *жр тву, и из-

вр шуј Ви шње му за вје те сво је. *Ос. 14,2.
15. При зо ви Ме у не во љи сво јој, из ба-

ви ћу те, и ти Ме про сла ви.«
16. А без бо жни ку ре че Бог: За што ка-

зу јеш уред бе Мо је и но сиш за вјет Мој у 
усти ма сво ји ма?
17. А сам мр зиш на на у ку, и ри је чи Мо је 

ба цаш за ле ђа.
18. Кад ви диш лу пе жа, при ста јеш с њим, 

и с пре љу бо чин ци ма имаш ди јел.
19. Уста си сво ја пу стио да го во ре зло, и 

је зик твој пле те при је ва ре.
20. Сје диш и го во риш на бра та сво је га, 

си на ма те ре сво је опа даш.
21. Ти си то чи нио, Ја му чах, а ти по ми-

сли да сам Ја као ти. Об ли чи ћу те, мет ну 
ћу ти пред очи гри је хе тво је.
22. Ра зу миј те ово ко ји за бо ра вља те Бо га, 

ина че ћу вас згра би ти, па вас не ће ни ко 
из ба ви ти.
23. Онај Ме не по шту је ко ји при но си 

хва лу на жр тву и ко ји је пу тем на опа зу. Ја 
ћу му по ка за ти спа се ње Бо жи је.

Давидова покајничка молитва.
Начелнику пјевачком. Псалам Давидов. 
Кад дође пророк Натан, после Давидовог 
посрнућа са Витсавејом. (2.Самуилова 12)

51.Сми луј се на ме, Бо же, по ми-
ло сти сво јој, и по ве ли кој до-

бро ти сво јој очи сти бе за ко ње мо је.
2. Опе ри ме до бро од бе за ко ња мо је га, и 

од гри је ха мо је га очи сти ме.

3. Јер ја знам при је сту пе сво је, и гри јех је 
мој јед на ко пре да мном.
4. Са мо ме Те би згри је ших, и на Тво је очи 

зло учи них, а Ти си пра ве дан у ри је чи ма 
сво јим и чист у су ду сво јем.
5. Гле, у бе за ко њу ро дих се, и у гри је ху за-

труд ње ма ти мо ја мном.
6. Гле, исти ну љу биш у ср цу, и из ну тра ја-

вљаш ми му дрост.
7. По кро пи ме исо пом, и очи сти ћу се; 

умиј ме, и би ћу бје љи од сни је га.
8. Дај ми да слу шам ра дост и ве се ље, да се 

пре ну ко сти ко је си по тро.
9. Од вра ти ли це сво је од гри је ха мо јих, и 

сва бе за ко ња мо ја очи сти.
10. Учи ни ми, Бо же, чи сто *ср це, и дух 

прав по но ви у ме ни. *При че 20,9.  обнови
11. Не мој ме од врг ну ти од ли ца сво је га, и 

Све то га Ду ха сво је га не мој узе ти од ме не.
12. Вра ти ми ра дост спа се ња сво је га, и 

дух вла да лач ки не ка ме пот кри је пи.
13. На у чи ћу бе за ко ни ке пу те ви ма Тво-

јим, и гр је шни ци к Те би ће се обра ти ти.
14. Из ба ви ме од кр ви, Бо же, Бо же, Спа-

си те љу мој, и је зик ће мој гла си ти прав ду 
Тво ју.
15. Го спо де, отво ри уста мо ја, и она ће ка-

за ти хва лу Тво ју.
16. Јер жр тве не ћеш: Ја бих је при нио; за 

жр тве па ље ни це не ма риш.
17. Жр тва је Бо гу дух скру шен, ср ца скру-

ше на и по ни ште на не од ба цу јеш, Бо же.
18. По до бро ти сво јој, Го спо де, чи ни до-

бро Си о ну, по диг ни зи до ве је ру са лим ске.
19. Он да ће Ти би ти ми ле жр тве *прав де, 

при но си и жр тве па ље ни це; он да ће ме-
та ти на жр тве ник Твој те о це. *Мал. 3,3.

Праведникова утјеха кад 
га нападају опадачи.

Начелнику пјевачком. Наук Давидов. Кад 
дође Доик Идумејац и проказа Саулу да је 
Давид дошао у кућу Авимелехову.

52.Што се хва лиш не ва љал ством, 
сил ни? Ми лост је Бо жи ја 

сва ки дан са мном.
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2. Не прав ду из ми шља је зик твој; он је у 
те би као бри тва на о штре на, лу ка ви!
3. Во лиш зло не го до бро, во лиш ла га ти 

не го исти ну го во ри ти.
4. Љу биш сва ко ја ке ри је чи од по ги бли, и 

је зик лу кав.
5. То га ра ди Бог ће те по ра зи ти са сви јем, 

из ба ци ће те и иш чу па ће те из ста на, и ко-
ри јен твој из зе мље жи ви јех.
6. Ви дје ће пра вед ни ци и по бо ја ће се, и 

пот сми је ва ће му се:
7. Гле чо вје ка ко ји не др жа ше у Бо гу кр је-

по ст сво ју, не го се узда ше у ве ли чи ну бо-
гат ства сво је га и утвр ђи ва ше се зло ћом 
сво јом.
8. А ја, као ма сли на зе ле на у до му Го спод-

њем, уздам се у ми лост Бо жи ју без пре-
стан ка и до ви је ка.
9. До ви је ка ћу хва ли ти Те бе, јер до бро 

чи ниш, и узда ћу се у име Тво је; јер си до-
бар све ци ма сво јим.

Уздисање за ослобођењем од 
опште људске покварености.

Начелнику пјевачком. Уз свиралу. 
Наук Давидов.

53.Ре че без ум ник у ср цу сво је му: 
Не ма Бо га; про не ва ља ли ше 

се и за гр дје ше у бе за ко њу, не ма ни ко га 
до бро да тво ри.
2. Бог с Не ба по гле да на си но ве чо вје чи је 

да ви ди има ли ко ји ра зу ман, и тра жи ли 
ко ји Бо га.
3. Сви за стра ни ше, сви се по ква ри ше, 

не ма ни ко га до бро да тво ри, не ма нијед-
но га.
4. Зар не ће да се ура зу ме ко ји год чи не 

бе за ко ње, је ду на род Мој као што је ду 
хљеб, и не при зи ва ју Бо га?
5. Дрх та ће од стра ха гдје стра ха не ма. 

Јер ће Бог ра су ти ко сти они јех ко ји 
уста ју на те бе. Ти ћеш их по сра ми ти, јер 
их Бог од вр же.
6. Ко ће по сла ти са Си о на спа се ње Изра-

и љу? Кад Бог по вра ти за ро бље ни на-
род свој, ра до ва ће се Ја ков, ве се ли ће се 
Изра иљ.

Молитва за спасење.
Начелнику пјевачком. Уз жице. Наук 
Давидов. Кад дођоше Зифеји и казаше 
Саулу: Давид се крије код нас.

54.Бо же, име ном сво јим по мо зи 
ми, и кр је по шћу сво јом од-

бра ни ме на су ду.
2. Бо же, усли ши мо ли тву мо ју, чуј ри је чи 

уста мо јих.
3. Јер ту ђи ни уста ше на ме, и сил ни тра же 

живот мој; не ма ју Бо га пред со бом.
4. Гле, Бог је По моћ ник мој, Го спод да је 

сна гу животу мом.
5. Обра ти ће зло на не при ја те ље мо је, 

исти ном сво јом ис три је би ће их.
6. Ра до ћу при ни је ти жр тву, про сла ви ћу 

име Тво је, Го спо де, јер је до бро.
7. Јер ме из ба вљаш од сва ке не во ље, и на 

не при ја те ље мо је без стра ха гле да око мо је.

Молитва за заштиту од лажне браће. 
Утјеха у Господу.

Начелнику пјевачком. Уз жице. 
Наук Давидов.

55.Усли ши, Бо же, *мо ли тву мо ју, 
и не мој се са кри ти од мо ље-

ња мо је га. *Псал. 54,2.
2. Па зи, и са слу шај ме; цви лим у ја ду 

свом и уз ди шем
3. Од ви ке не при ја тељ ске и од до са де без-

бо жнич ке; јер ди жу на ме зло, и у гње ву 
го не ме.
4. Ср це је мо је уз дрх та ло у ме ни, и страх 

смрт ни по па де ме;
5. Страх и тре пет до ђе на ме, и гро за по-

д у зе ме.
6. И ре кох: Ко би ми дао кри ла го лу би ња, 

ја бих од ле тео и по чи нуо;
7. Да ле ко бих по бје гао, и на ста нио се у 

пу сти њи.
8. По хи тао бих да уте чем од ви хо ра и од 

бу ре.
9. По ра зи, Го спо де, и раз ди је ли је зи ке њи-

хо ве, јер ви дим на си ље и сва ђу у гра ду;
10. Да њу и но ћу то хо ди по зи до ви ма 

ње го ви јем; зло чин ство је и му ка по сред 
ње га.
11. Усред ње га је по ги бао, с ули це ње го ве 

не од ла зи при је ва ра и лу кав ство.
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12. Јер не ру жи ме не при ја тељ мој, то бих 
под нио; не уста је на ме јав ни не на вид-
ник, од ње га бих се са крио.
13. Не го ти ко ји си ми био то што ја сам, 

друг мој и зна нац мој,
14. С ко јим ми бје ше ра дост ди је ли ти 

тај ну, и у дом Бож ји хо дих кроз са бор на-
род ни.
15. Не ка их угра би смрт, не ка жи ви си ђу 

у па као, јер је зло чин ство у ста ну њи-
хо ву и у њи ма. подземље
16. Ја Бо га при зи вљем, и Го спод ће ме 

спа сти.
17. Ве че ром и ју тром и у под не ту жим и 

уз ди шем, и чу ће глас мој;
18. Учи ни ће, те ће ду ша мо ја би ти мир на 

од они јех ко ји на па да ју на ме, јер их 
мно го имам.
19. Да усли ши, и укро ти их Бог, ко ји 

жи ви одви је ка; јер се не ми је ња ју и не 
бо је се Бо га.
20. Ди жу ру ке сво је на оне ко ји су с њи ма 

у ми ру, и рас ки да ју сво ју дру жбу.
21. Уста су им ме ка као ма сло, а на ср цу 

им је рат. Ри је чи су им бла же од уља, али 
су го ли ма че ви.
22. Ста ви на Го спо да бре ме сво је, и Он ће 

те пот кри је пи ти. Не ће да ти до ви је ка пра-
вед ни ку да по ср не.
23. Ти ћеш их, Бо же, сва ли ти у ја му по ги-

бли; кр во пи је и лу ка ви не ће са ста ви ти по-
ло ви не да на сво јих. А ја се у Те бе уздам.

Молитва за утјеху у гоњењу.
Начелнику пјевачком.
Запис Давидов, кад га Филистеји 
ухватише у Гату. (1. Самуилова 21,11)

56.Сми луј се на ме, Бо же, јер чо-
вјек хо ће да ме про гу та, не-

при ја тељ ме сва ки дан при тје шњу је.
2. Не при ја те љи мо ји сва ки дан тра же да 

ме про гу та ју; јер мно ги на па да ју на ме 
охо ло.
3. Кад ме је страх, ја се у Те бе уздам.
4. Бо гом се хва лим за ри јеч Ње го ву; у 

Бо га се уздам, не бо јим се; шта ће ми учи-
ни ти ти је ло? смртник
5. Сва ки дан из вр ћу ри је чи мо је; што год 

ми сле, све ме ни о злу.
6. Ску пља ју се, при кри ва ју се, па зе за пе-

та ма мо ји ма; јер тра же живот мој.

7. Код ова ке зло ће из ба ви од њих, у гње ву 
обо ри на ро де, Бо же.
8. У Те бе је из бро је но мо је по ту ца ње, 

су зе се мо је чу ва ју у су ду код Те бе, оне су 
у књи зи Тво јој.
9. Не при ја те љи мо ји усту па ју на траг, кад 

Те бе при зи вљем; по том знам да је Бог са 
мном.
10. Бо гом се хва лим за ри јеч Ње го ву, Го-

спо дом се хва лим за ри јеч Ње го ву.
11. У Бо га се уздам, не бо јим се; шта ће 

ми учи ни ти чо вјек?
12. Те би сам се, Бо же, за вје то вао; Те бе ћу 

хва ли ти;
13. Јер си из ба вио *ду шу мо ју од смр ти, 

но ге мо је од спо ти ца ња, да бих хо дио пред 
ли цем Бож јим, у свје тло сти жи ви јех.

*О Јо ву 33,30.

Молитва Давидова за помоћ. 
Величање милости Божије.

Начелнику пјевачком. Немој погубити. 
Запис Давидов, кад од Саула утече у 
пећину.

57.Сми луј се на ме, Бо же, сми луј 
се на ме; јер се у Те бе узда ду-

ша мо ја, и под сјен кри ла Тво јих скла њам 
се док не про ђу не во ље.
2. При зи вам Бо га Ви шње га, Бо га, ко ји 

ми до бро чи ни;
3. Да по шље с Не ба и са чу ва ме, да по-

сра ми оно га ко ји тра жи да ме про ждре; да 
по шље Бог ми лост сво ју и исти ну сво ју.
4. Ду ша је мо ја ме ђу ла во ви ма, ле жим 

ме ђу они ма ко ји ди шу пла ме ном. Зу би су 
си но ва људ ских ко пља и стри је ле, и њи-
хов је зик мач оштар.
5. Уз ви си се ви ше не бе са, Бо же, по свој 

зе мљи не ка бу де сла ва Тво ја!
6. Мет ну ше зам ку но га ма мо ји ма, и сте-

го ше ду шу мо ју, ис ко па ше пре да мном 
ја му, и са ми па до ше у њу.
7. Утвр ди ло се ср це мо је, Бо же, утвр ди ло 

се ср це мо је; пје ва ћу Те и сла ви ћу.
8. Про бу ди се, сла во мо ја, про бу ди се, 

псал ти ре и харфо; ус та ћу ра но.
9. Хва ли ћу Го спо да по на ро ди ма, пје ва ћу 

Ти по пле ме ни ма.
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10. Јер је ве ли ка до *не бе са ми лост Тво ја, 
и исти на Тво ја до обла ка. *Псал. 108,4.
11. Уз ви си се ви ше не бе са, Бо же, по свој 

Зе мљи не ка бу де сла ва Тво ја!

Бог је Судија на земљи.
Начелнику пјевачком. Немој погубити. 
Запис Давидов.

58.Го во ри те ли за и ста исти ну, сил -
ни, су ди те ли пра во, си но ви 

чо вје чи ји?
2. Та, бе за ко ња са ста вља те у ср цу, ме ће те на 

мје ри ла зло чин ства ру ку сво јих на зе мљи.
3. Од са мо га ро ђе ња за стра ни ше бе за ко-

ни ци, од утро бе ма те ри не ту ма ра ју го во-
ре ћи лаж.
4. У њи ма је јед као јед зми ји њи, као глу хе 

аспи де, ко ја за ти ску је ухо сво је,
5. Ко ја не чу је гла са ба ја чу, вра ча ру, вје-

шту у вра ча њу.
6. Бо же, по ло ми им зу бе у усти ма њи хо-

ви јем; раз биј че љу сти ла во ви ма, Го спо де!
7. Нек се про ли ју као во да, и не ста не их. Кад 

пу сте стри је ле, не ка бу ду као сло мље не.
8. Као пуж, ко ји се раш чи ња, не ка иш-

чи ле; као ди је те, ко је же на по ба ци, не ка 
не ви де сун ца.
9. При је не го ко тло ви ва ши осје те то-

пло ту од пот па ље на тр ња, и си ро во и на-
гор је ло не ка раз не се ви хор.
10. Об ра до ва ће се пра вед ник кад ви ди 

осве ту, опра ће но ге сво је у кр ви без бо-
жни ко вој.
11. И ре ћи ће љу ди: За и ста има пло да пра-

вед ни ку! За и ста је Бог Су ди ја на *зе мљи!
*Проп. 5,8.9.

Молитва за помоћ Божију против 
замки пакоснијех непријатеља.

Начелнику пјевачком. Немој погубити. 
Запис Давидов, кад Саул посла да чувају 
кућу да би га убили. (1. Самуилова 19,11)

59.Из ба ви ме од не при ја те ља мо-
јих, Бо же мој, и од они јех, 

што уста ју на ме, за кло ни ме.
2. Из ба ви ме од они јех ко ји чи не бе за-

ко ње, и од кр во пи ја са чу вај ме.
3. Ево зло на ми шља ју ду ши мо јој, ску-

пља ју се на ме сил ни, без кри ви це мо је и 
без гри је ха мо је га, Го спо де.

4. Без кри ви це мо је стје чу се и ору жа ју 
се; уста ни за ме не, и гле дај.
5. Ти, Го спо де, Бо же над вој ска ма, Бо же 

Изра и љев, про бу ди се, оби ђи све ове на-
ро де, не мој по жа ли ти од мет ни ка.
6. Нек се вра те уве че, ла ју као пси и иду 

око гра да.
7. Ево ру же је зи ком сво јим, мач им је у 

усти ма, јер, ве ле: Ко ће чу ти?
8. Али Ти ћеш се, Го спо де, сми ја ти њи ма 

и по сра ми ти све ове на ро де.
9. Они су ја ки, али ја на Те бе по гле дам, 

јер си ти Бог Чу вар мој.
10. Бог, ко ји ме ми лу је, иде пре да мном, 

Бог ми да је без стра ха да гле дам не при ја-
те ље сво је.
11. Не мој их по би ти, да не би за бо ра вио 

на род мој; ра спи их си лом сво јом и обо ри 
их, Го спо де, Бра ни чу наш,
12. За гри јех уста њи хо ви јех, за ри је чи 

је зи ка њи хо ва; нек се ухва те у охо ло сти 
сво јој за кле тву и лаж ко ју су го во ри ли.
13. Ра спи у гње ву, ра спи, да их не ма; и 

не ка по зна ју да Бог вла да над Ја ко вом и 
до кра је ва зе маљ ских.
14. Нек се вра те уве че, ла ју као пси и иду 

око гра да.
15. Не ка ту ма ра ју тра же ћи хра не, и не 

на си тив ши се не ка но ћи про во де.
16. А ја ћу пје ва ти си лу Тво ју, ра но ују-

тру гла си ти ми лост Тво ју; јер си ми био 
Одбра на и Уто чи ште у дан не во ље мо је.
17. Си ло мо ја, Те би ћу пје ва ти, јер си Ти 

Бог Чу вар мој, Бог ко ји ме ми лу је.

Молитва у вријеме рата.
Начелнику пјевачком. Уз музичку справу 
сусан едут. Запис Давидов. За учење; кад 
војева са Сиријом Месо по тамском и 
Сиријом Совском, и кад враћајући се 
поби осамнаест тисућа Сираца у Сланој 
долини. (2.Самуилова 8,3.13)

60.Бо же, ра ср дио си се на нас, ра-
суо си нас, гње вио си се; по-

вра ти нас.
2. За тре сао си Зе мљу, и раз ва лио си је; 

стег ни ра сје ли не ње зи не, јер се њи ше.
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3. Дао си на ро ду сво је му да по зна љу ту 
не во љу, на по јио си нас ви на од ко је га се 
за не со смо.
4. По диг ни за ста ву за оне ко ји Те се бо је, 

да уте ку од лу ка,
5. Да се из ба ве ми ли Тво ји. По мо зи де-

сни цом сво јом и усли ши ме.
6. Бог ре че у Све ти њи сво јој: Ве се ли ћу 

се, раз ди је ли ћу Си хем, и до ли ну Со хот 
раз мје ри ћу.
7. Мој је Га лад, Мој је Ма на си ја, Је фрем је 

кр је пост гла ве Мо је, Ју да скип тар Мој,
8. Мо ав ча ша Мо ја, из ко је се уми вам, на 

Едо ма пру жи ћу обу ћу сво ју. Пје вај Ми, 
фи ли стеј ска зе мљо!
9. Ко ће ме од ве сти у твр ди град? Ко ће ме 

от пра ти ти до Едо ма?
10. Зар не ћеш ти, Бо же, ко ји си нас од ба-

цио, и не идеш, Бо же, с вој ском на шом?
11. Дај нам по моћ у тје ско би. А одбра на 

је чо вје чи ја уза луд.
12. Бо гом смо ја ки; Он га зи не при ја те ље 

на ше.

Молитва потиштеног цара.
Начелнику пјевачком. Уз жице. Давидов 
псалам.

61.Чуј, Бо же, ви ку мо ју, слу шај *мо  -
ли тву мо ју.

*Псал. 55,1.
2. Од кра ја зе мље ви чем к Те би, кад кло-

 ну ср це мо је. Из ве ди ме на го ру, гдје се не 
мо гу по пе ти.
3. Јер си Ти Уто чи ште мо је, твр ди За клон 

од не при ја те ља.
4. Да жи вим у ста ну Твом до ви је ка, и по-

чи нем под кро вом кри ла Тво јих.
5. Јер Ти, Бо же, чу јеш за вје те мо је и да-

јеш ми до сто ја ње они јех ко ји по шту ју 
име Тво је.
6. *До дај да не к да ни ма ца ре ви јем, и го ди-

 не ње го ве про ду жи од ко ље на на ко ље но.
*Псал. 21,4.

7. Не ка ца ру је до ви је ка пред Бо гом; за-
по вје ди ми ло сти и исти ни не ка га чу ва ју.
8. Та ко ћу пје ва ти име ну Тво је му сваг да, 

из вр шу ју ћи за вје те сво је сва ки дан.

Уздање у Бога. 
Ништавило човјечије.

Начелнику пјевача Идутуновијех. Псалам 
Давидов.

62.Та, у Бо га је мир ду ши мо јој, од 
Ње га је спа се ње мо је!

2. Та, Он је Град мој и Спа се ње мо је, Уто-
чи ште мо је, не ћу по ср ну ти нима ло.
3. До кле ће те на па да ти на чо вје ка? Сви 

хо ће те да га обо ри те као зид на ва љен, као 
огра ду ис про ва љи ва ну.
4. Баш на у ми ше да га сврг ну с ви си не, 

оми ље им лаж, усти ма бла го си ља ју, а у 
ср цу ку ну.
5. Да, у Бо гу се сми ри, ду шо мо ја; јер је у 

Ње му над мој.
6. Он је Град мој и Спа се ње мо је, Уто чи-

ште мо је, не ћу по ср ну ти.
7. У Бо гу је спа се ње мо је и сла ва мо ја, 

твр ди град и при ста ни ште ме ни је у Бо гу.
8. На ро де, уздај се у Ње га у сва ко до ба; 

из ли вај те пред Њим ср це сво је; Бог је 
на ше Уто чи ште.
9. Та, си но ви су про стач ки ни шта, си-

но ви су го спод ски лаж, да се мет ну на мје-
ри ла, би ли би лак ши не го ни шта.
10. Не уздај те се у власт ни у оти ма ње, не-

мој те би ти ни шта ви; кад ра сте бо гат ство, 
не дај те да вам *ср це при о не за њ. *Је зек. 28,5.
11. Јед ном ре че Бог и ви ше пу та чух, да је 

кр је пост у Бо га.
12. И у Те бе је, Го спо де, ми лост; јер Ти 

пла ћаш сва ко ме по дје ли ма ње го ви јем.
Чежња за Богом у Његовој Светињи.

Псалам Давидов, кад бијаше у пустињи 
Маон. (1.Самуилова 23,25)

63.Бо же, Ти си Бог мој, к Те би ра-
ним, жед на је Те бе ду ша мо ја, 

за То бом че зне ти је ло мо је у зе мљи су хој, 
жед ној и без вод ној.
2. Та ко бих Те угле дао у Све ти њи, да бих 

ви дио си лу Тво ју и сла ву Тво ју.
3. Јер је до бро та Тво ја бо ља од жи во та. 

Уста би мо ја хва ли ла Те бе;
4. Та ко бих Те бла го си љао за жи во та 

сво га, у име Тво је по ди гао бих ру ке сво је.
5. Као са лом и уљем на си ти ла би се ду ша 

мо ја, и ра до сни јем гла сом хва ли ла би Те 
уста мо ја.
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6. Кад Те се сје ћам на по сте љи, све ноћ не 
стра же раз ми шљам о Те би.
7. Јер си ти По моћ мо ја, и у сје ну кри ла 

Тво јих ве се лим се.
8. Ду ша се мо ја при ли је пи ла за Те бе, де-

сни ца Тво ја др жи ме.
9. Ко ји тра же по ги бао ду ши мо јој, они ће 

оти ћи под зе мљу.
10. Из ги ну ће од ма ча, и до па шће ли си-

ца ма.
11. А цар ће се ве се ли ти о Бо гу, хва ли ће 

се сва ки ко ји се ку не Њим, кад се за ти сну 
уста они ма ко ји го во ре лаж.

Молитва Давидова да га Господ 
заштити од опадача.

Начелнику пјевачком. Псалам Давидов.

64.Чуј, Бо же, глас мој у ја ду мом; 
од стра шно га не при ја те ља 

са чу вај жи вот мој.
2. Са криј ме од го ми ле бе за ко ни ка, од 

че те зло чи на ца,
3. Ко ји на о штри ше је зик свој као мач, 

стри је ља ју ри је чи ма, ко је за да ју ра не,
4. Да би из по та је уби ли пра во га. Из не-

на да уда ра ју на њ и не бо је се;
5. Утвр ђу ју се бе у зли јем на мје ра ма, до-

го ва ра ју се ка ко ће зам ке са кри ти, ве ле: 
Ко ће их ви дје ти?
6. Из ми шља ју зло чин ства и го во ре: Свр-

ше но је! Шта ће се ра ди ти, сми шље но је! А 
што је уну тра и ср це у чо вје ку ду бо ко је.
7. Али ће их Бог по ра зи ти; уда ри ће их 

стри је ла из не на да.
8. Обо ри ће је дан дру го га је зи ком сво јим. 

Ко их год ви ди, бје жа ће од њих.
9. Сви ће се љу ди бо ја ти и ка зи ва ће чу до 

Бо жи је, и по зна ће у то ме дје ло Ње го во.
10. А пра вед ник ће се ве се ли ти о Го спо ду 

и узда ће се у Ње га, и хва ли ће се сви ко ји 
су пра ва ср ца.

Захвална пјесма народа Божијега 
за духовне и тјелесне дарове.

Начелнику пјевачком. Псалам Давидов. 
Пјесма.

65.У те би је узда ње, Бо же, Те би при -
па да хва ла на Си о ну, и Те  би се 

из вр шава ју за вје ти.

2. Ти слу шаш мо ли тву; к Те би до ла зи 
сва ко ти је ло.
3. Бе за ко ња ме при ти ску ју, Ти ћеш очи-

сти ти гри је хе на ше.
4. Бла го оно ме ко га из би раш и при маш, 

да жи ви у дво ру Твом! На си ти ће мо се 
до б ром до ма Тво је га, све ти њом цр кве 
Тво је.
5. Див но нам од го ва раш по прав ди сво-

јој, Бо же, Спа си те љу наш, Узда ни цо сви-
јех кра је ва зе маљ ских, и на ро да пре ко 
мо ра да ле ко.
6. Ко ји си по ста вио го ре сво јом си лом, 

опа сао се ја чи ном,
7. Ко ји ути ша ваш ху ку мор ску, ху ку ва ла 

њи хо ви јех и бу ну по на ро ди ма!
8. Бо је се Тво јих чу де са ко ји жи ве на кра-

је ви ма зе маљ ским; све што се ја вља ју-
тром и ве че ром Ти бу диш да сла ви Те бе.
9. Над гле даш зе мљу и за ли ваш је, обил но 

је обо га ћа ваш; по ток је Бож ји пун во де, 
спре маш за њих жи то, јер си та ко уре дио.
10. Бра зде ње зи не на па јаш, рав ниш 

гру де ње зи не, ки шним ка пља ма раз мек-
ша ваш је, бла го си љаш је да ра ђа.
11. Ти вјен ча ваш го ди ну, ко јој до бро чи-

ниш; сто пе су Тво је пу не ма сти.
12. Ти ју па ше по пу сти ња ма, и ху мо ви 

се опа су ју ра до шћу. бујају
13. Лу ке се оси па ју ста ди ма, и по ља се за-

о ди је ва ју пше ни цом; ве се ле се и пје ва ју.
ливаде

Захвалност Богу што је мудро 
водио народ свој.

Начелнику пјевачком. Пјесма. Псалам.

66.По клик ни Бо гу, сва Зе мљо!
2. За пје вај те сла ву име ну Ње-

го ву, дај те Му хва лу и сла ву.
3. Ре ци те Бо гу: Ка ко си стра шан у дје-

ли ма сво јим, због ве ли ке си ле Тво је ла-
ска ју Ти не при ја те љи Тво ји.
4. Сва Зе мља нек се по кло ни Те би и по је 

Те би, не ка по је име ну Тво је му.
5. Хо ди те и ви ди те дје ла Бо га стра шно га у 

дје ли ма Његовим над си но ви ма људ ским.
6. Он је пре тво рио мо ре у су хо ту, пре ко 

ри је ке при је ђо смо но га ма; он дје смо се 
ве се ли ли о Ње му;
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7. Вла да си лом сво јом уви јек, очи Ње го-
 ве гле да ју на на ро де. Бун тов ни ци, да се 
ни је сте по ди гли!
8. Бла го си љај те, на ро ди, Бо га на ше га, и 

гла си те хва лу Ње му.
9. Он нам је да ро вао жи вот, и ни је дао да 

по кли зне но га на ша.
10. Ти си нас оку шао, Бо же, пре то пио си 

нас, као *сре бро што се пре та па. *Зах. 13,9.
11. Увео си нас у мре жу, мет нуо си бре ме 

на ле ђа на ша.
12. Дао си нас у ја рам чо вје ку, уђо смо у 

огањ и у во ду; али си нас из вео на од мор.
13. Ући ћу у дом Твој са жр тва ма што се 

са жи жу, из вр ши ћу Ти за вје те сво је,
14. Ко је ре ко ше уста мо ја, и ка за је зик 

мој у тје ско би мо јој. потиштености
15. Жр тве па ље ни це пре ти ле ћу ту при-

ни је ти с ди мом од пре ти ли не ов нуј ске, 
при ни је ћу Ти те о це с ја ри ћи ма.
16. Хо ди те, чуј те сви ко ји се бо ји те Бо га, ја 

ћу вам ка за ти шта је учи нио ду ши мо јој.
17. К Ње му за ви ках усти ма сво јим, и је-

зи ком сво јим про сла вих Га.
18. Да сам ви дио у ср цу свом *бе за ко ње, 

не би ме усли шио †Го спод.
*О Јо ву 11,14. †При че 15,29.

19. Али Бог усли ши, при ми глас мо ље ња 
мо је га.
20. Бла го сло вен Бог, ко ји не од вр же мо ли-

тве мо је и не оста ви ме без ми ло сти сво је!

Слављење Бога за благослов 
који је излио на све народе.

Начелнику пјевачком. Уз жице. Псалам. 
Пјесма.

67.Бо же, бу ди нам *ми ло стив и 
бла го си љај нас, оба сја вај нас 

ли цем сво јим, *4.Мој. 6,25.
2. Да би се знао на Зе мљи пут Твој, по 

сви ма на ро ди ма спа се ње Тво је.
3. Да Те сла ве на ро ди, Бо же, да Те сла ве 

сви на ро ди!
4. Да се ве се ле и ра ду ју пле ме на; јер су-

диш на ро ди ма пра во, и пле ме ни ма на Зе-
мљи упра вљаш.
5. Да Те сла ве на ро ди, Бо же, да Те сла ве 

сви на ро ди!

6. Зе мља да де плод свој. Да нас бла го-
си ља Бог, Бог наш!
7. Да нас бла го си ља Бог, и да Га се бо је сви 

кра је ви зе маљ ски!

Пјесма побједе.
Начелнику пјевачком. Давидов Псалам. 
Пјесма.

68.Ус та ће Бог, и ра су ће се не при-
ја те љи Ње го ви, и по бје ћи ће 

од ли ца Ње го ва ко ји мр зе на Њ.
2. Ти ћеш их ра заг на ти као дим што се 

раз го ни; као што се во сак то пи од ог ња, 
та ко ће без бо жни ци из ги ну ти од ли ца 
Бо жи је га.
3. А пра вед ни ци ће се ве се ли ти, ра до-

ва ће се пред Бо гом, и сла ви ти у ра до сти.
4. Пој те Бо гу, по пи је вај те име ну Ње го ву; 

рав ни те пут Оно ме што иде пре ко пу-
сти ње; Го спод Му је име, ра дуј те Му се.
5. Отац је си ро та ма и Су ди ја удо ви ца ма 

Бог у све то ме ста ну свом.
6. Бог сам ци ма да је за дру гу, су жње из-

во ди на мје ста обил на, а не по кор ни жи ве 
гдје је су ша.
7. Бо же, кад си ишао пред на ро дом сво-

јим, кад си ишао пре ко пу сти ње,
8. Зе мља се тре си ја ше, и не бо се рас та-

па ше од ли ца Бо жи је га, и овај Си нај од 
ли ца Бо га, Бо га Изра и ље ва.
9. Бла го дат ни си дажд из ли вао, Бо же, и 

кад из не ма га ше до сто ја ње Тво је, Ти си га 
кри је пио.
10. Ста до Тво је жи вља ше он дје; по до-

бро ти сво јој, Бо же, Ти си го то вио хра ну 
јад но ме.
11. Го спод да је ри јеч; гла сни ка ве ли ко је 

мно штво.
12. Ца ре ви над вој ска ма бје же, бје же, а 
ко ја сје ди до ма, ди је ли пли јен. домаћица
13. Сми рив ши се у сво јим кра је ви ма, ви 

сте као го лу би ца, ко јој су кри ла по сре-
бре на а пер је јој се злат ни.
14. Кад је Све мо гу ћи ра си пао ца ре ве на 

овој зе мљи, она се бли ста ше као сни јег на 
*Сел мо ну. *4.Мој. 33,41.42.
15. Го ра је ва сан ска го ра Бо жи ја; го ра је 

ва сан ска го ра ху мо ви та.
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16. За што гле да те за ви дљи во, го ре ху-
мо ви те? Ево го ра, на ко јој оми ље Бо гу 
жи вје ти, и на ко јој ће *Го спод жи вје ти 
до ви је ка. *Јер. 25,30.
17. Ко ла Бо жи јих има си ла, ти су ће ти-

су ћа. Ме ђу њи ма је *Го спод, на Си нају у 
Све ти њи. *5.Мој. 33,2.
18. Ти си иза шао на ви си ну, до вео си 

*ро бље, при мио да ро ве за љу де, а и за оне 
ко ји се про ти ве да ов дје на ста ваш, Го-
спо де Бо же! *Суд. 5,12.
19. Бла го сло вен Го спод сва ки дан! Ако 

нас ко пре то ва ра, Бог нам по ма же.
20. Овај је Бог наш Бог Спа си тељ, у вла-

сти су Го спо ду вра та смрт на.
21. Го спод са ти ре гла ву не при ја те љи ма 

сво јим и вла са то тје ме оно га ко ји оста је 
у бе за ко њу сво јем. густо обрасло
22. Ре че Го спод: Од Ва са на ћу до ве сти, 

до ве шћу из ду би не мор ске,
23. Да ти огре зне но га у кр ви не при ја-

тељ ској и је зик па са тво јих да је ли же.
24. Ви дје ше ка ко идеш, Бо же, ка ко све то 

иде Бог мој, Цар мој.
25. На при јед иђа ху пје ва чи, за њи ма сви-

ра чи сред дје во ја ка с буб њи ма:
26. »На са бо ру бла го си љај те Го спо да 

Бо га, ко ји сте из из во ра Изра и ље ва!«
27. Он дје мла ди Ве ни ја мин, стар је ши на 

њи хов; кне зо ви Ју ди ни, вла да о ци њи-
хо ви; кне зо ви За ву ло но ви, кне зо ви Неф-
та ли мо ви.
28. Бог твој да ро вао ти је си лу. Утвр ди, 

Бо же, ово што си учи нио за нас!
29. У цр кви тво јој, у Је ру са ли му, ца ре ви 

ће при но си ти *да рове. *2.Днев. 32,23.
30. Укро ти зви јер у ри ту, крд во ло ва с те-

о ци ма на ро да, да би по па да ли пред то-
бом са шип ка ма сре бра; ра спи на ро де 
ко ји же ле бо је ве.
31. До ћи ће вла сте ла из Ми си ра, Ети о-

пи ја ће пру жи ти ру ке сво је к Бо гу.
32. Цар ства зе маљ ска, пој те Бо гу, по пи-

је вај те Го спо ду,
33. Ко ји сје ди на не бе си ма не бе са искон-

ских. Ево гр ми гла сом ја ким.
34. Дај те сла ву Бо гу; ве ли чан ство је Ње-

го во над Изра и љем и си ла Ње го ва на 
обла ци ма.

35. Ди ван си, Бо же, у Све ти њи сво јој! 
Бог Изра и љев да је си лу и кр је пост на-
ро ду. Бла го сло вен Бог!

Слуга Господњи у великој невољи.
Начелнику пјевачком. Према напеву: 
Љиљани. Псалам Давидов.

69.По мо зи ми, Бо же, јер до ђе во-
да до гу ше.

2. Про па дам у ду бо ком гли бу, гдје не ма 
дна; то нем во ди у ду би не, и ва ли ме за тр-
па ва ју.
3. Из не мо гох ви чу ћи, про му че ми гр ло, 

по би је ље ше ми очи по гле да ју ћи Бо га.
4. Они јех ко ји мр зе на ме ни за што има 

ви ше не го ко се на гла ви мо јој; оси ли ше 
ко ји хо ће да ме по гу бе, ла жљи ви не при ја-
те љи мо ји. Што ни је сам оти мао, ва ља да 
вра тим.
5. Бо же, Ти знаш је ли у ме ни без у мље, и 

кри ви це мо је ни је су са кри ве не од Те бе.
6. Не мој да се по сти де у ме ни ко ји се 

узда ју у Те бе, Го спо де, Го спо де над вој-
ска  ма! Не мој да се по сра ме у ме ни ко ји 
тра же Те бе, Бо же Изра и љев!
7. Јер Те бе ра ди под но сим руг, и сра мо та 

по па де ли це мо је.
8. Ту ђин по ста дох бра ћи сво јој, и не знан 

си но ви ма ма те ре сво је.
9. Јер рев ност за ку ћу Тво ју је де ме и ру-

же ња они јех ко ји Те бе ру же па да ју на ме.
10. Пла чем, по стим ду шом сво јом, и то 

ми се при ма за зло;
11. Мје сто ха љи не обла чим вре ћу, и би-

вам им при ча.
12. О ме ни раз го ва ра ју сје де ћи на вра-

ти ма, пи ју ћи ви но пје ва ју ме. ругају ми се
13. А ја се мо лим Те би, Го спо де; ври је ме 

је да се сми лу јеш, Бо же; по ве ли кој ми-
ло сти сво јој усли ши ме, јер је исти ни то 
*спа се ње Тво је. *Иса. 49,8.
14. Из ва ди ме из гли ба, да не про пад нем; 

да се из ба вим од не на вид ни ка и из ду-
бо ке во де; непријатеља
15. Да ме не узме во да на ма ти цу, да ме 

не про ждере пу чи на, и да не скло пи ја ма 
на да мном ждри је ла сво је га.
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16. Усли ши ме, Го спо де, јер је бла гост 
Тво ја ми ло срд на, по ве ли кој до бро ти сво -
јој по гле дај ме.
17. Не мој од вра ти ти ли ца сво је га од слу ге 

сво је га; јер ме је ту га; по хи тај, усли ши ме.
18. При бли жи се *ду ши мо јој, из ба ви је; 

на су прот не при ја те љи ма мо јим из ба ви ме.
*Псал. 72,14.

19. Ти знаш под ка квим сам ру гом, сти-
дом и сра мо том; пред То бом су сви не-
при ја те љи мо ји.
20. Сра мо та са тре ср це мо је, из не мо гох; 

че кам хо ће ли се ко ме са жа ли ти, али не ма 
ни ко га; хо ће ли ме ко по тје ши ти, али не 
на ла зим.
21. Да ју ми жуч да је дем, и у же ђи мо јој 

по је ме оц том.
22. Тр пе за њи хо ва не ка им бу де мре жа и 

зам ка, то не ка им бу де * пла та. *Рим. 11,9.
23. Не ка им по там не очи њи хо ве, да не 

ви де, и њи хо ва бе дра ра сла би за  сваг да.
24. Из лиј на њих ја рост сво ју, и пла мен 

гње ва Тво је га не ка их об у зме!
25. Стан њи хов не ка опу сти, и у њи хо-

ви јем ша то ри ма не ка не бу де ни ко га да 
жи ви.
26. Јер ко га си Ти по ра зио, они го не, и 

умно жа ва ју ја де они ма ко је си Ти ра нио.
27. Ме ћи на њих кри ви цу за кри ви цом, 

да не до ђу до *прав де Тво је. *Рим. 9,31.
28. Не ка се из бри шу из *Књи ге жи ви јех, 

и с пра вед ни ци ма нек не бу ду за пи са ни.
*2.Мој. 32,32.

29. А ја сам ништ и бо лан; по моћ Тво ја, 
Бо же, нек ме за кло ни.
30. Сла ви ћу име Бо жи је у пје сми, ве ли-

ча ћу Га у хва ли.
31. То је Бо гу ми ли је од во ла, од те ле та с 

ро го ви ма и с пап ци ма.
32. Ви дје ће ни шти и ра до ва ће се. Ко ји 

тра жи те Бо га, ожи вје ће ср це ва ше.
33. Јер Бог чу је убо ге, и су жа ња сво јих не 

оглу ша се.
34. Не ка Га хва ле не бе са и зе мља, мо ра и 

све што се у њи ма ми че!
35. Јер ће Бог спа сти *Сион, са зи да ће гра -

до ве Ју ди не; и љу ди ће се он дје на се ли ти и 
на сли је ди ће га. *Псал. 102,13.

36. И на траж је ће се слу га Ње го ви јех 
утвр ди ти у Ње му и ко ји љу бе име Ње го-
 во на ста ва ће на ње му. нараштај

Молба Давидова за помоћ против 
његовијех непријатеља.

Начелнику пјевачком. Псалам Давидов. За 
спомен.

70.Бо же, по хи тај да ме из ба виш, 
Го спо де, да ми по мо гнеш!

2. Нек се по сти де и по сра ме ко ји тра же 
живот мој! Нек усту пе на траг, и осра мо те 
се ко ји ми зло же ле!
3. Са сти дом нек се вра те на траг ко ји ми 

го во ре: Ха, ха!
4. Нек се тје ше и ве се ле То бом ко ји тра же 

Те бе, и ко ји љу бе спа се ње Тво је, не ка јед-
на ко го во ре: Ве лик је Бог!
5. А ја сам ништ и убог, Бо же, по хи тај к 

ме ни! Ти си По моћ мо ја и Из ба ви тељ мој, 
Го спо де, не ча си!

Молитва за Божију милост 
у старости.

71.У Те бе се, Го спо де, уздам, не мој 
ме оста ви ти под сра мо том 

вјеч ном.
2. Прав дом сво јом из ба ви ме, и опро сти 

ми, приг ни к ме ни ухо сво је и по мо зи ми.
3. Бу ди ми Град гдје бих сваг да до ла зио 

да жи вим, уре ди спа се ње мо је; јер си Ти 
Град мој и Кр је пост мо ја.
4. Бо же мој, узми ме из ру ке без бо жни ко ве, 

из ру ке бе за ко ни ко ве и на сил ни ко ве.
5. Јер си ти На да ње мо је, Го спод је Го спод 

По уз да ње мо је од мла до сти мо је.
6. Те бе се др жим од ро ђе ња, од утро бе 

ма те ре мо је Ти си Бра нич мој; То бом се 
хва лим сваг да.
7. Чу до сам мно ги ма, а Ти си Уто чи ште 

мо је ја ко.
8. Уста су мо ја пу на хва ле Тво је, сла ве Тво-

 је сва ки дан.
9. Не мој ме од ба ци ти под ста рост, кад ме 

из да је сна га мо ја, не мој ме оста ви ти.
10. Јер не при ја те љи мо ји ми сле о ме ни, и 

ко ји вре ба ју ду шу мо ју до го ва ра ју се,
11. Го во ре ћи: Бог га је оста вио, по тје рај те 

и ухва ти те га, јер га не ма ко из ба ви ти.
12. Бо же, не бу ди да ле ко од ме не; Бо же 

мој, по хи тај ми у по моћ.
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13. Нек се *по сти де и по ги ну про тив-
ни ци †живота мог; не ка по пад не стид и 
сра мо та на оне ко ји ми тра же зла!

*Псал. 35,4. †Псал. 40,14.
14. А ја ћу се сваг да узда ти, и по на вља ћу 

хва ле Те би.
15. Уста ће мо ја ка зи ва ти *прав ду Тво ју, 

сва ки дан до бро чин ства Тво ја, јер им не 
знам бро ја. *Псал. 35,28.
16. Ући ћу у си ли Го спо да Го спо да, и сла-

ви ћу са мо Тво ју прав ду.
17. Бо же, Ти си ме учио од мла до сти, и до 

да нас ка зу јем чу де са Тво ја.
18. Ни у ста ро сти и кад оси је дјех не мој ме 

оста ви ти, Бо же, еда бих ка зи вао ми ши цу 
Тво ју на траж ју, свој омла ди ни си лу Тво ју,
19. Прав да је Тво ја, Бо же, до нај ви ше ви-

си не; у ве ли ким дје ли ма, ко ја си учи нио, 
Бо же, ко је као Ти?
20. Ко ли ко си ме пу та ба цао у ве ли ке и 

љу те не во ље, али си ме опет оста вио ме ђу 
жи ви ма и из без да на ме зе маљ ских опет 
из ва дио.
21. Мно го си ме пу та по ди зао и по на-

вљао утје хе.
22. И ја Те хва лим уз псал тир, Тво ју вјер -

ност, Бо же мој; свирам Ти на харфи, Све-
 че Изра и љев!
23. Ра ду ју се уста мо ја кад пје вам Те би, и 

*ду ша мо ја, ко ју си из ба вио. *Плач 3,58.
24. И је зик мој сва ки дан ка зу је прав ду 

Тво ју; јер су по сти ђе ни и по сра мље ни 
ко ји ми тра же зла.

Похвала великом цару и 
његовој влади.

Псалам о Соломуну.

72.Бо же, дај ца ру суд свој, и прав-
ду сво ју си ну ца ре ву:

2. Он ће су ди ти на ро ду Тво је му по прав-
 ди, и не вољ ни ци ма Тво јим по пра ви ци.
3. Ро ди ће на ро ду го ре ми ром, и ху мо ви 

прав дом.
4. Он ће су ди ти не вољ ни ма у на ро ду, по-

мо ћи ће си но ви ма ни ште га, и на сил ни ка 
ће обо ри ти,
5. Бо ја ће се Те бе, док је Сун ца и Мје се ца, 

од ко ље на до ко ље на.

6. Си ћи ће као дажд на по ко ше ну ли ва ду, 
као ка пље ко је по ра ша ју зе мљу.
7. Про цвје та ће у да не ње го ве пра вед ник 

и сву да мир до кле те че Мје се ца.
8. Вла да ће од мо ра до мо ра, и од Ри је ке 

до кра је ва зе маљ ских. Еуфрат
9. Пред њим ће по па да ти ди вља ци, и не-

при ја те љи ње го ви прах ће ли за ти.
10. Ца ре ви тар си јски и остр вља ни до ни-

је ће да ре, *ца ре ви шав ски и сав ски да ће 
да нак. *Иса. 49,7.
11. Кла ња ће му се сви *ца ре ви, сви на-

ро ди би ће му по кор ни. *Псал. 138,4.
12. Јер ће из ба ви ти убо го га ко ји цви ли и 

не вољ но га ко ји не ма по моћ ни ка.
13. Би ће ми ло стив ни ште му и убо гом, и 

живот ће јад ни ма спа сти.
14. Од при је ва ре и на си ља ис ку пи ће их, 

и ску па ће би ти крв њи хо ва пред очи ма 
ње го ви ма.
15. Они ће до бро жи вје ти, и до ни је ће му 

зла то из Ша ве; и сваг да ће се мо ли ти за 
ње га, и сва ки ће га дан бла го си ља ти.
16. Би ће пше ни це на зе мљи из о би ла; по 

вр хо ви ма гор ским ле лу ја ће се кла сје ње-
зи но као ли ван ска шу ма, и по гра до ви ма 
цвје та ће љу ди као тра ва на зе мљи.
17. Име ће ње го во би ти уви јек; до кле 

те че Сун ца, име ће ње го во ра сти. Бла го-
сло ви ће се у ње му, сви ће га на ро ди зва ти 
бла же ним.
18. Бла го сло вен Го спод Бог, Бог Изра и-

љев, ко ји Је дини чи ни *чу де са! *Јоило 2,26.
19. И бла го сло ве но слав но име Ње го во 

уви јек! Сла ве Ње го ве на пу ни ће се сва зе-
мља. Амин и амин.
20. Свр ши ше се мо ли тве Да ви да, си на 

Је се је ва.
Срдња и утјеха праведникова кад 

гледа срећу безбожникову.
Псалам Асафов.

73.Та до бар је Бог Изра и љу, они-
ма ко ји су чи ста ср ца.

2. А но ге мо је ума ло не за ђо ше, ума ло не 
по пу зну ше сто па ла мо ја, склизнуше
3. Јер се ра ср дих на без ум ни ке ви де ћи 

ка ко без бо жни ци до бро жи ве.
4. Јер не зна ју за не во љу до са ме смр ти, и 

ти је ло је њи хо во пре ти ло.
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5. На по сло ви ма чо вје чи јим не ма их, и 
не му че се с дру гим љу ди ма.
6. То га ра ди оп то че ни су охо ло шћу као 

огр ли цом, и об у че ни у оби јест као у ста-
ја ће ру хо.
7. Од де бљи не из бу ље но им је око, ср це 

пу но кла пе. сујете
8. Пот сми је ва ју се, па ко сно го во ре о на-

си љу, охо ло го во ре.
9. Уста сво ја ди жу у не бо, и Зе мљу про-

ла зи је зик њи хов.
10. И за то се она мо на вра ћа ју не ки из на-

ро да Ње го ва, и пи ју во ду из пу на из во ра.
11. И го во ре: Ка ко ће ра за бра ти Бог, зар 

Ви шњи зна?
12. Па ето, ови без бо жни ци срећ ни на 

сви је ту умно жа ва ју бо гат ство.
13. Зар, да кле, уза луд чи стим *ср це сво је, и 

уми вам бе за зле но шћу ру ке сво је, *Псал. 24,4.
14. До па дам ра на сва ки дан, и му ке сва ко 

ју тро?
15. Кад бих ка зао: Го во ри ћу као и они, 

из не вје рио бих род си но ва Тво јих.
16. И та ко ста дох раз ми шља ти да бих 

ово ра зу мио; али то бје ше те шко у очи ма 
мо ји ма.
17. Док нај по сли је уђох у све ти њу Бо-

жи ју, и до знах крај њи хов.
18. Та на кли за вом мје сту по ста вио си 

их, и ба цаш их у про паст!
19. Ка ко за час про па да ју, ги ну, не ста је их 

од не над не стра хо те!
20. Као сан, кад се чо вјек про бу ди, та ко 

про бу див ши их, Го спо де, у ни шта обра-
ћаш утва ру њи хо ву.
21. Кад ки пља ше ср це мо је и рас тр зах се 

у се би,
22. Та да би јах не зна ли ца и не ра зу ми је-

вах; као жи вин че би јах пред То бом.
23. Али сам сваг да код Те бе, Ти ме др жиш 

за де сну ру ку.
24. По сво јој во љи во диш ме, и по сли је 

ћеш ме од ве сти у сла ву.
25. Ко га имам на Не бу, и с То бом ни че га 

не ћу на зе мљи.
26. Че зне за То бом ти је ло мо је и ср це мо је; 

Бог је Град ср ца мо је га и Дио мој до ви је ка.
27. Јер ево ко ји от сту пи ше од Те бе, ги ну; 

Ти ис тре бљујеш сва ко га ко ји чи ни пре-
љу бу оста вља ју ћи Те бе.

28. А ме ни је до бро би ти бли зу Бо га. На 
Го спо да по ла жем на да ње сво је, и ка зи-
ва ћу сва чу де са Тво ја.

Молба за помоћ кад се страшно 
опустоши Светиња.

Наук Асафов.

74.За што се, Бо же, ср диш на нас ду-
го; ди ми се *гњев Твој на †ов це 

па ше Тво је? *Псал. 85,5; †Псал. 95,7.
2. Опо ме ни се са бо ра сво је га, ко ји си сте-

као од ста ри не, ис ку пио Се би у на сљед ну 
др жа ву, го ре Си о на, на ко јој си се на се лио.
3. По диг ни сто пе сво је на ста ре раз ва ли-

 не: све је раз ру шио не при ја тељ у Све ти њи.
4. Ри чу не при ја те љи Тво ји на мје сту са-

бо ра Тво јих, сво је оби ча је по ста вља ју 
мје сто на ших оби ча ја.
5. Ви диш, они су као онај ко ји по ди же 

сје ки ру на спле те не гра не у др ве та.
6. Све у ње му што је ре за но раз би ше сје-

ки ра ма и бра два ма. тесарска алатка
7. Ог њем са же го ше Све ти њу Тво ју; на 

зе м љу оба лив ши осквр ни ше стан име на 
Тво је га.
8. Ре ко ше у ср цу сво јем: По три мо их са-

сви јем. По па ли ше сва мје ста са бо ра Бо-
жи јих на зе мљи.
9. Оби ча ја сво јих не ви ди мо, не ма ви ше 

про ро ка, и не ма у нас ко би знао до кле ће 
то тра ја ти.
10. До кле ће се, Бо же, ру га ти на сил ник? 

Хо ће ли до ви је ка про тив ник пр ко си ти 
име ну Тво је му?
11. За што уста вљаш ру ку сво ју и де сни цу 

сво ју? Пру жи из ње да ра сво јих, и ис три-
је би их.
12. Бо же, *Ца ре мој, ко ји од ста ри не тво-

риш спа се ње по сред Зе мље! *Псал. 44,4.
13. Ти си си лом сво јом рас ки нуо мо ре, и 

са тро гла ве во де ним на ка за ма.
14. Ти си раз мр скао гла ву кро ко ди лу, 

дао га они ма ко ји жи ве у пу сти њи да га 
је ду. левијатану
15. Ти си отво рио из во ре и по то ке, Ти си 

ису шио *ри је ке ко је не пре си шу.
*Псал. 105,41.

16. Твој је дан и Тво ја је ноћ, Ти си *по-
ста  вио зви је зде и Сун це. *Јер. 33,25.
17. Ти си утвр дио све кра је ве зе маљ ске, 

ље то и зи му Ти си уре дио.
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18. Опо ме ни се то га, не при ја тељ се ру га 
Го спо ду, и на род без ум ни не ма ри за име 
Тво је.
19. Не дај зви је ри ма живот гр ли це сво је, 

не мој за бо ра ви ти *ста да стра да ла ца сво-
јих за  сваг да. јастребу  *Пјес. 4,1.
20. По гле дај на за вјет; јер су све пе ћи не 

зе маљ ске пу не ста но ва бе за ко ња.
21. Не вољ ник нек се не вра ти сра мо тан, 

ни шти и убо ги не ка хва ле име Тво је.
22. Уста ни, Бо же, бра ни ствар сво ју, опо -

ме ни се ка ко Ти се без ум ник ру га сва ки 
дан!
23. Не за бо ра ви оби је сти не при ја те ља 

сво јих, ви ке, ко ју јед на ко ди жу про тив-
ни ци Тво ји! осионости

Захвалност Богу који суди охолијем.
Начелнику пјевачком. Напев: Немој 
погубити. Псалам Асафов. Пјесма.

75.Хва ли мо те, Бо же, хва ли мо; 
бли зу је име Тво је. За Те бе ка-

зу ју чу де са Тво ја.
2. »Кад ви дим да је ври је ме, су ди ћу пра во.
3. Њи ше се Зе мља са сви ма ко ји жи ве на 

њој, Ја утвр ђу јем сту бо ве ње зи не.
4. Ка жем хва ли ша ма: Не хва ли те се, и бе-

за ко ни ци ма: Не ди жи те ро га.
5. Не ди жи те увис ро га сво је га, не го во-

ри те твр до гла во.
6. Јер уз ви ши ва ње не до ла зи ни од ис-

то ка ни од за па да ни од пу сти ње;
7. Не го је Бог Су ди ја, јед но га по ни жу је, а 

дру го га уз ви шу је.
8. Јер је ча ша у ру ци Го спо ду, ви но ври, 

на то чио је пу ну, и раз да је из ње. И та лог 
ће ње зин про гу та ти, ис пи ће сви без бо-
жни ци на Зе мљи.«
9. А ја ћу ка зи ва ти до ви је ка, пје ва ћу Бо гу 

Ја ко вље ву.
10. Све ћу ро го ве без бо жни ци ма по-

ло ми  ти, а ро го ви пра вед ни ко ви уз ви-
си ће се.

Величина небеског судије.
Начелнику пјевачком. Уз жице. Псалам 
Асафов. Пјесма.

76.Зна се у Ју де ји за Бо га, у Изра и-
ља је ве ли ко име Ње го во.

2. У Са ли му је стан Ње гов и на се ље Ње-
го во на Си о ну.
3. Он дје је по ло мио кри ла те стри је ле 

лу ку, штит и мач и рат.
4. Ти си сви је тао; див ни ји од го ра хај-

дуч ких. вјечних (LXX)
5. Ко ји су ју нач ког ср ца по ста ше пли-

јен, за спа ше сном сво јим, и ју на ци не на-
ђо ше ру ку сво јих. подигоше
6. Од при јет ње Тво је, Бо же Ја ко вљев, 
дри је мљу ко ла и коњ. стоје
7. Ти си стра шан, и ко ће се одр жа ти пред 

ли цем Тво јим кад се раз гње виш?
8. С Не ба ја вљаш суд; зе мља се пре па да 

и му чи,
9. Кад Бог уста је на суд, да по мо гне сви ма 

ко ји стра да ју на зе мљи.
10. И гњев људ ски обра ћа се у сла ву Те би, 

кад се јед ном опа шеш гње вом.
11. По ла жи те и из вр шуј те за вје те Го-

спо ду Бо гу сво је му; сви ко ји сте око Ње га, 
но си те *да ре Стра шно ме. *Псал. 68,29.
12. Он укро ћа ва дух кне зо ви ма, Он је 

стра шан ца ре ви ма зе маљ ским.
Јадиковање у тешкој невољи; 

утјеха у милости коју је Бог раније 
чинио својему народу.

Начелнику пјевача Идутуновијех. Асафов 
псалам. 

77.Глас мој иде к Бо гу, и ја при зи-
вљем Ње га; глас мој иде к Бо гу, 

и Он ће ме усли ши ти.
2. У дан ту ге сво је тра жих Го спо да; но ћу 

је ру ка мо ја по диг ну та, и не спу шта се; 
ду ша мо ја не ће да се утје ши.
3. По ми њем Бо га, и уз ди шем; раз ми-

шљам, и тр не дух мој. нестаје
4. Др жим очи сво је да су буд не; кло нуо 

сам, и не мо гу го во ри ти.
5. Пре бра јам ста ре да не и го ди не од ви-

је ко ва.
6. Опо ми њем се пје са ма сво јих но ћу; 

раз го ва рам са ср цем сво јим, и ис пи ту јем 
дух свој:
7. »Зар ће се до ви је ка гње ви ти на нас Го-

спод, и не ће ви ше љу би ти?
8. Зар је за  сваг да пре ста ла ми лост Ње-

го ва, и ри јеч се пре ки ну ла од ко ље на на 
ко ље но?
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9. Зар је за бо ра вио ми ло стив би ти и у 
гње ву за тво рио ми ло ср ђе сво је?«
10. И ре кох: Жа ло сна је за ме не ова про-

мје на де сни це Ви шње га.
11. Пам тим дје ла Го спод ња; пам тим пре-

ђа шње чу до Тво је.
12. Ми слио сам о сви јем дје ли ма Тво јим, 

раз ми шљао о рад њи Тво јој;
13. Бо же, пут је Твој свет; ко ји је бог та ко 

ве лик као Бог наш?
14. Ти си Бог, ко ји си чи нио чу де са, по ка-

зи вао си лу сво ју ме ђу на ро ди ма;
15. Ми ши цом си од бра нио на род свој, 

си но ве Ја ко вље ве и Јо си фо ве.
16. Ви дје ше Те во де, Бо же, ви дје ше Те во-

 де, и ус треп та ше, и без да не се за др ма ше.
17. Из обла ка ли ја ше во да, обла ци да-

ва ху глас, и стри је ле Тво је ле ћа ху.
18. Гр мља ху гр о мо ви Тво ји по не бу; му-

 ње Тво је си је ва ху по ва си ље ној, *Зе мља 
се тре си ја ше и њи ха ше. *2.Сам. 22,8.
19. По мо ру би ја ше пут Твој, и ста зе 

Тво  је по ве ли кој во ди, и траг Твој не по-
зна ва ше се.
20. Во дио си на род свој као ов це ру ком 

Мој си је вом и Аро но вом.

Вјерност Божија у вођењу 
његова непослушна народа.

Наук Асафов.

78.Чуј, на ро де мој, на ук мој, при-
г ни ухо сво је к ри је чи ма уста 

мо јих.
2. Отва рам за при чу уста сво ја, ка за ћу 

ста ре при по ви јет ке.
3. Што слу ша смо и до зна смо, и што нам 

ка зи ва ше оци на ши,
4. Не ће мо за та ји ти од дје це њи хо ве, на-

ра шта ју по зном ја ви ће мо сла ву Го спод њу 
и си лу Ње го ву и чу де са ко ја је учи нио.
5. Свје до чан ство по ди же у Ја ко ву, и у 

Изра и љу по ста ви За кон, ко ји да де оци ма 
на шим да га пре да ју дје ци сво јој;
6. Да би знао по то њи на ра штај, дје ца 

ко ја ће се ро ди ти, па и они да би ка зи ва ли 
сво јој дје ци

7. Да по ла жу на Бо га на да ње сво је, и не 
за бо ра вља ју дје ла Бо жи ја, и за по ви је сти 
Ње го ве да др же;
8. И да не бу ду као оци њи хо ви, род не ва-

љао и упо ран, род ко ји не бје ше тврд ср цем 
сво јим, ни ти вје ран Бо гу ду хом сво јим.
9. Си но ви Је фре мо ви на о ру жа ни, ко ји 

стри је ља ју из лу ка, вра ти ше се на траг, кад 
би ја ше бој.
10. Не са чу ва ше за вје та Бо жи је га, и по 

за ко ну Ње го ву не хтје ше хо ди ти.
11. За бо ра ви ше дје ла Ње го ва, и чу де са, 

ко ја им је по ка зао,
12. Ка ко пред оци ма њи хо ви јем учи ни 

чу де са у *зе мљи ми сир ској, на по љу код 
Со а на; *1.Мој. 32,3.  стари град у Доњем Египту
13. Раз дво ји мо ре, и про ве де их, од во де 

на чи ни зид;
14. И во ди их да њу обла ком, и сву ноћ 

сви је тли јем ог њем;
15. Рас ки да сти је не у *пу сти њи, и по ји их 

као из ве ли ке без да не; *Псал. 105,41.
16. Из во ди по то ке из ка ме на, и во ди во ду 

ри је ка ма.
17. Али они још јед на ко гри је ши ше Ње-

 му, и гње ви ше Ви шње га у пу сти њи.
18. И ку ша ше Бо га у ср цу свом, ишту ћи 

је ла по во љи сво јој,
19. И ви ка ше на Бо га, и ре ко ше: »Мо же 

ли Бог зго то ви ти тр пе зу у пу сти њи?
20. Ево, Он уда ри у ка мен, и по те че во да, 

и ри је ке уста до ше; мо же ли и хље ба да ти? 
Хо ће ли и ме са по ста ви ти на ро ду сво је му?«
21. Го спод чу и раз љу ти се, и огањ се 

раз гор је на Ја ко ва, и гњев се по ди же на 
Изра и ља.
22. Јер не вје ро ва ше Бо гу и не узда ше се у 

по моћ Ње го ву.
23. Та да за по вје ди обла ци ма од о зго, и 

отво ри вра та не бе ска,
24. И пу сти, те им по да жди ма на за је ло, 

и *хљеб не бе ски да де им. *Нем. 9,15.
25. Хље ба ан ђел ско га је ђа ше чо вјек; по-

сла им је ла до си то сти.
26. Пу сти не бом усто ку, и на ве де си лом 

сво јом југ; источни вјетар
27. И као пра хом за су их ме сом, и као пи-

је ском мор ским пти ца ма кри ла тим;
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28. По ба ца их сред око ла њи хо ва, око 
ша то ра њи хо ви јех.
29. И нај е до ше се и да де им што су же ље ли.
30. Али их још и не про ђе же ља, још бје-

 ше је ло у усти ма њи хо ви јем,
31. Гњев се Бож ји по ди же на њих и по-

мо ри нај ја че ме ђу њи ма, и мла ди ће у 
Изра и љу по би.
32. Пре ко све га то га још гри је ши ше, и не 

вје ро ва ше чу де си ма Ње го ви јем.
33. И пу сти, те да ни њи хо ви про ла зи ше 

уза луд, и го ди не њи хо ве у стра ху.
34. Кад их уби ја ше, он да при тје ца ху к 

Ње му, и обра ћа ху се и иска ху Бо га;
35. И по ми ња ху да је Бог одбра на њи-

хо ва, и Ви шњи Из ба ви тељ њи хов.
36. Ла ска ху Му усти ма сво ји ма, и је зи-

ком сво јим ла га ху Га.
37. А ср це њи хо во не бје ше Ње му вјер но, 

и не би ја ху твр ди у за вје ту Ње го ву.
38. Али Он бје ше *ми ло стив, и по кри-

ва ше гри јех, и не по мо ри их, че сто уста-
вља ше †гњев свој, и не по ди за ше све ја-
ро сти сво је. *Нем. 9,17; 2.Мој. 34,6. †Иса. 48,9.
39. Опо ми ња ше се да су ти је ло, вје тар, 

ко ји про ла зи и не вра ћа се.
40. Ко ли ко га пу та ра ср ди ше у пу сти њи, 

и уври је ди ше у зе мљи гдје се не жи ви!
41. Све на но во ку ша ше Бо га, и Све ца Из-

ра и ље ва дра жи ше. вријеђаше
42. Не сје ћа ше се ру ке Ње го ве и да на, у 

ко ји их из ба ви из не во ље,
43. У ко ји учи ни у Ми си ру зна ке сво је и 

чу де са сво ја на по љу код Со а на;
44. И про вр же у крв ри је ке њи хо ве и по-

то ке њи хо ве, да не мо го ше пи ти.
45. По сла на њих бу би не да их ко љу, и 

жа бе да их мо ре.
46. Ље ти ну њи хо ву да де цр ву, и му ку њи-

хо ву ска кав ци ма.
47. Ви но гра де њи хо ве по би гра дом, и 

смо кве њи хо ве сла ном.
48. Гра ду пре да де сто ку њи хо ву, и ста да 

њи хо ва му њи.
49. По сла на њих ог ње ни *гњев свој, ја-

рост, срд њу и мр жњу, че ту зли јех ан ђе ла.
*Рим. 2,8.

50. Рав ни ста зу гње ву сво је му, не чу ва 
ду ша њи хо ви јех од смр ти, и жи вот њи-
хов пре да де по мо ру.
51. По би све пр вен це у Ми си ру, пр ви по-

род по ко ли ба ма Ха мо ви јем.
52. И по ве де на род свој као ов це, и во ди 

их као ста до пре ко пу сти ње.
53. Во ди их по у зда но, и они се не бо ја ше, 

а не при ја те ље њи хо ве за тр па мо ре.
54. И до ве де их на мје сто *Све ти ње сво је, 

на ову го ру, ко ју за до би де сни ца Ње го ва.
*2.Мој. 15,17.

55. Ода гна ис пред ли ца њи хо ва на ро де; 
ждри је бом раз ди је ли њи хо во до сто ја ње, 
и по ша то ри ма њи хо ви јем на се ли ко ље на 
Изра и ље ва. насљедство
56. Али они ку ша ше и ср ди ше Бо га Ви-

шње га и уре да ба Ње го ви јех не са чу ва ше.
57. Од у ста ше и од вр го ше се, као и оци 

њи хо ви, сла га ше као рђав лук. затајише
58. Уври је ди ше Га ви си на ма сво јим, и 

идо ли ма сво јим раз дра жи ше Га.
59. Бог чу и раз гње ви се и ра ср ди се на 

Изра и ља ве о ма.
60. Оста ви на се ље сво је у *Си ло му, Ша-

тор, у ко јем жи вља ше с људи ма. *Јер. 7,12.
61. И опра ви у роп ство сла ву сво ју, и 

кра со ту сво ју у ру ке не при ја те ље ве.
62. И пре да де ма чу на род свој, и на до-

сто ја ње сво је за плам тје се. разгњеви
63. Мла ди ће ње го ве је де огањ, и дје вој-

ка ма ње го ви јем не пје ва ше сва тов ских 
пје са ма;
64. Све ште ни ци Ње го ви па да ше од ма ча, 

и *удо ви це њихо ве не пла ка ше.*О Јо ву 27,15.
65. Нај по сли је као иза сна про бу ди се 

*Го спод, пре ну се као ју нак кад се на пи је 
†ви на. *Иса. 42,13. †Зах. 9,15.
66. И по би не при ја те ље сво је с ле ђа, вјеч-

ној сра мо ти пре да де их.
67. И не хтје ша то ра Јо си фо ва, и ко ље на 

Је фре мо ва не иза бра.
68. Не го иза бра ко ље но Ју ди но, го ру 

Сион, ко ја му оми ље.
69. И са гра ди *Све ти њу сво ју као гор ње 

сво је ста но ве, и као †зе мљу утвр ди је 
до ви је ка. *2.Мој. 15,17. †1.О цар. 6,1.
70. И иза бра Да ви да слу гу сво је га, и узе 

га од то ро ва ов чи јих,
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71. И од до ји ли ца до ве де га да па се на -
род Ње гов, Ја ко ва, и на сљед ство Ње го во, 
*Изра и ља. *2.Сам. 5,2.
72. И он их па се чи сти јем ср цем, и во ди 

их му дри јем ру ка ма.

Тужбалица над разореним Јерусалимом.
Псалам Асафов.

79.Бо же, не зна бо шци до ђо ше у до -
сто ја ње Тво је; осквр ни ше све-

 ту цр кву Тво ју, *Је ру са лим пре тво ри ше у 
зи ди не. насљедство  *Јер. 26,18.
2. Тру пље слу га Тво јих да до ше пти ца ма 

не бе ски јем да их је ду, ти је ла све та ца Тво-
јих зви је ри ма зе маљ ским.
3. Про ли ше крв њи хо ву као во ду око Је-

ру са ли ма, и не бје ше ко да по гре бе.
4. По ста до смо пот сми јех у су сје да сво-

јих, ру га ју нам се и сра мо те нас ко ји су 
око нас.
5. До кле ћеш се, Го спо де, јед на ко гње-

ви ти, и ја рост Тво ја гор је ти као огањ?
6. Из лиј гњев свој на на ро де ко ји Те не 
зна ју, и на цар ства ко ја не при зи вљу 

Тво је га име на. признају
7. Јер из је до ше Ја ко ва, и на се ље ње го во 

опу сти ше.
8. Не по ми њи пре ђа шњих бе за ко ња на-

ших, већ по хи тај да нас пре сре тнеш ми-
ло ср ђем сво јим, јер смо ве о ма оло ша ли.
9. По мо зи нам, Бо же, Спа си те љу наш, ра ди 

сла ве име на сво је га, из ба ви нас и очи сти 
од гри је ха на ших ра ди име на сво је га.
10. За што да го во ре не зна бо шци: Гдје је 

Бог њи хов? Не ка се по ка же пред очи ма 
на шим осве та над не зна бо шци ма за про-
ли вену крв слу гу Тво јих!
11. Не ка иза ђу пред ли це Тво је уз да си су-

жањ ски, си лом ми ши це сво је са чу вај на-
ми је ње не смр ти. од осуде на смрт
12. Сед ми ном вра ти у ње дра су сје ди ма на-

шим ру же ње, ко јим Те ру жи ше, Го спо де!
13. А ми на род Твој и ов це па ше Тво је до-

ви је ка ће мо Те бе сла ви ти и од ко ље на на 
ко ље но ка зи ва ти хва лу Тво ју.

Молитва да Господ одржи народ 
израиљски – чокот који је лично посадио.
Начелнику пјевачком. Уз напев: Љиљани. 
Асафов псалам. 

80.Па сти ру Изра и љев, чуј, ко ји 
во диш си но ве Јо си фо ве као 

ов це, ко ји сје диш на хе ру ви ми ма, ја ви се!
2. Пред Је фре мом и Ве ни ја ми ном и Ма-

на си јом про бу ди кр је пост сво ју, и хо ди да 
нам по мо гнеш.
3. Бо же, по вра ти нас, не ка за сја ли це Тво-

 је да се спа се мо!
4. Го спо де, Бо же над вој ска ма, до кле ћеш 

се гње ви ти кад Те мо ли на род Твој?
5. Хра ниш их хље бом су зни јем, и по јиш 

их су за ма тро стру ком мје ром.
6. Учи нио си да се око нас сва ђа ју су сје ди 

на ши, и не при ја те љи се на ши сми ју ме ђу 
со бом.
7. Бо же над вој ска ма, по вра ти нас, не ка 

за сја ли це Тво је да се спа се мо!
8. Из Ми си ра си пре нио чо кот, иза гнао 

на ро де, и по са дио га.
9. Окр чио си за њ, и он пу сти жи ле, и за-

у зе сву зе мљу.
10. Го ре се по кри ше ње го ви јем сје ном, и 

ло зе су му као ке дри Бо жи ји.
11. Пу стио је ло зе сво је до мо ра и огран ке 

сво је до *Ри је ке. *Псал. 72,8.
12. За што си му раз ва лио огра ду, да га 

ки да ко год про ђе?
13. Гор ски ве пар под гри за га, и пољ ска 

зви јер је де га.
14. Бо же над вој ска ма, обра ти се, по-

гле дај с *Не ба и ви ди, и оби ђи ви но град 
овај, *5.Мој. 26,15.
15. Сад овај, ко ји је по са ди ла де сни ца 

Тво ја, и си на, ко је га си укри је пио Се би!
16. По па љен је ог њем, исје чен, од стра-

шно га по гле да Тво је га про па де.
17. Не ка бу де ру ка Тво ја над чо вје ком де-

сни це Тво је, над си ном чо вје чи јим ко је га 
си утвр дио Се би!
18. И не ће мо от сту пи ти од Те бе, ожи ви 

нас, и име Тво је при зи ва ће мо.

П
О

Ш
ТЕЊ

Е

ПСАЛ МИ ДА ВИ ДО ВИ,  ГЛ. 78. 79. 80.



– 529 –

19. *Го спо де, Бо же над вој ска ма, по вра ти 
нас, не ка за сја ли це Тво је, да се спа се мо!

*Псал. 27,4.

Истинско празновање.
Начелнику пјевачком. Уз гетску справу. 
Псалам Асафов. гудачки инструмент

81.Ра дуј те се Бо гу, ко ји нам да је 
кр је пост; по кли куј те Бо гу Ја-

ко вље ву.
2. По диг ни те пје сме, дај те бу бањ, слат ке 

харфе са псал ти ром.
3. Тру би те о ми је ни у тру бу, о ушта пу 

ра  ди пра зни ка на ше га.
вријеме пуног мјесеца

4. Јер је та кав за кон у Изра и љу, на ред ба 
од Бо га Ја ко вље ва.
5. За свје до чан ство по ста ви Јо си фу ово, 

кад иђа ше на зе мљу ми сир ску. Је зик, ко-
је га не знах, чух:
6. »Укло нио сам ра ме на ње го ва од бре-

ме на, ру ке ње го ве опро сти ше се ко та-
ри ца.
7. У не во љи си Ме за звао, и из ба вих те, 

усли ших те усред гро ма, на во ди Ме ри ви 
ис ку шах те.
8. Слу шај, на ро де Мој, и за свје до чи ћу ти, 

Изра и љу, о кад би Ме по слу шао:
9. Да не бу де у те бе ту ђе га бо га, и бо гу 

стра но ме не мој се кла ња ти.
10. Ја сам *Го спод, Бог твој, ко ји сам те 

из вео из зе мље ми сир ске; отво ри уста 
сво ја, и Ја ћу их на пу ни ти. *Псал. 37,3.
11. Али не по слу ша на род Мој гла са Мо-

је га, Изра иљ не ма ри за Ме.
12. И Ја их пу стих на во љу *ср ца њи хо ва, 

не ка хо де по сво јим ми сли ма. *Рим. 1,24.
13. О кад би на род Мој слу шао Ме не, и си-

но ви Изра и ље ви хо ди ли пу теви ма Мо јим!
14. Бр зо бих по ко рио не при ја те ље њи-

хо ве, и на про тив ни ке њи хо ве ди гао бих 
ру ку сво ју;
15. Ко ји мр зе на Го спо да, би ли би им по-

кор ни, и до бри да ни њи хо ви би ли би до-
ви је ка;
16. Нај бо љом бих пше ни цом хра нио њих, 

и *ме дом бих из ка ме на си тио их.«
*5.Мој. 32,13.

У говору Господ пријети 
неправеднијем властима.

Псалам Асафов.

82.Бог ста де на са бо ру Бо жи јем, 
усред бо го ва из ре че суд:

2. »До кле ће те су ди ти не пра во, и без бо-
жни ци ма гле да ти ко је ко?
3. Су ди те убо го ме и си ро ти, оно га ко га 

го не и ни ште га прав дај те.
4. Из ба вљај те убо го га и ни ште га, из ру ке 

без бо жнич ке оти мај те.
5. Не по зна ше, ни ти ра зу мје ше, хо де по 

та ми; за др ма ше се Зе мљи сви те ме љи.
6. Ре кох: Бо го ви сте, и си но ви Ви шње га 

сви.
7. Али ће те као љу ди по мри је ти, и као 

сва ки кнез па шће те.«
8. Уста ни, Бо же, су ди Зе мљи; јер су Тво ји 

по на сљед ству сви на ро ди.

Молитва за помоћ против 
непријатеља Израиљева.

Пјесма. Псалам Асафов.

83.Бо же, не мој за мук ну ти, не мој 
шу тје ти, ни ти по чи вај, Бо же!

2. Јер ево не при ја те љи Тво ји уза вре ше, и 
ко ји Те не на ви де, по ди го ше гла ву.
3. По на род Твој зло на у ми ше, и до го ва-

ра ју се на из бра не Тво је.
4. Ре ко ше: Хо ди те да их ис три је би мо из-

ме ђу на ро да да се ви ше не спо ми ње име 
Изра и ље во.
5. Сло жно при ста ше и су прот Те би вје ру 

ухва ти ше:
6. На се ља Едо мо ва и Исма и лов ци, Мо ав 

и Ага ре ни, потомци Исмаилови
7. Ге вал и Амон и Ама лик, Фи ли сте ји с 

Тир ци ма;
8. И Асур удру жи се с њи ма; по ста до ше 

ми ши ца си но ви ма Ло то ви јем.
9. Учи ни им она ко као Ма ди ја ну, као Си-

са ри, као Ја ви ну на по то ку Ки со ну,
10. Ко ји су ис три је бље ни у Аен до ру, на-

гно ји ше со бом зе мљу. Ендор
11. Ура ди с њи ма, с кне зо ви ма њи хо ви-

јем, као с Ори вом и Зи вом, и са сви ма 
гла ва ри ма њи хо ви јем као са Зе ве јем и 
Сал ма ном.

ПСАЛ МИ ДА ВИ ДО ВИ,  ГЛ. 80. 81. 82. 83.



– 530 –

12. Јер го во ре: осво ји мо на се ља Бо жи ја.
13. Бо же мој, за по вје ди да бу ду као прах, 

као пи је сак пред вје тром.
14. Као што огањ са жи же шу му, и као 

пла мен што за па љу је го ре,
15. Та ко их по гнај бу ром сво јом и ви хо-

ром сво јим сме ти их.
16. По криј ли це њи хо во сра мо том, да би 

тра жи ли име Тво је, Го спо де!
17. Не ка се сти де и сра ме до ви је ка, не ка 

се сме ту и из ги ну!
18. И не ка зна ју да си Ти, ко је му је име 

*Го спод, Је ди ни Нај ви ши над свом Зе-
мљом. *2.Мој. 15,3.

Чежња за Светињом.
Начелнику пјевачком. Уз гетску справу. 
Псалам синова Корејевих. 

84.Ка ко су ми ли ста но ви Тво ји, 
*Го спо де над си ла ма!

*Је зек. 24,21. Псал. 26,8.
2. Ги не ду ша мо ја же ле ћи у дво ре Го-

спод ње; ср це мо је и ти је ло мо је оти ма се 
к Бо гу жи во ме.
3. И пти ца на хо ди ку ћу, и ла ста ви ца гни-

је здо се би гдје ле же пти ће сво је, код ол-
та ра Тво јих, Го спо де над си ла ма, Ца ре мој 
и Бо же мој!
4. Бла го они ма ко ји жи ве у до му Твом! 

Они Те хва ле без пре стан ка.
5. Бла го они ма ко ји ма је си ла у Те би, и 

ко ји ма су у ср цу пу те ви Тво ји!
6. Иду ћи до ли ном пла чев ном, пре тва-

ра ју је у из во ре, и дажд је оди је ва бла го-
сло ви ма.
7. Иду збор за збо ром, ја вља ју се пред 

Бо гом на Си о ну.
8. Го спо де, Бо же над си ла ма, усли ши мо-

ли тву мо ју, Бо же Ја ко вљев!
9. Бо же, Бра ни чу наш, са гни се и ви ди 

ли це по ма за ни ка сво је га!
10. Јер је бо љи је дан дан у дво ри ма Тво-

јим од хи ља де. Во лим би ти на пра гу до ма 
Бо жи је га не го жи вје ти у ша то ри ма без-
бо жнич ким.
11. Јер је Го спод Бог Сун це и Штит, Го-

спод да је бла го дат и сла ву; они ма ко ји 
хо де у бе за зле но сти не ускра ћу је ни јед-
но га до бра.

12. Го спо де над си ла ма, бла го чо вје ку, 
ко ји се у Те узда!

Молба да Господ опет благослови народ 
према којем је раније био милостив.

Начелнику пјевачком. Псалам синова 
Корејевих. 

85.Сми ло вао си се, *Го спо де, на 
зе мљу сво ју, по вра тио си †ро-

бље Ја ко вље во.
*Је зек. 39,25; Јер. 30,18. †Псал. 126,1.

2. Опро стио си не прав ду на ро ду сво је му, 
по крио си све гри је хе ње го ве.
3. Уста вио си сву ја рост сво ју, убла жио 

же сти ну гње ва сво је га.
4. По вра ти нас, Бо же, Спа си те љу наш, 

пре ки ни срд њу сво ју на нас.
5. Зар ћеш се до ви је ка гње ви ти на нас, 

и про тег ну ти гњев свој од ко ље на на 
ко ље но?
6. Зар се не ћеш по вра ти ти и ожи ви ти 

нас, да би се на род Твој ра до вао о Те би?
7. По ка жи нам, Го спо де, ми лост сво ју, и 

по моћ сво ју дај нам.
8. Да по слу шам шта го во ри Го спод Бог. 

Он из ри че мир на ро ду сво је му и све-
ци ма сво јим, и они ма ко ји се обра ћа ју 
ср цем к Ње му.
9. Да, бли зу је они јех ко ји Га се бо је по-

моћ Ње го ва, да би на се лио сла ву у зе мљи 
на шој!
10. Ми лост и *исти на сре шће се, †прав да 

и мир по љу би ће се. *Мих. 7,20. †Псал. 72,2.
11. Исти на ће ник ну ти из *зе мље и 

прав да ће с Не ба при ник ну ти. *Иса. 45,8.
12. И Го спод ће да ти до бро, и зе мља на ша 

да ће плод свој.
13. Прав да ће пред Њим ићи, и по ста ви-

 ће на пут сто пе сво је.
Молитва у великој невољи.

Молитва Давидова.

86.Приг ни, Го спо де, ухо сво је и 
усли ши ме, јер сам не во љан 

и ништ.
2. Са чу вај ду шу мо ју, јер сам Твој по кло-

ник. Спа си слу гу сво је га, Бо же мој, ко ји се 
у те узда.
3. Сми луј се на ме, Го спо де, јер к Те би ви-

чем ваздан.
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4. Обе се ли ду шу слу ге сво је га, јер к Те би, 
Го спо де, по ди жем ду шу сво ју.
5. Јер си Ти, Го спо де, до бар и ми ло ср дан и 

ве о ма ми ло стив сви ма ко ји Те при зи вљу.
6. Чуј, Го спо де, мо ли тву мо ју, и слу шај 

глас мо ље ња мо је га.
7. У дан ту ге сво је при зи вљем Те, јер ћеш 

ме усли ши ти.
8. Не ма ме ђу бо го ви ма та кво га ка кав си 

Ти, Го спо де, и не ма дје ла та кви јех ка ква 
су Тво ја.
9. Сви на ро ди, ко је си ство рио, до ћи ће и 

по кло ни ти се пред То бом, Го спо де, и сла-
ви ти име Тво је.
10. Јер си Ти ве лик и тво риш чу де са; Ти 

си је дан Бог.
11. По ка жи ми, Го спо де, пут свој, и ићи 

ћу у исти ни Тво јој; учи ни не ка се ми ли 
ср цу мо је му бо ја ти се име на Тво је га.
12. Сла ви ћу Те, Го спо де Бо же мој, сви јем 

ср цем сво јим, и по што ва ћу име Тво је до-
ви је ка.
13. Јер је ми лост Тво ја ве ли ка на да 

мном, и из ва дио си *ду шу мо ју из па кла 
нај ду бље га. *Псал. 56,13.  подземља
14. Бо же, охо ли це уста ше на ме не, и го-

ми ла на сил ни ка тра жи ду шу мо ју, и не-
ма ју Те бе пред со бом.
15. Али Ти, *Го спо де, Бо же ми ло сти ви 

и бла ги, стр пљи ви и бо га ти до бро том и 
исти ном, *Псал. 103,8; 86,5.
16. По гле дај на ме и сми луј ми се, дај си лу 

сво ју слу зи сво је му, и по мо зи си ну слу-
шки ње сво је;
17. Учи ни са мном чу до до бро те. Не ка 

ви де ко ји ме не на ви де, и по сти де се, што 
си ми, Го спо де, по мо гао и утје шио ме.

Сион се слави што је обратио 
многобошце.

Псалам синова Корејевих. Пјесма.

87.Што је сам осно вао на го ра ма 
све ти јем,

2. Вра та си он ска љу би Го спод ви ше сви-
јех ста но ва Ја ко вље ви јех.
3. Слав но ка зу ју за те бе, гра де Бож ји!
4. »Ме ђу оне, ко ји ме зна ју, бро ји ћу Ми-

сир и Ва ви лон. Гле и Фи ли сте ји и Тир с 
Ети оп ском он дје су се ро ди ли.«

5. О Си о ну ће се го во ри ти: Тај се и тај ро-
дио у ње му; сам Ви шњи утвр ђу је га.
6. Го спод ће у при је пи су на ро да за ви-

ка ти: Овај се ро дио у ње му.
7. И ко ји пје ва ју и ве се ле се, сви су из-

во ри мо ји у те би.

Молитва у тешком искушењу 
и у смртној опасности.

Пјесма. Псалам синова Корејевих. На чел-
нику пјевачком, да се пјева уз свиралу. 
Наук Емана од дома Зарина.

88.Го спо де Бо же, Спа си те љу мој, 
да њу ви чем и но ћу пред То-

бом.
2. Нек иза ђе пре да Те мо ли тва мо ја, при-

г  ни ухо сво је к ја у ку мо је му;
3. Јер је ду ша мо ја пу на ја да, и жи вот се 

мој при ма че па клу.
4. Из јед на чих се с они ма ко ји у гроб од-

ла зе, по ста дох као чо вјек без си ле,
5. Као ме ђу мр тве ба чен, као уби је ни, 

ко ји ле же у гро бу, ко јих се ви ше не сје-
ћаш, и ко ји су од ру ке Тво је да ле ко.
6. Мет нуо си ме у ја му нај до њу, у та му, у 

без да н.
7. Оте жа ми гњев Твој, и сви ма ва ли ма 

сво јим уда раш ме.
8. Уда љио си од ме не по зна ни ке мо је, 

њи ма си ме омра зио; за тво рен сам, и не 
мо гу иза ћи.
9. Око мо је усах ну од ја да, ви чем Те, Го-

спо де, ваздан, пру жам к Те би ру ке сво је.
10. Еда ли ћеш на мр тви ма чи ни ти чу-

де са, или ће мр тви уста ти и Те бе сла-
ви ти?
11. Еда ли ће се у гро бу при по ви је да ти 

ми лост Тво ја, и исти на Тво ја у тру хље њу?
12. Еда ли ће у та ми по зна ти чу де са Тво ја, 

и прав ду Тво ју гдје се све за бо ра вља?
13. Али ја, Го спо де, к Те би ви чем, и ју-

тром мо ли тва мо ја сре та Те.
14. За што, Го спо де, од ба цу јеш ду шу мо ју, 

и од вра ћаш ли це сво је од ме не?
15. Му чим се и из ди шем од уда ра ца, под-

но сим стра хо те Тво је, без на да ња сам.
16. Гњев Твој сти же ме, стра хо те Тво је 

ра  зди ру ме.
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17. Оп тје чу ме сва ки дан као во да, сте жу 
ме от сву да.
18. Уда љио си од ме не дру га и при ја те ља; 

по зна ни ци мо ји са кри ли су се у мрак.

Утјеха за Давидов дом у 
Божијем обрицању.

Наук Етана од дома Зарина.

89.О ми ло сти ћу Го спод њој пје ва-
ти уви јек, од ко ље на на ко ље-

но ја вља ћу исти ну Тво ју усти ма сво ји ма.
2. Јер знам да је за ва ви јек осно ва на ми-

лост, и на не бе си ма да си утвр дио исти ну 
сво ју, ре кав ши:
3. »Учи них за вјет с из бра ним сво јим, за-

клех се Да ви ду, слу зи сво је му:
4. До ви је ка ћу утвр ђи ва ти потомство 

тво је и при је сто Твој уре ђи ва ти од ко-
ље на до ко ље на.«
5. Не бо ка зу је чу де са Тво ја, Го спо де, и 

исти ну Тво ју са бор све ти јех.
6. Јер ко је над обла ци ма ра ван Го спо ду? 

Ко ће се из јед на чи ти с Го спо дом ме ђу си-
но ви ма Бо жи јим?
7. Бо гу се ва ља кла ња ти на са бо ру све-

ти јех, стра шни ји је од сви јех ко ји су око 
Ње га.
8. Го спо де, Бо же над вој ска ма, ко је си лан 

као Ти, Бо же? И исти на је Тво ја око Те бе.
9. Ти вла даш над си лом мор ском; кад по-

диг не ва ле сво је, Ти их укро ћа ваш.
10. Ти си обо рио охо ли Ми сир као ра ње-

ни ка, кр јеп ком ми ши цом сво јом ра си јао 
си не при ја те ље сво је.
11. Тво је је не бо и тво ја је Зе мља; Ти си 

са здао ва си ље ну и што је год у њој.
12. Сје вер и југ Ти си ство рио, *Та вор и Ер-

мон о Твом се име ну ра ду је. *Исус Н. 19,22.
13. Тво ја је ми ши ца кр јеп ка, сил на је 

ру ка Тво ја, и ви со ка де сни ца Тво ја.
14. Бла гост је и *прав да под нож је при је-

сто лу Тво је му, ми лост и исти на иде пред 
ли цем Тво јим. *Псал. 85,10.
15. Бла го на ро ду ко ји зна труб ни по-

клич! Го спо де, у свје тло сти ли ца Тво је га 
они хо де;
16. Име ном се Тво јим ра ду ју ваздан, и 

прав дом Тво јом уз ви шу ју се.

17. Јер си Ти кра со та си ле њи хо ве, и по 
ми ло сти Тво јој уз ви шу је се рог наш.
18. Јер је од Го спо да одбра на на ша, и од 

Све то га Изра и ље ва цар наш.
19. Та да си го во рио у утва ри вјер ни ма 

сво јим, и ре као: »По слах по моћ ју на ку, 
уз ви сих *из бра но га сво је га из на ро да.

*Псал. 89, 3.
20. На ђох Да ви да слу гу сво је га, све тим 

уљем сво јим по ма зах га.
21. Ру ка ће Мо ја би ти јед на ко с њим, и 

ми ши ца Мо ја кри је пи ће га.
22. Не ће га не при ја тељ над вла да ти, и син 

бе за ко ња не ће му до са ди ти.
23. По тр ћу пред ли цем ње го ви јем не-

при јате ље ње го ве, и не на вид ни ке ње-
го ве по ра зи ћу. противнике
24. Исти на је Мо ја и ми лост Мо ја с њим; 

и у Мо је име уз ви си ће се рог ње гов.
25. Пру жи ћу на мо ре ру ку ње го ву, и на 

ри је ке де сни цу ње го ву.
26. Он ће Ме зва ти: Ти си Отац мој, Бог 

мој и Град спа се ња мо је га.
27. И Ја ћу га учи ни ти пр вен цем, ви шим 

од ца ре ва зе маљ ских.
28. До ви је ка ћу му хра ни ти ми лост сво ју, 

и *за вјет је Мој с њим вје ран. *Иса. 55,3.
29. Про ду жи ћу подмладак ње го в до ви-

је ка, и при је сто ње гов као да не не бе ске.
30. Ако си но ви ње го ви оста ве *за кон 

Мој, и не узи ду у за по ви је сти ма Мо јим;
*Јер. 9,13.

31. Ако по га зе уред бе Мо је, и за по ви је-
сти Мо јих не са чу ва ју,
32. Он да ћу их по ка ра ти пру том за не по-

кор ност, и ра на ма за бе за ко ње њи хо во;
33. Али ми ло сти сво је не ћу узе ти од ње га, 

ни ти ћу пре вр ну ти исти ном сво јом;
34. Не ћу по га зи ти за вје та сво је га, и што 

је иза шло из уста Мо јих не ћу по ре ћи.
35. Јед ном се за клех све то шћу сво јом; 

зар да сла жем Да ви ду?
36. Потомство ће ње го во тра ја ти до ви-

је ка, и *при је сто ње гов као сун це пре да 
Мном; *2.Сам. 7,16.
37. Он ће ста ја ти уви јек као мје сец и 

вјер ни свје док у обла ци ма.«
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38. А сад си од ба цио и за не ма рио, раз-
гње вио си се на по ма за ни ка сво је га;
39. За не ма рио си *за вјет са слу гом сво-

јим, ба цио си на зе мљу ви је нац ње гов.
*Зах. 11,10.

40. Раз ва лио си све огра де ње го ве, гра-
до ве ње го ве обра тио си у зи ди не.
41. Пли је не га сви ко ји про ла зе ону да, 

по ста пот сми јех у су сје да сво ји јех.
42. Уз ви сио си де сни цу не при ја те ља ње-

го ви јех, об ра до вао си све про тив ни ке 
ње го ве.
43. За вра тио си оштри це ма ча ње го ва, и 

ни је си га укри је пио у бо ју;
44. Узео си му свје тлост, и при је сто ње-

гов обо рио си на зе мљу;
45. Скра тио си да не мла до сти ње го ве и 

обу као га у сра мо ту.
46. До кле ћеш се, Го спо де, јед на ко од вра-

ћа ти, до кле ће као огањ плам тје ти гњев 
Твој?
47. Опо ме ни се ка кав је ви јек мој, ка ко си 

ни на што ство рио све си но ве Ада мо ве?
48. Ко ји је чо вјек жи вио и ни је смр ти ви-

дио, и из ба вио ду шу сво ју из ру ку па кле-
ни јех? подземља
49. Гдје су пре ђа шње *ми ло сти Тво је, Го-

спо де? Клео си се Да ви ду исти ном сво јом.
*Иса. 55,3.

50. Опо ме ни се, Го спо де, при је ко ра слу гу 
сво јих, ко ји но сим у ње дри ма сво јим од 
сви јех сил ни јех на ро да,
51. Ко јим ко ре не при ја те љи Тво ји, Го спо-

 де, ко јим ко ре траг по ма за ни ка тво је га.
52. Бла го сло вен Го спод уви јек! Амин, 

амин.

Бог је вјечан, грјешни људи су 
пролазни. Молитва за милост.

Молитва Мојсија, човјека Божијега.

90.Го спо де, Ти си нам Уто чи ште од 
ко ље на до ко ље на.

2. При је не го се го ре ро ди ше и са зда се 
Зе мља и ва си ље на, и од ви је ка и до ви је ка 
Ти си Бог.
3. Ти по вра ћаш чо вје ка у трулеж, и го во-

риш: Вра ти те се си но ви људ ски!

4. Јер је ти су ћа го ди на пред очи ма Тво-
ји ма као дан ју че ра шњи, кад ми не, и као 
стра жа ноћ на.
5. Ти их као по вод њем од но сиш; они су 

као сан, као тра ва, ко ја ра но ве не,
6. Ују тру цвје та и уве не, уве че се по ко си 

и са су ши.
7. Јер нас не ста је од гње ва Тво је га, и од 

ја ро сти Тво је у смет њи смо.
8. Ста вио си бе за ко ња на ша пре да се, и 

тај не на ше на свје тлост ли ца сво је га.
9. Сви се да ни на ши пре кра ћу ју од срд ње 

Тво је, го ди не на ше про ла зе као глас.
10. Да на го ди на на ших све га има до се-

дам де сет го ди на, а у ја че га до осам де сет 
го ди на: и сам је цви јет њи хов му ка и не-
во ља; јер те ку бр зо, и ми од ли је ће мо.
11. Ко зна си лу гње ва Тво је га и Тво ју ја-

рост, да би Те се као што тре ба бо јао?
12. На у чи нас та ко бро ја ти да не на ше, да 

би смо сте кли *ср це му дро. *При че 2,2.
13. По вра ти се, Го спо де! До кле ћеш? 

Сми луј се на слу ге сво је.
14. Ују тру нас на си ти до бро те сво је, и ра-

до ва ће мо се и ве се ли ти у све да не сво је.
15. Об ра дуј нас пре ма да ни ма, у ко је си 

нас му чио, и пре ма го ди на ма, у ко је смо 
гле да ли не во љу.
16. Не ка се по ка же на слу га ма Тво јим 

дјело Тво је, и сла ва Тво ја на си но ви ма њи -
хо ви јем.
17. Не ка бу де до бра во ља *Го спо да Бо га 

на ше га с на ма, и дје ло ру ку на ших до-
вр ши нам, и дје ло ру ку на ших до вр ши.

*2.Сол. 2,16; Иса. 26,12.

Свемогући Бог је заштита у 
свијем опасностима.

91.Ко ји жи ви у за кло ну Ви шње га, 
у сје ну Све мо гу ће га по чи ва.

2. Го во ри Го спо ду: Ти си Уто чи ште мо је 
и Бра нич мој, Бог мој, у ко је га се уздам.
3. Он ће те из ба ви ти из зам ке пти ча ре ве, 

и од љу то га по мо ра;
4. Пер јем сво јим осје ни ће те, и под кри-

ли ма Ње го ви јем за кло ни ћеш се; исти на 
је Ње го ва штит и огра да.
5. Не ћеш се бо ја ти стра хо те ноћ не, стри-

је ле, ко ја ле ти да њу,
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6. По мо ра, ко ји иде по мра ку, бо ле сти, 
ко ја у под не мо ри.
7. Па шће по ред те бе ти су ћа и де сет ти су ћа 

с де сне стра не те би, а те бе се не ће до та ћи.
8. Са мо ћеш гле да ти очи ма сво ји ма, и ви-

дје ћеш пла ту без бо жни ци ма.
9. Јер си Ти, Го спо де, по уз да ње мо је. Ви-

шње га си иза брао се би за уто чи ште.
10. Не ће те зло за де си ти, и уда рац не ће 

до сег ну ти до ко ли бе тво је.
11. Јер *ан ђе ли ма сво јим за по ви је да за те-

 бе да те чу ва ју по сви јем пу то ви ма тво јим.
*Мат. 4,6.

12. На ру ке ће те узе ти да гдје не зап неш 
за ка мен но гом сво јом.
13. На ла ва и на аспи ду на сту па ћеш и га-

зи ћеш ла ви ћа и зма ја.
14. »Кад Ме љу би, из ба ви ћу га; за кло ни-

 ћу га, кад је по знао име Мо је.
15. За зва ће Ме, и усли ши ћу га; с њим ћу би-

 ти у не во љи, из ба ви ћу га и про сла ви ћу га.
16. Ду га жи во та на си ти ћу га, и по ка за ћу 

му *спа се ње сво је.« *Псал. 50,23.

Хвала Богу који кажњава 
безбожнике и благосиља праведнике.

Псалам. Пјесма за Суботу.

92.Ли је по је хва ли ти Го спо да, и 
пје ва ти име ну Тво је му, Ви-

шњи,
2. Ја вља ти ју тром ми лост Тво ју, и исти ну 

Тво ју но ћу,
3. Уз де сет жи ца и уз псал тир, и уз ја сну 

лиру!
4. Јер си ме раз ве се лио, Го спо де, дје ли ма 

сво јим, с дје ла ру ку Тво јих ра ду јем се.
5. Ка ко су ве ли ка дје ла Тво ја, Го спо де! 

Ве о ма су ду бо ке по ми сли Тво је.
6. Без ум ник не зна, и не зна ли ца то не ра-

зу ми је.
7. Кад без бо жни ци ни чу као тра ва и 

цвје та ју сви ко ји чи не бе за ко ње, то би ва 
за то да би се ис три је би ли до ви је ка.
8. А Ти си, Го спо де, ви сок уви јек.
9. Јер ево не при ја те љи Тво ји, Го спо де, јер 

ево не при ја те љи Тво ји ги ну, и ра си па ју се 
сви ко ји чи не бе за ко ње;

10. А мој рог Ти уз ви шу јеш као рог у јед-
но ро га, ја сам *по ма зан но ви јем уљем.

*Псал. 23,5.
11. И око мо је ви ди не при ја те ље мо је, и 

о бе за ко ни ци ма, ко ји уста ју на ме не, слу-
ша ју уши мо је.
12. Пра вед ник се зе ле ни као фи ник, као 

ке дар на Ли ва ну уз ви шу је се.
палма  Cedrus Libani

13. Ко ји су за са ђе ни у до му Го спод њем, 
зе ле не се у дво ро ви ма Бо га на ше га;
14. Род ни су и у ста ро сти, је дри и зе-

ле ни,
15. Ја вља ју ћи да је пра ве дан Го спод, Бра-

нич мој, и да не ма у Ње му *не прав де.
*Рим. 9,14.

Величанство царства Божијег.

93.Го спод *ца ру је. Обу као се у †ве-
ли чан ство, обу као се ‡Го спод 

у си лу, и опа сао се. За то је ва си ље на твр-
да, и не ће се по мје ри ти.

*Иса. 52,7. †Псал. 104,1. ‡От кр. 19,6.
2. При је сто Твој сто ји од иско на; одви је-

 ка Ти си. почетка
3. По ди жу ри је ке, Го спо де, по ди жу ри-

је ке глас свој, по ди жу ри је ке ва ле сво је:
4. Од ху ја ња во де мно ге и сил не, од ва ла 

мор ских сил ни ји је на ви си ни Го спод.
5. Свје до чан ства су Тво ја ве о ма твр да; 

до му Тво је му при па да све тост, Го спо де, 
на ду го ври је ме.

Молитва против угњетача 
народа Господњег.

94.Бо же од осве те, Го спо де, Бо же 
од осве те, по ка жи се!

2. По диг ни се, Су ди јо зе маљ ски, по дај за-
слу гу охо ли ма.
3. До кле ће се без бо жни ци, Го спо де, до-

кле ће се без бо жни ци хва ли ти?
4. Ру же и охо ло го во ре, ве ли ча ју се сви 

ко ји чи не бе за ко ње.
5. Га зе на род Твој, Го спо де, и до сто ја ње 

Тво је му че. насљедство
6. Удо ви цу и до шља ка уби ја ју, и си ро те 

мо ре.
7. И го во ре: Не ће ви дје ти Го спод, и не ће 

до зна ти Бог Ја ко вљев.

ПСАЛ МИ ДА ВИ ДО ВИ,  ГЛ. 91. 92. 93. 94.



– 535 –

8. Ура зу ми те се, пре лу ди љу ди, безумни 
кад ће те би ти па мет ни?
9. Ко ји је ство рио ухо, зар не чу је, и ко ји 

је око на чи нио, зар не ви ди?
10. Зар не ће об ли чи ти ко ји на ро де ура-

зу мљу је, ко ји учи чо вје ка да зна? уочити
11. *Го спод зна ми сли љу ди ма ка ко су ни-

шта вне. *1.Кор. 3,20.
12. Бла го *чо вје ку ко га Ти, Го спо де, ура-

зу мљу јеш, и за ко ном сво јим учиш;
*О Јо ву 5,17.

13. Да би му дао мир у зле да не, док се ис-
ко па ја ма без бо жни ку.
14. Јер не ће од ба ци ти *Го спод на ро да сво-

је га, и до сто ја ња сво је га не ће оста ви ти.
*5.Мој. 31,6.

15. Јер ће се суд вра ти ти на прав ду, и ње га 
ће на ћи сви пра вога ср ца.
16. Ко ће уста ти за ме не су прот зли ма? 

Ко ће ста ти за ме не су прот они ма ко ји 
чи не бе за ко ње?
17. Кад ми Го спод не би био По моћ ник, 

бр зо би се ду ша мо ја пре се ли ла она мо 
гдје се му чи. ћути
18. Кад ре чем: Дрх ће ми но га, ми лост 

Тво ја, Го спо де, при хва та ме.
19. Кад се умно же бри ге у ср цу мом, 

утје хе Тво је раз го ва ра ју ду шу мо ју.
20. Еда ли ће бли зу Те бе ста ти при је сто 

крв нич ки, и онај ко ји на ми шља на си ље 
на су прот за ко ну?
21. Спре ма ју се на ду шу пра вед ни ко ву, и 

крв пра ву окри вљу ју.
22. Али је Го спод мо је При ста ни ште, и 

Бог је мој твр до Уто чи ште мо је.
23. Он ће им вра ти ти за бе за ко ње њи-

хо во, за њи хо ву зло ћу ис три је би ће их, ис-
три је би ће их Го спод, Бог наш.

Позивање за хваљење Бога. 
Опомена непослушнијем.

95.Хо ди те, за пје вај мо Го спо ду, по -
клик ни мо Бо гу, Гра ду спа се-

ња сво је га!
2. Иза ђи мо пред ли це Ње го во с хва лом, у 

пје сма ма по клик ни мо Му!
3. Јер је Го спод ве лик Бог и ве лик Цар над 

сви јем бо го ви ма.

4. У Ње го вој су ру ци ду би не зе маљ ске, и 
ви си не гор ске Ње го ве су.
5. Ње го во је мо ре и Он га је ство рио, и 

су хо ту ру ке су Ње го ве на чи ни ле.
6. Хо ди те, по кло ни мо се, при пад ни мо, 

клек ни мо пред Го спо дом Твор цем сво јим.
7. Јер је Он Бог наш, и ми на род па ше 

Ње го ве и ов це ру ке Ње го ве. Сад кад би-
сте по слу ша ли глас Ње гов:
8. »Не мој те да вам одр ве ни ср це ва ше као 

у Ме ри ви, као у дан ку ша ња у пу сти њи,
9. Гдје Ме ку ша ше оци ва ши, ис пи та ше и 

ви дје ше дје ло Мо је.
10. Че тр де сет го ди на ср дих се на род 

онај, и ре кох: Ови љу ди ту ма ра ју ср цем, и 
не зна ју пу то ва Мо јих;
11. И за то се за клех у гње ву свом да не ће 

ући у мир Мој.« покој

Господ је славни Творац 
све Земље.

96.Пје вај те Го спо ду пје сму но ву, 
*пје вај Го спо ду, сва Зе мљо!

*1.Днев. 16,23.
2. Пје вај те Го спо ду, бла го си љај те име 

Ње го во, ја вљај те од да на на дан спа се ње 
Ње го во.
3. Ка зуј те по на ро ди ма сла ву Ње го ву, по 

сви јем пле ме ни ма чу де са Ње го ва.
4. Јер је ве лик Го спод и ва ља Га хва ли ти: 

Стра шни ји је од сви јех бо го ва.
5. Јер су сви бо го ви у на ро да ни шта: а Го-

спод је не бе са ство рио.
6. Сла ва је и ве ли чан ство пред ли цем Ње го-

ви јем, си ла и кра со та у Све ти њи Ње го вој.
7. Дај те Го спо ду, пле ме на на род на, дај те 

Го спо ду сла ву и част.
8. Дај те Го спо ду сла ву пре ма име ну Ње-

го ву. Но си те да ре и иди те у дво ре Ње го ве.
9. По кло ни те се Го спо ду у све тој кра-

со ти. Стре пи пред Њим, сва Зе мљо!
10. Ре ци те на ро ди ма: *Го спод ца ру је; за то 

је ва си ље на твр да и не ће се по мје сти ти; 
Он ће су ди ти на ро ди ма пра во. *Псал. 93,1.
11. Нек се ве се ле не бе са, и зе мља се ра-

ду је; нек пље ска мо ре и што је у ње му;
12. Не ка ска че по ље и све што је на ње му; 

та да нек се ра ду ју сва др ве та шум ска,
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13. Пред ли цем Го спод њим; јер иде, јер 
иде да су ди Зе мљи. Су ди ће ва си ље ној по 
*прав ди, и на ро ди ма по исти ни сво јој.

*От кр. 19,11.

Сион се радује што је Бог 
висок над свом Земљом.

97.Го спод ца ру је: Нек се ра ду је 
Зе мља! Нек се ве се ле остр ва 

мно га.
2. Облак је и мрак око Ње га; бла гост и 

прав да под нож је су при је сто лу Ње го ву.
3. Огањ пред Њим иде, и па ли на о ко ло 

не при ја те ље Ње го ве.
4. Му ње Ње го ве си је ва ју по ва си ље ној; 

ви ди и стре пи Зе мља.
5. Го ре као во сак то пе се од ли ца Го спод-

ње га, од ли ца Го спо да свој Зе мљи.
6. Не бе са ка зу ју прав ду Ње го ву, и сви на-

ро ди ви де сла ву Ње го ву.
7. Нек се сти де сви ко ји се кла ња ју ки по-

ви ма, ко ји се хва ле идо ли ма сво јим. По-
кло ни те Му се сви бо го ви.
8. Чу је и ра ду је се Сион, и кће ри се ју деј-

ске ве се ле ра ди су до ва Тво јих, Го спо де!
9. Јер си Ти, Го спо де, ви сок над свом Зе-

мљом и над ви шу јеш све бо го ве.
10. Ко ји љу би те Го спо да, мр зи те на зло. 

Он чу ва живот све та ца сво јих; из ру ку 
без бо жнич ких оти ма их. праведника
11. Свје тлост се про си па на пра вед ни ка, 

и ве се ље на оне ко ји су пра ва ср ца.
12. Ра дуј те се пра вед ни о Го спо ду, и сла-

ви те све то име Ње го во.

Клицање и попијевање о побједама 
Господњим по свему свијету.

Псалам.

98.Пој те Го спо ду пје сму но ву, јер 
учи ни чу де са. По мо же Му 

де сни ца Ње го ва и све та ми ши ца Ње го ва.
2. Ја ви Го спод спа се ње сво је, пред на ро-

ди ма от кри прав ду сво ју.
3. Опо ме ну се ми ло сти сво је и вјер но сти 

сво је до му Изра и ље ву. Ви дје ше сви кра-
је ви зе маљ ски спа се ње Бо га на ше га.
4. Ра дуј се Го спо ду, сва Зе мљо; пје вај те, 

по кли куј те и по пи је вај те!

5. Запевај те Го спо ду уз харфу, уз харфу и 
гла сом пса лам ским.
6. У тру бе и ро го ве за тру би те пред ца-

рем Го спо дом.
7. Не ка пље ска мо ре и што је у ње му, ва-

си ље на и ко ји у њој жи ве;
8. Ри је ке не ка пље ска ју ру ка ма; ску па 

го ре нек се ра ду ју
9. Пред ли цем Го спод њим; јер иде да су ди 

Зе мљи; су ди ће ва си ље ној пра вед но, и на-
ро ди ма вјер но.

Светост влада у царству 
Господњем.

99.Го спод ца ру је: Не ка стре пе на-
ро ди; сје ди на хе ру ви ми ма; 

нек се др ма Зе мља!
2. Го спод је на Си о ну ве лик, и ви сок над 

сви ма на ро ди ма.
3. Не ка сла ве ве ли ко и стра шно име 

Тво је; да је свет!
4. Не ка сла ве си лу Ца ра ко ји љу би прав ду. 

Ти си утвр дио прав ду; суд и прав ду Ти си 
уре дио у Ја ко ву.
5. Уз ви шуј те Го спо да Бо га на ше га, и кла-

њај те се под нож ју Ње го ву; да је свет!
6. Мој си је и Арон, све ште ни ци Ње го ви, 

и Са му и ло је дан од они јех ко ји при зи-
вљу име Ње го во, при зи ва ху Бо га, и Он 
их усли ши.
7. У сту бу од обла ка го во ра ше њи ма; 

они чу ва ше за по ви је сти Ње го ве и уред-
 бу ко ју им да де.
8. Го спо де, Бо же наш, Ти си их усли шио; 

Ти си им био Бог благ и пла ћао за дје ла 
њи хо ва.
9. Уз ви шуј те Го спо да Бо га на ше га, и кла-

њај те се на све тој го ри Ње го вој, јер је свет 
Го спод Бог наш.

Похвална пјесма за народ Божији.
Псалам похвалан.

100.Ра дуј се Го спо ду, сва Зе мљо!
2. Слу жи те Го спо ду ве се-

 ло; иди те пред ли це Ње го во пје ва ју ћи!
3. По знај те Го спод да је Бог. Он нас је 

ство рио, и ми смо до сто ја ње Ње го во, на-
род Ње гов и ов це па ше Ње го ве. насљедство
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4. Ула зи те на вра та Ње го ва са сла вом, у 
дво ре Ње го ве с хва лом. Сла ви те Га, и бла-
го си љај те име Ње го во.
5. Јер је до бар Го спод; ми лост је Ње го ва уви -

јек, и исти на Ње го ва од ко ље на на ко ље но.

Огледало владе Давидове.
Псалам Давидов.

101.О ми лости и прав ди пје вам; 
Те бе, Го спо де, сла вим.

2. Раз ми шљам о пу ту пра вом, кад би год 
до шао к ме ни, хо дим у бе за зле но сти ср ца 
сво је га у до му свом.
3. Не ста вљам пред очи сво је ри је чи не-

по треб не, мр зим на дје ла ко ја су про тив 
за ко на, не при ста јем за њи ма.
4. Ср це по ква ре но да ле ко је од ме не; зли-

јех не знам.
5. Ко тај но опа да бли жње га сво је га, то га 

из го ним; ко је охо ла ока и на ду та ср ца, 
то га не тр пим.
6. Очи су мо је обра ће не на вјер не на зе-

мљи, да би сје де ли са мном. Ко хо ди пу тем 
пра ви јем, тај слу жи ме ни.
7. Не жи ви у до му мо јем ко ји ра ди лу-

ка во; ко ји го во ри лаж, не сто ји пред 
очи ма мо ји ма.
8. Ју тром за ти рем све без бо жни ке на зе-

мљи, да бих ис три је био из гра да Го спод-
ње га све ко ји чи не бе за ко ње.

Покајничка молитва да Господ 
опет подигне Сион.

Молитва невољнога, кад му је тешко, 
и пред Господом излива тугу своју.

102.Го спо де, чуј мо ли тву мо ју, и 
ви ка мо ја нек иза ђе пре да Те.

2. Не мој од вра ти ти ли ца сво је га од ме не; 
у дан кад сам у не во љи приг ни к ме ни 
ухо сво је, у дан кад Те при зи вам, по хи тај, 
усли ши ме.
3. Јер про ђо ше као дим да ни мо ји, ко сти 

мо је као то пи о ни ца огор је ше.
4. По ко ше но је као тра ва и по са хло ср це 

мо је, да за бо ра вих је сти хљеб свој.
5. Од уз ди са ња мо је га при о ну кост мо ја 

за ме со мо је.
6. По ста дох као гем у пу сти њи; ја сам као 

со ва на зи ди на ма.

7. Не спа вам, и сје дим као пти ца без 
дру га на кро ву.
8. Сва ки дан ру же ме не при ја те љи мо ји, 

и ко ји су се по ма ми ли на ме не, мном се 
укли њу.
9. Је дем пе пео као хљеб, и пи ће сво је рас-

тва рам су за ма
10. Од гње ва Тво је га и срд ње Тво је; јер 

по ди гав ши ме ба цио си ме.
11. Да ни су мо ји као сјен, ко ји про ла зи, и 

ја као тра ва осу ших се.
12. А Ти, Го спо де, оста јеш до ви је ка, и 

спо мен Твој од ко ље на до ко ље на.
13. Ти ћеш уста ти, сми ло ва ћеш се на 

Сион, јер је ври је ме сми ло ва ти се на њ, 
јер је до шло ври је ме;
14. Јер слу га ма Тво јим оми ље и ка ме ње 

ње го во, и прах ње гов жа ле.
15. Та да ће се не зна бо шци бо ја ти име на 

Го спод ње га, и сви *ца ре ви зе маљ ски сла-
 ве Ње го ве; *Псал. 138,4.
16. Јер ће Го спод са зи да ти Сион, и ја ви ти 

се у сла ви сво јој;
17. По гле да ће на мо ли тву они јех ко ји не-

ма ју по мо ћи, и не ће се оглу ши ти о мол бе 
њи хо ве.
18. На пи са ће се ово по то ње му ро ду, и на-

род на но во ство рен хва ли ће Го спо да,
19. Што је при ни као са све те ви си не 

сво је, *Го спод по гле дао с †Не ба на Зе мљу,
се нагнуо  *Псал. 14,2. †5.Мој. 26,15.

20. Да чу је уз ди са ње су жње во, и одри-
је ши си но ве смрт не;
21. Да би ка зи ва ли на Си о ну име Го-

спод ње и хва лу Ње го ву у Је ру са ли му,
22. Кад се ску пе на ро ди и цар ства да 

слу же Го спо ду.
23. Стро шио је на пу ту кр је пост мо ју, 

скра тио да не мо је.
24. Ре кох: Бо же мој, не мој ме узе ти у по-

ло ви ни да на мо јих. Тво је су го ди не од ко-
ље на до ко ље на.
25. Дав но си по ста вио *Зе мљу, и †не бе са 

су дје ло ру ку Тво јих. *1.Мој. 1,1. †Је вр. 1,10.
26. То ће про ћи, а Ти ћеш оста ти; све ће 

то као ха љи на ове шта ти, као ха љи ну про-
ми је ни ћеш их и про ми је ни ће се.
27. Али Ти си тај исти и го ди не Тво је не-

 ће ис те ћи.
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28. Си но ви ће слу гу тво јих жи вје ти, и 
по томство ће се њи хо во утвр ди ти пред 
ли цем Тво јим.

Слављење милости Божије према 
грјешнијем и слабијем људима.

Псалам Давидов.

103.Бла го си љај, ду шо мо ја, Го-
спо да, и све што је у ме ни 

све то име Ње го во.
2. Бла го си љај, ду шо мо ја, Го спо да, и не 

за бо ра вљај ни јед но га до бра што ти је 
учи нио.
3. Он ти пра шта све гри је хе и ис цје љу је 

све бо ле сти тво је;
4. Из ба вља од гро ба жи вот твој, вјен ча ва 

те до бро том и ми ло шћу;
5. Ис пу ња до брим же ље тво је, по на вља 

се као у ор ла мла дост тво ја.
6. Го спод тво ри прав ду и суд сви ма ко-

ји ма се кри во чи ни.
7. По ка за пу те ве сво је Мој си ју, си но ви ма 

Изра и ље вим дје ла сво ја.
8. Ми ло стив је и до бар Го спод, спор на 

гњев и ве о ма благ.
9. Не гње ви се јед на ко, ни ти се до ви је ка 

ср ди.
10. Не по сту па с на ма по гри је си ма на-

шим, ни ти нам вра ћа по не прав да ма на-
шим.
11. Не го ко ли ко је не бо ви со ко од Зе мље, 

то ли ка је ми лост Ње го ва к они ма ко ји Га 
се бо је.
12. Ко ли ко је ис ток да ле ко од за па да, то-

ли ко уда љу је од нас бе за ко ња на ша.
13. Ка ко отац жа ли си но ве, та ко *Го спод 

жа ли оне ко ји Га се бо је. *5.Мој. 8,5.
14. Јер зна гра ђу на шу, опо ми ње се да смо 

прах.
15. Да ни су чо вје чи ји као тра ва; као цви-

јет у по љу, та ко цвје та.
16. Ду не вје тар на њ, и не ста не га, ни ти 

ће га ви ше по зна ти мје сто ње го во.
17. Али *ми лост Го спод ња оста је одвије   ка 

и дови је ка на они ма ко ји Га се бо је, и пра в-
 да Ње го ва на си но ви ма си но ва, *2.Мој. 20,6.
18. Ко ји др же *за вјет Ње гов, и пам те за по-

ви је сти Ње го ве, да их из вр шу ју. *5.Мој. 7,9.
19. Го спод на не бе си ма по ста ви при је сто 

свој, и цар ство Ње го во сви јем вла да.

20. Бла го си љај те Го спо да ан ђе ли Ње го ви, 
ко ји сте сил ни кр је по шћу, из вр шу је те ри-
јеч Ње го ву слу ша ју ћи глас ри је чи Ње го ве.
21. Бла го си љај те Го спо да све вој ске Ње го      ве, 

слу ге Ње го ве, ко ји тво ри те во љу Ње го ву.
22. Бла го си љај те Го спо да сва дје ла Ње-

го ва, по сви јем мје сти ма вла де Ње го ве! 
Бла го си љај, ду шо мо ја, Го спо да!

Слава Божија у дјелима Његовијем.

104.Бла го си љај, ду шо мо ја, Го-
спо да! Го спо де, Бо же мој, 

ве лик си ве о ма, обу као си се у ве ли чан-
ство и кра со ту.
2. Обу као си свје тлост као ха љи ну, ра за-

пео не бо као ша тор;
3. Во дом си по крио дво ро ве сво је, обла ке 

на чи нио си да су Ти ко ла, идеш на кри-
ли ма вје тр ени јем.
4. Чи ниш вје тро ве да су Ти ан ђе ли, пла-

мен ог ње ни да су Ти слу ге.
5. Утвр дио си Зе мљу на те ме љи ма ње зи-

ним, да се не по мје сти на ви јек ви је ка.
6. Без да ном као ха љи ном одје нуо си је; 

на го ра ма сто је во де.
7. Од при јет ње Тво је бје же, од гро мов-

но га гла са Тво је га те ку.
8. Из ла зе на го ре и сла зе у до ли не, на мје-

сто ко је си им утвр дио.
9. По ста вио си ме ђу, пре ко ко је не пре-

ла зе, и не вра ћа ју се да по кри ју зе мљу.
10. Из вео си из во ре по до ли на ма, из ме ђу 

го ра те ку во де.
11. На па ја ју све зви је ри пољ ске; ди вљи 

*ма гар ци га се же ђ сво ју. *О Јо ву 39,8.
12. На њи ма пти це не бе ске жи ве; кроз 

гра не раз ли је же се глас њи хов.
13. На па јаш го ре с ви си на сво јих, пло-

дови ма дје ла Тво јих си ти се * зе мља.
*Псал. 147,8.

14. Да јеш те ра сте тра ва сто ци, и зе лен на 
ко рист *чо вје ку, да би из во дио †хљеб из 
‡зе мље. *1.Мој. 2,5. †О Јо ву 28,5. ‡1.Мој. 1,29.
15. И *ви но ве се ли ср це чо вје ку, и ли це 

се сви је тли од †уља, и хљеб ср це чо вје ку 
кри је пи. *Суд. 9,13. †Јер. 31,12.
16. Си те се др ве та Бо жи ја, ке дри *ли ван-

ски, ко је си по са дио. *Псал. 29,5.
17. На њи ма пти це ви ју гни је зда; ста нак 

је ро дин на је ла ма. у чемпресима
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18. Го ре ви со ке ди во ко за ма, ка мен је уто-
чи ште зе че ви ма. даманима
19. Ство рио си Мје сец да по ка зу је вре-

ме на, Сун це по зна је за пад свој.
20. Сте реш та му, и би ва ноћ, по ко јој из-

ла зи све зви јер је шум ско;
21. Ла во ви ри чу за пли је ном, и тра же од 

Бо га хра не се би.
22. Сун це гра не, и они се са кри ва ју и ли-

је жу у ло же сво је.
23. Из ла зи чо вјек на по сао свој, и на рад 

свој до ве че ра.
24. Ка ко је мно го дје ла Тво јих, Го спо де! 

Све си пре му дро ство рио; пу на је *Зе мља 
бла га Тво је га. *1.Мој. 1,20.
25. Гле, мо ре ве ли ко и ши ро ко, ту гми жу 

без бро ја, жи во ти ња ма ла и ве ли ка; врве
26. Ту ла ђе пло ве, кро ко дил, ко је га си 

ство рио да се *игра по ње му.
Левијатан  *О Јо ву 40,15.

27. Све Те бе че ка, да им да јеш храну на 
ври је ме.
28. Да јеш им, при ма ју; отво риш ру ку 

сво ју, си те се до бра.
29. Од вра тиш ли це сво је, жа ло сте се; уз-

меш им дух, ги ну, и у прах свој по вра ћа ју се.
30. По шљеш дах свој, по ста ју, и по на-

вљаш ли це Зе мљи.
31. Сла ва Го спо ду уви јек; нек се ве се ли 

Го спод за дје ла сво ја!
32. Он по гле да на Зе мљу, и она се тре се; 

до так не се го ра, и ди ме се.
33. Пје ва ћу Го спо ду за жи во та сво је га; 

хва ли ћу Бо га сво је га док сам год.
34. Не ка Му бу де ми ла бе сје да мо ја! Ве се-

ли ћу се о Го спо ду.
35. Не ка не ста не гр је шни ка са *зе мље, и 

без  бо жни ка не ка не бу де ви ше! Бла го си-
љај, ду шо мо ја, Го спо да! Али лу ја! *При че 2,22.

Величање Господа због Његовијех 
доброчинстава у Израиљу.

105.Хва ли те Го спо да; гла си те 
име Ње го во; ја вљај те по 

на ро ди ма дје ла Ње го ва.
2. Пје вај те Му и сла ви те Га; ка зуј те сва чу -

де са Ње го ва.
3. Хва ли те се све ти јем име ном Ње го ви-

јем; нек се ве се ли ср це они јех ко ји тра же 
Го спо да.

4. Тра жи те Го спо да и си лу Ње го ву, тра-
жи те ли це Ње го во без пре стан ка.
5. Пам ти те чу де са Ње го ва ко ја је учи нио, 

зна ке Ње го ве и су до ве уста Ње го ви јех.
6. Сје ме Авра мо во слу ге су Ње го ве, си-

но ви Ја ко вље ви иза бра ни Ње го ви.
7. Он је Го спод Бог наш, по свој су Зе мљи 

су до ви Ње го ви.
8. Пам ти уви јек за вјет свој, ри јеч, ко ју је 

дао на ти су ћу ко ље на,
9. Што је за вје то вао Авра му, и за што се 

клео Иса ку,
10. То је по ста вио Ја ко ву за за кон, и Из-

ра и љу за за вјет вјеч ни,
11. Го во ре ћи: Те би ћу да ти *зе мљу Ха-

нан ску у на сљед ни дио. *1.Мој. 15,18.
12. Та да их још би ја ше *ма ло на број, би-

ја ше их ма ло, и бје ху до шља ци. *1.Мој. 34,30.
13. Иђа ху од на ро да до на ро да, из јед но га 

цар ства к дру го ме пле ме ну.
14. Не да де ни ко ме да им на у ди, и ка ра ше 

за њих ца ре ве:
15. »Не ди рај те у по ма за ни ке Мо је, и про -

ро ци ма Мо јим не чи ни те зла.«
16. И пу сти глад на ону зе мљу; и по тре 

сав *хљеб што је за хра ну. *3.Мој. 26,26.
17. По сла пред њи ма чо вје ка; у ро бље 

про дан би Јо сиф.
18. Око ви ма сте го ше но ге ње го ве, гво-

жђе ти шта ше ду шу ње го ву,
19. Док се сте че ри јеч Ње го ва, и ри јеч Го-

спод ња про сла ви га.
20. По сла цар и одри је ши га; го спо дар 

над на ро ди ма, и пу сти га.
21. По ста ви га го спо да рем над до мом 

сво јим, и за по вјед ни ком над сви јем што 
има ше.
22. Да вла да над кне зо ви ма ње го ви-

јем по сво јој во љи, и стар је ши не ње го ве 
ура зу мљу је.
23. Та да до ђе Изра иљ у *Ми сир, и Ја ков 

се пре се ли у зе мљу Ха мо ву. *1.Мој. 46,6.
24. И на мно жи Бог на род свој и учи ни га 

ја чим од не при ја те ља ње го ви јех.
25. Пре вр ну се ср це њи хо во те омр зну ше 

на на род Ње гов, и чи ни ше лу кав ство слу-
га ма Ње го ви јем.
26. По сла Мој си ја, слу гу сво је га, Аро на 

иза бра ни ка сво је га.
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27. По ка за ше ме ђу њи ма чу до твор ну си   лу 
Ње го ву и зна ке Ње го ве у зе мљи Ха мо вој.
28. Пу сти мрак и за мра чи, али про ти-

ви ше се ри је чи Ње го вој.
29. Пре тво ри во ду њи хо ву у крв, и по-

мо ри ри бу њи хо ву.
30. Про вре зе мља њи хо ва жа ба ма, и собе 

ца ре ва њи хо ви јех.
31. Ре че, и до ђо ше бу би не, уши по сви јем 

кра је ви ма њи хо ви јем.
32. Мје сто да жда по сла на њих град, 

жи ви огањ на зе мљу њи хо ву.
33. И по би чо ко те њи хо ве и смо кве њи хо-

 ве, и по тре др ве та у кра је ви ма њи хо ви јем.
34. Ре че, и до ђо ше ска кав ци и гу сје ни це 

не бро је не;
35. И из је до ше сву тра ву по зе мљи њи хо-

вој, и по је до ше род у по љу њи хо ву.
36. И по би све пр вен це у *зе мљи њи хо вој, 

пр ви не сва ко га тру да њи хо ва. *2.Мој. 11,5.
37. Из ве де Изра иљ це са сре бром и зла-

том, и не бје ше су ста ла у пле ме ни ма њи-
хо ви јем.
38. Об ра до ва се Ми сир из ла ску њи хо ву, 

јер страх њи хов бје ше на њ пао.
39. Ра за стри је им облак за по кри вач, и 

огањ да сви је тли но ћу.
40. Мо ли ше, и по сла им пре пе ли це, и 

хље бом их не бе ским хра ни.
41. Отво ри ка мен и про те че во да, ри је ке 

про те ко ше по су хој пу сти њи.
42. Јер се опо ми ња ше све те ри је чи сво је 

Авра му, слу зи сво је му.
43. И из ве де на род свој у ра до сти, иза-

бра не сво је у ве се љу.
44. И да де им *зе мљу на ро да и труд ту ђи-

на ца у на сљед ство. *5.Мој. 6,10.
45. Да би чу ва ли за по ви је сти Ње го ве, и 

за ко не Ње го ве па зи ли. Али лу ја.
Пјесма захвалности за милост

кад је Израиљ гријешио. Алилуја.

106.Хва ли те Го спо да, јер је до-
бар, јер је до ви је ка ми лост 

Ње го ва.
2. Ко ће ис ка за ти си лу Го спод њу, ис при-

ча ти сву сла ву Ње го ву?
3. Бла го они ма ко ји др же исти ну и тво ре 

пра во сваг да!

4. Опо ме ни ме се, Го спо де, по сво јој ми-
ло сти на ро ду сво је му; по хо ди ме по мо ћу 
сво јом,
5. Да бих ви дио у до бру из абра не Тво је, 

ве се лио се у ве се љу на ро да Тво је га, хва-
лио се за јед но с на сљед ством Тво јим.
6. Згри је ши смо с оци ма сво јим, по ста-

смо крив ци, бе за ко ни ци.
7. Оци на ши у Ми си ру не ра зу мје ше чу-

де са Тво јих, не опо ми ња ше се ве ли ких 
ми ло сти Тво јих, и ви ка ше крај мо ра, крај 
Цр ве но га мо ра.
8. Али им Он по мо же име на сво је га ра ди, 

да би по ка зао си лу сво ју.
9. За при је ти Цр ве ном мо ру, и пре сах ну; 

и пре ве де их пре ко без да на као пре ко пу-
сти ње;
10. И са чу ва их од ру ке не на вид ни ко ве, и 

из ба ви их из ру ке не при ја те ље ве.
11. По кри во да не при ја те ље њи хо ве, ни-

је дан од њих не оста.
12. Та да вје ро ва ше ри је чи ма Ње го ви јем, 

и пје ва ше Му хва лу.
13. Али бр зо за бо ра ви ше дје ла Ње го ва, и 

не по че ка ше во ље Ње го ве.
14. По ла ко ми ше се у пу сти њи, и ста до ше 

ку ша ти Бо га у зе мљи гдје се не жи ви.
15. Он ис пу ни мол бу њи хо ву, али по сла 

по ги бао на ду шу њи хо ву.
16. По за ви дје ше Мој си ју и Аро ну, ко је га 

бје ше Го спод посве тио.
17. Ра сје де се зе мља, и про ждри је Да та на 

и за тр па че ту Ави ро но ву.
18. И спа ли огањ че ту њи хо ву, и пла мен 

са же же без бо жни ке.
19. На чи ни ше те ле код Хо ри ва, и кла-

ња ху се ки пу.
20. Ми је ња ху сла ву сво ју на при ли ку 

во ла, ко ји је де тра ву.
21. За бо ра ви ше Бо га, Спа си те ља сво је га, 

ко ји је учи нио ве ли ка дје ла у Ми си ру,
22. Див на у зе мљи Ха мо вој, стра шна на 

Цр ве ном мо ру.
23. И шћа ше их ис три је би ти, да *Мој си је 

из абра ник Ње гов не ста де као у ра сје-
ли ни пред Њим, и не од вра ти ја рост Ње-
го ву да их не ис три је би. *4.Мој. 14,13.
24. По сли је не ма ри ше за *зе мљу же ље ну, 

не вје ро ва ше ри је чи Ње го вој. *4.Мој. 14,31.
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25. По бу ни ше се у ша то ри ма сво јим, не 
слу ша ше гла са Го спод ње га.
26. И Он по ди же ру ку сво ју на њих, да их 

по би је у пу сти њи,
27. Да по би је пле ме њи хо во ме ђу на ро-

ди ма, и ра си је их по зе мља ма.
28. И при ста ше за *Вел фе го ром, и је-

до ше при не се но на †жр тву мр тви ма.
моавско божанство  *5.Мој. 4,3. †4.Мој. 25,2.

29. И ра ср ди ше Бо га дје ли ма сво јим, и 
уда ри у њих по ги бао.
30. И уста де Фи нес, и уми ло сти ви, и пре-

ста де по ги бао.
31. И то му се при ми у прав ду, од ко ље на 

до ко ље на до ви је ка.
32. И раз гње ви ше Бо га на во ди Ме ри ви, 

и Мој си је по стра да због њих;
33. Јер до ту жи ше ду ху ње го ву, и по гри-

је ши усти ма сво ји ма.
34. Не ис три је би ше на ро да, за ко је им је 

*Го спод ре као; *5.Мој. 7,2.
35. Не го се по ми је ша ше с не зна бо шци ма, 

и на у чи ше дје ла њи хо ва.
36. Ста до ше слу жи ти идо ли ма њи хо ви-

јем, и они им бјеху зам ка.
37. Си но ве сво је и *кће ри сво је при но-

си ше на жр тву ђа во ли ма. *Је зек. 16,20.
38. Про ли ва ше крв пра ву, крв си но ва 

сво јих и кће ри сво јих, ко је при но ша ху на 
жр тву идо ли ма ха нан ским, и осквр ни се 
*зе мља крв ни јем дје ли ма. *4.Мој. 35,33.
39. Осквр ни ше се бе дје ли ма сво јим, и 

чи ни ше пре љу бу по сту па њем сво јим.
40. И пла ну гњев Го спод њи на на род Ње-

гов, и омр зну Му дио Ње гов.
41. И пре да де их у ру ке не зна бо жач ке, и 

не на вид ни ци њи хо ви ста до ше го спо да-
ри ти над њи ма.
42. До са ђи ва ше им не при ја те љи њи хо ви, 

и они бјеху по ко ре ни под власт њи хо ву.
43. Мно го их је пу та из ба вљао, али Га они 

ср ди ше на мје ра ма сво јим, и бјеху по ни-
ште ни за бе за ко ње сво је. пропадали
44. Али Он по гле да на не во љу њи хо ву, 

чув ши ту жња ву њи хо ву,
45. И опо ме ну се за вје та сво је га с њи ма, 

и сажали се по ве ли кој ми ло сти сво јој;
46. И учи ни, те их ста до ше жа ли ти сви 

ко ји их бје ху за ро би ли.

47. Спа си нас, Го спо де Бо же наш, и по ку пи 
нас из не зна бо жа ца, да сла ви мо све то име 
Тво је, да се хва ли мо Тво јом сла вом!
48. Бла го сло вен Го спод Бог Изра и љев од-

ви је ка и дови је ка! И сав на род не ка ка же: 
Амин! Али лу ја!

Захвална пјесма избављенијех који 
су призивали Господа у невољи.

107.Хва ли те Го спо да, јер је до-
бар; јер је до ви је ка ми лост 

Ње го ва.
2. Та ко не ка ре ку ко је је из ба вио Го спод, 

ко је је из ба вио из ру ке не при ја те ље ве,
3. Ску пио их из зе ма ља, од ис то ка и за-

па да, од сје ве ра и мо ра.
4. Лу та ше по пу сти њи гдје се не жи ви, 

пу та гра ду на се ље но ме не на хо ди ше;
5. Бје ху глад ни и жед ни, и ду ша њи хо ва 

из не ма га ше у њи ма;
6. Али за ви ка ше ка Го спо ду у ту зи сво јој; 

и из ба ви их из не во ље њи хо ве.
7. И из ве де их на прав пут, ко ји иде у град 

на се ље ни.
8. *Не ка хва ле Го спо да за ми лост Ње гову, 

и за чу де са Ње го ва ра ди си но ва људ ских!
*Псал. 107, 15. 21. 31.

9. Јер си ти ду шу та шту, и ду шу глад ну 
пу ни до бра.
10. Сје дје ше у та ми и у сје ну смрт ном, 

око ва ни у ту гу и у гво жђе;
11. Јер не слу ша ше ри је чи Бо жи јих, и не 

ма ри ше за во љу Ви шње га.
12. Он по ни шти ср це њи хо во стра да њем; 

спо та ко ше се, и не бје ше ко да по мо гне.
13. Али за ви ка ше ка Го спо ду у ту зи сво-

јој, и из ба ви их из не во ље њи хо ве;
14. Из ве де их из та ме и сје на смрт но га, и 

рас ки де око ве њи хо ве.
15. Не ка хва ле Го спо да за ми лост Ње го ву, 

и за чу де са Ње го ва ра ди си но ва људ ских!
16. Јер раз би вра та мје де на, и *при је вор-

ни це гво зде не сло ми. резе  *Иса. 45,2.
17. Без ум ни ци стра да ше за не ва ља ле пу-

те ве сво је, и за не прав де сво је.
18. Сва ко се је ло га ди ло ду ши њи хо вој, и 

до ђо ше до вра та смрт ни јех.
19. Али за ви ка ше ка Го спо ду у ту зи сво-

јој, и из ба ви их из не во ље њи хо ве.
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20. По сла *ри јеч сво ју и ис ци је ли их, и 
из ба ви их из гро ба њи хо ва. *2.О цар. 20,4.
21. Не ка хва ле Го спо да за ми лост Ње го ву, 

и за чу де са Ње го ва ра ди си но ва људ ских!
22. И не ка при не су *жр тву за хва лу, и ка-

зу ју дје ла Ње го ва у пје сма ма! *3.Мој. 7,12.
23. Ко ји пло ве по мо ру на ко ра бљи ма, и 

ра де на ве ли ким во да ма, бродовима
24. Они су ви дје ли дје ла Го спод ња, и чу-

де са Ње го ва у ду би ни.
25. Ка же, и ди же се си лан вје тар, и уста ју 

ва ли на ње му,
26. Ди жу се до не бе са и спу шта ју до без-

да на: Ду ша се њи хо ва у не во љи раз ли ва;
27. По ср ћу и љу ља ју се као пи ја ни; све 

му дро сти њи хо ве не ста је.
28. Али за ви ка ше ка Го спо ду у ту зи сво-

јој, и из ве де их из не во ље њи хо ве.
29. Он обра ћа вје тар у ти ши ну, и ва ли 

њи хо ви умук ну.
30. Ве се ле се кад се сти ша ју, и во ди их у 

при ста ни ште ко је же ле.
31. Не ка хва ле Го спо да за ми лост Ње го ву, 

и за чу де са Ње го ва ра ди си но ва људ ских!
32. Не ка Га уз ви шу ју на са бо ру на род ном, 

на скуп шти ни стар је шин ској сла ве Га!
33. Он пре тва ра *ри је ке у †пу сти њу, и 

из во ре во де не у су хо ту,
*Је зек. 30,12. †Јоило 1,20.

34. Род ну зе мљу у сла ну пу ста ру за не ва-
љал ство они јех ко ји жи ве на њој.
35. Он пре тва ра пу сти њу у је зе ра, и су ху 

зе мљу у из во ре во де не,
36. И на се ља ва она мо глад не. Они зи да ју 

гра до ве за жи вље ње;
37. Си ју по ља, са де ви но гра де и са би ра ју 

ље ти ну.
38. Бла го си ља их и мно же се ја ко, и сто ке 

им не ума њу је.
39. При је их би ја ше ма ло, па да ху од зла и 

не во ље, што их сти за ше.
40. Он си па *сра мо ту на кне зо ве, и оста-

вља их да лу та ју по †пу сти њи гдје не ма 
пу тева. *О Јо ву 12,21. †4.Мој. 14,33.
41. Он из вла чи убо го га из не во ље, и пле-

ме на мно жи као ста до.
42. До бри ви де и ра ду ју се, а сва ко не ва-

љал ство за ти ску је уста сво ја.
43. Ко је му дар, не ка за пам ти ово, и не ка 

по зна ју ми ло ст *Го спод њу. *Јер. 9,12.

Величање Божије доброте и вјерности. 
Молба за побједу над непријатељима.

108.Го то во је ср це мо је, Бо же; 
пје ва ћу и хва ли ћу, јер је то 

сла ва моја.
2. Пре ни се псал ти ре и гу сле, ус та ћу ра но.
3. Сла ви ћу Те бе, Го спо де, по на ро ди ма, 

по ја ћу Те би по пле ме ни ма.
4. Јер је сврх не бе са ми лост Тво ја и до 

обла ка исти на Тво ја.
5. Уз ви си се ви ше не бе са, Бо же, и по свој 

Зе мљи не ка бу де сла ва Тво ја!
6. Да би се из ба ви ли ми ли Тво ји, по мо зи 

де сни цом сво јом, и усли ши ме.
7. Бог ре че у Све ти њи сво јој: »Ве се ли ћу 

се, раз ди је ли ћу Си хем, и до ли ну Со кот 
ра змје ри ћу.
8. Мој је Га лад, мој је Ма на си ја, Је фрем је 
кр је пост гла ве мо је, Ју да скип тар мој.

кацига
9. Мо ав је ча ша из ко је се уми вам, Едо му 

ћу пру жи ти обу ћу сво ју; над зе мљом фи-
ли стеј ском по пи је ва ћу.«
10. Ко ће ме од ве сти у твр ди *град, ко ће 

ме от пра ти ти до Едо ма? *Псал. 60,9.
11. Зар не ћеш Ти, Бо же, ко ји си нас од ба-

цио, и не идеш, Бо же, с вој ска ма на шим?
12. Дај нам по моћ у тје ско би, одбра на је 

чо вје чи ја уза луд.
13. Бо гом смо ја ки; Он га зи не при ја те ље 

на ше.
Молитва гоњенога да се казне 

његови непријатељи и да се Бог 
смилује на њ у биједи.

Начелнику пјевачком. Давидов псалам.

109.Бо же, Сла во мо ја, не мој му-
ча ти,

2. Јер се уста без бо жнич ка и уста лу ка ва 
на ме отво ри ше; го во ре са мном је зи ком 
ла жљи ви јем.
3. Ри је чи ма злоб ни јем са сви јех стра на 

го не ме, и ору жа ју се на ме ни за што.
4. За љу бав мо ју уста ју на ме не, а ја се 

мо лим.
5. Вра ћа ју ми зло за до бро, и мр жњу за 

љу бав мо ју.
6. По ста ви над њим стар је ши ну без бо-

жни ка, и про тив ник не ка му ста не с де-
сне стра не.
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7. Кад се ста не су ди ти, не ка иза ђе крив, и 
мо ли тва ње го ва не ка бу де гри јех.
8. Не ка бу ду да ни ње го ви крат ки, и власт 

ње го ву не ка до би је дру ги.
9. Дје ца ње го ва нек бу ду си ро те, и же на 

ње го ва удо ви ца.
10. Дје ца ње го ва нек се по ту ца ју и про се, и 

не ка тра же хље ба из ван сво јих пу сто ли на.
11. Не ка му узме зајмодавац све што има, 

и не ка раз гра бе ту ђи ни му ку ње го ву.
12. Нек се не на ђе ни ко ко би га љу био, 

ни ко би се сми ло вао на си ро те ње го ве.
13. На траж је ње го во нек се за тре, у дру-

гом ко ље ну не ка по ги не име њи хо во.
14. Бе за ко ње ста ри јех ње го ви јех нек се 

спо ме не у Го спо да, и *гри јех ма те ре ње-
го ве нек се не из бри ше. *Нем. 4,5.
15. Не ка бу ду сваг да пред Го спо дом, и Он 

не ка ис три је би спо мен њи хов на зе мљи;
16. За то што се ни је сје ћао чи ни ти ми-

лост, не го је го нио чо вје ка ни ште га и убо-
го га, и ту жно ме у ср цу тра жио смрт.
17. Љу био је кле тву, не ка га и стиг не; ни је 

ма рио за бла го слов, не ка и оти де од ње га.
18. Нек се об у че у кле тву као у ха љи ну, 

и она нек уђе у ње га као во да, и као уље у 
ко сти ње го ве.
19. Нек му она бу де као ха љи на, у ко ју се 

обла чи, и као по јас, ко јим се сваг да па ше.
20. Та ква пла та нек бу де од Го спо да 

они ма ко ји ме не на ви де, и ко ји го во ре 
зло на ду шу мо ју. мрзе
21. А ме ни, Го спо де, Го спо де, учи ни што 

при ли чи име ну Тво је му. Ти си до бар, ми-
ло шћу сво јом из ба ви ме.
22. Јер сам не во љан и ништ, и ср це је мо је 

ра ње но у ме ни.
23. Не ста је ме као сје на, кад се од ми че; 

тје ра ју ме као ска кав ца.
24. Ко ље на мо ја из не мо го ше од по ста, и 

ти је ло мо је омр ша.
25. По ста дох пот сми јех њи ма; ви де ћи ме 

ма шу гла вом сво јом.
26. По мо зи ми, Го спо де, Бо же мој, спа си 

ме по *ми ло сти сво јој. *Псал. 51,1.

27. Не ка по зна ју да је ово Тво ја ру ка, и 
Ти, Го спо де, да си ово учи нио.
28. Они ку ну, а Ти бла го сло ви; уста ју, али 

нек се по сти де, и слу га се Твој об ра ду је.
29. Нек се про тив ни ци мо ји обу ку у сра-

мо ту, и као ха љи ном нек се по кри ју сти-
дом сво јим.
30. Хва ли ћу Го спо да ве о ма усти ма сво-

ји ма, и усред мно гих сла ви ћу Га,
31. Јер сто ји с де сне стра не убо го ме, да 

би га спа сао од они јех ко ји осу ђу ју ду шу 
ње го ву.

Христос вјечни Цар 
и Првосвјештеник.

Давидов псалам.

110.Ре че *Го спод Го спо ду мо је му: 
Сје ди Ме ни с де сне стра не, 

док по ло жим не при ја те ље Тво је за под-
нож је но га ма Тво ји ма. *Мат. 22,44. 
2. Скип тар си ле да је Ти Го спод са Си о на: 

Вла дај сред не при ја те ља сво јих.
3. У дан ра та Тво је га на род је Твој го тов 

у све тој кра со ти. Као ро са из крила зо ре, 
та ква је у Те бе мла дост Тво ја.
4. Го спод се за клео, и не ће се по ка ја ти: Ти 

си Све ште ник до ви је ка по ре ду Мел хи се-
де ко ву.
5. Го спод је Те би с де сне стра не. По би ће у 

дан гње ва сво је га ца ре ве;
6. Су ди ће на ро ди ма, на пу ни ће зе мљу 

тру по ва; са тр ће гла ву на зе мљи ши ро кој.
7. Из по то ка ће на пу ту пи ти, и за то ће 

по диг ну ти гла ву.

Захвална пјесма за духовне и 
тјелесне дарове Божије.

Алилуја.

111.Хва лим Те, Го спо де, од све га 
ср ца на ви је ћу пра вед нич-

ком и на * са бо ру. *Је вр. 12,23.
2. Ве ли ка су дје ла Го спод ња, дра га сви ма 

ко ји их љу бе.
3. Дје ло је Ње го во сла ва и кра со та, и 

прав да Ње го ва тра је до ви је ка.
4. Чу де са је сво ја учи нио да се не за бо-

ра ве; до бар је и ми ло стив Го спод.
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5. Хра ну да је они ма ко ји Га се бо је, пам ти 
уви јек за вјет свој.
6. Си лу дје ла сво јих ја вио је на ро ду сво-

је му дав ши им на сљед ство на ро да.
7. Дје ла су ру ку Ње го ви јех исти на и прав-

 да; вјер не су све за по ви је сти Ње го ве;
8. Твр де су зава ви јек ви је ка, осно ва не на 

исти ни и прав ди.
9. Из ба вље ње по сла на ро ду сво је му; по-

ста ви за ва ви јек за вјет свој. Име је Ње го-
 во све то, и ва ља Му се кла ња ти.
10. По че так је му дро сти страх Го спод њи; 

до бра су ра зу ма сви ко ји га тво ре. Хва ла 
Ње го ва тра је до ви је ка.

Блажени су они који се боје Бога 
и који су милостиви.

Алилуја.

112.Бла го чо вје ку ко ји се бо-
ји Го спо да, ко ме су ве о ма 

оми ље ле за по ви је сти Ње го ве.
2. Сил но ће би ти на зе мљи потомство 

ње го во, род пра вед нич ки би ће бла го-
сло вен.
3. Оби ље је и бо гат ство у до му ње го ву, и 

прав да ње го ва тра је до ви је ка.
4. У та ми сја ји ви дје ло пра вед ни ци ма од 

До бро га, Ми ло сти во га и Пра вед но га.
5. Бла го оно ме ко ји је ми ло стив и да је у 

за јам! Он ће да ти твр ђу ри је чи ма сво јим 
на су ду.
6. Јер не ће по ср ну ти до ви је ка, пра вед-

ник ће се спо ми ња ти уви јек.
7. Не бо ји се зла гла са; ср це је ње го во 

стал но, узда се у Го спо да.
8. Утвр ђе но је ср це ње го во, не ће се по бо-

ја ти, и ви дје ће ка ко па да ју не при ја те љи 
ње го ви.
9. Про си па, да је убо ги ма; прав да ње го ва 

тра је до ви је ка, рог се ње гов уз ви шу је у 
сла ви.
10. Без бо жник ви ди и је ди се, шкр гу ће 

зу би ма сво јим, и сах не. Же ља ће без бо-
жни ци ма про па сти.

Бог је милостив према смиренијем.
Алилуја.

113.Хва ли те, слу ге Го спод ње, 
хва ли те име Го спод ње,

2. Да бу де име Го спод ње бла го сло ве но 
от сад и до ви је ка.
3. Од ис то ка сун ча но га до за па да да се 

сла ви име Го спод ње.
4. Уз ви шен је над сви ма на ро ди ма Го-

спод; сврх не бе са је сла ва Ње го ва.
5. Ко је као Го спод, Бог наш, ко ји сје ди на 

ви си ни;
6. Ко ји се са ги ба да ви ди шта је на не бе-

си ма и на зе мљи;
7. Ко ји из пра ха по ди же убо го га, и из 

ка ла уз ви шу је ни ште га;
8. И по са ђу је га с кне зо ви ма, с кне зо-

ви ма у на ро ду Ње го ву;
9. Од не рот ки ње на се ља ва ку ћу, учи-

нив ши је ра до сном мај ком си но ви ма. 
Али лу ја!

Чуда која је Бог учинио,
када је изводио свој народ из Мисира.

114.Кад иза ђе Изра иљ из Ми си-
ра, дом Ја ко вљев из на ро-

да ту ђе га,
2. Ју де ја по ста де све ти ња Бо жи ја, Изра-

 иљ област Ње го ва.
3. Мо ре ви дје и по бје же; Јор дан се обра ти 

на траг.
4. Го ре ска ка ше као ов но ви, бр да шца као 

ја гањ ци.
5. Што ти би, мо ре, те по бје же и те би, 

Јор да не, те се обра ти на траг?
6. Го ре, што ска че те као ов но ви, и бр да-

шца, као ја гањ ци?
7. Пред ли цем Го спод њим дрх ћи, Зе мљо, 

пред ли цем Бо га Ја ко вље ва.
8. Ко ји пре тва ра ка мен у је зе ро во де но, 

гра нит у из вор во де ни.
Слава једино Господу!

115.Не на ма, Го спо де, не на ма, 
не го име ну сво је му дај сла-

ву, по ми ло сти сво јој, по исти ни сво јој.
2. За што да го во ре на ро ди: Гдје ли је Бог 

њи хов?
3. Бог је наш на не бе си ма, тво ри све што 

хо ће.
4. Идо ли су њи хо ви сре бро и зла то, дје ло 

ру ку чо вје чи јих.
5. Уста има ју, а не го во ре; очи има ју, а не 

ви де;
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6. Уши има ју, а не чу ју; но здр ве има ју, а 
не ми ри шу;
7. Ру ке има ју, а не хва та ју; но ге има ју, а не 

хо де, и не пу шта ју гла са из гр ла сво је га.
8. Та кви су и они ко ји их гра де, и сви ко ји 

се узда ју у њих.
9. До ме Изра и љев, уздај се у Го спо да; Он 

је наша по моћ и штит.
10. До ме *Аро нов, уздај се у Го спо да; Он 

је наша по моћ и штит. *Псал. 118,3.
11. Ко ји се бо ји те Го спо да, уздај те се у Го-

спо да; Он вам је по моћ и штит.
12. Го спод нас се опо ми ње, бла го си ља 

нас, бла го си ља дом Изра и љев, бла го си ља 
дом Аро нов;
13. Бла го си ља оне ко ји се бо је *Го спо да, 

ма ле и ве ли ке. *5.Мој. 11,27.
14. Да вам Го спод умно жи бла го сло ве, 

ва ма и си но ви ма ва шим!
15. *Го спод да вас †бла го сло ви, Тво рац 

‡не ба и Зе мље!
*Псал. 96,5. †1.Мој. 14,19. ‡1.Мој. 1,1.

16. Не бо је не бо Го спод ње, а Зе мљу је дао 
си но ви ма чо вје чи јим.
17. Не ће Те мр тви хва ли ти, Го спо де, ни ти 

они ко ји си ђу она мо гдје се му чи.
18. Не го ће мо ми живи бла го си ља ти Го-

спо да от сад и до ви је ка. Али лу ја!
Захвалност и завјет Господу 

ради спасења од смрти.

116.Ми ло ми је што Го спод усли-
ши мо ли тве ни глас мој;

2. Што при гну к ме ни ухо сво је; и за то ћу 
Га у све да не сво је при зи ва ти.
3. Оп ко ли ше ме бо ле сти смрт не, и ја ди 

пакле ни за де си ше ме, на и ђох на ту гу и 
му ку;
4. Али при звах име Го спод ње: Го спо де, 

из ба ви ду шу мо ју!
5. До бар је Го спод и пра ве дан, и Бог је 

наш ми ло стив;
6. Чу ва про сте Го спод; би јах у не во љи, и 

по мо же ми.
7. Вра ти се ду шо мо ја, у мир свој, јер је 

Го спод До бро твор твој!
8. Ти си из ба вио ду шу мо ју од смр ти, око 

мо је од су за, но гу мо ју од спо ти ца ња.
9. Хо ди ћу пред ли цем Го спод њим по зе-

мљи жи ви јех.

10. Вје ро вах кад го во рих: У љу тој сам не-
во љи.
11. Ре кох у смет њи сво јој: Сва ки је *чо-

вјек ла жа. збуњености  *Рим. 3,4.
12. Шта ћу вра ти ти Го спо ду за сва до бра 

што ми је учи нио?
13. Узе ћу ча шу спа се ња, и при зва ћу име 

Го спод ње.
14. Из вр ши ћу обе ћа ња сво ја Го спо ду 

пред сви јем на ро дом Ње го ви јем.
15. Ску па је пред Го спо дом смрт све та ца 

Ње го ви јех.
16. О Го спо де, ја сам слу га Твој, ја сам 

слу га Твој, син слу шки ње Тво је; рас ко вао 
си с ме не око ве мо је.
17. Жр тву за хва лу при ни је ћу Те би, и име 

Го спод ње при зва ћу.
18. Из вр ши ћу обе ћа ња сво ја Го спо ду 

пред сви јем на ро дом Ње го ви јем,
19. У дво ру до ма Го спод ње га, усред те бе, 

Је ру са ли ме. Али лу ја!
Хваљење Господа.

117.Хва ли те Го спо да сви на ро ди, 
сла ви те Га сва пле ме на;

2. Јер је ве ли ка ми лост Ње го ва к на ма, 
и исти на Го спод ња тра је до ви је ка. Али-
лу ја!

Праведник се радује побједи.

118.Хва ли те Го спо да, јер је до-
бар, јер је до ви је ка ми лост 

Ње го ва.
2. Не ка ре че Изра иљ да је до ви је ка ми-

лост Ње го ва;
3. Не ка ре че дом Аро нов да је до ви је ка 

ми лост Ње го ва;
4. Не ка ре ку сви ко ји се бо је Го спо да да је 

до ви је ка ми лост Ње го ва.
5. Из тје ско бе по ви ках ка Го спо ду и 

усли ши ме, из ве де ме на про стра но мје-
сто Го спод. потиштености
6. Го спод је са мном, не бо јим се; шта ће 

ми учи ни ти чо вјек?
7. Го спод ми је По моћ ник: сло бод но ћу 

гле да ти у не при ја те ље сво је.
8. Бо ље је узда ти се у Го спо да не го ли се 

осла ња ти на чо вје ка;
9. Бо ље је узда ти се у Го спо да не го ли се 

осла ња ти на кне зо ве.
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10. Сви ме на ро ди оп ко ли ше; али их у 
име Го спод ње раз бих.
11. Оп те ко ше, оп ко ли ше ме; али их у име 

Го спод ње раз бих.
12. Оп ко ли ше ме као пче ле сат, и уга-

си ше се као огањ у тр њу: У име их Го-
спод ње раз бих.
13. Оти снуо си ме да пад нем, али ме Го-

спод при хва ти.
14. *Го спод је Хва ла мо ја и Пје сма; Он ми 

по ста де Спа си тељ. *2.Мој. 15,2.
15. Глас ра до сти и спа се ња чу је се у ко ли-

ба ма пра вед нич ким: »Де сни ца Го спод ња 
да је си лу;
16. Де сни ца Го спод ња уз ви шу је, де сни ца 

Го спод ња да је си лу.«
17. Не ћу умри је ти, не го ћу жив би ти, и 

ка зи ва ти дје ла Го спод ња.
18. Ка ра ју ћи по ка ра ме Го спод; али ме 

смр ти не да де.
19. Отво ри те ми вра та прав де, ући ћу на 

њих, сла ви ћу Го спо да.
20. »Ево вра та Го спод ња, на ко ја ула зе 

пра вед ни ци!«
21. Хва лим Те, што си ме усли шио, и по-

стао ми Спа си тељ.
22. Ка мен ко ји од ба ци ше зи да ри, *по ста 

гла ва од угла. *Мат. 21,42.
23. То би од Го спо да и див но је у на шим 

очи ма.
24. Ево дан, ко ји ство ри Го спод! Ра дуј мо 

се и ве се ли мо се у њ!
25. О Го спо де, по мо зи! О Го спо де, дај да 

бу де у на пре дак!
26. Бла го сло вен ко ји иде у име Го спод ње! 

Бла го си ља мо вас из до ма Го спод ње га.
27. Го спод је Бог кр је пак, и Он нас оба сја; 

жр тву пра знич ну, ве за ну врв ца ма, во-
ди те к ро го ви ма жр тве ни ку.
28. Ти си Бог мој, Те бе хва лим, Бо же мој, 

Те бе уз ви шу јем.
29. Хва ли те Го спо да, јер је до бар, јер је 

ми лост Ње го ва до ви је ка.
Слава ријечи Божије (или »Златна 

азбука« названа тако што у јеврејском 
рукопису по осам стихова почињу 
истим словом, а по азбучном реду).

119.Бла го они ма ко ји ма је пут 
чист, ко ји хо де у за ко ну Го-

спод њем.

2. Бла го они ма ко ји чу ва ју от кри ве ња 
Ње го ва, сви јем ср цем тра же Га;
3. Ко ји не чи не бе за ко ња, хо де пу те ви ма 

Ње го ви јем!
4. Ти си дао за по ви је сти сво је, да се чу-

ва ју до бро.
5. Кад би пу те ви мо ји би ли упра вље ни 

да чу вам на ред бе Тво је!
6. Он да се не бих по сти дио, па зе ћи на за-

по ви је сти Тво је;
7. Хва лио бих Те пра ви јем ср цем, уче ћи 

се пра вед ни јем за ко ни ма Тво јим.
8. Чу ва ћу на ред бе Тво је, не мој ме оста-

ви ти са сви јем.
9. Ка ко ће мла дић очи сти ти пут свој? 

Вла да ју ћи се по Тво јим ри је чи ма.
10. Сви јем ср цем сво јим тра жим Те бе, не 

дај ми да за ђем од за по ви је сти Тво јих.
11. У *ср це сво је за тво рио сам ри јеч Тво-

 ју, да Ти не гри је шим. *Лу ка 2,19.
12. Бла го сло вен си, *Го спо де, на у чи ме 

на ред ба ма сво јим. *Псал. 25,4.
13. Усти ма сво јим ја вљам све су до ве уста 

Тво јих.
14. На пу ту от кри ве ња Тво јих ра ду јем се 

као за ве ли ко бо гат ство.
15. О за по ви је сти ма Тво јим раз ми шљам, 

и па зим на пу те ве Тво је.
16. На ред ба ма Тво јим тје шим се, не за-

бо ра вљам ри је чи Тво је.
17. Учи ни ми лост слу зи сво је му, да бих 

жи вио и чу вао ри јеч Тво ју.
18. Отво ри очи мо је, да бих ви дио чу де са 

за ко на Тво је га;
19. Гост сам на *зе мљи, не мој са кри ти од 

ме не за по ви је сти сво јих. *Је вр. 11,13.
20. Из не мо же ду ша мо ја же ле ћи без пре-

стан ка по зна ти су до ве Тво је.
21. Ти си стра шан про кле тим охо ли ца ма, 

ко је за стра њу ју од за по ви је сти Тво јих.
22. Од вра ти од ме не руг и сра мо ту, јер 

чу вам от кри ве ња Тво ја.
23. Сје де кне зо ви и до го ва ра ју се на 

ме не; а слу га Твој раз ми шља о на ред ба ма 
Тво јим.
24. От кри ве ња су Тво ја утје ха мо ја, са-

вјет ни ци мо ји.
25. Ду ша мо ја ле жи у пра ху; ожи ви ме по 

ри је чи сво јој.
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26. Ка зу јем пу те ве сво је, и чу јеш ме; на-
у чи ме на ред ба ма сво јим.
27. Ура зу ми ме о пу ту за по ви је сти сво-

јих, и раз ми шља ћу о чу де си ма Тво јим.
28. Су зе про ли ва ду ша мо ја од ту ге, о кри-

је пи ме по ри је чи сво јој.
29. Пут ла жни укло ни од ме не и за кон 

свој да руј ми.
30. Пут исти не из брах, за ко не Тво је 

тра жим.
31. При о нух за от кри ве ња Тво ја, Го спо-

 де; не мој ме осра мо ти ти.
32. Пу тем за по ви је сти Тво јих тр чим, јер 

си ра ши рио *ср це мо је. *1.О цар. 4,29.
33. По ка жи ми, Го спо де, пут на ре да ба 

сво јих, да га се др жим до кра ја.
34. Ура зу ми ме, и др жа ћу се за ко на Тво-

је га, и чу ва ти га сви јем ср цем.
35. По ста ви ме на ста зу за по ви је сти сво-

јих, јер ми је она оми ље ла.
36. Привиј *ср це мо је к от кри ве њи ма сво -

јим, а не к ла ком ству. *Је зек. 33,31.
37. Од вра ти очи мо је да не гле да ју ни-

шта ви ла, пу тем сво јим ожи ви ме.
38. Ис пу ни слу зи сво је му *ри јеч сво ју да 

Те се бо ји. *2.Сам. 7,25.
39. Укло ни руг мој, ко је га се пла шим; јер 

су су до ви Тво ји бла ги.
40. Ми ле су ми за по ви је сти Тво је, прав-

дом сво јом ожи ви ме.
41. Не ка до ђе на ме ми лост Тво ја, Го спо-

 де, по моћ Тво ја по ри је чи Тво јој.
42. И ја ћу од го во ри ти оно ме ко ји ме 

ру жи; јер се уздам у ри јеч Тво ју.
43. Не мој узе ти ниг да од уста мо јих ри-

је чи исти не, јер че кам су до ве Тво је.
44. И чу ва ћу за кон Твој сваг да, до ви је ка 

и без пре стан ка.
45. Хо ди ћу сло бод но, јер тра жим за по-

ви је сти Тво је.
46. Го во ри ћу о от кри ве њи ма Тво јим 

пред ца ре ви ма, и не ћу се сти дје ти.
47. Тје ши ћу се за по ви је сти ма Тво јим, ко-

 је љу бим.
48. Ру ке сво је пру жам к за по ви је сти ма 

Тво јим, ко је љу бим, и раз ми шљам о на-
ред ба ма Тво јим.
49. Опо ме ни се ри је чи сво је слу зи сво  је  му, 

на ко ју си ми за по вје дио да се осла њам.

50. У не во љи мо јој тје ши ме што ме *ри-
јеч Тво ја ожи вља ва. *Јер. 15,16.
51. Охо ли ми се ру га ју ве о ма; али ја не 

от сту пам од за ко на Тво је га.
52. Пам тим су до ве Тво је од иско на, Го-

спо де, и тје шим се. од почетка
53. Гњев ме об у зи ма на без бо жни ке, ко ји 

оста вља ју за кон Твој.
54. На ред бе су Тво је пје сма мо ја у пут-

нич ком ста ну мо јем.
55. Но ћу по ми њем име Тво је, Го спо де, и 

чу вам за кон Твој.
56. То је мо је, да чу вам за по ви је сти Тво је.
57. Дио мој Ти си, Го спо де; на у мио сам 

чу ва ти ри је чи Тво је.
58. Мо лим Ти се из све га ср ца, сми луј се 

на ме по ри је чи сво јој.
59. Раз ма трам пу те ве сво је, и обра ћам 

но ге сво је к от кри ве њи ма Тво јим.
60. Хи там, и не за те жем се чу ва ти за по-

ви је сти Тво је.
61. Мре же без бо жнич ке оп ко ли ше ме, 

али за ко на Тво је га не за бо ра вљам.
62. У поно ћи уста јем да Те сла вим за пра -

вед не су до ве Тво је.
63. У за јед ни ци сам са сви ма ко ји се Те бе 

бо је и ко ји чу ва ју за по ви је сти Тво је.
64. До бро те је Тво је, Го спо де, пу на сва 

Зе мља; на ред ба ма сво јим на у чи ме.
65. Учи нио си до бро слу зи сво је му, Го-

спо де, по ри је чи сво јој.
66. До број ми сли и зна њу на у чи ме, јер 

за по ви је сти ма Тво јим вје ру јем.
67. При је стра да ња сво је га лу тах, а сад 

чу вам ри јеч Тво ју.
68. Ти си до бар, и до бро чи ниш; на у чи ме 

на ред ба ма сво јим.
69. Охо ли пле ту на ме не лаж, али се ја 

сви јем ср цем др жим за по ви је сти Тво јих.
70. За дри гло је *ср це њи хо во као са ло, а 

ја се тје шим за ко ном Тво јим.
удебљало  *Дје ла 28,27.

71. До бро ми је што стра дам, да се на у-
чим на ред ба ма Тво јим.
72. Ми ли ји ми је за кон уста Тво јих не го 

ти су ће *зла та и †сре бра.
*Псал. 19,10. †При че 8,10.

73. Ру ке Тво је ство ри ле су ме и на чи ни ле 
ме; ура зу ми ме, и на у чи ћу се за по ви је-
сти ма Тво јим.
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74. Ко ји се Те бе бо је, ви дје ће ме, и ра до-
ва ће се што се уздам у Тво ју ри јеч.
75. Знам да су су до ви Тво ји, *Го спо де, пра-

вед ни, и по прав ди ме ка раш. *Иса. 38,16.
76. Не ка бу де до бро та Тво ја утје ха мо ја, 

као што си ре као слу зи сво је му.
77. Не ка до ђе к ме ни ми ло ср ђе Тво је, и 

ожи вим; јер је за кон Твој утје ха мо ја.
78. Нек се по сти де охо ли; јер ме без кри-

ви це обо ри ше. Ја раз ми шљам о за по ви је-
сти ма Тво јим.
79. Нек се обра те к ме ни ко ји се Те бе бо је, 

и ко ји зна ју от кри ве ња Тво ја.
80. Ср це мо је не ка бу де са вр ше но у на-

ред ба ма Тво јим, да се не по сти дим.
81. Че зне *ду ша мо ја за спа се њем Тво јим, 

ри јеч Тво ју че кам. *Псал. 42,1.
82. Че зну очи мо је за ри јеч ју Тво јом; го-

во рим: Кад ћеш ме утје ши ти?
83. По ста дох као ми јех у ди му, али Тво-

јих на ре да ба не за бо ра вих.
84. Ко ли ко ће би ти да на слу ге Тво је га? 

Кад ћеш су ди ти они ма ко ји ме го не?
85. Охо ли ис ко па ше ми ја му на су прот 

за ко ну Тво је му.
86. Све су за по ви је сти Тво је исти на; без 

кри ви це ме го не, по мо зи ми.
87. Ума ло ме не уби ше на зе мљи, али ја не 

оста вљам за по ви је сти Тво јих.
88. По ми ло сти сво јој ожи ви ме, и чу-

ва ћу от кри ве ња уста Тво јих.
89. До ви је ка је, Го спо де, *ри јеч Тво ја утвр -

ђе на на не бе си ма, *1.Пе тр. 1,25.
90. Од ко ље на до ко ље на исти на Тво ја; 

Ти си по ста вио *Зе мљу, и сто ји. *Проп. 1,4.
91. По Тво јој на ред би све сто ји сад; јер 

све слу жи Те би.
92. Да ни је за кон Твој био утје ха мо ја, по -

ги нуо бих у не во љи сво јој.
93. За по ви је сти Тво јих не ћу за бо ра ви ти 

до ви је ка, јер ме њи ма ожи вља ваш.
94. Ја сам Твој, по мо зи ми, јер тра жим за-

по ви је сти Тво је.
95. Без бо жни ци гле да ју да ме уби ју; а ја 

раз ми шљам о Тво јим от кри ве њи ма.
96. Све му са вр ше но ме ви дјех крај; али је 

за по ви јест Тво ја ве о ма ши ро ка.

97. Ка ко љу бим *за кон Твој, ваздан ми-
слим о ње му. *Псал. 1,2.
98. За по ви јест тво ја чи ни ме му дри јим од 

не при ја те ља мо јих; јер је са мном уви јек.
99. Ра зум ни ји по стах од сви јех учи те ља 

сво јих; јер раз ми шљам о Тво јим от кри-
ве њи ма.
100. Му дри ји сам од ста ра ца; јер за по ви-

је сти Тво је чу вам.
101. Од сва ко га зло га пу та за у ста вљам 

но ге сво је, да бих чу вао ри јеч Тво ју.
102. Од на ре да ба Тво јих не от сту пам; јер 

си ме Ти на у чио.
103. Ка ко су слат ке је зи ку мо је му ри је чи 

Тво је, сла ђе од ме да усти ма мо ји ма!
104. Од за по ви је сти Тво јих по ста дох ра зу-

ман; то га ра ди мр зим на сва ки пут ла жни.
105. Ри јеч је Тво ја жи жак но зи мо јој, и 

ви дје ло ста зи мо јој.
106. За клех се да ћу чу ва ти на ред бе прав де 

Тво је, и из вр ши ћу.
107. По ни штен сам ве о ма, Го спо де, ожи-

 ви ме по ри је чи сво јој.
108. Не ка ти бу де угод на, Го спо де, до бро-

вољ на *жр тва уста мо јих, и су до ви ма сво-
јим на у чи ме. *Ос. 14,2.
109. Живот је мој у ру ци мо јој не пре-

ста но у не во љи; али за ко на Тво је га не за-
бо ра вљам.
110. Без бо жни ци су ми мет ну ли зам ку; 

али од за по ви је сти Тво јих не за стра них.
111. При сво јих от кри ве ња Тво ја за ва ви-

јек; јер су ра дост ср цу мо је му.
112. При во лио сам ср це сво је да тво ри 

на ред бе Тво је ва ви јек, до кра ја.
113. Ко ји пре сту па ју за кон, ја на њих мр-

зим, а за кон Твој љу бим.
114. Ти си За клон мој и Штит мој; ри јеч 

Тво ју че кам.
115. Иди те од ме не, бе за ко ни ци! И чу-

ва ћу за по ви је сти Бо га сво је га.
116. Укри је пи ме по ри је чи сво јој и би ћу 

жив, и не мој ме осра мо ти ти у на да њу мом.
117. Утвр ди ме, и спа шћу се, и раз ми-

шља ћу о на ред ба ма Тво јим без пре стан ка.
118. Оба раш све ко ји от сту па ју од на ре-

да ба Тво јих; јер су по ми сли њи хо ве лаж.
119. Као гар ба цаш све без бо жни ке на 

зе мљи; то га ра ди оми ље ше ми от кри ве ња 
Тво ја.

И
ЗЉ

ЕЧ
ЕЊ

Е
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120. Дрх ће од стра ха Тво је га ти је ло мо је, 
и су до ва Тво јих бо јим се.
121. Чи ним суд и прав ду, не дај ме они ма 

ко ји ме го не.
122. Од бра ни слу гу сво је га на до бро ње-

го во, да ми не чи не си ле охо ли.
123. Очи мо је че зну за спа се њем Тво јим 

и за ри јеч ју прав де Тво је.
124. Учи ни слу зи сво је му по ми ло сти 

сво јој, и на ред ба ма сво јим на у чи ме.
125. Ја сам слу га Твој; ура зу ми ме, и по-

зна ћу от кри ве ња Тво ја.
126. Ври је ме је да Го спод ра ди; обо ри ше 

за кон Твој.
127. То га ра ди љу бим за по ви је сти Тво је 

већ ма не го зла то и дра го ка ме ње.
128. То га ра ди за по ви је сти Тво је др жим 

да су вјер не, на сва ки пут ла жни мр зим.
129. Див на су от кри ве ња Тво ја; за то их 

чу ва ду ша мо ја.
130. Ри је чи Тво је кад се ја ве, про свје-

тљу ју и ура зу мљу ју про сте.
131. Отва рам уста сво ја да одах нем, јер 

сам же дан за по ви је сти Тво јих.
132. По гле дај ме и сми луј се на ме, као 

што ра диш с они ма ко ји љу бе име Тво је.
133. Твр ди сто пе мо је у ри је чи сво јој, и не 

дај ни ка кво ме бе за ко њу да овла да мном.
134. Из ба ви ме од на си ља људ ско га, и чу-

ва ћу за по ви је сти Тво је.
135. Свје тло шћу ли ца сво је га оба сјај слу-

 гу сво је га, и на у чи ме на ред ба ма сво јим.
136. Очи мо је ли ју по то ке, за то што не 

чу ва ју за ко на Тво је га.
137. Пра ве дан си, *Го спо де, и пра ви су 

су до ви Тво ји. *Јер. 12,1.
138. Ја вио си прав ду у от кри ве њи ма сво-

јим, и исти ну ци је лу.
139. Рев ност мо ја је де ме, за то што мо ји 

не при ја те љи за бо ра ви ше ри је чи Тво је.
140. Ри јеч је Тво ја ве о ма чи ста, и слу га је 

Твој ве о ма љу би.
141. Ја сам ма лен и по ни штен, али за по-

ви је сти Тво јих не за бо ра вљам.
142. Прав да је Тво ја прав да вјеч на, и за-

кон Твој *исти на. *Псал. 19,9.
143. Ту га и не во ља на ђе ме, за по ви је сти 

су Тво је утје ха мо ја.
144. Вјеч на је прав да у от кри ве њи ма Тво -

јим; ура зу ми ме, и би ћу жив.

145. Ви чем из све га ср ца: Усли ши ме, Го-
спо де; са чу ва ћу на ред бе Тво је.
146. При зи вам Те, по мо зи ми; др жа ћу се 

от кри ве ња Тво јих.
147. Пре тје чем сва ну ће, и ви чем; ри јеч 

Тво ју че кам.
148. Пре тје чу очи мо је ју тре њу стра жу, 

да бих раз ми шљао о ри је чи Тво јој.
149. Чуј глас мој по ми ло сти сво јој, Го-

спо де; по су ду сво је му ожи ви ме.
150. При ку чу ју се ко ји љу бе бе за ко ње; 

уда љи ли су се од за ко на Тво је га. примичу
151. Ти си бли зу, Го спо де, и све су за по ви-

је сти Тво је *исти на. *Псал. 145,18.
152. Одав на знам за от кри ве ња Тво ја, да 

си их по ста вио за ва ви јек.
153. По гле дај не во љу мо ју, и из ба ви ме, 

јер не за бо ра вљам за ко на Тво је га.
154. При ми се ства ри мо је, и од бра ни 

ме; по ри је чи сво јој ожи ви ме. брани
155. Да ле ко је од без бо жни ка *спа се ње, 

јер се не др же на ре да ба Тво јих. *О Јо ву 5,4.
156. Ми ло ср ђе је Тво је, Го спо де, ве ли ко; 

по пра во ме су ду свом ожи ви ме.
157. Мно го је про тив ни ка мо јих и не-

при ја те ља мо јих; али ја не от сту пам од 
от кри ве ња Тво јих.
158. Ви дим од мет ни ке, и мр ско ми је; јер 

не чу ва ју ри је чи Тво је.
159. Гле дај, ка ко љу бим за по ви је сти Тво-

 је, Го спо де, по ми ло сти сво јој пожи ви ме.
160. Осно ва је ри је чи Тво је исти на, и вје-

чан је сва ки суд прав де Тво је.
161. Кне зо ви ме го не ни за што, али се 

ср це мо је бо ји ри је чи Тво је.
162. Ра ду јем се ри је чи Тво јој као онај 

ко ји за до би је ве лики пли јен.
163. Мр зим на лаж и га дим се на њу, љу-

бим за кон Твој.
164. Се дам пу та на дан хва лим Те за су-

до ве прав де Тво је.
165. Ве лики мир има ју они ко ји љу бе за-

кон Твој, и у њих не ма спо ти ца ња.
166. Че кам спа се ње Тво је, Го спо де, и за-

по ви је сти Тво је из вр шу јем.
167. Ду ша мо ја чу ва от кри ве ња Тво ја, и 

ја их љу бим ве о ма.
168. Чу вам за по ви је сти Тво је и от кри-

ве ња; јер су сви пу те ви мо ји пред То бом.
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169. Не ка иза ђе ту жња ва мо ја пре да Те, 
Го спо де! По ри је чи сво јој ура зу ми ме.
170. Не ка до ђе мо ље ње мо је пре да Те! По 

ри је чи сво јој из ба ви ме.
171. Уста ће мо ја пје ва ти хва лу, кад ме на-

у чиш на ред ба ма сво јим.
172. Је зик ће мој ка зи ва ти ри јеч Тво ју, 

јер су све за по ви је сти Тво је пра вед не.
173. Не ка ми бу де ру ка Тво ја у по мо ћи; 

јер ми оми ље ше за по ви је сти Тво је;
174. Же дан сам спа се ња Тво је га, Го спо де, 

и за кон је Твој утје ха мо ја.
175. Не ка жи ви ду ша мо ја и Те бе хва ли, и 

су до ви Тво ји не ка ми по мо гну.
176. За ђох као *ов ца из гу бље на: Тра жи 

слу гу сво је га; јер за по ви је сти Тво јих не 
за бо ра вих. *Иса. 53,6.

Против опадача.
Пјесма за пењање.

120.Ка Го спо ду за ви ках у не во-
љи сво јој, и усли ши ме.

2. Го спо де, из ба ви ду шу мо ју од уста ла-
жљи ви јех и од је зи ка лу ка во га.
3. Шта ће Ти да ти и шта ће Ти при ни је ти 

је зик лу ка ви?
4. Он је као оштре стри је ле у ја ко га, као 

угље вље смре ко во.
5. Те шко ме ни кад сам ту ђин код Ме-

се ха, жи вим код ша то ра ки дар ских. гора
6. Ду го је жи вје ла ду ша мо ја с они ма ко ји 

мр зе на мир.
7. Ја сам ми ран; али кад ста нем го во ри ти, 

у њих је рат.
Господ је вјерни Чувар људи.

Пјесма за пењање.

121.По ди жем очи сво је ка го-
ра ма, ода кле ми до ла зи 

по моћ.
2. По моћ је ме ни од Го спо да, ко ји је ство-

рио не бо и Зе мљу.
3. Не ће да ти да по пу зне но га тво ја; не 

дри је мље Чу вар твој.
4. Гле, не дри је мље и не спа ва Чу вар 

Изра и љев.
5. Го спод је Чу вар твој, Го спод је Сјен твој, 

Он ти је с де сне стра не.
6. Да њу те не ће сун це уби ти ни мје сец 

но ћу.

7. Го спод ће те са чу ва ти од сва ко га зла, 
са чу ва ће живот твој Го спод.
8. Го спод ће чу ва ти ула зак твој и из ла зак 

твој, от сад и до ви је ка.
У славу Јерусалима.

Давидова пјесма за пењање.

122.Об ра до вах се кад ми ре ко ше: 
Хај де мо у дом Го спод њи!

2. Ево, сто је но ге на ше на вра ти ма тво-
јим, Је ру са ли ме!
3. Је ру са лим је изи дан, као град сли вен у 

јед ну згра ду.
4. Она мо иду пле ме на, пле ме на Го-

спод ња, по на ред би Изра и ље вој да сла ве 
име Го спод ње.
5. Он дје сто је при је сто ли суд ски, при је-

сто ли до ма Да ви до ва.
6. Ишти те ми ра Је ру са ли му; не ка бу де 

до бро они ма ко ји љу бе те бе!
7. Не ка бу де мир око зи до ва тво јих, и че-

сти тост у дво ри ма тво јим!
8. Ра ди бра ће сво је, и при ја те ља сво јих 

го во рим: Мир ти!
9. Ра ди до ма Го спо да Бо га на ше га же лим 

ти до бро.
Душа која пати од срамоте и поруге 

ишчекује милост Божију.
Пјесма за пењање.

123.К Те би по ди жем очи сво је, 
ко ји жи виш на не бе си ма!

2. Као што су очи слу га ма упр те у ру ку го-
спо да ра њи хо ви јех, као очи слу шки њи не 
у ру ку го спо ђе ње зи не, та ко су очи на ше у 
Го спо да Бо га на ше га, док се сми лу је на нас.
3. Сми луј се на нас, Го спо де, сми луј се на 

нас, јер смо се до вољ но на пи та ли сра мо те;
4. До вољ но се на пи та ла ду ша на ша ру га 

од по но си ти јех, и сра мо те од охо ли јех.
наситила

Бог је са нама у невољи.
Пјесма за пењање. Давидова.

124.Да ни је био Го спод с на ма, 
не ка ре че Изра иљ,

2. Да ни је био Го спод с на ма, кад љу ди 
уста ше на нас,
3. Жи ве би нас про ждр ли, кад се рас па ли 

гњев њи хов на нас;

ЗА
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4. По то пи ла би нас во да, ри је ка би по-
кри ла ду шу на шу;
5. По кри ла би ду шу на шу сил на во да.
6. Бла го сло вен Го спод, ко ји нас не да де 

зу би ма њи хо ви јем да нас рас тр жу!
7. Ду ша се на ша из ба ви као пти ца из 

зам ке ло вач ке; зам ка се рас ки де, и ми се 
из ба ви смо.
8. По моћ је на ша у име ну Го спод њем, 

ко ји је ство рио не бо и Зе мљу.
Ко се узда у Господа

неће допасти срамоте.
Пјесма за пењање.

125.Ко се узда у Го спо да, он је 
као го ра Сион, не по мје-

шта се, оста је до ви је ка.
2. Око Је ру са ли ма су го ре, и Го спод је око 

на ро да сво је га от сад и до ви је ка.
3. Јер не ће оста ти скип тар без бо жнич ки 

над ди је лом пра вед нич ким, да не би пра-
вед ни ци пру жи ли ру ке сво је на бе за ко ње.
4. Учи ни, Го спо де, до бро до бри ма и они-

 ма ко ји су пра ва ср ца.
5. А ко ји свр ћу на кри ве пу теве, отје ра ће 

Го спод с они ма ко ји чи не бе за ко ње. Мир 
Изра и љу!

Спасење робља сионског.
Пјесма за пењање.

126.Кад вра ћа ше Го спод ро бље 
си он ско, би ја смо као у сну.

2. Та да уста на ша би ја ху пу на ра до сти, и 
је зик наш пје ва ња. Та да го во ра ху по на ро-
ди ма: Ве ли ко дје ло чи ни Го спод на њи ма.
3. Ве ли ко дје ло чи ни Го спод на на ма; ра-

зве се ли смо се.
4. Вра ћај, Го спо де, ро бље на ше, као по-

то ке на са су ше ну зе мљу.
5. Ко ји су са су за ма си ја ли, не ка жа њу с 

пје ва њем.
6. Иде и пла че ко ји но си сје ме да си је; 

по ћи ће с пје смом но се ћи сно по ве сво је.
Све зависи од Божијег благослова.

Пјесма за пењање. Соломунова.

127.Ако Го спод не ће гра ди ти 
до ма, уза луд се му че ко ји 

га гра де; ако не ће Го спод чу ва ти гра да, 
уза луд не спа ва стра жар.

2. Уза луд ра ни те, доц кан ли је же те, је-
де те хљеб умор ни; ми ло ме сво је му Он 
да је сан.
3. Ево на сљед ства од Го спо да: Дје ца, по-

род је дар од Ње га.
4. Што су стри је ле у ру ци ја ко ме, то су 

си но ви мла ди.
5. Бла го чо вје ку ко ји је њи ма на пу нио тул 

свој! Не ће се осра мо ти ти кад се ста ну ра-
зго ва ра ти с не при ја те љи ма на вра ти ма.

Благословен је дом побожнога човјека.
Пјесма за пењање.

128.Бла го сва ко ме, ко ји се бо ји 
Го спо да, ко ји хо ди пу те ви-

ма Ње го ви јем!
2. Јер ће је сти од тру до ва ру ку сво јих. 

Бла го те би, и до бро ти је.
3. Же на је тво ја као род на ло за усред 

до ма тво је га; си но ви тво ји као гра не ма-
сли но ве око сто ла тво је га.
4. Гле, та ко ће би ти бла го сло вен чо вјек 

ко ји се бо ји Го спо да.
5. Бла го сло ви ће те Го спод са Си о на, и 

гле да ћеш до бро је ру са лим ско у све да не 
жи во та сво је га;
6. Ви дје ћеш си но ве у си но ва сво јих. Мир 

Изра и љу!

Постидјеће се сви који досађују Израиљу.
Пјесма за пењање.

129.Мно го ми до са ђи ва ше од 
мла до сти мо је, не ка ре че 

Изра иљ,
2. Мно го ми до са ђи ва ше од мла до сти 

мо је, али ме не свла да ше.
3. На ле ђи ма мо јим ора ше ора чи, и во-

ди ше ду ге бра зде сво је.
4. Го спод је пра ве дан; иси је че ко ноп це 

без бо жнич ке.
5. По сти дје ће се, од би ће се сви ко ји не-

на ви де Сион. мрзе
6. Би ће као тра ва на кро во ви ма, ко ја се 

са су шу је при је не го се по чу па,
7. Од ко је не ће же те лац на пу ни ти ру ке 

сво је, ни ти на руч ја сво је га ве зи лац;
8. И ко ји про ла зе не ће ре ћи: »Бла го слов 

Го спод њи на ва ма! Бла го си ља мо вас име-
ном Го спод њим.«
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Молитва за праштање гријехова.
Пјесма за пењање.

130.Из ду би не вапим к Те би, 
*Го спо де! *Плач 3,55.

2. Го спо де, чуј глас мој. Не ка па зе уши 
Тво је на глас мо ље ња мо је га.
3. Ако ћеш на бе за ко ње гле да ти, Го спо де: 

Го спо де, ко ће оста ти?
4. Али је у Те би пра шта ње, да би Те се 

бо ја ли.
5. Че кам Го спо да; че ка ду ша мо ја; уздам 

се у ри јеч Ње го ву.
6. Ду ша мо ја че ка Го спо да већ ма не го 

стра же ју тар ње, ко је стра же ју тром.
7. Не ка че ка Изра иљ Го спо да; јер је у Го-

спо да ми лост, и ве лик је у Ње га от куп.
8. И Он ће от ку пи ти Изра и ља од сви јех 

бе за ко ња ње го ви јех.
Смјерност срца.

Давидова пјесма за пењање. 

131.Го спо де, не на ди ма се ср це 
мо је, ни ти се уз но се очи 

мо је; ни ти идем на ве ли ко, ни на оно што 
је ви ше од ме не.
2. Смје ран сам и кро так ду шом сво јом, 

као ди је те крај ма те ре; као ди је те ду ша је 
мо ја у ме ни.
3. Нек се узда Изра иљ у Го спо да от сад и 

до ви је ка.
Молитва за Давидов дом 
због Божијега обрицања.

Пјесма за пењање.

132.Опо ме ни се, Го спо де, Да ви да 
и све смјер но сти ње го ве,

2. Ка ко се ку ни ја ше Го спо ду, и за вје то-
ва ше Бо гу Ја ко вље ву:
3. »Не ћу ући у ша тор до ма сво је га, ни ти 

ћу ле ћи на по сте љу одра сво је га;
4. Не ћу да ти сна очи ма сво ји ма, ни вје-

ђа ма сво ји ма дри је ма; сањивости
5. Док не на ђем мје ста Го спо ду, ста на 

Бо гу Ја ко вље ву.«
6. Ево, чу смо да је у Је фре мо вој зе мљи, на-

ђо смо га на по љи ма ки ри јат-ја рим ским.
7. Уђи мо у стан Ње гов, по кло ни мо се 

под нож ју но гу Ње го ви јех.
8. Ста ни, Го спо де, на по чи ва ли шту сво-

јем, Ти и ков чег си ле Тво је.

9. Све ште ни ци Тво ји нек се обу ку у 
прав ду, и све ци Тво ји нек се ра ду ју.

праведници
10. Ра ди Да ви да слу ге сво је га не мој од-

вра ти ти ли ца од по ма за ни ка сво је га.
11. За кле се Го спод *Да ви ду у исти ни, од 

ко је не ће от сту пи ти; од по ро да тво је га 
по са ди ћу на †при је сто лу тво је му.

*1.О цар. 8,25. †2.Днев. 6,16.
12. Ако си но ви тво ји уш чу ва ју за вјет 

Мој и от кри ве ња Мо ја ко ји ма ћу их на у-
чи ти, он да ће и си но ви њи хо ви до ви је ка 
сје дје ти на при је сто лу свом.
13. Јер је иза брао *Го спод Сион, и оми ље 

му жи вје ти на ње му. *Псал. 68,16.
14. Ово је по чи ва ли ште Мо је уви јек, ов-

дје ћу се на се ли ти; јер Ми је оми ље ло.
15. Хра ну ћу ње го ву бла го сло ви ти, ни-

ште ње го ве на си ти ћу хље ба.
16. Све ште ни ке ћу ње го ве обу ћи у спа-

се ње, и све ти ће се ње го ви ра до ва ти.
17. Ту ћу учи ни ти да уз ра сте рог *Да ви ду, 

по ста ви ћу ви дје ло по ма за ни ку сво је му.
*Лу ка 1,69.

18. Не при ја те ље ћу ње го ве обу ћи у сра-
мо ту; а на ње му ће цвје та ти ви је нац ње гов.

Благословена је братска слога.
Давидова пјесма за пењање. 

133.Ка ко је ли је по и кра сно кад 
сва *бра ћа жи ве за јед но!

*1.Мој. 13,8.
2. Као до бро уље на гла ви, ко је се ста че 

на бра ду, бра ду Аро но ву, ко је се ста че на 
скут од ха љи не ње го ве;
3. Као ро са на Ер мо ну, ко ја сла зи на го ре 

си он ске. Јер је он дје утвр дио Го спод бла-
го слов и жи вот до ви је ка.

Захвална пјесма у дому 
Господњем ноћу.

Пјесма за пењање.

134.Сад бла го си љај те Го спо да, 
све слу ге Го спод ње, ко ји 

сто ји те у до му Го спод њем но ћу.
2. По диг ни те ру ке сво је к Све ти њи, и 

бла   го си љај те Го спо да.
3. Бла го сло ви ће те са Си о на Го спод, ко ји 

је ство рио не бо и Зе мљу.
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Свемогућност Божија, 
немоћ идолска.

Алилуја.

135.Хва ли те име Го спод ње, хва-
ли те, слу ге Го спод ње,

2. Ко ји сто ји те у до му Го спод њем, у дво-
ри ма до ма Бо га на ше га.
3. Хва ли те Го спо да, јер је до бар Го спод; 

пој те име ну Ње го ву, јер је слат ко.
4. Јер Ја ко ва иза бра се би Го спод, Изра-

и ља за до сто ја ње сво је.
5. Јер по знах да је ве лик Го спод, и Го спод 

наш сврх сви јех бо го ва.
6. Што год хо ће, све Го спод чи ни, на не-

бе си ма и на зе мљи, у мо ри ма и у сви ма 
без да ни ма.
7. Из во ди обла ке од кра ја зе мље, му ње 

чи ни усред да жда, из во ди вје тар из ста ја 
ње го ви јех.
8. Он по би пр вен це у Ми си ру од чо вје ка 

до жи вин че та.
9. По ка за зна ке и чу де са усред те бе, Ми-

си ру, на фа ра о ну и на сви јем слу га ма ње-
го ви јем.
10. По би на ро де ве ли ке, и из гу би ца-

ре ве ја ке: погуби
11. Си о на, ца ра амо реј ско га, и Ога, ца ра 

ва сан ско га, и сва цар ства ха нан ска;
12. И да де *зе мљу њи хо ву у до сто ја ње, у 
до сто ја ње Изра и љу, на ро ду сво је му.

*1.Мој. 17,8.  власништво
13. Го спо де, име је Тво је вјеч но; Го спо де, 

спо мен је Твој од ко ље на до ко ље на.
14. Јер ће су ди ти *Го спод на ро ду сво је му, 

и на слу ге сво је сми ло ва ће се. *5.Мој. 32,36.
15. Идо ли су не зна бо жач ки сре бро и 

зла то, дје ло ру ку чо вје чи јих;
16. Уста има ју, а не го во ре; очи има ју, а не 

ви де;
17. Уши има ју, а не чу ју; ни ти има ди ха ња 

у усти ма њи хо ви јем.
18. Ка кви су они она кви су и они ко ји их 

гра де, и сви ко ји се узда ју у њих.
19. До ме Изра и љев, бла го си љај Го спо да; 

до ме Аро нов, бла го си љај Го спо да;
20. До ме Ле ви јев, бла го си љај Го спо да; ко ји 

се бо ји те Го спо да, бла го си љај те Го спо да.
21. Бла го сло вен Го спод на Си о ну, ко ји 

жи ви у Је ру са ли му! Али лу ја!

Величање вјечне милости Божије 
и Божијих чуда.

136.Сла ви те Го спо да, јер је до-
бар; јер је до ви је ка ми лост 

Ње го ва;
2. Сла ви те Бо га над бо го ви ма; јер је до-

ви је ка ми лост Ње го ва.
3. Сла ви те го спо да ра над го спо да ри ма; 

јер је до ви је ка ми лост Ње го ва;
4. Оно га, ко ји Је дини тво ри чу де са ве-

ли ка; јер је до ви је ка ми лост Ње го ва;
5. Ко ји је ство рио не бе са пре му дро; јер је 

до ви је ка ми лост Ње го ва;
6. Утвр дио зе мљу на во ди; јер је до ви је ка 

ми лост Ње го ва;
7. Ство рио ве ли ка ви дје ла; јер је до ви-

је ка ми лост Ње го ва;
8. Сун це, да упра вља да ном; јер је до ви-

је ка ми лост Ње го ва;
9. Мје сец и зви је зде, да упра вља ју но ћу; 

јер је до ви је ка ми лост Ње го ва;
10. Ко ји по би Ми сир у пр вен ци ма ње го-

ви јем; јер је до ви је ка ми лост Ње го ва;
11. Из ве де из ње га Изра и ља; јер је до ви-

је ка ми лост Ње го ва;
12. Ру ком кр јеп ком и ми ши цом по ди-

гну том; јер је до ви је ка ми лост Ње го ва;
13. Ко ји раз дво ји Цр ве но мо ре; јер је до-

ви је ка ми лост Ње го ва;
14. И про ве де Изра и ља кроз сред ње га; 

јер је до ви је ка ми лост Ње го ва;
15. А фа ра о на и вој ску ње го ву вр же у мо-

 ре Цр ве но; јер је до ви је ка ми лост Ње го ва;
16. Пре ве де на род свој пре ко пу сти ње; 

јер је до ви је ка ми лост Ње го ва;
17. По би *ца ре ве ве ли ке; јер је до ви је ка 

ми лост Ње го ва; *Псал. 135,10.
18. И из гу би ца ре ве знат не; јер је до ви-

је ка ми лост Ње го ва; погуби
19. *Си о на ца ра амо реј ско га; јер је до ви-

је ка ми лост Ње го ва; *4.Мој. 21,21.
20. И Ога ца ра ва сан ско га; јер је до ви је ка 

ми лост Ње го ва;
21. И да де *зе мљу њи хо ву у до сто ја ње; јер 

је до ви је ка ми лост Ње го ва; *Исус Н. 12,1.
22. У до сто ја ње Изра и љу, слу зи сво је му; 

јер је до ви је ка ми лост Ње го ва;
23. Ко ји нас се опо ме ну у по ни же њу на-

шем; јер је до ви је ка ми лост Ње го ва;
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24. И из ба ви нас од не при ја те ља на ших; 
јер је до ви је ка ми лост Ње го ва;
25. Ко ји да је хра ну сва ко ме ти је лу; јер је 

до ви је ка ми лост Ње го ва;
26. Сла ви те Бо га не бе ско га; јер је до ви-

је ка ми лост Ње го ва.

Туговање заробљених у Вавилону.

137.На во да ма ва ви лон ским 
сје ђа смо и пла ка смо опо-

ми њу ћи се Си о на.
2. О вр ба ма сред ње га вје ша смо хар фе 

сво је.
3. Он дје иска ху ко ји нас за ро би ше да пје-

ва мо, и ко ји нас обо ри ше да се ве се ли мо: 
»Пје вај те нам пје сму си он ску.«
4. Ка ко ће мо пје ва ти пје сму Го спод њу у 

зе мљи ту ђој?
5. Ако за бо ра вим те бе, Је ру са ли ме, не ка 

ме за бо ра ви де сни ца мо ја.
6. Не ка при о не је зик мој за уста мо ја, ако 

те бе не ус пам тим, ако не уз др жим Је ру са-
ли ма сврх ве се ља сво је га.
7. На по ме ни, Го спо де, си но ви ма Едо мо-

ви јем дан је ру са лим ски, кад го во ри ше: 
Рас ко пај те, рас ко пај те га до те ме ља.
8. Кће ри ва ви лон ска, крв ни цо, бла го 

оно ме ко ти пла ти за дје ло ко је си на ма 
учи ни ла!
9. Бла го оно ме ко ји узме и раз би је дје цу 

тво ју о ка мен.

Захвална пјесма за 
Божију помоћ у невољи.

Псалам Давидов.

138.Сла вим те, Го спо де, од све га 
ср ца сво је га, пред моћни-

ма пје вам Те би.
2. По кла њам се пред све том цр квом Тво-

јом, и сла вим име Тво је, за до бро ту Тво ју 
и за исти ну Тво ју; јер си по сва ком име ну 
свом по ди гао ри јеч сво ју.
3. У дан, у ко ји за звах, Ти си ме усли шио, 

ду нуо сло бо ду у ду шу мо ју.
4. Сла ви ће Те, Го спо де, сви ца ре ви зе-

маљ ски, кад чу ју ри је чи уста Тво јих;
5. И пје ва ће пу то ве Го спод ње, јер је ве-

ли ка сла ва Го спод ња.

6. Јер је ви сок Го спод, и ви ди ни ско га, и 
ви со ко га из да ле ка по зна је.
7. Ако по ђем у ту зи, Ти ћеш ме ожи ви ти; 

на зло ћу не при ја те ља мо јих пру жи ћеш 
ру ку сво ју и за кло ни ће ме де сни ца Тво ја.
8. Го спод ће завр ши ти за ме не. Го спо де, 

ми лост је Тво ја до ви је ка; дје ла ру ку сво-
јих не оста вљај.

Бог све зна и све види.
Начелнику пјевачком. Псалам Давидов.

139.Го спо де! Ти ме ку шаш и 
знаш.

2. Ти знаш кад сје днем и кад уста нем; Ти 
знаш по ми сли мо је из да ле ка;
3. Кад хо дим и кад се од ма рам, Ти си око 

ме не, и све пу те ве мо је ви диш.
4. Још не ма ри је чи на је зи ку мом, а Ти, 

Го спо де, гле, већ све знаш.
5. Са страг и спри јед Ти си ме за кло нио, и 

ста вио на ме ру ку сво ју.
6. Чуд но је за ме зна ње Тво је, ви со ко, не 

мо гу да га до ку чим.
7. Ку да бих оти шао од Ду ха Тво је га, и од 

ли ца Тво је га ку да бих уте као?
8. Да иза ђем на Не бо, Ти си он дје. Да си-

ђем у па као, он дје си. *шеол; подземље
9. Да се диг нем на кри ли ма од зо ре, и 

пре се лим се на крај мо ра:
10. И он дје ће ме ру ка Тво ја во ди ти, и др-

жа ти ме де сни ца Тво ја.
11. Да ре чем: Да ако ме мрак са кри је; али 

је и ноћ као ви дје ло око ме не.
12. *Ни мрак не ће за мра чи ти од Те бе, и ноћ 

је сви је тла као дан, мрак је као ви дје ло.
*О Јову 34, 22.

13. Јер си Ти ство рио што је у ме ни, са-
ста вио си ме у утро би ма те ре мо је.
14. Хва лим Те, што сам див но са здан. 

Див на су дје ла Тво ја, и ду ша мо ја то зна 
до бро.
15. Ни јед на се кост мо ја ни је са кри ла од 

Те бе, ако и је сам са здан тај но, откан у ду-
би ни зе маљ ској.
16. За ме так мој ви дје ше очи Тво је, у Књи-

 зи је Тво јој све то за пи са но, и да ни за би ље-
же ни, кад их још ни је би ло ни јед но га.
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17. Ка ко су ми не до куч љи ве по ми сли 
Тво је, Бо же! Ка ко им је ве лики број!
18. Да их бро јим, ви ше их је не го пи је ска. 

Кад се про бу дим, још сам с То бом.
19. Да хо ћеш, Бо же, уби ти *без бо жни ка! 

Кр во пи је, иди те од ме не. *Иса. 11,4.
20. Они го во ре ру жно на Те бе; узи ма ју 

име Тво је уза луд не при ја те љи Тво ји.
21. Зар да не мр зим на оне, ко ји на Те 

мр зе, Го спо де, и да се не га дим на оне ко ји 
уста ју на Те бе?
22. Пу ном мр зо шћу мр зим на њих; не-

при ја те љи су ми.
23. Оку шај ме, Бо же, и по знај ср це мо је, 

ис пи тај ме, и по знај по ми сли мо је.
24. И ви ди је сам ли на злу пу ту, и во ди ме 

на пут вјеч ни.

Молитва за заштиту од 
мреже лукавијех непријатеља.

Начелнику пјевачком. Псалам Давидов.

140.Из ба ви ме, Го спо де, од *чо-
вје ка зло га, са чу вај ме од 

на сил ни ка, *Псал. 18,48.
2. Ко ји по ми шља ју зло у ср цу и сва ки дан 

по ди жу рат;
3. Оштре је зик свој као зми ја, јед је аспи-

дин у усти ма њи хо ви јем.
4. Са чу вај ме, Бо же, од ру ку без бо жнич-

ких, од на сил ни ка са хра ни ме, ко ји ми-
сле да пот ки ну но ге мо је. заштити
5. Охо ли ми на мје сти ше зам ке и пру-

гла, мет ну ше ми мре жу на пут, пре ђу ра-
за пе ше ми. замке за хватање птица
6. Ре кох Го спо ду: Ти си Бог мој, усли ши, 

Го спо де, глас мо ље ња мо је га.
7. Го спо де, Го спо де, кр јеп ки Спа си те љу 

мој, за кло ни гла ву мо ју у дан рат ни!
8. Не дај, Го спо де, без бо жни ку што же ли, 

не дај му да до ку чи што је на у мио, да се 
не уз не се.
9. Отров они јех што су око ме не, по ги бао 

уста њи хо ви јех не ка се обра ти на њих.
10. Не ка пад не на њих жи во угље вље; 

не ка их Он ба ци у огањ, у про па сти, да 
не уста ну. бездан

11. Чо вјек је зи чан не ће се утвр ди ти на 
зе мљи, не пра вед но га ће зло ћа ува ли ти у 
по ги бао. злог језика
12. Знам да ће Го спод по ка за ти прав ду 

не вољ но ме и пра ви цу убо ги ма.
13. Да, пра вед ни ће сла ви ти име Тво је, 

пра ви ће оста ти пред ли цем Тво јим.
Молитва да нас Бог сачува од злијех.

Псалам Давидов.

141.Го спо де, вапим к Те би, по хи -
ти к ме ни, чуј глас мо ље ња 

мо је га, кад ви чем к Те би.
2. Нек иза ђе мо ли тва мо ја као кад пред 

ли це Тво је, ди за ње ру ку мо јих као при-
нос ве чер њи.
3. По ста ви, Го спо де, стра жу код је зи ка 

мо је га, чу вај вра та уста мо јих.
4. Не дај ср цу мо је му да за стра ни на зле 

по ми сли, да чи ни дје ла без бо жна с љу-
ди ма ко ји по сту па ју не пра вед но; и да не 
оку сим сла до сти њи хо ви јех.
5. Не ка ме би је пра вед ник, то је ми лост; 

не ка ме ка ра, то је уље за гла ву мо ју; гла ва 
мо ја не ће од ба ци ти, ако ће и ви ше; не го је 
мо ли тва мо ја про тив зло ће њи хо ве.
6. Ра су ше се по ка ме ни јем вр ле ти ма су-

ди је њи хо ве, и чу ше ри је чи мо је ка ко су 
бла ге.
7. Као кад ко си је че и те ше, та ко се раз ле-

тје ше ко сти на ше до че љу сти подземља.
8. Али су к Те би, Го спо де, Го спо де, упра-

вље не очи мо је, у Те бе се уздам, не мој од-
ба ци ти ду ше мо је.
9. Са чу вај ме од зам ке, ко ју ми мет ну ше, 

од лу кав ства они јех, ко ји чи не бе за ко ње.
10. Па шће у мре же сво је без бо жни ци, а 

ја ћу је дан про ћи.
Човјек у великом страху уздише 

и тражи помоћ Божију.
Наук Давидов. Молитва, коју је изговорио 
кад бјеше у врлетима. (1.Самуилова 24,3)

142.Гла сом сво јим ка Го спо ду ви -
чем, гла сом сво јим Го спо ду 

се мо лим.
2. Из ли вам пред Њим мо ље ње сво је, ту гу 

сво ју пред Њим ка зу јем,
3. Кад из не мог не у ме ни дух мој. Ти знаш 

ста зу мо ју. На пу ту, ко јим хо дим, са кри ше 
ми зам ку.
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4. По гле дам на де сно, и ви дим да ме ни ко 
не зна; не ста де ми уто чи шта, ни ко не 
ма ри за живот мој.
5. Ви чем к Те би, Го спо де; ве лим: Ти си Уто-

чи ште мо је, Дио мој на зе мљи жи ви јех.
6. Чуј ту жња ву мо ју; јер се му чим ве о ма. 

Из ба ви ме од они јех ко ји ме го не, јер су 
ја чи од ме не.
7. Из ве ди из там ни це ду шу мо ју, да сла-

вим име Тво је. Око ме не ће се ску пи ти 
пра вед ни ци, кад ми учи ниш до бро.

Молитва да нас Бог избави 
и да нас води.

Псалам Давидов.

143.Го спо де, усли ши мо ли тву 
мо ју, при ми мо ље ње мо је 

по исти ни сво јој, усли ши ме по прав ди 
сво јој.
2. И не иди на суд са слу гом сво јим, *јер 

се не ће оправ да ти пред То бом ни ко жив.
*О Јову 9,2; Псал. 130, 3.

3. Не при ја тељ го ни ду шу мо ју, га зи у 
прах жи вот мој, по са ђу је ме у мрак, као 
дав но по мр ле.
4. Тр не у ме ни дух мој, не ста је у ме ни 

ср ца мо је га.
5. По ми њем да не ста ре, пре бра јам све 

по сло ве Тво је, раз ми шљам о дје ли ма ру-
 ку Тво јих.
6. Пру жам к Те би ру ке сво је; ду ша је мо ја 

као су ха зе мља пред то бом.
7. По хи тај, усли ши ме; Го спо де, не ста је 

ду ха мо је га, не мој од вра ти ти ли ца сво-
је га од ме не; јер ћу би ти као они ко ји од-
ла зе у гроб.
8. Ра но ми ја ви ми лост сво ју, јер се у Те бе 

уздам. По ка жи ми пут, ко јим да идем, јер 
к Те би по ди жем ду шу сво ју.
9. Из ба ви ме од не при ја те ља мо јих, Го-

спо де, к Те би при тје чем. притрчавам
10. На у чи ме тво ри ти во љу Тво ју, јер си 

Ти Бог мој; Дух Твој бла ги не ка ме во ди 
по ста зи пра вој.
11. Име на ра ди сво је га, Го спо де, ожи ви 

ме, по прав ди сво јој из ве ди из му ке 
*ду шу мо ју. *Псал. 142,7.

12. И по ми ло сти сво јој ис три је би не-
при ја те ље мо је, и по гу би све ко ји му че 
ду шу мо ју, *јер сам Твој слу га. *Псал. 116,16.

Молитва да Бог заштити и 
благослови свој народ.

Псалам Давидов.

144.Бла го сло вен Го спод, Град мој, 
ко ји учи ру ке мо је бо ју, пр-

сте мо је ра ту,
2. До бро твор мој и Огра да мо ја, Уто-

чи ште мо је и Из ба ви тељ мој, Штит мој, 
Онај, у ко га се уздам, ко ји ми по ко ра ва 
на род мој.
3. Го спо де, шта је чо вјек, те знаш за њ, и 

син смрт но га, те га па зиш?
4. Чо вјек је као ни шта; да ни су ње го ви 

као сјен, ко ји про ла зи.
5. Го спо де, *са виј не бе са сво ја, и си ђи; 

†до так ни се го ра, и за ди ми ће се.
*Псал. 18,9. †Псал. 104,32.

6. Си јев ни му њом, и ра заг нај их; пу сти 
стри је ле сво је, и ра спи их.
7. Пру жи ру ку сво ју с ви си не, из ба ви ме 

и из ва ди ме из во де ве ли ке, из ру ку ту-
ђи на ца,
8. Ко јих уста го во ре ни шта вне ства ри, и 

ко јих је де сни ца, де сни ца ла жна.
9. Бо же, пје сму но ву пје ва ћу ти, у псал-

тир од де сет жи ца уда ра ћу Те би,
10. Ко ји да јеш спа се ње ца ре ви ма, и Да-

ви да слу гу сво је га из ба вљаш од љу то га 
ма ча.
11. Из ба ви ме и от ми ме из ру ке ту ђи-

на ца, ко јих уста го во ре ни шта вне ства ри, 
и ко јих је де сни ца, де сни ца ла жна.
12. Си но ви на ши не ка бу ду као би ље, 

ко је ве се ло од ра сте у мла до сти; кће ри 
на ше као сту бо ви пре кра сно из ра ђе ни у 

дво ру; храму
13. Жит ни це на ше пу не, обил не сва ким 

жи том; ов це на ше нек се мно же на ти су ће 
и на сто ти су ћа по ста но ви ма на шим.
14. Во ло ви на ши не ка бу ду тов ни; не ка 

не бу ду на па да ња, ни бје жа ња, ни ту-
жња ве по ули ца ма на шим.
15. Бла го на ро ду, у ко је га је све ова ко! 

Бла го на ро ду, у ко је га је *Го спод Бог!
*5.Мој. 33,29.
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Милост и правичност Бога 
у Његову царству.

Хвала Давидова.

145.Уз ви ши ва ћу Те, Бо же мој, 
Ца     ре мој, бла го си ља ћу име 

Тво   је одви је ка дови је ка.
2. Сва ки ћу Те дан бла го си ља ти, и хва-

ли ћу име Тво је до ви је ка и без пре стан ка.
3. Ве лики је Го спод, и ва ља Га сла ви ти, и Ве-

ли чан ство Ње го во не мо же се до сег ну ти.
4. Од ко ље на до ко ље на хва ли ће дје ла 

Тво ја, и си лу Тво ју ка зи ва ти.
5. О ви со кој сла ви Тво је га Ве ли чан ства, 

и о див ним дје ли ма Тво јим раз ми шљам.
6. При по ви је да ће си лу чу де са Тво јих, и 

ја ћу Ве ли чан ство Тво је ка зи ва ти.
7. Хва ли ће ве ли ку до бро ту Тво ју и прав-

 ду Тво ју пје ва ће.
8. По да тљив је и ми ло ср дан Го спод, ду го 

тр пи и ве ли ке је ми ло сти.
9. До бар је Го спод пре ма сви ма, и жа ло-

стив на сва дје ла сво ја.
10. Не ка Те сла ве, *Го спо де, сва дје ла Тво-

 ја, и све ци Тво ји не ка Те бла го си ља ју.
*Псал. 103,22.

11. Не ка ка зу ју сла ву цар ства Тво је га, и 
си лу Тво ју при по ви је да ју,
12. Да би ја ви ли си но ви ма људ ским си лу 

Тво ју, и ви со ку сла ву цар ства Тво је га.
13. Цар ство је Тво је цар ство сви јех ви је-

ко ва, и вла да Тво ја на сва ко ље на.
14. Го спод при хва та све ко ји па да ју, и ис-

пра вља све по гну те.
15. Очи су сви јех к Те би упра вље не, и Ти 

им да јеш хра ну на ври је ме;
16. Отва раш ру ку сво ју, и си тиш све 

жи во по же љи.
17. Пра ве дан је Го спод у сви јем пу то ви ма 

сво јим, и свет у сви јем дје ли ма сво јим.
18. Го спод је бли зу сви јех ко ји Га при зи-

ва ју, сви јех, ко ји Га при зи ва ју у исти ни.
19. Же љу ис пу ња они ма ко ји Га се бо је, 

ту жња ву њи хо ву чу је, и по ма же им.
20. Чу ва Го спод све ко ји Га љу бе, а без бо-

жни ке све ће ис три је би ти.

21. Хва лу Го спо ду не ка го во ре уста мо ја, 
и не ка бла го си ља сва ко ти је ло све то име 
Ње го во уви јек и без пре стан ка.

Вјечна вјерност Божија.
Алилуја.

146.Хва ли, ду шо мо ја, Го спо да.
2. Хва ли ћу Го спо да за жи-

во та сво је га, пје ва ћу Бо гу сво је му док ме 
је год.
3. Не уздај те се у кне зо ве, у си на чо вје чи-

је га, у ко је га не ма по мо ћи.
4. Изи ђе из ње га дух, и вра ти се у зе-

мљу сво ју: Тај дан про пад ну све по ми-
сли ње го ве.
5. Бла го оно ме, ко је му је По моћ ник Бог 

Ја ко вљев, ко је му је на да ње у Го спо ду, Бо гу 
ње го ву,
6. Ко ји је ство рио не бо и Зе мљу, мо ре и 

све што је у њи ма; ко ји др жи вје ру уви јек,
7. Чи ни суд они ма, ко ји ма се чи ни кри-

 во; да је хра ну глад ни ма. Го спод дри је ши 
све за не,
8. Го спод отва ра очи сли јеп и ма, по ди же 

обо ре не, Го спод љу би пра вед ни ке.
9. Го спод чу ва до шља ке, по ма же си ро ти и 

удо ви ци; а пут без бо жнич ки пре вра ћа.
преокреће

10. Го спод је Цар до ви је ка, Бог твој, Си-
о не, од ко ље на до ко ље на. Али лу ја.

Прослављање духовнијех и 
тјелеснијех дарова Божијих.

Алилуја.

147.Хва ли те Го спо да, јер је слат-
ко пје ва ти о Бо гу на ше му, 

јер бла го ме при ли ку је хва ла.
2. Го спод зи да Је ру са лим, са би ра ра си-

ја не си но ве Изра и ље ве;
3. Ис цје љу је оне ко ји су скру ше на ср ца, и 

ли је чи ту ге њи хо ве;
4. Из бра ја мно штво зви је зда, и све их 

зо ве име ном.
5. Ве лик је Го спод наш и ве ли ка је кр је  пост 

Ње го ва, и ра зу му Ње го ву не ма мје ре.
6. При хва та смјер не Го спод, а без бо жне 

по ни жа ва до зе мље.
7. Ре дом пје вај те Го спо ду хва лу, свирај те 

Бо гу на ше му на харфи.
8. Он за сти ре не бо обла ци ма, спре ма зе-

мљи дажд, чи ни те ра сте на го ра ма тра ва;

ПСАЛ МИ ДА ВИ ДО ВИ,  ГЛ. 145. 146. 147.
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9. Да је сто ци храну ње зи ну, и вра ни-
ћи ма, ко ји ви чу к Ње му.
10. Не ма ри за си лу коњ ску, ни ти су му 

ми ле брзе ноге чо вје чи је.
11. Ми ли су Го спо ду они ко ји Га се бо је, 

ко ји се узда ју у ми лост Ње го ву.
12. Сла ви, Је ру са ли ме, Го спо да; хва ли 

Бо га сво је га, Си о не!
13. Јер Он утвр ђу је при је во р ни це вра   та 

тво јих, бла го си ља си но ве тво је у те би.
резе

14. Огра ђу је ме ђе тво је ми ром, на си ћа ва 
те је дре пше ни це.
15. Ша ље го вор свој на зе мљу, бр зо те че 

ри јеч Ње го ва.
16. Да је сни јег као ву ну, си па иње као 

пе пео.
17. Ба ца град свој као за ло га је, пред мра-

зом Ње го ви јем ко ће оста ти?
18. По шље ри јеч сво ју, и све се рас кра ви; 

ду не да хом сво јим, и по те ку во де.
19. Он је ја вио ри јеч сво ју Ја ко ву, на-

ред бе и су до ве сво је *Изра и љу. *Мал. 4,4.
20. Ово ни је учи нио ни јед но ме дру гом 

на ро ду, и су до ва ње го ви јех они не зна ју. 
Али лу ја!

Нека цио свијет хвали Господа. 
Алилуја.

148.Хва ли те Го спо да на не бе си-
ма, хва ли те Га на ви си ни.

2. Хва ли те Га, сви ан ђе ли Ње го ви, хва-
ли те га, све вој ске Ње го ве!
3. Хва ли те Га, Сун це и Мје се че, хва ли те 

Га, све зви је зде сјај не!
4. Хва ли те Га, не бе са над не бе си ма и 

во до над не бе си ма!
5. Не ка хва ле име Го спод ње, јер Он за по-

вје ди и ство ри ше се.
6. По ста ви их за сваг да и за ва ви јек, да де 

на ред бу, ко ја не ће про ћи.
7. Хва ли те Го спо да на зе мљи, ве ли ке 

ри бе и све без да не;
8. Огањ и град, сни јег и ма гла, вје тар 

сил ни, ко ји из вр шу је ри јеч Ње го ву,
9. Го ре и сви ху мо ви, род на др ве та и сви 

ке дри,

10. Зви је ри и сва сто ка, бу би не и пти це 
кри ла те, гмизавци
11. Ца ре ви зе маљ ски и сви на ро ди, кне-

зо ви и све су ди је зе маљ ске,
12. Мом ци и дје вој ке, стар ци и дје ца,
13. Не ка хва ле име Го спод ње; јер је са мо 

Ње го во име уз ви ше но, сла ва Ње го ва на 
*Зе мљи и на Не бу. *Иса. 6,3.
14. Он је уз ви сио рог на ро да сво је га, 

сла ву сви јех све та ца сво јих, си но ва Изра-
и ље вих, на ро да, ко ји је бли зу Ње га.

Нека Сион хвали Господа!
Алилуја.

149.Пој те *Го спо ду пје сму но ву; 
хва ла да Му је на са бо ру 

све ти јех. *Иса. 42,10.
2. Не ка се ве се ли Изра иљ о Ство ри те љу 

свом, си но ви си он ски нек се ра ду ју о 
Ца ру свом.
3. Не ка хва ле име Ње го во по кли ку ју ћи, у 

бу бањ и гу сле не ка му уда ра ју. цитру
4. Јер је мио Го спо ду на род Ње гов, укра-

ша ва смјер не спа са ва ју ћи их.
5. Нек се ве се ле све ти у сла ви, и нек се ра-

ду ју на по сте ља ма сво јим.
6. Сла ва је Бо жи ја у усти ма њи хо ви јем, и 

мач с обје стра не оштар у ру ци њи хо вој,
7. Да се осве те на ро ди ма, и по ка ра ју 

пле ме на;
8. Да све жу ца ре ве њи хо ве у лан це, и вла-

сте лу њи хо ву у око ве гво зде не,
9. И из вр ше на њи ма на пи са ни суд. Ова је 

част сви ма све ци ма Ње го ви јем. Али лу ја!
Све што дише нека хвали Господа!

Алилуја.

150.Хва ли те Бо га у Све ти њи Ње -
го вој, хва ли те Га на твр ђи 

сла ве Ње го ве.
2. Хва ли те га пре ма си ли Ње го вој, хва ли те 

га пре ма ви со ко ме Ве ли чан ству Ње го ву.
3. Хва ли те Га уз глас труб ни, хва ли те Га 

уз псал тир и гу сле. цитру
4. Хва ли те Га с буб њем и ве се љем, хва-

ли те Га уз жи це и ор ган.
5. Хва ли те Га уз ја сне ким ва ле, хва ли те Га 

уз ким ва ле гро мов не.
6. Све што ди ше не ка хва ли Го спо да! 

Али лу ја!

ПСАЛ МИ ДА ВИ ДО ВИ,  ГЛ. 147. 148. 149. 150.
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Упознати мудрост! Треба се 
чувати мамца грјешника. 
Казна за непослушност.

1.При че Со ло му на си на Да ви до ва, 
ца ра Изра и ље ва,

2. Да се по зна је му дрост и на ста ва, да се 
ра зу ми ју ри је чи ра зум не,
3. Да се при ма на ста ва у ра зу му, у прав ди, 

у су ду и у све му што је пра во,
4. Да се да је лу ди ма раз бо ри тост, мла ди-

ћи ма зна ње и пом њи вост. пажљивост
5. Му дар ће слу ша ти и ви ше ће зна ти, и 

ра зу ман ће сте ћи му дрост,
6. Да ра зу ми је при че и зна че ње, ри је чи 

му дри јех љу ди и за го нет ке њи хо ве.
7. По че так је му дро сти страх Го спод њи; 

лу ди пре зи ру му дрост и на ста ву.
8. Слу шај, си не, на ста ву оца сво је га, и не 

оста вљај на у ке ма те ре сво је.
9. Јер ће би ти ви је нац од ми ли на око 

гла ве тво је, и грив на на гр лу твом.
10. Си не мој, ако би те ма ми ли гр је-

шни ци, не при стај;
11. Ако би ре кли: Хо ди с на ма да вре ба мо 

крв, да за сје де мо пра во ме ни за што;
12. Про ждри је ће мо их као *гроб жи ве, и 

све ко ли ке као оне ко ји сла зе у ја му;
*Псал. 28,1.

13. Сва ко ја ко га бла га до би ће мо, на пу-
ни ће мо ку ће сво је пли је на;
14. Ба ца ћеш ждри јеб свој с на ма; је дан ће 

нам то бо лац би ти свје ма;
15. Си не мој, не иди на пут с њи ма, чу вај 

но гу сво ју од ста зе њи хо ве,
16. Јер но га ма сво јим тр че на зло и хи тају 

да про ље ва ју крв.
17. Јер се уза луд ра за пи ње мре жа на очи 

сва кој пти ци;
18. А они вре ба ју сво ју крв и за сје да ју 

сво ме животу.
19. Та кви су пу те ви сви јех ла ко ми јех на 

доби так, ко ји узи ма живот сво јим го спо-
да ри ма.
20. Пре му дрост ви че на по љу, на ули-

ца ма пу шта глас свој;

21. У нај ве ћој вре ви ви че, на вра ти ма, у 
гра ду го во ри сво је бе сје де:
22. Лу ди, до кле ће те љу би ти лу дост, и 

потсмје ва чи ма до кле ће би ти мио пот-
сми јех, и без ум ни до кле ће мр зи ти на 
зна ње?
23. Обра ти те се на ка ра ње мо је; ево, 

иза су ћу вам дух свој, ка за ћу вам ри је чи 
сво је.
24. Што звах, али не хтје сте, пру жах ру ку 

сво ју, али ни ко не ма ри,
25. Не го од ба ци сте сва ки са вјет мој, и 

ка ра ња мо је га не хтје сте при ми ти;
26. За то ћу се и ја сми ја ти ва шој не во љи, 

ру га ћу се кад до ђе че га се бо ји те;
27. Кад као пу стош до ђе че га се бо ји те, и 

по ги бао ва ша као олу ја кад до ђе, кад на-
ва ли на вас не во ља и му ка.
28. Та да ће ме зва ти, али се не ћу ода зва ти; 

ра но ће тра жи ти, али ме не ће на ћи.
29. Јер мр зи ше на зна ње, и стра ха Го-

спод ње га не иза бра ше;
30. Не при ста ше на мој савјет, и пре зи-

ра ше сва ка ра ња мо ја.
31. За то ће је сти плод пу тева сво јих, и 

на си ти ће се са вје та сво јих.
32. Јер ће лу де уби ти мир њи хов, и бе-

зум не ће по гу би ти сре ћа њи хо ва.
33. Али ко ме слу ша, бо ра ви ће без бри-

жно, и би ће у ми ру не бо је ћи се зла.

Опомена да озбиљно тражимо 
мудрост да бисмо се сачували 

од искушења.

2.Си не мој, ако при миш ри је чи 
мо је, и за по ви је сти мо је са хра-

ниш код се бе,
2. Да па зи ухо тво је на му дрост, и при-

гнеш ср це сво је к ра зу му,
3. Ако при зо веш му дрост, и к ра зу му по-

диг неш глас свој,
4. Ако га ус тра жиш као сре бро, и као са-

кри ве но бла го ако до бро ус тра жиш;
5. Та да ћеш ра зу мје ти страх Го спод њи, и 

по зна ње Бо жи је на ћи ћеш.
6. Јер Го спод да је му дрост, из Ње го ви јех 

уста до ла зи зна ње и ра зум.
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7. Чу ва пра ви ма што до и ста јест, штит је 
они ма ко ји хо де у бе за зле но сти, помаже
8. Да би се др жа ли ста за пра ви јех, а Он 

чу ва пут праведника сво јих.
9. Та да ћеш ра зу мје ти прав ду и суд и што 

је пра во, и сва ки до бри пут.
10. Кад до ђе му дрост у *ср це тво је, и зна-

 ње оми ли ду ши тво јој, *При че 22,18.
11. Пом њи вост ће па зи ти на те, ра зум 

ће те чу ва ти, савесност
12. Из ба вља ју ћи те од зла пу та, од љу ди 

ко ји го во ре опа ке ства ри,
13. Ко ји оста вља ју пра ве пу теве да иду 

пу теви ма мрач ни јем,
14. Ко ји се ра ду ју зло чи не ћи, и игра ју у 

зли јем опа чи на ма;
15. Ко јих су пу те ви кри ви, и са ми су 

опа ки на ста за ма сво јим;
16. Из ба вља ју ћи те од *же не ту ђе, од ту-

ђин ке, ко ја ла ска сво јим ри је чи ма,
*4.Мој. 5,12.  прељубочинице

17. Ко ја оста вља во ђу мла до сти сво је, и 
за бо ра вља за вјет Бо га сво је га. пријатеља
18. Јер к смр ти во ди дом ње зин, и к мр-

тви ма ста зе ње зи не.
19. Ко год уђе к њој не вра ћа се, ни ти из-

ла зи на пут жи вот ни.
20. За то хо ди пу тем до бри јех, и др жи се 

ста за пра вед нич ких.
21. Јер ће пра вед ни ци на ста ва ти на зе-

мљи, и бе за зле ни ће оста ти на њој.
22. А без бо жни ће се ис три је би ти са зе-

мље, и бе за ко ни ци ће се иш чу па ти из ње.
Благословен је страх 
Господњи и мудрост.

3.Си не мој, не за бо ра вљај на у ке мо-
 је, и за по ви је сти мо је не ка хра не 

ср це тво је.
2. Јер ће ти до ни је ти дуг жи вот, до бре го-

ди не и мир.
3. Ми лост и исти на не ка те не оста вља; 

при ве жи их се би на гр ло, упи ши их на 
пло чи ср ца сво је га.
4. Те ћеш на ћи ми лост и до бру ми сао 

пред Бо гом и пред љу ди ма.
5. Уздај се у Го спо да сви јем ср цем сво јим, 

а на свој ра зум не осла њај се.
6. На сви јем пу те ви ма сво јим имај Га на 

уму, и Он ће упра вља ти ста зе тво је.

7. Не ми сли сам о се би да си му дар; бој се 
Го спо да и укла њај се ода зла.
8. То ће би ти здра вље тијелу тво је му и 
за ље ва ње ко сти ма тво јим. окрепљење
9. По штуј Го спо да има њем сво јим и пр-

ви на ма од све га до хот ка сво је га;
10. И би ће пу не жит ни це тво је оби ља, и 

пре си па ће се ви но из ка ца тво јих.
11. Си не мој, не од ба цуј на ста ве *Го спо-

д ње, и не мој да ти до са ди ка ра ње Ње-
го во. *Је вр. 12,5.
12. Јер ко га љу би *Го спод оно га ка ра, и 

као отац си на ко ји му је мио. *5.Мој. 8,5.
13. Бла го чо вје ку ко ји на ђе му дрост, и 

чо вје ку ко ји до би је ра зум.
14. Јер је бо ље њом тр го ва ти не го тр го-

вати сре бром, и до би так на њој бо љи је 
од *зла та. *При че 8,19.
15. Ску пља је од дра го га ка ме ња, и што је 

год нај ми ли јих ства ри тво јих не мо гу се 
из јед на чи ти с њом.
16. Дуг жи вот у де сни ци јој је, а у ље ви ци 

бо гат ство и сла ва.
17. Пу теви су ње зи ни ми ли пу теви и све 

ста зе ње зи не мир не.
18. Др во је жи вот но они ма ко ји се хва-

та ју за њу, и ко је год др жи сре ћан је.
19. Го спод је му дро шћу осно вао Зе мљу, 

утвр дио *не бе са ра зу мом. *При че 8,27.
20. Ње го вом му дро шћу раз ва ли ше се бе-

зда не и *обла ци ка пљу ро сом. *О Јо ву 36,28.
21. Си не мој, да ти то не од ла зи из очи ју; 

чу вај пра ву му дрост и раз бо ри тост;
22. И би ће жи вот ду ши тво јој и на кит 

гр лу тво је му.
23. Та да ћеш ићи без бри ге пу тем сво јим, 

и но га тво ја не ће се спо та ћи.
24. Кад ли је жеш, не ћеш се пла ши ти, и 

кад по чи ваш, сла дак ће ти би ти сан.
25. Не ћеш се пла ши ти од на гле стра хо те 

ни од по ги бли без бо жнич ке кад до ђе.
26. Јер ће ти Го спод би ти Узда ни ца и чу-

ва ће ти но гу да се не ухва ти.
27. Не од ре ци до бра они ма ко ји ма тре ба, 

кад мо жеш учи ни ти.
28. Не го во ри бли жње му сво је му: Иди, 

и до ђи дру ги пут, и сју тра ћу ти да ти, кад 
већ имаш при себи.

В
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29. Не куј зла бли жње му сво је му ко ји 
жи ви с то бом без бри ге.
30. Не сва ђај се ни с ким без узро ка, ако 

ти ни је учи нио зла.
31. Не мој за ви дје ти на сил ни ку, ни иза-

бра ти ко је га пу та ње го ва.
32. Јер је мр зак Го спо ду зли ко вац, а у 

пра вед них је тај на Ње го ва.
33. Про клет ство је Го спод ње у ку ћи без-

бо жни ко вој, а стан пра вед нич ки бла го-
си ља.
34. Јер потсмје ва чи ма Он се пот сми је ва, 

а крот ки ма да је ми лост.
35. Му дри ће на сли је ди ти сла ву, а без ум-

ни ке ће од ни је ти *сра мо та. *Дан. 12,2.

Настава очина о путовању 
путем мудрости.

4.Слу шај те, *дје цо, на ста ву очи ну, и 
па зи те да би сте по зна ли му дрост.

*Псал. 34,11.
2. Јер вам до бру на у ку да јем, не оста-

вљај те за ко на мо је га.
3. Кад би јах син у оца сво је га млад, и је-

ди нац у ма те ре сво је,
4. Он ме уча ше и го во ра ше ми: Не ка 

при ми ср це тво је ри је чи мо је, др жи за по-
ви је сти мо је и би ћеш жив.
5. При ба ви му дрост, при ба ви ра зум; не 

за бо ра вљај и не от сту пај од ри је чи уста 
мо јих.
6. Не мој је оста ви ти, и чу ва ће те, љу би је, 

и хра ни ће те.
7. Му дрост је глав но; при ба ви му дрост, и 

за све има ње сво је при ба ви ра зум.
8. По ди жи је и она ће те уз ви си ти, про-

сла ви ће те кад је за гр лиш.
9. Мет ну ће ти на гла ву ви је нац од ми-

ли на, кра сну кру ну да ће ти.
10. Слу шај, си не мој, и при ми ри је чи 

мо је, и умно жи ће ти се го ди не жи во ту.
11. Учим те пу ту му дро сти, во дим те ста-

за ма пра ви јем.
12. Кад ус хо диш, не ће се сте за ти ко ра ци 

тво ји, и ако по тр чиш не ћеш се спо так ну ти.
13. Др жи се на ста ве и не пу штај, чу вај је, 

јер ти је жи вот.

14. Не иди на ста зу без бо жнич ку и пу тем 
не ва ља ли јех љу ди не сту пај.
15. Оста ви га, не хо ди по ње му, укло ни се 

од ње га и ми ни га.
16. Јер не спа ва ју ако не учи не зла, и не 

до ла зи им сан ако ко га не обо ре.
17. Јер је ду хљеб без бо жно сти и пи ју ви-

 но на си ља.
18. А пут је пра вед нич ки као сви је тло 

ви дје ло, ко је све већ ма сви је тли, док не 
бу де пра ви дан.
19. А пут је без бо жнич ки као мрак, не 

зна ју на што ће се спо так ну ти.
20. Си не мој, слу шај ри је чи мо је, приг ни 

ухо сво је бе сје ди мо јој.
21. Да ти не од ла зе из очи ју; чу вај их 

усред ср ца сво је га.
22. Јер су жи вот они ма ко ји их на ла зе и 

здра вље све му ти је лу њи хо ву.
23. Сврх све га што се чу ва чу вај *ср це 

сво је, јер из ње га из ла зи жи вот. *Лу ка 6,45.
24. Укло ни од уста сво јих опа чи ну и од 

уса на сво јих не ва љал ство уда љи.
25. Очи тво је не ка гле да ју упра во и вје ђе 

тво је не ка се упра вља ју пра во пред то бом.
26. Мје ри ста зу но га ма сво јим, и сви пу-

те ви тво ји не ка су по рав ње ни.
27. Не свр ћи ни на де сно ни на ли је во, од-

вра ћај но гу сво ју ода зла.

Треба се чувати разврата.

5.Си не мој, слу шај му дрост мо ју, к 
ра зу му мо је му приг ни ухо сво је,

2. Да се др жиш раз бо ри то сти, и усне 
тво је да хра не зна ње.
3. Јер с уса на ту ђе же не ка пље мед, и 

гр ло јој је мек ше од уља; прељубочинице
4. Али јој је по сље дак го рак као пе лен, 

оштар као мач с обје стра не оштар.
5. Но ге јој сла зе к смр ти, до па кла до-

пи ру ко ра ци ње зи ни. мјеста за мртве
6. Да не би мје рио пу та жи вот но га, са ви-

ја ју се ста зе ње зи не да не знаш.
7. За то, дје цо, по слу шај те ме не, и не от-

сту пај те од ри је чи уста мо јих.
8. Не ка је да ле ко од ње пут твој, и не при-

бли жуј се к вра ти ма ку ће ње зи не,
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9. Да не би дао дру ги ма сла ве сво је и го-
ди на сво јих не ми ло сти во ме,
10. Да се не би ту ђин ци на си ти ли тво-

је га бла га и труд твој да не би био у ту ђој 
ку ћи,
11. И да не ри даш на по сље дак, кад се 

стро ши ме со тво је и ти је ло тво је,
12. И ре чеш: Ка ко мр зих на на ста ву, и 

ка ко ср це мо је пре зи ра ка ра ње!
13. И не по слу шах гла са учи те ља сво јих, 

и не при гнух уха сво је га к они ма ко ји ме 
уча ху!
14. Ума ло не за па дох у сва ко зло усред 

збо ра и скуп шти не.
15. Пиј во ду из сво је га сту ден ца и што 

те че из тво је га из во ра.
16. Не ка се не раз ли ва ју тво ји из во ри по 

трговима, и по то ци по ули ца ма.
17. Имај их сам за се, а не ту ђин с то бом.
18. Бла го сло вен да је из вор твој, и ве се ли 

се же ном мла до сти сво је;
19. Не ка ти је као ко шу та ми ла и као 

*ср на љуп ка; дој ке ње зи не не ка те опи ја ју 
у сва ко до ба, у љу ба ви ње зи ној по ср ћи 
јед на ко. *Пјес. 2,9.
20. А за што би, си не, по ср тао за ту ђин-

ком и го лио ње дра ту ђој,
21. Кад су пред очи ма Го спо ду пу те ви 

сва чи ји, и мје ри све ста зе Ње го ве?
22. Без бо жни ка ће ухва ти ти ње го ва бе за-

ко ња, и у ужа гри је ха сво јих за пле шће се;
23. Умри је ће без на ста ве, и од мно штва 

лу до сти сво је лу та ће. поуке
Треба се чувати јемства, 

лијености, злобе и прељубе.

6.Си не мој, кад се под јем чиш за 
при ја те ља сво је га, и даш ру ку 

сво ју ту ђин цу,
2. Ве зао си се ри је чи ма уста сво јих, ухва-

тио си се ри је чи ма уста сво јих.
3. За то учи ни та ко, си не мој, и опро сти се, 

јер си до пао у ру ке бли жње му сво је му; иди, 
при пад ни, и на ва ли на бли жње га сво је га.

салети
4. Не дај сна очи ма сво ји ма, ни вје ђа ма 

сво ји ма дри је ма. сањивости
5. От ми се као ср на из ру ке лов цу, и као 

пти ца из ру ке пти ча ру.

6. Иди к мра ву, ље нив че, гле дај пу то ве 
ње го ве, и ому драј.
7. Не ма во ђа ни упра ви те ља ни го спо-

да ра;
8. И опет при пра вља ље ти се би хра ну, 

зби ра уз же тву пи ћу сво ју. јело
9. До кле ћеш, ље нив че, ле жа ти? Кад ћеш 

уста ти од сна сво је га?
10. Док ма ло про спа ваш, док ма ло про-

дри је мљеш, док ма ло скло пиш ру ке да 
при лег неш,
11. У том ће до ћи си ро ма штво тво је као пу-

т ник и оску ди ца тво ја као ору жан чо вјек.
12. Чо вјек не ва љао и ни тков хо ди са зли-

јем усти ма;
13. На ми гу је очи ма, го во ри но га ма, по-

ка зу је пр сти ма;
14. Сва ка му је опа чи на у ср цу, ку је зло 

сваг да, за ме ће сва ђу.
15. За то ће ује дан пут до ћи по ги бао ње-

го ва, ча сом ће се са тр ти и не ће би ти ли-
је ка.
16. На ово ше сто ро мр зи Го спод, и сед мо 

је гад ду ши Ње го вој:
17. Очи по но си те, је зик ла жљив и ру ке 

ко је про ље ва ју крв пра ву,
18. Ср це ко је ку је зле ми сли, но ге ко је 

бр зо тр че на зло,
19. Ла жан свје док ко ји го во ри лаж, и ко 

за ме ће сва ђу ме ђу бра ћом.
20. Чу вај, си не мој, за по ви јест оца сво-

је га, и не оста вљај на у ке ма те ре сво је.
21. При ве жи их се би на ср це за сваг да, и 
спу чи их се би око гр ла. закопчај
22. Ку да год по ђеш, во ди ће те; кад за-

спиш, чу ва ће те; кад се про бу диш, раз го-
ва ра ће те;
23. Јер је за по ви јест жи жак, и на у ка је 

ви дје ло, и пут је жи вот ни ка ра ње ко је по-
у ча ва;
24. Да те чу ва ју од зле же не, од је зи ка ко-

јим ла ска же на ту ђа. прељубочиница
25. Не за же ли у ср цу свом ље по те ње-

зи не, и не мој да те ухва ти вје ђа ма сво јим.
26. Јер због же не блуднице спа да чо вјек 

на ко мад хље ба, и же на пу ста ло ви дра -
го цје ни *живот. *Је зек. 13,18.
27. Хо ће ли ко узе ти ог ња у ње дра, а ха-

љи не да му се не упа ле?
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28. Хо ће ли ко хо дати по жи вом угље вљу, 
а но гу да не оже же?
29. Та ко би ва оно ме ко ји иде к же ни бли-

жње га сво је га; не ће би ти без кри ви це ко 
је се год до так не.
30. Не сра мо те лу пе жа ко ји укра де да на-

си ти ду шу сво ју, бу ду ћи гла дан;
31. Не го кад га ухва те пла ти са мо сед мо, 

да све има ње до ма сво је га. седмоструко
32. Али ко учи ни пре љу бу са же ном, бе  -

зу ман је, ду шу сво ју гу би ко та ко чи ни;
33. Му ке и ру га до па да, и сра мо та се ње-

го ва не мо же из бри са ти.
34. Јер је љу бав на сум ња же сто ка у му жа 

и не ште ди на дан осве те;
35. Не ма ри ни за ка кав от куп, и не при ма 

ако ћеш и мно го да ро ва да ва ти.

Опис завођења на разврат. 
Жалосне посљедице тога завођења.

7.Си не, чу вај ри је чи мо је, и за по ви-
је сти мо је са хра ни код се бе.

2. Чу вај за по ви је сти мо је и би ћеш жив, и 
на у ку мо ју као зје ни цу очи ју сво јих.
3. При ве жи их се би на пр сте, на пи ши их 

на пло чи ср ца сво је га.
4. Ре ци му дро сти: Се стра си ми; и при ја-

те љи цом зо ви раз бо ри тост,
5. Да би те чу ва ла од же не ту ђе, од ту-

ђин ке, ко ја ла ска ри је чи ма.
6. Јер с про зо ра до ма сво је га кроз ре-

шет ку гле дах,
7. И ви дјех ме ђу лу ди ма, опа зих ме ђу дје-

цом без ум на мла ди ћа,
8. Ко ји иђа ше ули цом по крај угла ње-

зи на, и ко ра ча ше пу тем ка ку ћи ње зи ној,
9. У су мрак, уве че, кад се уно ћа и смр че;
10. А гле, сре те га *же на у оди је лу блу-

дни чком и лу ка ва ср ца, *4.Мој. 5,12.
11. Пла ха и пу ста, ко јој но ге не мо гу ста-

ја ти код ку ће,
12. Сад на по љу, сад на ули ци, код сва-

ко га угла вре ба ше.
13. И ухва ти га, и по љу би га, и без о бра-

зно ре че му: бестидно
14. Имам жр тве за хвал не, да нас из вр-

ших за вје те сво је;
15. За то ти изи ђох на су срет да те тра-

жим, и на ђох те.

16. На стр ла сам одар свој по кри ва чи ма 
ве зе ни јем и про стир ка ма ми сир ским.
17. Ока ди ла сам по сте љу сво ју смир ном, 

ало јем и ци ме том.
18. Хај де да се опи ја мо љу ба вљу до зо ре, 

да се ве се ли мо ми ло ва њем.
19. Јер ми муж ни је код ку ће, оти шао је 

на пут даљ ни,
20. Узео је са со бом то бо лац нов ча ни, 

вра ти ће се ку ћи у од ре ђе ни дан.
21. На вра ти га мно гим ри је чи ма, глат-

ким усна ма од ву че га.
22. Оти де за њом од мах као што во иде 

на кла ње и као без ум ник у пу то да бу де 
ка ран, путо – плетена веза за сапињање
23. До кле му стри је ла не про би је је тру, 

као што пти ца ле ти у зам ку не зна ју ћи да 
јој је о жи вот.
24. За то да кле, дје цо, по слу шај те ме, и па-

зи те на ри је чи уста мо јих.
25. Не мој да за стра њу је ср це тво је на пу-

то ве ње зи не, не мој лу та ти по ста за ма ње-
зи ни јем.
26. Јер је мно ге ра ни ла и обо ри ла, и 

мно го је они јех ко је је све по би ла.
27. Ку ћа је ње зи на пут па кле ни ко ји 

во ди у кли је ти смрт не. у подземље
Позив и обрицање мудрости 

која је вјечно у Богу.

8.Не ви че ли му дрост, и ра зум не 
пу шта ли глас свој?

2. На врх ви си на, на пу ту, на рас пу ти-
ца ма сто ји, раскрсницама
3. Код вра та, на ула ску у град, гдје се отва-

ра ју вра та, ви че:
4. Вас ви чем, о љу ди, и глас свој обра ћам 

к си но ви ма људ ским.
5. На у чи те се лу ди му дро сти, и без ум ни 

ура зу ми те се.
6. Слу шај те, јер ћу го во ри ти ве ли ке 

ства ри, и усне мо је отвара ју ћи се ка зи-
ва ће што је пра во.
7. Јер уста мо ја го во ре исти ну, и мр ска је 

усна ма мо јим без бо жност.
8. Пра ве су све ри је чи уста мо јих, ни шта 

не ма у њи ма кри во ни из о па че но.
9. Све су обич не ра зум но ме и пра ве су 

они ма ко ји на ла зе зна ње.
10. При ми те на ста ву мо ју а не сре бро, и 

зна ње ра ди је не го нај бо ље зла то. поуку
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11. Јер је бо ља му дрост од дра го га ка-
ме ња, и што је год нај ми ли јих ства ри не 
мо гу се из јед на чи ти с њом.
12. Ја, му дрост, бо ра вим с раз бо ри то шћу, 

и ра зум но зна ње на ла зим.
13. Страх је Го спод њи мр жња на зло; ја 

мр зим на по но си тост и на охо лост и на 
зли пут и на уста опа ка.
14. Мој је са вјет и што год јест; ја сам ра-

зум и мо ја је си ла. разборитост
15. Мном *ца ре ви ца ру ју, и вла да о ци по-

ста вља ју прав ду. *Дан. 2,21.
16. Мном вла да ју кне зо ви и по гла ва ри и 

све су ди је зе маљ ске.
17. Ја љу бим оне ко ји ме не љу бе, и ко ји 

ме до бро тра же на ла зе ме.
18. У ме не је бо гат ство и сла ва, по сто-

ја но до бро и *прав да. *Мат. 6,33.
19. Плод је мој бо љи од *зла та и од нај бо-

ље га зла та, и до би так је мој бо љи од нај-
бо ље га сре бра. *О Јо ву 28,15.
20. Пу тем пра вед ни јем хо дим, по сред 

ста за пра ви це,
21. Да они ма ко ји ме љу бе дам оно што 

јест, и ри зни це њи хо ве да на пу ним. добро
22. *Го спод ме је имао у †по чет ку пу та 

сво је га, при је дје ла сво јих, при је сва ко га 
вре ме на. *При че 3,19. †Јо ван 1,1.
23. При је ви је ко ва по ста вље на сам, при је 

*по чет ка, при је †по ста ња ‡Зе мље.
*Мих. 5,2. †Јо ван 17,24. ‡1.Мој. 1,26.

24. Кад јо ште не би ја ше без да на, ро ди ла 
сам се, кад још не би ја ше из во ра оби ла-
ти јех во дом.
25. При је не го се го ре осно ва ше, при је 

ху мо ва ја сам се ро ди ла;
26. Још не бје ше на чи нио зе мље ни по ља 

ни по чет ка пра ху ва си љен ском;
27. Кад је уре ђи вао не бе са, он дје би јах; 

кад је раз мје ра вао круг над без да ном.
28. Кад је утвр ђи вао обла ке го ре и кри је-

пио из во ре без да ну;
29. Кад је по ста вљао мо ру ме ђу и во да ма 

да не пре сту па ју за по ви је сти Ње го ве, кад 
је по ста вљао те ме ље Зе мљи;

30. Та да би јах код Ње га хра ње ни ца, би-
јах му ми ли на сва ки дан, и ве се љах се 
пред Њим сваг да;
31. Ве се љах се на ва си ље ној Ње го вој, и 
ми  ли на ми је са си но ви ма људ ским. радост
32. Та ко, да кле, си но ви по слу шај те ме, јер 

бла го они ма ко ји се др же пу те ва мо јих.
33. Слу шај те на ста ву, и бу ди те му дри, и 

не мој те је од ба ци ти. поуку
34. Бла го чо вје ку ко ји ме слу ша стра-

же ћи на вра ти ма мо јим сва ки дан и чу ва-
ју ћи пра го ве вра та мо јих.
35. Јер ко ме не на ла зи, на ла зи жи вот и 

до би ја љу бав од *Го спо да. *Фил. 3,8.
36. А ко о ме не гри је ши, чи ни кри во ду ши 

сво јој; сви ко ји мр зе на ме, љу бе смрт.

Пријатељски позив мудрости.

9.Пре му дрост са зи да се би ку ћу, и 
оте са се дам сту бо ва;

2. По кла сто ку сво ју, рас тво ри ви но 
сво је, и по ста ви сто свој.
3. По сла дје вој ке сво је, да зо ву сврх ви-

си на град ских:
4. Ко је луд, не ка се увра ти ова мо. И бе-

зум ни ма ве ли:
5. Хо ди те, је ди те хље ба мо је га, и пиј те 

ви на ко је сам рас тво ри ла.
6. Оста ви те лу дост и би ће те жи ви, и 

иди те пу тем ра зу ма.
7. Ко учи потсмје ва ча, при ма сра мо ту; и 

ко ко ри без бо жни ка, при ма руг.
8. Не ка рај потсмје ва ча да не омр зне на 

те; ка рај му дра, и љу би ће те.
9. Ка жи му дро ме, и би ће још му дри ји; 

по у чи пра вед но га, и зна ће ви ше.
10. По че так је му дро сти страх Го спод њи, 

и зна ње је све ти јех ства ри ра зум.
11. Јер ће се мном умно жи ти да ни тво ји 

и до да ће ти се го ди не жи во ту.
12. Ако бу деш му дар, се би ћеш би ти му-

дар; ако ли бу деш потсмје вач, сам ћеш 
те гли ти. сносити
13. Же на без ум на пла ха је, лу да и ни шта 

не зна;
14. И сје ди на вра ти ма ку ће сво је на сто-

ли ци, на ви си на ма град ским,
15. Те ви че оне ко ји про ла зе, ко ји иду 

пра во сво јим пу тем:
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16. Ко је луд, не ка се увра ти ова мо. И бе-
зум но ме го во ри:
17. Во да је кра де на слат ка, и *хљеб је са-

кри вен уго дан. *При че 20,17.
18. А он не зна да су он дје мр тва ци и у ду-

бо ком гро бу да су зва ни це ње зи не.

Правичност се благосиља, 
гријех се проклиње.

Приче Соломунове.

10.Му дар је син ра дост оцу сво-
је му, а луд је син жа лост ма-

те ри сво јој.
2. Не по ма же не пра вед но бла го, не го 

прав да из ба вља од смр ти.
3. *Не да Го спод да гла ду је ду ша пра вед-

ни ко ва, а има ње без бо жнич ко раз ме ће.
*Псал. 37,25.

4. Не мар на ру ка оси ро ма ша ва, а ври-
јед на ру ка обо га ћа ва.
5. Ко зби ра у ље то, син је ра зу ман; ко 

спа ва о же тви, син је сра мо тан.
6. Бла го сло ви су над гла вом пра вед ни ку, 

а уста без бо жнич ка по кри ва на си ље.
7. Спо мен пра вед ни ков оста је бла го сло-

вен, а име без бо жнич ко тру не.
8. Ко је му дра ср ца, при ма за по ви је сти; а 

ко је лу ди јех уса на, па шће.
9. Ко хо ди бе за зле но, хо ди по у зда но; а ко 

је опак на пу те ви ма сво јим, по зна ће се.
10. Ко на ми гу је оком, да је му ку; и ко је 

лу ди јех уса на, па шће.
11. Уста су пра вед ни ко ва из вор жи во ту, 

а уста без бо жнич ка по кри вају на си ље.
12. Мр зост за ме ће сва ђе, а *љу бав при-

кри ва све при је сту пе. *1.Кор. 13,4.
13. На усна ма ра зум но га на ла зи се му-

дрост, а за ле ђа је без ум но га ба ти на.
14. Му дри скла ња ју зна ње, а уста лу до га 

бли зу су по ги бли.
15. Бо гат ство је бо га ти ма тврд *град, си-

ро ма штво је си ро ма си ма по ги бао.
*При че 18,11.

16. Рад је пра вед ни ков на жи вот, до би-
так без бо жни ков на гри јех.
17. Ко при ма на ста ву, на пу ту је к жи-

во ту; а ко од ба цу је кар, лу та. поуку

18. Ко по кри ва мр жњу, ла жљи вих је 
уса на; и ко из но си сра мо ту, без у ман је.
19. У мно гим ри је чи ма не би ва без гри је-

 ха; али ко за др жа ва усне сво је, ра зу ман је.
20. Је зик је пра вед ни ков сре бро ода бра-

 но; ср це без бо жнич ко не ври је ди ни шта.
21. Усне пра вед ни ко ве па су мно ге, а бе -

зум ни уми ру с без у мља. хране
22. Бла го слов Го спод њи обо га ћа ва а без 

му ке.
23. Без ум ни ку је ша ла чи ни ти зло, а ра-

зу ман чо вјек др жи се му дро сти.
24. Че га се бо ји без бо жник, оно ће га 

сна ћи; а што пра вед ни ци же ле, Бог ће им 
да ти.
25. Као што про ла зи олу ја, та ко без бо-

жни ка не ста је; а пра вед ник је на вје чи-
том те ме љу.
26. Ка кав је оцат зу би ма и дим очи ма, та-

кав је ље ни вац они ма ко ји га ша љу.
27. Страх Го спод њи до да је да не, а без бо-

жни ци ма се го ди не пре кра ћу ју.
28. Че ка ње пра вед ни јех ра дост је, а на-

да ње без бо жни јех про па да.
29. Пут је Го спод њи кр је пост бе за зле-

но ме, а страх они ма ко ји чи не бе за ко ње.
30. Пра вед ник се не ће ниг да по ко ле ба ти, 

а без бо жни ци не ће на ста ва ти на зе мљи.
31. Уста пра вед ни ко ва из но се му дрост, а 

је зик опа ки ис три је би ће се.
32. Усне пра вед ни ко ве зна ју што је ми ло, 

а без бо жнич ка су уста опа чи на.

Срећа побожнијех, 
несрећа безаконика.

11.Ла жна су *мје ри ла мр ска Го спо-
ду, а пра ва мје ра угод на Му је.

*3. Мој. 19, 35; Приче 16,11.
2. Кад до ђе охо лост, до ђе и сра мо та; а у 

смјер ни јех је му дрост.
3. Пра вед не во ди бе за зле ност њи хо ва, а 

бе за ко ни ке са ти ре зло ћа њи хо ва.
4. Не ће по мо ћи бо гат ство у дан гње ва, а 

прав да из ба вља од смр ти.
5. Прав да бе за зле но га упра вља пут ње гов, 

а без бо жник па да од сво је без бо жно сти.
6. Пра вед не из ба вља прав да њи хо ва, а 

бе за ко ни ци хва та ју се у сво јој зло ћи.
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7. Кад ум ре без бо жник, про па да на да ње, 
и нај ја че узда ње про па да.
8. Пра вед ник се из ба вља из не во ље, а 

без бо жник до ла зи на ње го во мје сто.
9. Ли це мјер ква ри усти ма бли жње га 

сво је га; али се пра вед ни ци из ба вља ју 
зна њем. убија  језиком
10. До бру пра вед ни јех ра ду је се град; а 

кад про па да ју *без бо жни ци, би ва пје-
ва ње. *При че 29,2; При че 28,12.
11. Бла го сло ви ма пра вед ни јех љу ди по-

ди же се град, а с уста без бо жнич ких ра-
с ко па ва се.
12. Без ум ник се ру га бли жње му сво је му, 

а ра зу ман чо вјек му чи. ћути
13. Опа дач ту ма ра ју ћи из да је тај ну; а ко 

је вјер на ср ца, та ји ствар.
14. Гдје не ма са вје та, про па да на род, а 

по моћ је у мно штву са вјет ни ка.
15. Зло про ла зи ко се јам чи за ту ђи на; а 

ко мр зи на јам ство, без бри ге је.
16. Же на ми ла до би ја част, а сил ни до би-

ја ју бо гат ство.
17. Ми ло стив чо вјек чи ни до бро ду ши 

сво јој, а не ми ло стив уди сво је му ти је лу.
18. Без бо жни ра ди по сао при је ва ран; а 

ко си је *прав ду, по у зда на му је пла та.
*Ос. 10,12.

19. Ко се др жи прав де, на жи вот му је; а 
ко иде за злом, на смрт му је.
20. Мр ски су Го спо ду ко ји су опа ка 

ср ца; а ми ли су Му ко ји су бе за зле ни на 
свом пу ту.
21. Зао чо вјек не ће оста ти без ка ра, ако и 

дру ге узме у по моћ; а потомство пра вед-
ни јех из ба ви ће се.
22. Же на ли је па а без ра зу ма злат на је бр-

њи ца у гу би ци сви њи.
23. Же ља је пра вед ни јех са мо до бро, а 

оче ки ва ње без бо жни јех * гњев. *Рим. 2,8.
24. Је дан про си па, и све ви ше има; а дру ги 

твр ду је су ви ше, и све је си ро ма шни ји.
25. По да шна ру ка би ва бо га ти ја, и ко на-

па ја, сам ће би ти на по јен.
26. Ко не да жи та, про кли ње га на род, а 

ко про да је, бла го слов му је над гла вом.

27. Ко тра жи до бро, до би ја љу бав; а ко 
тра жи зло, за де си ће га.
28. Ко се узда у *бо гат ство сво је, про па-

шће; а пра вед ни ци ће се као гра на зе ле-
ње ти. *Мар. 10,24.
29. Ко за ти ре ку ћу сво ју, на сли је ди ће вје-

тар; и без ум ник ће слу жи ти му дро ме.
30. Плод је пра вед ни ков др во жи вот но, 

и му дри об у ча ва ду ше.
31. Гле, пра вед ни ку се на зе мљи пла ћа, а 

ка мо ли без бо жни ку и гр је шни ку?

Владање мудријех и безумнијех.

12.Ко љу би на ста ву, љу би зна ње; а 
ко мр зи на укор, оста је луд.

2. До бар чо вјек до би ја љу бав од Го спо да, 
а чо вје ка зли ков ца осу ђу је.
3. Не ће се чо вјек утвр ди ти без бо жно шћу, 

а ко ри јен пра вед ни јех не ће се по ма ћи.
4. Ври јед на је же на ви је нац му жу сво-

је му; а ко ја га сра мо ти, она му је као тру-
леж у ко сти ма.
5. Ми сли су пра вед ни јех пра ве, а са вје ти 

без бо жни јех при је ва ра.
6. Ри је чи без бо жни јех вре ба ју крв, а пра-

вед не из ба вља ју уста њи хо ва.
7. Оба ра ју се без бо жни да их не ма, а дом 

пра вед ни јех оста је.
8. Пре ма ра зу му свом хва ли се чо вјек; а 

ко је опа ка ср ца, пре зре ће се.
9. Ко се сне би ва, а има слу гу, бо љи је од 

оно га ко ји се ве ли ча, а хље ба не ма. скроман
10. Пра вед ник се бри не за жи вот сво је га 

жи вин че та, а у без бо жни ка је ср це не ми-
ло сти во.
11. Ко ра ди сво ју *зе мљу, би ће сит хље ба; 

а ко иде за бес по сли ца ма, без у ман је.
*1.Мој. 3,19.

12. Без бо жник же ли одбра ну ода зла, али 
ко ри јен пра вед ни јех да је је.
13. Зло ме је зам ка у гри је ху уса на ње го-

ви јех, а пра вед ник из ла зи из тје ско бе.
14. Од пло да уста сво јих си ти се *чо вјек 

до бра, и пла ту за дје ла сво ја при ма чо вјек.
*При че 15,23.

15. Без ум ни ку се чи ни прав пут ње гов; 
али ко слу ша са вјет, му дар је.
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16. Гњев без ум ни ков од мах се по зна, али 
па мет ни по кри ва сра мо ту.
17. Ко го во ри исти ну, ја вља што је пра во, 

а ла жни свје док при је ва ру.
18. Има ко го во ри као да мач про ба да, а 

је зик је му дри јех ли јек.
19. Исти ни та уста сто је твр до до ви је ка, а 

је зик ла жљи ви за час.
20. Ко ји зло ми сле, при је ва ра им је у ср цу, 

а ра дост је они ма ко ји свје ту ју на мир.
21. Ни ка ква не сре ћа не ће за де си ти пра -

вед ни ка, а без бо жни ци ће се на пу ни ти зла.
22. Мр ске су Го спо ду ла жљи ве усне; а 

ко ји ра де вјер но, ми ли су Му.
23. Па ме тан чо вјек по кри ва зна ње, а 

ср це без ум ни јех раз гла шу је без у мље.
24. Ру ка ра дљи ва го спо да ри ће, а ли је на 

ће да ва ти да нак. марљива
25. Бри га у ср цу чо вје чи јем оба ра; а до-

бра *ри јеч раз ве се ља ва. *Иса. 50,4.
26. Пра вед ни к показује пут бли жње му 

својему; а пут без бо жни чки  во ди у за-
блуду.
27. Ље ни вац не ће пе ћи ло ва сво га, а у 

ври јед на је чо вје ка до бро дра го цје но.
28. На пу ту прав де жи вот је, и ку да иде 

ста за ње зи на не ма смр ти.
Наставак описивања мудрога 

и безумнога живота.

13.Му дар син слу ша на ста ву оца 
сво је га; а потсмје вач не слу-

ша уко ра.
2. *Од пло да уста сво јих сва ки ће је сти 

до бро, а ду ша не ва ља ли јех љу ди на си ље.
*Приче 12, 14.

3. Ко чу ва уста сво ја, чу ва свој живот; ко 
раз ва љу је усне, про па да.
4. Жељ на је ду ша ље нив че ва, али не ма 

ни шта; а ду ша ври јед ни јех љу ди обо га-
ти ће се.
5. На ла жну ри јеч мр зи пра вед ник; а без-

бо жник гаји мржњу и сра мо ту.
6. Прав да чу ва оно га ко ји хо ди бе за-

зле но; а без бо жност оба ра гр је шни ка.
7. Има ко се гра ди бо гат а не ма ни шта, и 

ко се гра ди си ро мах а има ве ли ко бла го.
8. От куп је за жи вот чо вје ку бо гат ство 

ње го во, а си ро мах не слу ша при јет ње.

9. Ви дје ло пра вед нич ко сви је тли се, а 
жи жак без бо жнич ки уга си ће се.
10. Од охо ло сти би ва са мо сва ђа, а ко ји 

при ма ју савјет, у њих је му дрост.
11. Бла го ко је се та шти ном те че ума њује 

се, а ко са би ра ру ком, умно жа ва.
12. Ду го на да ње мо ри ср це, и же ља је ис-

пу ње на др во жи вот но.
13. Ко пре зи ре ри јеч сам се би уди; а ко се 
бо ји за по ви је сти, пла ти ће му се. слуша
14. На у ка је му дро га из вор жи вот ни да 

се са чу ва пру га ла смрт ни јех. замки
15. До бар ра зум да је љу бав, а пут је бе за-

ко нич ки хра пав.
16. Сва ки па ме тан *чо вјек ра ди ра зу мом, 

а без у ман раз но си без у мље. *При че 12,23.
17. Гла сник без бо жан па да у зло, а вје ран 

је по сла ник ли јек.
18. Си ро ма штво и сра мо та до ћи ће на 

оно га ко ји од ба цу је на ста ву; а ко чу ва 
ка ра ње, про сла ви ће се. поуку
19. Ис пу ње на је же ља сласт ду ши, а бе-

зум ни ма је мр ско от сту пи ти ода зла.
20. Ко хо ди с му дри ма по ста је му дар, а ко 

се дру жи с без ум ни ци ма по ста је го ри.
21. Гр је шни ке го ни зло, а пра вед ни ци ма 

се вра ћа до бро.
22. До бар чо вјек оста вља на сљед ство 

си но ви ма си но ва сво јих, а гр је шни ко во 
има ње чу ва се пра вед ни ку.
23. Из о би ла хра не има на њи ви си ро ма-

шкој, а има ко про па да са зле упра ве.
24. Ко жа ли прут, мр зи на си на сво је га; а 

ко га љу би, ка ра га за вре ме на.
25. Пра вед ник је де, и си та му је ду ша; а 

тр бух без бо жни ци ма не ма до ста.

Похвала правој мудрости 
у човјечијем животу.

14.Му дра *же на зи да ку ћу сво ју, 
а лу да сво јим ру ка ма рас ко-

па ва. *Ру та 4,11.
2. Ко хо ди пра во, бо ји се Го спо да; а ко је 

опак на сво јим пу те ви ма, пре зи ре Га.
3. У усти ма је без бо жни ко ви јем прут 

охо ло сти, а му дре чу ва ју уста њи хо ва.
4. Гдје не ма во ло ва, чи сте су ја сле; а оби-

ла та је ље ти на од си ле во лов ске.
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5. Исти нит свје док не ла же, а ла жан свје-
док го во ри лаж.
6. Потсмје вач тра жи му дрост, и не на-

хо ди је; а ра зум но му је зна ње ла ко на ћи.
7. Иди од чо вје ка без ум на, јер не ћеш 

чу ти па мет не ри је чи.
8. Му дрост је па мет но га да па зи на пут 

свој, а без у мље је без ум ни јех при је ва ра.
9. Без ум ни ма је ша ла гри јех, а ме ђу пра-

вед ни ма је до бра во ља.
10. Ср це сва чи је зна јад ду ше сво је; и у 

ве се ље ње го во не ми је ша се дру ги.
11. Дом без бо жнич ки рас ко па ће се, а 

шатор пра вед ни јех цвје та ће.
12. Не ки се пут чи ни *чо вје ку прав, а 

крај му је пут к смр ти. *При че 16,25.
13. И од сми је ха бо ли ср це, и ве се љу крај 

би ва жа лост.
14. Пу те ва сво јих на си ти ће се ко је из о па-

че на *ср ца, али га се кло ни †чо вјек до бар.
*Фил. 4,7. †При че 12,14.

15. Луд вје ру је сва шта, а па ме тан па зи на 
сво је ко ра ке.
16. Му дар се бо ји и укла ња се од зла, а бе-

зу ман на ви ре и сло бо дан је.
надире  без страха

17. На гао чо вјек чи ни без у мље, а па ко-
стан је чо вјек мр зак.
18. Лу ди на сље ђу је без у мље, а раз бо ри ти 

вјен ча ва се зна њем.
19. Кла ња ју се зли пред до бри ма и без бо-

жни на вра ти ма пра вед но га.
20. Убо ги је мр зак и *при ја те љу свом, а 

бо га ти има ју мно го при ја те ља. *При че 19,7.
21. Ко пре зи ре бли жње га сво је га гри-

је ши; а ко је ми ло стив убо ги ма, бла го 
ње му.
22. Ко ји сми шља ју зло, не лу та ју ли, а ми-

лост и вје ра би ће они ма ко ји сми шља ју 
до бро.
23. У сва ком тру ду има до бит ка, а го вор 

усна ма са мо је си ро ма штво.
24. Му дри ма је ви је нац бо гат ство њи хо во, 

а без у мље без ум ни јех оста је без у мље.
25. Исти нит свје док из ба вља ду ше, а ла-

жан го во ри при је ва ру.
26. У стра ху је Го спод њем ја ко по уз да ње, 

и си но ви ма је уто чи ште.

27. *Страх је Го спод њи из вор жи во ту да 
се чо вјек са чу ва од пру га ла смрт ни јех.

*Приче 13,14.  замки
28. У мно штву је на ро да сла ва ца ру; а кад 

не ста је на ро да, про паст је вла да о цу.
29. Ко је спор на *гњев, ве ли ка је ра зу ма; 

а ко је на гао по ка зу је лу дост. *При че 15,18.
30. Жи вот је ти је лу ср це здра во, а за вист 

је *тру леж у ко сти ма. *При че 12,4.
31. Ко чи ни кри во убо го ме, *сра мо ти 

Ство ри те ља ње го ва; а по шту је га ко је 
ми ло стив си ро ма ху. *При че 17,5.
32. За зло сво је по врг ну ће се без бо жник, 

а пра вед ник на да се и на смр ти. пропашће
33. Му дрост по чи ва у *ср цу ра зум на чо-

вје ка, а што је у без ум ни ма по зна је се.
*При че 2,10.

34. Прав да по ди же на род, а гри јех је сра-
мо та на ро ди ма.
35. Мио је ца ру ра зу ман слу га, али на 

сра мот на гње ви се.
Мудрост доноси спасење, 

а безумље и гријехови пропаст.

15.Од го вор благ ути ша ва гњев, а 
ри јеч при је ка по ди же срд њу.

2. Је зик му дри јех љу ди укра ша ва зна ње, 
а уста без ум ни јех про си па ју без у мље.
3. Очи су Го спод ње на сва ком мје сту гле-

да ју ћи зле и до бре.
4. Здрав је је зик др во жи вот но, а опа-

чи на с ње га кр ше ње од вје тра. злоћа
5. Луд се ру га на ста вом оца сво је га; а ко 

при ма укор, би ва па ме тан. поуком
6. У ку ћи пра вед ни ко вој има мно го бла-

 га; а у до хот ку је без бо жни ко ву ра сап.
пропаст

7. Усне му дри јех љу ди си ју зна ње, а ср це 
без ум нич ко не чи ни та ко.
8. Жр тва је без бо жнич ка гад Го спо ду, а 

мо ли тва пра вед ни јех угод на Му је.
9. Гад је Го спо ду пут без бо жни ков; а ко 

иде за прав дом, ње га љу би.
10. Ка ра ње је зло оно ме ко оста вља пут; 

ко ји мр зи на укор, умри је ће.
11. Па као и по ги бао стоје пред Го спо дом, 

а ка мо ли *ср ца си но ва чо вје чи јих.
шеол  *Дје ла 1,24.
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12. Потсмје вач не љу би оно га ко га ко ри, 
ни ти иде к му дри ма.
13. Ве се ло *ср це ве се ли ли це, а жа лост у 

ср цу оба ра дух. *Нем. 2,2.
14. Ср це ра зум но тра жи зна ње, а уста бе-

зум ни јех љу ди на сла ђу ју се без у мљем.
15. Сви су да ни не вољ ни ко ви зли; а ко је 

ве се ла ср ца, на го зби је јед на ко.
16. *Бо ље је ма ло са стра хом Го спод њим 

не го ве ли ко бла го с не ми ром.
*Псал. 37,16; Приче 16,8.

17. Бо ље је је ло од зе ља гдје је љу бав не го 
од во ла уго је на гдје је мр жња.
18. Чо вјек гње вљив за ме ће ра спру; а ко је 

спор на гњев, ути ша ва сва ђу.
19. Пут је ли је но га као огра да од тр ња, а 

ста за је пра вед ни јех на су та.
20. Му дар је син ра дост оцу, а чо вјек бе-

зу ман пре зи ре ма тер сво ју.
21. Без у мље је ра дост без ум ни ку, а ра зу-

ман чо вјек хо ди пра во.
22. На мје ре се ра си па ју кад не ма са вје та, 

а твр до сто је гдје је мно го *са вјет ни ка.
Приче 11,14.

23. Ра ду је се чо вјек од го во ром уста сво-
јих, и ри јеч у ври је ме ка ко је до бра!
24. Пут к жи во ту иде го ре ра зум но ме да 

се са чу ва од па кла оздо. царства смрти
25. Го спод рас ко па ва ку ћу по но си ти ма, а 

ме ђу удо ви ци утвр ђу је.
26. Мр ске су Го спо ду ми сли зле, а бе сје де 

чи сти јех ми ле су.
27. Ла ко мац за ти ре сво ју ку ћу, а ко мр зи 

на по кло не жив ће би ти.
28. Ср це пра вед ни ко во пре ми шља шта ће 

го во ри ти, а уста без бо жнич ка ри га ју зло.
бљују

29. Да ле ко је Го спод од без бо жни јех, а 
мо ли тву пра вед ни јех чу је.
30. Вид очи њи ве се ли ср це, до бар глас 
го ји ко сти. оживљава
31. Ухо ко је слу ша ка ра ње жи вот но на-

ста ва ће ме ђу му дри ма.
32. Ко од ба цу је на ста ву, не ма ри за душу 

сво ју; а ко слу ша ка ра ње, би ва ра зу ман.

33. Страх је Го спод њи на ста ва к му дро-
сти, и при је сла ве иде смјер ност.

Бог види човјекова дјела.

16.Чо вјек спре ма ср це, али је од Го-
спо да што ће је зик го во ри ти.

2. Чо вје ку се сви пу те ви ње го ви чи не чи-
сти, али Го спод ис пи ту је ду хо ве.
3. Оста ви на Го спо да дје ла сво ја, и би ће 

твр де на мје ре тво је.
4. Го спод је ство рио све сам за се, и без-

бо жни ка за зли дан.
5. Мр зак је Го спо ду ко је год по но си та 

ср ца, и не ће оста ти без ка ра ако ће и дру ге 
узе ти у по моћ.
6. Ми ло шћу и исти ном очи шћа се бе за-

ко ње, и стра хом Го спод њим укла ња се чо-
вјек ода зла.
7. Кад су чи ји пу те ви ми ли Го спо ду, ми ри 

с њим и не при ја те ље ње го ве.
8. Бо ље је ма ло с прав дом не го мно го до-

хо да ка с не прав дом.
9. Ср це чо вје чи је из ми шља се би пут, али 

Го спод упра вља ко ра ке ње го ве.
10. Про ро штво је на усна ма ца ре ви јем, у 

су ду не ће по гри је ши ти уста ње го ва.
11. *Мје ри ла и по те зи пра ви од Го спо да 

су, и све ка ме ње у то бо цу ње го во је дје ло.
*Приче 11,1.  тегови

12. Гад но је ца ре ви ма чи ни ти не прав ду, 
јер се прав дом утвр ђу је при је сто.
13. Ми ле су ца ре ви ма усне пра вед не, и 

они љу бе оно га ко ји го во ри пра во.
14. Гњев је ца рев гла сник смрт ни, али му-

дар чо вјек убла жи ће га.
15. *У ве се лу је ли цу ца ре ву жи вот, и 

љу бав је ње го ва као облак с по зни јем 
да ждем. *Приче 19,12.
16. Ко ли ко је бо ље те ћи *му дрост не го 

зла то, и те ћи ра зум ко ли ко је љеп ше не го 
сре бро! *При че 4,5.
17. Пут је пра вед ни јех укла ња ње ода зла; 

чу ва ду шу сво ју ко па зи на пут свој.
18. Охо лост до ла зи пред по ги бао, и по-

но сит дух пред про паст.
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19. Бо ље је би ти по ни зна ду ха с крот-
ки ма не го ди је ли ти пли јен с охо ли ма.
20. Ко па зи на ри јеч, на ла зи до бро, и ко 

се узда у Го спо да, *бла го ње му. *Иса. 30,18.
21. Ко је му дра ср ца, зо ве се ра зу ман, а 

сласт на усна ма умно жа ва на у ку.
22. *Из вор је жи во ту ра зум они ма ко ји 

га има ју, а на у ка без ум ни јех без у мље је.
*Приче 13,14; 14,27.

23. Ср це му дро га ра зум но упра вља 
усти ма ње го ви јем, и до да је на у ку усна ма 
ње го ви јем.
24. Љу ба зне су ри је чи сат ме да, сласт 

ду ши и здра вље ко сти ма.
25. Не ки се пут чи ни чо вје ку прав, а крај 

му је пут к смр ти.
26. Ко се тру ди, се би се тру ди, јер га на-

го не уста ње го ва.
27. Чо вјек не ва љао ко па зло, и на усна ма 

му је као огањ ко ји па ли.
28. Опак чо вјек за ме ће сва ђу, и опа дач 

ра ста вља глав не при ја те ље.
29. На сил ник ма ми дру га сво је га и за-

во ди га на пут ко ји ни је до бар;
30. На ми гу је очи ма, кад ми сли на о па ко; 

кад ми че усна ма, чи ни зло.
31. Си је да је ко са слав на кру на, на ла зи се 

на пу ту пра вед ном.
32. Бо љи је спор на гњев не го ју нак, и го-

спо дар од сво га ср ца бо љи је не го онај 
ко ји узме град. освоји
33. Ждри јеб се ба ца у кри ло, али је од Го-

спо да све што из ла зи.

Мудрост и безумље 
особито у говору.

17.Бо љи је за ло гај су ха хље ба с 
ми ром не го ку ћа пу на по кла-

не сто ке са сва ђом.
2. Ра зу ман слу га би ће го спо дар над си-

ном сра мот ни јем и с бра ћом ће ди је ли ти 
на сљед ство.
3. То пи о ни ца је за сре бро и пећ за зла то, 

а ср ца ис ку ша ва Го спод.
4. Зао чо вјек па зи на усне зле, а ла жљи-

вац слу ша је зик па ко стан.

5. Ко се ру га си ро ма ху, сра мо ти Ство ри-
те ља ње го ва; ко се ра ду је не сре ћи, не ће 
оста ти без ка ра.
6. Ви је нац су стар ци ма уну ци, а сла ва си-

но ви ма оци њи хо ви.
7. Не при ли чи без ум ном ви со ка бе сје да, 

а ка мо ли кне зу ла жљи ва бе сје да.
8. По клон је дра ги ка мен оно ме ко ји га 

даје, ку да се год окре не на пре ду је.
9. Ко по кри ва при је ступ, тра жи љу-

бав; а ко по на вља ствар, ра ста вља глав не 
при ја те ље.
10. Укор ти шти ра зум но га већ ма не го лу-

до га сто уда ра ца.
11. Зао чо вјек тра жи са мо од мет, али ће 

се љут гла сник по сла ти на њ. побуну
12. Бо ље је да чо вје ка сре тне *ме двје ди ца 

ко јој су оте ти ме двје ди ћи, не го без ум ник 
у свом без у мљу. *2.Сам. 17,8.
13. Ко вра ћа зло за до бро, не ће се зло од-

ма ћи од ку ће ње го ве.
14. Ко поч не сва ђу, отво ри уста ву во-

 ди; за то при је не го се за мет не, про ђи 
се ра спре.
15. Ко оправ да кри во га и ко осу ди пра-

во га, обо ји ца су гад Го спо ду.
16. На што је бла го без ум но ме у ру ци, 

кад не ма ра зу ма да при ба ви му дрост?
17. У сва ко до ба љу би при ја тељ, и брат 

по ста је у не во љи.
18. Чо вјек без у ман да је ру ку и јам чи за 

при ја те ља сво је га.
19. Ко ми лу је сва ђу, ми лу је гри јех; ко по-

ди же увис вра та сво ја, тра жи по ги бао.
20. Ко је опа ка ср ца, не ће на ћи до бра; и 

ко дво ли чи је зи ком, па шће у зло.
21. Ко ро ди без ум на, на жа лост му је, 

ни ти ће се ра до ва ти отац лу дака.
22. Ср це ве се ло по ма же као ли јек, а дух 

жа ло стан су ши ко сти.
23. Без бо жник при ма *по клон из ње да ра 

да пре вра ти пу теве прав ди. *2.Мој. 23,8.
24. Ра зум но му је на ли цу му дрост, а очи 

без ум ни ку вр ља ју на крај зе мље. лутају
25. Жа лост је оцу сво је му син без у ман, и 

јад ро ди тељ ци сво јој.

ПРИ ЧЕ СО ЛО МУ НО ВЕ,  ГЛ. 16. 17.
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26. Ни је до бро гло би ти пра вед ни ка, ни 
да кне зо ви би ју ко га што је ра дио пра во.
27. Ус те же ри је чи сво је чо вјек ко ји зна, и 

ти ха је ду ха чо вјек ра зу ман.
28. И без у ман кад му чи, ми сли се да је 

му дар, и ра зу ман, кад сти ска усне сво је.

Пријатељство и мирољубивост.

18.Чо вјек са мо во љан тра жи што 
је ње му ми ло и ми је ша се у 

свашта.
2. Без ум ни ку ни је мио ра зум не го да се 

ја вља ср це ње го во.
3. Кад до ђе без бо жник, до ђе и руг, и при-

је кор са сра мо том.
4. Ри је чи су из уста чо вје чи јих ду бо ка 

во да, из вор је му дро сти по ток ко ји се ра-
жље ва.
5. *Ни је до бро гле да ти без бо жни ку ко је, 

да се учи ни кри во пра во му на су ду.
*5.Мој. 1,17.

6. Усне без ум ни ко ве при ста ју у сва ђу, и 
уста ње го ва до зи вају бој.
7. Без ум ни ку су уста ње го ва по ги бао, и 

усне ње го ве пру гло животу ње го вом.
замка

8. Ри је чи су опа да че ве као посластице, 
сла зе уну тра у тр бух.
9. И ко је не ма ран у по слу свом брат је 

ра спи ку ћи.
10. Твр да је ку ла име Го спод ње, к Ње му 

ће уте ћи пра вед ник, и би ће у ви со ком за-
кло ну.
11. Бо гат ство је бо га то ме јак град и као 

ви сок зид у ње го вој ми сли.
12. Пред про паст по ди же се ср це чо вје ку, 

а при је сла ве иде смјер ност.
13. Ко од го ва ра при је не го чу је, то му је 

лу дост и сра мо та.
14. Дух чо вјеч ји сно си бол свој; а дух 

обо рен ко ће по диг ну ти?
15. Ср це ра зум на чо вје ка до ба вља зна ње, 

и ухо му дри јех тра жи зна ње.
16. Дар *чо вје ку ши ри мје сто и во ди га 

пред вла сте ље. *1.Мој. 41,38.

17. Пра ве дан се чи ни ко је пр ви у сво јој 
ра спри, али кад до ђе противник ње гов, 
ис пи ту је се.
18. Ра спре пре ки да ждри јеб, и из ме ђу 

сил ни јех ра су ђу је.
19. Уври је ђен је брат као тврд град, и 

сва ђа је као при је вор ни ца на дво ру. реза
20. Сва ко ме се тр бух си ти пло дом уста 

ње го ви јех, до хот ком од уса на сво јих си-
 ти се.
21. Смрт је и жи вот у вла сти је зи ку, и ко 

га ми лу је, је шће плод ње гов.
22. Ко је на шао же ну, на шао је до бро и 

до био љу бав од Го спо да.
23. Си ро мах го во ри мо ле ћи, а бо гат од-

го ва ра оштро.
24. Ко има *при ја те ља, ва ља да по сту па 

при ја тељ ски, јер има при ја те ља вјер ни-
јих од бра та. *Јо ван 15,14.

Безазлено сиромаштво, штета од безумља, 
од лијености и од потсмијевања.

19.Си ро мах ко ји хо ди у бе за зле-
но сти сво јој бо љи је не го 

опа ки усна ма сво јим, ко ји је без у ман.
2. Кад је ду ша без зна ња, ни је до бро; и ко 

је бр зи јех но гу, спо ти че се.
3. Лу дост чо вје чи ја пре вра ћа пут ње гов, 

а ср це се ње го во гње ви на Го спо да.
4. Бо гат ство при ба вља мно го при ја те ља, 

а си ро ма ха оста вља при ја тељ ње гов.
5. Ла жан свје док не ће оста ти без ка ра, и 

ко го во ри лаж, не ће уте ћи.
6. Мно ги уга ђа ју кне зу, и свако је при ја-

тељ чо вје ку по да тљи ву. великодушном
7. На си ро ма ха мр зе сва бра ћа ње го ва, 

још ви ше се при ја те љи ње го ви уда љу ју од 
ње га; ви че за њи ма, али их не ма.
8. Ко при ба вља ра зум, љу би ду шу сво ју; 

и ко па зи на му дрост, на ћи ће до бро.
9. Свје док ла жан не ће оста ти без ка ра, и 

ко го во ри лаж, по ги ну ће.
10. Не до ли ку ју без ум ном ми ли не, ни 

слу зи да вла да кне зо ви ма.
11. Ра зум за др жа ва чо вје ка од гње ва, и 

част му је ми мо и ћи кри ви цу.
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12. Ца ре ва је срд ња као ри ка мла до га 
ла ва, и љу бав је ње го ва као ро са тра ви.
13. Без у ман је син му ка оцу сво је му, и 

сва дљи вост же ни на не пре ста но про ки-
си ва ње.
14. Ку ћа и има ње на сље ђу је се од ота ца; а 

од *Го спо да је ра зум на же на. *При че 18,22.
15. Ли је ност на во ди тврд сан, и не мар-

љи ва ду ша гла до ва ће.
16. Ко др жи за по ви је сти, чу ва живот 

свој; а ко не ма ри за пу те ве сво је, по ги-
ну ће.
17. Го спо ду по за и ма ко по кла ња си ро-

ма ху, и пла ти ће му за до бро ње го во.
18. Ка рај си на сво је га до кле има на да ња, 

али немој покушати да га усмртиш.
19. Гневљив плаћа казну, и кад му опро-

стиш, само увећаваш његов гнев.
20. Слу шај савјет и при мај на ста ву, да 

по сли је бу деш му дар. поуку
21. Мно го има ми сли у ср цу чо вје чи јем, 

али што Го спод на у ми оно ће оста ти.
22. Радост је чо вје ку да чи ни ми лост, а 

бо љи је си ро мах не го ла жа.
23. Страх је Го спод њи на жи вот; у ко га је 

он, бо ра ви сит, ни ти га по хо ди зло.
24. Ље ни вац кри је ру ку сво ју у ње дра, ни 

к усти ма сво јим не при но си је.
25. Удри потсмје ва ча да лу ди ому дра, и 

ра зум но га на ка рај да ра зу ми је на у ку.
26. Син сра мо тан и при је ко ран упро па-

шћу је оца и од го ни ма тер.
27. Не мој, си не, слу ша ти на у ке ко ја од-

во ди од ри је чи ра зум ни јех.
28. Не ва љао свје док пот сми је ва се 

прав ди, и уста без бо жнич ка про жди ру 
не прав ду.
29. Го то ви су потсмје ва чи ма су до ви и 

бе зум ни ци ма бој на ле ђа.

Опомена због 
неумјерености у јелу и пићу, 

и због необузданости.

20.Ви но је потсмје вач и си ло ви то 
пи ће не мир ник, и ко год се 

њима одаје не ће би ти му дар.

2. Страх је ца рев као ри ка мла до га ла ва; 
ко га дра жи, гри је ши сво јој ду ши. гњев
3. Сла ва је чо вје ку да се ока ни сва ђе; а ко 

је год без у ман, упле ће се.
4. Због зи ме ље ни вац не оре; про си о же-

тви, и ни шта не до би ја.
5. Са вјет је у ср цу чо вје чи јем ду бо ка во-

 да, али чо вјек ра зу ман цр пе га.
6. Нај ви ше љу ди хва ли се сво јом до бро-

том; али ко ће на ћи чо вје ка исти ни та?
7. Пра вед ник јед на ко хо ди у бе за зле но-

сти сво јој; бла го си но ви ма ње го ви јем по-
сли је ње га!
8. Цар сје де ћи на при је сто лу суд ском 
ра си па очи ма сво јим сва ко зло. испитује
9. Ко мо же ре ћи: Очи стио сам ср це сво је, 

чист сам од гри је ха сво је га?
10. Дво јак по тег и дво ја ка мје ра, обо је је 

мр ско *Го спо ду. тег  *При че 20,23.
11. По дје ли ма сво јим по зна је се и ди је те 

хо ће ли би ти чи сто и хо ће ли би ти пра во 
дје ло ње го во.
12. Ухо ко је чу је, и око ко је ви ди, обо је је 

*Го спод на чи нио. *2.Мој. 4,11.
13. Не љу би сна, да не оси ро ма шиш; 

отва рај очи сво је, и би ћеш сит хље ба.
14. Не ва ља, не ва ља, го во ри ко ку пу је, а 

кад оти де он да се хва ли.
15. Има зла та и мно го би се ра, али су му-

дре усне нај дра го цје ни ји на кит.
16. *Узми ха љи ну оно ме ко ји се под јем чи 

за ту ђи на, и за странца узми за лог од ње га.
*Приче 27,13.

17. Сла дак је чо вје ку хљеб од при је ва ре, 
али му се по сли је на пу не уста пи је ска.
18. Ми сли се утвр ђу ју са вје том; за то ра-

зум но ра туј.
19. Ко от кри ва тај ну, по сту па не вјер но; 

за то се не ми је шај с они јем ко ји раз ва-
љу је уста.
20. *Ко псу је оца сво је га или ма тер сво ју, 

ње гов ће се жи жак уга си ти у цр ном 
мра ку. *2.Мој. 21,17.
21. На сљед ство ко је се испо чет ка бр-

 зо до би ја, не би ва на по сљет ку бла го-
сло вено.
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22. Не го во ри: Вра ти ћу зло. Че кај Го-
спо да, и са чу ва ће те.
23. Мр зак је Го спо ду дво јак по тег, мје-

ри ла ла жна ни је су до бра.
24. Од *Го спо да су ко ра ци чо вјеч ји, а 

чо вјек ка ко ће ра зу мје ти пут свој?
*Јер. 10,23.

25. Зам ка је чо вје ку да про ждре све ти њу, 
и по сли је за вје та опет да тра жи.

не одржи задату ријеч
26. Му дар цар ра си па без бо жни ке и пу-

шта на њих ко ло. точак
27. Ви дје ло је Го спод ње ду х чо вје чи ји, 

који ис тра жу је све што је у ср цу.
28. Ми лост и исти на чу ва ју ца ра, и ми ло-

шћу под у пи ре свој при је сто.
29. Сла ва је мла ди ћи ма си ла њи хо ва, а 

стар ци ма част си је да ко са.
30. Мо дри це од бо ја и удар ци ко ји про-

ди ру до ср ца је су ли јек зло ме.

Божија промисао 
управља срцима 

и путевима људскијем.

21.Ср це је ца ре во у ру ци Го спо ду 
као по то ци во де ни; ку да год 

хо ће, са ви ја га.
2. Сва ки се пут чо вје ку чи ни прав, али 

Го спод ис пи ту је ср ца.
3. Да се чи ни прав да и суд, ми ли је је Го-

спо ду не го жр тва.
4. По но си те очи и на ду то ср це, ово све-

т ло без бо жнич ко гри јех је.
5. Ми сли ври јед на чо вје ка до но се оби ље, 

а сва ко ме на гломе си ро ма штво.
6. Бла го са бра но је зи ком ла жљи ви јем 

та шти на је ко ја про ла зи ме ђу оне ко ји 
тра же смрт.
7. Гра беж без бо жни јех од ни је ће их, јер 

не хтје ше чи ни ти што је пра во.
8. Чи ји је пут крив, он је туђ; а ко је чист, 

ње го во је дје ло пра во.
9. *Бо ље је сје дје ти у углу од кро ва не го 

са же ном сва дљи вом у ку ћи за јед ничкој.
*Приче 21,19; 25,24.

10. Ду ша без бо жни ко ва же ли зло, ни 
при ја тељ ње гов не на ла зи ми ло сти у 
ње га.
11. Кад потсмје вач би ва ка ран, лу ди 

му дра; и кад се му дри по у ча ва, при ма 
зна ње. неискусан
12. Учи се пра вед ник од ку ће без бо жни-

ко ве, кад се без бо жни ци оба ра ју у зло.
13. Ко за ти ску је ухо сво је од ви ке убо го-

 га, ви ка ће и сам, али не ће би ти усли шен.
14. Дар у тај но сти ути ша ва гњев, и по-

клон у ње дри ма же сто ку срд њу.
15. Ра дост је пра вед ни ку чи ни ти што 

је пра во, а страх они ма ко ји чи не бе-
за коње.
16. Чо вјек ко ји за ђе с пу та му дро сти по-

чи ну ће у збо ру мр тви јех.
17. Ко љу би ве се ље, би ће си ро мах; ко љу-

 би ви но и мирисно уље, не ће се обо га ти ти.
18. От куп за пра вед ни ке би ће *без бо-

жник и за до бре бе за ко ник. *При че 11,8.
19. Бо ље је жи вје ти у зе мљи пу стој не го 

са же ном сва дљи вом и гње вљи вом.
20. Дра го цје но је бла го и *уље у ста ну му-

дро га, а чо вјек без у ман про жди ре га.
*Мат. 25,3.

21. Ко иде за прав дом и ми ло шћу, на ћи 
ће жи вот, прав ду и сла ву.
22. У град ја ких ула зи му дри, и оба ра 

си лу у ко ју се узда ју.
23. Ко чу ва уста сво ја и је зик свој, чу ва 

ду шу сво ју од не во ља.
24. По но си том и оби је сном име је пот-

смје вач, ко ји све ра ди би је сно и охо ло.
25. Ље нив ца уби ја же ља, јер ру ке ње го ве 

не ће да ра де;
26. Сва ки дан же ли; а пра вед ник да је и 

не ште ди.
27. Жр тва је без бо жнич ка гад, а ка мо ли 

кад је при но се у гри је ху?
28. Ла жни свје док по ги ну ће, а чо вјек 

ко ји слу ша, го во ри ће сваг да.
29. Без бо жник је дрзак, а пра вед ник уде-

ша ва сво је пу теве. учвршћује
30. Не ма му дро сти ни ра зу ма ни са вје та 

на су прот Бо гу.

ПРИ ЧЕ СО ЛО МУ НО ВЕ,  ГЛ. 20. 21.
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31. Коњ се опре ма за дан бо ја, али је у Го-
спо да спа се ње.

О добром имену, како се 
стиче и губи.

22.Бо ље је име не го ве ли ко бо гат-
ство, и ми лост је бо ља не го 

сре бро и зла то.
2. Бо гат и си ро мах сре та ју се; обо ји цу је 

Го спод ство рио.
3. Па ме тан чо вјек ви ди зло и скло ни се, а 

лу ди иду да ље и пла ћа ју.
4. Смјер но сти и стра ху Го спод ње му пла-

 та је бо гат ство и сла ва и жи вот.
5. Тр ње и зам ке су на пу ту опа ко га; ко 

чу ва ду шу сво ју, би ће да ле ко од то га.
6. Учи ди је те пре ма пу ту ко јим ће ићи, 

па не ће от сту пи ти од ње га ни кад оста ри.
7. Бо гат го спо да ри над си ро ма си ма, и ко 

узи ма у за јам би ва слу га оно ме ко ји да је.
8. Ко си је бе за ко ње же ће му ку, и пру т 

гње ва ње го ва погодиће њега самог.
9. Бла го око би ће бла го сло ве но, јер да је 

хље ба сво је га убо го ме.
10. Отје рај потсмје ва ча, и оти ћи ће ра-

спра и пре ста ће сва ђа и сра мо та.
11. Ко љу би чи сто ср це, и чи је су усне љу-

ба зне, ње му је цар при ја тељ.
12. Очи Го спод ње чу ва ју зна ње, а по-

сло ве бе за ко ни ко ве оба ра.
13. Ље ни вац го во ри: Лав је на по љу; на-

сред ули це по ги нуо бих.
14. Уста су ту ђих *же на ја ма ду бо ка; на 

ко га се гње ви Го спод, она мо ће па сти.
*При че 2,16.

15. Без у мље је при ве за но дје те ту на ср це; 
прут ко јим се ка ра укло ни ће га од ње га.
16. Ко чи ни кри во си ро ма ху да умно жи 

сво је, и ко да је бо га то ме, за ци је ло ће оси-
ро ма ши ти.
17. Приг ни ухо сво је и слу шај ри је чи му-

дри јех љу ди, и ср це сво је при виј к на у ци 
мо јој.
18. Јер ће ти би ти ми ли на ако их сло жиш 

у *ср це сво је, ако све бу ду по ре ђа не на 
усна ма тво јим. *При че 2,10.
19. Да би ти узда ње би ло у Го спо да, ка зу-

јем ти ово да нас, а ти та ко чи ни.

20. Ни је сам ли ти на пи сао зна ме ни те 
ства ри за са вје те и зна ње,
21. Да бих ти по ка зао твр ђу исти ни ти јех 

ри је чи да би мо гао исти ни ти јем ри је чи ма 
од го ва ра ти они ма ко је по шљу к те би?
22. Не оти мај си ро ма ху за то што је си ро-

мах, и не за ти ри не вољ но га на вра ти ма.
23. Јер ће Го спод бра ни ти њи хо ву ствар, 

и оте ће ду шу они ма ко ји њи ма оти ма ју.
24. Не дру жи се с чо вје ком гње вљи ви јем 

и не иди са же сто ким,
25. Да се не би на ви као на пу те ве ње го ве 

и мет нуо зам ке на ду шу сво ју.
26. Не бу ди од они јех ко ји ру ку да ју, ко ји 

јам че за ду го ве.
27. Ако не маш чим пла ти ти, за што да се 

од не се по сте ља ис под те бе?
28. Не по ми чи ста ре ме ђе, ко ју су по ста-

ви ли оци тво ји.
29. Је си ли ви дио чо вје ка уста о ца на по-

слу? Та кав ће пред ца ре ви ма ста ја ти, а 
не ће ста ја ти пред про ста ци ма.

Поуке о мудрости у животу 
и о побожности.

23.Кад сје днеш да је деш с го спо-
ди ном, па зи до бро што је 

пред то бом.
2. Ина че би са тје рао се би нож у гр ло, ако 

би био ла ком.
3. Не же ли пре сла ча ка ње го ви јех, јер су 

ла жна хра на. посластица
4. Не му чи се да се обо га тиш, и про ђи се 

сво је му дро сти.
5. Хо ћеш ли ба ци ти очи сво је на оно че га 

бр зо не ста је, јер на чи ни се би кри ла и као 
орао од ле ти у не бо.
6. Не је ди хље ба у за ви дљив ца, и не же ли 

пре сла ча ка ње го ви јех.
7. Јер ка ко он те бе ци је ни у ду ши сво јој 

та ко ти је ло ње го во. Го во ри ће ти: Је ди и 
пиј; али ср це ње го во ни је с то бом.
8. За ло гај што по је деш из бљу ва ћеш, и 

из гу би ћеш љу ба зне ри је чи сво је.
9. Пред без ум ни јем не го во ри, јер не ће 

ма ри ти за му дрост бе сје де тво је.
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10. Не по ми чи ста ре ме ђе, и не сту пај на 
њи ву си ро ча ди.
11. Јер је јак Освет ник њи хов; бра ни ће 

ствар њи хо ву од те бе.
12. Обра ти к на у ци ср це сво је и уши 

сво је к ри је чи ма му дри јем.
13. Не ускра ћуј ка ра дје те ту; кад га би јеш 

пру том, не ће умри је ти.
14. Ти га биј пру том, и ду шу ћеш му из ба-

ви ти из па кла. подземља
15. Си не мој, ако бу де му дро ср це тво је, 

ве се ли ће се ср це мо је у ме ни;
16. И игра ће бу бре зи мо ји кад усне тво је 

ста ну го во ри ти што је пра во.
17. Ср це тво је не ка не за ви ди гр је шни-

ци ма, не го бу ди у стра ху Го спод њем ва зда.
18. Јер има пла та, и на да ње тво је не ће се 

за тр ти.
19. Слу шај, си не мој, и бу ди му дар и 

упра ви пу тем ср це сво је.
20. Не бу ди ме ђу пи ја ни ца ма ни ме ђу из-

је ли ца ма.
21. Јер пи ја ни ца и из је ли ца оси ро ма-

ши ће, и спа вач хо ди ће у ри та ма.
22. Слу шај оца сво је га ко ји те је ро дио, и 

не пре зи ри ма те ре сво је кад оста ри.
23. Ку пуј исти ну и не про да ји је; ку пуј 

му дрост, зна ње и ра зум.
24. *Ве о ма се ра ду је отац пра вед ни ков, и 

ро ди тељ му дро га ве се ли се с ње га.
*Приче 10,1.

25. Не ка се да кле ве се ли отац твој и ма ти 
тво ја, и не ка се ра ду је ро ди тељ ка тво ја.
26. Си не мој, дај ми ср це сво је, и очи 

тво је не ка па зе на мо је пу теве.
27. Јер је блудница ду бо ка ја ма, а ти је сан 

сту де нац ту ђа же на.
28. Она и за сје да као лу пеж и умно жа ва 

зло чин це ме ђу љу ди ма. вреба у засједи
29. Ко ме: Ја ох, ко ме: Ку ку, ко ме сва ђа, 

ко ме ви ка, ко ме ра не ни за што, ко ме цр-
вен у очи ма?
30. Ко ји сје де код ви на, ко ји иду те тра же 

рас тво ре на ви на.
31. Не гле дај на ви но кад се ру ме ни, кад у 

ча ши по ка зу је ли це сво је и упра во ис ка че.

32. На по сље дак ће као зми ја ује сти и као 
аспи да упе ћи.
33. Очи ће тво је гле да ти на ту ђе же не, и 

ср це ће тво је го во ри ти опа чи не.
34. И би ћеш као онај ко ји ле жи усред 

мо ра и као онај ко ји спа ва на врх је дра.
35. Ре ћи ћеш: Из би ше ме, али ме не за-

бо ље; ту ко ше ме, али не осје тих; кад се 
про бу дим, ићи ћу опет да тра жим то.

Позив да будемо 
стрпљиви и помирљиви.

24.Не за ви ди зли јем љу ди ма ни-
ти же ли да си с њи ма.

2. Јер о по ги бли ми сли ср це њи хо во и 
усне њи хо ве го во ре о му ци.
3. Му дро шћу се зи да ку ћа и ра зу мом 

утвр ђу је се.
4. И зна њем се пу не кли је ти сва ко га 

бла га и дра го цје на и ми ла.
5. Му дар је чо вјек јак, и ра зу ман је чо вјек 

си лан сна гом.
6. Јер му дри јем са вје том ра то ва ћеш, и 

из ба вље ње је у мно штву са вјет ни ка.
7. Ви со ке су без ум но ме му дро сти; не ће 

отво ри ти уста сво јих на вра ти ма.
8. Ко ми сли зло чи ни ти зва ће се зли ко вац.
9. Ми сао без ум ни ко ва гри јех је, и пот-

смје вач је гад људ ски.
10. Ако кло неш у не во љи, скра ти ће ти се 

си ла.
11. *Из ба вљај по хва та не на смрт; и ко је 

хо ће да по гу бе, не мој се ус тег ну ти од 
њих. *Псал. 82,4.
12. Ако ли ре чеш: Гле, ни је смо зна ли за 

то; не ће ли ра зу мје ти Онај ко ји ис пи ту је 
*ср ца, и ко ји чу ва ду шу тво ју не ће ли до-
зна ти и пла ти ти сва ко ме по дје ли ма ње-
го ви јем? *От кр. 2,23.
13. Си не мој, је ди мед, јер је до бар, и сат, 

јер је сла дак гр лу тво је му.
14. Та ко ће би ти по зна ње му дро сти 

ду ши тво јој, кад је на ђеш; и би ће пла та, и 
на да ње тво је не ће се за тр ти.
15. Без бо жни че, не вре бај око ста на пра-

вед ни ко ва, и не ква ри му по чи ва ња.

ПРИ ЧЕ СО ЛО МУ НО ВЕ,  ГЛ. 23. 24.
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16. Јер ако и се дам пу та пад не *пра вед-
ник, опет уста не, а без бо жни ци про па-
да ју у злу. *Псал. 34,19.
17. Кад пад не не при ја тељ твој, не мој се 

ра до ва ти, и кад про пад не, не ка не игра 
ср це тво је.
18. Јер би ви дио Го спод и не би Му би ло 

ми ло, и обра тио би гњев свој од ње га на 
те бе.
19. Не мој се же сти ти због не ва ља ла ца, 

не мој за ви дје ти без бо жни ци ма.
20. Јер не ма пла те не ва љал цу, жи жак ће 

се без бо жни ци ма уга си ти.
21. Бој се Го спо да, си не мој, и *ца ра, и не 

ми је шај се с не мир ни ци ма. *1.Пе тр. 2,17.
22. Јер ће се ује дан пут по диг ну ти по ги-

бао њи хо ва, а ко зна про паст ко ја иде од 
обо ји це?
23. И ово је за му дра це: Гле да ти ко је ко 

на су ду ни је до бро.
24. Ко го во ри без бо жни ку: Пра ве дан си, 

ње га ће про кли ња ти љу ди и мр зи ће на њ 
на ро ди.
25. А ко ји га ка ра ју, они ће би ти ми ли, и 

до ћи ће на њих бла го слов до бри јех.
26. Ко го во ри ри је чи исти ни те, у уста 

љу би.
27. Уре ди свој по сао на по љу, и свр ши 

сво је на њи ви, по том и ку ћу сво ју зи дај.
28. Не бу ди свје док на бли жње га сво је га 

без раз ло га, и не ва рај усна ма сво ји ма.
29. Не го во ри: Ка ко је он ме ни учи нио 

та ко ћу ја ње му учи ни ти; пла ти ћу овом 
чо вје ку по дје лу ње го ву.
30. Иђах ми мо њи ву чо вје ка ли је на и 

ми мо ви но град чо вје ка без ум на;
31. И гле, бје ше све за ра сло у тр ње и све 

по крио чкаљ, и огра да им ка ме на ра  зва-
ље на.
32. И ви дјев ши узех на ум, и гле дах и по-

у чих се.
33. *Док ма ло про спа ваш, док ма ло про-

дри је мљеш, док ма ло скло пиш ру ке да 
по чи неш, *Приче 6,9.
34. У том ће до ћи си ро ма штво тво је као 

пут ник, и оску ди ца тво ја као ору жан 
чо вјек.

Права је слава бити 
награђен мудрошћу.

25.И ово су при че Со ло му но ве 
ко је са бра ше љу ди Је зе ки је 

ца ра Ју дина.
2. Сла ва је Бо жи ја скри ва ти ствар, а 

сла ва је цар ска ис тра жи ва ти ствар.
3. Ви си на не бу и ду би на Зе мљи и ср це 

ца ре ви ма не мо же се до сег ну ти.
4. Узми од сре бра тро ску, и иза ћи ће 

лив цу за клад. драгоцјеност
5. Узми без бо жни ка ис пред ца ра, и утвр-

ди ће се прав дом при је сто ње гов.
6. Не ве ли чај се пред ца рем и не стај на 

мје сто гдје сто је вла сте љи.
7. Јер је бо ље да ти се ка же: Хо ди го ре, 

не го да те по ни зе пред кне зом и то ви диш 
сво јим очи ма.
8. Не иди од мах да се преш, гле дај шта би 

чи нио на по сљет ку ако би те осра мо тио 
бли жњи твој. оповргао
9. Рас пра ви ствар сво ју с бли жњим сво-

јим, али ту ђе тај не не от кри вај,
10. Да те не би псо вао ко чу је, и сра мо та 

тво ја да не би оста ла на те би.
11. Злат не ја бу ке у сре бр ни јем су дови ма 

је су згод не ри је чи.
12. Злат на је грив на и на кит од нај бо ље га 

зла та му дри ка рач оно ме ко ји слу ша.
13. Вје ран је *по сла ник као сту ден сне-

жна о же тви они ма ко ји га по шљу, и рас-
хла ђу је ду шу сво јим го спо да ри ма.

*При че 13,17.
14. Ко се хва ли да ром ла жни јем, он је као 

*обла ци и вје тар без да жда. *Ју да 11.12.
15. Стр пље њем се убла жа ва кнез, и мек 

је зик ло ми ко сти.
16. Кад на ђеш мед, је ди ко ли ко ти је до-

ста, да не би на је дав ши га се из бљу вао га.
17. Ри јет ко не ка ти но га сту па у ку ћу 

бли жње га тво је га, да не би на си тив ши се 
те бе омр зао на те.
18. Ко год го во ри ла жно свје до чан ство 

на бли жње га сво је га, он је као маљ и мач 
и оштра стри је ла.
19. Узда ње је у не вјер ни ка у не во љи зуб 

сло мљен и но га уга ну та.
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20. Ко пје ва пје сме жа ло сном ср цу, он је 
као онај ко ји свла чи ха љи ну на зи ми, и 
као оцат на са ли тру.
21. *Ако је гла дан не на вид ник твој, на-

хра ни га хље ба, и ако је же дан, на пој га 
во де. Рим. 12,20.  непријатељ
22. Јер ћеш жи во угље вље згр ну ти на 

гла ву ње го ву, и *Го спод ће ти пла ти ти.
*2.Сам. 16,12.

23. Сје вер ни вје тар но си дажд, а по тај ни 
је зик ли це ср ди то.
24. *Бо ље је сје дје ти у углу од кро ва не го 

са же ном сва дљи вом у ку ћи за јед нич кој.
Приче 21,9.

25. До бар је глас из даљ не зе мље као сту-
де на во да жед ној ду ши.
26. Пра вед ник ко ји па да пред без бо жни-

ком јест као из вор но га ма за му ћен и као 
сту де нац по ква рен.
27. Је сти мно го ме да ни је до бро, и ис тра-

жи ва ти сла ву ни је слав но.
28. Ко не ма вла сти над ду хом сво јим, он 

је град раз ва љен без зи до ва.

Безумни, лијени и лажљиви људи 
нијесу вриједни никакве части.

26.Као сни јег у ље то и дажд о же-
тви, та ко не до ли ку је без ум-

но ме част.
2. Као вра бац кад прх не и ла ста кад од-

ле ти, та ко кле тва не за слу же на не ће до ћи.
3. Бич ко њу, узда ма гар цу, а ба ти на бе-

зум ни ци ма на ле ђа.
4. Не од го ва рај без ум ни ку по без у мљу 

ње го ву, да не бу деш и ти као он.
5. Од го во ри без ум ни ку пре ма без у мљу 

ње го ву, да не ми сли да је му дар.
6. Ко ша ље без ум ни ка да му што свр ши, 

он от си је ца се би но ге и пи је не прав ду.
горчину

7. Ка ко хро ми хра мље но га ма сво јим, та-
ква је бе сје да у усти ма без ум ни јех.
8. Као да ба ца дра ги ка мен у го ми лу 

каме ња, та ко ра ди ко чи ни част без ум-
номе.
9. Као трн кад до ђе у ру ку пи ја но ме, та-

ква је бе сје да у усти ма без ум ни јех.
10. Мно го му ке за да је свје ма ко пла ћа 

без ум ни ку и ко пла ћа пре ступ ни ци ма.

11. Као што се пас по вра ћа на сво ју *бљу-
во ти ну, та ко без ум ник по на вља сво је 
без у мље. *2.Пе тр. 2,22.
12. Је си ли ви дио чо вје ка ко ји ми сли да 

је му дар? Ви ше има на да ња од без ум но га 
не го од ње га.
13. Ље ни вац го во ри: Љу ти је лав на пу ту, 

лав је на ули ца ма.
14. Као што се вра та обр ћу на че по ви ма 

сво јим, та ко ље ни вац на по сте љи сво јој.
15. *Ље ни вац кри је ру ку сво ју у ње дра, 

тешко му је при ни је ти је к усти ма.
*Приче 19,24.

16. Ље ни вац ми сли да је му дри ји од сед-
мо ри це ко ји од го ва ра ју ра зум но.
17. Пса за уши хва та ко се про ла зе ћи же-

сти за ту ђу ра спру.
18. Ка кав је без ум ник ко ји ба ца искре и 

стри је ле смрт не,
19. Та кав је сва ки ко ји пре ва ри бли жње га 

сво је га па он да ве ли: Ша лио сам се.
20. Кад не ста не др ва, уга си се огањ; *та ко 

кад не ма опа да ча, пре ста је ра спра.
*Приче 22,10.

21. Угаљ је за же ра ви цу, др ва за огањ, а 
*чо вјек сва дљи вац да рас па љу је сва ђу.

*2.Сам. 20,1.
22. Ри је чи су опа да че ве као посластице, 

сла зе уну тра у тр бух.
23. Као сре бр на пје на ко јом се об ло жи 
цри јеп, та кве су усне не при ја тељ ске и 

зло ср це. земљани суд
24. Не на вид ник се пре тва ра усти ма сво-

јим, а у ср цу сла же при је ва ру.
25. Кад го во ри уми ља ти јем гла сом, не 

вје руј му, јер му је у ср цу се дам га до ва.
26. Мр жња се по кри ва лу кав ством, али 

се зло ћа ње зи на от кри ва на збо ру.
27. *Ко ја му ко па, у њу ће па сти; и ко 

камен ва ља, на ње га ће се пре ва ли ти.
*Псал. 7,15; Проп. 10,8.

28. Је зик ла жан мр зи оне ко је са ти ре, и 
уста ко ја ла ска ју гра де по ги бао.

ПРИ ЧЕ СО ЛО МУ НО ВЕ,  ГЛ. 25. 26.
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Не треба се хвалити 
и бити осион.

27.Не *хва ли се сју тра шњим да-
ном, јер не знаш шта ће дан 

до ни је ти. *Јак. 4,13.14.
2. Не ка те хва ли дру ги, а не тво ја уста, ту-

ђин, а не тво је усне.
3. Те жак је ка мен, и пи је сак је те жак; али 

је гњев без ум ни ков те жи од обо је га.
4. Ја рост је не ми ло сти ва, и гњев је плах; 

али ко ће одо ље ти за ви сти?
5. Бо љи је јав ни укор не го тај на љу бав.
6. Удар ци од при ја те ља исти ни ти су, а 

цје ли ви не на вид ни ко ви ла жни.
7. Ду ша си та га зи сат, а глад ној ду ши 

слат ко је све што је гор ко.
8. Ка ква је пти ца ко ја од ле ти из сво је га 

гни је зда, та кав је чо вјек ко ји оти де из 
сво је га мје ста.
9. Уље и кад ве се ле ср це, та ко је при ја тељ 

сла дак свје том ср дач ни јем.
10. Не оста вљај при ја те ља сво је га ни 

при ја те ља оца сво је га, и у ку ћу бра та сво-
је га не ула зи у не сре ћи сво јој: Бо љи је су-
сјед бли зу не го брат да ле ко.
11. Си не мој, бу ди му дар и об ра дуј ср це 

мо је, да имам шта од го во ри ти оно ме ко 
ме ру жи.
12. Па ме тан *чо вјек ви ди зло и скло ни 

се, а лу ди иду да ље и пла ћа ју. *Иса. 32,2.
13. Узми ха љи ну оно ме ко ји се под јем чи за 

ту ђи на, и за странца узми за лог од ње га.
14. Ко бла го си ља при ја те ља сво је га наглас 

ра но уста ју ћи, при ми ће му се за кле тву.
15. Не пре ста но ка па ње кад је ве лик 

дажд, и же на сва дљи ва, јед но су;
16. Ко је уста вља, уста вља вје тар, и она се 

ода је као ми ри са во уље у де сни ци.
17. Гво жђе се гво жђем оштри, та ко чо-

вјек оштри ли це при ја те ља сво је га.
18. Ко чу ва смо кву, је шће ро да ње зи на; 

та ко ко чу ва го спо да ра сво је га, би ће по-
што ван.
19. Ка ко је у во ди ли це пре ма ли цу, та ко 

је ср це чо вје чи је пре ма чо вје ку.

20. *Гроб и про паст никада се не мо гу 
за си ти ти, та ко †очи чо вје чи је никада ни-
је су си те. *Приче 30,16.  шеол  †Проп. 1,8.
21. Сре бро у то пи о ни ци и *зла то у пе ћи, 

а чо вјек у усти ма оно га ко ји га хва ли по-
зна је се. *При че 17,3.
22. Да без ум но га ту цаш у сту пи туч ком 

с пре кру пом, не би оти шло од ње га бе  -
зу мље ње го во.
23. До бро гле дај сто ку сво ју и ста рај се за 

ста да сво ја.
24. Јер бо гат ство не тра је до ви је ка ни ти 

кру на од ко ље на до ко ље на.
25. Кад тра ва на ра сте и по ка же се зе лен, 

ку пи се тра ва по пла ни на ма,
26. Ја гањ ци су ти за оди је ло, и ја ри ћи ци-

је на за њи ву,
27. И до ста има мли је ка ко зје га те би за 

је ло, и за је ло тво је му до му и за хра ну тво-
јим дје вој ка ма.

Благословена је побожност и 
поштење, проклета безбожност.

28.Бје же без бо жни ци кад их ни ко 
не го ни, а пра вед ни ци су као 

ла ви ћи без стра ха.
2. Кад се у зе мљи зла чи не, на ста ју јој 

мно ги кне зо ви; али кад се на ђе чо вјек ра-
зу ман и вјешт, оста је ду го.
3. Чо вјек си ро мах ко ји чи ни кри во убо-

ги ма јест као си лан дажд иза ко је га не-
ста је хље ба.
4. Ко ји оста вља ју за кон, хва ле без бо-

жни ке; а ко ји др же за кон, про ти ве им се.
5. Зли љу ди не ра зу ми ју што је пра во; а 

ко ји тра же Го спо да, ра зу ми ју све.
6. Бо љи је си ро мах ко ји хо ди у бе за зле-

но сти сво јој не го ко иде кри ви јем пу те-
ви ма ако је и бо гат.
7. Ко чу ва за кон, син је ра зу ман; а ко се 

дру жи с из је ли ца ма, сра мо ти оца сво је га.
8. Ко умно жа ва до бро сво је уј мом и при-

дав ком, са би ра оно ме ко ји ће раз да ва ти 
си ро ма си ма. додатком приде
9. Ко од вра ћа ухо сво је да не чу је за ко на, 

и мо ли тва је ње го ва мр ска.
10. Ко за во ди пра ве на зао пут, па шће у 

ја му сво ју, а бе за зле ни на сли је ди ће до бро.
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11. Бо гат чо вјек ми сли да је му дар, али 
ра зу ман си ро мах ис пи ту је га.
12. *Кад се ра ду ју пра вед ни, ве ли ка 

је сла ва; а кад се по ди жу без бо жни ци, 
тра жи се чо вјек. *Приче 11,10.
13. *Ко кри је при је сту пе сво је, не ће би ти 

сре ћан; а ко при зна је и оста вља, до би ће 
ми лост. *Псал 32,3,5; 1.Јов. 1,8.
14. Бла го чо вје ку ко ји се сваг да бо ји; а ко 

је твр до глав, упа да у зло.
15. Без бо жник ко ји вла да на ро дом си-

рома шни јем, лав је ко ји ри че и ме двјед 
гла дан.
16. Кнез без ра зу ма чи ни мно го не-

прав де, а ко ји мр зи на ла ком ство, жи-
вје ће ду го.
17. Чо вјек ко ји чи ни на си ље кр ви људ-

ској, бје жа ће до гро ба, а ни ко га не ће за-
др жа ти.
18. Ко хо ди у бе за зле но сти, спа шће се; а 

ко је опак на пу то ви ма, па шће у је дан мах.
19. Ко ра ди сво ју зе мљу, би ће сит хље ба; 

а ко иде за бес по сли ца ма, на си ти ће се си-
ро ти ње.
20. Чо вјек вје ран оби лу је бла го сло ви ма; 

*а ко на гли да се обо га ти, не ће би ти без 
кри ви це. *Приче 20,21.
21. Ни је до бро гле да ти ко је ко, јер за за-

ло гај хље ба чо вјек ће учи ни ти зло.
22. На гли да се обо га ти чо вјек за ви дљив, 

а не зна да ће му до ћи си ро ма штво.
23. Ко уко ра ва чо вје ка на ћи ће по сли је 

ве ћу ми лост не го ко ји ла ска је зи ком.
24. Ко кра де оца сво је га и ма тер сво ју, и 

го во ри: Ни је гри јех, он је друг крв ни ку.
25. Охо ли за ме ће сва ђу; а ко се узда у Го-

спо да, из о би ло ва ће.
26. Ко се узда у сво је ср це, без у ман је; а ко 

хо ди му дро, из ба ви ће се.
27. Ко да је си ро ма ху, не ће му не до ста-

ја ти; а ко од вра ћа очи сво је, би ће му 
мно го кле тви.
28. Кад се по ди жу без бо жни ци, са кри ва 

се чо вјек; а кад ги ну, умно жа ва ју се пра-
вед ни.

Мудрост доноси благослов, 
а безумље гријех и пропаст.

29.Чо вјек ко ји по ка ра њу оста је 
твр до глав, ује дан пут ће про-

па сти, да не ће би ти ли је ка.
2. Кад се умно жа ва ју пра вед ни ци, ве-

се ли се на род; а кад вла да без бо жник, уз-
ди ше на род.
3. Ко љу би му дрост, ве се ли оца сво је га; 

а ко се дру жи с блудница ма, ра си па сво је 
до бро.
4. Цар прав дом по ди же зе мљу; а ко узи ма 

ми то, са ти ре је.
5. Ко ла ска при ја те љу сво је му, ра за пи ње 

мре жу но га ма ње го ви јем.
6. У гри је ху је зла чо вје ка зам ка, а пра-

вед ник пје ва и ве се ли се.
7. Пра вед ник ра зу ми је пар бу не вољ ни-

јех, а без бо жник не ма ри да зна. спор на суду
8. Потсмје ва чи рас па љу ју град, а му дри 

ути ша ва ју гњев.
9. Му дар чо вјек кад се пре с лу ди јем, или 

се ср дио или сми јао, не ма ми ра.
10. Кр во пи је мр зе на бе за зле но га, а пра-

 ви се бри ну за живот ње гов.
11. Сав гњев свој из ли ва без ум ник, а му-

дри уста вља га на траг.
12. Ко ји кнез слу ша ла жне ри је чи, све су 

му слу ге без бо жне.
13. Си ро мах и ко ји да је на до бит сре та ју 

се; обо ји ци Го спод про свје тљу је очи.
14. Ко ји цар пра во су ди си ро ма си ма, ње-

гов ће при је сто ста ја ти до ви је ка.
15. Прут и кар да ју му дрост, а ди је те пу-

сто сра мо ти ма тер сво ју.
16. Кад се умно жа ва ју без бо жни ци, 

умно жа ва ју се гри је си, а пра вед ни ци ће 
ви дје ти про паст њи хо ву.
17. Ка рај си на сво је га, и сми ри ће те, и 

учи ни ће ми ли ну ду ши тво јој.
18. Кад не ма утва ре, ра си па се на род; а ко 

др жи *за кон, †бла го ње му!
*Јак. 1,25. †Јо ван 13,17.

19. Ри је чи ма се не по пра вља слу га, јер 
ако и ра зу ми је, опет не слу ша.
20. Је си ли ви дио чо вје ка на гла у бе сје ди 

сво јој? Ви ше има на да ња од без ум на не го 
од ње га.
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21. Ако ко ма зи слу гу од ма ле на, он ће 
нај по сли је би ти син.
22. Гње вљив чо вјек за ме ће сва ђу, и ко је 

на пра сит, мно го гри је ши.
23. Охо лост по ни жава чо вје ка, а ко је 

смје ран ду хом, до би ја сла ву.
24. Ко ди је ли с лу пе жем, мр зи на сво ју 

ду шу, чу је про клет ство и не про ка зу је.
25. Стра шљив чо вјек ме ће се би зам ку; а 

ко се у Го спо да узда, би ће у ви со ком за-
кло ну.
26. Мно ги тра же ли це вла да о че во, али је 

од Го спо да суд сва ко ме.
27. Пра вед ни ма је мр зак не пра вед ник, а 

без бо жни ку је мр зак ко пра во хо ди.

Агурова исповијест.

30.Ри је чи Агу ра си на Ја ке је ва из 
Масе, са бра не ри је чи то га чо-

вје ка Ити лу, Ити лу и Ука лу.
2. Ја сам лу ђи од сва ко га, и ра зу ма чо вје-

чи је га не ма у ме не.
3. Ни ти сам учио му дро сти ни ти знам 

све ти јех ства ри.
4. Ко је иза шао на не бо и опет си шао? Ко 

је ску пио вје тар у пре гр шти сво је? Ко је 
све зао во де у плашт свој? Ко је утвр дио 
све кра је ве Зе мљи? Ка ко му је име, и ка ко 
је име си ну ње го ву? Знаш ли?
5. Све су ри је чи Бо жи је чи сте; Он је 

Штит они ма ко ји се узда ју у Њ.
6. Ни шта не до да ј к ри је чи ма Ње го ви јем, 

да те не уко ри и не на ђеш се ла жа.
7. За дво је мо лим Те; не мој ме се оглу-

ши ти док сам жив:
8. Та шти ну и ри јеч ла жну уда љи од ме не; 

си ро ма штва ни бо гат ства не дај ми, хра ни 
ме хље бом по обро ку мом,
9. Да не бих на је дав ши се од ре као се 

Те бе и ре као: Ко је Го спод, или оси ро ма-
шив ши да не бих крао и уза луд узи мао 
име Бо га сво је га.
10. Не опа дај слу ге го спо да ру ње го ву, да 

те не би клео и ти био крив.
11. Има род ко ји псу је оца сво је га и не 

бла го си ља ма те ре сво је.
12. Има род ко ји ми сли да је чист, а од 

сво га ка ла ни је опран.

13. Има род ко ји др жи ви со ко очи сво је, 
и вје ђе му се ди жу увис.
14. Има род ко је му су зу би ма че ви и кут-

ња ци но же ви, да про жди ре си ро ма хе са 
*зе мље и убо ге из ме ђу љу ди. *Амос 8,4.
15. Пи ја ви ца има дви је кће ри, ко је го-

во ре: Дај, дај. Има тро је не си то, и че твр то 
ни кад не ка же: До ста:
16. Гроб, ма те ри ца ја ло ва, зе мља, ко ја не 

би ва си та во де, и огањ, ко ји не го во ри: 
До ста.
17. Око ко је се ру га оцу и не ће да слу ша 

ма те ре, кљу ва ће га га вра ни с по то ка и је-
сти ор ли ћи.
18. Тро је ми је чу де сно, и че твр то га не 

ра зу ми јем:
19. Пут ор лов у не бо, пут зми јин по сти-

је ни, пут ла ђин по сред мо ра, и пут чо вје-
чи ји к дје вој ци.
20. Та кав је пут блуднице: Је де, и убри ше 

уста, па ве ли: Ни је сам учи ни ла зла.
21. Од тро га се по тре са зе мља, и че твр-

то га не мо же под ни је ти:
22. Од слу ге, кад по ста не цар, од без ум-

ни ка, кад се на је де хље ба,
23. Од пу ште ни це, кад се уда, од слу-

шки ње кад на сли је ди го спо ђу сво ју.
24. Че тво ро има ма ле но на зе мљи, али 

му дри је од му д ра ца:
25. Мра ви, ко ји су слаб на род, али опет 

при пра вља ју у ље то се би хра ну;
26. Пи то ми зе че ви, ко ји су не јак на род, 

али опет у ка ме ну гра де се би ку ћу;
дамани; јеврејски: shephannim

27. Ска кав ци, ко ји не ма ју ца ра, али опет 
иду сви ја том;
28. Па ук, ко га ру ка ма хваташ, у цар ским 

је дво ри ма. гуштер
29. Тро је ли је по ко ра ча, и че твр то ли је по 

хо ди:
30. Лав, нај ја чи из ме ђу звје ро ва, ко ји не 

уз ми че ни пред ким,
31. Коњ опа сан по бе дри ма или ја рац, и 

цар на ко га ни ко не уста је.
32. Ако си лу до вао по не сав ши се или си 

зло ми слио, мет ни ру ку на уста.

ПРИ ЧЕ СО ЛО МУ НО ВЕ,  ГЛ. 29. 30.
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33. Кад се раз би ја мли је ко, из ла зи ма сло; 
и ко ја ко нос ути ре, из го ни крв; та ко ко 
дра жи на гњев, за ме ће сва ђу.

Материне поуке једноме цару. 
Похвала врсној жени.

31.Ри је чи ца ра Ле му и ла, цара Ма-
се, са бра не ри је чи, ко ји ма га 

је учи ла ма ти ње го ва.
2. Шта, си не мој, шта, си не утро бе мо је, и 

шта, си не за вје та мо јих?
3. Не дај кри је пко сти сво је же на ма, ни 

пу то ва сво јих они ма што са ти ру ца ре ве.
4. Ни је за ца ре ве, Ле му и ло, ни је за ца-

ре ве да пи ју ви но, ни за кне зо ве да пи ју 
си ло ви то пи ће,
5. Да не би пи ју ћи за бо ра вио уред бе, и 

из ми је нио пра ви цу ко је му не вољ ни ку.
6. По дај те си ло ви то пи ће оно ме ко ји 

хо ће да про пад не, и ви но они ма ко ји су 
ту жна ср ца;
7. Не ка се на пи је и за бо ра ви сво је си ро-

ма штво, и да се ви ше не сје ћа сво је му ке.
8. Отва рај уста сво ја за ни је мо га, за ствар 

сви јех на ми је ње ни јех смр ти.
9. Отва рај уста сво ја, су ди пра во, дај пра-

ви цу не вољ но ме и убо го ме.
10. Ко ће на ћи вр сну же ну, јер ври је ди 

ви ше не го би сер?
11. Осла ња се на њу ср це му жа ње зи на, и 

до бит ка не ће не до ста ја ти.
12. Чи ни му до бро, а не зло, све га ви је ка 

сво је га.
13. Тра жи ву не и ла на, и ра ди по во љи 

ру ка ма сво јим.
14. Она је као ла ђа тр го вач ка, изда ле ка 

до но си хра ну сво ју.

15. Уста је док је још ноћ, да је хра ну *че-
ља ди сво јој и по сао дје вој ка ма сво јим.

*Лу ка 12,42.
16. Ми сли о њи ви, и узме је, од ра да ру ку 

сво јих са ди ви но град.
17. Опа су је сна гом бе дра сво ја и кри је пи 

ми ши це сво је.
18. Ви ди ка ко јој је до бар посао, не га си 

јој се но ћу жи жак.
19. Ру ка ма сво ји ма ма ша се пре сли це, и 

пр сти ма сво ји ма др жи вре те но.
20. Ру ку сво ју отва ра си ро ма ху, и пру жа 

ру ке убо го ме.
21. Не бо ји се сни је га за сво ју че љад, јер 

сва че љад ње зи на има по дво је ха љи не.
22. По кри ва че са ма се би гра ди, та нко 

плат но и скер лет оди је ло јој је.
23. Зна се муж ње зин на вра ти ма кад 

сје ди са стар је ши на ма зе маљ ским.
24. Ко шу ље гра ди и про да је, и по ја се да је 

тр гов цу.
25. Оди је ло јој је кр је пост и ље по та, и 

осми је ва се на ври је ме ко је иде.
26. Уста сво ја отва ра му дро и на је зи ку 

јој је на у ка бла га.
27. Па зи на вла да ње че ља ди сво је, и 

хље ба у ли је но сти не је де.
28. Си но ви ње зи ни по ди жу се и бла го си-

ља ју је; муж ње зин та ко ђер хва ли је;
29. Мно ге су же не би ле вр сне, али ти их 

над ви шу јеш све.
30. Љуп кост је при је вар на и ље по та та-

шта; же на ко ја се бо ји *Го спо да, она за-
слу жу је по хва лу. *Псал. 112,1.
31. По дај те јој од пло да ру ку ње зи ни јех, 

и не ка је хва ле на вра ти ма дје ла ње зи на.

Љ
ЕП

О
ТА

КЊИ ГА ПРО ПО ВЈЕД НИ КО ВА

ПРИ ЧЕ СО ЛО МУ НО ВЕ,  ГЛ. 30. 31.

Таштина свијех
земаљскијех ствари.

1.Ри је чи Про по вјед ни ка си на Да ви-
до ва ца ра у Је ру са ли му.

2. Та шти на над та шти на ма, ве ли Про по-
вјед ник, та шти на над та шти на ма, све је 
та шти на.
3. *Ка ква је ко рист чо вје ку од све га тру да 

ње го ва, ко јим се тру ди под сун цем?
*Проп. 2,22.

4. На ра штај је дан од ла зи и дру ги до ла зи, 
а Зе мља сто ји уви јек.
5. Сун це из ла зи и за ла зи, и опет хи та на 

мје сто сво је ода кле из ла зи.
6. Вје тар иде на југ и обр ће се на сје вер: 

Иде јед на ко обр ћу ћи се, и у обр та њу свом 
вра ћа се.
7. Све ри је ке те ку у мо ре, и мо ре се не 

пре пу ња; ода кле те ку ри је ке, она мо се 
вра ћа ју да опет те ку.
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8. Све је муч но, да чо вјек не мо же ис ка-
за ти; око се не мо же на гле да ти, ни ти се 
ухо мо же на слу ша ти.
9. Што је би ло то ће би ти, што се чи ни ло 

то ће се чи ни ти, и не ма ни шта но во под 
сун цем.
10. Има ли што за што би ко ре као: Ви ди, 

то је но во? Већ је би ло за ви је ко ва ко ји су 
би ли при је нас.
11. Не по ми ње се што је при је би ло; ни 

оно што ће по сли је би ти не ће се по ми-
ња ти у они јех ко ји ће по сли је на ста ти.
12. Ја Про по вјед ник би јах цар над Изра-

и љем у Је ру са ли му;
13. И упра вих ср це сво је да тра жим и 

раз бе рем му дро шћу све што би ва под не-
бом; тај муч ни по сао да де Бог си но ви ма 
људ ским да се му че око ње га.
14. Ви дјех све што би ва под сун цем, и 

гле, све је та шти на и му ка *ду ху. *Проп. 6,9.
15. Што је кри во не мо же се ис пра ви ти, и 

не до ста ци не мо гу се из бро ји ти.
16. Ја ре кох у *ср цу свом го во ре ћи: Ево, 

ја по стах ве лик, и пре те кох му дро шћу све 
ко ји бјеху при је ме не у Је ру са ли му, и ср це 
мо је ви дје мно го му дро сти и зна ња.

*1.О цар. 3,12.
17. И упра вих *ср це сво је да по знам му-

дрост и да по знам без у мље и лу дост; па 
до знах да је и то му ка ду ху. *Проп. 2,3.
18. Јер гдје је мно го му дро сти, мно го је бри-

 ге, и ко умно жа ва зна ње, умно жа ва му ку.

Задовољство на Земљи и
весело уживање таштина је.

2.Ја ре кох у *ср цу свом: Дај да те оку-
шам ве се љем; ужи вај до бра. Али 

гле, и то бје ше та шти на. *Псал. 10,6.
2. Сми је ху ре кох: Лу ду јеш; и ве се љу: Шта 

то ра диш?
3. Раз ми шљах у ср цу свом да пу штам ти-

је ло сво је на пи ће, и ср цем сво јим упра-
вља ју ћи му дро да се др жим лу до сти до кле 
не ви дим шта би до бро би ло си но ви ма 
људ ским да чи не под не бом док су жи ви.
4. Ве ли ка дје ла учи них: Са зи дах се би 

ку ће, на са дих се би ви но гра де;
5. На чи них се би вр то ве и воћ ња ке, и на-

са дих у њи ма сва ко ја ких др ве та род ни јех;

6. На чи них се би је зе ра во де на да за ље-
вам из њих шу му гдје ра сту др ве та;
7. На ба вих се би слу га и слу шки ња, и 

имах слу га ро ђе ни јех у ку ћи мо јој; и имах 
го ве да и ова ца ви ше од сви јех ко ји бјеху 
при је ме не у Је ру са ли му;
8. Та ко ђер, на ку пих се би сре бра и зла та и 
за кла да од ца ре ва и зе ма ља; на ба вих се би 

пје ва ча и пје ва чи ца и ми ли на људ ских, и 
спра ва му зич ких сва ко ја ких. накита
9. И та ко по стах ве ћи и сил ни ји од сви јех 

ко ји бјеху при је ме не у Је ру са ли му; и му-
дрост мо ја оста са мном.
10. И што год же ља ху очи мо је, не бра-

њах им ни ти ускра ћи вах ср цу сво је му ка-
кво га ве се ља, не го се ср це мо је ве се ља ше 
са сва ко га тру да мо је га, и то ми би ја ше 
дио од сва ко га тру да мо је га.
11. А кад по гле дах на сва дје ла сво ја што 

ура ди ше ру ке мо је, и на труд ко јим се 
тру дих да ура дим, гле, све бје ше та шти на 
и му ка ду ху, и не ма ко ри сти под сун цем.
12. Та да се обра тих да ви дим *му дрост и 

лу дост и без у мље, јер шта би чи нио чо-
вјек ко ји би на стао по сли је ца ра, што је 
већ учи ње но? *Проп. 1,17.
13. И ви дјех да је бо ља му дрост од лу до-

сти, као што је бо ља свје тлост од мра ка.
14. Му дри има очи у гла ви, а без ум ни иде 

по мра ку; али та ко ђер до знах да јед на ко 
би ва свје ма.
15. За то ре кох у ср цу свом: Ме ни ће би ти 

као без ум ни ку што би ва; шта ће ми да кле 
по мо ћи што сам му дар? И ре кох у ср цу 
свом: И то је та шти на.
16. Јер се не ће спо ми ња ти му д рац као ни 

без ум ник до ви је ка; јер што са да јест, све 
се за бо ра вља по сли је, и му д рац уми ре 
као и без ум ник.
17. За то ми омр зе жи вот, јер ми ни је 

ми ло што би ва под сун цем, јер је све та-
шти на и му ка ду ху.
18. И омр зе ми сав труд мој око ко је га се 

тру дих под сун цем, јер ћу га оста ви ти чо-
вје ку ко ји ће на ста ти на кон ме не.
19. И ко зна хо ће ли би ти му дар или луд? 

И опет ће би ти го спо дар од све га тру да 
мо је га око ко је га се тру дих и му дро вах 
под сун цем. И то је та шти на.
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КЊИ ГА ПРО ПО ВЈЕД НИ КО ВА,  ГЛ. 1. 2.
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20. За то до ђох на то да ми ср це из гу би 
на да ње о сва ком тру ду око ко је га се тру-
дих под сун цем.
21. Јер има љу ди ко ји се тру де му дро и 

ра зум но и пра во, па то оста вља ју у дио 
дру го ме ко ји се ни је тру дио око то га. И то 
је та шти на и ве ли ко зло.
22. Јер шта има чо вјек од све га тру да 

сво га и од му ке ср ца сво га, ко ју под но си 
под сун цем?
23. Јер су сви да ни ње го ви му ка, а по-

сло ви ње го ви бри га; ни но ћу се не од ма ра 
ср це ње го во. И то је та шти на.
24. Ни је ли, да кле, до бро чо вје ку да је де и 

пи је и да гле да да му је ду ши до бро од тру да 
ње го ва? Ја ви дјех и то да је из ру ке Бо жи је.
25. Јер ко је јео и ужи вао ви ше не го ја?
26. Јер чо вје ку ко ји Му је по во љи да је му-

дрост и ра зум и ра дост, а гр је шни ку да је 
му ку да са би ра и ску пља да да оно ме ко ји је 
по во љи Бо гу. И то је та шти на и му ка ду ху.

Сваком послу има вријеме, а Бог 
траје довијека. Бој се Бога и буди 

задовољан својијем дјелом.

3.Све му има ври је ме, и сва ком по-
слу под не бом има ври је ме.

2. Има ври је ме кад се ра ђа, и ври је ме кад 
се уми ре; ври је ме кад се са ди, и ври је ме 
кад се чу па по са ђе но;
3. Ври је ме кад се уби ја, и ври је ме кад 

се ис цје љу је; ври је ме кад се раз ва љу је, и 
ври је ме кад се гра ди.
4. Ври је ме пла чу и ври је ме сми је ху; ври-

је ме ри да њу и ври је ме игра њу;
5. Ври је ме кад се раз ме ће ка ме ње, и ври-

је ме кад се ску пља ка ме ње; ври је ме кад се 
гр ли, и ври је ме кад се оста вља гр ље ње;
6. Ври је ме кад се те че, и ври је ме кад се 

гу би; ври је ме кад се чу ва, и ври је ме кад 
се ба ца;
7. Ври је ме кад се де ре, и ври је ме кад се 

са ши ва; ври је ме кад се му чи, и ври је ме 
кад се го во ри; ћути
8. Ври је ме кад се љу би, и ври је ме кад се 

мр зи; ври је ме ра ту и ври је ме ми ру.
9. Ка ква је ко рист оно ме ко ји ра ди од 

оно га око че га се тру ди?

10. Ви дио сам по сло ве ко је је Бог дао си-
но ви ма људ ским да се му че око њих.
11. Све је учи нио да је ли је по у сво је ври-

је ме, и мисао о вјечности мет нуо им је у 
ср це, али *да не мо же чо вјек до ку чи ти 
дје ла ко ја Бог тво ри, ни по чет ка ни кра ја.

*Проп. 8,17.
12. До знах да не ма ни шта бо ље за њих 

не го да се ве се ле и чи не до бро за жи во та 
сво га.
13. И кад сва ки чо вјек је де и пи је и ужи ва 

до бра од сва ко га тру да сво је га, то је дар 
Бож ји.
14. До знах да што год тво ри Бог оно 

тра је до ви је ка, не мо же му се ни шта до-
да ти ни ти се од то га мо же што од у зе ти; и 
Бог тво ри да би Га се бо ја ли.
15. Што је би ло то је са да, и што ће би ти то 

је већ би ло; јер Бог обнавља што је про шло.
16. Још ви дјех под сун цем гдје је мје сто 

су да без бо жност и мје сто *прав де без-
бо жност. *Проп. 5,8.
17. И ре кох у ср цу свом: Бог ће су ди ти 

пра вед ни ку и без бо жни ку; јер има ври-
је ме све му и сва ком по слу.
18. Ре кох у ср цу свом за си но ве људ ске да 

им је Бог по ка зао да ви де да су као сто ка.
19. Јер што би ва си но ви ма људ ским то 

би ва и сто ци, јед на ко им би ва; ка ко ги не 
она та ко ги ну и они, и сви има ју исти дах; 
и *чо вјек ни шта ни је бо љи од сто ке, јер је 
све та шти на. *Псал. 49,12.
20. Све иде на јед но мје сто; све је од 

пра ха и све се вра ћа у прах.
21. Ко зна да ли дах си но ва људ ских иде 

го ре, а дах сто ке да иде до ље под зе мљу?
22. За то ви дјех да ни шта не ма бо ље чо-

вје ку не го да се ве се ли они јем што ра ди, 
јер му је то дио; јер ко ће га до ве сти да 
ви ди што ће би ти по сли је ње га?

Сиромах нема утјехе, вриједан нема 
мира, ни сам цар није поуздан.

4.Опет ви дјех све не прав де ко је 
се чи не под сун цем, и гле, су зе 

они јех ко ји ма се чи ни не прав да, и не ма ју 
ко би их по тје шио ни сна ге да се из ба ве 
из ру ку они јех ко ји им чи не не прав ду; 
не ма ју ни ко га да их по тје ши.

КЊИ ГА ПРО ПО ВЈЕД НИ КО ВА,  ГЛ. 2. 3. 4.
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2. За то хва лих мр тве, ко ји већ по мри-
је ше, ви ше не го жи ве ко ји још жи ве.
3. Али је бо љи и од јед ни јех и од дру гих 

онај ко ји још ни је по стао, ко ји ни је ви дио 
зла што би ва под сун цем.
4. Јер ви дјех сва ки труд и сва ко до бро 

дје ло да од ње га би ва за вист чо вје ку од 
бли жње га ње го ва. И то је та шти на и му ка 
ду ху.
5. Без ум ник скла па ру ке сво је, и је де 

сво је ти је ло.
6. Бо ља је јед на грст у ми ру не го обје гр-

сти с тру дом и му ком у ду ху.
7. Опет ви дјех та шти ну под сун цем:
8. Има ко је сам, ино ко сан, не ма ни си на 

ни бра та, и опет не ма кра ја тру ду ње го ву, 
и очи ње го ве не мо гу да се на си те бо гат-
ства; а не ми сли: За ко га се му чим и од у-
зи мам сво јој ду ши до бра? И то је та шти на 
и зао по сао. усамљен
9. Бо ље је дво ји ци не го јед но ме, јер има ју 

до бру до бит од сво га тру да.
10. Јер ако је дан пад не, дру ги ће по диг-

ну ти дру га сво је га; а те шко јед но ме, ако 
пад не, не ма дру го га да га по диг не.
11. Јо ште ако дво ји ца спа ва ју за јед но, 

гри је је дан дру го га; а је дан ка ко ће се 
згри ја ти?
12. И ако би ко над ја чао јед но га, дво-

ји ца ће му одо ље ти; и тро стру ка врп ца не 
ки да се ла ко.
13. Бо ље је ди је те убо го а му дро, не го 

цар стар а без у ман, ко ји се већ не зна по-
у чи ти.
14. Јер је дан из ла зи из там ни це да ца-

ру је, а дру ги ко ји се ро ди да ца ру је оси-
ро ма ши.
15. Ви дјех све жи ве ко ји хо де под сун цем 

гдје при ста ју за дје те том дру гим, ко је ће 
сту пи ти на ње го во мје сто.
16. Не ма кра ја на ро ду ко ји би ја ше пред 

њим, а ко ји по сли је на ста ну не ће се ра до-
ва ти ње му. И то је та шти на и му ка ду ху.

Не треба бити нагао у говору.
Богатство је таштина.

5.Чу вај но гу сво ју кад идеш у дом 
Бож ји, и при сту пи да слу шаш; 

то је бо ље не го што без ум ни да ју *жр тве, 
јер не зна ју да зло чи не. *1.Сам. 15,22.

2. Не мој на гли ти усти ма сво јим, и ср це 
тво је да не бу де бр зо из го во ри ти што пред 
Бо гом, јер је Бог на Не бу а ти си на Зе мљи, 
за то не ка бу де ма ло ри је чи тво јих.
3. Сан до ла зи од мно го га по сла, а глас 

без ум ни ков од мно гих ри је чи.
4. Кад учи ниш за вјет Бо гу, не окли је вај 

ис пу ни ти га, јер Му ни је су ми ли без ум-
ни ци; што год за вје ту јеш, ис пу ни.
5. Бо ље је да не за вје ту јеш не го ли да за-

вје ту јеш па не ис пу ниш.
6. Не дај усти ма сво ји ма да на гри јех на-

во де ти је ло тво је, и не го во ри пред ан-
ђе лом да је би ло не хо ти це. За што би се 
гње вио Бог на ри је чи тво је и по тро дје ло 
ру ку тво јих?
7. Јер као што у мно штву с но ва има та-

шти не, та ко и у мно гим ри је чи ма; не го 
бој се Бо га.
8. Ако ви диш гдје се чи ни не прав да си-

ро ма ху и оти ма суд и прав да у зе мљи, не 
чу ди се то ме, јер ви ши па зи на ви со ко га, 
и има још ви ших над њи ма.
9. Али је зе мља ко ри сни ја од све га; и цар 

њи ви слу жи.
10. Ко љу би нов це, не ће се на си ти ти но-

ва ца; и ко љу би бо гат ство, не ће има ти ко-
ри сти од ње га. И то је та шти на.
11. Гдје је мно го до бра, мно го је и они јех 

ко ји га је ду; па ка ква је ко рист од то га го-
спо да ру, осим што гле да сво јим очи ма.
12. Сла дак је сан оно ме ко ји ра ди, јео 

ма ло или мно го; а си тост бо га то ме не да 
спа ва ти.
13. Има љу то зло ко је ви дјех под сун цем: 

Бо гат ство ко је се чу ва на зло оно ме чи је је.
14. Јер та кво бо гат ство про пад не злом 

не зго дом, те си ну ко је га је ро дио не ос та-
 не ни шта у ру кама.
15. Као што је иза шао из утро бе ма те ре 

сво је наг, та ко опет од ла зи ка ко је до шао; 
и ни шта не узи ма од тру да сво је га да по-
не се у ру ци сво јој.
16. И то је љу то зло што од ла зи ка ко је 

до шао; и ка ква му је ко рист што се тру-
дио у вје тар,
17. И све га ви је ка сво је га јео у мра ку, и 

мно го се бри нуо и жа ло стио и љу тио?
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18. Ето, то ви дјех да је до бро и ли је по 
чо вје ку да је де и пи је и ужи ва до бро од 
све га тру да сво је га ко јим се тру ди под не-
бом за жи во та сво је га, ко ји му Бог да, јер 
му је то дио.
19. И кад ко ме Бог да бо гат ство и бла го, и 

да му да ужи ва и узи ма свој дио и да се ве-
се ли с тру да сво је га, то је дар Бож ји.
20. Јер се не ће мно го опо ми ња ти да на 

жи во та сво је га, јер му Бог да је да му је 
ср це ве се ло.

И богатство и слава су таштина.

6.Има зло ко је ви дјех под сун цем и 
че сто је ме ђу љу ди ма:

2. Не ко ме Бог да бо гат ство и бла го и 
сла ву, те ду ша ње го ва има све што год 
же ли, али му не да Бог да то ужи ва, не го 
ужи ва дру ги. То је та шти на и љу то зло.
3. Да би ко ро дио сто си но ва и жи вио 

мно го го ди на и да ни би се ви је ка ње го ва 
ве о ма на мно жи ли, а ду ша се ње го ва не би 
на си ти ла до бра, те ни по гре ба не би имао, 
ка жем да је бо ље не до но шче од ње га.
4. Јер уза луд до ђе и у та му оти де и име му 

је та мом по кри ве но;
5. Ни сун ца не ви дје, ни ти што по зна, а 

по чи ва бо ље не го онај.
6. И да би жи вио дви је ти су ће го ди на, а 

до бра не би ужи вао, не од ла зе ли сви на 
јед но мје сто?
7. Сав је труд чо вјеч ји за уста ње го ва, али 

се не мо же на си ти ти ду ша ње го ва.
8. Јер шта има му дри ви ше не го без ум-

 ни? Шта ли си ро мах, ко ји се уми је вла-
да ти ме ђу жи ви ма?
9. Бо ље је ви дје ти очи ма не го ли же ље ти; 

и то је та шти на и му ка ду ху.
10. Што је ко, дав но је ти јем на зван; и зна 

се да је *чо вјек и да се не мо же су ди ти с ја-
чим од се бе. *О Јо ву 9,32.
11. Кад, да кле, има мно го ства ри ко је 

умно жа ва ју та шти ну, ка ква је ко рист чо-
вје ку?
12. Јер ко зна шта је до бро чо вје ку у жи-

во ту, за *ма ло да на та ште га жи во та ње-
го ва, ко ји му про ла зе као сјен? Или ко ће 

ка за ти чо вје ку шта ће би ти по сли је ње га 
под сун цем? *Јак. 4,14.

Добро је бити мудар, задовољан 
и живјети просто.

7.Бо ље је име не го до бро уље, и дан 
смрт ни не го дан у ко ји се ко ро ди.

2. Бо ље је ићи у ку ћу гдје је жа лост не го 
ићи у ку ћу гдје је го зба, јер је он дје крај 
сва ко га чо вје ка, и ко је жив, сла же у ср це 
сво је.
3. Бо ља је жа лост не го сми јех, јер кад је 

ли це не ве се ло, ср це по ста је бо ље.
4. Ср це је му дри јех љу ди у ку ћи гдје је 

жа лост, а ср це без ум ни јех у ку ћи гдје је 
ве се ље.
5. Бо ље је слу ша ти ка ра ње му дро га, не го 

да ко слу ша пје сму без ум ни јех.
6. Јер као што пра шти тр ње под лон-

цем, та кав је сми јех без ум ни ков; и то је 
та шти на.
7. На си ље обез у мљу је му дро га, и по клон 

из о па чу је ср це.
8. Бо љи је крај ства ри не го по че так јој; 

бо љи је ко је стр пљи ва ду ха не го ли ко је 
по но си та ду ха.
9. Не бу ди на гао у ду ху свом на гњев, јер 

гњев по чи ва у ње дри ма без ум ни јех.
10. Не го во ри: Шта је то, те су пре ђа шњи 

да ни би ли бо љи од ови јех, јер не би би ло 
му дро да за то пи таш.
11. До бра је му дрост с има њем, и ко ри-

сна је они ма ко ји ви де сун це.
12. Јер је *му дрост за клон, и нов ци су за-

клон; али је пре те жни је зна ње му дро сти 
ти јем што да је жи вот оно ме ко је има.

*Проп. 9,16.
13. По гле дај дје ло Бо жи је; јер ко мо же 

ис пра ви ти што Он ис кри ви?
14. У до бро ври је ме ужи вај до бро, а у зло 

ври је ме гле дај, јер је Бог ство рио јед но 
пре ма дру гом за то да чо вјек не зна шта 
ће би ти.
15. Сва шта ви дјех за вре ме на та шти не 

сво је: пра вед ни ка ко ји про па да у прав ди 
сво јој, и *без бо жни ка ко ји ду го жи ви у 
сво јој зло ћи. *Проп. 8,14.
16. Не бу ди су ви ше пра ве дан ни су ви ше 

му дар; за што би се бе упро па стио?
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17. Не бу ди су ви ше без бо жан ни луд; за-
што би умро при је вре ме на?
18. До бро је да др жиш јед но, а дру го да 

не пу шташ из ру ке; јер ко се бо ји Бо га из-
ба ви ће се од све га.
19. Му дрост кри је пи чо вје ка ви ше не го 

де сет кне зо ва ко ји су у гра ду.
20. До и ста не ма *чо вје ка пра вед на на 

†Зе мљи ко ји тво ри до бро и не гри је ши.
*1.О цар. 8,46. †2.Днев. 6,36.

21. Не узи мај на ум сва шта што се го во ри, 
ако би и слу гу сво је га чуо гдје те псу је;
22. Јер ср це тво је зна да си и ти ви ше пу та 

псо вао дру ге.
23. Све то огле дах му дро шћу и ре кох: 

Би ћу му дар; али му дрост бје ше да ле ко од 
ме не.
24. Што је та ко да ле ко и вр ло ду бо ко, ко 

ће на ћи?
25. Окре тох се ср цем сво јим да по знам 

и из ви дим и из на ђем му дрост и ра зум, и 
да по знам без бо жност лу до сти и лу дост 
без у мља.
26. И на ђох да је гор ча од смр ти *же на 

ко јој је ср це мре жа и пру гло, ко јој су 
ру ке око ви; ко је мио Бо гу, са чу ва ће се од 
ње, а гр је шни ка ће ухва ти ти она.

*При че 5,3.  замка
27. Гле, то на ђох, ве ли Про по вјед ник, јед-

 но пре ма дру гом, тра же ћи да ра зу ми јем.
28. Још тра жи ду ша мо ја, али не на ђох. 

Чо вје ка јед но га у ти су ћи на ђох, али же не 
ме ђу свје ма не на ђох.
29. Са мо, гле, ово на ђох: Да је Бог ство-

рио *чо вје ка до бра; а они тра же сва ко ја ке 
по ми сли. *1.Мој. 1,27.

Послушност према властима. 
Онима који се Бога боје ипак је добро.

8.Ко је као му дри, и ко зна шта зна че 
ства ри? Му дрост про свје тљу је 

чо вје ку ли це, а твр до ћа ли ца ње го ва ми-
је ња се.
2. Ја ти ка жем: Из вр шуј за по ви јест ца-

ре ву, и то за кле тве Бо жи је ра ди.
3. Не бу ди брз да оти деш ис пред ње га; 

не стој у злој ства ри, јер ће учи ни ти што 
год хо ће.

4. Јер гдје је год ри јеч ца ре ва он дје је 
власт, и ко ће му ре ћи: Шта ра диш?
5. Ко из вр шу је за по ви јест, не ће зна ти за 

зло, јер ср це му дро га зна ври је ме и на чин.
6. Јер сва че му има ври је ме и на чин; али 

мно га зла сна ла зе чо вје ка,
7. Што не зна шта ће би ти; јер кад ће што 

би ти, ко ће му ка за ти?
8. Чо вјек ни је вла стан над да хом да би 

зауста вио дах, ни ти има вла сти над да-
ном смрт ни јем, ни ти има одбра не у тој 
бор би; ни без бо жност не из ба вља оно га 
у ко га је.
9. Све ово ви дјех, и упра вих ср це сво је на 

све што се ра ди под сун цем. Кат кад вла да 
чо вјек над чо вје ком на зло ње го во.
10. И та да ви дјех без бо жни ке по гре бе не, 

гдје се вра ти ше; а ко ји до бро чи ња ху оти-
до ше са све то га мје ста и бјеху за бо ра-
вље ни у гра ду. И то је та шти на.
11. Што не ма од мах осу де за зло дје ло, 

за то *ср це си но ва људ ских ки пи у њи ма 
да чи не зло. *Псал. 10,6.
12. Не ка *гр је шник сто пу та чи ни зло и 

од га ђа му се, ја, ипак, знам да ће би ти до-
бро они ма ко ји се бо је Бо га, ко ји се бо је 
ли ца Ње го ва. *Иса. 65,20.
13. А без бо жни ку не ће би ти до бро, ни ти 

ће му се про ду жи ти да ни, не го ће би ти 
као сјен оно ме ко ји се не бо ји ли ца Бо-
жи је га.
14. Та шти на је ко ја би ва на Зе мљи што 

има пра вед ни ка ко ји ма би ва по дје ли ма 
без божнич ким, а има без бо жни ка ко ји ма 
би ва по дје ли ма пра вед нич ким. Ре кох: И 
то је та шти на.
15. За то ја хва лих ве се ље, јер не ма ни-

шта бо ље чо вје ку под сун цем не го да је де 
и пи је и да се ве се ли; и то му је од тру да 
ње го ва за жи во та ње го ва, ко ји му Бог да 
под сун цем.
16. Кад упра вих ср це сво је да по знам му-

дрост и ви дим шта се ра ди на зе мљи, те ни 
да њу ни но ћу не до ла зи чо вје ку сан на очи,
17. Ви дјех на *сви јем дје ли ма Бо жи јим да 

чо вјек не мо же до ку чи ти оно што се ра ди 
под сун цем, око че га се тру ди чо вјек тра-
же ћи, али не на ла зи, и ако и му д рац ре че 
да зна, ипак не мо же до ку чи ти.

*Проп. 3,11.  схватити
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Нека те не заварава што свима једнако 
бива, праведнику и безбожнику! Уживај 

весело у Божијим даровима и чини што ти
је заповијеђено. Мудрост царује.

9.До и ста све ово сло жих у ср це сво је 
да бих ра сви је тлио све то, ка ко 

су пра вед ни и му дри и дје ла њи хо ва у 
ру ци Бо жи јој, а *чо вјек не зна ни љу ба ви 
ни мр жње од све га што је пред њим.

*1.Сам. 2,9.
2. Све би ва свје ма јед на ко: Пра вед ни ку 

би ва као без бо жни ку, до бро ме и чи сто ме 
као не чи сто ме, оно ме ко ји при но си жр-
тву као оно ме ко ји не при но си, ка ко до-
бро ме та ко гр је шни ку, оно ме ко ји се ку не 
као оно ме ко ји се бо ји за кле тве.
3. А то је нај го ре од све га што би ва под 

сун цем што свје ма јед на ко би ва, те је и 
ср це људ ско пу но зла, и лу дост им је у 
ср цу док су жи ви, а по том уми ру.
4. Јер ко ће би ти иза бран? У жи ви јех сви-

јех има на да ња; и псу жи ву бо ље је не го 
мр тву ла ву.
5. Јер жи ви зна ју да ће умри је ти, а мр тви 

не зна ју ни шта ни ти им има пла те, јер им 
се спо мен за бо ра вио.
6. И љу ба ви њи хо ве и мр жње њи хо ве и за-

ви сти њи хо ве не ста ло је, и ви ше не ма ју ди-
је ла ниг да ни у че му што би ва под сун цем.
7. Хај де, је ди хљеб свој с ра до шћу, и ве-

се ла ср ца пиј ви но сво је, јер су ми ла Бо гу 
дје ла тво ја.
8. Сваг да не ка су ти ха љи не би је ле, и уља 

на гла ви тво јој да се не пре ми че. нестане
9. Ужи вај жи вот са же ном ко ју љу биш 

све га ви је ка сво је га та ште га, ко ји ти је дат 
под сун цем за све ври је ме та шти не тво је, 
јер ти је то дио у жи во ту и од тру да тво-
је га ко јим се тру диш под сун цем.
10. Све што ти до ђе на ру ку да чи ниш, 

чи ни по мо гућ но сти сво јој, јер не ма ра да 
ни ми шље ња ни зна ња ни му дро сти у 
гро бу у ко ји идеш.
11. Опет ви дјех под сун цем да ни је до бр-

зи јех тр ка, ни рат до хра бри јех, ни хљеб 
до му дри јех, ни бо гат ство до ра зум ни јех, 
ни до бра во ља до вје шти јех, не го да све 
сто ји до вре ме на и зго де.
12. Јер чо вјек не зна вре ме на сво је га, 

не го као што се ри бе хва та ју мре жом не-

срећ ном и као што се пти це хва та ју пру-
глом, та ко се хва та ју си но ви чо вје чи ји у 
зао час, кад на ва ли на њих из не на да.
13. Ви дјех и ову му дрост под сун цем, 

ко ја ми се учи ни ве ли ка:
14. Би ја ше ма лен град и у ње му ма ло 

љу ди; и до ђе на њ ве лик цар, и оп ко ли га 
и на чи ни око ње га ве ли ке оп ко пе.
15. А на ђе се у ње му си ро мах чо вјек му-

дар, ко ји из ба ви град му дро шћу сво јом, а 
ни ко се не сје ћа ше то га си ро ма ха чо вје ка.
16. Та да ја ре кох: Бо ља је му дрост не го 

сна га, ако се и не ма ра ше за му дрост оно-
 га си ро ма ха и ри је чи се ње го ве не слу-
ша ху.
17. Ри је чи му дри јех љу ди ва ља с ми ром 

слу ша ти ви ше не го ви ку оно га ко ји за по-
ви је да ме ђу лу ди ма.
18. Бо ља је *му дрост не го оруж је убо ји то; 

али је дан гр је шник ква ри мно го до бра.
*Проп. 7,12.

Мудрост и лудост у великијех 
и малијех.

10.Од мр тви јех му ха усмр ди се 
и по ква ри уље апо те кар ско, 

та ко од ма ло лу до сти ци је на му дро сти и 
сла ви.
2. Ср це је му дро ме с де сне стра не, а лу-

до ме је с ли је ве стра не.
3. Без ум ник и кад иде пу тем, без ра зу ма 

је и ка зу је свје ма да је без у ман.
4. Ако се по диг не на те гњев оно га ко ји 

вла да, не оста вљај мје ста сво је га, јер бла-
гост укла ња ве ли ке гри је хе.
5. Има зло ко је ви дјех под сун цем, као 

по гр је шка ко ја до ла зи од вла да о ца:
6. Лу дост се по са ђу је на нај ви ше мје сто, 

и бо га ти сје де на ни ском мје сту.
7. Ви дјех слу ге на коњи ма, а кне зо ви иду 

пје ши це као слу ге.
8. Ко ја му ко па, у њу ће па сти, и ко раз ва-

љу је огра ду, ује шће га зми ја.
9. Ко од ми че ка ме ње, уда ри ће се о њих; 

ко ци је па др ва, ни је ми ран од њих.
10. Кад се за ту пи гво жђе и оштри ца му 

се не на о штри, та да тре ба ви ше сна ге; али 
му дрост мо же бо ље опра ви ти.
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11. Ако ује де *зми ја при је ба ја ња, ни шта 
не ће по мо ћи ба јач. *Јер. 8,17.
12. Ри је чи из уста му дро га љуп ке су, а бе-

з ум но га про жди ру усне ње го ве.
13. По че так је ри је чи ма уста ње го ви-

јех лудост, а свр ше так го во ру ње го ву зло 
без у мље.
14. Јер лу ди мно го го во ри, а чо вјек не зна 

шта ће би ти; и ко ће му ка за ти шта ће по-
сли је ње га би ти?
15. Лу де мо ри труд њи хов, јер не зна ју ни 

у град оти ћи.
16. Те шко те би, зе мљо, кад ти је цар ди-

је те и кне зо ви тво ји ра но је ду!
17. Бла го те би, зе мљо, кад ти је цар пле-

ме нит и кне зо ви тво ји је ду на ври је ме да 
се пот кри је пе а не да се опи ју.
18. С ли је но сти уги бље се кров и с не-

мар ни јех ру ку про ка пљу је ку ћа.
19. Ра ди ве се ља го то ве се го збе, и ви но 

ве се ли жи ве, а нов ци вр ше све.
20. Ни у ми сли сво јој не псуј ца ра, ни у 

кли је ти, у ко јој спа ваш, не псуј бо га то га, 
јер пти ца не бе ска од ни је ће глас и што 
кри ла има до ка за ће ри јеч.

Рано сиј сјеме своје.

11.Ба ци хљеб свој по врх во де; јер 
ћеш га на ћи по сли је мно го 

вре ме на.
2. Раз ди је ли сед мо ри ци и осмо ри ци; јер 

не знаш ка ко ће зло би ти на зе мљи.
3. Кад се на пу не обла ци, про си па ју дажд 

на зе мљу, и ако пад не др во на југ или на 
сје вер, гдје пад не др во он дје ће оста ти.
4. Ко па зи на вје тар, не ће си ја ти, и ко 

гле да на обла ке, не ће же ти.
5. Ка ко *не знаш ко ји је пут вје тру ни ка ко 

по ста ју ко сти у утро би труд не же не, та ко 
не знаш дје ла Бо жи је га и ка ко тво ри све.

*Јован 3,8.
6. Из ју тра сиј сје ме сво је и уве че не мој да 

ти по чи ва ју ру ке, јер не знаш шта ће би ти 
бо ље, ово или оно, или ће обо је би ти јед-
на ко до бро.
7. Слат ка је свје тлост, и до бро је очи ма 

видјети сун це;

8. Али да чо вјек жи ви мно го го ди на и 
сваг да се ве се ли, па се опо ме не да на там-
ни јех ка ко ће их би ти мно го, све што је 
би ло би ће та шти на.
9. Ра дуј се, мла ди ћу, за мла до сти сво је, и 

не ка се ве се ли ср це тво је док си млад, и 
хо ди ку да те ср це тво је во ди и ку да очи 
тво је гле да ју; али знај да ће те за све то Бог 
из ве сти на суд.
10. Укло ни да кле жа лост од ср ца сво је га, 

и од ри ни зло од ти је ла сво је га, јер је дје-
тињ ство и мла дост та шти на. одгурни

Мисли на Бога у младости својој, 
па ћеш имати утјеху у старости. 

Главно је у свему: Бога се бој!

12.Али опо ми њи се Твор ца сво-
је га у мла до сти сво јој при је 

не го до ђу да ни зли и при спи ју го ди не, за 
ко је ћеш ре ћи: Ни је су ми ми ле;
2. При је не го по мрк не Сун це и ви дје ло 

и Мје сец и зви је зде, и опет до ђу обла ци 
иза да жда,
3. Кад ће дрх та ти стра жа ри кућ ни и по-

гну ти се ју на ци, и ста ти мли на ри це, што 
их је ма ло, и по там ње ти ко ји гле да ју кроз 
про зо ре,
4. И кад ће се за тво ри ти вра та с ули це, 

и осла би ти зве ка од мље ве ња, и кад ће 
се уста ја ти на птич ји глас и пре ста ти све 
пје ва чи це,
5. И ви со ко га мје ста кад ће се бо ја ти и 

стра ши ти се на пу ту, кад ће ба дем уцвје-
та ти и ска ка вац оте жа ти и же ља про ћи, 
јер чо вјек иде у ку ћу сво ју вјеч ну, и по-
кај ни це ће хо ди ти по ули ца ма; нарикаче
6. При је не го се пре ки не уже сре бр но, 

ча ша се злат на раз би је и ра спе се ви је дро 
на из во ру и сло ми се то чак на сту ден цу,
7. И *вра ти се прах у зе мљу, ка ко је био, а 

дух се вра ти к Бо гу, †ко ји га је дао.
*1.Мој. 3,19. †Проп. 3,21.

8. Та шти на над та шти на ма, ве ли про по-
вјед ник, све је та шти на.
9. А не са мо му дар би ја ше про по вјед ник, 

не го још и на род уча ше му дро сти, и мо-
тре ћи и ис тра жу ју ћи сло жи мно го при ча.

КЊИ ГА ПРО ПО ВЈЕД НИ КО ВА,  ГЛ. 10. 11. 12.
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10. Ста ра ше се про по вјед ник да на ђе 
угод не ри је чи, и на пи са што је пра во, ри-
је чи исти не.
11. Ри је чи су му дри јех љу ди као жал ци и 

као кли ни уда ре ни; ри је чи они јех ко ји их 
сло жи ше дао је је дан па стир.
12. И та ко, си не мој, чу вај се оно га што 

је пре  ко ово га, јер не ма кра ја са ста-

вља њу мно гих књи га, и мно го чи та ње 
умор је ти је лу.
13. Глав но је све му што си чуо: Бо га се 

бој, и за по ви је сти Ње го ве др жи, јер то је 
све чо вје ку.
14. Јер ће сва ко дје ло Бог из ни је ти на суд 

и сва ку тај ну, би ла до бра или зла.

ПЈЕ СМА НАД ПЈЕ СМА МА,  ГЛ. 1. 2.

ПЈЕ СМА НАД ПЈЕ СМА МА

Пријатељева и пријатељичина 
љубав.

1. С о ло му но ва Пје сма над пје-
сма ма.

2. Да ме хо ће по љу би ти по љуп цем уста 
сво јих, јер је тво ја љу бав бо ља од ви на.
3. Ми ри сом су тво ја уља пре кра сна; име 

ти је уље раз ли то; за то те љу бе дје вој ке.
4. Ву ци ме, за то бом ће мо тр ча ти; уве де ме 

цар у ло жни цу сво ју; ра до ва ће мо се и ве-
се ли ће мо се то бом, спо ми ња ће мо љу бав 
тво ју ви ше не го ви но; пра во је да те љу бе.
5. Цр на сам, али ли је па, кће ри је ру са лим-

ске, као ша то ри ки дар ски, као за вје си Со-
ло му но ви.
6. Не гле дај те ме што сам цр на, јер ме је 

сун це опа ли ло; си но ви ма те ре мо је ра ср-
див ши се на ме по ста ви ше ме да чу вам 
ви но гра де, и не чу вах сво је га ви но гра да, 
ко ји ја имам.
7. Ка жи ми ти, ко је га љу би ду ша мо ја, 

гдје па сеш, гдје план ду јеш, јер за што бих 
лу та ла ме ђу ста ди ма дру го ва тво јих?
8. Ако не знаш, нај љеп ша из ме ђу же на, 

по ђи тра гом за ста дом, и па си ја ри ће 
сво је по крај ста но ва па стир ских.
9. Ти си ми, дра га мо ја, као ко њи у ко-

ли ма фа ра о но ви јем.
10. Обра зи су тво ји оки ће ни грив на ма, и 

гр ло тво је ни зо ви ма.
11. На чи ни ће мо ти злат не грив не са ша-

ра ма сре бр ни јем.
12. Док је цар за сто лом, на рд мој пу шта 

свој ми рис. биљка од које се справља мирис
13. Дра ги ми је мој ки та смир не, ко ја 

ме ђу дој ка ма мо јим по чи ва.

14. Дра ги ми је мој грозд ки пров из ви-
но гра да ен гад ских. биљка мирисног цвета
15. Ли је па ти си, дра га мо ја, ли је па ти си, 

очи су ти као у го лу би це.
16. Ли јеп ти си, дра ги мој, и љу бак, и по-

сте ља на ша зе ле ни се.
17. Гре де су нам у ку ћа ма ке дро ве, да ске 

су нам је ло ве.
Чежња пријатељице за 

пријатељем.

2. Ја сам ру жа са рон ска, љи љан у 
до лу. посебна врста цвећа

2. Што је љи љан ме ђу тр њем, то је дра га 
мо ја ме ђу дје вој ка ма.
3. Што је ја бу ка ме ђу др ве ти ма шум-

ским, то је дра ги мој ме ђу мом ци ма; же-
љех хла да ње зи на, и сје дох, и род је ње зин 
сла дак гр лу мо је му.
4. Уве де ме у ку ћу гдје је го зба, а за ста ва 

му је љу бав к ме ни.
5. Пот кри је пи те ме сухим грожђем, 
при  др жи те ме ја бу ка ма, јер сам бол на 

од љу ба ви. прихватите
6. Ли је ва је ру ка ње го ва ме ни под гла вом, 

а де сном ме гр ли.
7. За кли њем вас, кће ри је ру са лим ске, ср-

на ма и ко шу та ма пољ ским, не бу ди те љу-
ба ви мо је, не бу ди те је, док јој не бу де во ља.
8. Глас дра го га мо је га; ево га, иде ска чу ћи 

пре ко го ра, по ска ку ју ћи пре ко ху мо ва.
9. Дра ги је мој као ср на или као је лен че; 

ево га, сто ји иза на ше га зи да, гле да кроз 
про зор, ви ри кроз ре шет ку.
10. Про го во ри дра ги мој и ре че ми: 

Уста ни, дра га мо ја, ље по ти це мо ја, и хо ди.
11. Јер гле, зи ма про ђе, ми ну ше да жди, 

оти до ше.
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12. Цви је ће се ви ди по зе мљи, до ђе ври-
је ме пје ва њу, и глас гр ли чин чу је се у на-
шој зе мљи.
13. Смо ква је пу сти ла за мет ке сво је, и 

ло за ви но ва уцва ла ми ри ше. Уста ни, 
дра га мо ја, ље по ти це мо ја, и хо ди.
14. Го лу би це мо ја у ра сје ли на ма ка ме-

ни јем, у за кло ну вр лет ном, дај да ви дим 
ли це тво је, дај да чу јем *глас твој; јер је глас 
твој сла дак и ли це тво је кра сно. *Пјес. 8,13.
15. По хва тај те нам ли си це, ма ле ли си це, 

што ква ре ви но гра де, јер на ши ви но-
гра ди цва ту.
16. Мој је дра ги мој, и ја сам ње го ва, он 

па се ме ђу љи ља ни ма.
17. Док за хла ди дан и сјен ке оти ду, вра ти 

се, бу ди као *ср на, дра ги мој, или као је-
лен че по го ра ма раз ди је ље ни јем. *Пјес. 2,9.

Вјерност пријатељичина. 
Слава пријатељева.

3.На *по сте љи сво јој но ћу тра жих 
оно га ко га љу би ду ша мо ја, тра-

жих га, али га не на ђох. *Псал. 6,6.
2. Са да ћу уста ти, па идем по гра ду, по тр-

го ви ма и по ули ца ма тра жи ћу оно га ко га 
љу би ду ша мо ја. Тра жих га, али га не на ђох.
3. На ђо ше ме стра жа ри, ко ји оби ла зе по 

гра ду. Ви дје сте ли оно га ко га љу би ду ша 
мо ја?
4. Ма ло их за ми нух, и на ђох оно га ко га 

љу би ду ша мо ја; и ухва тих га, и не ћу га 
пу сти ти до кле га не од ве дем у ку ћу ма-
те ре сво је и у ло жни цу ро ди тељ ке сво је.

прођох
5. *За кли њем вас, кће ри је ру са лим ске, 

ср на ма и ко шу та ма пољ ским, не бу ди те 
љу ба ви мо је, не бу ди те је, док јој не бу де 
во ља. *Пјес. 2,7.
6. Ко је она што иде го ре из пу сти ње као 

сту бо ви од ди ма, пот ка ђе на смир ном и 
тамја ном и сва ко ја ким пра шком апо те-
кар ским? мирисним
7. Гле, одар Со ло му нов, а око ње га ше зде-

сет ју на ка из ме ђу ју на ка Изра и ље ви јех.
8. Сви има ју ма че ве, вје шти су бо ју, у сва-

ко га је мач о бе дру ра ди стра ха ноћ но га.
9. Одар је на чи нио се би цар Со ло мун од 

др ве та ли ван ско га;

10. Ступ це му је на чи нио од сре бра, уз-
гла вље од *зла та, не бо од скер ле та, а из-
ну тра на стрт љу ба вљу за кће ри је ру са-
лим ске. *1.Пе тр. 1,7.
11. Изи ди те, кће ри си он ске, и гле дај те 

ца ра Со ло му на под ви јен цем ко јим га 
ма ти ње го ва оки ти на дан свад бе ње го ве 
и на дан ве се ља ср ца ње го ва.

Милине пријатељичине.

4.Ли је па ти си, дра га мо ја, ли је па ти 
си, очи су ти као у го лу би це из-

ме ђу ви ти ца тво јих; ко са ти је као *ста до 
ко за ко је се ви де на го ри Га ла ду; *Пјес. 6,4.
2. Зу би су ти као ста до ова ца јед на ких, 

кад из ла зе из ку па ла, ко је се све бли зне а 
ни јед не не ма ја ло ве.
3. Усне су ти као ко нац скер ле та, а го вор 

ти је љу бак; као кри шка шип ка ја го ди це 
су тво је из ме ђу ви ти ца тво јих; нара
4. Врат ти је као ку ла Да ви до ва са зи да на 

за оруж је, гдје ви се ти су ћа ма шти то ви и 
сва ко ја ко оруж је ју нач ко;
5. Дви је су ти дој ке као два ла не та бли-

зан ца, ко ји па су ме ђу љи ља ни ма.
6. Док дан за хла ди и сјен ке оти ду, ићи ћу 

ка го ри смир но вој и ка ху му та мја но ву.
7. Сва си ли је па дра га мо ја, и не ма не до-

стат ка на те би.
8. Хо ди са мном с Ли ва на, не вје сто, хо ди 

са мном с Ли ва на, да гле даш с вр ха аман-
ско га, с вр ха се нир ско га и ер мон ско га, из 
пе ћи на ла вов ских, с го ра ри сов ских.
9. Оте ла си ми ср це, се стро мо ја не вје сто, 

оте ла си ми ср це јед ни јем оком сво јим и 
јед ни јем лан чи ћем с гр ла сво је га.
10. Ли је па ли је љу бав тво ја, се стро мо ја 

не вје сто, бо ља је од ви на љу бав тво ја, и 
ми рис уља тво јих од сви јех ми ри сни јех 
ства ри.
11. С уса на тво јих ка пље сат, не вје сто, 

под је зи ком ти је мед и мли је ко, и ми рис 
је ха љи на тво јих као ми рис *ли ван ски.

*Ос. 14,6.
12. Ти си врт за тво рен, се стро мо ја не вје-

сто, из вор за тво рен, сту де нац за пе ча ћен.
13. Би ље је тво је воћ њак од ши па ка с во-

ћем кра сни јем, од ки пра и нар да.

ПЈЕ СМА НАД ПЈЕ СМА МА,  ГЛ. 2. 3. 4.
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14. Од нар да и ша фра на, од иђи ро та и 
ци ме та са сва ко ја ким др вљем за кад, од 
смир не и ало ја и са сва ким пре кра сним 
ми ри си ма. љековита биљка – Аcоrus calamus
15. Из во ре вр то ви ма, сту ден че во де жи-

 ве и ко ја те че с Ли ва на!
16. Уста ни сје ве ре, и хо ди ју же, и ду ни по 

вр ту мом да ка пљу ми ри си ње го ви; не ка 
до ђе дра ги мој у врт свој, и је де кра сно 
во ће сво је.

Пријатељица слуша глас пријатељев, 
тугује због растанка с њим и слави 

његову љепоту.

5.До ђох у врт свој, се стро мо ја *не   вје-
сто, бе рем смир ну сво ју и ми   ри  се 

сво је, је дем сат свој и мед свој, пи јем ви но 
сво је и мли је ко сво је; је ди те, при ја те љи, 
пиј те, и опиј те се, ми ли мо ји!

*Јо ван 3,29.
2. Ја спа вам, а ср це је мо је буд но; ето гла са 

дра го га мо је га, ко ји ку ца: Отво ри ми, се-
стро мо ја, дра га мо ја, го лу би це мо ја, бе-
за зле на мо ја; јер је гла ва мо ја пу на ро се и 
ко са мо ја ноћ ни јех ка пи.
3. Сву кла сам ха љи ну сво ју, ка ко ћу је 

обу ћи? Опра ла сам но ге сво је, ка ко ћу их 
ка ља ти?
4. Дра ги мој про мо ли ру ку сво ју кроз 

отвор, а што је у ме ни ус треп та од ње га.
5. Ја ус тах да отво рим дра го ме сво је му, а 

с ру ку мо јих про ка па смир на, и низ пр сте 
мо је по те че смир на на др жак од бра ве.
6. Отво рих дра го ме сво ме, али дра го га 

мо је га не бје ше, оти де. Би јах из ван се бе 
кад он про го во ри. Тра жих га, али га не 
на ђох; ви ках га, али ми се не ода зва.
7. На ђо ше ме стра жа ри, ко ји оби ла зе по 

гра ду, би ше ме, ра ни ше ме, узе ше при је-
вјес мој с ме не стра жа ри по зи до ви ма. вео
8. За кли њем вас, кће ри је ру са лим ске, 

ако на ђе те дра го га мо је га, шта ће те му ка-
за ти? Да сам бол на од љу ба ви.
9. Што је твој дра ги бо љи од дру гих дра-

гих, о нај љеп ша ме ђу же на ма? Што је твој 
дра ги бо љи од дру гих дра гих, те нас та ко 
за кли њеш?
10. Дра ги је мој био и ру мен, за став ник 

из ме ђу де сет ти су ћа;

11. Гла ва му је нај бо ље зла то, ко са му је 
ку дра ва, цр на као га вран;
12. Очи су му као у го лу ба на по то ци ма 

во де ни јем, мли је ком уми ве не, и сто је у 
оби љу;
13. Обра зи су му као ли је хе ми ри сно га 

би ља, као цви је ће ми ри сно; усне су му 
као љи љан, с њих ка пље смир на жит ка;
14. Ру ке су му злат ни пр сте ни, на ко ји ма 

су уко ва ни ви ри ли; тр бух му је као сви-
је тла сло но ва кост об ло же на са фи ри ма.

драги каменови
15. Гња ти су му као сту бо ви од мра мо ра, 

угла вље ни на злат ном под нож ју; стас му 
је Ли ван, кра сан као ке дри. ноге
16. Уста су му слат ка и сав је љу бак. Та-

кав је мој дра ги, та кав је мој ми ли, кће ри 
је ру са лим ске.
17. Ку да оти де дра ги твој, нај љеп ша ме ђу 

же на ма? Ку да за ма че дра ги твој, да га тра-
жи мо с то бом?

Радовање повратку 
пријатељичину.

6.Дра ги мој си ђе у врт свој, к ли је-
ха ма ми ри сно га би ља, да па се по 

вр то ви ма и да бе ре љи ља не.
2. Ја сам дра го га сво је га, и мој је дра ги 

мој, ко ји па се ме ђу љи ља ни ма.
3. Ли је па си, дра га мо ја, као Тер са, кра-

сна си као Је ру са лим, стра шна као вој ска 
са за ста ва ма. град познат по својој љепоти
4. Од вра ти очи сво је од ме не, јер ме ра-

спа љу ју. Ко са ти је као ста до ко за ко је се 
ви де на Га ла ду. збуњују
5. Зу би су ти као ста до ова ца кад из ла зе 

из ку па ла, ко је се све бли зне, а ни јед не 
не ма ја ло ве.
6. Ја го ди це су тво је из ме ђу ви ти ца тво-

јих као кри шка шип ка. нара
7. Ше зде сет има ца ри ца и осам де сет 

ино ча, и дје во ја ка без бро ја;
8. Али је јед на го лу би ца мо ја, бе за зле на 

мо ја, је ди ни ца у ма те ре сво је, иза бра на 
у ро ди тељ ке сво је. Ви дје ше је дје вој ке и 
на зи ва ше је бла же ном; и ца ри це и ино че 
хва ли ше је.
9. Ко је она што се ви ди као зо ра, ли је па 

као Мје сец, чи ста као Сун це, стра шна као 
вој ска са за ста ва ма?

ПЈЕ СМА НАД ПЈЕ СМА МА,  ГЛ. 4. 5. 6.
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10. Си ђох у ораш је да ви дим во ће у до лу, 
да ви дим цва те ли ви но ва ло за, пу пе ли 
шип ци.
11. Не до знах ни шта, а ду ша ме мо ја по-

са ди на ко ла Ами на да во ва.
12. Вра ти се, вра ти се Су лам ко, вра ти се, 

вра ти се, да те гле да мо. Шта ће те гле да ти 
на Су лам ки, која игра у два збора?

Разговор између пријатеља 
и пријатељице.

7.Ка ко су ли је пе но ге тво је у обу ћи, 
кће ри кне жев ска; са став ци су 

бе да ра тво јих као грив не, дје ло ру ку 
умјет нич ких.
2. Пу пак ти је као ча ша окру гла, ко ја ни је 

ни кад без пи ћа; тр бух ти је као стог пше-
ни це огра ђен љи ља ни ма;
3. Дви је дој ке тво је као два бли зан ца 

срн че та;
4. Врат ти је као ку ла од сло но ве ко сти; 

очи су ти као је зе ра у Есе во ну на вра ти ма 
ва тра вим ским; нос ти је као ку ла ли ван-
ска ко ја гле да пре ма Да ма ску;
5. Гла ва је тво ја на те би као Кар мил, и 

ко са на гла ви тво јој као цар ска пор фи ра 
у бо ре на бра на.
6. Ка ко си ли је па и ка ко си љуп ка, о љу-

ба ви у ми ли на ма!
7. Уз раст ти је као пал ма, и дој ке као гро-

здо ви.
8. Ре кох: По пе ћу се на пал му, до хва ти ћу 

гра не ње зи не; и би ће дој ке тво је као гро-
здо ви на ви но вој ло зи, и ми рис но са тво-
је га као ја бу ке; даха
9. И гр ло тво је као до бро ви но, ко је иде 

пра во дра го му мо је му и чи ни да го во ре 
усне они јех ко ји спа ва ју.
10. Ја сам дра го га сво је га, у ње га је же ља 

за мном.
11. Хо ди, дра ги мој, да иде мо у по ље, да 

но ћу је мо у се ли ма.
12. Ра ни ће мо у ви но гра де *да ви ди мо 

цва те ли ви но ва ло за, за ме ће ли се гро-
жђе, цва ту ли шип ци; он дје ћу ти да ти 
љу бав сво ју. *Пјес. 6,10.  нарови
13. Ман дра го ре пу шта ју ми рис, и на вра-

ти ма је на шим сва ко ја ко кра сно во ће, но во 
и ста ро, ко је за те до хра них, дра ги мој.

Вјерност вјечно 
сједињених.

8.О да би ми брат био, да би сао 
дојке ма те ре мо је! На шав ши те 

на по љу по љу би ла бих те, и не бих би ла 
при је кор на.
2. По ве ла бих те и до ве ла бих те у ку ћу ма-

те ре сво је; ти би ме учио, а ја бих те по ји ла 
ви ном ми ри са ви јем, со ком од ши па ка.
3. Ли је ва је ру ка ње го ва ме ни под гла вом 

а де сном ме гр ли.
4. За кли њем вас, кће ри је ру са лим ске, не 

бу ди те љу ба ви мо је, не бу ди те је, до кле јој 
не бу де во ља.
5. Ко је она што иде го ре из пу сти ње на-

сла ња ју ћи се на дра го га сво га? Под ја бу-
ком про бу дих те, гдје те ро ди ма ти тво ја, 
гдје те ро ди ро ди тељ ка тво ја.
6. Мет ни ме као пе чат на ср це сво је, као 

пе чат на ми ши цу сво ју. Јер је љу бав ја ка 
као смрт, и љу бав на сум ња твр да као 
гроб; жар је ње зин као жар ог њен, пла-
мен Бож ји.
7. Мно га во да не мо же уга си ти љу ба ви, 

ни ти је ри је ке по то пи ти. Да ко да је све 
има ње до ма сво је га за ту љу бав, осра мо-
тио би се.
8. Има мо се стру ма ле ну, ко ја још не ма 

до ја ка. Шта ће мо чи ни ти са се стром сво-
јом кад бу де ри јеч о њој?
9. Ако је зид, са гра ди ће мо на ње му двор 

од сре бра; ако ли вра та, утвр ди ће мо их 
да ска ма ке дро ви јем.
10. Ја сам зид и дој ке су мо је као ку ле. 

Та да по стах у очи ма ње го ви јем као она 
ко ја на ђе мир.
11. Ви но град има ше Со ло мун у Ва ла  мо-

 ну; да де *ви но град чу ва ри ма да сва ки до-
но си за род ње гов по ти су ћу сре бр ни ка.

*Мат. 21,33.
12. Мој ви но град ко ји ја имам, пре да мном 

је. Не ка те би, Со ло му не, ти су ћа, и дви је 
сто ти не они ма ко ји чу ва ју род ње гов.
13. Ко ја на ста ваш у вр то ви ма, дру го ви 

слу ша ју *глас твој, дај ми да га чу јем.
*Пјес. 2,14.

14. Бр же, дра ги мој, и бу ди као *ср на или 
као је лен че на го ра ма ми ри сни јем.

*Пјес. 2,17.

ПЈЕ СМА НАД ПЈЕ СМА МА,  ГЛ. 6. 7. 8.
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Израиљево отпадништво и казна. 
Позивање да се уистину обрати 

Богу, а не само да приноси жртве. 
Обрицање и пријетња.

1.Утва ра Иса и је си на Амо со ва, ко ју 
ви дје за Ју ду и за Је ру са лим за 

вре ме на Ози је, Јо тама, Аха за и Је зе ки је, 
ца ре ва Ју ди ни јех. виђење
2. Чуј те, не бе са, и слу шај, Зе мљо; јер Го-

спод го во ри: Си но ве од го јих и по ди гох, а 
они се од вр го ше од Ме не. одвојише
3. Во по зна је го спо да ра сво је га и ма га-

рац ја сле го спо да ра сво је га, а Изра иљ не 
по зна је, на род Мој не ра зу ми је.
4. Да гр је шна на ро да, на ро да огре зла у 

бе за ко њу, нараштаја зли ко вач ко га, си-
но  ва по ква ре ни јех! Оста ви ше Го спо да, 
пре зре ше Све ца Изра и ље ва, от сту пи ше 
на траг.
5. Што би сте још би ли би је ни кад се све 

ви ше од ме ће те? Сва је гла ва бо ле сна и све 
ср це из не мо гло.
6. Од пе те до гла ве не ма ни шта здра ва, 

не го убој и мо дри це и ра не гно ја ве, ни ис-
ци је ђе не ни за ви је не ни уљем за бла же не.
7. Зе мља је ва ша пу ста, гра до ви ва ши ог-

њем по па ље ни; ва ше њи ве је ду ту ђи ни на 
ва ше очи, и пу стош је као што опу сто ша-
ва ју ту ђи ни.
8. И оста кћи си он ска као ко ли ба у ви но-

гра ду, као сје ни ца у гра ди ни од кра ста-
ва ца, као град оп ко љен.
9. Да нам Го спод над вој ска ма ни је оста-

вио ма ло Остат ка, би ли би смо као Со дом, 
из јед на чи ли би смо се с Го мо ром.
10. Чуј те ри јеч Го спод њу, кне зо ви со дом-

ски, по слу шај те за кон Бо га на ше га, на-
ро де го мор ски!
11. Што ће Ми мно штво жр та ва ва ших, 

ве ли Го спод. Сит сам жр та ва *па ље ни ца од 
ов но ва и пре ти ли не од го је не сто ке, и не 
ма рим за крв јун чи ју и јаг ње ћу и ја ре ћу.

*Псал. 50,8.
12. Кад до ла зи те да се по ка же те пре да 

Мном, ко иште то од вас, да га зи те по 
Мом три је му?
13. Не при но си те ви ше жр тве за луд не; 

на кад га дим се; а о Мла ди на ма и Су бо-

та ма и о са зи ва њу скуп шти не не мо гу 
под но си ти бе за ко ња и свет ко ви не.
14. На Мла ди не ва ше и на пра зни ке 

ва ше мр зи ду ша Мо ја, до са ди ше Ми, до-
ди ја Ми под но си ти.
15. За то кад ши ри те ру ке сво је, за кла њам 

очи сво је од вас; и кад мно жи те *мо ли тве, 
не слу шам; ру ке су ва ше пу не кр ви.

*1.Тим. 2,8.
16. Умиј те се, очи сти те се, укло ни те зло ћу 

дје ла сво јих ис пред очи ју Мо јих, пре ста-
ни те зло чи ни ти.
17. Учи те се до бро чи ни ти, тра жи те 

прав ду, ис пра вљај те по тла че но га, да ји те 
пра ви цу си ро ти, бра ни те удо ви цу.
18. Та да до ђи те, ве ли *Го спод, па ће мо се 

су ди ти: Ако гри је си ва ши бу ду као скер-
лет, по ста ће би је ли као сни јег; ако бу ду 
цр ве ни као цр вац, по ста ће као ву на.

*1.Сам. 12,7.  тканина црвене боје
19. Ако хо ће те слу ша ти, до бра зе маљ ска 

је шће те.
20. Ако ли не ће те, не го бу де те не по-

кор ни, мач ће вас по је сти, јер уста Го-
спод ња ре ко ше.
21. Ка ко по ста блудница вјер ни град? 

Пун би ја ше пра ви це, прав да на ста ва ше у 
ње му, а са да крв ни ци.
22. Сре бро тво је по ста тро ска, ви но 

тво је по ми је ша се с во дом.
23. Кне зо ви су тво ји *од мет ни ци и дру-

го ви лу пе жи ма; сва ки ми лу је ми то и иде 
за да ро ви ма; си ро ти не да ју пра ви це, и 
пар ни ца удо вич ка не до ла зи пред њих.

*Ос. 9,15.
24. За то го во ри *Го спод, Го спод над вој-

ска ма, Сил ни Изра и љев: Аха, из до во љи  ћу 
се на про тив ни ци ма сво јим, и осве ти ћу се 
не при ја те љи ма сво јим. *5.Мој. 28,63.
25. И окре ну ћу ру ку сво ју на те, и са же ћи 

ћу тро ску тво ју да те пре чи стим, и укло-
ни ћу све оло во тво је.
26. И по ста ви ћу ти опет су ди је као при је, 

и са вјет ни ке као ис по чет ка; та да ћеш се 
зва ти град пра вед ни, град вјер ни.
27. Сион ће се от ку пи ти су дом, и прав-

дом они ко ји се у њега вра те.

П
РА

Ш
ТА

Њ
Е

КЊИ ГА ПРО РО КА ИСА И ЈЕ



– 594 –

28. А од мет ни ци и гр је шни ци сви ће се са-
тр ти, и ко ји оста вља ју Го спо да, из ги ну ће.
29. Јер ће те се по сра ми ти од га је ва ко је 

жеље сте, и за сти дје ти се од вр то ва ко је 
иза бра сте.
30. Јер ће те би ти као храст ко је му опа да 

ли шће и као врт у коме не ма во де.
31. И би ће ју нак као ку чи на и дје ло ње-

го во као искра, и обо је ће се за па ли ти, и 
не ће би ти ни ко га да уга си.

грубо конопљино влакно

Из Сиона долази спасење и мир свијем 
народима; али ће се најприје судити

Израиљу који се клања идолима.

2. Ри јеч ко ја до ђе у виђењу Иса-
и ји си ну Амо со ву за Ју ду и за 

Је ру са лим.
2. Би ће у по то ња вре ме на го ра до ма Го-

спод ње га утвр ђе на уврх го ра и уз ви ше на 
из над ху мо ва, и стје ца ће се к њој сви на-
ро ди.
3. И ићи ће мно ги на ро ди го во ре ћи: Хо-

ди те да иде мо на го ру Го спод њу, у дом 
Бо га Ја ко вље ва, и учи ће нас сво јим пу-
те ви ма, и хо ди ће мо ста за ма Ње го ви јем; 
јер ће из Си о на иза ћи за кон, и ри јеч Го-
спод ња из Је ру са ли ма.
4. И су ди ће ме ђу на ро ди ма, и ка ра ће 

мно ге на ро де, те ће рас ко ва ти ма че ве 
сво је на ра о ни ке, и ко пља сво ја на ср по ве, 
не ће ди за ти ма ча на род на на род, ни ти ће 
се ви ше учи ти бо ју.
5. До ме Ја ко вљев, хо ди да иде мо по свје-

тло сти Го спод њој.
6. Али си оста вио свој на род, дом Ја ко-

вљев, јер су пу ни за ла ис точ ни јех и га-
та ју као Фи ли сте ји, и ми ли су им си но ви 
ту ђин ски. врачања
7. И зе мља је њи хо ва пу на сре бра и зла та, 

и бла гу њи хо ву не ма кра ја; зе мља је њи-
хо ва пу на ко ња, и ко ли ма њи хо ви јем 
не ма кра ја.
8. Пу на је зе мља њи хо ва и идо ла; дје лу 

ру ку сво јих кла ња ју се, што на чи ни ше 
пр сти њи хо ви.
9. И кла ња ју се про сти љу ди, и са ви ја ју се 

глав ни љу ди; не мој им опро сти ти.
10. Уђи у сти је ну, и са криј се у прах од 

стра ха Го спод ње га и од сла ве ве ли чан-
ства Ње го ва.

11. По но си те очи чо вје чи је по ни зи ће се, 
и ви си на људ ска угну ће се, а *Го спод ће 
сам би ти уз ви шен у онај дан. *Иса. 2,17.
12. Јер ће до ћи дан *Го спо да над вој ска ма 

на све охо ле и по но си те и на сва ко га ко ји 
се по ди же, те ће би ти по ни же ни, *Мих. 2,3.
13. И на све ке дре ли ван ске ве ли ке и ви-

со ке и на све хра сто ве ва сан ске,
14. И на све го ре ви со ке и на све ху мо ве 

из диг ну те,
15. И на сва ку ку лу ви со ку и на сва ки зид 

твр ди,
16. И на све *ла ђе тар си јске и на све ли-

ко ве ми ле. *Иса. 23,14.
17. Та да ће се по но си тост људ ска угну ти 

и ви си на се људ ска по ни зи ти, и Го спод ће 
сам би ти уз ви шен у онај дан.
18. И идо ла ће не ста ти са сви јем.
19. И љу ди ће ићи у пе ћи не ка ме не и у 

ру пе зе маљ ске од стра ха *Го спод ње га и 
од сла ве ве ли чан ства Ње го ва, кад уста не 
да по тре †Зе мљу. *2.Сол. 1,9. †Агеј 2,6.
20. Та да ће ба ци ти чо вјек идо ле сво је 

сре бр не и идо ле сво је злат не, ко је на чи ни 
се би да им се кла ња, кр ти ца ма и сли је пи-
јем ми шеви ма,
21. Ула зе ћи у ра сје ли не ка ме не и у пе-

ћи не ка ме не од стра ха *Го спод ње га и од 
сла ве ве ли чан ства Ње го ва, кад уста не да 
по тре Зе мљу. *Иса. 2,10.
22. Про ђи те се чо вје ка, ко је му је дах у 

но су; јер шта ври је ди?

Суд због гријеха народнијех 
и због женске таштине.

3.Јер гле, Го спод, Го спод над вој ска ма 
узе ће Је ру са ли му и Ју ди пот по ру 

и по моћ, сва ку пот по ру у хље бу и сва ку 
пот по ру у во ди,
2. Ју на ка и вој ни ка, су ди ју и про ро ка, и 

му дра ца и стар ца,
3. Пе де сет ни ка и углед на чо вје ка, и са-

вјет ни ка и вје шта умјет ни ка и чо вје ка 
рје чи та.
4. И да ћу им кне зо ве мла ди ће, и дје ца ће 

им би ти го спо да ри.
5. И чи ни ће си лу у на ро ду је дан дру-

го ме и сва ки бли жње му сво је му; ди је те 
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ће уста ја ти на стар ца и не по штен чо вјек 
на по ште на.
6. И чо вјек ће ухва ти ти бра та сво је га из 

ку ће оца сво је га го во ре ћи: Имаш ха љи ну, 
бу ди нам кнез, овај ра сап не ка је под тво-
јом ру ком. расуло
7. А он ће се за кле ти у онај дан го во ре ћи: 

Не ћу би ти ље кар, ни ти имам ку ћи хље ба 
ни ха љи не, не по ста вљај те ме кне зом на-
ро ду.
8. Јер се обо ри Је ру са лим и Ју да па де, јер 

се је зик њи хов и дје ла њи хо ва про ти ве 
Го спо ду да дра же очи сла ве Ње го ве.

пркосе
9. Што се ви ди на ли цу њи хо ву свје до чи 

на њих, раз гла шу ју гри јех свој као Со дом, 
не та је; те шко ду ши њи хо вој, јер са ми 
се би чи не зло.
10. Ре ци те пра вед ни ку да ће му до бро 

би ти, јер ће је сти плод од дје ла сво јих.
11. Те шко без бо жни ку! Зло ће му би ти, 

јер ће му се на пла ти ти ру ке ње го ве.
12. На ро ду мо је му чи не си лу дје ца, и 

же не су им го спо да ри. На ро де мој, ко ји те 
во де, за во де те, и ква ре пут хо да тво је га.
13. Уста је Го спод на пар бу, сто ји да су ди 

на ро ди ма.
14. Го спод ће до ћи на суд са стар је ши-

на ма на ро да сво је га и с кне зо ви ма ње го-
ви јем, јер ви по тр сте *ви но град, гра беж 
од си ро ма ха у ва шим је ку ћа ма. *Мат. 21,33.
15. За што га зи те на род Мој и ли це си ро-

ма си ма са ти ре те, го во ри Го спод, Го спод 
над вој ска ма.
16. Још го во ри *Го спод: Што се по ни је ше 

кће ри си он ске и иду опру же на вра та и 
на ми гу ју ћи очи ма, сит но ко ра ча ју и зве-
ке ћу но га ма, *1.О цар. 16,13.
17. За то ће Го спод учи ни ти да оће ла ви 

тје ме кће ри ма си он ским, и от кри ће Го-
спод го ло ти њу њи хо ву.
18. Та да ће Го спод ски ну ти на кит с обу ће 

и ве зо ве и мје се чи ће,
19. Ни зо ве и лан чи ће и тре пе тљи ке,
20. Уко сни ке и под ве зе и по ја се и ста-

кал ца ми ри сна и обо це,
21. Пр сте не и по че о ни ке,
22. Све ча не ха љи не и огр та че и при је-

вје се и то бо це,

23. И огле да ла и ко шу љи це и огла вља и 
по кри ва ла.
24. И мје сто ми ри са би ће смрад, и мје-

сто по ја са рас по ја си на, мје сто пле те ни ца 
ће ла, мје сто ши ро ких ску та при па са на 
вре ћа, и мје сто ље по те огор је ли на.
25. Тво ји ће љу ди па сти од ма ча и ју на ци 

тво ји у ра ту.
26. И ту жи ће и пла ка ће вра та ње го ва, а 

он ће пуст ле жа ти на *зе мљи. *Јер. 14,2.

О Месијином спасењу.

4.И у оно ври је ме се дам ће *же на 
ухва ти ти јед но га чо вје ка го во-

ре ћи: Свој ће мо хљеб је сти и сво је ће мо 
оди је ло но си ти, са мо да се зо ве мо тво јим 
име ном, ски ни с нас сра мо ту. *Јер. 31,22.
2. У оно ври је ме би ће кли ца Го спод ња на 

сла ву и част, и плод зе маљ ски на кра со ту 
и ди ку Остат ку Изра и ље ву.
3. И ко оста не у Си о ну и ко још бу де у Је-

ру са ли му, зва ће се свет, сва ки ко бу де за-
пи сан за жи вот у Је ру са ли му,
4. Кад Го спод опе ре не чи сто ту кће ри си-

он ских и из Је ру са ли ма очи сти крв ње-
го ву ду хом ко ји су ди и са жи же.
5. Го спод ће ство ри ти над сва ким ста ном 

на го ри си он ској и над збо ро ви ма ње-
зи ни јем облак да њу с ди мом и свје тлост 
пла ме на ог ње но га но ћу, јер ће над свијем 
Сла ва би ти за клон.
6. И би ће сјеница, да сје ном за кла ња 

да њу од вру ћи не и да бу де уто чи ште и за-
клон од по пла ве и од да жда.

Прича о неродну винограду Господњем. 
Пријетња Божијим судом, особито 

непријатељскијем упадом.

5. За пје ва ћу са да Дра го ме сво је му 
пје  сму дра го га сво је га о ви но-

гра ду Ње го ву. Дра ги мој има ви но град на 
род ну бр да шцу.
2. И огра ди га, и отри је би из ње га ка-

ме ње, и на са ди га пле ме ни том ло зом, и 
са зи да ку лу усред ње га, и ис ко па пив-
ни цу у ње му, и по че ка да ро ди гро жђем, 
а он ро ди ви ња гом.
3. Па са да, ста нов ни ци је ру са лим ски и 

љу ди Ју деј ци, су ди те из ме ђу Ме не и ви-
но гра да Мо је га.
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4. Шта је још тре ба ло чи ни ти ви но гра ду 
Мо је му што му не учи них? Кад че ках да 
ро ди гро жђем, за што ро ди ви ња гом?
5. Са да ћу вам ка за ти шта ћу учи ни ти ви-

но гра ду сво је му. Обо ри ћу му огра ду, не ка 
опу сти; раз ва ли ћу му зид, не ка се по га зи;
6. Упар ло жи ћу га, не ће се ре за ти ни ко-

па ти, не го ће ра сти чкаљ и тр ње, и за по-
вје ди ћу обла ци ма да не пу шта ју ви ше да-
жда на њ.
7. Да, ви но град је Го спо да над вој ска ма 

дом Изра и љев, и љу ди су Ју деј ци ми ли 
сад Ње гов; Он че ка суд, а гле на си ља, че ка 
прав ду, а гле ви ке.
8. Те шко вама ко ји са ста вља те ку ћу с ку-

ћом, и њи ву на њи ву на ста вља те, да већ не 
бу де мје ста и ви са ми оста не те у зе мљи.
9. Од Го спо да над вој ска ма чух: Мно ге 

ку ће опу стје ће, у ве ли ким и ли је пи јем 
не ће би ти ни ко га.
10. Јер ће де сет ра ла ви но гра да да ти је дан 

ват, и *го мер сје ме на да ће ефу.
колико узоре пар волова  *3.Мој. 27,16.

11. Те шко они ма ко ји ра не, те иду на си-
ло ви то пи ће и оста ју до мра ка док их 
ви но рас па ли.
12. И на го зба ма су им харфе и псал-

ти ри и буб њи и сви ра ле и ви но; а не 
гле да ју на дјела Го спод ња и не ви де ра да 
ру ку Ње го ви јех.
13. За то се на род мој од ве де у роп ство 

што не зна ју, и ко је по шту је гла ду ју, и 
људ ство ње го во ги не од же ђи. узорни људи
14. За то се ра ши рио гроб и раз ва лио 

ждри је ло сво је пре већ, и си ћи ће у њ 
сла ва ње го ва и мно штво ње го во и вре ва 
ње го ва и ко ји се ве се ле у ње му.
15. И по гну ће се прост чо вјек, и ви со ки ће 

се по ни зи ти, и по но си те очи обо ри ће се;
16. Го спод над вој ска ма уз ви си ће се су-

дом, и Бог све ти по све ти ће се прав дом.
17. И ја гањ ци ће па сти по свом оби ча ју, 

и до шља ци ће је сти с пу сти јех мје ста 
пре ти ли ну.
18. Те шко они ма ко ји ву ку бе за ко ње 

узи ца ма од та шти не, и гри јех као ужем 
кол ским,
19. Ко ји го во ре: Не ка по хи ти, не ка бр зо 

до ђе дје ло Ње го во, да ви ди мо, и не ка се 
при бли жи и до ђе што је на у мио Све тац 
Изра и љев, да по зна мо.

20. Те шко они ма ко ји зло зо ву до бро, а 
до бро зло, ко ји пра ве од мра ка свје тлост 
а од свје тло сти мрак, ко ји пра ве од гор-
ко га слат ко а од слат ко га гор ко.
21. Те шко они ма ко ји ми сле да су му дри, 

и са ми су се би ра зум ни.
22. Те шко они ма ко ји су ја ки пи ти ви но 

и ју на ци у ми је ша њу си ло ви та пи ћа.
23. Ко ји прав да ју без бо жни ка за по клон, 

а пра вед ни ма узи ма ју прав ду.
24. За то као што огањ про жди ре стр-

њи ку и сла ме не ста је у пла ме ну, та ко ће 
ко ри јен њи хов би ти као тру леж и цви јет 
њи хов оти ћи ће као прах, јер од ба ци ше 
за кон Го спо да над вој ска ма и пре зре ше 
*ри јеч Све ца †Изра и ље ва.

*Јо ван 12,48. †1.О цар. 17,14.
25. За то се рас па ли гњев Го спод њи на на-

род Ње гов, и мах нув ру ком сво јом на њ 
уда ри га да се го ре за др ма ше и мр тва тје-
ле са ње го ва бјеху као бла то по ули ца ма. 
Код све га то га гњев се Ње гов не од вра ти, 
не го је ру ка Ње го ва још по диг ну та.
26. И по диг ну ће *за ста ву на ро ди ма даљ-

ни јем, и за зви жда ће им с кра ја зе мље; и 
гле, они ће до ћи од мах, бр зо. *Иса. 18,3.
27. Не ће би ти ме ђу њи ма умор на ни су-

ста ла, ни дре мљи ва ни сањи ва, ни ко ме се 
не ће рас па са ти по јас око ње га, ни ти ће се 
ко ме от ки ну ти ре мен на обу ћи.
28. Стри је ле ће им би ти оштре, и сви лу-

ко ви њи хо ви за пе ти; ко пи та у ко ња њи-
хо ви јех би ће као кре мен и точ ко ви њи-
хо ви као ви хор.
29. Ри ка ће им би ти као у ла ва, и ри ка ће 

као ла ви ћи; бу ча ће и угра би ће пли јен и 
од ни је ти га, и не ће би ти ни ко га да от ме.
30. Бу ча ће над њим у то ври је ме као што 

мо ре бу чи. Та да ће по гле да ти на Зе мљу, а 
то мрак и страх, и *свје тлост ће се по мра-
чи ти над по ги бљу њи хо вом. *Јер. 13,16.

Исаијино виђење славе Господње 
и позив да пророкује.

6.Го ди не ко је умри је цар Ози ја ви  -
дјех *Го спо да гдје сје ди на †при  је-

сто лу ви со ку и из диг ну ту, и скут Му ис пу-
ња ва ше цр кву. *1.О цар. 22,19. †Је зек. 1,26.
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2. Се ра фи ми ста ја ху ви ше ње га, сва ки 
од њих има ше шест кри ла: Двје ма за кла-
ња ше ли це сво је и двје ма за кла ња ше но ге 
сво је, а двје ма ле ћа ше.
3. И ви ка ху је дан дру го ме го во ре ћи: 

Свет, Свет, Свет је Го спод над вој ска ма; 
пу на је сва зе мља сла ве Ње го ве.
4. И за др ма ше се пра го ви на вра ти ма 

од гла са ко јим ви ка ху, и дом се на пу ни 
ди ма.
5. И ре кох: Ја ох ме ни, по ги бох, јер сам чо-

вјек не чи сти јех уса на, и жи вим усред на-
ро да не чи сти јех уса на, јер Ца ра Го спо да 
над вој ска ма ви дјех сво јим очи ма.
6. А је дан од се ра фи ма до ле тје к ме ни др-

же ћи у ру ци жив угљен, ко ји узе с ол та ра 
кли је шти ма,
7. И до та че се уста мо јих и ре че: Ево, ово 

се до та че уста тво јих, и бе за ко ње тво је 
узе се, и гри јех твој очи сти се.
8. По том чух глас Го спод њи гдје ре че: 

Ко га ћу по сла ти? И ко ће нам ићи? А ја ре-
кох: Ево ме не, по шљи ме не.
9. А Он ре че: Иди, и ре ци то ме на ро ду: 

*Слу шај те али не ће те ра зу мје ти, гле дај те 
али не ће те по зна ти.

*Мат. 13,14; Јован 12,30; Дјела 28,26.
10. Учи ни да оде бља ср це то ме на ро ду и 

уши да им оте жа ју, и очи им за тво ри, да 
не ви де очи ма сво јим и уши ма сво јим да 
не чу ју и ср цем сво јим да не ра зу ми ју и не 
обра те се и не ис ци је ле.
11. А ја ре кох: До кле Го спо де? А Он ре че: 

До кле не опу сте гра до ви да бу ду без ста-
нов ни ка и ку ће да бу ду без љу ди, и *зе мља 
до кле са сви јем не опу сти, *Иса. 24,3.
12. И до кле *Го спод опра ви да ле ко љу де 

и бу де са ма пу стош у †зе мљи.
*5.Мој. 28,64.   пошаље   †Иса. 10,23.

13. Али ће још би ти у њој де се ти на, па ће 
се и она за тр ти; али као храст или бри јест 
ко ји ма и кад зба це ли шће оста је ста бло, 
та ко ће све то сје ме би ти ње зи но ста бло.

Јерусалим у невољи због Сираца 
и Израиљаца. Утјешно обрицање 
Емануила. Казна преко Асираца.

7.У ври је ме Аха за си на Јо та ма си на 
Ози је ца ра Ју ди на до ђе *Ре син 

цар сир ски и Фе кај син Ре ма ли јин цар 
Изра и љев на Је ру са лим да га би ју, али га 
не мо го ше узе ти. *2.О цар. 16,5.
2. И до ђе глас до му Да ви до ву и ре ко ше: 

Си ри ја се сло жи с Је фре мом. А ср це Аха-
зо во и ср це на ро да ње го ва ус треп та као 
др ве ће у шу ми од вје тра.
3. Та да ре че Го спод Иса и ји: Изи ђи на су-

срет Аха зу, ти и Се ар-Ја сув син твој, на-
крај ја за гор ње га је зе ра, на пут код по ља 
Бје ља ре ва. водопровода
4. И ре ци му: Чу вај се и бу ди ми ран, не 

бој се и ср це тво је не ка се не пла ши од два 
кра ја ови јех гла вњи што се пу ше, од ра-
с па ље но га гње ва Ре си но ва и сир ско га и 
си на Ре ма ли ји на.
5. Што се Сир ци и Је фрем и син Ре ма ли-

јин до го во ри ше на тво је зло го во ре ћи:
6. Хај де мо на Ју деј у да јој до са ди мо и да 

је осво ји мо и да по ста ви мо у њој ца рем 
си на Та ве и ло ва;
7. За то ова ко ве ли Го спод Бог: Не ће се то 

учи ни ти, не ће би ти.
8. Јер је гла ва Си ри ји Да ма ск, а Да ма ску 

је гла ва Ре син; и до ше зде сет и пет го ди на 
са тр ће се Је фрем, та ко да ви ше не ће би ти 
на род.
9. И гла ва је Је фре му Са ма ри ја, а Са ма-

ри ји је гла ва син Ре ма ли јин. Ако не вје ру-
је те, не ће те се одр жа ти.
10. И још ре че Го спод Аха зу го во ре ћи:
11. Ишти знак од Го спо да Бо га сво је га, 

ишти оздо из ду би не или озго с ви си не.
12. А Ахаз ре че: Не ћу иска ти, ни ти ћу ку-

ша ти Го спо да.
13. Та да ре че Иса и ја: Слу шај те са да, до ме 

Да ви дов; ма ло ли вам је што до са ђу је те 
љу ди ма, не го до са ђу је те и Бо гу мо је му?
14. За то ће вам сам Го спод да ти знак: Ето 

дје вој ка ће за труд ње ти и ро ди ће си на, и 
на дје ну ће му име *Ема ну и ло. *Мат. 1,23.
15. Ма сло и мед је шће, до кле не на у чи од-

ба ци ти зло а иза бра ти до бро.

С
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16. Јер при је не го на у чи ди је те од ба ци ти 
зло, а иза бра ти до бро, оста ви ће зе мљу, на 
ко ју се га диш, два ца ра ње зи на.
17. *Го спод ће пу сти ти на те и на на род 

твој и на дом оца тво је га да не, ка квих 
ни је би ло откад се Је фрем одво ји од Ју де, 
пре ко †ца ра Асир ско га.

*2.Днев. 28,19. †1.О цар. 12,16.
18. И та да ће Го спод за зви жда ти му ха ма 

ко је су на крај ри је ка ми сир ских, и пче-
ла ма ко је су у зе мљи Асир ској;
19. И до ћи ће и по па да ће све у пу сте до-

ли не и у ка ме не ра сје ли не и на све че сте 
и на сва ко дрв це. честаре
20. Та да ће Го спод обри ја ти бри твом за ку-

пље ном ис пре ко Ри је ке, ца рем асир ским, 
гла ву и дла ке по но га ма, и *бра ду сву.

Еуфрата  *Је зек. 5,1.
21. И та да ко са чу ва кра ви цу и дви је ов це,
22. Од мно штва мли је ка што ће да ва ти 

је шће ма сло; јер ма сло и мед је шће ко год 
оста не у зе мљи.
23. И та да ће сва ко мје сто гдје има ти-

су ћа чо ко та за ти су ћу сре бр ни ка за ра сти 
у чкаљ и тр ње.
24. Са стри је ла ма и лу ком ићи ће се 

она мо, јер ће сва зе мља би ти чкаљ и тр ње.
25. А на све го ре ко је су се ко па ле мо ти-

ком, на њих не ће до ћи страх од чка ља и 
тр ња, не го ће би ти ис пуст во ло ви ма и 
га зи ће их ов це. пашњак

Утјеха вјернијех у злијем 
временима. Опомена да се вјерује 

у Бога живога.

8.И ре че ми Го спод: Узми књи гу ве  -
ли ку и на пи ши у њој пи смом чо-

вје чи јим: Брзо пли јени, хи тро гра би.
2. И узех вјер не свје до ке, Ури ју све ште-

ни ка и За ха ри ју си на Је ве ре хи ји на.
3. По том при сту пих к про ро чи ци, и она 

затруд ње и ро ди си на. А Го спод ми ре че: 
На дје ни му име: Брзо пли јени, хи тро 
гра би. Махер-Шалал-Хаш-Ваз
4. Јер при је не го ди је те на у чи ви ка ти: 

Оче мој и мај ко мо ја, од ни је ће се бла го 
да ма штан ско и пли јен са ма риј ски пред 
ца рем асир ским.
5. И још ми ре че Го спод го во ре ћи:

6. Што овај на род не ма ри за во ду си ло-
ам ску ко ја те че ти хо, и ра ду је се Ре си ну и 
си ну Ре ма ли ји ну,
7. За то, ево, Го спод ће на ве сти на њих 

во ду из Ри је ке сил ну и ве ли ку, ца ра асир-
ско га и сву сла ву ње го ву, те ће иза ћи из 
сви јех по то ка сво јих, и те ћи ће по врх сви-
јех бре го ва сво јих,
8. И на ва ли ће пре ко Ју де, пла ви ће и ра-

зли ва ће се и до ћи до гр ла, и кри ла ће јој се 
ра ши ри ти пре ко све ко ли ке зе мље тво је, 
Ема ну и ло!
9. Здру жуј те се, на ро ди, али ће те се по-

тр ти; чуј те сви ко ји сте у даљ ној зе мљи: 
Ору жај те се, али ће те се по тр ти; ору жај те 
се, али ће те се по тр ти.
10. До го ва рај те се, до го вор ће вам се ра-

зби ти: Ре ци те ри јеч, не ће би ти од ње ни-
шта, јер је с на ма Бог.
11. Јер ми ова ко ре че Го спод ухва тив ши 

ме за ру ку и опо ме нув ши ме да не идем 
пу тем ово га на ро да, го во ре ћи:
12. Не го во ри те бу на, кад год овај на род 

ка же бу на, и не бој те се че га се он бо ји, и 
не пла ши те се.
13. Го спо да над вој ска ма све ти те; и Он 

не ка вам је страх и бо ја зан.
14. И би ће вам *Све ти ња, а ка мен за спо-

ти ца ње и сти је на за са бла зан об је ма до мо-
ви ма Изра и ље ви јем, зам ка и мре жа ста-
нов ни ци ма је ру са лим ским. *Је зек. 11,16.
15. И спо так ну ће се мно ги и па шће и са-

тр ће се, за пле шће се и ухва ти ће се.
16. Све жи свје до чан ство, за пе ча ти за кон 

мо јим уче ни ци ма.
17. Че ка ћу, да кле, Го спо да, ко ји је са крио 

ли це сво је од до ма Ја ко вље ва, и узда ћу се 
у Њега.
18. Ево ја и *дје ца ко ју ми је дао Го спод је-

смо знак и †чу до Изра и љу од Го спо да над 
вој ска ма, ко ји на ста ва на го ри Си о ну.

*Је вр. 2,13. †Иса. 20,3.
19. И ако вам ре ку: Пи тај те вра че и га та ре, 

ко ји шап ћу и мр мља ју; ре ци те: Не тре ба 
ли на род да пи та Бо га сво је га, или ће пи-
та ти *мр тве мје сто жи ви јех? *Иса. 26,14.
20. За кон и свје до чан ство тра жи те. Ако 

ли ко не го во ри та ко, ње му не ма зо ре.
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21. И хо ди ће по Зе мљи по ту ца ју ћи се и 
гла ду ју ћи; и кад бу де гла дан, љу ти ће се и 
псо ва ти *ца ра сво је га и Бо га сво је га го ре.

*2.О цар. 3,10.
22. А кад по гле да на *Зе мљу, а то не во ља 

и мрак и те шка му ка, и он за гнан у та му.
*Иса. 5,30.

Месијино рођење, име и царство. 
Суд Израиљу.

9.Али не ће се она ко за мра чи ти 
при ти је шње на *зе мља као при је 

кад се до та че зе мље †За ву ло но ве и зе-
мље ‡Неф та ли мо ве, или као по сли је кад 
до са ђи ва ше на пу ту к мо ру с оне стра не 
Јор да на Га ли ле ји не зна бо жач кој.

*2.О цар. 15,29. †Мат. 4,15. ‡2.Днев. 16,4.
2. На род ко ји хо ди у та ми ви дје ће ви-

дје ло ве ли ко, и они ма ко ји сје де у зе мљи 
гдје је смрт ни сјен за сви је тли ће ви дје ло.
3. Умно жио си на род, и уве ли чао си му 

ра до ст; и ра до ва ће се пред То бом као што 
се ра ду ју о же тви, као што се ве се ле кад 
ди је ле пли јен.
4. Јер си сло мио ја рам у коме ву ци ја ше, и 

штап ко јим га би ја ху по пле ћи ма и па ли цу 
на сил ни ка ње го ва као у дан ма ди јан ски.
5. Јер ће обу ћа сва ко га рат ни ка ко ји се 

би је у гра ји и оди је ло у крв ува ља но из-
гор је ти и би ти хра на ог њу.
6. Јер нам се ро ди Ди је те, Син нам се 

да де, ко је му је власт на ра ме ну, и име ће 
Му би ти: Див ни, Са вјет ник, Бог сил ни, 
Отац вјеч ни, Кнез мир ни.
7. Без кра ја ће ра сти власт и мир на при-

је сто лу Да ви до ву и у цар ству ње го ву да се 
уре ди и утвр ди су дом и прав дом от са да 
до ви је ка. То ће учи ни ти рев ност Го спо да 
над вој ска ма.
8. Го спод по сла ри јеч Ја ко ву, и она па де 

у Изра и љу.
9. И зна ће сав на род, Је фрем и ста нов-

ни ци са ма риј ски, ко ји охо ло и по но си та 
ср ца го во ре:
10. Па до ше опе ке, али ће мо ми зи да ти од 

те са на ка ме на; ду до ви су по сје че ни, али 
ће мо ми за ми је ни ти ке дри ма.

дивље смокве
11. Али ће Го спод по диг ну ти про тив-

ни ке Ре си но ве на њ, и ску пи ће не при ја-
те ље ње го ве,

12. Сир це с ис то ка и Фи ли сте је са за па да, 
те ће ждри је ти Изра и ља на сва уста. Код 
све га то га не ће се од вра ти ти *гњев Ње гов, 
не го ће ру ка Ње го ва још би ти по диг ну та.

*Иса. 5,25.
13. Јер се на род не ће обра ти ти к Оно ме 

ко га би је, и не ће тра жи ти *Го спо да над 
вој ска ма. *Јер. 5,3.
14. За то ће от сје ћи Го спод Изра и љу гла ву 

и реп, гра ну и си ту у је дан дан. палму
15. Стар је ши на и угле дан чо вјек то је гла-

 ва, а *про рок ко ји учи лаж то је реп. *Ос. 4,5.
16. Јер ко ји во де тај на род, они га за во де, 

а ко је во де, они су про па ли.
17. За то се Го спод не ће ра до ва ти мла ди-

ћи ма ње го ви јем, и на си ро те ње го ве и на 
удо ви це ње го ве не ће се сми ло ва ти, јер 
су сви ко ли ки ли це мје ри и зли ков ци, и 
сва ка уста го во ре не ва љал ство. Код све га 
то га не ће се од вра ти ти гњев Ње гов, не го 
ће ру ка Ње го ва још би ти по диг ну та.
18. Јер ће се раз гор је ти без бо жност као 

*огањ, ко ји са же же чкаљ и тр ње, па упа ли 
гу сту шу му, те оти де у дим ви со ко.

*Псал. 83,14.
19. Од гње ва Го спо да над вој ска ма за мра-

чи ће се зе мља и на род ће би ти као хра на 
ог њу, ни ко не ће по жа ли ти бра та сво је га.
20. И згра би ће с де сне стра не, па ће опет 

би ти гла дан, и је шће с ли је ве стра не, па се 
опет не ће на си ти ти; сва ки ће је сти ме со 
од ми ши це сво је,
21. Ма на си ја *Је фре ма, и Је фрем Ма на-

си ју, а обо ји ца ће се сло жи ти на †Ју ду. Код 
све га то га не ће се од вра ти ти гњев Ње гов, 
не го ће ру ка Ње го ва још би ти по диг ну та.

*Иса. 11,13. †Зах. 11,14.

Казна за неправедне судије. 
Асирова суровост и понижење.

Остатак у Израиљу обраћа се Богу.

10.Те шко они ма ко ји по ста вља ју 
за ко не не пра вед не и ко ји пи-

шу не прав ду,
2. Да од би ју од су да убо ге, и да оти ма ју 

пра ви цу си ро ма си ма на ро да Мо је га, да би 
им пли јен би ле удо ви це и си ро те гра беж.
3. А што ће те чи ни ти у дан по хо ђе ња и 

по ги бли ко ја ће до ћи из да ле ка? Ко ме ће те 

М
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Р
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при бје ћи за по моћ? Гдје ли ће те оста ви ти 
сла ву сво ју?
4. Да се не бисте уни зи ли ме ђу ро бље и 

ме ђу по би је не па ли? Код све га то га не ће 
се од вра ти ти гњев Ње гов, не го ће ру ка 
Ње го ва још би ти по диг ну та.
5. Те шко Аси ру, ши би гње ва Мо је га, ако 

и јест па ли ца у ру ци ње го вој Мо ја ја рост.
6. На на род ли це мјер ни по сла ћу га, и за-

по вје ди ћу му за на род на ко ји се гње вим, 
да пли је ни и оти ма, и да га из га зи као 
бла то на ули ца ма.
7. Али он не ће та ко ми сли ти и ср це ње-

го во не ће та ко су ди ти, не го му је у ср цу да 
за тре и ис три је би мно ге на ро де.
8. Јер ће ре ћи: Кне зо ви мо ји ни је су ли 

сви ца ре ви?
9. Ни је ли Ха лан као Хар хе мис? Ни је ли 

Емат као Ар фад? Ни је ли Са ма ри ја као 
Да ма ск? Каркемис
10. Ка ко је ру ка мо ја на шла цар ства ла-

жни јех бо го ва, ко јих ли ко ви би ја ху ја чи 
од је ру са лим ских и са ма риј ских,
11. Не ћу ли учи ни ти Је ру са ли му и ње го-

ви јем ла жни јем бо го ви ма она ко ка ко сам 
учи нио Са ма ри ји и ње зи ни јем ла жни јем 
бо го ви ма?
12. Али кад свр ши Го спод све дје ло сво је 

на го ри си он ској и у Је ру са ли му, та да ћу 
об и ћи плод охо ло га ср ца ца ра асир ско га 
и сла ву по но си ти јех очи ју ње го ви јех.
13. Јер ре че: Кр је по шћу ру ке сво је учи-

них и му дро шћу сво јом, јер сам ра зу ман; 
и пре мје стих ме ђе на ро ди ма и бла го њи-
хо во за пли је них и као ју нак обо рих ста-
нов ни ке.
14. И ру ка мо ја на ђе као гни је здо бо гат-

ство у на ро да, и ка ко се ку пе јај ца оста-
вље на та ко по ку пих сву зе мљу, и не би 
ни ко га да мак не кри лом или да отво ри 
уста и пи сне.
15. Хо ће ли се сје ки ра ве ли ча ти над они-

јем ко ји њом си је че? Хо ће ли се пи ла ра-
зме та ти над они јем ко ји њом ра ди, као да 
би прут ма хао они јем ко ји га диг не, као 
да би се хва лио штап да ни је од др ве та.

16. За то ће Го спод, Го спод над вој ска ма, 
пу сти ти на пре ти ле ње го ве мр шу, и сла ву 
ће ње го ву пот па ли ти да го ри као огањ.
17. Јер ће ви дје ло Изра и ље во би ти огањ, 

и Све тац ће ње гов би ти пла мен, и упа-
ли ће и са же ћи тр ње ње го во и чкаљ ње гов 
у је дан дан.
18. И кра со ту *шу ме ње го ве и њи ве ње-

го ве, од ду ше до ти је ла, уни шти ће, и би ће 
као бје гу нац кад из не мог не. *Иса. 37,24.
19. И што оста не др ве та из шу ме ње го ве, 

би ће ма ло, да би их ди је те мо гло по пи-
са ти.
20. И у то ври је ме Оста так Изра и љев и 

ко ји се из ба ве у до му Ја ко вље ву не ће се 
ви ше осла ња ти на оно га ко их би је, не го 
ће се осла ња ти на Го спо да Све ца *Изра и-
ље ва исти ном. *Иса. 4,2.
21. Оста так ће се обра ти ти, Оста так Ја-

ко вљев, к Бо гу сил но ме.
22. Јер ако бу де на ро да тво је га, Изра и љу, 

као пи је ска мор ско га, Оста так ће се ње-
гов обра ти ти. По ги бао је од ре ђе на, раз-
ли ће се прав да.
23. Јер ће Го спод, Го спод над вој ска ма, из-

вр ши ти по ги бао од ре ђе ну у свој *зе мљи.
*Иса. 28,22.

24. За то ова ко ве ли Го спод, Го спод над 
вој ска ма: Не бој се Асир ца, на ро де Мој, 
који на ста ваш на го ри Си о ну; пру том ће 
те уда ри ти и штап свој по диг ну ће на те 
као у Ми си ру.
25. Јер још ма ло, и *гњев ће пре ста ти; 

та да ће се ја рост Мо ја обра ти ти на њи-
хо ву по ги бао. *Дан. 11,36.
26. Јер ће по диг ну ти на њ Го спод над вој-

ска ма бич, те ће би ти као ра сап ма ди јан-
ски код ка ме на Ори ва и као штап ње гов 
на мо ру, и по диг ну ће га као у Ми си ру.
27. И та да ће се ски ну ти бре ме ње го во с 

ра ме на тво је га и ја рам ње гов с вра та тво-
је га, и из ло ми ће се ја рам од по ма за ња.
28. До ђе у Ајат, про ђе у Ми грон, у *Мих-

ма су рас пр ти пр тљаг свој. *Нем. 11,31.
29. По ђо ше клан цем, у Га ва ји за но ћи ше, 

пре па де се Ра ма, Га ва ја Са у ло ва по бје же.
30. Ви чи иза гла са, кће ри Га ли мо ва; нек 

се чу је у Ла ису, јад ни Ана то те! познат град
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31. Мад ми на по бје же, ста нов ни ци ге-
вим ски уте ко ше. мјесто сјеверно од Јерусалима
32. Још је дан дан, па ће ста ја ти у Но ву, 

мах ну ће ру ком сво јом на го ру кће ри си-
он ске, на хум је ру са лим ски.
33. Гле, Го спод, Го спод над вој ска ма, 

окре са ће си лом гра не; што је ви со ко по-
сје ћи ће, и што је уз диг ну то сни зи ће.
34. И гу сту ће *шу му исје ћи сје ки ром, и 

Ли ван ће па сти од сил но га. *Иса. 10,18.

Месија и Његово царство мира. 
Спасење расутијех синова народнијех.

11.Али ће иза ћи Ши бљи ка из ста-
бла Је се је ва, и Из да нак из ко-

ри је на ње го ва из ник ну ће.
2. И на Ње му ће по чи ва ти Дух Го спод њи, 

дух му дро сти и ра зу ма, дух са вје та и си ле, 
дух зна ња и стра ха Го спод ње га.
3. И ми ри са ње ће Му би ти у стра ху Го-

спод њем, а не ће су ди ти по ви ђе њу сво-
јих очи ју, ни ти ће по чу ве њу сво јих уши ју 
ка ра ти. надахнуће
4. Не го ће по прав ди су ди ти си ро ма си ма 

и по пра ви ци ка ра ти крот ке у зе мљи, и 
уда ри ће зе мљу пру том уста сво јих, и ду-
хом уса на сво јих уби ће без бо жни ка.
5. И прав да ће Му би ти по јас по бе дри ма, 

и исти на по јас по бо кови ма.
6. И вук ће бо ра ви ти с јаг ње том, и рис ће 

ле жа ти с ја ре том, те ле и ла вић и уго је но 
жи вин че би ће за јед но, и ма ло ди је те во-
ди ће их.
7. И кра ва и ме двје ди ца за јед но ће па сти, 

млад њи хо ва ле жа ће за јед но, и лав ће је-
сти сла му као во.
8. И ди је те ко је си са игра ће се над ру-

пом аспи ди ном, и ди је те од би је но од 
си се за вла чи ће ру ку сво ју у ру пу зми је 

ва си лин ске. врло отровна змија
9. Не ће уди ти ни по ти ра ти на свој све-

тој го ри Мо јој, *јер ће зе мља би ти пу на 
по зна ња Го спод ње га као мо ре во де што 
је пу но. *Авак. 2,14.
10. И у то ће се ври је ме за ко ри јен Је се-

јев, ко ји ће би ти *за ста ва на ро ди ма, ра-
спи ти ва ти на ро ди, и по чи ва ли ште ње-
го во би ће слав но. *Иса. 11,12.

11. И та да ће *Го спод опет по диг ну ти 
ру ку сво ју да за до би је Оста так на ро да 
сво је га, што оста не од †Асир ске и од 
‡Ми си ра и од Па тро са и од Ети оп ске и од 
Ела ма и од Се на ра и од Ема та и од остр ва 
мор ских. *Јер. 44,2. †Зах. 10,10. ‡Ос. 11,11.
12. И по диг ну ће за ста ву на ро ди ма и 

про гна не Изра и ље ве и ра си ја не Ју ди не 
са бра ће с че ти ри кра ја зе маљ ска,
13. И *не ста ће за ви сти Је фре мо ве, и не-

при ја те љи Ју ди ни ис три је би ће се; Је фрем 
не ће за ви дје ти Ју ди, а Ју да не ће зло би ти 
Је фре му. *Језек. 37,22.
14. Не го ће сло жно ле тје ти на пле ћа Фи-

ли стеји ма к за па ду; за јед но ће пли је ни ти 
на ро де ис точ не; на Едом це и Мо ав це ди-
г ну ће руке сво је, и си но ви Амо но ви би ће 
им по кор ни.
15. И Го спод ће пре су ши ти за лив мо ра 
Ми сир ско га, и мах ну ће ру ком сво јом 

сврх *ри је ке сил ни јем вје тром сво јим, и 
уда ри ће је по се дам кра ко ва да се мо же пре-
ла зи ти у обу ћи. Црвено море   *От кр. 16,12.
16. И би ће пут Остат ку на ро да Ње го ва, 

што оста не од Асир ске, као што је био 
Изра и љу кад изи ђе из зе мље ми сир ске.

Захвална пјесма спасенијех.

12.И ре ћи ћеш у оно ври је ме: Хва-
лим те, *Го спо де, јер си се био 

раз гње вио на ме, па се од вра тио гњев 
Твој, и утје шио си ме. *Зах. 8,11. Зах. 1,16.
2. Гле, Бог је Спа се ње мо је, узда ћу се и 

не ћу се бо ја ти, јер ми је Си ла и Пје сма Го-
спод Бог, Он ми би Спа си тељ.
3. С ра до шћу ће те црп сти во ду из из во ра 

ово га спа се ња.
4. И та да ће те ре ћи: Хва ли те Го спо да, 

гла  си те име Ње го во, ја вљај те по на ро-
ди ма дје ла Ње го ва, на по ми њи те да је ви-
со ко име Ње го во.
5. Пој те Го спо ду, јер учи ни ве ли ке ства ри, 

не ка се зна по свој Зе мљи.
6. Кли кујте и пје вајте, ко ји сје дите у Си-

о ну, јер је Све тац Изра и љев ве лики по-
сред вас.
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Прорицање да ће Миђани
разорити Вавилон.

13.Бре ме Ва ви ло ну, ко је ви дје Иса -
и ја син Амо сов.

2. На го ри ви со кој по диг ни те за ста ву, 
ви чи те им иза гла са, ма ши те ру ком, не ка 
уђу на вра та кне жев ска.
3. Ја сам за по вје дио иза бра ни ма сво јим 

и до звао сам ју на ке сво је да из вр ше гњев 
Мој, ко ји се ра ду ју с ве ли чи не Мо је.
4. Ви ка сто ји људ ства на го ра ма као да 

је ве лик на род, ви ка и вре ва цар ства ску-
пље ни јех на ро да; Го спод над вој ска ма 
пре гле да вој ску убо ји ту.
5. До ла зе из даљ не зе мље, с кра ја не бе са, 

Го спод и ору ђа срд ње Ње го ве, да за тре 
сву зе мљу.
6. Ри дај те, јер је бли зу дан Го спод њи; 

до ћи ће као пу стош од Све мо гу ће га.
7. За то ће сва ка ру ка кло ну ти, и сва ко 

ср це чо вје чи је рас то пи ти се.
8. И они ће се сме сти, му ке и бо ло ви спо-

па шће их, му чи ће се као по ро ди ља, пре-
па шће се је дан од дру го га, ли ца ће им 
би ти као пла мен.
9. Ево, иде дан Го спод њи љу ти с гње вом 

и ја ро шћу да обра ти зе мљу у пу стош, и 
гр је шни ке да ис три је би из ње.
10. Јер *зви је зде не бе ске и при ли ке не бе-

ске не ће пу сти ти свје тло сти сво је, †Сун це 
ће по мр ча ти о ро ђа ју свом, и Мје сец не ће 
пу сти ти свје тло сти сво је.

*Мат. 24,29. †О Јо ву 9,7.
11. И по хо ди ћу ва си ље ну за зло ћу, и без -

бо жни ке за бе за ко ње; и уки ну ћу ра  зме-
та ње охо ли јех, и по нос сил ни јех обо-
ри ћу.
12. Учи ни ћу да ће чо вјек ви ше ври је-

ди ти не го *зла то чи сто, ви ше не го зла то 
офир ско. *Плач 4,2.  злато изузетне чистоће
13. За то ћу за тре сти *не бо, и †Зе мља ће 

се по кре ну ти са сво га мје ста од ја ро сти 
Го спо да над вој ска ма и у дан кад се рас-
па ли гњев Ње гов. *Јоил 3,16. †Иса. 2,19.
14. И би ће као ср на по пла ше на и као 

ста до ко је га ни ко не са би ра; свак ће гле-
да ти за сво јим на ро дом, и свак ће бје жа ти 
у сво ју *зе мљу. *Јер. 50,16.

15. Ко се год на ђе, би ће про бо ден, и ко ји 
се год ску пе, по ги ну ће од ма ча.
16. И *дје цу ће им раз мр ска ти на њи хо ве 

очи, ку ће ће им опли је ни ти и же не ће им 
сра мо ти ти. *На ум 3,10.
17. Ево, ја ћу по диг ну ти на њих Ми ђане, 

ко ји не ће ма ри ти за сре бро, ни ти ће зла та 
иска ти.
18. Не го ће из лу ко ва дје цу уби ја ти, ни на 

плод у утро би не ће се сми ло ва ти, ни ти ће 
дје це жа ли ти око њи хо во.
19. И Ва ви лон, урес цар стви ма и ди ка 

сла ви хал деј ској, би ће као Со дом и Го мор 
кад их Бог за тре.
20. Не ће се у ње му жи вје ти ни ти ће се ко 

на се ли ти од ко ље на до ко ље на, ни ти ће 
Ара пин ра за пе ти у ње му ша то ра, ни ти ће 
па сти ри по чи ва ти ону да.
21. Не го ће по чи ва ти он дје ди вље *зви-

је ри, и ку ће ће њи хо ве би ти пу не ве ли ких 
зми ја, и он дје ће на ста ва ти со ве, и аве ти 
ће ска ка ти ону да. *Иса. 34,14.
22. И до ви ки ва ће се бу љи не у пу сти јем 

ку ћа ма и зма је ви у дво ри ма ве се ли јем. А 
до ћи ће ње го во ври је ме, и бли зу је, и да ни 
ње го ви ње го ви не ће се про тег ну ти.

Ослобођење Израиља и побједна 
пјесма због погибли цара вавилонскога. 

Пропаст Асираца и Филистеја.

14.Јер ће се сми ло ва ти *Го спод на Ја-
ко ва, и опет ће иза бра ти †Изра-

и ља, и на мје сти ће их у ‡зе мљи њи хо вој, и 
при ли је пи ће се к њи ма до шља ци и при-
дру жи ће се до му Ја ко вље ву.

*Псал. 102,16. †Јер. 31,10. ‡Јер. 23,8.
2. Јер ће их узе ти на ро ди и од ве сти на 

мје сто њи хо во, и на сли је ди ће их Изра-
иљ ци у зе мљи Го спод њој да им бу ду слу ге 
и слу шки ње, и за ро би ће оне ко ји их бје ху 
за ро би ли, и би ће го спо да ри сво јим на-
сил ни ци ма.
3. И кад те сми ри Го спод од тру да тво је га 

и му ке и од љу то га роп ства у коме си ро-
бо вао,
4. Та да ћеш из во ди ти ову при чу о ца ру 

ва ви лон ском и ре ћи ћеш: Ка ко не ста на-
стој ни ка, не ста дан ка?
5. Сло ми Го спод штап без бо жни ци ма, 

па ли цу вла да о ци ма,
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6. Ко ја је љу то би ла на ро де без пре-
стан ка, и гњев но вла да ла над на ро ди ма, и 
го ни ла не ми ли це.
7. Сва зе мља по чи ва и мир на је; пје ва ју 

иза гла са.
8. Ве се ле се с те бе и је ле и ке дри ли ван-

ски го во ре ћи: От ка ко си пао, не до ла зи 
ни ко да нас си је че.
9. Па као до ље ус ко ле ба се те бе ра ди да 

те сре те кад до ђеш, про бу ди ти мр тва це и 
све кне зо ве зе маљ ске, ди же с при је сто ла 
њи хо ви јех све ца ре ве на род не. подземље
10. Сви ће про го во ри ти и ре ћи те би: И 

ти ли си из не мо гао као ми, из јед на чио се 
с на ма?
11. Спу сти се у па као по нос твој, зве ка 

псал ти ра тво јих; про стр ти су по да те 
мољ ци, а цр ви су ти по кри вач.
12. Ка ко па де с *Не ба, зви је здо Да ни це, 

кће ри Зо ри на? Ка ко се обо ри на Зе мљу 
ко ји си га зио на ро де? *От кр. 8,10.
13. А го во рио си у *ср цу свом: Иза ћи ћу 

на †Не бо, ви ше ‡зви је зда Бо жи јих по-
диг ну ћу при је сто свој, и сје шћу на го ри 
збор ној на стра ни сје вер ној;

*Јер. 49,16. †О Јо ву 20,6. ‡Дан. 8,10.
14. Иза ћи ћу у ви си не над обла ке, из јед-

на чи ћу се с Ви шњим.
15. А ти се у подземље свр же, у ду би ну 

гроб ну.
16. Ко ји те ви де по гле да ће на те, и гле да ће 

те го во ре ћи: То ли је онај ко ји је тре сао 
*Зе мљу, ко ји је др мао цар ства, *Авак. 1,10.
17. Ко ји је ва си ље ну обра ћао у пу сти њу, 

и гра до ве ње зи не рас ко па вао? Ро бље сво-
 је ни је от пу штао ку ћи?
18. Сви ца ре ви на род ни, сви ко ли ки, 

ле же слав но, сва ки у сво јој гробници.
19. А ти се из ба ци из гро ба сво је га, као 

гад на гра на, као ха љи на по би је ни јех, ма-
чем по бо де ни јех, ко ји сла зе у ја му ка ме ну, 
као по га жен стрв.
20. Не ћеш се здру жи ти с њи ма по гре-

бом, јер си зе мљу сво ју за тро, на род си 
свој убио; не ће се спо ми ња ти нараштај 
зли ко вач ки док је ви је ка.
21. При пра ви те по кољ си но ви ма ње го-

ви јем за бе за ко ње ота ца њи хо ви јех да се 
не по диг ну и не на сли је де *зе мље и не на-
пу не ва си ље не гра до ви ма. *Мат. 23,35.

22. Јер ћу уста ти на њих, го во ри Го спод 
над вој ска ма, и за тр ћу име Ва ви ло ну и 
оста так, и си на и уну ка, го во ри Го спод.
23. И на чи ни ћу од ње га стан ћу ко ви ма и 

је зе ра во де на, и оме шћу га ме тлом по ги-
бли, го во ри Го спод над вој ска ма.
24. За кле се Го спод над вој ска ма го во-

ре ћи: До и ста, би ће ка ко сам сми слио, и 
ка ко сам на у мио из вр ши ће се.
25. По тр ћу Асир ца у зе мљи сво јој, на го-

ра ма сво јим из га зи ћу га; та да ће се ски-
ну ти с њих ја рам ње гов, и бре ме ње го во 
с пле ћа њи хо ви јех ски ну ће се.
26. То је на ми шље но свој зе мљи, и то је 

ру ка по диг ну та на све на ро де.
27. Јер је *Го спод над вој ска ма на у мио, ко 

ће раз би ти, и Ње го ву ру ку по диг ну ту ко 
ће од вра ти ти? *Иса. 23,9.
28. Го ди не ко је умри је цар *Ахаз би об ја-

вље но ово бре ме:
*2.О цар. 16,20.  пророчанство

29. Не мој се ра до ва ти, зе мљо фи ли стеј-
ска сва ко ли ка, што се сло ми прут оно га 
ко ји те је био; јер ће из ко ри је на зми ји-
ње га ник ну ти зми ја ва си лин ска, и плод 
ће му би ти змај ог ње ни кри ла ти.
30. И пр вен ци си ро ма шки на хра ни ће се, 

и убо ги ће по чи ва ти без стра ха; а твој ћу 
ко ри јен умо ри ти гла ђу, и оста так твој он 
ће по би ти.
31. Ри дај те, вра та; ви чи, гра де; рас то-

пи ла си се, сва *зе мљо фи ли стеј ска, јер са 
сје ве ра иде дим и ни ко се не ће оса ми ти у 
збо ро ви ма ње го ви јем. *Јер. 47,2.
32. И шта ће се од го во ри ти по сла ни ци ма 

на род ни јем? Да је Го спод осно вао Сион и да 
ће у њ утје ца ти не вољ ни ци на ро да Ње го ва.

Прорицање о пропасти Моава.

15.Бре ме *Мо а ву. Да, об ноћ се ра-
ско па Ар Мо ав ски и про па-

де; да, об ноћ се рас ко па Кир Мо ав ски и 
про паде. *Соф. 2,9; Јер. 48,1.
2. Оти де у дом и у Де вон, на ви си не, да 

пла че: Мо ав ће ри да ти за Не во ном и за 
Ме де вом, све ће му гла ве би ти ће ла ве, 
сва ка бра да оску бе на. почупана
3. По ули ца ма ће ње го ви јем при па си-

ва ти ко стри јет, на кро во ви ма ње го ви јем 
и на ули ца ма ње го ви јем сви ће ри да ти 
су зе ли ју ћи.
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4. И ви ка ће Есе вон и Еле а ла, до Ја се чу ће 
им се глас; и вој ни ци ће мо ав ски ви ка ти, 
ду ша ће се у сва ком уз му чи ти.
5. Ср це мо је ва пи је за Мо а вом; бје гун ци 

ње го ви по бје го ше до ри до Си го ра као 
ју ни ца тре ћа ки ња; јер ће се ићи уз бр до 
лу ит ско пла чу ћи, и пу тем оро на им ским 
раз ли је га ће се ја ук.
6. Јер ће не ста ти во да ни мрим ских, јер 

ће по сах ну ти би ље, не ста ће тра ве, зе ле ни 
не ће би ти.
7. И за то што су оста вља ли и што су чу-

ва ли од ни је ће се на по ток Арап ски. Врба
8. Јер ће ви ка ићи око ме ђа мо ав ских, до 

Егла и ма ја ук њи хов, и до Вир-Ели ма ја ук 
њи хов.
9. Јер ће се во да ди мон ска на пу ни ти 

кр ви; и још ћу до мет ну ти Ди мо ну, на бје-
гун це мо ав ске и на оста так зе маљ ски по-
сла ћу ла во ве.

Наставак прорицања о пропасти 
Моава.

16.Ша љи те ја гањ це го спо да ру зе -
маљ ском, од Се ле до пу сти-

ње, ка го ри кће ри си он ске.
2. Јер ће би ти кће ри мо ав ске на бро до-

ви ма ар нон ским као пти ца ко ја лу та, 
отје ра на с гни је зда.
3. Учи ни ви је ће, на ро де, на чи ни сјен у 

под не као ноћ, за кло ни иза гна не, не мој 
из да ти бје гу на ца.
4. Не ка код те бе бо ра ве из гна ни мо ји, 

Мо а ве; бу ди им за клон од пу сто шни ка; 
јер ће не ста ти на сил ни ка, пре ста ће пу-
сто ше ње, ис три је би ће се са Зе мље ко ји 
га зе дру ге.
5. И утвр ди ће се при је сто ми ло шћу, и 

на ње му ће сје дје ти јед на ко у ша то ру Да-
ви до ву ко ји ће су ди ти и тра жи ти што је 
пра во и би ти брз да чи ни прав ду.
6. Чу смо за охо лост Мо а ва вр ло по но си-

то га, за по нос ње гов и охо лост и оби јест 
ње го ву; ла жи ње го ве не ће би ти твр де.
7. За то ће ри да ти Мо а вац над Мо ав цем, 

сви ће ри да ти; над те ме љи ма кир-аре сет-
ским уз ди са ће те, јер су раз ва ље ни.
8. И по ља есе вон ска по су ши ше се и чо кот 

си вам ски; го спо да на род на по тр ше кра-
сне ло зе ње го ве, ко је до се за ху до Ја зи ра и 

ви ја ху се по пу сти њи; од во де ње го ве пру-
жа ху се и пре ла жа ху пре ко мо ра.
9. За то ћу пла ка ти пла чем ја зир ским за 

чо ко том си вам ским; за ље ва ћу те су за ма 
сво јим, Есе во не и Еле а ло, јер пје сма о ље-
ти ни тво јој и о же тви тво јој па де.
10. И не ста ра до сти и ве се ља с по ља род-

но га, у ви но гра ди ма се не пје ва ни под ви-
ку је, ви на у ка ца ма не га зи га зи лац; учи-
них крај пје сма ма.
11. За то утро ба мо ја је чи као гу сле за *Мо-

а вом, и ср це мо је за Кир-Ере сом. *Јер. 48,36.
12. И кад се ви ди да се умо рио *Мо ав на 

ви си ни сво јој, ући ће у све ти њу сво ју да 
се по мо ли; али ни шта не ће свр ши ти.

*4.Мој. 22,4.
13. Ово је ри јеч што ре че Го спод за Мо-

а ва дав но.
14. А са да ве ли *Го спод го во ре ћи: До три 

го ди не, као што су го ди не на јам нич ке, 
оло ша ће сла ва Мо а во ва са сви јем мно-
штвом ње го ви јем, и што оста не би ће 
вр ло ма ло и не ја ко. *5.Мој. 15,18.

Прорицање о пропасти 
Дамаска и Израиља

17.Бре ме *Да ма ску. Гле, †Да ма ск ће се 
уки ну ти да не бу де ви ше ‡град, 

не го ће би ти го ми ла раз ва ли на.
*Зах. 9,1. †Јер. 49,23. ‡5.Мој. 13,16.

2. Гра до ви аро ир ски би ће оста вље ни, 
би ће за ста да, те ће у њи ма по чи ва ти, и 
ни ко их не ће пла ши ти.
3. Не ста ће гра до ва Је фре мо ви јех и цар-

ства у Да ма ску и остат ку сир ском, би ће 
као сла ва си но ва Изра и ље ви јех, ве ли Го-
спод над вој ска ма.
4. И у тај ће дан ис тан ча ти сла ва Ја ко-

вље ва, и де бе ло ти је ло ње го во омр ша ће.
5. Јер ће би ти као кад же те лац са би ра 

жи то и ру ком жа ње кла сје, и би ће као кад 
се ку пи кла сје у до ли ни ра фај ској.
6. Али ће се оста ви ти у њој па бир ци као 

кад се отре се ма сли на, па дви је три оста ну 
у вр ху, и че ти ри пет на род ни јем гра на ма, 
ве ли Го спод Бог Изра и љев.
7. У то ће ври је ме чо вјек по гле да ти на 

Твор ца сво је га, и очи ње го ве гле да ће на 
Све ца Изра и ље ва;
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8. А не ће по гле да ти на ол та ре, дје ло ру ку 
сво јих, ни ти ће гле да ти на оно што су на-
чи ни ли пр сти ње го ви, ни на лу го ве ни на 
ли ко ве сун ча не.
9. У то ће ври је ме твр ди гра до ви ње го ви 

би ти као оста вљен грм и огра нак, јер ће 
се оста ви ти ра ди си но ва Изра и ље ви јех, и 
би ће пу стош.
10. Јер си за бо ра вио Бо га спа се ња сво-

је га, и ни је си се сје ћао Сти је не си ле сво је; 
за то са ди кра сне са до ве и ло зу стра ну 
пре са ђуј;
11. Да њу ра ди да уз ра сте што по са диш, 

и ју тром гле дај да ти сје ме ник не; али кад 
до ђе до бра ња раз гра би ће се, и оста ће ти 
љу та жа лост.
12. Те шко мно штву ве ли ких на ро да, што 

бу че као што бу че мо ра, и уза вре ли јем 
на ро ди ма, ко јих сто ји вре ва као сил ни-
јех во да;
13. Вре ва сто ји на ро да као ве ли ких во да; 

али ће по ви ка ти на њих, и они ће по бје ћи 
да ле ко, и би ће го ње ни као пље ва по бр-
ди ма од вје тра и као прах од ви хо ра.
14. Уве че ето стра ха, и при је не го сва не 

не ма ни ко га. То је дио они јех ко ји нас га зе, 
и на сљед ство они јех ко ји оти мљу од нас.

Етиопска земља прославља 
Господа.

18.Те шко зе мљи ко ја сјен чи ни 
кри ли ма с оне стра не ри је ка 

ети оп ских;
2. Ко ја ша ље по сла ни ке пре ко мо ра, у ла-

ђа ма од си те по во да ма, го во ре ћи: Иди те, 
бр зи гла сни ци, к на ро ду ра си ја ну и опли-
је ње ну, к на ро ду стра шну от ка ко је до сад, 
к на ро ду раз мје ре ну и по га же ну, ко је му 
зе мљу раз но се ри је ке.
3. Сви ко ји жи ви те на сви је ту и ста ну је те 

на зе мљи, кад се диг не за ста ва на го ра ма, 
гле дај те, и кад за тру би тру ба, слу шај те.
4. Јер ова ко ми ре че Го спод: Уми ри ћу се и 

гле да ћу из ста на сво је га, као вру ћи на ко ја 
су ши по сли је да жда и као ро сан облак о 
вру ћи ни же тве ној.
5. Јер при је бер бе, кад на пу пе пуп ци и 

од цви је та по ста не грозд и ста не зре ти, 
окре са ће од во де ко си је ром, и узе ће ло зу 
и от сје ћи. гране на чокоту

6. Све ће се оста ви ти пти ца ма гор ским 
и зви је ри ма зе маљ ским; и пти це ће ље то-
ва ти на њи ма, а сва ко ја ке зви је ри зе маљ-
ске зи мо ва ће.
7. Та да ће се до ни је ти дар Го спо ду над 

вој ска ма од на ро да ра си ја но га и опли је-
ње но га, од на ро да стра шно га от ка ко је 
до сад, од на ро да раз мје ре но га и по га же-
но га, које му зе мљу раз но се ри је ке, к мје-
сту име на Го спо да над вој ска ма, ка го ри 
си он ској. дијеле

Прорицање о пропасти Мисира. 
Мисир се удружује са Асиром и 

Израиљем да служи Господу.

19.Бре ме *Ми си ру. Гле, †Го спод 
сје де ћи на ‡обла ку ла ку до ћи 

ће у Ми сир; и за тре шће се од Ње га идо ли 
ми сир ски, и ср це ће се рас то пи ти у Ми-
сир ци ма. *Је зек. 30,4. †На ум 1,3. ‡Псал. 104,3.
2. И раз дра жи ћу Ми сир це јед не на дру-

 ге, те ће во је ва ти брат на бра та и при ја-
тељ на при ја те ља, град на град, цар ство 
на цар ство. разгњевићу
3. И не ста ће ду ха Ми си ру, и на мје ру ње-

го ву раз би ћу; та да ће пи та ти сво је идо ле 
и оп сје на ре и вра че и га та ре.
4. И пре да ћу Ми сир це у ру ке же сто ким 

го спо да ри ма, и љут ће цар вла да ти њи ма, 
ве ли Го спод, Го спод над вој ска ма.
5. И не ста ће во де из мо ра, и ри је ка ће 

пре сах ну ти и за су ши ти се.
6. И ри је ке ће оте ћи, опа шће и пре сах-

ну ти по то ци ми сир ски, тр ска и си та по-
су ши ће се.
7. Тра ва крај по то ка, на ушћу по то ка, и 

сви усје ви крај по то ка по сах ну ће и не-
ста ће их и про па шће.
8. И ту жи ће ри ба ри и сје то ва ће сви ко ји 

ба ца ју уди цу, и ко ји ра за пи њу мре жу по 
во да ма за бри ну ће се. туговаће
9. И сти дје ће се ко ји ра де од тан ко га ла на, 

и ко ји тка ју тан ко би је ло плат но.
10. И на си пи ће му се раз ва ли ти, и ко ји 

за гра ђу ју риб ња ке, сви ће би ти жа ло сна 
ср ца.
11. До и ста, кне зо ви су со ан ски без ум ни, 

и са вјет му дри јех са вјет ни ка фа ра о но ви-
јех луд је. Ка ко мо же те го во ри ти фа ра о ну: 
Ја сам син му дри јех, син ста ри јех ца ре ва?
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12. Гдје су, гдје су му дра ци тво ји? Не ка ти 
ка жу ако зна ју шта је на у мио за Ми сир 
Го спод над вој ска ма.
13. По лу дје ше кне зо ви со ан ски; пре ва-

ри ше се кне зо ви ноф ски; пре ла сти ше 
*Ми сир гла ве пле ме на ње го ви јех.

обмануше  *Ос. 9,6.
14. *Го спод је из лио ме ђу њих дух при-

је ва ран, те учи ни ше да по ср ће Ми сир у 
сви јем по сло ви ма као што по ср ће пи јан 
чо вјек бљу ју ћи. *2.Днев. 18,22.
15. И не ће би ти дје ла у Ми си ру што би 

учи ни ла гла ва или реп, гра на или си та.
палмина

16. Та да ће би ти Ми сир ци као же не; бо-
ја ће се и дрх та ти од ру ке *Го спо да над вој-
ска ма кад за мах не на њих. *Зах. 2,9; Јер. 30,5.
17. И зе мља ће Ју ди на би ти страх Ми-

си ру; ко је се год опо ме не, пре па шће се 
због на мје ре Го спо да над вој ска ма што је 
на у мио су прот ње му.
18. У то ће ври је ме би ти пет гра до ва у *зе-

мљи †ми сир ској ко ји ће го во ри ти је зи ком 
ха нан ским и за кли ња ти се Го спо дом над 
вој ска ма; је дан ће се зва ти град Ахе рес.

*Иса. 65,16. †Јер. 43,13.  Град Сунца (LXX)
19. У то ће ври је ме би ти *ол тар Го спод њи 

усред †зе мље ми сир ске, и спо ме ник Го-
спод њи на ме ђи ње зи ној;

*2.Мој. 24,4. †1.Мој. 12,7.
20. И би ће знак и свје до чан ство *Го спо ду 

над вој ска ма, у зе мљи ми сир ској. Кад 
ста ну ви ка ти ка Го спо ду на на сил ни ке, 
Он ће им по сла ти спа си те ља и кне за и из-
ба ви ће их. *Иса. 55,13.
21. И би ће по знат *Го спод Ми сир ци ма, 

и по зна ће Ми сир ци Го спо да у то ври је ме, 
и слу жи ће Му жр тва ма и да рови ма, и за-
вје то ва ће за вје те Го спо ду, и из вр ши ва ће.

*Мал. 1,11.
22. Та ко ће *Го спод уда ри ти Ми сир, и 

уда рив ис ци је ли ће, јер ће се обра ти ти ка 
Го спо ду, умо ли ће Му се, и ис ци је ли ће их.

*Је зек. 29,13.
23. У то ће ври је ме би ти пут из Ми си ра у 

Асир ску, и Аси рац ће ићи у Ми сир и Ми-
си рац у Асир ску, и слу жи ће Го спо ду Ми-
сир ци с Асир ци ма.
24. У то ће ври је ме Изра иљ би ти тре ћи 

с Ми сир ци ма и Асир ци ма, и би ће бла го-
слов по сред зе мље.

25. Јер ће их бла го сло ви ти *Го спод над 
вој ска ма го во ре ћи: Да је бла го сло вен Мој 
на род ми сир ски и асир ски, дје ло ру ку 
Мо јих, и на сљед ство Мо је, Изра иљ.

*Псал. 100,3.

Прорицање о побједама Асираца 
над Мисиром и Етиопијом.

20.Го ди не ко је до ђе Тар тан на Азот, 
кад га по сла Сар гон цар *асир-

ски, те би Азот и узе га, *2.О цар. 18,17.
2. У то ври је ме ре че Го спод пре ко Иса и је 

си на Амо со ва го во ре ћи: Иди, ски ни ко-
стри јет са се бе, и изуј обу ћу с но гу сво јих. 
И учи ни та ко и иђа ше го и бос.
3. Та да ре че Го спод: Ка ко иде слу га Мој 

Иса и ја го и бос за знак и чу до што ће би ти 
до три го ди не Ми си ру и Ети оп ској,
4. Та ко ће од ве сти цар асир ски у роп ство 

Ми сир це, и Ети о пља не у су жањ ство, 
дје цу и стар це, го ле и бо се и го ли јех зад-
њи ца, на сра мо ту Ми сир ци ма.
5. И пре па шће се и по сра ми ће се од Ети-

оп ске, узда ни це сво је, и од Ми си ра, по-
но са сво је га.
6. И ре ћи ће та да ко ји жи ве на овом 

остр ву: Гле, то је узда ни ца на ша, ка ко јој 
при тје ца смо за по моћ да се са чу ва мо од 
ца ра асир ско га; ка ко ће мо се из ба ви ти?

Прорицање о пропасти Вавилона, 
Думе (Едома) и Арапске.

21.Бре ме пу сти њи на мо ру. Као 
ви хо ри ко ји про ла зе на југ, 

та ко ће до ћи из пу сти ње, из зе мље стра-
шне.
2. Љу та утва ра ја ви ми се. Не вјер ник 

не вје ру чи ни, пу сто шник пу сто ши; хо ди, 
Ела ме; оп ко ли, Ми ди јо, све му уз ди са њу 
учи ни ћу крај. виђење
3. За то су бе дра мо ја пу на бо ла; му ке ме 

об у зе ше као кад се му чи по ро ди ља; згу-
рих се чу ју ћи, пре па дох се ви де ћи.
4. Ср це ми се сме те, гро за ме под у зе; ноћ 

ми ли на мо јих пре тво ри ми се у страх.
5. По ста ви сто, стра жар не ка стра жи; је ди, 

пиј; устај те кне зо ви, ма жи те шти то ве.
6. Јер ова ко ми ре че Го спод: Иди, по ста ви 

стра жа ра да ти ја ви шта ви ди.
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7. И ви дје ко ла, и два ре да ко њи ка; ко ла с 
ма гар ци ма и ко ла с ка ми ла ма; и па жа ше 
до бро ве ли ком па жњом.
8. И по ви ка као лав: Го спо да ру, ја сто-

јим јед на ко на стра жи да њу, и сто јим на 
стра жи по сву ноћ.
9. И ево до ђо ше на ко ли ма љу ди, у два 

ре да ко њи ци. Та да по ви ка и ре че: Па де, 
па де Ва ви лон, и сви ре за ни ли ко ви бо-
го ва ње го ви јех раз би ше се о зе мљу.
10. Вр ша ју мој, и пше ни це гум на мо је га, 

што чух од *Го спо да над вој ска ма, Бо га 
†Изра и ље ва, ја вих вам. *Мих. 4,13. †Јер. 51,33.
11. Бре ме Ду ми. Ви че к ме ни не ко са 

Си  ра: Стра жа ру, шта би но ћас? Стра жа-
 ру, шта би но ћас? Едому
12. Стра жар ре че: До ћи ће ју тро, али и 

ноћ; ако ће те тра жи ти, тра жи те, вра ти те 
се, до ђи те.
13. Бре ме Арап ској. По шу ма ма у Арап-

ској но ћи ва ће те, пут ни ци де дан ски!
14. Из не си те во де пред жед не, ко ји жи-

ви те у зе мљи Те ми, сре тни те с хље бом 
бје гун ца.
15. Јер ће бје жа ти од ма ча, од ма ча го ло га, 

од лу ка за пе то га и од же сто ко га бо ја.
16. Јер ова ко ми ре че Го спод: За го ди ну, 

као што је го ди на на јам нич ка, не ста ће 
све сла ве *ки дар ске. *Пјес. 1,5.
17. И што оста не хра бри јех стри је ла ца 

си но ва ки дар ских, би ће ма ло; јер Го спод 
Бог *Изра и љев ре че. *1.Сам. 15,29.

Јерусалим опкољен. Сомна 
свргнут. Елијаким на власти.

22.Бре ме *До ли ни ви ђе ња. Што ти 
је те си сва иза шла на кро во ве?

*Иса. 22,5.
2. Гра де пу н ви ке и вре ве, гра де ве се ли, 

тво ји по би је ни ни је су по би је ни ма чем 
ни ти по ги бо ше у бо ју.
3. Гла ва ри тво ји уз ма ко ше сви ко ли ки, 

по ве за ше их стри јел ци; што се год на ђе 
тво јих, сви су по ве за ни, ако и по бје го ше 
да ле ко.
4. За то ре кох: Про ђи те ме се, да пла чем 

гор ко; не тру ди те се да ме тје ши те за по-
ги бијом кће ри на ро да мо је га.

5. Јер је ово дан му ке и по ти ра ња и 
смет ње од Го спо да, Го спо да над вој ска ма, 
у До ли ни ви ђе ња; оба ли ће зид, и ви ка ће 
би ти до го ре. име за Јерусалим
6. И Елам узе тул, с ко ли ма љу ди и с ко-

њи ци ма, и Кир ис та че штит.
7. И кра сне до ли не тво је на пу ни ше се 

ко ла, и ко њи ци се на мје сти ше пред вра-
ти ма.
8. И ода стри је се за сти рач Ју дин; и по-

гле дао си у то ври је ме на оруж је у *ку ћи 
шум ској. уклони  *1. О цар. 7,2.
9. И ви дје сте да је мно го про ло ма на 

гра ду Да ви до ву, и са бра сте во ду у до њем 
је зе ру. продора
10. И из бро ји сте ку ће је ру са лим ске, и 

раз ва ли сте ку ће да утвр ди те зид.
11. И на чи ни сте јаз ме ђу два зи да за во ду 

из ста ро га је зе ра; али не по гле да сте на 
оно га ко ји је то учи нио и не оба зре сте се 
на оно га ко ји је то одав но спре мио.
12. И зва вас Го спод над вој ска ма у онај 

дан да пла че те и ри да те и да ску бе те ко се 
и при па ше те ко стри јет; чупате
13. А гле, ра дост и ве се ље, уби ја ју го-

ве да, ко љу ов це, је ду ме со и пи ју *ви но го-
во ре ћи: Је ди мо и пиј мо, јер ће мо сју тра 
умри је ти. *Иса. 56,12.
14. Али Го спод над вој ска ма ја ви ми: 

Не  ће вам се опро сти ти ово бе за ко ње до 
смр ти, ве ли Го спод, Го спод над вој ска ма.
15. Ова ко ве ли Го спод, Го спод над вој-

ска ма: Иди к оно ме ри зни ча ру, к *Сом ни, 
упра ви те љу двор ском, *2.О цар. 18,37.
16. И ре ци му: Шта ћеш ти ту, и ко ти је 

ту, те си ту ис те сао се би гроб? Ис те сао си 
се би гроб на ви со ку мје сту и спре мио си 
се би стан у ка ме ну.
17. Ево, чо вје че, Го спод ће те ба ци ти да-

ле ко и за тр па ће те.
18. За ви тла ће те и хи ти ти као лоп ту у *зе-

мљу про стра ну; он дје ћеш умри је ти и он-
дје ће би ти ко ла сла ве тво је, сра мо то до му 
го спо да ра сво је га; *Псал. 52,5.
19. И свргну ћу те с мје ста тво је га, и ис-

тје ра ћу те из слу жбе тво је.
20. И у то ври је ме по зва ћу слу гу сво је га 

Ели ја ки ма си на Хел ки ји на;
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21. И обу ћи ћу му тво ју ха љи ну, и тво јим 
ћу га по ја сом опа са ти, и тво ју ћу му власт 
да ти у ру ку, и би ће отац Је ру са ли мља-
ни ма и до му Ју ди ну.
22. И мет ну ћу му кључ од до ма Да ви-

до ва на ра ме: Кад он отво ри, не ће ни ко 
за тво ри ти, и кад он за тво ри, не ће ни ко 
отво ри ти.
23. И као *клин угла ви ћу га на твр ду мје-

сту, и би ће при је сто сла ве до му оца сво је га;
*Језд. 9,8.

24. И о ње му ће се вје ша ти сва сла ва до ма 
оца ње го ва, си но ва и уну ка, сва ко ја ки су-
до ви, и нај ма њи, и ча ше и мје хо ви.
25. У то ври је ме, ве ли Го спод над вој-

ска ма, по мје ри ће се клин угла вље н на твр-
дом мје сту, и из ва ди ће се и па шће, и те жа 
што је на ње му про па шће; јер Го спод ре че.

терет

Разорење и обновљење Тира 
у славу Божију.

23.Бре ме Ти ру. Ри дај те ла ђе тар-
сиј ске, јер је рас ко пан, да не ма 

ку ће ни ти ко до ла зи. Из зе мље ки тим ске 
ја ви им се.
2. Умук ни те ко ји жи ви те на остр ву, ко је 

тр гов ци си дон ски по мор ци пу ни ше.
3. И до хо ди му би ја ху по ве ли ким во да ма 

сје ме си ор ско, же тва с Ри је ке, и бје ше 
трг на ро ди ма. из Делте Нила  тржница

4. Сти ди се, Си до не, јер го во ри мо ре, си-
 ла мор ска ве ли: Не му чим се по ро ђа јем, 
не ра ђам, не од га јам мо ма ка, не по ди жем 
дје во ја ка.
5. Као што се ожа ло сти ше кад чу ше за 

Ми сир, та ко ће се ожа ло сти ти кад чу ју 
за Тир.
6. Иди те у Тар сис, ри дај те остр вља ни!
7. Је ли то ваш ве се ли град, ко је га је ста-

ри на од дав ни на? Ње го ве ће га но ге за ни-
је ти да ле ко у ту ђин ство.
8. Ко је то сми слио за Тир, ко ји раз да-

ва ше ви јен це, чи ји тр гов ци бје ху кне-
зо ви, и пре куп ци слав ни на Зе мљи?
9. Го спод је над вој ска ма то сми слио, да 

осра мо ти по нос сва ке сла ве и да по ни-
шти све слав не на Зе мљи.
10. При је ђи пре ко зе мље сво је као по ток, 

кће ри тар си јска; не ма ви ше по ја са.

11. Ру ку сво ју по ди же на мо ре, за др ма 
цар ства; Го спод је за по вје дио за Ха нан да 
се рас ко па ју гра до ви ње го ви.
12. И ве ли: Не ћеш се ви ше ве се ли ти, 

осра мо ће на дје вој ко, кће ри си дон ска. Ус-
та ни, иди у Ки тим, ни он дје не ћеш има ти 
ми ра.
13. Ето зе мље хал деј ске; то га на ро да ни је 

би ло; Асур је осно ва за оне ко ји жи вља ху 
у пу сти ња ма, по ди го ше ку ле у њој, по гра-
ди ше дво ро ве; и обра ти се у раз ва ли не.
14. Ри дај те *ла ђе †тар сиј ске, јер је рас ко-

пан ваш град. *Иса. 2,16. †Је зек. 27,25.
15. И та да ће Тир би ти за ро бљен се дам-

де сет го ди на, за ви јек јед но га ца ра, а по-
сли је се дам де сет го ди на пје ва ће се Ти ру 
као блудници:
16. Узми харфу, иди по гра ду, за бо ра-

вље на блуднице; до бро уда рај, пје вај и 
по пи је вај, еда би те се опет опо ме ну ли.
17. Јер по сли је се дам де сет го ди на *Го-

спод ће по хо ди ти Тир, а он ће се вра ти ти 
на блудну за слу гу сво ју, и блудничи ће са 
сви јем цар стви ма на †Зе мљи.

*Исус Н. 11,8. †От кр. 17,2.
18. Али ће тр го ви на ње го ва и за слу га 

ње го ва би ти по све ће на Го спо ду, не ће се 
оста вља ти ни чу ва ти, не го ће тр го ви на 
ње го ва би ти они ма ко ји на ста ва ју пред 
Го спо дом да је ду до си то сти и има ју оди-
је ло до бро.

Божији суд Земљи. Будуће откривење 
славе Божије на гори Сиону.

24.Гле, Го спод ће ис пра зни ти Зе-
мљу и опу сти ти је, пре вр ну ће 

је и ра си ја ће ста нов ни ке ње зи не.
2. И би ће све ште ник као на род, го спо-

дар као слу га, го спо ђа као слу шки ња, 
про да вац као ку пац, ко ји да је у за јам као 
ко ји узи ма у за јам, ко ји узи ма до бит као 
ко ји да је.
3. Са сви јем ће се ис пра зни ти Зе мља, и 

са сви јем ће се опли је ни ти. Јер Го спод ре-
 че ову ри јеч.
4. Ту жи ће Зе мља и опа сти, из не мо ћи ће 

ва си ље на и опа сти; из не мо ћи ће гла ва ри 
на ро да зе маљ ско га.
5. Јер се зе мља осквр ни под ста нов ни-

ци ма сво јим, јер пре сту пи ше за ко не, 
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из ми је ни ше уред бе, рас ки до ше за вјет 
вјеч ни.
6. За то ће про клет ство про ждри је ти Зе-

мљу, и за тр ће се ста нов ни ци ње зи ни; 
за то ће из гор је ти ста нов ни ци зе маљ ски, 
и ма ло ће љу ди оста ти.
7. Ту жи ће ви но, уве ну ће ло за ви но ва, уз-

ди са ће сви ко ји су ве се ла ср ца.
8. Пре ста ће ве се ље уз буб ње, не ста ће 

гра је они јех ко ји се ве се ле, пре ста ће ве-
се ље уз харфу.
9. Не ће пи ти ви на уз пје сме, огрк ну ће си-

ло ви то пи ће они ма ко ји га пи ју.
10. Раз би ће се пу сти град, за тво ре не ће 

би ти све ку ће да ни ко не ула зи.
11. Ту жња ва ће би ти по ули ца ма ра ди 

ви на, про ћи ће сва ко ве се ље, оти ћи ће ра-
дост зе маљ ска.
12. Пу стош ће оста ти у гра ду, и вра та ће 

се раз ва ли ти.
13. Јер ће би ти у зе мљи и у на ро ди ма као 

кад се обе ру ма сли не, и као кад се па љет-
ку је по сли је бер бе. пабирчи
14. Ови ће по диг ну ти глас свој и пје ва ће, 

ра ди ве ли чан ства Го спод ње га под ви ки-
ва ће од мо ра.
15. За то сла ви те Го спо да у до ли на ма, 

на остр ви ма мор ским име Го спо да Бо га 
Изра и ље ва.
16. С кра ја зе мље чу смо пје сме у сла ву 

Пра  вед но ме; али ре кох: Оло шах, оло-
шах, те шко ме ни, не вјер ни ци не вје ру чи-
 не, баш не вјер ни ци не вје ру чи не.

пропадох
17. Стра хо та и ја ма и зам ка пред то бом 

је, ста нов ни че зе маљ ски!
18. И ко уте че чув ши за стра хо ту, па шће 

у ја му; а ко ижље зе из ја ме, ухва ти ће се у 
зам ку; јер ће се уста ве на ви си ни отво ри ти 
и за тре шће се те ме љи *Зе мљи. *Псал. 18,7.
19. Сва ће се Зе мља раз би ти, сва ће се 

Зе мља рас па сти, сва ће се Зе мља ус ко ле-
ба ти.
20. Сва ће се Зе мља љу ља ти као пи јан чо-

вјек, и пре мје сти ће се као ко ли ба, јер ће 
јој оте жа ти бе за ко ње ње зи но, те ће па сти 
и не ће ви ше уста ти.
21. И у то ће ври је ме по хо ди ти Го спод на 

ви си ни вој ску ви со ку и на Зе мљи све ца-
ре ве зе маљ ске.

22. И ску пи ће се као што се ску пља ју су-
жњи у ја му, и би ће за тво ре ни у там ни цу, и 
по сли је мно го вре ме на би ће по хо ђе ни.
23. И по сра ми ће се Мје сец и Сун це ће се 

за сти дје ти кад Го спод над вој ска ма ста не 
ца ро ва ти на го ри Си о ну и у *Је ру са ли му, 
и пред стар је ши на ма сво јим про сла ви се.

*Је вр. 12,22.

Слављење Господа. 
Гозба народа на гори Сиону.

25.Го спо де, Ти си Бог мој, уз ви ши-
ва ћу Те, сла ви ћу име Тво је, јер 

си учи нио чу де са; на мје ре Тво је од ста ри-
не вје ра су и исти на. поуздане
2. Јер си од гра да на чи нио го ми лу, и од 

твр до га гра да зи ди не; од гра да двор за 
стран це, до ви је ка се не ће са гра ди ти.
3. За то ће Те сла ви ти на род си лан, град 

стра шни јех на ро да бо ја ће Те се.
4. Јер си био Кр је пост убо го ме, Кр је пост 

си ро ма ху у не во љи ње го вој, Уто чи ште од 
по пла ве, За клон од же ге, јер је гњев на-
сил нич ки као по пла ва ко ја оба љу је зид.
5. Вре ву ино стра на ца пре ки нуо си као 

при пе ку на су ху мје сту; као при пе ка сје-
ном од обла ка, та ко се пје ва ње на сил ни ка 
пре ки де.
6. И Го спод ће над вој ска ма учи ни ти сви-

јем на ро ди ма на овој го ри го збу од пре-
ти ла ме са, го збу од чи ста ви на, од пре ти ла 
ме са с мо жди ни ма, од ви на без та ло га.
7. И по ква ри ће на овој го ри за сти рач ко-

јим су за стр ти сви на ро ди, и по кри вач 
ко јим су по кри ве ни сви на ро ди.
8. Уни шти ће смрт за у ви јек, и утр ће Го-

спод Го спод су зе са сва ко га ли ца, и сра-
мо ту на ро да сво је га уки ну ће са све Зе-
мље; јер Го спод ре че.
9. И ре ћи ће се у оно ври је ме: Гле, ово је 

Бог наш, Ње га че ка смо, и спа шће нас; ово 
је Го спод, Ње га че ка смо; ра до ва ће мо се и 
ве се ли ће мо се за спа се ње Ње го во.
10. Јер ће ру ка Го спод ња по чи ну ти на 

овој го ри, а Мо ав ће се из га зи ти на свом 
мје сту као што се га зи сла ма за гној.
11. И раз мах ну ће ру ка ма сво јим сред 

ње га, као што раз ма ху је пли вач да пли ва, 
и обо ри ће охо лост ње го ву ми ши ца ма 
ру ку сво јих.
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12. И *град и ви со ке зи до ве тво је сни-
зи ће, обо ри ће, ба ци ће на зе мљу у прах.

*Иса. 26,5.

Пјесма народна у славу Богу 
и уздање у Бога.

26.Та да ће се пје ва ти ова пје сма у 
*зе мљи Ју ди ној: Има мо тврд 

град; зи до ви су и оп коп спа се ње. *Иса. 60,18.
2. Отво ри те вра та да уђе на род пра вед ни, 

ко ји др жи вје ру.
3. Ко се Те бе др жи, чу ваш га јед на ко у 

ми ру, јер се у Те бе узда.
4. Уздај те се у Го спо да до ви је ка, јер је Го-

спод Го спод вјеч на Сти је на.
5. Јер по ни жу је оне ко ји на ста ва ју на ви-

си ни, град ви со ки оба ра, оба ра га на зе-
мљу, обра ћа га у прах.
6. Те га га зи но га, но ге убо гих, сто па ла 

не вољ ни јех.
7. Пут је пра вед ни ку прав, Ти рав ниш 

ста зу пра вед но ме.
8. И на пу ту су до ва Тво јих, Го спо де, че ка-

 мо Те; Тво је име и Твој спо мен жу ди ду ша.
9. Ду шом сво јом жу дим Те бе но ћу, и ду-

хом сво јим што је у ме ни тра жим Те ју-
тром; јер кад су су до ви Тво ји на зе мљи, 
уче се прав ди ко ји жи ве у ва си ље ној.
10. Ако се и по ми лу је без бо жник, не 

учи се прав ди, у зе мљи нај пра вед ни јој 
чи ни бе за ко ње и не гле да на ве ли чан-
ство Го спод ње.
11. Го спо де, ру ка је Тво ја ви со ко по ди-

гну та, а они не ви де; ви дје ће и по сра ми ће 
се од рев но сти за на род, и огањ ће про-
ждри је ти не при ја те ље Тво је.
12. Го спо де, на ма ћеш да ти мир, јер сва 

дје ла на ша Ти си нам учи нио.
13. Го спо де Бо же наш, го спо да ри ше над 

на ма го спо да ри дру ги осим Те бе, али са-
 мо То бом по ми ње мо име Тво је.
14. По мри је ше, не ће ожи вје ти, *мр тви 

бу ду ћи не ће уста ти, јер си их Ти по хо дио 
и ис три је био, за тро сва ки спо мен њи хов.

*Проп. 9,5.
15. Го спо де, умно жио си на род, умно жио 

си на род и про сла вио си се, али си их за-
гнао на све кра је ве зе маљ ске.
16. *Го спо де, у не во љи тра жи ше Те, из ли-

ва ше по кор ну мо ли тву кад си их ка рао.
*2.Днев. 33,12.

17. Као труд на же на кад хо ће да се по-
ро ди па се му чи и ви че од бо ла, та кви би-
ја смо ми пред То бом, Го спо де!
18. За труд ње смо, му чи смо се да ро ди мо, 

и као да ро ди смо вје тар, ни ка ко не по мо-
го смо зе мљи, ни ти па до ше ко ји жи ве у 
ва си ље ној.
19. *Ожи вје ће мр тви Тво ји, и мо је ће мр-

тво ти је ло уста ти. Про бу ди те се, и пје-
вај те ко ји ста ну је те у пра ху; јер је Тво ја 
ро са ро са на тра ви, и зе мља ће из мет-
ну ти мр тва це. *Језек. 37,6.  изнети
20. Хај де на ро де мој, уђи у кли је ти сво је, 

и за кљу чај вра та сво ја за со бом, при криј 
се за час, до кле про ђе *гњев. *О Јо ву 14,13.
21. Јер, гле, *Го спод из ла зи из мје ста сво-

је га да по хо ди ста нов ни ке зе маљ ске за бе-
за ко ње њи хо во, и зе мља ће от кри ти кр ви 
сво је ни ти ће ви ше по кри ва ти по би је ни-
јех сво јих. *Мих. 1,3.

Понижење светскијех сила, 
сабирање синова Израиљевих.

27.Та да ће *Го спод по ка ра ти ма-
чем сво јим љу ти јем и ве ли-

ким и ја ким Ле ви ја та на, пру гу ‡зми ју, 
и Ле ви ја та на, кри ву ља сту зми ју, и уби ће 
зма ја ко ји је у мо ру.

*Је зек. 29,3. морско чудовиште
које Бог побеђује ‡Амос 9,3.

2. Та да пје вај те о ви но гра ду ко ји ра ђа 
цр ве ни јем ви ном:
3. Ја Го спод чу вам га, у сва ко до ба за-

ље ва ћу га; дан ноћ чу ва ћу га да га ко не 
оште ти.
4. Не ма гње ва у Ме не; ко ће ста ви ти у бој 

на су прот Ме ни чкаљ и тр ње? Ја ћу по га-
зи ти и спа ли ти све.
5. Или не ка се ухва ти за си лу Мо ју да учи-

 ни мир са Мном; учи ни ће мир са Мном.
6. Јед ном ће се уко ри је ни ти Ја ков, про-

цвје та ће и уз ра сти Изра иљ, и на пу ни ће 
ва си ље ну пло дом.
7. Је ли га уда рио она ко ка ко је уда рио 

оне ко ји ње га уда ра ше? Је ли га убио 
она ко ка ко су уби је ни они ко је је убио?
8. С мје ром га је ка рао, кад га је од ба цио, 

кад га је од нио сил ни јем вје тром сво јим 
ис точ ни јем.
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9. За то ће се ти јем очи сти ти бе за ко ње Ја-
ко вље во и то ће би ти сва ко рист што ће се 
узе ти гри јех ње гов, кад се све ка ме ње ол-
тар но раз мет не као раз дро бље но креч но 
ка ме ње и не бу де ви ше га је ва ни сун ча ни-
јех ли ко ва,
10. Јер ће твр ди град опу стје ти и би ће 

стан оста вљен и за не ма рен као пу сти ња; 
он дје ће па сти те ле и он дје ће ли је га ти, и 
по је шће му гра не.
11. Кад се по су ше гра не, по ло ми ће се; 

же не ће до ла зи ти и ло жи ти их на *огањ. 
Јер је на род не ра зу ман; за то га не ће жа-
ли ти ко ји га је ство рио, и ко ји га је са здао 
не ће се сми ло ва ти на њ. *Је зек. 15,4.
12. У то ће ври је ме Го спод ови ја ти од 

оба ле Ри је ке до по то ка ми сир ско га, а 
ви, си но ви Изра и ље ви, са бра ће те се је-
дан по је дан. овршити  Еуфрата
13. И та да ће се за тру би ти у ве ли ку 

*тру бу, и ко ји се бје ху из гу би ли у зе мљи 
асир ској и ко ји би ја ху за гна ни у зе мљу 
ми сир ску, до ћи ће и кла ња ће се †Го спо ду 
на све тој го ри у Је ру са ли му.

*4.Мој. 10,2. †От кр. 11,15.

Суд Јефрему и Јуди. Скупоцјен камен 
од угла. Диван Господњи савјет.

28.Те шко ги зда во ме ви јен цу пи-
ја ни ца Је фре мо ви јех, уве лом 

цви је ту кра сно га на ки та њи хо ва, ко ји су 
уврх род но га до ла, пи ја ни од ви на!
2. Гле, у Го спо да има не ко јак и си лан као 

пљу сак од гра да, као олу ја ко ја све ло ми, 
као по пла ва сил не во де, кад на ва ли, обо-
ри ће све на зе мљу ру ком.
3. Но га ма ће се из га зи ти ги зда ви ви је-

нац, пи ја ни це Је фре мо ве.
4. И уве ли цви јет кра сно га на ки та њи-

хо ва, што је уврх род но га до ла, би ће као 
во ће узре ло при је ље та, ко је чим ко ви ди, 
узме у ру ку и по је де.
5. У оно ће ври је ме Го спод над вој ска ма 

би ти слав на Кру на и ди чан Ви је нац 
Остат ку на ро да сво је га,
6. И Дух су да оно ме ко ји сје ди да су ди, и 

Си ла они ма ко ји уз би ја ју бој до вра та.
7. Али се и они за но се од ви на, и по ср ћу 

од си ло ви та пи ћа; све ште ник и про рок 
за но се се од си ло ви та пи ћа, осво ји ло их 

је ви но, по ср ћу од си ло ви та пи ћа, за но се 
се у про ро ко ва њу, спо ти чу се у су ђе њу.
8. Јер су сви сто ло ви пу ни бљу во ти не и 

не чи сто ће, не ма мје ста чи ста.
9. Ко га ће учи ти му дро сти, и ко га ће 

упу ти ти да ра зу ми је на у ку? Дје цу, ко јој 
се не да је ви ше мли је ко, ко ја су од би је на 
од дојке?
10. Јер за по ви јест по за по ви јест, за по ви-

јест по за по ви јест, пра ви ло по пра ви ло, 
пра ви ло по пра ви ло, ов дје ма ло, он дје 
ма ло да ва ше се.
11. За то ће не ра зу мљи вом бе сје дом и ту-

ђим је зи ком го во ри ти то ме на ро ду;
12. Јер им ре че: Ово је по чи нак, оста ви те 

умор на да по чи не; ово је од мор; али не 
хтје ше по слу ша ти.
13. И би ће им ри јеч Го спод ња, за по ви-

јест по за по ви јест, за по ви јест по за по-
ви јест, пра ви ло по пра ви ло, пра ви ло по 
пра ви ло, ма ло ов дје, ма ло он дје, да иду и 
па да ју на у зна ко и раз би ју се, и да се за-
пле ту у зам ке и ухва те. уназад
14. За то слу шај те ри јеч Го спод њу, љу ди 

потсмје ва чи, ко ји вла да те на ро дом што је 
у Је ру са ли му.
15. Што ре ко сте: Ухва ти смо вје ру са смр-

 ћу, и уго во ри смо с гро бом; кад за ђе бич 
као по во дањ, не ће нас до хва ти ти, јер од 
ла жи на чи ни смо се би уто чи ште, и за 
при  је  ва ру за кло ни смо се;
16. За то ова ко ве ли *Го спод Го спод: Ево, 

ја ме ћем у †Си о ну ‡ка мен, ка мен иза бран, 
ка мен од угла, ску по цјен, те мељ тврд; ко 
вје ру је не ће се пла ши ти.

*Иса. 14,32. †Рим. 9,33. ‡Псал. 118,22; 
Рим. 9,33; 10,11; 1.Петр. 2,6.

17. И из вр ши ћу суд по пра ви лу и прав ду 
по мје ри ли ма; и град ће по тр ти ла жно 
уто чи ште и во да ће по то пи ти за клон.
18. И вје ра ва ша са смр ћу уни шти ће се, 

и уго вор ваш с гро бом не ће оста ти, а кад 
за ђе бич као по во дањ, по тла чи ће вас.
19. Чим за ђе, од ни је ће вас, јер ће за ла-

зи ти сва ко ју тро, да њу и но ћу, и кад се 
чу је ви ка, би ће сам страх.
20. Јер ће одар би ти кра так да се чо вјек 

не мо же пру жи ти, и по кри вач узан да се 
не мо же умо та ти.
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21. Јер ће *Го спод уста ти као на го ри Фе-
ра си му, раз гње ви ће се као у до лу га ва-
он ском, да учи ни дје ло сво је, нео бич но 
дје ло сво је, да свр ши по сао свој, нео би-
чан по сао свој. *4.Мој. 16,30.
22. Не мој те се, да кле, ви ше пот сми је ва ти 

да не по ста ну ја чи око ви ва ши, јер чух од 
Го спо да Го спо да над вој ска ма по ги бао од-
ре ђе ну свој зе мљи.
23. Слу шај те, и чуј те глас мој, па зи те и 

чуј те бе сје ду мо ју.
24. Оре ли орач сва ки дан да по си је, или 

бра зди и по вла чи њи ву сво ју?
25. Кад по рав на озго, не си је ли гра хор и 

ким, и не ме ће ли пше ни цу на нај бо ље мје-
сто, и је чам на згод но мје сто, и круп ник 
на ње го во мје сто? махунарка  житарица
26. И Бог ње гов га учи и упу ћу је ка ко ће 

ра ди ти.
27. Јер се гра хор не вр ше бра ном, ни ти 

се то чак кол ски обр ће по ки му, не го се 
ци је пом мла ти гра хор и ким пру том.

дрљачом  алат за млаћење жита и махуна
28. Пше ни ца се вр ше, али не ће јед на ко 

ври је ћи ни ти ће је са тр ти точ ком кол-
ским ни зуп ци ма раз дро би ти.
29. И то до ла зи од *Го спо да над вој ска ма, 

ко ји је ди ван у са вје ту, ве лик у му дро сти.
*Псал. 40,5.

Јерусалим ће се притијеснити и потом 
ће се спасти. Народ ће заслијепљети. 

Чудна промјена.

29.Те шко Ари лу, Ари лу, гра ду гдје 
је ста јао Да вид. До дај те го ди ну 

на го ди ну, не ка ко љу жр тве пра знич не.
2. Али ћу при ти је сни ти Ари ла, и би ће 

жа лост и ту га, јер ће ми би ти као Арил.
3. Јер ћу те оп ко ли ти вој ском, и стег ну ћу 

те оп ко пи ма и по диг ну ћу су прот те би 
ку ле.
4. Те ћеш обо рен го во ри ти са зе мље и из 

пра ха ћеш му ца ти, и глас ће ти би ти са зе-
мље као у ба ја ча и из пра ха ћеш шап ћу ћи 
го во ри ти.
5. А мно штво не при ја те ља тво јих би ће 

као си тан прах и мно штво на сил ни ка као 
пље ва кад се раз ме ће; и то ће би ти за час, 
из не на да.

6. Го спод над вој ска ма по хо ди ће га гро-
мом и тру сом и ху ком ве ли ком, ви хо ром 
и бу ром и пла ме ном ог ње ни јем ко ји про-
жди ре.
7. И мно штво сви јех на ро да ко ји во ју ју 

на Арил и сви ко ји уда ра ју на њ и на зи-
до ве ње го ве и ко ји га при тје шњу ју, би ће 
као утва ра ноћ на у сну.

Јерусалим (симболично име)
8. Би ће као кад гла дан сни да је де, па кад 

се про бу ди а ду ша му пра зна; или кад сни 
же дан да пи је, па кад се про бу ди, а он из-
не мо гао и ду ша му жед на; та кво ће би ти 
мно штво сви јех на ро да што во ју ју на 
го ру си он ску.
9. Ста ни те и чу ди те се; ва пиј те и ви чи те: 

Пи ја ни су, али не од ви на; по ср ћу, али не 
од си ло ви та пи ћа.
10. Јер је Го спод из лио на вас дух твр до га 

сна и за тво рио вам очи, осли је пио про-
ро ке и ви ди о це, гла ва ре ва ше.
11. И сва ка утва ра би ће вам као ри је чи 

у за пе ча ће ној књи зи, ко ју да ју чо вје ку 
ко ји зна чи та ти го во ре ћи: Чи тај то; а он 
ре че: Не мо гу, јер је за пе ча ће но. виђење
12. Или да да ду књи гу оном ко ји не зна 

чи та ти го во ре ћи: Чи тај то; а он ре че: Не 
знам чи та ти.
13. За то ре че *Го спод: Што се овај на род 

при бли жу је усти ма сво ји ма и усна ма сво-
јим по шту је Ме, а †ср це им да ле ко сто ји 
од Ме не, и страх ко јим Ме се бо је за по ви-
јест је људ ска ко јој су на у че ни,

*1.Сам. 15,30. †Је зек. 33,31.
14. За то ћу ево још ра ди ти чу де сно с ти-

јем на ро дом, чу де сно и див но, и *му дрост 
му дри јех ње го ви јех по ги ну ће и ра зу ма 
ра зум ни јех не ста ће. *Јер. 49,7.
15. Те шко они ма ко ји ду бо ко са кри ва ју 

од Го спо да на мје ру, ко ји ра де у мра ку и 
го во ре: Ко нас ви ди, и ко нас зна?
16. На о па ке ми сли ва ше ни је су ли као 
као лон чар ски? Го во ри ли дје ло за оно га 

ко ји га је на чи нио: Ни је ме на чи нио? И 
ло нац го во ри ли за оно га ко ји га је на чи-
нио: Не ра зу ми је? глина
17. Не ће ли се до ско ра и Ли ван пре тво-

ри ти у по ље, и по ље се узи ма ти за шу му?
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18. И у тај ће дан глу хи чу ти ри је чи у 
књи зи, и из та ме и мра ка ви дје ће очи сли-
је пи јех.
19. И крот ки ће се ве о ма ра до ва ти у Го-

спо ду, и ни шти из ме ђу љу ди ве се ли ће се 
Све цу Изра и ље вом.
20. Јер на сил ни ка не ће би ти, и не ста ће 

потсмје ва ча, и ис три је би ће се сви ко ји 
гле да ју да чи не *бе за ко ње, *Мих. 2,1.
21. Ко ји окри вљу ју чо вје ка за ри јеч, и 

ме ћу зам ку оно ме ко ји ка ра на вра ти ма, и 
оба ра ју пра вед но га лаж ју.
22. За то Го спод, ко ји је от ку пио *Авра ма, 

ова ко го во ри за дом Ја ко вљев: Не ће се 
ви ше Ја ков по сти дје ти, ни ти ће му ли це 
по бли је дје ти. *Исус Н. 24,3.
23. Јер кад ви ди усред се бе дје цу сво ју, 

дје ло ру ку Мо јих, та да ће они све ти ти 
име Мо је, све ти ће Све ца Ја ко вље ва и бо-
ја ће се Бо га Изра и ље ва.
24. И ко ји лу та ју ду хом ура зу ми ће се, и 

ви ка чи ће при ми ти на у ку.

Тешко онијем који побјегну у 
Мисир! Благо онијем који се 
уздају у Господа! Суд Асиру.

30.Те шко си но ви ма од мет ници -
ма, го во ри *Го спод, ко ји са-

ста вља ју на мје ре ко је ни је су од Ме не, 
за кла ња ју се за за клон ко ји ни је од Мо га 
ду ха, да до ме ћу гри јех на гри јех; *Јер. 42,19.
2. Ко ји сла зе у Ми сир не пи та ју ћи шта ћу 

Ја ре ћи, да се укри је пе си лом фа ра о но вом 
и да се за кло не под сје ном ми сир ским.
3. Јер ће вам си ла фа ра о но ва би ти на сра-

мо ту, и за клон под сје ном ми сир ским на 
по ру гу.
4. Јер кне зо ви ње го ви би ше у Со а ну, и 

по сла ни ци ње го ви до ђо ше у Ха нес.
5. Али ће се сви по сра ми ти од на ро да, 

ко ји им не ће по мо ћи, ни ти ће им би ти на 
ко рист ни на до бит, не го на сра мо ту и на 
по ру гу.
6. То вар ће би ти на животињама ју жним: 

У зе мљи гдје је не во ља и му ка, гдје су ла-
во ви и ла ви ћи, гу је и зма је ви кри ла ти, од-
ни је ће бла го сво је ма гар ци ма на ра ме ни ма 
и бо гат ство сво је ка ми ла ма на гр ба ма, к 
на ро ду ко ји не ће по мо ћи. Објава

7. Јер ће Ми сир ци уза луд и на пра зно по-
ма га ти; за то ви чем о том: Ја чи на им је да 
сје де с ми ром.
8. Са да иди, на пи ши ово пред њи ма на 
да шчи цу, на пи ши у књи гу, да оста не за 

вре ме на ко ја ће до ћи, до ви је ка; плочу
9. Јер су на род не по ко ран, си но ви ла-

жљи ви, си но ви ко ји не ће да слу ша ју за-
ко на Го спод ње га;
10. Ко ји го во ре ви ди о ци ма: Не мој те ви-

ђа ти, и про ро ци ма: Не мој те нам про ро-
ко ва ти што је пра во, го во ри те нам ми ле 
ства ри, про ро куј те при је ва ру;
11. Свр ни те с пу та, от сту пи те од ста зе, не-

 ка не ста не ис пред нас Све ца Изра и ље ва.
12. За то ова ко ве ли Све тац Изра и љев: 

Кад од ба цу је те ову ри јеч, и уз да те се у 
при је ва ру и опа чи ну и на њу се осла ња те,
13. За то ће вам то бе за ко ње би ти као пу-

ко ти на у зи ду ко ји хо ће да пад не, ко ја 
се из диже ви со ко, те га на гло ује дан пут 
обо ри.
14. И раз би ће га као што се раз би ја раз би-

јен суд лон чар ски, не жа ли се, те се не на ђе 
ни цри је па кад се раз би је да узмеш огањ с 
ог њи шта или да за хва тиш во де из ја ме.
15. Јер ова ко го во ри Го спод Го спод, Све-

тац Изра и љев: Ако се по вра ти те и бу де те 
мир ни, из ба ви ће те се, у ми ру и узда њу 
би ће си ла ва ша; али ви не ће те.
16. Не го го во ри те: Не, не го ће мо на ко-

њи ма по бје ћи. За то ће те бје жа ти. По ја ха-
ће мо бр зе ко ње. За то ће би ти бр жи ко ји 
ће вас тје ра ти.
17. Бје жа ће вас ти су ћа, кад је дан по ви че; 

кад по ви чу пе то ри ца, бје жа ће те сви, до-
кле не оста не те као окре са но др во на врх 
го ре и као за ста ва на ху му.
18. А за то че ка *Го спод час да се сми лу је 

на вас, и за то ће се уз ви си ти да вас по-
ми лу је; јер је Го спод пра ве дан Бог; †бла го 
свје ма ко ји Га че ка ју.

*Јер. 17,7.  устати  †При че 16,20.
19. Јер ће на род на ста ва ти у Си о ну, у Је-

ру са ли му; не ћеш ви ше пла ка ти, до и ста 
ће те по ми ло ва ти кад по ви чеш; чим те 
чу је, ода зва ће ти се.
20. Прем да ће вам Го спод да ти хље ба ту-

жно га и во де не вољ нич ке; али ти се ви ше 
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не ће узи ма ти Учи те љ тво ј, не го ће очи 
тво је гле да ти Учи те ља тво га,
21. И уши ће тво је слу ша ти ри јеч иза 

те бе гдје го во ри: То је пут, иди те њим, ако 
би сте свр ну ли на де сно или на ли је во.
22. И опр зни ће те по сре бре не ли ко ве 

сво је ре за не и злат но оди је ло ли ко ва ли-
ве ни јех, и ба ци ће те их као не чи сто ту, и 
ре ћи ћеш им: Од ла зи те. окаљаћете
23. И да ће дажд сје ме ну тво је му ко је по-

си јеш на њи ви, и хљеб од ро да зе маљ ско га 
би ће оби лат и сит; та да ће сто ка тво ја па-
сти на па ши про стра ној.
24. Во ло ви и ма гар ци, што ра де зе мљу, 

је шће чи сту зоб ови ја ну ло па том и ре-
ше том.
25. И на сва кој го ри ви со кој и на сва ком 

ху му ви со ком би ће из во ри и по то ци, кад 
бу де по кољ ве ли ки, кад по па да ју ку ле.
26. И свје тлост ће мје сеч на би ти као 

свје тлост сун ча на, а свје тлост ће сун ча на 
би ти се дам пу та ве ћа, као свје тлост од се-
дам да на, кад *Го спод за ви је улом на ро ду 
сво је му и ис ци је ли ра не ко је му је за дао.

*Иса. 60,19.  прелом
27. Гле, име Го спод ње иде из да ле ка, гњев 

Ње гов го ри и вр ло је те жак; усне су Му 
пу не љу ти не и је зик Му је као огањ ко ји 
са жи же.
28. А дух Му је као по ток ко ји пла ви и до-

пи ре до гр ла, да ра си је на ро де да оти ду у 
ни шта, и би ће у че љу сти ма на ро ди ма узда 
ко ја ће их го ни ти да лу та ју.
29. Пје ва ће те као но ћу уо чи пра зни ка, 

и весе ли ће те се од ср ца као онај ко ји иде 
са сви ра лом на го ру Го спод њу, к Сти је ни 
Изра и ље вој,
30. И Го спод ће пу сти ти да се чу је сла ва 

гла са Ње го ва, и по ка за ће ка ко ма ше ру-
ком сво јом с љу ти јем гње вом и пла ме ном 
ог ње ни јем ко ји про жди ре, с раса пом и са 
сил ни јем да ждем и с гра дом.
31. Јер ће се од гла са Го спод ње га пре па-

сти Аси рац, ко ји је био па ли ца.
32. И ку да год про ђе па ли ца по у зда на, 

ко јом ће Го спод на ва ли ти на њ, би ће 
буб њи и харфе, и ра то ви ма же сто ким ра-
то ва ће на њих.

33. Јер је већ при пра вљен То фет, и са-
мом ца ру при пра вљен је, на чи нио је ду-
бок и широк; мје ста, ог ња и др ва има 
мно го; дах Го спод њи као по ток сум пор ни 
упа ли ће га. део долине синова Еномових

Слаба помоћ од Мисира. 
Божија помоћ у борби с Асирцима.

31.Те шко они ма ко ји иду у *Ми-
сир за по моћ, ко ји се осла ња ју 

на ко ње, и узда ју се у ко ла што их је мно го, 
и у ко њи ке што их је ве ли ко мно штво, а 
не гле да ју на Све ца Изра и ље ва и не тра-
же †Го спо да. *5.Мој. 17,16. †Псал. 20,7.
2. Али је и Он му дар, и на ву ћи ће зло, и 

не ће по ре ћи сво је ри је чи, не го ће уста ти 
на дом не ва ља ли јех љу ди и на оне ко ји 
по ма жу они ма ко ји чи не бе за ко ње.
3. А Ми сир ци су љу ди а не Бог, и ко њи су 

њи хо ви ти је ло а не дух; и за то ће Го спод 
мах ну ти ру ком сво јом, те ће па сти по ма-
гач, па шће и онај ко ме по ма же, и сви ће 
за јед но по ги ну ти.
4. Јер ова ко ми ре че Го спод: Као што лав 

и ла вић ри че над ло вом сво јим, и ако се 
и сви че на њ мно штво па сти ра, он се не 
пла ши од ви ке њи хо ве ни ти се по ко ра ва 
на бу ку њи хо ву, та ко ће Го спод над вој-
ска ма си ћи да во ју је за го ру си он ску и за 
хум ње зин.
5. Као пти це кри ли ма Го спод над вој ска-

 ма за кла ња ће Је ру са лим, и за кла ња ју ћи 
из ба ви ће, и оби ла зе ћи са чу ва ће.
6. Вра ти те се к Ње му, од ко је га се са сви-

јем од вр го сте, си но ви Изра и ље ви!
7. Јер ће у онај дан сва ки од ба ци ти идо ле 

сво је сре бр не, и злат не сво је идо ле, ко је 
вам ру ке ва ше на чи ни ше на гри јех.
8. И Аси рац ће па сти од ма ча не чо вје чи-

је га, и мач не чо вјечи ји по је шће га, и бје-
жа ће ис пред ма ча, и мла ди ћи ће ње го ви 
пла ћа ти да нак.
9. И сти је на ће ње го ва про ћи од стра ха, 

и кне зо ви ће се ње го ви пре па сти од за-
ста ве, ве ли Го спод, чи ји је огањ на Си о ну 
и пећ у Је ру са ли му.
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Срећне прилике народа Божијега 
под праведнијем царем, али послије 

раније осуде.

32.Ево, цар ће ца ро ва ти пра во и 
кне зо ви ће вла да ти по * прав ди.

*Јер. 23,5.
2. И чо вјек ће би ти као за клон од вје тра, 

и као уто чи ште од по пла ве, као по то ци 
на су ху мје сту, као сјен од ве ли ке сти је не 
у зе мљи са су ше ној.
3. И очи они јех ко ји ви де не ће би ти за сли-

је пље не, и уши они јех ко ји чу ју слу ша ће.
4. И ср це не ра зум ни јех ра зу мје ће му-

дрост, и је зик му та ви јех го во ри ће бр зо и 
раз го ви јет но.
5. Не ва ља лац се не ће ви ше зва ти кнез, 

ни ти ће се твр ди ца на зи ва ти по да шни јим.
6. Јер не ва ља лац о не ва љал ству го во ри, 

и ср це ње го во гра ди бе за ко ње, ра де ћи 
ли це мјер но и го во ре ћи на Бо га лаж, да 
ис пра зни ду шу глад но ме и на пој жед-
но ме да узме.
7. И спра ве твр ди чи не зле су; сми шља 

лу кав шти не да за тре ни ште ри је чи ма ла-
жни јем и кад си ро мах го во ри пра во.
8. Али кнез сми шља кне жев ски, и уста је 

да ра ди кне жев ски.
9. Уста ни те, же не мир не, слу шај те глас 

мој; кће ри без бри жне, чуј те ри је чи мо је.
10. За мно го го ди на би ће те у смет њи, ви 

без бри жне; јер не ће би ти бер бе, и са би-
ра ње не ће до ћи.
11. Стра ши те се, ви мир не; дрш ћи те, 

ви без бри жне, сву ци те се, бу ди те го ле, и 
при па ши те око се бе ко стри јет,
12. Би ју ћи се у пр си за ли је пи јем њи ва ма, 

за род ни јем чо ко ти ма.
13. Тр ње и чкаљ ник ну ће на зе мљи на-

ро да Мо је га, и по сви јем ку ћа ма ве се ли-
јем, у гра ду ве се лом.
14. Јер ће се дво ро ви оста ви ти, вре ве 

град ске не ста ће; ку ле и стра жа ре по ста ће 
пе ћи не до ви је ка, ра дост ди вљим ма гар-
ци ма и па ша ста ди ма,
15. До кле се не из ли је на нас Дух с ви си не 

и пу сти ња по ста не њи ва, а њи ва се ста не 
узи ма ти за шу му.
16. Та да ће суд ста но ва ти у пу сти њи, и 

прав да ће ста ја ти на њи ви.

17. И мир ће би ти дје ло *прав де, што ће 
прав да учи ни ти би ће по кој и без бри-
жност до ви је ка. *Псал. 72,2.
18. И Мој ће на род сје дје ти у мир ну ста ну 

и у ша то ри ма по у зда ни јем, на по чи ва ли-
шти ма ти хим.
19. Али ће град па сти на *шу му, и град ће 

се вр ло сни зи ти. *Зах. 11,2.
20. Бла го ва ма ко ји си је те по крај сва ке 

во де, и пу шта те во ло ве и *ма гар це.
*Иса. 30,24.

Народу Божијему, који јадикује, обриче 
се пропаст непријатеља, грјешницима 

на страх, а вјернијем на радост.

33.Те шко те би, ко ји пу сто шиш, 
а те бе не пу сто ше, и ко ји чи-

ниш не вје ру, а те би се не чи ни не вје ра; 
кад пре ста неш пу сто ши ти, би ћеш опу-
сто шен, кад пре ста неш чи ни ти не вје ру, 
чи ни ће ти се не вје ра.
2. Го спо де, сми луј се на нас, Те бе че ка мо; 

бу ди нам ми ши ца сва ко ју тро, и спа се ње 
на ше у не во љи.
3. На ро ди по бје го ше од ја ке ви ке, ра си-

ја ше се на ро ди што се Ти по ди же.
4. И по ку пи ће се пли јен ваш као што 

се ку пе гу сје ни це, ско чи ће на њ као што 
ска чу ска кав ци.
5. Уз ви шен је Го спод, јер на ста ва на ви-

си ни; на пу ни ће Сион су да и прав де.
6. И твр ђа вре ме на тво је га, си ла спа се ња 

тво је га би ће му дрост и зна ње; страх Го-
спод њи би ће бла го тво је.
7. Ето, ју на ци њи хо ви ви чу напо љу, и по-

сла ни ци мир ни пла чу гор ко:
8. Пу теви опу стје ше, пут ни ци не пу ту ју; 

по ква ри уго вор, од ба ци гра до ве, не ма ри 
за чо вје ка.
9. Зе мља ту жи и че зне, Ли ван се сти ди и 

ве не, Са рон је као пу сти ња, Ва сан и Кар-
мил ого ље ше.
10. Са да ћу уста ти, ве ли *Го спод, са да ћу се 

уз ви си ти, са да ћу се по диг ну ти. *5.Мој. 32,36.
11. За труд ње ће те сла мом, ро ди ће те стр-

њи  ку; гњев ваш про ждри је ће вас као 
огањ.
12. И на ро ди ће би ти као пе ћи креч не, 

из гор је ће ог њем као тр ње по сје че но.
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13. Слу шај те ко ји сте да ле ко што сам учи-
нио, и ко ји сте бли зу по знај те моћ Мо ју.
14. Гр је шни ци у Си о ну упла ши ће се, др-

хат ће спо па сти ли це мје ре, и ре ћи ће: Ко 
ће од нас оста ти код ог ња ко ји про жди ре? 
Ко ће од нас оста ти код вјеч не же ге?
15. Ко хо ди у прав ди и го во ри што је 

пра во; ко мр зи на до би так од на си ља; ко 
отре са ру ке сво је да не при ми по кло на; 
ко за ти ску је уши сво је да не чу је за крв, и 
за жи ма очи сво је да не ви ди зла;
16. Он ће на ста ва ти на ви со ким мје-

сти ма; гра до ви на сти је на ма би ће му уто-
чи ште, хљеб ће му се да ва ти, во де му се 
не ће пре ми ца ти.
17. Очи ће ти ви дје ти Ца ра у кра со ти Ње -

го вој, гле да ће зе мљу да ле ку.
18. Ср це ће тво је ми сли ти о стра ху го во-

ре ћи: Гдје је пи сар? Гдје бро јач? Гдје је онај 
што пре гле да ку ле?
19. Не ћеш ви дје ти же сто ка на ро да, на ро-

 да ко ји го во ри из ду би на да се не раз би ра, 
у ко га је је зик му тав да се не ра зу ми је.
20. По гле дај на Сион, град пра зни ка 

на ших; очи тво је не ка ви де Је ру са лим, 
мир ни стан, Ша тор, ко ји се не ће од ни је-
 ти, ко је му се ко ље не ће ниг да по мје ри ти, 
и ни јед но му се уже не ће от ки ну ти.
21. Не го ће нам он дје *Го спод ве ли ки 

би ти мје сто ри је ка и по то ка ши ро ких, по 
ко ји ма не ће ићи ла ђа с ве сли ма, ни ти ће 
ве ли ка ла ђа про ла зи ти ону да. *Зах. 2,5.
22. Јер је Го спод наш Су ди ја, Го спод је 

ко ји нам по ста вља за ко не, Го спод је Цар 
наш, Он ће нас спа сти.
23. Осла би ше тво ја ужа, не мо гу твр до 

др жа ти ка тар ке сво је ни ра за пе ти је-
дра; та да ће се раз ди је ли ти ве лик пли јен, 
хро ми ће раз гра би ти пли јен.
24. И ни ко од ста нов ни ка не ће ре ћи: Бо-

ле стан сам. На ро ду ко ји жи ви у ње му 
опро сти ће се бе за ко ње.

Божији суд свијем непријатељима 
Његова народа, особито Едому.

34.При сту пи те, на ро ди, да чу је те; 
па зи те, на ро ди; не ка чу је Зе-

мља и што је у њој, ва си ље на и што се год 
ра ђа у њој.

2. Јер се Го спод раз гње вио на све на ро де, 
и раз љу тио се на сву вој ску њи хо ву, за-
тр ће их, пре да ће их на по кољ.
3. И по би је ни њи хо ви ба ци ће се, и од мр-

тва ца њи хо ви јех ди за ће се смрад и го ре 
ће се рас пли ну ти од кр ви њи хо ве.
4. И сва ће се вој ска не бе ска рас то пи ти, и 

*сави ће се не бе са као књи га, и сва вој ска 
њи хо ва по па да ће као што па да лист с ви-
но ве ло зе и као што па да са смо кве.

*Откр. 6,14.
5. Јер је опи јен на Не бу мач Мој, ево, си-

 ћи ће на суд на Едом це и на на род ко ји 
сам про клео да се за тре.
6. Мач је Го спод њи пун кр ви и то ван од 

пре ти ли не, од кр ви јаг ње ће и јар чи је, од 
пре ти ли не бу бре га ов нуј ских; јер Го спод 
има жртву у Во со ру и ве ли ко кла ње у зе-
мљи Едом ској.
7. И јед но ро зи ће си ћи с њи ма и јун ци с 

би ко ви ма; зе мља ће се њи хо ва опи ти од 
кр ви и прах ће њи хов ути ти од пре ти-
ли не. одебљати
8. Јер ће би ти дан осве те Го спод ње, го-

ди на пла ћа ња, да би се осве тио Сион.
9. И по то ци ће се ње зи ни пре тво ри ти у 

смо лу, и прах ње зин у сум пор, и зе мља ће 
њи хо ва по ста ти смо ла раз гор је ла.
10. Не ће се га си ти ни но ћу ни да њу, до-

ви је ка ће се ди за ти дим ње зин, од ко ље на 
до ко ље на оста ће пу ста, ни ко не ће пре ла-
зи ти пре ко ње до ви је ка.
11. Не го ће је на сли је ди ти гем и ћук, со ва 

и га вран на се ли ће се у њој, и Го спод ће ра-
стег ну ти пре ко ње уже по ги бли и мје ри ла 
пу сто ши.
12. Пле ми ће ње зи не зва ће да ца ру ју, али 

не ће би ти ни јед но га, и сви ће кне зо ви 
ње зи ни оти ћи у ни шта.
13. И тр ње ће из ник ну ти у дво ри ма њи-

хо вијем, ко при ва и *чкаљ у гра до ви ма 
њи хо вијем, и би ће стан зма је ви ма и на-
се ље со ва ма. *Иса. 32,13.
14. И сре та ће се ди вље зви је ри с бу љи-

на ма, аве ти ће се до ви ки ва ти, он дје ће 
се на се ли ти вје шти це и на ћи по чи ва-
ли ште. ноћна створења
15. Он дје ће се гни је зди ти ћук и но си ти 

ја ја и ле ћи пти ће и са би ра ти их под сјен 
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свој; ондје ће се са ста ја ти и ја стре бо ви је-
дан с дру гим.
16. Тра жи те у књи зи Го спод њој и чи-

тај те, ни шта од ово га не ће из о ста ти и ни-
јед но не ће би ти без дру го га; јер што ка-
жем, Он је за по вје дио, и Дух ће их Ње гов 
са бра ти.
17. Јер им Он ба ци ждри јеб, и ру ка Ње-

го ва раз ди је ли им зе мљу ужем, и њи хо ва 
ће би ти до ви је ка, од ко ље на до ко ље на 
на ста ва ће у њој.

Добро народа Божијега послије 
поднесенијех мука.

35.Ра до ва ће се то ме пу сти ња и зе-
мља са су ше на, ве се ли ће се пу-

стош и про цвје та ти као *ру жа. *Пјес. 2,1.
2. Про цвје та ће обил но, и ве се ли ће се ра-

ду ју ћи се и по пи је ва ју ћи; сла ва ли ван ска 
да ће јој се и кра со та кар мил ска и са рон-
ска; та ће мје ста ви дје ти сла ву Го спод њу, 
кра со ту Бо га на ше га.
3. Укри је пи те кло ну ле ру ке, и ко ље на из-

не мо гла утвр ди те.
4. Ре ци те они ма ко ји ма се ср це упла-

ши ло: Охра бри те се, не бој те се; ево Бо га 
ва ше га; осве та иде, пла та Бо жи ја, сам иде, 
и спа шће вас.
5. Та да ће се отво ри ти очи сли је пи ма, и 

уши глу хи ма отво ри ће се.
6. Та да ће хро мац ска ка ти као је лен, и је-

зик ни је мо га пје ва ће, јер ће у пу сти њи про-
вре ти во де и по то ци у зе мљи са су ше ној.
7. И су хо ће мје сто по ста ти је зе ро, и зе-

мља са су ше на из во ри во де ни, у ста ну 
зма јев ском, по ло жа ма њи хо ви јем, би ће 
тра ва, тр ска и си та.
8. И он дје ће би ти на сап и пут, ко ји ће се 

зва ти Све ти пут; не ће ићи по ње му не чи-
сти, не го ће би ти за њих; ко узи де њим, ни 
луд не ће за ћи. насип
9. Не ће он дје би ти ла ва, и љу та зви јер 

не ће ићи по ње му, ни ти ће се он дје на ћи, 
не го ће хо ди ти из ба вље ни.
10. И ко је ис ку пи *Го спод, вра ти ће се и 

до ћи ће у †Сион пје ва ју ћи, и вјеч на ће 
ра дост би ти над гла вом њи хо вом, до-

би ће ра дост и ве се ље, а жа лост и уз ди-
са ње бје жа ће. *Иса. 25,8. †Иса. 51,11.

Сенахирим опкољава 
Јерусалим.

36.Че тр на е сте го ди не ца ро ва ња 
*Је зе ки ји на по ди же се †Се на-

хи рим цар асир ски на све твр де гра до ве 
Ју ди не, и узе их. *2.Днев. 32,32. †2.Днев. 32,1.
2. И по сла цар асир ски Рав са ка из Ла-

хи са у Је ру са лим к ца ру Је зе ки ји с ве ли-
ком вој ском; и он ста де код ја за гор ње га 
је зе ра на пу ту код по ља Бје ља ре ва.

водопровода
3. Та да изи де к ње му Ели ја ким син Хел-

ки јин, ко ји би ја ше над дво ром, и Сом на 
пи сар и Јо ах син Аса фов па ме тар.

летописац
4. И ре че им Рав сак: Ка жи те Је зе ки ји: 

Ова ко ка же ве ли ки цар, цар асир ски: Ка-
ква је то узда ни ца у ко ју се уздаш?
5. Да ре чем, али су пра зне ри је чи, да 

имаш савје та и си ле за рат. У што се, да-
кле, уздаш, те си се од мет нуо од ме не?
6. Гле, уздаш се у штап од тр ске сло мље не, 

у Ми сир, на ко ји ако се ко на сло ни, ући ће 
му у ру ку и про бо шће је; та кав је фа раон 
цар ми сир ски свје ма ко ји се узда ју у њ.
7. Ако ли ми ре чеш: Узда мо се у Го спо да 

Бо га сво је га; ни је ли то онај чи је је ви-
си не и ол та ре обо рио Је зе ки ја и за по вје-
дио Ју ди и Јеру са ли му: Пред ови јем ол та-
ром кла њај те се?
8. Хај де за те ци се мо је му го спо да ру ца ру 

асир ском, и да ћу ти дви је ти су ће ко ња, ако 
мо жеш до ба ви ти ко ји ће ја ха ти. обавежи
9. Ка ко ћеш, да кле, од би ти и јед но га вој-

во ду из ме ђу нај ма њих слу гу го спо да ра 
мо је га? Али се ти уздаш у Ми сир за ко ла 
и ко њи ке.
10. Сврх то га, еда ли сам ја без Го спо да 

до шао на ово мје сто да га за трем? Господ 
ми је ре као: Иди на ту зе мљу, и затри је.
11. Та да Ели ја ким и Сом на и Јо ах ре ко ше 

Рав са ку: Го во ри слу га ма сво јим сир ски, 
јер ра зу ми је мо, а не мој нам го во ри ти ју-
деј ски да слу ша на род на зи ду.
12. А Рав сак ре че: Еда ли ме је го спо дар 

мој по слао ка го спо да ру тво је му или к 
те би да ка жем ове ри је чи? Ни је ли к ти јем 
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љу ди ма, што сје де на зи ду, да је ду сво ју 
не чист и да пи ју сво ју мо кра ћу с ва ма?
13. Та да ста де Рав сак и по ви ка иза гла са 

ју деј ски и ре че: Чуј те ри је чи ве ли ко га 
ца ра асир ско га.
14. Ова ко ка же цар: Не мој те да вас ва ра 

Је зе ки ја, јер вас не мо же из ба ви ти.
15. Не мој те да вас на го во ри *Је зе ки ја да 

се по у зда те у Го спо да, го во ре ћи: Го спод 
ће нас из ба ви ти, овај се град не ће да ти у 
ру ке ца ру асир ском. *Иса. 37,10.
16. Не слу шај те Је зе ки је; јер ова ко ка же 

цар асир ски: Учи ни те мир са мном и хо-
ди те к ме ни, па је ди те сва ки са сво га чо-
ко та и сва ки са сво је *смо кве, и пиј те 
сва ки из сво је га сту ден ца, *Зах. 3,10.
17. До кле не до ђем и од не сем вас у зе-

мљу као што је ва ша, у зе мљу обил ну жи-
том и ви ном, у зе мљу обил ну хље бом и 
ви но гра ди ма. одведем
18. Не мој те да вас ва ра Је зе ки ја го во-

ре ћи: *Го спод ће нас из ба ви ти. Је ли ко ји 
из ме ђу бо го ва дру гих на ро да из ба вио 
сво ју зе мљу из ру ке ца ра асир ско га?

*Је зек. 25,8.
19. Гдје су бо го ви емат ски и ар фад ски? 

Гдје су бо го ви се фар вим ски, је су ли из ба-
ви ли Са ма ри ју из мо јих ру ку?
20. Ко ји су из ме ђу сви јех бо го ва ови-

јех зе ма ља из ба ви ли зе мљу сво ју из мо је 
ру ке, а Го спод ће из ба ви ти Је ру са лим из 
мо је ру ке?
21. Али они му ча ху, и не од го во ри ше му 

ни ри је чи, јер цар бје ше за по вје дио и ре-
као: Не од го ва рај те му.
22. Та да *Ели ја ким син †Хел ки јин, ко ји 

би ја ше над дво ром, и Сом на пи сар и Јо ах 
син Аса фов, па ме тар, до ђо ше к Је зе ки ји 
раз дријев ши ха љи не, и ка за ше му ри је чи 
Рав са ко ве. *2.О цар. 18,18. †2.О цар. 18,37.

Сенахиримова сила послије 
молитве Језекијине за ноћ се разбија.

37.А кад то чу цар *Је зе ки ја, раз-
дри је ха љи не сво је и ве за око 

се бе ко стри јет, па оти де у дом Го спод њи.
*2.О цар. 19,1.

2. И по сла Ели ја ки ма, ко ји би ја ше над 
дво ром, и Сом ну пи са ра и нај ста ри је све-

ште ни ке об у че не у ко стри јет к Иса и ји 
про ро ку си ну Амо со ву.
3. И ре ко ше му: Ова ко ве ли Је зе ки ја: Ово 

је дан не во ље и ка ра и ру га, јер при спје ше 
дје ца до по ро ђа ја, а не ма сна ге да се ро де.
4. Да ако је чуо Го спод Бог твој што ре че 

Рав сак, ко је га по сла цар асир ски го спо-
дар ње гов да ру жи Бо га жи во га и да Га 
ври је ђа ри је чи ма ко је је чуо Го спод Бог 
твој, по мо ли се за Оста так ко ји се на ла зи.
5. И до ђо ше к Иса и ји слу ге ца ра Је зе ки је.
6. И ре че им Иса и ја: Ова ко ре ци те го-

спо да ру сво је му: Ова ко ве ли Го спод: Не 
пла ши се ри је чи ко је си чуо, ко ји ма ху-
ли ше на Ме слу ге ца ра асир ско га.
7. Ево, Ја ћу пу сти ти на њ дух, те ће чу ти 

глас и вра ти ти се у сво ју зе мљу, и учи ни ћу 
да по ги не од ма ча у сво јој зе мљи.
8. И та ко вра тив ши се Рав сак на ђе ца ра 

асир ско га гдје би је Лив ну, јер бје ше чуо 
да је оти шао од Ла хи са.
9. А он чу за Ти ра ку ца ра ху ско га гдје ка-

за ше: Иде да се би је с то бом. И чув ши по-
сла по сла ни ке к Је зе ки ји го во ре ћи:
10. Ова ко ре ци те *Је зе ки ји ца ру Ју ди ну: 

Не мој да те ва ра Бог твој, у ко је га се уздаш 
го во ре ћи: Не ће се да ти Је ру са лим у ру ке 
ца ру асир ском. *Иса. 36,15.
11. Ето, чуо си шта су учи ни ли ца ре ви 

асир ски сви јем зе мља ма по трв ши их са-
сви јем; а ти ли ћеш се из ба ви ти?
12. Је су ли на ро де ко је са тр ше оци мо ји 

из ба ви ли бо го ви њи хо ви: Го сан це, Ха-
ран це, Ре се фе и си но ве Еде но ве ко ји би-
ја ху у Те ла са ру?
13. Гдје је цар емат ски и цар ар фад ски и 

цар од гра да Се фар ви ма, од Ене и Аве?
14. А кад Је зе ки ја при ми књи гу из ру ку 

по сла ни ка и про чи та је, оти де у дом Го-
спод њи, и раз ви је Је зе ки ја пред Го спо дом.
15. И по мо ли се Је зе ки ја Го спо ду го во-

ре ћи:
16. Го спо де над вој ска ма, Бо же Изра и-

љев, ко ји сје диш на хе ру ви ми ма, Ти си 
сам Бог сви јем цар стви ма на Зе мљи, Ти 
си ство рио не бо и Зе мљу.
17. Приг ни, Го спо де, ухо сво је и чуј; 

отвори, Го спо де, очи сво је и ви ди; чуј све 
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рије чи Се на хи ри ма, ко ји по сла да ру жи 
Бо га жи во га.
18. Исти на је, опу сто ши ли су ца ре ви 

асир ски све оне на ро де и зе мље њи хо ве,
19. И по ба ца ли су бо го ве њи хо ве у огањ, 

јер не би ја ху бо го ви, не го дје ло ру ку чо-
вје чи јих, др во и ка мен, за то их по тр ше.
20. И за то, Го спо де Бо же наш, из ба ви нас 

из ру ку ње го ви јех, да по зна ју сва цар ства 
на зе мљи да си Ти сам Го спод.
21. Та да по сла Иса и ја син Амо сов к Је зе-

ки ји и по ру чи му: Ова ко ве ли Го спод Бог 
Изра и љев: Усли шио сам за што си ми се 
мо лио због Се на хи ри ма ца ра асир ско га.
22. Ово је ри јеч ко ју из ре че Го спод за њ: 

Ру га ти се и пот сми је ва ти се дје вој ка, кћи 
*си он ска, за то бом ма ше гла вом кћи је ру-
са лим ска. *Плач 2,13.
23. Ко га си ру жио и ху лио, и на ко га си 

по ди гао глас, и по ди гао увис очи сво је? 
На Све ца Изра и ље ва.
24. Пре ко слу гу сво јих ру жио си Го спо да 

и ре као си: С мно штвом ко ла сво јих изи-
ђох на ви со ке го ре, на стра не ли ван ске, и 
по сје ћи ћу ви со ке ке дре ње го ве, и ли је пе 
је ле ње го ве, и до ћи ћу на нај ви ши крај 
ње гов, у шу му ње го ва Кар ми ла.
25. Ја сам ко пао, и пио во ду, и ису шио сам 

сто па ма сво јим све по то ке гра до ви ма.
26. Ни је си ли чуо да Ја то одав на чи ним 

и од иско на да сам та ко уре дио? Са да пу-
штам то, да пре вра тиш твр де гра до ве у 
пу сте го ми ле. претвориш
27. За то ко ји у њи ма жи ве из не мо го ше, 

упла ши ше се и сме то ше се, по ста ше као 
тра ва пољ ска, као зе ле на тра ви ца, као 
тра ва на кро во ви ма, ко ја се су ши при је 
не го са зри.
28. Знам сје де ње тво је и по ла же ње тво је 

и до ла же ње тво је и ка ко бје сниш на Ме.
29. Јер бје сниш на Ме, и тво ја оби јест 

до ђе до Мо јих уши ју, за то ћу мет ну ти бр-
њи цу сво ју на но здр ве тво је, и узду сво ју 
у гу би цу тво ју, па ћу те од ве сти на траг пу-
тем ко јим си до шао. суровост
30. А те би ово не ка бу де знак: Је шће те 

ове го ди не што са мо од се бе ро ди, а дру ге 
го ди не што опет са мо од се бе ро ди; а 

тре ће го ди не сиј те и жа њи те и са ди те ви-
но гра де и је ди те род из њих.
31. Јер Оста так до ма Ју ди на, што оста не, 

опет ће пу сти ти жи ле оздо и ро ди ти озго.
32. Јер ће из *Је ру са ли ма иза ћи Оста так, 

и из го ре Си о на, ко ји се са чу ва ју. Рев ност 
Го спо да над вој ска ма учи ни ће то.

*2.О цар. 19,31.
33. За то ова ко ве ли Го спод за ца ра асир-

ско га: Не ће ући у овај град, ни ти ће ба-
ци ти амо стри је ле, не ће се при ма ћи к 
ње му са шти том, ни ти ће ис ко па ти оп-
ко па око ње га.
34. Вра ти ће се пу тем ко јим је до шао, а у 

град овај не ће ући, ве ли Го спод.
35. Јер ћу бра ни ти тај *град и са чу ва ћу га 

Се бе ра ди и ра ди Да ви да слу ге сво је га.
*2.О цар. 20,6.

36. Та да изи ђе *ан ђео Го спод њи и по би 
у око лу асир ском сто и осам де сет и пет 
ти су ћа; и кад уста ше ују тру, а то све са ми 
мр тва ци. *2.О цар. 19,35.
37. Те се по ди же Се на хи рим цар асир ски, 

и оти де, и вра тив ши се оста у Ни не ви ји.
38. И кад се кла ња ше у до му Ни сро ка 

бо га сво је га, Адра ме лех и Са ра сар си-
но ви ње го ви уби ше га ма чем, а са ми по-
бје го ше у зе мљу ара рат ску, и на ње го во се 
мје сто за ца ри Еса ра дон син ње гов.

Језекија се разболијева, 
оздравља и хвали Бога.

38.У то ври је ме раз бо ље се *Је зе-
ки ја на смрт; и до ђе к ње му 

про рок †Иса и ја син Амо сов и ре че му: 
Ова ко ве ли ‡Го спод: На ре ди за ку ћу сво-
ју, јер ћеш умри је ти и не ћеш оста ти жив.

*2.О цар. 20,1. †2.Днев. 32,32. ‡2.Днев. 32,24.
2. А Је зе ки ја се окре те ли цем к зи ду, и по-

мо ли се Го спо ду,
3. И ре че: Ох, Го спо де, опо ме ни се да сам 

јед на ко хо дио пред То бом вјер но и с ци је-
ли јем ср цем, и тво рио што је Те би угод но. 
И пла ка Је зе ки ја ве о ма.
4. Та да до ђе ри јеч Го спод ња Иса и ји го-

во ре ћи:
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5. Иди и ре ци Је зе ки ји: Ова ко ве ли Го-
спод Бог Да ви да оца тво је га: Чуо сам мо-
ли тву тво ју, и ви дио сам су зе тво је, ево 
до да ћу ти ви је ку пет на ест го ди на.
6. И из ба ви ћу те бе и овај град из ру ку 

ца ра асир ско га, и бра ни ћу овај град.
7. И ово не ка ти бу де знак од Го спо да да 

ће учи ни ти Го спод што је ре као.
8. Ево Ја ћу вра ти ти сјен по ко љен ци ма 

по ко ји ма је си шао на сун ча ни ку Аха-
зо ву на траг за де сет ко ље на ца. И вра ти се 
Сун це за де сет ко ље на ца по ко љен ци ма 
по ко ји ма би ја ше си шло.
9. Ово на пи са Је зе ки ја цар Ју дин кад се 

раз бо ље, и оздра ви од бо ле сти сво је:
10. Ја ре кох, кад се пре сје ко ше да ни мо ји: 

Идем к вра ти ма гроб ни јем, узе ми се 
оста так го ди на мо јих.
11. Ре кох: Не ћу ви дје ти Го спо да Го спо да 

у *зе мљи жи ви јех, не ћу ви ше ви дје ти чо-
вје ка ме ђу они ма ко ји ста ну ју на сви је ту.

*Псал. 27,13.
12. Ви јек мој про ђе и пре не се се од ме не 

као ша тор па стир ски; пре сје кох жи вот 
свој као ткач, от сје ћи ће ме од оснут ка; од 
ју тра до ве че ра учи ни ћеш ми крај.
13. Ми шљах за ју тра да ће као лав по тр ти 

све ко сти мо је; од ју тра до ве че ра учи ни-
ћеш ми крај.
14. Пи штах као ждрал и као ла ста ви ца, 

уках као го лу би ца, очи ми иш чи ље ше 
гле да ју ћи го ре: Го спо де, у не во љи сам, об-
лак шај ми.
15. Шта да ре чем? Он ми ка за, и учи ни. 

Про жи вје ћу све го ди не сво је по ја ду 
*ду ше сво је. *О Јо ву 7,11.
16. Го спо де, о том се жи ви и у том је све му 

жи вот ду ха мо је га, ис ци је лио си ме и са-
чу вао у жи во ту.
17. Ево, на мир до ђе ми љут јад; али Те би 

би ми ло да из ву чеш ду шу мо ју из ја ме по-
ги бли, јер си ба цио за ле ђа сво ја све *гри-
је хе мо је. *Псал. 51,9.
18. Јер не ће *гроб Те бе сла ви ти, не ће Те 

смрт хва ли ти, и ко ји си ђу у гроб не на да ју 
се Тво јој исти ни. *Псал. 30,9.

19. Жи ви, жи ви, они ће Те сла ви ти као ја 
да нас: Отац ће си но ви ма ја вља ти исти ну 
Тво ју.
20. Го спод ме спа се, за то ће мо пје ва ти 

пје сме мо је у до му Го спод њем док смо год 
жи ви.
21. А Иса и ја бје ше ре као да узму гру ду 

су хих смо ка ва и при ви ју на оток, те ће 
оздра ви ти.
22. И Је зе ки ја бје ше ре као: Шта ће би ти 

знак да ћу оти ћи у дом Го спод њи?

Језекији је наговештена казна.

39.У то ври је ме Ме ро дах Ва ла дан, 
син *Ва ла да нов, цар ва ви-

лон ски, по сла књи гу с да ром Је зе ки ји; јер 
бје ше чуо да је био бо ле стан и оздра вио.

*2.О цар. 20,12.
2. И Је зе ки ја се об ра до ва то ме, и по ка за 

им све ри зни це сво је, сре бро и зла то и ми-
ри се, и нај бо ље уље, и ку ћу гдје му бје ше 
оруж је, и што се год на ла жа ше у ри зни-
ца ма ње го ви јем, не оста ни шта да им не 
по ка за Је зе ки ја у ку ћи сво јој и у све му го-
спод ству свом.
3. Та да до ђе про рок Иса и ја к ца ру Је зе-

ки ји и ре че му: Шта су го во ри ли ти љу ди 
и ода кле су до шли к те би? А Је зе ки ја ре че: 
Из даљ не зе мље до шли су к ме ни, из Ва-
ви ло на.
4. А он ре че: Шта су ви дје ли у твом дво-

 ру? А Је зе ки ја ре че: Ви дје ли су све што 
има у мом дво ру; ни је оста ло ни шта у ри-
зни ца ма мо јим да им ни је сам по ка зао.
5. Та да ре че Иса и ја Је зе ки ји: Чуј ри јеч 

Го спо да над вој ска ма.
6. Ево до ћи ће ври је ме кад ће се од ни је ти 

у Ва ви лон све што има у ку ћи тво јој, и 
што су са би ра ли оци тво ји до да нас, не ће 
оста ти ни шта, ве ли Го спод.
7. И си но ве тво је, ко ји ће иза ћи од те бе, 

ко је ћеш ро ди ти, узе ће да бу ду дво ра ни у 
дво ру ца ра ва ви лон ско га.
8. А Је зе ки ја ре че Иса и ји: До бра је ри јеч 

Го спод ња ко ју си ре као. Још ре че: Је ли за 
мо га ви је ка би ће мир и вје ра?
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Господ долази да спасе свој народ. 
Господ је моћан и славан.

40.Тје ши те, тје ши те на род Мој, го-
во ри Бог ваш.

2. Го во ри те Је ру са ли му љу ба зно, и ја-
вљај те му да се на вр шио рок ње гов, да му 
се бе за ко ње опро сти ло, јер је при мио из 
ру ке Го спод ње дво ји ном за све гри је хе 
сво је.
3. Глас је не ко га ко ји ви че: При пра ви те у 

пу сти њи пут Го спод њи, по рав ни те у пу-
сто ши ста зу Бо гу на ше му.
4. Све до ли не не ка се по ви се, и све го ре 

и бре го ви не ка се слег ну, и што је кри во 
не ка бу де пра во, и не рав на мје ста не ка 
бу ду рав на.
5. И ја ви ће се сла ва Го спод ња, и сва ко 

ће ти је ло ви дје ти; јер уста Го спод ња го-
во ри ше.
6. Глас го во ри: Ви чи. И ре че: Шта да ви-

чем? Да је сва ко ти је ло тра ва и све до бро 
ње го во као цви јет пољ ски.
7. Су ши се тра ва, цви јет опа да кад дах Го-

спод њи ду не на њ; до и ста је на род тра ва.
8. Су ши се тра ва, цви јет опа да; али ри јеч 

Бо га на ше га оста је до ви је ка.
9. Изи ђи на ви со ку го ру, Си о не, ко ји ја-

вљаш до бре гла се; по диг ни сил но глас 
свој, Је ру са ли ме, ко ји ја вљаш до бре гла се; 
по диг ни, не бој се. Ка жи гра до ви ма Ју ди-
ни јем: Ево Бо га ва ше га.
10. Ево, *Го спод Бог иде на ја ко га, и ми-

ши ца ће Ње го ва обла да ти њим; ево пла та 
је Ње го ва код Ње га и дје ло Ње го во пред 
Њим. *Иса. 62,11.
11. Као *Па стир па шће ста до сво је; у 

на руч је сво је са бра ће ја гањ це, и у ње-
дри ма ће их но си ти, а до ји ли це ће во-
ди ти по ла ко. *Је зек. 34,23.
12. Ко је из мје рио во ду гр сти ма сво јим и 

не бе са пре мје рио пе ђу? Ко је мје ром из-
мје рио прах зе маљ ски, и го ре из мје рио 
на мје ри ла и бре го ве на по тег?
13. Ко је упра вљао Дух *Го спод њи? Или 

Му био са вјет ник и на у чио Га? *1.Кор. 2,16.
14. С ким се до го ва рао и ко Га је мудрости 

учио и на у чио пу ту су да, и на у чио Га зна-
 њу и по ка зао Му пут ра зу ма?

15. Гле, на ро ди су као кап из ви је дра, и 
као пра шка на мје ри ли ма бро је се; гле, 
пре мје шта остр ва као пра шак.
16. Ни Ли ван не би био до ста за огањ, и 

жи во ти ње ње го ве не би би ле до ста за жр-
тву па ље ни цу.
17. Сви су на ро ди као ни шта пред Њим, 

ма ње не го ли ни шта и та шти на ври је де Му.
18. С ким ће те, да кле, из јед на чи ти Бо га, и 

ка кву ће те Му при ли ку на ћи?
19. Умјет ник ли је лик, и зла тар га по зла-

ћу је, и ве ри жи це сре бр не ли је. ланчиће
20. А ко је си ро мах, те не ма шта при ни-

је ти, би ра др во ко је не тру не, и тра жи вје-
шта умјет ни ка да на чи ни ре зан лик, ко ји 
се не по ми че.
21. Не зна те ли, не чу је те ли, не ка зу је ли 

вам се од иско на, не ра зу ми је те ли од те-
ме ља зе маљ ских? издавна
22. Он сје ди над кру гом зе маљ ским, и 

ње зи ни су му ста нов ни ци као ска кав ци; 
Он је ра за стро не бе са као плат но и *ра за-
пео их као ша тор за стан. *Псал. 104,2.
23. Он обра ћа кне зо ве у ни шта, су ди је 

зе маљ ске чи ни да су као та шти на.
24. Као да ни је су по са ђе ни ни по си ја ни, 

и као да им се ста бло ни је уко ри је ни ло у 
зе мљи, чим ду не на њих, по сах ну, и ви хор 
као пље ву раз не се их.
25. С ким ће те Ме, да кле, из јед на чи ти да 

бих био као он, ве ли Све ти.
26. По диг ни те го ре очи сво је и ви ди те; 

ко је то ство рио? Ко из во ди вој ску све га 
то га на број *и зо ве сва ко по име ну, и ве-
ли ке ра ди си ле Ње го ве и ја ке мо ћи не изо -
ста је ни јед но? *Псал 147,4.
27. За што го во риш, Ја ко ве, и ка жеш, 

Изра и љу: Са кри вен је пут мој од Го спо да, 
и ствар мо ја не из ла зи пред Бо га мо је га?
28. Не знаш ли, ни је си ли чуо да Бог 

вјеч ни Го спод, ко ји је ство рио кра је ве зе-
маљ ске, не су ста је ни ти се утру ђу је? Ра-
зу му Ње го ву не ма мје ре.
29. Он да је сна гу умор но ме, и не ја ко ме 

умно жа ва кр је пост.
30. Дје ца се мо ре и су ста ју, и мла ди ћи 

па да ју;
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31. Али ко ји се на да ју *Го спо ду, до би ја ју 
но ву сна гу, по ди жу се на кри ли ма као ор-
ло ви, тр че и не су ста ју, хо де и не мо ре се.

*Јер. 48,15; Иса. 8,17.

Бог позива својега слугу 
да тјеши сиромахе и посрами 

идолопоклонике.

41.Умук ни те пре да Мном, остр ва; 
и на ро ди не ка се пот кри је пе, 

не ка при сту пе, и та да не ка ре ку: Хај де мо 
да се су ди мо.
2. Ко је по ди гао прав ду с *ис то ка? Ко је 

до звао да иде за њим усто пи це? †Ко јој 
је по ко рио на ро де и дао јој власт над ца-
ре ви ма и учи нио те су као прах ма чу ње-
зи ну и као раз ви ја на пље ва лу ку ње зи ну?

*Иса. 46,11: †Иса. 45,1.
3. По гна их, про ђе мир но пу тем, ко јим не 

бје ше хо дио но га ма сво јим.
4. Ко је ура дио и учи нио то, и зо ве на ра-

шта је од иско на? Ја, Го спод, Пр ви и По-
сљед њи, Ја исти.
5. Ви дје ше остр ва и упла ши ше се, кра-

је ви зе маљ ски за дрхта ше, при бли жи ше 
се и до ђо ше.
6. Је дан дру гом по ма га ше, и бра ту сво-

је му го во ра ше: Бу ди хра бар.
7. Др во дје ља хра бра ше зла та ра; ко ји 
кле пље хра бра ше оно га ко ји ку је на на-

ков њу, го во ре ћи: До бро је за спа ја ње. И 
при твр ђи ва ше клин ци ма да се не по ми че.

оштри сечиво ковањем
8. Али ти, Изра и љу, слу го Мој; Ја ко ве, 

ко јега иза брах, потомство Авра ма при-
ја те ља Мо је га!
9. Ти, ко је га узех с кра је ва зе маљ ских, и 

из ме ђу из бра ни јех ње зи ни јех до звах те, и 
ре кох ти: Ти си Мој слу га, Ја те иза брах, и 
не од ба цих те бе;
10. Не бој се, јер сам Ја с то бом; не пла ши 

се, јер сам Ја Бог твој; укри је пи ћу те и по-
мо ћи ћу ти, и под у при је ћу те де сни цом 
прав де сво је.
11. Гле, по сти дје ће се и по сра ми ће сви 

ко ји се љу те на те бе; би ће као ни шта и из-
ги ну ће про тив ни ци тво ји.
12. По тра жи ћеш су пар ни ке сво је, али их 

не ћеш на ћи, би ће као ни шта, и ко ји во ју ју 
на те, не ста ће их.

13. Јер Ја *Го спод Бог твој др жим те за 
десни цу, и ка жем ти: Не бој се, Ја ћу ти по-
ма га ти. *Јер. 30,10.
14. Не бој се, цр ви ћу Ја ко вљев, на ро-

ди ћу Изра и љев, Ја ћу ти по ма га ти, го-
во ри Го спод и Из ба ви тељ твој, Све тац 
Изра и љев.
15. Гле, учи ни ћу те да бу деш као спра ва 

за вр ше ње но ва са зуп ци ма: Ври је ћи ћеш 
го ре и са тр ћеш их, и бр да ћеш обра ти ти 
у пље ву.
16. Ви ја ћеш их, и вје тар ће их од ни је ти и 

ви хор ће их ра су ти, а ти ћеш се ве се ли ти 
у Го спо ду и хва ли ћеш се Све цем Изра и-
ље ви јем.
17. Си ро ма хе и убо ге, ко ји тра же во де а 

ње не ма, ко ји ма се је зик осу шио од же ђи, 
њих ћу усли ши ти Ја Го спод, Ја Бог Изра и-
љев не ћу их оста ви ти.
18. Отво ри ћу ри је ке на ви со ви ма, и *из-

во ре усред до ли на, †пу сти њу ћу обра-
ти ти у је зе ро во де но, и су ху зе мљу у из-
во ре во де не. *Псал. 107,35. †Иса. 35,6.
19. По са ди ћу у пу сти њи ке дар, си тим, 

мир ту и ма сли ну; по са ди ћу у пу стој зе-
мљи је лу, бри јест и шим шир, багрем
20. Да ви де и по зна ју и да про ми сле и ра-

зу ми ју да је то ура ди ла ру ка *Го спод ња, и 
Све тац Изра и љев да је то ство рио.

*О Јо ву 12,9.
21. Из не си те пар бу сво ју, ве ли Го спод, по-

ка жи те раз ло ге сво је, ве ли цар Ја ко вљев.
22. Не ка до ђу и не ка нам об ја ве шта ће 

би ти; об ја ви те нам шта је пр во би ло, да 
про ми сли мо и по зна мо шта ће би ти иза 
то га; или ка жи те нам шта ће би ти уна-
пре дак.
23. Ка жи те шта ће би ти по сли је, и по зна-

ће мо да сте бо го ви; или учи ни те што до-
бро или зло, и ди ви ће мо се и гле да ти сви.
24. Гле, ви ни је сте ни шта, и дје ло ва ше 

ни је ни шта; ко ји вас из би ра, гад је.
25. По ди гох јед но га са сје ве ра, и до ћи ће; 

од ис то ка сун ча но га при зи ва ће име Мо је, 
сту па ће по гла ва ри ма као по ка лу и као 
што лон чар га зи бла то.
26. Ко је об ја вио од иско на, да би смо 

зна ли, или од ста ри на, да би смо ре кли: 
Исти на је? Али не ма ни ко га да би об ја-
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вио, ни ти има ко га да би на при јед ка зао, 
ни ти има ко га да би чуо ри је чи ва ше.
27. Ја пр ви Си о ну ка жем: Ето, ето то га. У 

Је ру са ли му ћу да ти ко ће ја вља ти до бре 
гла се.
28. Јер по гле дам, али не ма ни ко га, не ма 

ме ђу њи ма ни јед но га ко би свје то вао; пи-
там их, али не од го ва ра ју ни ри је чи.
29. Гле, сви су та шти на, ни шта су дје ла 

њихова; ли ве ни су ли ко ви њи хо ви вје тар 
и ни шта ви ло.

Слуга Божији (Месија) у својој 
благости Видјело идолопоклоницима 

и Вођ заслијепљена народа.

42.Ево *Слу ге Мо је га, ко је га под у-
пи рем, Из бра ни ка Мо је га, ко-

ји је мио †ду ши Мо јој; мет ну ћу Дух свој 
на Ње га, суд на ро ди ма ја вља ће.

*Иса. 43,10; 49,3. †Мат. 12,18.
2. Не ће ви ка ти ни по ди за ти, ни ти ће се 

чу ти глас Ње гов по ули ца ма.
3. Тр ске сту че не не ће пре ло ми ти, и свје-

шти ла ко је се пу ши не ће уга си ти; ја вља ће 
суд по исти ни.
4. Не ће му до са ди ти, ни ти ће се умо ри ти, 

до кле не по ста ви суд на Зе мљи, и остр ва 
ће че ка ти на у ку Ње го ву.
5. Ова ко го во ри Бог Го спод, ко ји је ство-

рио не бе са и ра за пео их, ко ји је рас про-
стро зе мљу и што она ра ђа, ко ји да је ди-
са ње на ро ду што је на њој и дах они ма 
што хо де по њој:
6. Ја Го спод до звах Те у прав ди, и др жа ћу 

Те за ру ку, и чу ва ћу Те, и учи ни ћу Те *да 
бу деш За вјет на ро ду, Ви дје ло на ро ди ма;

*Иса. 49,8.
7. Да отво риш очи сли јеп и ма, да из ве деш 

су жње из за тво ра и из там ни це ко ји сје де 
у та ми.
8. Ја сам Го спод, то је име Мо је, и сла ве 

сво је не ћу да ти дру го ме ни хва ле сво је 
ли ко ви ма ре за ни јем.
9. Ево, пре ђа шње до ђе, и Ја ја вљам но во, 

при је не го на ста не ка зу јем вам.
10. Пје вај те *Го спо ду †пје сму но ву, хва лу 

Ње го ву од кра ја Зе мље, ко ји се пла ви те 
по мо ру и све што је у ње му, остр ва и ко ји 
жи ви те на њи ма.

*Псал. 40,3. †Псал. 33,3. пловите

11. Пу сти ња и гра до ви ње зи ни, се ла гдје 
ста ну је Ки дар, не ка по диг ну глас, не ка пје-
ва ју ко ји жи ве по сти је на ма, не ка кли ку ју 
са врх го ра. потомак Аврамовог сина Исмаила
12. Не ка да ју сла ву Го спо ду, и хва лу Ње-

го ву не ка ја вља ју по остр ви ма.
13. *Го спод ће иза ћи као ју нак, по диг ну ће 

рев ност сво ју као вој ник, ви ка ће и кли-
ко ва ти, над вла да ће не при ја те ље сво је.

*Псал. 78,65.
14. Му чах ду го, чи њах се глух, ус те зах 

се; али ћу са да ви ка ти као же на кад се по-
ра ђа, и све ћу по тр ти и ис три је би ти.
15. Опу сти ћу го ре и бре го ве, и сва ку 

тра ву на њи ма осу ши ћу, и од ри је ка ћу на-
чи ни ти остр ва, и је зе ра ћу ису ши ти.
16. И во ди ћу сли јеп е пу тем ко је га ни је су 

зна ли; во ди ћу их ста за ма ко јих ни је су 
зна ли; обра ти ћу пред њи ма мрак у свје-
тлост и што је не рав но у рав но. То ћу им 
учи ни ти, и не ћу их оста ви ти.
17. Та да ће се вра ти ти на траг и по сра-

ми ти се ко ји се узда ју у лик ре за ни, ко ји 
го во ре ли ко ви ма ли ве ни јем: Ви сте на ши 
бо го ви.
18. Чуј те, глу хи; про гле дај те, сли је пи, да 

ви ди те.
19. Ко је сли јеп осим слу ге Мо је га? И ко 

је глух као по сла ник Мој ко је га ша љем? 
Ко је сли јеп као са вр ше ни? Ко је сли јеп 
као слу га Го спод њи? пријатељ
20. Гле даш мно го, али не ви диш; отво-

ре не су ти уши, али не чу јеш.
21. Го спо ду би ја ше мио због прав де Ње-

го ве, учи ни за кон ве ли ким и слав ним.
22. А на род је опли је њен и по тла чен, сви 

су ко ли ки по ве за ни у пе ћи на ма и са кри-
ве ни у там ни ца ма; по ста ше пли јен, а не ма 
ни ко га да би из ба вио; по ста ше гра беж, а 
не ма ни ко га да би ре као: Вра ти.
23. Ко из ме ђу вас чу је ово и па зи и слу ша 

за по сли је?
24. Ко је дао Ја ко ва да се по тла чи и Изра-

и ља оти ма чи ма? Ни је ли Го спод, ко је му 
згри је ши смо? Јер не хтје ше хо ди ти пу-
те ви ма Ње го ви јем ни ти слу ша ше за ко на 
Ње го ва.
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25. За то из ли на њих же сто ку ја рост сво ју 
и си лан рат, и за па ли га уна о ко ло, али он 
не ра зу мје; за па ли га, али он не ма ри.

Бог избавља свој народ
као што је обећао и милостиво

му опрашта гријех. 

43.Али са да ова ко ве ли *Го спод, 
ко ји те је ство рио, Ја ко ве, и 

ко ји те је са здао, Изра и љу: Не бој се, јер те 
от ку пих, по звах те по име ну твом; Мој си.

*Иса. 42,6.
2. Кад по ђеш пре ко во де, Ја ћу би ти с то-

бом, или пре ко ри је ка, не ће те по то пи ти; 
кад по ђеш кроз огањ, не ћеш из гор је ти и 
не ће те пла мен опа ли ти.
3. Јер сам Ја Го спод, Бог твој, Све тац 

Изра и љев, Спа си тељ твој; да дох у от куп 
за те Ми сир, Ети оп ску и Се ву умје сто 
те бе.
4. От ка ко си ми по стао драг, про сла вио 

си се и Ја те љу бих; и да дох љу де за те и на-
ро де за ду шу тво ју.
5. Не бој се, јер сам Ја с то бом; од ис то ка 

ћу до ве сти потомке тво је, и од за па да са-
бра ћу те.
6. Ка за ћу сје ве ру: Дај; и ју гу: Не бра ни; до-

ве ди си но ве Мо је изда ле ка и кће ри Мо је с 
кра је ва зе маљ ских,
7. Све, ко ји се зо ву Мо јим име ном и ко је 

ство рих на сла ву Се би, са здах и на чи них.
8. Из ве ди на род сли је пи ко ји има очи, и 

глу хи ко ји има уши.
9. Сви на ро ди не ка се ску пе, и не ка се са-

бе ру пле ме на; ко је из ме ђу њих на при јед 
ка зао то или нам ка зао што је би ло при је? 
Не ка до ве ду свје до ке сво је и оправ да ју се; 
или не ка чу ју, и ре ку: Исти на је.
10. Ви сте Мо ји свје до ци, ве ли Го спод, и 

слу га Мој ко је га иза брах, да би сте зна ли 
и вје ро ва ли Ми и ра зу мје ли да сам Ја; 
при је Ме не ни је би ло бо га ни ти ће по сли-
 је Ме не би ти.
11. Ја сам, Ја сам Го спод, и осим Ме не не-

 ма спа си те ља.
12. Ја об ја вих, и спа сох, и на при јед ка зах, 

а ни ко ји туђ бог ме ђу ва ма, и ви сте Ми 
свје до ци, ве ли Го спод, и Ја сам Бог.

13. Ја сам од при је не го дан по ста, и ни ко 
не мо же из ба ви ти из Мо је ру ке; кад ра-
дим, ко ће оме сти?
14. Ова ко го во ри Го спод Из ба ви тељ 

ваш, Све тац Изра и љев: Вас ра ди по сла ћу 
у Ва ви лон и по ба ца ћу све при је вор ни це, 
и Хал деј це с ла ђа ма, ко ји ма се хва ле.
15. Ја сам Го спод Све тац ваш, Ство ри тељ 

Изра и љев, Цар ваш.
16. Ова ко го во ри Го спод ко ји је на чи-

нио *по мо ру пут и по †сил ни јем во да ма 
ста зу, *2.Мој. 14,22. †Иса. 43,16.
17. Ко ји из во ди ко ла и ко ње, вој ску и 

си лу, да сви по па да ју и не мо гу уста ти, да 
се уга се као што се га си свје шти ло:
18. Не по ми њи те што је при је би ло и не 

ми сли те о ста ри јем ства ри ма.
19. Ево, Ја ћу учи ни ти но во, од мах ће 

на ста ти; не ће те ли га по зна ти? Још ћу 
на чи ни ти у пу сти њи пут, ри је ке у су хој 
*зе мљи. *Псал. 126,4.
20. Сла ви ће Ме зви је ри пољ ске, зма је ви 

и со ве, што сам из вео у пу сти њи во де, ри-
је ке у зе мљи су хој, да на по јим на род свој, 
из бра ни ка сво је га.
21. На род ко ји са здах Се би, при по вје-

да ће хва лу Мо ју.
22. А ти, Ја ко ве, не при зи ва Ме, и би јах 

ти до са дан, Изра и љу.
23. Ни је си Ми при нио јаг ње та на жр тву 

па ље ни цу, и жр тва ма сво јим ни је си Ме 
по ча стио; ни је сам Те на го нио да Ми слу-
жиш при но си ма, ни ти сам те тру дио да 
Ми ка диш.
24. Ни је си Ми ку пио за нов це ка да, ни ти 

си Ме пре ти ли ном жр та ва сво јих на си-
тио, не го си Ме му чио сво јим гри је си ма, 
и до са дио Ми бе за ко њем сво јим.
25. Ја, Ја сам бри шем тво је при је сту пе 

Се бе ра ди, и *гри је ха тво јих не по ми њем.
*Псал. 51,9.

26. Опо ме ни Ме, да се су ди мо, ка зуј, да се 
оправ даш.
27. Отац твој пр ви са гри је ши, и учи те љи 

тво ји скри ви ше Ми.
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28. За то ћу из ба ци ти из Све ти ње кне-
зо ве, и да ћу Ја ко ва у *про клет ство и 
Изра и ља у †сра мо ту. *Дан. 9,11. †Псал. 79,4.

Излијевање духа милости. 
Идолопоклонство је безумље. 

Милост Господња и спасење Израиља.

44.Али са да чуј, *Ја ко ве, слу го Мој, 
и Изра и љу, ко је га иза брах.

*Јер. 30,10; Иса. 41,8.
2. Ова ко ве ли Го спод, ко ји те је ство рио и 

са здао од утро бе ма те ри не, и ко ји ти по-
ма же: Не бој се, слу го Мој Ја ко ве, и ми ли, 
ко је га иза брах.
3. Јер ћу из ли ти во ду на жед но га и по-

то ке на су ху зе мљу, из ли ћу Дух свој на 
потомство тво је и бла го слов свој на тво је 

на траж је. покољење
4. И про цвје та ће као у тра ви, као вр бе 

по крај по то ка.
5. Овај ће ре ћи: Ја сам Го спод њи, а онај ће 

се зва ти по име ну Ја ко вље ву, а дру ги ће се 
пи са ти сво јом ру ком Го спод њи, и пре зи-
ва ће се име ном Изра и ље ви јем.
6. Ова ко го во ри Го спод Цар Изра и љев 

и Из ба ви тељ ње гов, Го спод над вој ска ма: 
Ја сам Пр ви и Ја сам По сљед њи, и осим 
Ме не не ма Бо га.
7. И ко као Ја огла шу је и об ја вљу је ово, или 

Ми уре ђу је от ка ко на се лих ста ри на род? 
Не ка им ја ви што ће би ти и што ће до ћи.
8. Не бој те се и не пла ши те се; ни је сам ли 

ти дав но ка зао и об ја вио? Ви сте Ми свје-
до ци; има ли Бога осим Ме не? Да, не ма 
Сти је не, не знам нијед не.
9. Ко ји гра де ре за не ли ко ве, сви су ни-

шта, и ми ле ства ри њи хо ве не по ма жу 
ни шта, и оне су им свје до ци да не ви де и 
не ра зу ми ју, да би се по сра ми ли.
10. Ко гра ди бо га и ли је лик, ни је ни на 

ка кву ко рист.
11. Гле, сви ће се дру го ви ње го ви по сра-

ми ти, и умјет ни ци ви ше од дру гих љу ди; 
не ка се ску пе сви и ста ну, би ће их страх и 
по сра ми ће се сви.
12. Ко вач кли је шти ма ра ди на жи вом 

угље вљу, и ку је че ки ћем, и ра ди сна гом 
сво је ру ке, гла ду је, те из не мог не, и не пи је 
во де, те су ста не.

13. Др во дје ља рас те же врп цу и би ље жи 
цр ве ни лом, те ше и за о кру жу је, и на чи ња 
као лик чо вјеч ји, као ли је па чо вје ка, да 
сто ји у ку ћи.
14. Си је че се би ке дре, и узи ма че сви ну и 

храст или што је нај чвр шће ме ђу дрвећем 
шум ским; са ди ја сен, и од да жда ра сте.

зимзелено дрво
15. И би ва чо вје ку за огањ, и узме га, те се 

гри је; упа ли га, те пе че хљеб; и још гра ди 
од ње га бо га и кла ња му се; гра ди од ње га 
лик ре зан, и па да на ко ље на пред њим.
16. По ло ви ну ло жи на огањ, уз по ло ви-

 ну је де ме со ис пе кав ши пе че ње, и би ва 
сит, и гри је се и го во ри: Аха, огри јах се, 
ви дјех огањ.
17. А од остат ка гра ди бо га, ре зан лик 

свој, па да пред њим на ко ље на и кла ња се, 
и мо ли му се и го во ри: Из ба ви ме, јер си 
ти бог мој.
18. Не зна ју, ни ти ра зу ми ју, јер су им очи 

за сли је пље не да не ви де, и *ср ца, да не ра-
зу ми ју. *Псал. 81,12.
19. Ни ти узи ма ју на ум, не ма зна ња ни 

ра зу ма да би ко ји ре као: По ло ви ну ово га 
спа лих на огањ, и на угљу од ње га ис пе кох 
хљеб, ис пе кох ме со и је дох; и од остат ка 
еда ли ћу на чи ни ти гад, и па њу др ве ном 
хо ћу ли се кла ња ти?
20. Та кав се хра ни пе пе лом, пре ва ре но 

*ср це за во ди га да не мо же из ба ви ти 
ду ше сво је, ни ти ре ћи: Ни је ли лаж што 
ми је у де сни ци? *5.Мој. 11,16.
21. Пам ти то, Ја ко ве и Изра и љу, јер си 

Мој слу га; Ја сам те са здао, слу га си Мој, 
Изра и љу, не ћу те за бо ра ви ти.
22. Ра су ћу као облак при је сту пе тво је, и 

*гри је хе тво је као ма глу; вра ти се к Ме ни, 
јер сам те из ба вио. *Рим. 5,16; Иса. 43,25.
23. Пје вај те, *не бе са, јер Го спод учи ни, 

под ви куј те, ни зи не зе маљ ске, по пи је-
вај те, го ре, шу ме и све др веће у њи ма, 
јер из ба ви Го спод Ја ко ва и про сла ви се у 
Изра и љу. *Псал. 69,34.
24. Ова ко го во ри *Го спод, Из ба ви тељ 

твој, ко ји те је са здао од утро бе ма те ри не: 
Ја Го спод на чи них све: †Ра за пех ‡не бо 
сам, рас про стри јех зе мљу сам со бом;

*Иса. 43,1. †Псал. 104,2. ‡О Јо ву 9,8.
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25. Уни штавам зна ке ла жљив ци ма, и 
вра че обез у мљу јем, вра ћам на траг му-
дра це, и пре тва рам *му дрост њи хо ву у 
лу дост; *1.Кор. 1,20.
26. По твр ђу јем ри јеч слу ге сво је га, и на-

вр шу јем са вјет гла сни ка сво јих; го во рим 
Је ру са ли му: На се ли ћеш се; и гра до ви ма 
Ју ди ни јем: Са зи да ће те се; и пу сто ли не 
њи хо ве по диг ну ћу; развалине
27. Го во рим ду би ни: Пре сах ни и ису-

ши ћу ри је ке тво је;
28. Го во рим Ки ру: Па стир си Мој; и из вр-

ши ће сву во љу Мо ју, и ка за ће Је ру са ли му: 
Са зи да ћеш се; и Цр кви: Осно ва ћеш се.

Храму

Кир је оруђе Свемогућега за 
понижење идола и спасење Израиља.

45.Ова ко го во ри *Го спод по ма-
за ни ку сво је му Ки ру, ко је га 

др жим за де сни цу, да обо рим пред њим 
на ро де и ца ре ве рас па шем, да се отвара-
ју вра та пред њим и да не бу ду вра та за-
тво ре на: *Иса. 41,13.
2. Ја ћу ићи пред то бом, и пу те ве не рав не 

по рав ни ћу, вра та мје де на раз би ћу и при-
је вор ни це гво зде не сло ми ћу. резе
3. И да ћу ти бла го тај но и бо гат ство са-

кри ве но, да по знаш да сам Ја Го спод Бог 
Изра и љев, ко ји те зо вем по име ну.
4. Ра ди слу ге сво је га Ја ко ва и Изра и ља из -

бра ни ка сво је га про звах те име ном тво-
јим и пре зи ме ном, прем да Ме не знаш.

именовах те
5. Ја сам Го спод, и не ма дру го га, осим 

Ме    не не ма бо га; опа сах те, прем да Ме не 
знаш,
6. Да би по зна ли од ис то ка сун ча но га и 

од за па да да не ма дру го га осим Ме не; Ја 
сам Го спод и не ма дру го га,
7. Ко ји пра вим свје тлост и ства рам мрак, 

гра дим мир и ства рам зло; Ја Го спод чи-
ним све то.
8. Ро си те, не бе са, озго, и обла ци не ка 

ка пљу прав дом, не ка се отво ри зе мља и 
не ка ро ди спа се њем и за јед но не ка уз ра-
сте прав да; Ја Го спод ство рих то.
9. Те шко оном ко се сва ђа с Твор цем сво-

јим; цри јеп с дру гим цре по ви ма не ка се 
сва ђа; али хо ће ли као ре ћи лон ча ру сво-
је му: Шта ра диш, за твој по сао не ма ру ку?

10. Те шко оном ко го во ри оцу: Шта ра-
ђаш, и же ни: Што се по ра ђаш?
11. Ова ко ве ли Го спод Све тац Изра и љев 

и Тво рац ње гов: Пи тај те Ме шта ће би ти; 
за си но ве Мо је и за дје ло ру ку Мо јих на-
ре ђуј те Ми.
12. Ја сам на чи нио *Зе мљу и чо вје ка на 

њој ство рио, Ја сам ра за пео не бе са сво-
јим ру ка ма, и свој вој сци њи хо вој дао за-
по ви јест. *Јер. 27,5.
13. Ја га по ди гох у прав ди, и све пу те ве 

ње го ве по рав ни ћу; он ће са зи да ти Мој 
град и ро бље Мо је от пу сти ће, не за нов це 
ни за да ро ве, ве ли *Го спод над вој ска ма.

*Језд. 1,1.
14. Ова ко ве ли *Го спод: Труд ми сир ски 

и тр го ви на ети оп ска и Са ва ца љу ди ви-
со ка ра ста до ћи ће к те би и би ти тво ја; за 
то бом ће при ста ти, у око ви ма ће ићи, и 
те би ће се кла ња ти, те би ће се мо ли ти го-
во ре ћи: До и ста, Бог је у те би, и не ма дру-
го га бо га. *Зах. 8,23; Зах. 8,22.
15. Да, Ти си Бог, ко ји се кри јеш, Бог Из-

ра  и љев, Спа си тељ.
16. Они ће се сви по сти дје ти и по сра-

ми ти, оти ћи ће са сра мо том сви ко ли ки 
ко ји гра де ли ко ве.
17. А Изра и ља ће спа сти Го спод спа се-

њем вјеч ни јем, не ће те се по сти дје ти ни ти 
ће те се осра мо ти ти до ви је ка.
18. Јер ова ко ве ли Го спод, ко ји је ство рио 

не бо, Бог, ко ји је са здао Зе мљу и на чи нио 
је и утвр дио, и ни је је ство рио на пра зно, 
не го је на чи нио да се на њој на ста ва: Ја 
сам Го спод, и не ма дру го га.
19. Ни је сам го во рио тај но ни на мрач ну 

мје сту на зе мљи, ни је сам ре као нараштају 
Ја ко вље ву: Тра жи те Ме уза луд. Ја *Го спод 
го во рим прав ду, ја вљам што је пра во.

*Иса. 48,16.
20. Ску пи те се и до ђи те, при сту пи те сви 

ко ји сте се из ба ви ли из ме ђу на ро да. Ни-
шта не зна ју ко ји но се др во од сво је га 
ли ка и мо ле се бо гу ко ји не мо же по мо ћи.
21. Огла си те, и до ве ди те, не ка ви је ћа ју за-

јед но: Ко је то од ста ри не ка зао? Ко је ја-
вио још он да? Ни је сам ли Ја, Го спод? Не ма 
осим Ме не дру го га бо га, не ма бо га пра-
вед но га и спа си те ља дру го га осим Ме не.
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22. По гле дај те у Ме не, и спа шће те се сви 
кра је ви зе маљ ски; јер сам Ја Бог, и не ма 
дру го га.
23. Со бом се за клех; изи ђе из уста мо јих 

ри јеч пра вед на, и не ће се по ре ћи, да ће 
Ми се по кло ни ти сва ко ко ље но, и за кли-
ња ти се сва ки је зик,
24. И го во ри ће: У Го спо ду је прав да и 

си ла; к Ње му ће до ћи; али ће се по сра-
ми ти сви ко ји се гње ве на Њ.
25. У Го спо ду ће се оправ да ти и про сла-

ви ти све потомство Изра и ље во.

Пад вавилонскијех идола. Спас је 
Израиљев у Богу који му је вјеран.

46.Па де *Вил, из ва ли се Не во; 
ли ко ви њи хо ви мет ну ше се 

на жи во ти њу и на сто ку; што но си те, те-
шко је, и умо ри ће.

вавилонска божанства  *Јер. 50,2.
2. Из ва ли ше се, па до ше сви, не мо го ше 

из ба ви ти то ва ра, *не го и са ми оти до ше 
у роп ство. *Јер. 48,7.
3. Слу шај те Ме, до ме Ја ко вљев и сви ко ји 

сте оста ли од до ма Изра и ље ва, ко је но-
сим од утро бе, ко је др жим од ро ђе ња.
4. И до ста ро сти ва ше Ја ћу би ти исти, и 

Ја ћу вас но си ти до си је да ви је ка; Ја сам 
ство рио и Ја ћу но си ти, Ја ћу вас но си ти 
и из ба ви ћу.
5. С ким ће те Ме из јед на чи ти и ис по ре-

ди ти, ко га ће те Ми узе ти за при ли ку да 
би био као Ја?
6. Про си па ју зла то из то бо ца и мје ре 

сре бро на мје ри ла, пла ћа ју зла та ру да на-
чи ни од ње га бо га, пред ко јим па да ју и 
кла ња ју се.
7. Ме ћу га на ра ме и но се га, и по ста вља ју 

га на мје сто ње го во, те сто ји и не ми че се с 
мје ста сво је га; ако га ко зо ве, не од зи ва се 
ни ти га из ба вља из не во ље ње го ве.
8. Пам ти те то, и по ка жи те се да сте љу ди, 

узми те на ум, пре ступ ни ци!
9. Пам ти те што је би ло од ста ри не; јер 

сам Ја Бог, и не ма дру го га бо га, и ни ко 
ни је као Ја,
10. Ко ји од по чет ка ја вљам крај и из да-

ле ка што још ни је би ло; ко ји ка жем: На-

мје ра Мо ја сто ји и учи ни ћу све што Ми 
је во ља.
11. Зо вем с ис то ка пти цу и из даљ не зе-

мље чо вје ка ко ји ће из вр ши ти што сам 
на у мио. Ре кох и до ве шћу то, на у мих и 
учи ни ћу.
12. Слу шај те Ме, ко ји сте упор на ср ца, 

ко ји сте да ле ко од *прав де. *Рим. 10,3.
13. При бли жих *прав ду сво ју, ни је да-

ле ко, и †спа се ње Мо је не ће одоц ни ти, јер 
ћу у Си о ну по ста ви ти спа се ње, у Изра-
и љу сла ву сво ју. *Иса. 56,1. †Јоил 2,32.

Пропаст суровога и 
празновјернога Вавилона.

47.Си ђи и сје дни у прах, дје вој ко, 
*кће ри ва ви лон ска; сје дни на 

†зе мљу, не ма при је сто ла, кће ри хал деј ска; 
јер се не ћеш ви ше зва ти ње жна и љуп ка.

*Јер. 48,18. †Плач 2,10.
2. Узми жрв ње, и ме љи бра шно, от криј ко   су 

сво ју, изуј се, за га ли го ли је не, иди пре  ко 
ри је ка. откриј  део ноге од кољенa до чланка
3. От кри ће се го ло ти ња тво ја, и ви дје ће 

се сра мо та тво ја; осве ти ћу се, и ни ко Ми 
не ће сме та ти.
4. Име је Из ба ви те љу на ше му Го спод над 

вој ска ма, Све тац Изра и љев.
5. Сје ди му че ћи, и уђи у та му, кће ри хал-

деј ска; јер се не ћеш ви ше зва ти го спо ђа 
цар стви ма. ћутећи
6. Раз гње вих се на на род свој, осквр них 

на сљед ство сво је и пре да дох га те би у 
ру ке; а ти им не по ка за ми ло сти; на стар це 
си ме та ла пре те шки ја рам свој;
7. И го во ри ла си: До ви је ка ћу би ти го-

спо ђа; али ни кад ни је си то узи ма ла на 
ум, ни ти си по ми шља ла шта ће би ти на 
по сље дак.
8. Са да, да кле, чуј ово, ко ја жи виш у сла-

сти ма и без бри ге сје диш и го во риш у 
ср цу свом: Ја сам, и не ма дру ге осим ме не, 
не ћу би ти удо ви ца ни ти ћу оси ро тје ти.
9. То ће ти обо је до ћи ује дан пут, у исти 

дан, да оси ро тиш и об у до виш, до ћи ће 
ти пот пу но, због мно штва чи ни тво јих и 
због ве ли ке си ле ча ра ња тво га.
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10. Јер си се по у зда ла у зло ћу сво ју го во-
ре ћи: Ни ко ме не ви ди. Му дрост тво ја и 
зна ње тво је пре ва ри ше те, те си го во ри ла у 
ср цу свом: Ја сам, и осим ме не не ма дру ге.
11. За то ће до ћи на те зло, а не ћеш зна ти 

ода кле из ла зи, и по па шће те не во ља, да је 
не ћеш мо ћи од би ти, и до ћи ће на те ује-
дан пут по ги бао, за ко ју не ћеш зна ти.
12. Ста ни са да с вра ча њем сво јим и с 

мно штвом чи ни сво јих, око ко јих си се 
тру ди ла од мла до сти сво је, не би ли се по-
мо гла, не би ли се окри је пи ла.
13. Умо ри ла си се од мно штва на мје ра 

сво јих; не ка ста ну са да звје зда ри, ко ји 
гле да ју зви је зде, ко ји про ри чу сва ко га 
мје се ца, и не ка те са чу ва ју од оно га што 
ће до ћи на те.
14. Гле, они су као пље ва, огањ ће их спа-

ли ти, ни са ми се бе не ће из ба ви ти из пла-
ме на; не ће оста ти угља да се ко огри је, ни 
ог ња да би се по сје дје ло код ње га. угљевља
15. Та кви ће би ти они с ко ји ма си се тру-

ди ла и с ко ји ма си тр го ва ла од мла до-
сти сво је, раз бје ћи ће се сва ки на сво ју 
стра ну; не ће би ти ни ко га да те из ба ви.

Господ тражи од својега тврдовратога 
народа да вјерује у Његову милост 

и спасење и да Га слуша.

48.Чуј те ово, до ме Ја ко вљев, ко ји 
се зо ве те име ном Изра и ље-

ви јем, и из во де Ју ди не изи ђо сте, ко ји се 
ку не те име ном Го спод њим, и Бо га Изра-
и ље ва по ми ње те, али не по исти ни и по 
прав ди.
2. Јер се име ну ју по све том гра ду, осла-

ња ју се на Бо га Изра и ље ва, ко је му је име 
Го спод над вој ска ма.
3. Што је прије би ва ло, ка зи вах на при јед 

одав на, и што из мо јих уста изи ђе и об ја-
вих, учи них бр зо и зби се.
4. Знао сам да си упо ран, и врат да ти је 

гво зде на жи ла, и че ло да ти је од мје ди.
5. И за то ти одав на об ја вих, при је не го 

се зби ка зах ти, да не би ре као: Идол мој 
учи ни то, и лик мој ре за ни и лик мој ли-
ве ни за по вје ди ше та ко.

6. Чуо си; по гле дај све то; а ви не ће те ли 
об ја вљи ва ти? От се ле ти ја вљам но во и са-
кри ве но, што ни је си знао;
7. Са да се ство ри, а не о дав но, и при је 

ово га да на ни је си чуо, да не ре чеш: Гле, 
знао сам.
8. Ни ти си чуо ни знао, и при је ти се уши 

не отво ри ше, јер зна ди јах да ћеш чи ни ти 
не вје ру, и да се зо веш пре ступ ник од 
утро бе ма те ри не.
9. Име на сво је га ра ди ус тег ну ћу гњев 

свој, и ра ди хва ле сво је уз др жа ћу се пре ма 
те би, да те не ис три је бим.
10. Ево, пре то пи ћу те, али не као *сре-

бро, пре бра ћу те у пе ћи не во ље.
*Псал. 66,10.

11. Се бе ра ди, Се бе ра ди учи ни ћу, јер 
ка ко би се ху ли ло на име Мо је? И сла ве 
сво је не ћу да ти дру го ме.
12. Чуј ме, Ја ко ве и Изра и љу, ко је га Ја по-

звах: Ја сам Пр ви, Ја сам и По сљед њи.
13. И Мо ја је ру ка осно ва ла *Зе мљу, и 

Мо  ја је де сни ца из мје ри ла не бе са пе ђу; 
кад их зов нем, сви до ђу. *Псал. 102,25.
14. Ску пи те се сви и чуј те: Ко је од њих 

об ја вио ово? Го спод га ми лу је, он ће из-
вр ши ти во љу Ње го ву на Ва ви ло ну, и ми-
ши ца ће Ње го ва би ти на су прот Хал деј-
ци ма.
15. Ја, Ја ре кох, и по звах га, до ве шћу га, и 

би ће сре ћан на свом пу ту.
16. При сту пи те к Ме ни, чуј те ово: Од по-

чет ка ни је сам го во рио тај но; от ка ко то 
би, би јах он дје; а са да *Го спод Го спод по-
сла ме и Дух Ње гов. *Иса. 45,19.
17. Ова ко ве ли Го спод, Из ба ви тељ твој, 

Све тац Изра и љев: Ја сам Го спод Бог твој 
ко ји те учим да би на пре до вао, во дим те 
пу тем ко јим тре ба да идеш.
18. О, да си па зио на за по вје сти Мо је, 

мир би твој био као ри је ка, и прав да тво ја 
као ва ло ви мор ски;
19. И потомства би тво је га би ло као пи-

је ска, и по ро да утро бе тво је као зр на ње-
го ви јех; име се њи хо во не би за тр ло ни 
ис три је би ло ис пред Ме не.
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20. Изи ђи те из Ва ви ло на, бје жи те од 
Хал де ја ца; гла сно пје ва ју ћи об ја вљуј те, 
ка зуј те, раз гла шуј те до кра је ва зе маљ-
ских; ре ци те: Из ба ви *Го спод слу гу сво-
је га Ја ко ва. *Зах. 2,6.
21. Не ће ожед ње ти кад их по ве де пре ко 

пу сти ње; *во ду из сти је не то чи ће им, јер 
ће рас ци је пи ти ка мен и по те ћи ће во да.

*2.Мој. 17,6.
22. Не ма ми ра без бо жни ци ма, ве ли 

Го спод.

Слуга Божији видјело 
идолопоклоницима и спас Израиљев. 

Господ тјеши народ свој.

49.По слу шај те Ме, остр ва, и па-
зи те, на ро ди даљ ни. Го спод 

Ме по зва од утро бе; од утро бе ма те ре 
Мо је по ме ну име Мо је.
2. И учи нио је уста Мо ја да су као оштар 

мач, у сје ну ру ке сво је са кри ме; учи нио 
ме је сјај ном стри је лом, и у ту лу сво јем са-
кри ме.
3. И ре че ми: Ти си Слу га Мој, у Изра и љу 

ћу се То бом про сла ви ти.
4. А Ја ре кох: Уза луд се тру дих, уза луд и на-

пра зно по тро ших си лу сво ју; али опет суд 
је Мој у Го спо да и по сао Мој у Бо га Мо је га.
5. А са да го во ри Го спод, ко ји Ме је са здао 

од утро бе ма те ри не да сам Му слу га, да 
Му до ве дем на траг Ја ко ва; ако се Изра иљ 
и не са бе ре, опет ћу се про сла ви ти пред 
Го спо дом, и Бог ће Мој би ти си ла Мо ја.
6. И ре че ми: Ма ло је да Ми бу деш Слу га 

да се по диг не пле ме Ја ко вље во и да се 
вра ти Оста так Изра и љев, не го Те учи них 
ви дје лом на ро ди ма да бу деш Мо је спа-
се ње до кра је ва зе маљ ских.
7. Ова ко ве ли Го спод, Из ба ви тељ Изра и-

љев, Све тац ње гов, оно ме ко је га пре зи ру, 
на ко га се га ди на род, слу зи они јех ко ји 
го спо да ре: Ца ре ви ће ви дје ти и уста ти, 
и кне зо ви ће се по кло ни ти због Го спо да, 
ко ји је вје ран, ра ди Све ца Изра и ље ва, 
ко ји Те је иза брао.
8. Ова ко ве ли Го спод: У ври је ме ми ло-

сно усли ших Те, и у дан спа се ња по мо гох 
Ти; и чу ва ћу Те и да ћу Те да бу деш за вјет 

на ро ду да утвр диш зе мљу и на сли је диш 
опу стје ло на сљед ство;
9. Да ка жеш су жњи ма: Изи ђи те; они ма 

ко ји су у мра ку: По ка жи те се. Они ће по-
крај пу те ва па сти, и па ша ће им би ти по 
сви јем ви со ким мје сти ма.
10. Не ће би ти глад ни ни жед ни, не ће их 

би ти вру ћи на ни сун це; јер ко ме их је 
жао, Он ће их во ди ти, и по крај из во ра во-
де ни јех про во ди ће их.
11. И све го ре сво је обра ти ћу у пу теве, и 

ста зе ће Мо је би ти по ви ше не.
12. Гле, ови ће изда ле ка до ћи, гле, и они 

од сје ве ра и од за па да, и они из зе мље 
Син ске.
13. Пје вај те, не бе са, и ве се ли се, Зе мљо, 

под ви куј те, го ре, ве се ло; јер Го спод утје-
 ши свој на род, и на не вољ ни ке сво је сми-
ло ва се.
14. Али Сион ре че: Оста ви ме *Го спод, и 

за бо ра ви ме Го спод. *Иса. 54,6.
15. Мо же ли же на за бо ра ви ти по род свој 

да се не сми лу је на че до утро бе сво је? А 
да би га и за бо ра ви ла, Ја не ћу за бо ра ви ти 
те бе.
16. Гле, на дла но ви ма сам те из ре зао; зи-

до ви су тво ји јед на ко пре да Мном.
17. По хи тје ће си но ви тво ји, а ко ји те рас-

ко па ва ше и пу сто ши ше, оти ћи ће од те бе.
18. По диг ни очи сво је уна о ко ло, и ви ди: 

Сви се они ску пља ју и иду к те би. Та ко 
био Ја жив, ве ли Го спод, свје ма њи ма као 
на ки том за о дје ну ћеш се, и уре си ћеш се 
њи ма као не вје ста.
19. Јер раз ва ли не тво је и пу сто ли не и по-

тр вена *зе мља тво ја би ће та да ти је сна за 
станов ни ке кад се уда ље они ко ји те про-
жди ра ше. *Зах. 10,10.
20. И *дје ца ко ју ћеш има ти, по што си 

би ла без дје це, ре ћи ће да чу јеш: Ти је сно 
ми је ово мје сто, по мак ни се да се мо гу на-
ста ни ти. *Мат. 3,9.
21. А ти ћеш ре ћи у ср цу свом: Ко ми их 

ро ди, јер би јах си ро та и ино ко сна, за ро-
бље на и прог на на, и ко их от хра ни? Ето, ја 
би јах оста ла са ма, а гдје они би ја ху? сама
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22. Ова ко ве ли *Го спод Го спод: Ево, по-
диг ну ћу ру ку сво ју к на ро ди ма, и к пле-
ме ни ма ћу по диг ну ти †за ста ву сво ју, и 
до ни је ће си но ве тво је у на руч ју, и кће ри 
тво је на ра ме ни ма ће се но си ти.

*Иса. 66,20. †Иса. 11,10.
23. И ца ре ви ће би ти хра ни те љи тво ји и 

ца ри це њи хо ве тво је дој ки ње, и кла ња ће 
ти се ли цем до *зе мље, и прах с но гу тво-
јих ли за ће, и по зна ћеш да сам Ја †Го спод, 
и да се не ће осра мо ти ти они ко ји Ме не 
че ка ју. *4.Мој. 11,12. †Псал. 34,22.
24. Хо ће ли се ју на ку узе ти пли јен и хо ће 

ли се оте ти ро бље победнику?
25. Јер ова ко го во ри Го спод: И ро бље ју-

на ку узе ће се и пли јен победнику оте ће 
се, јер ћу се Ја пре ти с они ма ко ји се с то-
бом пру, и си но ве тво је Ја ћу из ба ви ти;
26. И ко ји ти кри во чи не, на хра ни ћу их 

њи хо ви јем ме сом и опи ће се сво јом кр-
вљу као но ви јем ви ном; и по зна ће сва ко 
ти је ло да сам Ја *Го спод Спа си тељ твој и 
Из ба ви тељ твој, ја ки Бог Ја ко вљев.

*Иса. 43,3.

Израиљ је одбачен због 
својијех безакоња. Слуга 

Господњи доноси спасење.

50.Ова ко ве ли Го спод: Гдје је ра-
спу сна *књи га ма те ре ва ше 

ко јом је пу стих? Или ко ји је из ме ђу ру-
ко да ва ла ца Мо јих ко ме вас про да дох? Гле, 
за бе за ко ња сво ја про да до сте се и за ва ше 
при је сту пе би пу ште на ма ти ва ша.

*5.Мој. 24,1.  повјерилаца
2. За што кад до ђох не би ни ко га? Кад 

звах, ни ко се не ода зва? *Да ни је ка ко 
год окра ћа ла ру ка Мо ја, те не мо же ис ку-
пи ти? Или не ма у Ме не сна ге да из ба вим? 
Гле, при јет њом сво јом ису шу јем мо ре; 
обра ћам ри је ке у пу сти њу да се усмр де 
ри бе њи хо ве за то што не ста не во де, и мру 
од же ђи. *4.Мој. 11,23; Иса. 59,1.
3. Обла чим не бе са у мрак, и ко стри јет 

им да јем за по кри вач.
4. Го спод Го спод да де Ми је зик учен да 

уми јем про го во ри ти згод ну ри јеч умор-
ном; бу ди сва ко ју тро, бу ди Ми уши, да Га 
слу шам као уче ни ци.

5. Го спод Го спод отво ри Ми уши, и Ја се 
не про ти вих, не от сту пих на траг.
6. Ле ђа сво ја под ме тах они ма ко ји Ме би-

ја ху и обра зе сво је они ма ко ји Ме чу па ху; 
не за кло них ли ца сво је га од ру га ни од за-
пљу ва ња.
7. Јер Ми Го спод Го спод по ма же, за то се 

не осра мо тих, за то ста вих че ло сво је као 
кре мен, и знам да се не ћу по сти дје ти.
8. *Бли зу је Онај ко ји Ме прав да; ко ће 

се пре ти са Мном? Ста ни мо за јед но; ко је 
су пар ник Мој, не ка при сту пи к Ме ни.

*Рим. 8, 32-34.
9. Гле, Го спод Го спод по ма га ће Ми: Ко ће 

Ме осу ди ти? Гле, сви ће они као ха љи на 
ове шта ти, мо љац ће их из је сти.
10. Ко се ме ђу ва ма бо ји *Го спо да и слу ша 

глас Слу ге Ње го ва? Ко хо ди по мра ку и 
не ма ви дје ла, не ка се узда у име Го спод ње 
и не ка се осла ња на Бо га сво је га.

*Псал. 18,18; 2.Днев. 20,20.
11. Гле, сви ко ји ло жи те огањ и опа су је те 

се искра ма, иди те у свје тло сти ог ња сво-
је га и у искра ма ко је рас па ли сте. То вам је 
из Мо је ру ке, у му ка ма ће те ле жа ти.

Праведни се враћају и 
настаје радост у Сиону.

51.По слу шај те Ме ко ји иде те за 
прав дом, ко ји тра жи те Го-

спо да; по гле дај те сти је ну из ко је сте исје-
че ни, и ду бо ку ја му из ко је сте ис ко па ни;
2. По гле дај те Авра ма, оца сво је га, и Са ру, 

ко ја вас је ро ди ла, ка ко га ино ко сна по-
звах и бла го сло вих га и умно жих га. самог
3. Јер ће Го спод утје ши ти Сион, утје-

ши ће све раз ва ли не ње го ве, и пу сти њу 
ње го ву учи ни ће да бу де као Едем и пу-
стош ње го ва као врт Го спод њи, ра дост 
ће се и ве се ље на ла зи ти у ње му, за хва љи-
ва ње и пје ва ње.
4. По слу шај Ме, на ро де Мој, и чуј Ме, 

ро де Мој; јер ће за кон од Ме не иза ћи и суд 
свој по ста ви ћу да бу де ви дје ло на ро ди ма.
5. Бли зу је прав да Мо ја, иза ћи ће спа-

се ње Мо је, и ми ши ца ће Мо ја су ди ти на-
ро ди ма; Ме не ће остр ва че ка ти и у Мо ју 
ће се ми ши цу узда ти.
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6. По диг ни те к не бу очи сво је и по гле-
дај те до ље на Зе мљу; јер ће не бе са иш-
че зну ти као дим и Зе мља ће као ха љи на 
ове шта ти, и ко ји на њој жи ве по мри је ће 
та ко ђер; а спа се ње ће Мо је оста ти до ви-
је ка, и прав де Мо је не ће не ста ти.
7. По слу шај те Ме ко ји зна те прав ду, на-

ро де, ко је му је у ср цу за кон Мој. Не бој те 
се ру же ња људ ско га и од ху ље ња њи хо ва 
не пла ши те се.
8. Јер ће их мо љац из је сти као ха љи ну, и 

као ву ну из је шће их црв; а прав да Мо ја 
оста је до ви је ка и спа се ње Мо је од ко ље на 
на ко ље но.
9. Про бу ди се, про бу ди се, обу ци се у си лу, 

ми ши цо Го спод ња; про бу ди се као у ста ро 
ври је ме, за на ра шта ја про шли јех; ни је си 
ли ти исје кла Ра ву и ра ни ла зма ја?

престоница Амонаца
10. Ни је си ли ти ису ши ла мо ре, во ду без-

да на ве ли ко га, од ду би не мор ске на чи-
ни ла пут да про ђу из ба вље ни?
11. Та ко они ко је ис ку пи Го спод не ка се 

вра те и до ђу у Сион пје ва ју ћи, и ве се ље 
вјеч но не ка бу де над гла вом њи хо вом; 
ра дост и ве се ље не ка за до би ју, а жа лост и 
уз ди са ње не ка бје жи.
12. Ја, Ја сам Утје ши тељ ваш; ко си ти да 

се бо јиш чо вје ка смрт но га и си на чо вје-
чи је га, ко ји је као тра ва?
13. И за бо ра вио си Бо га Твор ца сво-

је га, ко ји је ра за пео не бе са и осно вао Зе-
мљу, и јед на ко се бо јиш сва ки дан гње ва 
оно га ко ји те при тје шњу је кад се спре ма 
да за тире? А гдје је гњев оно га ко ји при-
тје шњује?
14. Бр зо ће се опро сти ти су жањ, не ће 

умри је ти у ја ми, ни ти ће би ти без хље ба.
15. Јер сам Ја *Го спод Бог твој, ко ји ра-

ски дам мо ре, да ва ло ви ње го ви бу че; Го-
спод над вој ска ма име Ми је. *2.Мој. 14,21.
16. Ја ти мет нух у уста ри је чи сво је и сје-

ном ру ке сво је за кло них те, да утвр дим 
*не бе са и осну јем †Зе мљу, и ре чем Си о ну: 
Ти си Мој на род. *Иса. 65,17. †2.Пе тр. 3,13.
17. Про бу ди се, про бу ди се, уста ни, Је-

ру са ли ме, ко ји си пио из ру ке Го спод ње 
*ча шу гње ва Ње го ва, пио си, и та лог из 
стра шне ча ше ис пио си. *От кр. 14,10.

18. Од сви јех си но ва ко је је ро дио ни је-
дан га ни је во дио, и од сви јех си но ва ко је 
је от хра нио ни је дан га ни је при хва тио за 
ру ку.
19. *Ово те дво је за де си; ко те по жа ли? 

Пу стош и ра сап, и глад и мач; ко ће те 
утје ши ти? *Иса. 47,9.  пропаст
20. *Си но ви тво ји оба мр ли ле же по кра-

је ви ма сви јех ули ца као би во у мре жи 
пу ни гње ва Го спод ње га, и ка ра ња Бо га 
тво је га. *Плач 2,11.  јелен
21. За то чуј ово, не вољ ни, и пи ја ни, не од 

ви на.
22. Ова ко ве ли *Го спод твој, Го спод и 

Бог твој, ко ји бра ни свој на род: Ево узи-
мам из тво је ру ке ча шу стра шну, та лог у 
ча ши гње ва сво је га; не ћеш ви ше пи ти.

*Јер. 50,34.
23. Не го ћу је да ти у ру ке они ма ко ји те 

му че, ко ји го во ри ше ду ши тво јој: Са-
гни се да при је ђе мо, и ти си им под ме тао 
ле ђа сво ја да бу ду као зе мља и као ули ца 
они ма ко ји пре ла зе.

Гласници мира објављују 
спасење Сиона.

52.Про бу ди се, про бу ди се, обу ци 
се у си лу сво ју, Си о не; обу ци 

кра сне ха љи не сво је, Је ру са ли ме гра де 
свети; јер не ће ви ше ући у те бе нео бре за-
ни и не чи сти.
2. Отре си прах са се бе, уста ни, сје ди, Је-

ру са ли ме; ски ни око ве с вра та сво је га, за-
ро бље на кће ри си он ска.
3. Јер ова ко ве ли Го спод: За ба да ва се про-

да до сте, и ис ку пи сте се без но ва ца.
4. Јер ова ко ве ли Го спод Го спод: У Ми сир 

си ђе Мој на род при је да он дје жи ве као 
до шља ци; али Асир ци им чи ни ше си лу 
ни за што.
5. А са да шта ћу ту, ве ли Го спод; јер је на-

род Мој за бо ра вљен ни за што; ко ји вла-
да ју њим, цви је ле га, ве ли Го спод, и јед-
на ко сва ки дан ху ли се на име Мо је.
6. За то ће по зна ти на род Мој име Мо је, 

за то ће по зна ти у онај дан да сам Ја ко ји 
го во рим: Ево Ме.
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7. Ка ко су кра сне на го ра ма но ге оно га 
ко ји но си до бре гла се, ко ји огла шу је мир, 
ко ји ја вља до бро, огла шу је спа се ње, го-
во ри Си о ну: Бог твој ца ру је.
8. Стра жа ри ће тво ји по диг ну ти глас, по-

ди гну ће глас, и сви ће за пје ва ти, јер ће 
очи ма ви дје ти гдје Го спод во ди на траг 
Сион.
9. Кли куј те и пје вај те, раз ва ли не је ру са-

лим ске, јер Го спод утје ши на род свој, из-
ба ви Је ру са лим.
10. За га ли Го спод све ту ми ши цу сво ју 

пред сви јем на ро ди ма, да ви де сви кра је ви 
зе маљ ски спа се ње Бо га на ше га. откри
11. От сту пи те, от сту пи те, изи ђи те ода-

тле, не до ти чи те се ни че га не чи ста; изи-
ђи те ис пред Ње га, очи сти те се ви ко ји 
но си те су де Го спод ње.
12. Јер не ће те иза ћи у хит њи, ни ти ће те 

ићи бје же ћи; јер ће *Го спод ићи пред ва ма, 
и зад ња †вој ска би ће вам Бог Изра и љев.

*Суд. 4,14. †4.Мој. 10,25.
13. Гле, Слу га ће Мој би ти сре ћан, по ди-

гну ће се и уз ви си ће се и про сла ви ће се.
14. Ка ко се мно ги за чу ди ше Те би, што 

би ја ше на гр ђен у ли цу ми мо сва ко га *чо-
вје ка, и у ста су ми мо си но ве чо вје чи је,

*Псал. 22,6.
15. Та ко ће опет уди ви ти мно ге на ро де, 

*ца ре ви ће пред Њим за ти сну ти уста 
сво ја, јер ће ви дје ти што им ни је ка зи-
ва но и ра зу мје ће што ни је су слу ша ли.

*Иса. 49,7.

Патња и слава Слуге Божијег.

53.Ко вје ро ва про по ви је да њу на-
ше му, и ми ши ца *Го спод ња 

ко ме се от кри? *Јо ван 12,38.
2. Јер из ни че пред Њим као ши бљи ка, и 

као ко ри јен из су хе зе мље; не би об лич ја 
ни ље по те у Ње га; и ви дје смо Га, и не 
бје ше ни шта на очи ма, че га ра ди би смо 
Га по же ље ли.
3. Пре зрен бје ше и од ба чен из ме ђу љу ди, 

бол ник и ви чан бо ле сти ма, и као је дан од 
ко га свак за кла ња ли це, пре зрен да Га ни 
за што не узи ма смо.

4. А Он бо ле сти на ше но си и не мо ћи 
на ше узе на се, а ми ми шља смо да је ра-
њен, да Га Бог би је и му чи.
5. Али Он би ра њен за на ше при је сту пе, 

из би јен за на ша бе за ко ња; кар бје ше на 
Ње му на ше га ми ра ра ди, и ра ном Ње го-
вом ми се ис ци је ли смо.
6. Сви ми као ов це за ђо смо, сва ки од нас 

се окре ну сво јим пу тем, и Го спод пу сти 
на Њ бе за ко ње сви јех нас.
7. Му чен би и зло ста вљен, али не отво ри 

уста сво јих; као јаг ње на за кла ње во ђен 
би и као ов ца ни је ма пред они јем ко ји је 
стри же не отво ри уста сво јих.
8. Од тје ско бе и од су да узе се, а род Ње-

гов ко ће ис ка за ти? Јер се ис тр же из зе-
мље жи ви јех и за при је сту пе на ро да Мо-
је га би ра њен.
9. Од ре ди ше Му гроб са зло чин ци ма, али 

на смр ти би с бо га ти јем, јер не учи ни не-
прав де, ни ти се на ђе *при је ва ра у усти ма 
Ње го ви јем. *1.Пет. 2,22; 1.Јов. 3,5.
10. Али Го спо ду би во ља да Га би је, и да де 

Га на му ке; кад по ло жи живот свој у при-
нос за *гри јех, ви дје ће на траж је, про ду-
жи ће да не, и што је Го спо ду угод но на-
пре до ва ће Ње го вом ру ком.

*3.Мој. 9,15.  потомство
11. Ви дје ће труд ду ше сво је и на си ти ће 

се; пра вед ни Слу га Мој оправ да ће мно ге 
сво јим по зна њем, и сам ће но си ти бе за-
ко ња њи хо ва.
12. За то ћу Му да ти дио за мно ге, и са сил-

ни ма ће ди је ли ти пли јен, јер је дао живот 
свој на смрт, и би мет нут ме ђу зло чин це, 
и сам но си гри је хе мно гих, и за зло чин це 
се мо ли.

Бог обриче својему народу да ће се 
распространити по цијелом свијету 
и зајемчава му своју вјечну милост.

54.Ве се ли се, *не рот ки њо ко ја не 
ра ђаш, за пје вај и по клик ни 

ти, ко ја не тр пиш му ка од по ро ђа ја, јер на-
пуштена има ви ше †дје це не го ли она ко ја 
има му жа, ве ли Го спод. *1.Сам. 2,5. †Гал. 4,27.
2. Ра ши ри мје сто ша то ра сво је га, и за-

вје се ста на тво је га не ка се ра за стру, не 
бра ни, про ду жи ужа сво ја, ко ље сво је 
утвр ди.
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3. Јер ћеш се на де сно и на ли је во рас про-
стра ни ти, и потомство ће тво је на сли је-
ди ти на ро де, и пу сте ће гра до ве на се ли ти.
4. Не бој се, јер се не ћеш осра мо ти ти, и 

не мој се сти дје ти, јер не ћеш би ти при-
је кор на, не го ћеш за бо ра ви ти сра мо ту 
мла до сти сво је, и при је ко ра удо ви шта 
сво је га не ћеш се ви ше сје ћа ти.
5. Јер ти је муж Тво рац твој, име Му је Го-

спод над вој ска ма, и Из ба ви тељ ти је Све-
тац Изра и љев, Бог свој Зе мљи зва ће се.
6. Јер као же ну оста вље ну и у ду ху ожа-

ло шће ну до зва те Го спод, и као мла ду 
же ну пу ште ну, го во ри Го спод.
7. За ма ло оста вих те, али с ве ли ком ми-

ло шћу при бра ћу те.
8. У ма лом гње ву са крих зачас ли це сво је 

од те бе, али ћу те вјеч ном ми ло шћу по ми-
ло ва ти, ве ли Из ба ви тељ твој Го спод.
9. Јер ми је то као по топ Но јев: јер као 

што се за клех да по топ Но јев не ће ви ше 
до ћи на Зе мљу, та ко се за клех да се не ћу 
раз гње ви ти на те ни ти ћу те ка ра ти.
10. Ако ће се и го ре по мак ну ти и ху мо ви 

се по ко ле ба ти, опет ми лост Мо ја не ће се 
од мак ну ти од те бе, и за вјет ми ра Мо је га 
не ће се по ко ле ба ти, ве ли *Го спод, ко ји ти 
је ми ло стив. *Јер. 31,36.
11. Не вољ ни це, ко ју вје тар раз ме ће, ко ја 

си без утје хе, ево Ја ћу на мје сти ти ка ме ње 
тво је на мра мо ру пор фир ном, и осно-
ва ћу те на са фи ри ма. утемељићу
12. И на чи ни ћу ти про зо ре од кри ста ла, 

и вра та од ка ме на ру би на, и све ме ђе тво је 
од дра го га ка ме ња.
13. А си но ви ће тво ји сви би ти на у че ни 

од *Го спо да, и оби лан мир има ће си но ви 
тво ји. *Јер. 31,34.
14. Прав дом ћеш се утвр ди ти, да ле ко 

ћеш би ти од на си ља, те се не ћеш бо ја ти, 
и од стра хо те, јер ти се не ће при бли жи ти.
15. Гле, би ће их ко ји ће се са би ра ти на те, 

али не ће би ти од Ме не; ко ји се год са бе ру 
на те, па шће.
16. Гле, Ја сам ство рио ко ва ча ко ји рас па-

љу је угље вље и ва ди ору ђе за свој по сао, 
Ја сам ство рио и крв ни ка да уби ја.
17. Ни ка кво оруж је на чи ње но про тив 

те бе не ће би ти срећ но, и сва ки је зик ко ји 

се по ди гне на те на су ду са пре ћеш. То је 
на сљед ство слу га Го спод њих и *прав да 
њи хо ва од Ме не, ве ли Го спод. *Иса. 45,24.

Општи позив на завјет милости. 
Сила ријечи Божије.

55.Ој жед ни ко ји сте год, хо ди те 
на во ду, и ко ји не ма те но ва-

ца, хо ди те, ку пуј те и је ди те; хо ди те, ку пуј-
те без но ва ца и без пла те ви на и мли је ка.
2. За што тро ши те нов це сво је на оно 

што ни је хра на, и труд свој на оно што не 
си ти? Слу шај те Ме, па ће те је сти што је 
до бро, и ду ша ће се ва ша на сла ди ти пре-
ти ли не.
3. Приг ни те ухо сво је и хо ди те к Ме ни; 

по слу шај те, и жи ва ће би ти ду ша ва ша, 
и учи ни ћу с ва ма за вјет вје чан, ми ло сти 
Да ви до ве исти ни те.
4. Ево, да дох те за свје до ка на ро ди ма, за 

во ђу и за по вјед ни ка на ро ди ма.
5. Ево, зва ћеш на род ко је га ни је си знао, 

и на ро ди ко ји те ни је су зна ли сте ћи ће се 
к те би, ра ди Го спо да Бо га тво је га и Све ца 
Изра и ље ва, јер те про сла ви.
6. Тра жи те Го спо да, док се мо же на ћи; 

при зи вај те Га, до кле је бли зу.
7. Не ка без бо жник оста ви свој пут и не-

пра вед ник ми сли сво је; и не ка се вра ти ка 
Го спо ду, и сми ло ва ћу се на њ, и к Бо гу на-
ше му, јер пра шта мно го.
8. Јер ми сли Мо је ни је су ва ше ми сли, 

ни ти су ва ши пу теви Мо ји пу те ви, ве ли 
Го спод;
9. Не го ко ли ко су не бе са ви ше од зе мље, 

то ли ко су пу те ви Мо ји ви ши од ва ших 
пу те ва, и ми сли Мо је од ва ших ми сли.
10. Јер ка ко па да дажд или сни јег с не ба 

и не вра ћа се она мо, не го на та па *зе мљу 
и учи ни да ра ђа и да се зе ле ни, да да је сје-
ме на да се си је и хље ба да се је де, *Ос. 2,21.
11. Та ко ће би ти ри јеч Мо ја кад изи ђе из 

Мо јих уста: Не ће се вра ти ти к Ме ни пра-
зна, не го ће учи ни ти што Ми је дра го, и 
срећ но ће свр ши ти на што је по шљем.
12. Јер ће те с ве се љем иза ћи, и у ми ру 

ће те би ти во ђе ни; го ре и бре го ви пје ва ће 
пред ва ма од ра до сти, и сва ће др ве та 
пољ ска пље ска ти ру ка ма.
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13. Мје сто тр ња ник ну ће је ла, мје сто ко-
при ве ник ну ће мир та; и то ће би ти Го-
спо ду у сла ву, за вје чан знак, ко је га не ће 
не ста ти.

Опомињање на спасење које ће 
доћи. Обраћење незнабожаца. 

Казна за рђаве народне пастире.

56.Ова ко ве ли Го спод: Па зи те на 
суд, и тво ри те прав ду, јер ће 

ско ро до ћи спа се ње Мо је, и прав да ће се 
Мо ја об ја ви ти.
2. Бла го чо вје ку ко ји та ко чи ни, и си ну 

чо вје чи је му ко ји се др жи то га чу ва ју ћи 
Су бо ту да је не осквр ни, чу ва ју ћи ру ку 
сво ју да не учи ни зла.
3. И не ка не го во ри ту ђин ко ји при ста не 

уз Го спо да: Го спод ме је од лу чио од сво га 
на ро да; и не ка не го во ри ушко пље ник: 
Гле, ја сам су хо др во. без приступа у Храм
4. Јер ова ко ве ли Го спод за ушко пље ни ке: 

Ко ји др же Су бо те мо је и из би ра ју што је 
Ме ни угод но, и др же за вјет Мој,
5. Њи ма ћу да ти у до му свом и ме ђу зи-

до ви ма сво јим мје сто и име бо ље не го си-
но ва и кће ри, име вјеч но да ћу сва ко ме од 
њих, ко је се не ће за тр ти.
6. А ту ђи не ко ји при ста ну уз Го спо да да 

Му слу же и да љу бе име Го спод ње, да Му 
бу ду слу ге, ко ји год др же Су бо ту да је не 
осквр не и др же за вјет Мој,
7. Њих ћу до ве сти на све ту го ру сво ју и 

раз ве се ли ћу их у до му сво јем мо ли тве-
ном; жр тве њи хо ве па ље ни це и дру ге жр-
тве би ће угод не на ол та ру Мом, јер ће се 
дом Мој зва ти Дом мо ли тве сви јем на ро-
ди ма.
8. Го спод, Го спод го во ри, ко ји са би ра 

прог на ни ке Изра и ље ве: Још ћу му са-
бра ти осим они јех ко ји су са бра ни.
9. Све зви је ри пољ ске, хо ди те да је де те, 

све зви је ри шум ске.
10. Сви су му стра жа ри *сли је пи, ни шта 

не зна ју, сви су они пси ни је ми, не мо гу ла-
ја ти, сањи ви су, ле же, мио им је дри је меж.

*Мат. 15,14.
11. И пси су про ждр љи ви, ко ји не зна ју 

за си тост; и па сти ри су ко ји не зна ју за ра-
зум, сва ки се окре ће сво јим пу тем, сва ки 
за сво јом ко ри шћу са сво га кра ја.

12. Хо ди те, узе ћу ви на и на пи ће мо се си-
ло ви та пи ћа, и сју тра ће би ти као да нас, и 
још мно го ви ше.

Мир праведника и у смрти; 
немир безбожника.

57.Пра вед ник мре, и ни ко не ма-
ри; и по бо жни се љу ди узи-

ма ју, а ни ко се не сје ћа да се пред зло узи-
ма пра вед ник;
2. До ла зи у мир и по чи ва на по сте љи 

сво јој ко год хо ди пра ви јем пу тем.
3. А ви си но ви вра ча ри ни, ро де блу дни-

чки, ко ји блуд чините, при сту пи те ова мо.
4. Коме се ру га те? На ко га раз ва љу је те 

уста и пла зи те је зик? Ни је сте ли си но ви 
пре ступ нич ки, нараштај ла жни?
5. Ко ји се упа љу је те за лу го ви ма, *под 

сва ким зе ле ни јем др ве том, ко ље те си-
но ве сво је у по то ци ма, под вр ле ти ма ка-
ме ни јем. *Јер. 2,20.
6. Дио ти је ме ђу глат ким ка ме њем по-

точ ним; то је, то је твој дио; ње му ље ваш 
на љев свој, при но сиш дар; ти јем ли ћу се 
уми ри ти?
7. На го ри ви со кој и уз ви ше ној ме ћеш 

по сте љу сво ју; и она мо из ла зиш да при-
не сеш жр тву.
8. И иза вра та и иза до вра та ка ме ћеш 

спо мен свој; от сту пив ши од Ме не от кри-
ваш се, и иза шав ши го ре ши риш одар 
свој, уго ва раш с њи ма, ми ла ти је по сте ља 
њи хо ва, гдје угле даш мје сто.
9. Идеш к ца ру с уљем, с мно гим ми ри-

си ма сво јим; ша љеш по сла ни ке сво је да-
ле ко и по ни жаваш се до гро ба.
10. Од даљ но га пу та сво га умор на не ка-

жеш: За лу ду. На ла зиш жи вот ру ци сво јој, 
за то не су ста јеш.
11. И од ко га си се упла ши ла и ко га си се 

по бо ја ла, те си сла га ла и ни је си се Ме не 
опо ми ња ла ни ти си ма ри ла? Што Ја му-
чах одав на, за то ли Ме се не бо јиш?
12. Ја ћу об ја ви ти тво ју прав ду и тво ја 

дје ла; али ти не ће по мо ћи.
13. Кад ста неш ви ка ти, не ка те из ба ве 

идоли ко је си са бра ла; али ће их све вје-
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тар од ни је ти, и узе ће их та шти на. Али ко 
се у Ме узда, на сли је ди ће *зе мљу и до би ће 
све ту го ру Мо ју. *Псал. 37,3.
14. И ре ћи ће се: По рав ни те, по рав ни те, 

при пра ви те пут, укло ни те смет ње с пу та 
на ро да Мо је га.
15. Јер ова ко го во ри Ви со ки и Уз ви ше ни, 

ко ји жи ви у вјеч но сти, ко је му је име 
Све ти: На виси ни и у Све ти њи ста ну јем 
и с они јем ко је скру ше на *ср ца и смјер на 
ду ха ожи вљу ју ћи дух смјер ни јех и ожи-
вљу ју ћи ср це скру ше нијех. *Псал. 34,18.
16. Јер се не ћу јед на ко пре ти ни ти ћу се 

до ви је ка гње ви ти, јер би иш че знуо пре да 
Мном дух и ду ше ко је сам ство рио.
17. За бе за ко ње ла ко мо сти ње го ве раз-

гње вих се, и уда рих га, са крих се и раз-
гње вих се, јер од мет нув ши се оти де пу-
тем *ср ца сво је га. *Је зек. 33,31.
18. Ви дим пу те ве ње го ве, али ћу га ис ци-

је ли ти, во ди ћу га и да ћу опет утје ху ње му 
и ње го ви јем ко ји ту же.
19. Ја ства рам плод усна ма: Мир, мир 

оно ме ко је да ле ко и ко је бли зу, ве ли *Го-
спод, и ис ци је ли ћу га. *Дје ла 2,39.
20. А без бо жни ци су као мо ре ус ко ле-

ба но, ко је се не мо же уми ри ти и во да ње-
го ва из ме ће не чи сто ћу и бла то.
21. Не ма ми ра без бо жни ци ма, ве ли Бог 

мој.

Казна за привидну светост. Благослов 
за истинску службу Богу.

58.Ви чи из гр ла, не ус те жи се, по-
диг ни глас свој као *тру ба, и 

об ја ви на ро ду Мо је му бе за ко ња ње го ва и 
до му Ја ко вље ву гри је хе њи хо ве,

*Је зек. 33,3.
2. Прем да Ме сва ки дан тра же и ра ди су 

зна ти пу те ве Мо је, као на род ко ји тво ри 
прав ду и не оста вља су да Бо га сво је га; 
ишту од Ме не су до ве пра вед не, же ле при-
бли жи ти се к Бо гу.
3. За што по сти смо, ве ле, а Ти не по гле-

 да, му чи смо се и понизисмо, а Ти не хтје 
зна ти? Гле, кад по сти те, чи ни те сво ју во љу 
и из го ни те све што вам је ко ду жан.
4. Ето по сти те да се пре те и сва ђа те и да 

би је те пе сни цом без бо жно. Не мој те по-

сти ти та ко као да нас, да би се чуо го ре 
глас ваш.
5. Та кав ли је пост ко ји иза брах да се чо-

вјек му чи је дан дан? Да са ви ја гла ву сво ју 
као си та и да сте ре по да се ко стри јет и пе-
пео? То ли ћеш зва ти пост и дан уго дан 
Го спо ду?
6. А ни је ли ово пост што иза брах: Да 

раз ве жеш све зе без бо жно сти, да раз дри-
је шиш ре ме ње од бре ме на, да от пу стиш 
по тла че не, и да из ло ми те сва ки ја рам?
7. Ни је ли да пре ла маш хљеб свој глад-

но ме, и си ро ма хе прог на не да уве деш у 
ку ћу? Кад ви диш го ла, да га одје неш, и да 
се не кри јеш од сво га ти је ла?
8. Та да ће си ну ти ви дје ло тво је као зо ра, 

и здра вље ће тво је бр зо про цва сти, и 
пред то бом ће ићи прав да тво ја, сла ва Го-
спод ња би ће ти зад ња стра жа.
9. Та да ћеш при зи ва ти, и Го спод ће те 

чу ти: Ви ка ћеш, и ре ћи ће: Ево ме. Ако 
из  ба  циш из ме ђу се бе ја рам и пре ста неш 
пру жа ти прст и го во ри ти зло;
10. И ако отво риш ду шу сво ју глад но ме, 

и на си тиш ду шу не вољ ну; та да ће за сја ти 
у мра ку ви дје ло тво је и та ма ће тво ја би ти 
као под не.
11. Јер ће те Го спод во ди ти ва зда, и си-

ти ће ду шу тво ју на су ши, и ко сти тво је 
кри је пи ће, и би ћеш као врт за ли вен и као 
из вор ко је му во да не пре си ше.
12. И тво ји ће са зи да ти ста ре пу сто-

ли не, и по диг ну ћеш те ме ље ко ји ће ста-
ја ти од ко ље на до ко ље на, и про зва ћеш 
се: Ко ји са зи да ра зва ли не и опра ви пу-
те ве за на се ље.
13. Ако од вра тиш но гу сво ју од *Су бо те 

да не чи ниш што је те би дра го на мој 
све ти дан, и ако про зо веш Су бо ту ми ли-
ном, све ти дан Го спод њи слав ни јем, и бу-
деш га сла вио не иду ћи сво јим пу то ви ма 
и не чи не ћи што је те би дра го, ни го во-
ре ћи ри је чи, *3.Мој. 19,30.
14. Та да ћеш се ве се ли ти у *Го спо ду, и из-

ве шћу те на ви си не зе маљ ске, и да ћу ти да 
је деш на сљед ство Ја ко ва оца сво је га; јер 
уста †Го спод ња ре ко ше.

*О Јо ву 22,26. †Иса. 1,20.

И
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Е
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Поквареност безбожног народа.
Обрицање Спаситеља.

59.Гле, ни је окра ћа ла ру ка *Го спод-
ња да не мо же спа сти, ни ти је 

оте жа ло ухо Ње го во да не мо же чу ти.
*4.Мој. 11,23.

2. Не го бе за ко ња ва ша ра ста ви ше вас с 
Бо гом ва шим, и гри је си ва ши за кло ни ше 
ли це Ње го во од вас, да не чу је.
3. Јер су ру ке ва ше осквр ње не кр вљу и 

пр сти ва ши бе за ко њем; усне ва ше го во ре 
лаж и је зик ваш из ри че опа чи ну.
4. Не ма ни ко га да ви че за прав ду, ни ти 

има ко га да се пре за исти ну; узда ју се у 
ни шта ви ло, и го во ре лаж; за чи њу не-
во љу, и ра ђа ју му ку.
5. Но се ја ја аспи ди на и тка ју па у чи ну; 

ко по је де ја је њи хо во умре, и ако ко је ра-
зби је, изађе гу ја.
6. Плат но њи хо во ни је за ха љи не, ни ти 

ће се они од је нути сво јим по слом; по сао 
је њи хов бе за ко ње и у ру ка ма је њи хо ви-
јем на си ље.
7. Но ге им тр че на зло и бр зе су на про-

ље ва ње кр ви пра ве; ми сли су њи хо ве бе-
за ко ње; на пу те ви ма је њи хо ви јем пу-
стош и ра сап.
8. Пу та мир но га не зна ју, и на пу те ви ма 

њи хо ви јем не ма прав де; на чи ни ли су 
се би кри ве ста зе; ко год иде по њи ма, не 
зна за мир.
9. За то је суд да ле ко од нас, и прав да не 

до ла зи до нас; че ка мо ви дје ло, а оно, ето 
мрак; свје тлост, а оно хо ди мо по та ми.
10. Пи па мо као сли јеп и зид, као они 

ко ји не ма ју очи ју пи па мо; спо ти че мо се 
у под не као у су мрач је; у оби љу смо као 
мр тви.
11. Мумламо сви ко ли ки као ме двје ди, и 

јед на ко уче мо као го лу би це; че ка мо суд, а 
ње га не ма, спа се ње, а оно је да ле ко од нас.
12. Јер се при је сту пи на ши умно жи ше 

пред То бом и гри је си на ши свје до че на 
нас; јер су при је сту пи на ши код нас и бе-
за ко ња сво ја зна мо,
13. Да не вје ру учи ни смо и сла га смо Го-

спо ду, и от сту пи смо од Бо га сво је га, го-
во ри смо о на си љу и од ме ту, да са ста вља-
смо и из но си смо из *ср ца ри је чи ла жне.

побуни  *Мат. 12,34.

14. За то суд от сту пи на траг, и прав да 
сто ји да ле ко; јер исти на па де на ули ци и 
прав да не мо же да про ђе.
15. И исти не је не ста ло, и ко се укла ња 

ода зла, по ста је пли јен. То ви дје Го спод, и 
не би Му ми ло што не ма су да.
16. И ви дје гдје не ма *чо вје ка, и за чу ди се 

што не ма по сред ни ка; за то учи ни му спа-
се ње ми ши ца Ње го ва, и прав да Ње го ва 
под у при је га. *Јер. 5,1.
17. Јер се об у че у *прав ду као у оклоп, и 
шљем спа се ња мет ну на гла ву; од је де се 

осве том као оди је лом, и огр те се рев но-
шћу као пла штем. *2.Кор. 6,7.  кацигу
18. По дје ли ма, по дје ли ма да вра ти гњев 

про тив ни ци ма сво јим, пла ту не при ја те-
љи ма сво јим, остр ви ма да пла ти.
19. И бо ја ће се име на Го спод ње га са за-

па да, и сла ве Ње го ве с *ис то ка сун ча но га; 
јер ће не при ја тељ на ва ли ти као †ри је ка, а 
Дух ће Го спод њи по диг ну ти за ста ву су-
прот ње му. *Псал. 113,3. †От кр. 12,15.
20. И до ћи ће *Из ба ви тељ у Сион и к 

они ма од Ја ко ва ко ји се обра ћа ју од гри-
је ха, ве ли Го спод. *Рим. 11,26.
21. А ово ће би ти *за вјет Мој с њи ма, ве ли 

†Го спод: Дух Мој, ко ји је у те би, и ри је чи 
Мо је, ко је мет нух у уста тво ја, не ће оти ћи 
од уста тво јих ни од уста потомства тво-
је га, ни од уста потомства потомства тво-
је га, ве ли ‡Го спод, от се ле и до ви је ка.

*Је вр. 8,10. †Иса. 61,1. ‡Иса. 57,19.

Слава Сиона. Обраћење незнабожаца. 
Господ је вјечно видјело 

својему народу.

60.Уста ни, сви је тли се, јер до ђе 
*свје тлост тво ја, и сла ва Го-

спод ња оба сја те. *Иса. 4,5.
2. Јер, гле, мрак ће по кри ти Зе мљу и та ма 

на ро де; а те бе ће оба сја ти Го спод и сла ва 
Ње го ва по ка за ће се над то бом.
3. И на ро ди ће до ћи к ви дје лу тво је му и 

ка свје тло сти ко ја ће те оба сја ти.
4. По диг ни очи сво је уна о ко ло, и ви ди: 

Сви се ску пља ју и иду к те би, си но ви ће 
тво ји изда ле ка до ћи и кће ри тво је но си ће 
се у на руч ју.
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5. Та да ћеш ви дје ти, и об ра до ва ћеш се, 
и ср це ће ти се уди ви ти и ра ши ри ти, јер 
ће се к те би окре ну ти мно штво мор ско и 
си ла на ро да до ћи ће к те би.
6. Мно штво ка ми ла пре кри ли ће те, дро-

ме да ри из Ма ди ја ма и Ефе; сви из Са ве 
до ћи ће, зла то и кад до ни је ће, и сла ву Го-
спод њу ја вља ће. једногрбе камиле
7. Сва ста да ки дар ска ску пи ће се к те би, 

ов но ви на ва јот ски би ће ти на по тре бу; 
при не се ни на ол та ру Мом би ће угод ни, и 
дом сла ве сво је про сла ви ћу.
8. Ко су оно што ле те као обла ци и као 

го лу бо ви на про зо ре сво је?
9. Остр ва ће Ме че ка ти и пр ве ла ђе тар-

си јске, да до ве зу си но ве тво је изда ле ка, и 
с њи ма сре бро њи хо во и зла то њи хо во, 
име ну Го спо да Бо га тво је га и Све ца Изра-
и ље ва, јер Он те про сла ви.
10. И ту ђи ни ће са зи да ти зи до ве тво је, и 

*ца ре ви њи хо ви слу жи ће ти; јер у гње ву 
свом уда рих те, а по ми ло сти сво јој по ми-
ло ва ћу те. *От кр. 21,24.
11. И тво ја ће вра та би ти сваг да отво-

ре на, не ће се за тва ра ти ни да њу ни но ћу, 
да ти се до ве де си ла на ро да, и ца ре ви њи-
хо ви да се до ве ду.
12. Јер на род и цар ство, ко је ти не би 

слу жи ло, по ги ну ће, та кви ће се на ро ди 
са сви јем за тр ти.
13. Сла ва *ли ван ска те би ће до ћи, је ла, 

бри јест и шим шир, да укра се мје сто Све-
ти ње Мо је да бих про сла вио мје сто но гу 
сво јих. *Иса. 35,2.
14. И си но ви они јех ко ји су те му чи ли 

до ћи ће к те би кла ња ју ћи се, и сви ко ји те 
пре зи ра ше па да ће к сто па ли ма но гу тво-
јих, и зва ће те гра дом Го спод њим, Си о-
ном Све ца Изра и ље ва.
15. Што си био оста вљен и мр зак та ко да 

ни ко ни је про ла зио кро за те, мје сто то га 
ћу ти учи ни ти вјеч ну сла ву, и ве се ље од 
ко ље на до ко ље на.
16. Јер ћеш мли је ко на ро да са ти, и дојке 

цар ске до ји ћеш, и по зна ћеш да сам Ја *Го-
спод †Спа си тељ твој и Из ба ви тељ твој, 
Сил ни Ја ко вљев. *Псал. 98,2. †Иса. 43,3.
17. Мје сто мје ди до ни је ћу зла та, и мје сто 

гво жђа до ни је ћу сре бра, и мје ди мје сто 

др ва, и гво жђа мје сто ка ме ња, и по ста-
ви ћу ти за упра ви те ље мир и за на стој-
ни ке прав ду.
18. Не ће се ви ше чу ти о на си љу у тво-

јој *зе мљи ни о пу сто ше њу и по ти ра њу 
на ме ђа ма тво јим; не го ћеш зва ти зи до ве 
сво је спа се њем и вра та сво ја хва лом.

*Иса. 26,1.
19. Не ће ти ви ше би ти *Сун це ви дје ло 

да њу, ни ти ће ти сјај ни Мје сец сви је тли ти; 
не го ће ти †Го спод би ти Ви дје ло вјеч но и 
Бог твој би ће ти Сла ва. *От кр. 21,23. †Зах. 2,5.
20. Не ће ви ше за ла зи ти *сун це тво је, 

ни ти ће мје сец твој по мр ча ти; јер ће ти 
Го спод би ти Ви дје ло вјеч но, и да ни жа ло-
сти тво је свр ши ће се. *Амос 8,9.
21. И твој ће на род би ти сав пра ве дан, 

на сли је ди ће *зе мљу на ви јек; мла ди ца ко-
 ју сам по са дио, дје ло ру ку Мо јих би ће на 
Мо ју сла ву. *Псал. 37,11.
22. Од ма ло га ће по ста ти ти су ћа и од не-

ја ко га си лан на род; Ја Го спод бр зо ћу учи-
ни ти то кад бу де ври је ме.

Јеванђеље о будућем Месији 
пуном милости.

61.Дух је Го спо да Бо га на Ме ни, 
јер Ме *Го спод по ма за да ја-

вљам до бре гла се крот ки ма, по сла Ме да 
за ви јем ра ње не у ср цу, да огла сим за ро-
бље ни ма сло бо ду и су жњи ма да ће им се 
отво ри ти там ни ца. *Псал. 34,18.
2. Да огла сим го ди ну ми ло сти Го спод ње 

и дан осве те Бо га на ше га, да утје шим све 
жа ло сне,
3. Да учи ним жа ло сни ма у Си о ну и дам 

им на кит мје сто пе пе ла, уље ра до сти мје-
сто жа ло сти, оди је ло за по хва лу мје сто 
ду ха ту жно га, да се про зо ву хра сто ви 
прав де, сад Го спод њи за сла ву Ње го ву.
4. И они ће са зи да ти дав на шње пу сто-

ли не, по диг ну ће ста ре раз ва ли не и по-
но ви ће гра до ве пу сте, што ле же раз ва-
ље ни од мно го на ра шта ја.

пуста мјеста  обновиће
5. И ту ђи ни ће ста ја ти и па сти ста да 

ва ша, и ино стран ци ће би ти ва ши ора чи 
и ви но гра да ри.
6. А ви ће те се зва ти све ште ни ци Го-

спод њи, слу ге Бо га на ше га, го во ри ће вам 
се, бла го на ро да је шће те и сла вом њи хо-
вом хва ли ће те се.
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7. Уместо дво стру ке сра мо те ва ше, и као 
што се пје ва ше: Руг је дио њи хов; за то 
ћете у зе мљи њи хо вој на сли је ди ти дво ји-
ном и има ћете вјеч ну ра дост.
8. Јер Ја Го спод љу бим прав ду и мр зим на 

гра беж и жр тву па ље ни цу од њега, и да ћу 
им пла ту уи сти ну, и вје чан за вјет учи-
ни ћу с њи ма.
9. И потомство ће се њи хо во зна ти у на-

ро ди ма и на траж је њи хо во ме ђу пле-
ме ни ма; ко их год ви ди по зна ће их да су 
потомство ко је је бла го сло вио Го спод.

млади нараштај
10. Ве о ма ћу се ра до ва ти у *Го спо ду, и 

ду ша ће се мо ја ве се ли ти у Бо гу мо јем, 
јер ме об у че у ха љи не спа се ња и пла штем 
прав де огр те ме као кад же ник на мје сти 
на кит и као кад се †не вје ста уре си уре-
сом сво јим. *Јоил 2,23. †От кр. 21,2.
11. Јер као што из *зе мље ра сте би ље и у 

вр ту ни че што се по си је, та ко ће Го спод 
Бог учи ни ти да ник не †прав да и по хва ла 
пред сви јем на ро ди ма. *Иса. 45,8. †Иса. 46,13.

Будућа слава Сиона.

62.Си о на ра ди не ћу умук ну ти, и 
Је ру са ли ма ра ди не ћу се уми-

ри ти, до кле не иза ђе као свје тлост прав да 
ње го ва и спа се ње се ње го во раз го ри као 
сви је ћа.
2. Та да ће ви дје ти на ро ди прав ду тво ју 

и сви ца ре ви сла ву тво ју, и про зва ћеш се 
но ви јем име ном, ко је ће уста Го спод ња 
из ре ћи.
3. И би ћеш кра сан ви је нац у ру ци Го-

спод њој и цар ска кру на у ру ци Бо га сво-
је га.
4. Не ћеш се ви ше зва ти Оста вље на, ни ти 

ће се зе мља тво ја зва ти Пу стош, не го 
ћеш се зва ти ми ли на Мо ја и зе мља тво ја 
Уда та, јер ћеш би ти мио Го спо ду и зе мља 
ће тво ја би ти уда та.
5. Јер као што се мо мак же ни дје вој ком, 

та ко ће се си но ви тво ји оже ни ти то бом; и 
ка ко се ра ду је же ник не вје сти, та ко ће се 
те би ра до ва ти Бог твој.
6. На зи до ви ма тво јим, Је ру са ли ме, по-

ста вих стра жа ре, ко ји не ће умук ну ти 
ниг да, ни да њу ни но ћу. Ко ји по ми ње те 
Го спо да, не мој те му ча ти.

7. И не дај те да се умук не о Ње му, до кле 
не утвр ди и учи ни Је ру са лим сла вом на 
Зе мљи.
8. За кле се Го спод де сни цом сво јом и 

кр јеп ком ми ши цом сво јом: Не ћу ви ше 
да  ти жи та тво је га не при ја те љи ма тво јим 
да је ду, ни ти ће ту ђи ни пи ти ви на тво је га, 
око ко је га си се тру дио;
9. Не го ко ји га жа њу, они ће га је сти и 

хва ли ти Го спо да, и ко ји га бе ру они ће га 
пи ти у три је мо ви ма Све ти ње Мо је.
10. Про ђи те, про ђи те кроз вра та, *при-

пра ви те пут на ро ду; по рав ни те, по рав-
ни те пут, укло ни те ка ме ње, по диг ни те за-
ста ву на ро ди ма. *Иса. 57,14.
11. Ево, *Го спод огла си до кра је ва зе маљ-

ских; ре ци те †кће ри си он ској: Ево, Спа-
си тељ твој иде; ево, ‡пла та је Ње го ва код 
Ње га и дје ло Ње го во пред Њим.

*Иса. 40,10. †Зах. 9,9. ‡От кр. 22,12.
12. И они ће се про зва ти на род све ти, ис-

ку пље ни ци Го спод њи; а ти ћеш се про-
зва ти: Тра же ни, Град нео ста вље ни.

Господ гази непријатеље. Осврт на 
старе дане. Молитва за спасење.

63.Ко је оно што иде из Едо ма, из 
Во со ра, у цр ве ни јем ха љи на-

ма, кра сно одје вен, ко ра ча ју ћи у ве ли чи-
ни си ле сво је? Ја сам, ко ји го во рим прав-
ду и ври је дан сам спа сти.
2. За што Ти је цр ве но оди је ло и ха љи не 

Ти као у оно га ко ји га зи у ка ци?
3. Га зих сам у ка ци, и ни ко из ме ђу на ро да 

не бје ше са Мном; али их из га зих у гње ву 
свом и по тла чих у љу ти ни сво јој; и крв 
њи хо ва по пр ска Ми ха љи не и ис ка љах 
све оди је ло сво је.
4. Јер је дан од осве те у ср цу Мом, и до ђе 

го ди на да се Мо ји ис ку пе.
5. По гле дах, а ни ко га не бје ше да по мо-

гне, и за чу дих се што ни ко га не бје ше да 
под у пре; али Ме де сни ца Мо ја из ба ви и 
ја рост Мо ја под у при је Ме.
6. И из га зих на ро де у гње ву свом, и опо-

јих их ја ро шћу сво јом, и про лих на зе мљу 
крв њи хо ву.
7. По ми ња ћу до бро ту Го спод њу, хва лу 

Го спод њу за све што нам је учи нио Го-

КЊИ ГА ПРО РО КА ИСА И ЈЕ,  ГЛ. 61. 62. 63.



– 639 –

спод, и мно штво до бра што је учи нио 
до му Изра и ље ву по ми ло сти сво јој и по 
ве ли кој до бро ти сво јој.
8. Јер ре че: До и ста су Мој на род, си но ви, 

ко ји не ће из не вје ри ти. И би им Спа си тељ.
9. У сва кој ту зи њи хо вој Он бје ше ту-

жан, и *ан ђео, ко ји је пред Њим, спа се 
их. Љу ба ви сво је ра ди и ми ло сти сво је 
ра ди Он их из ба ви, и по ди же их и но си 
их све ври је ме. *2.Мој. 33,14.  благодати
10. Али се од ме та ше и жа ло сти ше Све ти 

Дух Ње гов; за то им по ста не при ја тељ, и 
ра то ва на њих.
11. Али се опо ме ну ста ри јех вре ме на, 

Мој си ја, на ро да сво је га: Гдје је Онај ко ји 
их из ве де из мо ра с па сти рем ста да сво-
је га? Гдје је Онај што мет ну усред њих 
Све ти Дух свој?
12. Ко ји их во ди слав ном ми ши цом сво-

јом за де сни цу Мој си је ву? Ко ји *раз дво ји 
во ду пред њи ма, да сте че се би вјеч но 
име? *2.Мој. 14,22.
13. Ко ји их во ди пре ко без да на као ко ња 

пре ко пу сти ње, да се не спо та ко ше?
14. Дух Го спод њи во ди их ти хо, као кад 

сто ка сла зи у до ли ну; та ко си во дио свој 
на род да сте чеш се би слав но име.
15. По гле дај с Не ба, и ви ди из ста на Све-

ти ње сво је и сла ве сво је, гдје је рев ност 
Тво ја и си ла Тво ја, мно штво ми ло ср ђа 
Тво је га и ми ло сти Тво је? Еда ли ће се ме ни 

ус тег ну ти? ускратити
16. Ти си за и ста Отац наш, ако и не зна 

Аврам за нас, и Изра иљ нас не по зна је; Ти 
си, Го спо де, Отац наш, име Ти је от ка ко је 
ви је ка: Из ба ви тељ наш.
17. За што си нам дао да за ђе мо, Го спо де, 

с пу тева Тво јих, да нам отврд не *ср це да 
Те се не бо ји мо? Вра ти се ра ди слу гу сво-
јих, ра ди пле ме на на сљед ства сво је га.

*Иса. 6,10.
18. За ма ло на сли је ди на род све то сти 

Тво је; не при ја те љи на ши по га зи ше све-
ти њу Тво ју.
19. По ста смо као они ко ји ма ни је си 

ниг да вла дао ни ти је при зи ва но име Тво-
 је над њи ма.

Наставак молитве за спасење.

64.О да би раз дро *не бе са и си шао, 
да се рас то пе го ре од Те бе,

*2.Сам. 22,10.
2. Као што се на ог њу раз го ри гра ње и 

во да уза ври од ог ња, да име Тво је по зна ју 
не при ја те љи Тво ји и да на ро ди дрх ћу од 
Те бе.
3. Кад си чи нио стра хо те ко ји ма се не на-

да смо, Ти си сла зио, и го ре се рас та па ху 
од Те бе.
4. От ка ко је ви је ка не чу се, ни ти се уши-

 ма до зна, ни ти око ви дје Бо га осим Те бе 
да би та ко учи нио они ма ко ји Га че ка ју.
5. Сре тао си оно га ко ји се ра ду је тво-

ре ћи прав ду; по ми њу Те на пу то ви ма 
Тво јим; гле, Ти си се раз гње вио што гри-
је ши смо; да на њи ма јед на ко оста смо, би-
смо се спа сли.
6. Али сви би ја смо као не чи сто што, и 

сва на ша прав да као не чи ста ха љи на; 
за то опа до смо сви као лист, и бе за ко ња 
на ша као вје тар од не со ше нас.
7. Ни ко га не би да при зи ва име Тво је, да 

уста не да се Те бе др жи, јер си са крио ли це 
сво је од нас и рас то пио си нас бе за ко њем 
на шим.
8. Али са да, Го спо де, Ти си наш Отац; ми 

смо као, а Ти си наш Лон чар, и сви смо 
дје ло ру ку Тво јих. глина
9. Го спо де, не гње ви се ве о ма, и не по-

ми њи до ви је ка бе за ко ња; ево, по гле дај; 
ми смо сви Твој на род.
10. Гра до ви све то сти Тво је опу стје ше; 

Сион опу стје, Је ру са лим по ста пу стош.
11. Дом на ше *Све ти ње и на ше кра со те, у 

коме Те сла ви ше оци на ши, из гор је ог њем, 
и све што нам бје ше дра го по тр ве но је.

*Псал. 74,7.
12. Хо ћеш ли се на то уз др жа ти, Го спо де, 

и му ча ти, и јед на ко нас му чи ти? ћутати

Одговор Господњи: Примање 
незнабожаца и Остатка од Израиља. 
Кажњавање народа који се отпадио. 

Ново небо и нова Земља.

65.По тра жи ше Ме ко ји не пи та-
ху за Ме; на ђо ше Ме ко ји Ме 

не тра жа ху; ре кох на ро ду ко ји се не зо ве 
Мо јим име ном: Ево Ме, ево Ме.
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2. Ваздан пру жах ру ке сво је на ро ду не-
по кор ну, ко ји иде за сво јим ми сли ма пу-
тем ко ји ни је до бар,
3. На ро ду, ко ји Ме јед на ко гње ви у очи, 

ко ји при но си жр тве у вр то ви ма и ка ди на 
опе ка ма;
4. Ко ји сје де код гро бо ва и но ћу ју у пе ћи-

на ма, је ду ме со сви ње ће и ју ха им је не чи-
ста у су до ви ма;
5. Ко ји го во ре: Од ла зи, не до хва тај ме се, 

јер сам све ти ји од те бе. Ти су дим у но здр-
ва ма Мо јим, огањ ко ји го ри ваздан.
6. Ето, на пи са но је пре да Мном: Не ћу му-

ча ти, не го ћу пла ти ти, пла ти ћу им у ње дра.
7. За бе за ко ња ва ша и за бе за ко ња ота ца 

ва ших, ве ли Го спод, ко ји ка ди ше на го-
ра ма, и на ху мо ви ма ру жи ше Ме, из мје-
ри ћу им у ње дра пла ту за дје ла ко ја чи-
ни ше од по чет ка.
8. Ова ко ве ли Го спод: Као кад ко на ђе 

ви на у гро зду, па ре че: Не ква ри га, јер је 
бла го слов у ње му, та ко ћу учи ни ти ра ди 
слу гу сво јих, не ћу их по тр ти сви јех,
9. Јер ћу из ве сти нараштај из Ја ко ва и из 

Ју де на сљед ни ка го ра ма сво јим, и на сли-
је ди ће их из бра ни ци Мо ји, и слу ге Мо је 
на се ли ће се он дје.
10. А Са рон ће би ти тор за ов це и *до-

ли на ахор ска по чи ва ли ште за го ве да на-
ро ду Мо је му ко ји Ме тра жи. *Ос. 2,15.
11. А ви, ко ји оста вља те Го спо да, ко ји за-

бо ра вља те све ту го ру Мо ју, ко ји по ста-
вља те сто Га ду и ље ва те на љев Ме ни ју,

бог среће  бог судбине
12. Вас ћу из бро ји ти под мач, и сви ће те 

при па сти на кла ње, јер звах а ви се не од-
зи ва сте, го во рих а ви не слу ша сте, не го 
чи ни сте што је зло пре да Мном и иза бра-
сте што Ме ни ни је по во љи.
13. За то ова ко ве ли *Го спод †Го спод: Гле, 

слу ге ће Мо је је сти, а ви ће те гла до ва ти; 
гле, слу ге ће Мо је пи ти, а ви ће те би ти 
жед ни; гле, слу ге ће се Мо је ве се ли ти, а ви 
ће те се сти дје ти. *Је зек. 35,14. †Иса. 62,9.
14. Гле, слу ге ће Мо је пје ва ти од ра до сти 

у ср цу, а ви ће те ви ка ти од жа ло сти у ср цу 
и ри да ће те од ту ге у ду ху.

15. И оста ви ће те име сво је из бра ни ма 
Мо јим за уклин; и *Го спод ће те Бог уби ти, 
а слу ге ће сво је на зва ти дру гим име ном.

проклетство  *Јер. 29,22.
16. Ко се уз бла го си ља на *Зе мљи, бла го-

си ља ће се Бо гом исти ни јем; а ко се ус ку не 
на Зе мљи, кле ће се Бо гом исти ни јем; јер 
ће се пр ве не во ље за бо ра ви ти и са кри-
ве не ће би ти од очи ју Мо јих. *Иса. 19,18.
17. Јер, гле, Ја ћу ство ри ти но ва не бе са и 

но  ву *Зе мљу, и што је при је би ло не ће се по-
ми ња ти ни ти ће на ум до ла зи ти. *2.Пе тр. 3,13.
18. Не го се ра дуј те и ве се ли те се до ви је ка 

због оно га што ћу Ја ство ри ти; јер гле, Ја 
ћу ство ри ти Је ру са лим да бу де ве се ље и 
на род ње гов да бу де ра дост.
19. И Ја ћу се ве се ли ти због Је ру са ли ма, и 

ра до ва ћу се због на ро да сво је га, и не ће се 
ви ше чу ти у ње му плач ни ја ук.
20. Не ће ви ше би ти он дје ма ло га дје те та 

које живи мало дана, ни стар ца ко ји не би 
на вр шио да на сво јих; јер ће најмлађи уми-
ра ти од сто го ди на, а *гр је шник од сто го-
ди на би ће про клет. *Проп. 8,12.
21. И они ће гра ди ти ку ће и сје дје ће у 

њи  ма; и са ди ће ви но гра де и је шће род 
њи хов.
22. Не ће они гра ди ти а дру ги се на се-

ли ти, не ће са ди ти а дру ги је сти, јер ће 
да ни на ро ду мо је му би ти као да ни др-
ве ту, и из бра ни цима ће мо јим ове шта ти 
дје ла ру ку њи хо ви јех. постати непролазна
23. Не ће ра ди ти уза луд, ни ти ће ра ђа ти 

за страх, јер ће би ти нараштај бла го сло-
ве ни јех од *Го спо да, и на траж је ће њи-
хо во би ти с њи ма. *Мал. 3,12; Иса. 49,4.
24. И при је не го по ви чу, Ја ћу се ода зва ти; 

још ће го во ри ти, а Ја ћу усли ши ти.
25. Вук и *јаг ње за јед но ће па сти, и лав ће 

је сти сла му као во; а зми ји ће би ти хра на 
прах; не ће уди ти ни по ти ра ти на свој 
Све тој го ри мо јој, ве ли †Го спод.

*От кр. 14,1. †1.Мој. 3,14.

Кажњавање претворица. Спас 
Новога Јерусалима и значај за 

све народе. Посљедњи суд.

66.Ова ко ве ли Го спод: *Не бо је 
†при је сто Мој и Зе мља под-
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нож је но га ма Мо јим: Гдје је дом ко ји би-
сте Ми са зи да ли, и гдје је мје сто за Мо је 
по чи ва ње? *2.Днев. 6,18. †Псал. 11,4.
2. Јер је све то ру ка Мо ја ство ри ла, то је 

по ста ло све, ве ли Го спод; *али на ко га ћу 
по гле да ти? На не вољ но га и на оно га ко је 
скру ше на ду ха и ко дрх ће од Мо је ри је чи.

*Иса. 57,15.
3. Ко ко ље во ла, то је као да уби је чо вје ка; 

ко ко ље ов цу, то је као да за ко ље пса; ко 
при но си дар, то је као да при не се крв сви-
ње ћу; ко ка ди ка дом, то је као да благо-
сло ви идо ла. То они иза бра ше на пу то-
ви ма сво јим, и ду ши се њи хо вој ми ле га-
до ви њи хо ви.
4. Иза бра ћу и Ја пре ма не ва љал ству њи -

хо ву, и пу сти ћу на њих че га се бо је; јер 
звах, а ни ко се не ода зва, го во рих, а они 
не слу ша ше, не го чи ни ше што је зло пре-
 да Мном и иза бра ше што Ме ни ни је по 
во љи.
5. Слу шај те ри јеч Го спод њу, ко ји дрх ће те 

од Ње го ве ри је чи: Бра ћа ва ша, ко ја мр зе 
на вас и из го не вас име на Мо је га ра ди, го -
воре: Не ка се по ка же сла ва Го спод ња. И 
по ка за ће се на ва шу ра дост, а они ће се 
по сра ми ти.
6. Ви ка иде из гра да, глас из Храма, глас 

Го спод њи ко ји пла ћа не при ја те љи ма 
сво јим.
7. Она се по ро ди при је не го осје ти бо-

ло ве, при је не го јој до ђо ше му ке, ро ди 
дје ти ћа.
8. Ко је игда чуо то, ко је ви дио та ко што? 

Мо же ли зе мља ро ди ти у је дан дан? Мо же 
ли се на род ро ди ти ује дан пут? А Сион 
ро ди си но ве сво је чим осје ти бо ло ве.
9. Еда ли Ја, ко ји отва рам ма те ри цу, не 

мо гу ро ди ти, ве ли Го спод; еда ли ћу Ја, 
ко ји да јем да се ра ђа, би ти без по ро да, 
ве ли Бог твој.
10. Ра дуј те се с Је ру са ли мом и ве се ли те 

се у ње му сви ко ји га љу би те; ра дуј те се с 
њим сви ко ји га жа ли сте.
11. Јер ће те са ти дојке од утје хе ње го ве, и 

на си ти ће те се, са ће те и на сла ђи ва ће те се 
у свје тло сти сла ве ње го ве.
12. Јер ова ко ве ли *Го спод: Гле, Ја ћу као 

†ри је ку до ве сти к ње му мир и сла ву на-

ро да као по ток бу јан, па ће те са ти; би-
ће те но ше ни на ру ка ма и ми ло ва ни на 
ко ље ни ма. *Иса. 60,16; Иса. 49,22. †Иса. 48,18.
13. Као кад ко га ма ти ње го ва тје ши та ко 

ћу Ја вас тје ши ти, и утје ши ће те се у Је ру-
са ли му.
14. Ви дје ће те и об ра до ва ће се ср це ва ше и 

*ко сти ће се ва ше по мла ди ти као тра ва, и 
зна ће се ру ка Го спод ња на слу га ма Ње го ви-
јем и гњев на не при ја те љи ма Ње го ви јем.

*Је зек. 37,1.
15. Јер, гле, *Го спод ће до ћи с ог њем, и ко ла 

ће Му би ти као ви хор, да из ли је гњев свој у 
ја ро сти и при јет њу у пла ме ну ог ње ном.

*Јер. 46,15.
16. Јер ће *Го спод су ди ти ог њем и ма чем 

сво јим сва ком ти је лу, и мно го ће би ти по-
би је ни јех од †Го спо да. *Иса. 27,1. †Јер. 25,33.
17. Ко ји се осве шта ва ју и ко ји се очи-

шћа ју у вр то ви ма је дан за дру гим јав но, 
ко ји је ду ме со сви ње ће и ства ри гад не и 
ми ше, сви ће из ги ну ти, ве ли Го спод.
18. А Ја знам дје ла њи хо ва и ми сли њи-

хо ве, и до ћи ће ври је ме, те ћу са бра ти 
све на ро де и је зи ке, и до ћи ће и ви дје ће 
сла ву Мо ју.
19. И по ста ви ћу знак на њих, и по сла ћу из-

ме ђу њих оне ко ји су се спа сили к на ро ди-
 ма у Тар сис, у Фул и у Луд, ко ји на те жу лук, 
у То вел и у Ја ван и на даљ на остр ва, ко ја 
не чу ше гла са о Ме ни ни ти ви дје ше сла ве 
Мо је, и ја вља ће сла ву Мо ју по на ро ди ма.
20. И сву ће *бра ћу ва шу из сви јех на-

ро да до ве сти Го спо ду на дар на ко њи ма и 
на ко ли ма и на но си ли ма и на ма зга ма и 
на ка ми ла ма ка Све тој го ри мо јој у Је ру-
са лим, ве ли Го спод, као што при но се си-
но ви Изра и ље ви дар у чи сту су ду у дом 
Го спод њи. *Рим. 12,1.
21. И из ме ђу њих ћу узе ти све ште ни ке и 

Ле ви те, ве ли Го спод.
22. Јер као што ће но ва *не бе са и но ва 

†Зе мља, што ћу Ја на чи ни ти, ста ја ти пре-
 да Мном, ве ли Го спод, та ко ће ста ја ти по-
том ство ва ше и име ва ше.

*Иса. 51,16. †2.Пе тр. 3,13.
23. И од Мла ди не до Мла ди не, и од Су-

бо те до Су бо те до ла зи ће сва ко ти је ло да 
се по кло ни пре да Мном, ве ли Го спод.
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Јеремија позван у пророчку службу.

1.Ри је чи Је ре ми је си на Хел ки ји на 
из ме ђу све ште ни ка ко ји би ја ху у 

Ана то ту у зе мљи Ве ни ја ми но вој,
2. Ко је му до ђе ри јеч Го спод ња у ври је ме 

Јо си је си на Амо но ва, ца ра Ју ди на, три на-
е сте го ди не ца ро ва ња ње го ва,
3. И у ври је ме Јо а ки ма си на Јо си ји на, 

ца ра Ју ди на, до свр шет ка је да на е сте го-
ди не ца ро ва ња Се де ки је си на Јо си ји на 
над Ју дом, док не би пре се љен Је ру са лим, 
пе то га мје се ца.
4. И до ђе ми ри јеч Го спод ња го во ре ћи:
5. При је не го те са здах у утро би, знах те; 

и при је не го изи ђе из утро бе, по све тих 
те; за про ро ка на ро ди ма по ста вих те.
6. А ја ре кох: Ох, Го спо де, Го спо де, ево, не 

знам го во ри ти, јер сам ди је те.
7. А Го спод ми ре че: Не го во ри: Ди је те 

сам; не го иди ку да те год по шљем, и го-
во ри што ти год ка жем.
8. Не бој их се, јер сам Ја с то бом да те из-

ба вљам, го во ри Го спод.
9. И пру жив ши Го спод ру ку сво ју до та че 

се уста мо јих, и ре че ми Го спод: Ето, мет-
нух ри је чи сво је у тво ја уста.
10. Ви ди, по ста вљам те да нас над на ро-

ди ма и цар стви ма да ис тре бљу јеш и оба-
раш, и да за ти реш и рас ко па ваш, и да гра-
диш и да са диш.
11. По сли је ми до ђе ри јеч Го спод ња го-

во ре ћи: Шта ви диш, Је ре ми ја? И ре кох: 
Ви дим прут ба де мов. грану
12. Та да ми ре че Го спод: До бро си ви-

дио, јер ћу на ста ти око ри је чи сво је да 
је из вр шим. уложити напоре
13. Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња дру-

гом го во ре ћи: Шта ви диш? И ре кох: Ви-
дим ло нац гдје ври, и пред ња му је стра на 
пре ма сје ве ру.

14. Та да ми ре че *Го спод: Са сје ве ра ће на-
ва ли ти зло на све ста нов ни ке ове †зе мље.

*Јер. 47,2. †Зах. 6,6.
15. Јер, гле, Ја ћу са зва ти све по ро ди це из 

сје вер ни јех цар ста ва, ве ли Го спод, те ће 
до ћи, и сва ки ће мет ну ти свој при је сто на 
вра ти ма је ру са лим ским и око сви јех зи-
до ва ње го ви јех и око сви јех *гра до ва Ју-
ди ни јех. *Јер. 34,1.
16. И из ре ћи ћу им суд свој за сву зло ћу 

њи хо ву што Ме оста ви ше, и ка ди ше дру-
гим бо го ви ма, и кла ња ше се дје лу ру ку 
сво јих.
17. Ти, да кле, опа ши се и уста ни и го во ри 

им све што ћу ти за по вје ди ти; не бој их се, 
да те не бих са тро пред њи ма.
18. Јер ево Ја те по ста вљам да нас као тврд 

град и као стуб гво зден и као зи до ве мје-
де не свој овој зе мљи, ца ре ви ма Ју ди ни јем 
и кне зо ви ма ње го ви јем и све ште ни ци ма 
ње го ви јем и на ро ду зе маљ ском.
19. Они ће уда ри ти на те, али те неће над-

вла да ти, јер сам Ја с то бом, ве ли *Го спод, 
да те из ба вљам. *4.Мој. 14,9.

Израиљева незахвалност и казна.

2.Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња го -
во ре ћи:

2. Иди и ви чи Је ру са ли му да чу је, и го-
во ри: Ова ко ве ли Го спод: Опо ми њем те се 
по ми ло сти у мла до сти тво јој и по љу ба ви 
о вје рид би тво јој, кад иђа ше за Мном по 
пу сти њи, и по зе мљи гдје се не си је.
3. Изра иљ бје ше све ти ња Го спо ду и пр-

ви на од ро до ва Ње го ви јех; ко ји је је ђа ху 
сви бија ху кри ви, зло до ла жа ше на њих, 
ве ли Го спод.
4. Чуј те ри јеч Го спод њу, до ме Ја ко вљев и 

све по ро ди це до ма Изра и ље ва.
5. Ова ко ве ли Го спод: Ка кву не прав ду 

нађо ше оци ва ши у Ме не, те от сту пи ше 

24. И из ла зи ће и гле да ће мр тва тје ле са они-
јех љу ди ко ји се од мет ну ше од Ме не; јер црв 

њи хов не ће умри је ти и *огањ њи хов не ће 
се уга си ти, и би ће гад сва ком ти је лу.

*Је зек. 39,9.

КЊИ ГА ПРО РО КА ЈЕ РЕ МИ ЈЕ,  ГЛ. 1. 2.

КЊИ ГА ПРО РО КА ЈЕ РЕ МИ ЈЕ



– 643 –

од Ме не, и при ста ше за ни шта ви лом, и 
по ста ше ни шта ви?
6. И не ре ко ше: Гдје је Го спод ко ји нас је 

из вео из зе мље ми сир ске, ко ји нас је во-
дио по пу сти њи, по зе мљи пу стој и пу-
ној про па сти, по зе мљи су хој и гдје је сјен 
смрт ни, по зе мљи пре ко ко је ни ко ни је 
хо дио и у ко јој ни ко ни је жи вио?
7. И кад вас до ве дох у зе мљу род ну да је-

де те род ње зин и до бра ње зи на, до шав ши 
осквр ни сте зе мљу Мо ју и од на сљед ства 
Мо је га на чи ни сте гад.
8. Све ште ни ци не ре ко ше: Гдје је Го спод? 

И ко ји се ба ве за ко ном не по зна ше Ме, и 
па сти ри од у ста ше Ме, и про ро ци про-
ро ко ва ше Ва лом и идо ше за ства ри ма за-
луд ни јем. напустише
9. За то ћу се још пре ти с ва ма, ве ли Го спод, 

и са си но ви ма си но ва ва ших пре ћу се.
10. Јер про ђи те остр ва ки тим ска и ви-

ди те, и по шљи те у Ки дар, и раз гле дај те 
до бро, и ви ди те је ли би ло та ко што:
11. Је ли ко ји на род про ми је нио бо го ве, 

ако и ни је су бо го ви? А Мој на род про ми-
је ни сла ву сво ју на ствар за луд ну.
12. Чу ди те се то ме, не бе са, и згро зи те се и 
упро па сти те се, ве ли Го спод. пренеразите
13. Јер два зла учи ни мој на род: Оста ви ше 

Ме не, *Из вор жи ве во де, и ис ко па ше се би 
студен це, сту ден це ис про ва љи ва не, ко ји 
не мо гу да др же во де. *Псал. 36,9; Јер. 17,13.
14. Је ли Изра иљ роб? Је ли роб у ку ћи 

ро ђен? За што по ста гра беж? плијен
15. Ри ка ше на њ ла ви ћи и ди за ше глас 

свој, и обра ти ше зе мљу ње го ву у пу стош; 
гра до ви су му по па ље ни, те не ма ни ко га 
да жи ви у њи ма.
16. И си но ви ноф ски и таф не ски опа-

со ше ти тје ме. оголеше
17. Ни је си ли то сам се би учи нио оста-

вив Го спо да Бо га сво је га кад те во ђа ше 
пу тем?
18. А са да што ће ти пут ми сир ски да пи-

јеш во де си ор ске? Што ли ће ти пут асир-
ски да пи јеш во де из ри је ке?

нилске  еуфратске
19. Тво ја ће те зло ћа по ка ра ти и тво је ће 

те од ме та ње пре ко ри ти. По знај, да кле, и 
ви ди да је зло и гор ко што си оста вио 
Го спо да Бо га сво је га и што не ма стра ха 

Мо је га у те би, ве ли Го спод, Го спод над 
вој ска ма.
20. Јер дав но из ло мих ја рам твој и рас ки-

дох све зе тво је, и ти ре че: Не ћу би ти слу га; 
а на *сва ки ви со ки хум и под сва ко зе ле но 
др во идеш да чиниш блуд. *Иса. 57,5; Јер. 3,6.
21. Ја те по са дих ло зу иза бра ну, све сје ме 

исти ни то; па ка ко ми се про ми је ни и из-
мет ну се од во да од ту ђе ло зе?

бочна грана на чокоту
22. Да се из ми јеш са ли тром и узмеш мно-

 го са пу на, опет ће се по зна ва ти *бе за ко ње 
тво је пре да Мном, ве ли Го спод Го спод.

*Псал. 90,8.
23. Ка ко мо жеш ре ћи: Ни је сам се осквр-

нио, ни је сам ишао за Ва ли ма? По гле дај 
пут свој по до лу; по знај шта си учи ни ла, 
бр за ка ми ло, ко ја оста вљаш зна ке на сво-
јим пу те ви ма. долина Еном
24. Као ди вља ма га ри ца, ко ја је на ви кла 

на пу сти њу и по же љи ду ше сво је ву че у 
се вјетар, кад на ва ли, ко ће је вра ти ти? 
ко ји је тра же не ће се умо ри ти, на ћи ће је у 
мје се цу ње зи ну.
25. Чу вај но гу сво ју, да ни је бо са, и гр ло 

сво је, да не жед ни. Али ти ве лиш: Од то га 
не ма ни шта; не, јер љу бим ту ђе, и за њи ма 
ћу ићи.
26. Као што се лу пеж по сра ми кад се 

ухва ти, та ко ће се по сра ми ти дом Изра-
и љев, они, ца ре ви њи хо ви, кне зо ви њи-
хо ви, и све ште ни ци њи хо ви и про ро ци 
њи хо ви,
27. Ко ји го во ре др ве ту: Ти си отац мој; и 

ка ме ну: Ти си ме ро дио; јер Ми окре ну ше 
ле ђа а не ли це; а кад су у не во љи го во ре: 
Уста ни и из ба ви нас.
28. А гдје су бо го ви тво ји ко је си на чи-

нио се би? Не ка уста ну, ако те мо гу из ба-
ви ти кад си у не во љи, јер имаш, *Ју до, бо-
го ва ко ли ко гра до ва. *Јер. 11,13.
29. За што хо ће те да се прав да те са Мном? 

Ви сте се сви од мет ну ли од Ме не, ве ли 
Го спод.
30. Уза луд бих си но ве ва ше, не при ми ше 

на у ке; мач ваш про ждри је *про ро ке ва ше 
као лав ко ји да ви. *Дје ла 7,52.
31. О ро де, ви ди те ри јеч Го спод њу; би јах 

ли пу сти ња Изра и љу или мрач на зе мља, 
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за што го во ри Мој на род: Го спо да ри смо, 
не ће мо ви ше до ћи к Те би?
32. За бо ра вља ли дје вој ка свој на кит и не -

вје ста урес свој? А на род Мој за бо ра ви 
Ме то ли ко да на да им не ма бро ја. украс
33. За што го во риш да је до бар твој пут 

тра же ћи што љу биш, па си и не ва ља ле 
на у чио сво јим пу те ви ма.
34. И јо ш на ску то ви ма тво јим на ла зи се 

крв си ро ма ха пра ви јех; а нијеси их зате-
као као преступнике.
35. А ти го во риш: Ни је сам крив, гњев 

се Ње гов од вра тио од ме не. Ево Ја ћу се 
пре ти с то бом што го во риш: Ни је сам 
згри је шио.
36. За што трч каш та ко ми је ња ју ћи свој 

пут? По сра ми ћеш се од Ми сир ца ка ко си 
се по сра мио од *Асир ца. *Ос. 5,13.
37. Оти ћи ћеш и ода тле с ру ка ма над гла-

вом сво јом, јер Го спод од ба цу је узда ни це 
тво је, и не ћеш би ти сре ћан у њи ма.

Позив на покајање. 
Обрицање Божије милости.

3.Го во ре: Ако ко пу сти *же ну сво ју, 
и она оти шав ши од ње га уда 

се за дру го га, хо ће ли се онај вра ти ти к 
њој? Не би ли се са сви јем осквр ни ла она 
†зе мља? А ти си чинила блуд с мно гим 
ми ло сни ци ма; али опет вра ти се к Ме ни, 
ве ли ‡Го спод. *1.Мој. 3,12. †5.Мој. 24,4. ‡Јер. 4,1.
2. По диг ни очи сво је к ви си на ма, и по-

гле дај гдје све ни је си чинила блуд; на пу-
то ви ма си сје дје ла че ка ју ћи их као Ара-
пин у пу сти њи, и осквр ни ла си зе мљу 
блудничењем сво јим и зло ћом сво јом.
3. За то се уста ви ше да жди, и не би по-

зно га да жда; али у те бе бје ше че ло же не 
блуднице, и не хтједе се сти дје ти.
4. Хо ћеш ли от се ле ви ка ти к Ме ни: Оче 

мој, Ти си Вођ мла до сти мо је?
5. Хо ће ли се ср ди ти јед на ко? Хо ће ли се 

гње ви ти до ви је ка? Ето, го во риш, а чи-
ниш зло ко ли ко год мо жеш.
6. Још ми ре че Го спод за вре ме на ца ра 

Јо си је: Је си ли ви дио што учи ни од мет-
ни ца, Изра иљ, ка ко од ла зи на сва ко ви-
со ко бр до и под сва ко зе ле но др во, и 
чини блуд он дје.

7. И по што учи ни све то, ре кох: Вра ти се 
к Ме ни; али се не вра ти; и то ви дје не вјер-
ни ца, се стра ње зи на, Ју да.
8. И сви дје Ми се за све то што учи ни 

пре љу бу од мет ни ца Изра иљ да је пу стим 
и дам јој књи гу рас пу сну; али се не по бо ја 
не вјер ни ца се стра јој Ју да, не го оти де, те 
се и она про кур ва. предаде блудничењу
9. И сра мот ни јем блудничењем сво јим 

осквр ни зе мљу, јер чи ња ше пре љу бу с ка-
ме ном и с др ве том.
10. И код све га то га не вра ти се к Ме ни 

не вјер ни ца се стра јој Ју да сви јем ср цем 
сво јим, не го ла жно, го во ри Го спод.
11. За то ми ре че Го спод: Од мет ни ца Из-

ра иљ оправ да се ви ше не го не вјер ни ца 
Ју да.
12. Иди и ви чи ове ри је чи к сје ве ру, и 

ре ци: Вра ти се, од мет ни це *Изра и љу, ве-
 ли Го спод, и не ћу пу сти ти да пад не гњев 
Мој на вас, јер сам ми ло стив, ве ли Го спод, 
не ћу се гње ви ти до ви је ка. *Јер. 4,1.
13. Са мо по знај *бе за ко ње сво је, да си 

се од мет ну ла од Го спо да Бо га сво је га, ти 
си ту ма ра ла к ту ђи ма под сва ко др во зе-
ле но, и ни је сте слу ша ли гла са Мо је га, 
ве ли †Го спод. *3.Мој. 26,40. †Јер. 31,18.
14. Обра ти те се, си но ви од мет ни ци, ве ли 

Го спод, јер сам Ја муж ваш, и узе ћу вас, 
јед но га из гра да и два из по ро ди це, и од-
ве шћу вас у Сион.
15. И да ћу вам *па сти ре по ср цу сво је му, 

ко ји ће вас па сти зна њем и ра зу мом.
*Јер. 23,4.

16. И кад се умно жи те и на ро ди те у зе-
мљи, он да се, ве ли Го спод, не ће ви ше го-
во ри ти: Ков чег за вје та Го спод ње га; ни ти 
ће им до ла зи ти на ум ни ти ће га по ми-
ња ти, ни ти ће хо ди ти к ње му, ни ти ће га 
ви ше опра вља ти. градити
17. У то ће се ври је ме Је ру са лим зва ти 

*При је сто Го спод њи, и сви ће се на ро ди 
са бра ти у њ, к име ну Го спод ње му у Је ру-
са ли му, и не ће ви ше ићи по ми сли ср ца 
сво је га зло га. *Јер. 17,12.
18. У то ће ври је ме дом Ју дин ићи с до-

мом Изра и ље ви јем, и до ћи ће за јед но из 
*зе мље †сје вер не у зе мљу ко ју да дох у на-
сљед ство оци ма ва шим. *Ос. 1,11. †Зах. 2,6.
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19. Али Ја ре кох: Ка ко бих те по ста вио 
ме ђу си но ве и дао ти зе мљу же ље ну, кра-
сно на сљед ство мно штва на ро да? И ре-
кох: Tи ћеш ме зва ти: Оче мој; и не ћеш се 
од вра ти ти од Ме не.
20. До и ста као што же на из не вје ри дру га 

сво је га, та ко из не вје ри сте Ме не, до ме 
*Изра и љев, ве ли Го спод. *Јер. 5,11.
21. Глас по ви со ким мје сти ма не ка се 

чу је, плач, мол бе си но ва Изра и ље ви јех, 
јер пре вра ти ше пут свој, за бо ра ви ше Го-
спо да Бо га сво је га. изменише
22. Вра ти те се, си но ви од мет ни ци, и ис-

ци је ли ћу од ме те ва ше. Ево, ми иде мо к 
Те би, јер си Ти Го спод Бог наш. отпаде
23. До и ста, за лу ду су ху мо ви, мно штво 

го ра; до и ста, у *Го спо ду је Бо гу на шем 
спа се ње Изра и ље во. *Иса. 12,2; Псал. 3,8.
24. Јер та сра мо та про ждри је труд ота ца 

на ших од дје тињ ства на ше га, ов це њи-
хо ве и го ве да њи хо ва, си но ве њи хо ве и 
кће ри њи хо ве.
25. Ле жи мо у *сра мо ти сво јој, и по кри ва 

нас руг наш; јер Го спо ду Бо гу сво је му гри-
је ши смо ми и оци на ши од дје тињ ства 
сво је га до да нас, и не слу ша смо гла са Го-
спо да Бо га сво је га. *Језд. 9,7.

Поновљена бесједа о покајању.
Прорицање о пустошењу јудејске 

земље. Жалост пророкова.

4.Ако ћеш се вра ти ти, Изра и љу, 
ве ли Го спод, к Ме ни се вра ти, и 

ако укло ниш га до ве сво је ис пред Ме не, 
не ћеш се ски та ти.
2. И кле ћеш се исти ни то, вјер но и пра во: 

Та ко да је жив Го спод. И на ро ди ће се бла-
го си ља ти Њим, и Њим ће се хва ли ти.
3. Јер ова ко ве ли Го спод Ју деј ци ма и Је-

ру са ли мља ни ма: Ори те се би кр че ви ну, и 
не сиј те у тр ње.
4. Обре жи те се Го спо ду, и ски ни те окра-

јак са ср ца сво је га, Ју деј ци и Је ру са ли-
мља ни, да не изи ђе ја рост Мо ја као огањ 
и раз го ри се да не бу де ни ко га ко би уга-
сио за зла дје ла ва ша.
5. Об ја ви те у Ју де ји и огла си те у Је ру са-

ли му и ре ци те: Тру би те у тру бу по зе мљи; 

ви чи те, са зо ви те на род и ре ци те: Ску пи-
 те се, и уђи мо у твр де гра до ве.
6. По диг ни те за ста ву пре ма Си о ну, бје-

жи те и не стај те, јер ћу до ве сти зло од сје-
ве ра и по ги бао ве ли ку.
7. Из ла зи лав из че сте сво је и ко ји за ти ре 

на ро де кре нув ши се иде с мје ста сво је га 
да обра ти зе мљу тво ју у пу стош, гра до ви 
тво ји да се рас ко па ју да не бу де ни ко га у 
њи ма.
8. За то при па ши те ко стри јет, пла чи те 

и ри дај те, јер се же сто ки гњев Го спод њи 
ни је од вра тио од нас.
9. И та да ће, ве ли Го спод, не ста ти ср ца 

ца ру и ср ца кне зо ви ма, и све ште ни ци ће 
се уди ви ти и про ро ци ће се за чу ди ти.
10. И ре кох: Ах *Го спо де Го спо де, баш си 

пре ва рио овај на род и Је ру са лим го во-
ре ћи: Има ће те мир, а мач до ђе до грла.

*Је зек. 14,9; Иса. 63,17.
11. У то ће се ври је ме ка за ти ово ме на-

ро ду и Је ру са ли му: Вје тар врућ с ви со ких 
мје ста у *пу сти њи ду ва ка кће ри на ро да 
Мо је га, не да про ви је ни про чи сти.

*Ос. 13,5.
12. Вје тар ја чи од ти јех до ћи ће Ми; и Ја 

ћу им са да из ре ћи суд.
13. Гле, као *облак по ди же се, и ко ла су му 

као ви хор, ко њи су му бр жи од †ор ло ва. 
Те шко на ма, про па до смо.

*Је зек. 38,9. †Плач 4,19.
14. Умиј *ср це сво је ода зла, Је ру са ли ме, 

да би се из ба вио; до кле ће ста ја ти у те би 
ми сли тво је ни шта ве? *Јак. 4,8.
15. Јер глас ја вља од Да на, и огла шу је зло 

од го ре Је фре мо ве.
16. Ка зуј те на ро ди ма: Ево огла шуј те за Је-

ру са лим да иду стра жа ри из даљ не зе мље, 
и пу шта ју глас свој на *гра до ве Ју ди не.

*Јер. 1,15.
17. Као чу ва ри пољ ски ста ће око ње га, 

јер се од мет ну од Ме не, ве ли Го спод.
18. Пут твој и дје ла тво ја то ти учи ни ше; 

то је од зла тво је га да је гор ко и да ти до-
пи ре до ср ца.
19. Ја ох утро ба, ја ох утро ба! Бо ли ме 

у ср цу; *ср це ми би је; не мо гу му ча ти; 
јер глас труб ни чу јем, ду шо мо ја, ви ку 
убој ну. *Иса. 16,11.
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20. По ги бао на по ги бао огла шу је се; јер 
се пу сто ши сва зе мља, на је дан пут ће се 
опу сто ши ти мо ји ша то ри, за вје си мо ји 
за час.
21. До кле ћу гле да ти за ста ву, слу ша ти 

глас труб ни?
22. Јер је на род Мој без у ман, не по зна је 

Ме, лу ди су си но ви и без ра зу ма, му дри су 
да зло чи не, а до бро чи ни ти не уми ју.
23. По гле дах на *Зе мљу, а гле без об лич ја 

је и пу ста; и на не бо, а свје тло сти ње го ве 
не ма. *1.Мој. 1,2.
24. По гле дах на го ре, а гле, тре су се и сви 

ху мо ви др ма ју се.
25. По гле дах, а гле, не ма чо вје ка, и све 

пти це *не бе ске од ле тје ле. *Соф. 1,3.
26. По гле дах, а гле, Кар мил је пу сти ња и 

сви гра до ви ње го ви обо ре ни од Го спо да, 
од же сто ко га гње ва Ње го ва.
27. Јер ова ко го во ри Го спод: Сва ће Зе мља 

опу стје ти; али не ћу је са сви јем за тр ти.
28. За то ће ту жи ти *Зе мља, и не бо ће го ре 

по там ње ти, јер ре кох, на ми слих, и не ћу се 
рас ка ја ти, ни ти ћу уда ри ти на траг. *Јер. 12,4.
29. Од ви ке ко њи ка и стри је ла ца по бје ћи 

ће сви *гра до ви, оти ћи ће у гу сте шу ме и на 
сти је не ће се по пе ти; сви ће гра до ви би ти 
оста вље ни и ни ко не ће у њи ма жи вје ти.

*Иса. 6,11.
30. А ти, опу сто ше на, шта ћеш чи ни ти? 

Ако се и обла чиш у скер лет, ако се и ки-
тиш на ки том злат ни јем, и ма жеш ли це 
сво је, за лу ду се кра сиш, пре зи ру те ми ло-
сни ци, тра же *живот твој. *Плач 1,19.
31. Јер чу јем глас као по ро ди љин, цви-

ље ње као *же не ко ја се пр ви пут по ра ђа, 
глас кће ри си он ске, ко ја ри да, пру жа ру ке 
сво је го во ре ћи: Те шко ме ни, јер ми живот 
не ста је од убица. *Плач 1,17.

Различити гријеси јудејскога народа 
и пријетња казнама због њих.

5.Про ђи те по ули ца ма је ру са лим-
ским, и ви ди те са да и раз бе ри те 

и по тра жи те по ули ца ма ње го ви јем, 
хо  ће те ли на ћи чо вје ка, има ли ко да чи ни 
што је пра во и да тра жи исти ну, па ћу 
опро сти ти.
2. Ако и го во ре: Та ко да је жив Го спод, 

опет се кри во ку ну.

3. Го спо де, не гле да ју ли очи Тво је на 
исти ну! Би јеш их, али их не бо ли; са ти-
реш их, али не ће да при ме на у ке, твр ђе им 
је ли це од ка ме на, не ће да се обра те.
4. И ја ре кох: Си ро ма си су, лу до ра де, јер 

не зна ју пу та Го спод ње га, за ко на Бо га 
сво је га.
5. Идем к вла сте љи ма, и њи ма ћу го во-

ри ти, јер они зна ју пут Го спод њи, за кон 
Бо га сво је га; али и они из ло ми ше ја рам, 
по ки да ше све зе.
6. За то ће их по би ти лав из шу ме, вук ће 

их ве чер њи по тр ти, рис ће вре ба ти код 
гра до ва њи хо ви јех, ко год изи ђе из њих 
би ће рас тр гнут, јер је мно го гри је ха њи-
хо ви јех и сил ни су од ме ти њи хо ви.
7. Ка ко ћу ти опро сти ти то? Си но ви тво ји 

оста ви ше Ме не, и ку ну се они ма ко ји ни-
је су бо го ви. Ка ко их на си тих, ста до ше чи-
ни ти пре љу бу, и у ку ћу блудничину стје-
 чу се го ми лом.
8. Ју тром су кад уста ју као тов ни ко њи, 

сва ки рже за же ном бли жње га сво је га.
9. За то ли не ћу по хо ди ти, ве ли Го спод, и 

не ћу ли се осве ти ти та квом на ро ду?
10. Изи ђи те му на зи до ве и раз ва ли те, 

али не мој те са сви јем за тр ти, ски ни те му 
при је вор ни це, јер ни је су Го спод ње.
11. Јер Ме са сви јем из не вје ри дом *Изра-

и љев и дом Ју дин, ве ли Го спод. *Јер. 3,20.
12. Уда ри ше у бах *Го спо ду и ре ко ше: 

Ни  је та ко, не ће нас зло за де си ти, и не ће мо 
ви дје ти ма ча ни гла ди. порицање  *Јер. 14,13.
13. А ти про ро ци оти ћи ће у вје тар, и ри-

је чи не ма у њи ма, њи ма ће би ти та ко.
14. За то ова ко ве ли *Го спод Го спод над 

вој ска ма: Кад та ко го во ри те, ево Ја ћу 
учи ни ти да ри је чи Мо је у усти ма тво јим 
бу ду као †огањ, а овај на род др ва, те ће их 
спа ли ти. *Јер. 1,9. †От кр. 11,5.
15. Гле, Ја ћу до ве сти на вас на род изда-

ле ка, до ме Изра и љев, ве ли *Го спод, на род 
јак, на род стар, на род ко јем је зи ка не ћеш 
зна ти ни ти ћеш ра зу мје ти шта го во ри;

*5.Мој. 28,49.
16. Ко је му је тул као гроб отво рен, сви 

су ја ки.
17. И по је шће ље ти ну тво ју и хљеб твој, 

што си но ви тво ји и кће ри тво је шћа ху је-
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сти, по је шће *ов це тво је и го ве да тво ја, 
по је шће ви но ву ло зу тво ју и смо кве тво је, 
и ма чем ће за тр ти твр де гра до ве тво је у 
ко је се уздаш. *5.Мој. 28,31.
18. Али ни та да, ве ли Го спод, не ћу вас са-

сви јем за тр ти.
19. Јер кад ре че те: За што нам чи ни *Го-

спод Бог наш све ово? Та да им ре ци: Ка ко 
оста ви сте Ме не и слу жи сте ту ђим бо го-
ви ма у †зе мљи сво јој, та ко ће те слу жи ти 
ту ђин ци ма у зе мљи ко ја ни је ва ша.

*5.Мој. 28,48. †5.Мој. 29,24.
20. Ја ви те ово у до му Ја ко вље ву, и огла-

си те у Ју ди, го во ре ћи:
21. Чуј те ово, лу ди и без ум ни на ро де, 

ко ји има те очи а не ви ди те, ко ји има те 
уши а не чу је те.
22. Ме не ли се не ће те бо ја ти, ве ли *Го-

спод; од Ме не ли не ће те дрх та ти, ко ји †по-
ста вих пи је сак мо ру за ме ђу вјеч ном на-
ред бом, и не ће при је ћи пре ко ње; ако му 
и уста ју ва ли, не ће над ја ча ти, ако и бу че, 
не ће је при је ћи. *От кр. 15,4. †О Јо ву 26,10.
23. Али је у на ро да ово га ср це упор но и 

не по кор но; от сту пи ше и оти до ше.
24. Ни ти ре ко ше у ср цу свом: Бој мо се 

*Го спо да Бо га сво је га, ко ји нам да је †дажд 
ра ни и по зни на ври је ме, и чу ва нам не-
дје ље од ре ђе не за ‡же тву.

*Јоило 2,23. †Мат. 5,45.  седмице  ‡1.Мој. 8,22.
25. Бе за ко ња ва ша од вра ћа ју то, и гри-

је си ва ши од би ја ју до бро од вас.
26. Јер се на ла зе у на ро ду мом без бо-

жни ци, ко ји вре ба ју као пти ча ри кад се 
при та је, ме ћу зам ке да хва та ју љу де.
27. Као кр лет ка пу на пти ца та ко су ку ће 

њи хо ве пу не при је ва ре; за то по ста ше ве-
ли ки и обо га ти ше се.
28. Уго ји ше се, сја је се, ми мо и ла зе зло, не 

чи не прав де ни си ро че ту, и опет им је до-
бро, и не да ју пра ви це убо ги ма.
29. За то ли не ћу по хо ди ти, ве ли *Го спод, 

и не ћу ли се осве ти ти та квом на ро ду?
*Мал. 3,5.

30. Чу до и стра хо та би ва у зе мљи.
31. Про ро ци про ро ку ју ла жно, и све-

ште ни ци го спо ду ју пре ко њих, и на ро ду 
је мо је му то ми ло. А шта ће те ра ди ти на 
по сље дак?

На народ непоуздан долазе
страшни непријатељи.

6.Ску пи те се из *Је ру са ли ма, си но ви 
Вени ја ми но ви, и у Те ку ји за тру-

би те у тру бу, и по диг ни те знак ог њен над 
Вет-Аке ре мом, јер се ви ди зло од сје ве ра 
и ве ли ка по ги бао. *Суд. 1,21.
2. Учи них кћер си он ску да је као ли је па и 

ње жна дје вој ка.
3. К њој ће до ћи па сти ри са ста ди ма сво-

јим, ра за пе ће око ње ша то ре, сва ки ће 
опа сти сво је мје сто.
4. Спре ми те рат на њу, уста ни те да уда-

ри мо у под не. Те шко на ма, јер дан на же, и 
сјен ке ве чер ње оду жа ше.
5. Уста ни те да уда ри мо об ноћ и раз ва-

ли мо дво ро ве ње зи не.
6. Јер ова ко го во ри Го спод над вој ска ма: 

Си је ци те др ва, и на чи ни те оп ко пе пре ма 
Је ру са ли му; то је град ко ји тре ба по хо-
ди ти; ко ли ки је год, на си ље је у ње му.
7. Као што из вор то чи во ду сво ју, та ко он 

то чи зло ћу сво ју; на си ље и оти ма ње чу је 
се у ње му, пре да Мном су јед на ко бо ло ви 
и ра не.
8. По пра ви се, Је ру са ли ме, да се не отрг не 

ду ша Мо ја од те бе, да те не обра тим у пу-
сти њу, у зе мљу гдје се не жи ви.
9. Ова ко го во ри Го спод над вој ска ма: 

Оста так ће се Изра и љев па бир чи ти као 
ви но ва ло за. Ту рај ру ку сво ју као бе рач у 
ко та ри це.
10. Ко ме ћу го во ри ти и свје до чи ти да 

чу ју? Гле, ухо им је нео бре за но, те не мо гу 
чу ти; гле, *ри јеч је Го спод ња њи ма пот-
сми јех, ни је им ми ла. *Јер. 20,8.
11. За то сам пун гње ва Го спод ње га; из не-

мо гох ус те жу ћи га; про су ћу га на дје цу по 
ули ца ма и на са бра не мла ди ће, и чо вјек и 
же на ухва ти ће се, и ста ри и вре ме ни ти.
12. И ку ће ће њи хо ве при па сти дру ги ма, 

и њи ве и *же не, кад мах нем ру ком сво јом 
на ста нов ни ке ове зе мље, ве ли Го спод.

*Јер. 8,10.
13. Јер од ма ло га до ве ли ко га сви се да-

до ше на ла ком ство, и про рок и све ште-
ник, сви су ва ра ли це.
14. И ли је че ра не кће ри на ро да мо је га 

овлаш, го во ре ћи: Мир, мир; а ми ра не ма.
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15. Еда ли се по сти дје ше што чи ни ше 
гад? Ни ти се по сти дје ше ни ти зна ју за 
стид; за то ће по па да ти ме ђу они ма ко ји 
па да ју; кад их по хо дим, по па да ће, ве ли 
Го спод.
16. Го спод ре че ова ко: Ста ни те на пу-

то ви ма и по гле дај те, и пи тај те за ста ре 
ста зе, ко ји је пут до бар, па иди те по ње му, 
и на ћи ће те мир ду ши сво јој. А они ре-
ко ше: Не ће мо да иде мо.
17. И по ста вих вам стра жа ре го во ре ћи: 

Па зи те на глас труб ни. А они ре ко ше: Не-
ће мо да па зи мо.
18. За то чуј те, на ро ди, и по знај, збо ре, 

шта је ме ђу њи ма.
19. Чуј, зе мљо, ево Ја ћу пу сти ти зло на овај 

на род, плод ми сли њи хо ви јех, јер не па зе 
на Мо је ри је чи, и од ба ци ше за кон Мој.
20. Што ће Ми та мјан, што до ла зи из 

Са ве, и до бри ци мет из да ле ке зе мље? 
Жр тве ва ше *па ље ни це ни је су Ми угод не, 
ни ти су Ми †при но си ва ши ми ли.

*Иса. 1,11. †Иса. 66,3.
21. За то ова ко го во ри *Го спод: Ево Ја ћу 

мет ну ти овом на ро ду смет ње, о ко је ће се 
спо та ћи и оце ви и си но ви, су сјед и при ја-
тељ му, и по ги ну ће. *Јер. 13,16.
22. Ова ко го во ри Го спод: Ево на род ће 

до ћи из зе мље сје вер не, и ве лик ће на род 
уста ти од кра је ва зе маљ ских.
23. Лук и ко пље но си ће, же сто ки ће би ти 

и не ми ло сти ви, глас ће им бу ча ти као 
мо ре, и ја ха ће на коњ има, спрем ни као ју-
на ци да се би ју с то бом, кће ри си он ска.
24. Кад чу је мо *глас о ње му, кло ну ће нам 

ру ке, ту га ће нас спо па сти и бо ло ви као 
по ро ди љу. *Јер. 4,31.
25. Не из ла зи те у по ље, и пу тем не иди те, 

јер је мач не при ја те љев и страх уна о ко ло.
26. Кће ри на ро да мо је га, при па ши *ко-

стри јет и ва љај се у пе пе лу, жа ли као за 
си ном је дин цем и ри дај гор ко, јер ће бр зо 
до ћи на нас за ти рач. *Иса. 32,11.
27. По ста вих те да си стра жа ра и град 

на ро ду мом да до зна јеш и из ви ђаш пут 
њи хов.
28. Сви су од мет ни ци над од мет ни ци ма, 

иду те опа да ју, *мјед и гво жђе, сви су по-
ква ре ни. *Је зек. 22,18.

29. Из гор је ше мје хо ви, огањ са же же 
оло во, уза луд се пре та па, јер се зла не 
мо гу од лу чи ти. одстранити
30. Они ће се зва ти сре бро ла жно, јер их 

Го спод од ба ци.
Спољашње служење Богу без кајања гадно 

је пред Богом и не може
поднијети суд.

7.Ри јеч ко ја до ђе Је ре ми ји од Го-
спо да го во ре ћи:

2. Ста ни на вра ти ма до ма Го спод ње га, и 
огла си он дје ову ри јеч, и ре ци: Чуј те ри-
јеч Го спод њу, сви Ју деј ци, ко ји ула зи те на 
ова вра та да се по кло ни те Го спо ду.
3. Ова ко го во ри Го спод над вој ска ма, 

Бог Изра и љев: По пра ви те сво је пу те ве и 
дје ла сво ја, па ћу учи ни ти да ста ну је те на 
овом мје сту.
4. Не уздај те се у ла жне ри је чи го во ре ћи: 
Цр ква Го спод ња, цр ква Го спод ња, цр ква 

Го спод ња ово је. храм
5. Не го до и ста по пра ви те сво је пу те ве и 

дје ла сво ја, и су ди те пра во из ме ђу чо вје ка 
и бли жње га ње го ва.
6. Ино стран цу, си ро ти и удо ви ци не чи-

ни те кри во, и кр ви пра ве не про ље вај те 
на овом мје сту, и не иди те за дру гим бо-
го ви ма на сво је зло.
7. Та да ћу учи ни ти да ста ну је те од ви је ка 

до ви је ка на овом мје сту, у зе мљи ко ју сам 
дао оци ма ва шим.
8. Ето, ви се уз да те у ри је чи ла жне, ко је 

не по ма жу.
9. Кра де те, уби ја те и чи ни те пре љу бу, ку-

не те се кри во, и ка ди те Ва ли ма, и иде те за 
дру гим бо го ви ма, ко јих не зна те;
10. Па он да долазите и ста је те пре да 

Мном у овом до му, ко ји се зо ве Мо јим 
име ном, и го во ри те: Из ба ви смо се, да чи -
ни те све ове га до ве.
11. Је ли овај дом, ко ји се зо ве Мо јим име-

ном, у ва шим очи ма *пе ћи на хај дуч ка? 
Гле, и Ја ви дим, ве ли Го спод. *Мат. 21,13.
12. Не го иди те са да на Мо је мје сто, ко је 

је би ло у Си ло му, гдје на мје стих име сво је 
ис по чет ка, и ви ди те што сам му учи нио за 
зло ћу на ро да сво је га *Изра и ља. *1.Сам. 4,10.
13. За то са да, што чи ни те сва она дје ла, 

ве ли *Го спод, и што вам го во рим за ра на 
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јед на ко, а ви не слу ша те, и кад вас зо вем, а 
ви се не од зи ва те, *2.Днев. 36,15.
14. За то ћу учи ни ти то ме до му, ко ји се 

зо ве мо јим име ном, у ко ји се ви уз да те, и 
ово му мје сту, ко је да дох ва ма и оци ма ва-
шим, као што сам учи нио *Си ло му.

*Псал. 78,60.
15. И од ба ци ћу вас од ли ца сво је га, као 

што сам од ба цио сву бра ћу ва шу, све 
нараштаје Је фре мо ве.
16. Ти се да кле не мо ли за тај на род, и не 

по ди жи ви ке ни мол бе за њих, и не го-
во ри Ми о њима; јер те не ћу усли ши ти.
17. Зар не ви диш шта чи не по гра до ви ма 

Ју ди ни јем и по ули ца ма је ру са лим ским?
18. Си но ви ку пе др ва, а оце ви ло же огањ, 

и же не ми је се ти је сто, да пе ку ко ла че ца-
ри ци не бе ској, и да ље ва ју на ље ве дру гим 
бо го ви ма, да би Ме не дра жи ли.

богиња  огорчили
19. Ме не ли дра же, го во ри *Го спод; еда 

ли не се бе, на сра мо ту ли цу сво је му?
*1.Кор. 10,22.

20. За то ова ко го во ри *Го спод †Го спод: 
Гле, гњев Мој и ја рост Мо ја из ли ће се на 
ово мје сто, на љу де и на сто ку и на др ве та 
пољ ска и на род зе маљ ски, и рас па ли ће 
се, и не ће се уга си ти. *Јер. 21,12. †Соф. 1,2.
21. Ова ко ве ли *Го спод над вој ска ма Бог 

Изра и љев: Жр тве сво је †па ље ни це са ста-
ви те са при но си ма сво јим, и је ди те ме со.

*Иса. 1,11. †Јер. 6,20.
22. Јер не го во рих оци ма ва шим, ни ти 

им за по вје дих, кад их из ве дох из зе мље 
ми сир ске, за *жр тве †па ље ни це ни за 
при но се. *1.Сам. 15,22. †Псал. 51,16.
23. Не го им ово за по вје дих го во ре ћи: 

Слу шај те *глас Мој и би ћу вам Бог и ви 
ће те Ми би ти на род, и иди те сви јем пу-
теви ма ко је вам за по вје дих, да би вам до-
бро би ло. *2.Мој. 15,26.
24. Али не по слу ша ше, ни ти уха сво је га 

при гну ше, не го идо ше по са вје ти ма и ми-
сли ма зло га *ср ца сво је га, и оти до ше на-
траг а не на при јед. *5.Мој. 29,19.
25. Откад изи ђо ше оци ва ши из зе мље 

ми си р ске до да нас, слах к ва ма све слу ге 
сво је *про ро ке сва ки дан за ра на и без 
пре стан ка. *Нем. 9,30.

26. Али не по слу ша ше Ме, ни ти уха сво-
је га при гну ше, не го би ја ху твр до вра ти и 
чи ни ше го ре не го оци њи хо ви.
27. Го во ри ћеш им све ове ри је чи, али те 

не ће по слу ша ти; и зва ћеш их, али ти се 
не ће ода звати.
28. За то им ре ци: Ово је на род ко ји не 

слу ша гла са Го спо да Бо га сво је га, ни ти 
при ма на у ке; про па де вје ра и не ста је из 
уста њи хо ви јех.
29. Острижи ко су сво ју и ба ци је, и за ри-

дај иза гла са на ви со ким мје сти ма, јер од-
ба ци Го спод и оста ви род, на ко ји се раз-
гње ви.
30. Јер си но ви Ју ди ни учи ни ше што је 

зло пре да Мном, го во ри Го спод, мет ну ше 
га до ве сво је у дом ко ји се зо ве Мо јим 
име ном, да би га осквр ни ли.
31. И са гра ди ше ви си не То фе ту, ко ји је 

у *До ли ни си на Ено мо ва, да са жи жу си-
но ве сво је и кће ри сво је ог њем, што ни је-
сам за по вје дио ни ти ми је до шло на ум.

жртвено мјесто у споменутој долини *2.О цар. 23,10.
32. За то ево, иду да ни, ве ли Го спод, кад се 

ви ше не ће зва ти *То фет ни до ли на си на 
Ено мо ва, не го до ли на крв на, и по гре ба-
ва ће се у То фе ту, јер не ће би ти мје ста.

*2.О цар. 23,10.
33. И мр тва ће тје ле са на ро да ово га би-

 ти хра на пти ца ма не бе ским и зви јер ју 
зе маљ ском, и не ће би ти ни ко га да их 
пла ши.
34. И учи ни ћу, те ће из *гра до ва Ју ди ни-

јех и с ули ца је ру са лим ских не ста ти гла са 
ра до сна и гла са ве се ла, гла са же ни ко ва и 
гла са не вје сти на; јер ће зе мља опу стје ти.

*3.Мој. 26,33.

Највећа срамота, пустошење и 
прогонство сналази народ због 

његова отпадништва.

8.У то ври је ме, го во ри Го спод, из ва-
ди ће се из гро бо ва ко сти ца ре ва 

Ју ди ни јех и ко сти кне зо ва ње го ви јех и 
ко сти све ште нич ке и ко сти про роч ке, и 
ко сти ста нов ни ка је ру са лим ских;
2. И раз мет ну ће се пре ма сун цу и мје-

се цу и свој вој сци не бе ској, ко је љу би ше 
и ко ји ма слу жи ше и за ко ји ма идо ше и 
ко је тра жи ше и ко ји ма се кла ња ше; не ће 
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се по ку пи ти ни по греп сти, не го ће би ти 
гној по зе мљи.
3. И во ље ће смрт не го жи вот сав Оста так 

што их оста не од ово га ро да зло га, што их 
оста не по сви јем мје сти ма ку да их ра зде-
нем, го во ри Го спод над вој ска ма. растурим
4. Још им ре ци: Ова ко ве ли Го спод: Ко 

пад не, не уста је ли? Ко за ђе, не вра ћа ли се?
5. За што је за шао тај на род је ру са лим-

ски засваг да? Др же се при је ва ре, не ће да 
се обра те.
6. Па зио сам и слу шао, не го во ре пра во, 

не ма ни ко га да се ка је за зло сво је, да ре че: 
Шта учи них? Сва ки је окре нуо сво јим тр-
ком, као коњ кад наг не у бој.
7. И ро да под не бом зна сво је ври је ме, 

грли ца и ждрал и ла ста па зе на ври је ме кад 
до ла зе; а на род мој не зна су да Го спод ње га.
8. Ка ко го во ри те: му дри смо, и за кон је 

Го спод њи у нас? До и ста, гле, лаж учи ни 
ла жљи ва пи саљ ка књи жев нич ка.
9. Му дра ци се осра мо ти ше, упла ши ше 

се и ухва ти ше се; ето, од ба ци ше ри јеч Го-
спод њу, па ка ква им је му дрост?
10. За то ћу да ти *же не њи хо ве дру ги ма, 

њи ве њи хо ве они ма ко ји ће их на сли-
је ди ти, јер од ма ло га до ве ли ко га сви се 
да до ше на ла ком ство, и про ро ци и †све-
ште ни ци, сви су ва ра ли це.

*О Јо ву 31,10. †Јер. 5,31.
11. Јер ли је че ра не *кће ри на ро да мо је га 

овлаш го во ре ћи: Мир, мир; а ми ра не ма.
*Јер. 6,14.

12. Еда ли се по сти дје ше што чи ни ше 
гад? Ни ти се по сти дје ше ни ти зна ју за 
стид; за то ће по па да ти ме ђу они ма ко ји 
па да ју; кад их по хо дим, по па да ће, ве ли 
Го спод.
13. Са сви јем ћу их ис три је би ти, го во ри 

Го спод, не ма гро зда на ло зи, ни *смо кве 
на др ве ту, и ли шће је опа ло; и што сам им 
дао узе ће им се. *Мат. 21,19.
14. Што сто ји мо? Ску пи те се и уђи мо у 

твр де гра до ве, и он дје му чи мо; јер нас је 
*Го спод Бог наш умуч као на по јив ши нас 
жу чи, јер згри је ши смо Го спо ду.

*Јер. 23,15.  ућуткао
15. Че ка смо мир, али не ма до бра; и ври-

је ме да оздра ви мо, а гле, страх.

16. Од Да на чу се *фр ка ње ко ња ње го ви-
јех, од рза ња па сту ха ње го ви јех сва се †зе-
мља за тре се, до ђо ше и по је до ше зе мљу и 
све што бје ше у њој, гра до ве и житеље у 
њи ма. *О Јо ву 39,23. †Јер. 51,29.
17. Јер, ево, Ја ћу пу сти ти на вас зми је, 

аспи де, против ко јих не ма ба ја ња, те ће 
вас ује да ти, го во ри Го спод.
18. Окри је пио бих се у жа ло сти, али је 

ср це у ме ни из не мо гло.
19. Ето ви ке кће ри на ро да Мо је га из 

даљ не зе мље: Зар Го спод ни је у Си о ну, 
Цар ње гов зар ни је у ње му? За што Ме 
раз гње ви ше сво јим ли ко ви ма ре за ни јем, 
ту ђим та шти на ма?
20. Же тва је про шла, ље то ми ну ло, а ми 

се не из ба ви смо.
21. Са тр вен сам што је кћи на ро да мо је га 

са тр ве на, у жа ло сти сам, чу до осво ји ме.
22. Не ма ли бал са ма у *Га ла ду? Не ма ли 

он дје ље ка ра? За што се, да кле, не ис ци-
је ли кћи на ро да мо је га? *1.Мој. 37,25.

Јадиковање због покварености народа 
који је својијем необрезанијем срцем 

презрео једини пут спасења.

9.О да би гла ва мо ја би ла во да, а 
очи мо је из во ри су зни, да пла-

чем да њу и но ћу за по би је ни м кће рима 
на ро да сво је га.
2. О, да ми је у пу сти њи ста нак пут нич-

 ки, да оста вим на род свој и да оти дем од 
њих, јер су сви пре љу бо чин ци, збор не-
вјер нич ки;
3. И за пи њу је зик свој као лук да ла жу, 

и оси ли ше се на Зе мљи, али не за исти ну, 
не го иду из зла у зло, ни ти зна ју за Ме, го-
во ри Го спод.
4. Чу вај те се сва ки при ја те ља сво је га и 

ни јед но ме бра ту не вје руј те; јер сва ки 
брат ра ди да пот ки не дру го га, и сва ки 
при ја тељ иде те опа да.
5. И сва ки ва ра при ја те ља сво је га и не 

го во ри исти не, уче је зик свој да го во ри 
лаж, му че се да чи не зло.
6. Стан ти је усред при је ва ре; због при је-

ва ре не ће да зна ју за Ме, го во ри Го спод.
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7. За то ова ко го во ри Го спод над вој ска ма: 
Гле, пре то пи ћу их, и оку ша ћу их; јер шта 
бих чи нио ра ди кће ри на ро да сво је га?
8. Је зик им је стри је ла смрт на, го во ри 

при је ва ру; усти ма го во ре о ми ру с при ја-
те љем сво јим, а у ср цу на мје шта ју за сје ду.
9. За то ли их не ћу по хо ди ти, го во ри Го-

спод; ду ша Мо ја не ће ли се осве ти ти та-
квом на ро ду?
10. За ови јем го ра ма уда ри ћу у плач и у 

ри да ње, и за то ро ви ма у пу сти њи у на ри-
ца ње; јер из гор је ше да ни ко не про ла зи 
ни ти се чу је глас од ста да, и пти це *не бе-
ске и сто ка по бје го ше и оти до ше. *Јер. 4,25.
11. И обра ти ћу Је ру са лим у го ми лу, у 

стан зма јев ски; и *гра до ве Ју ди не обра-
ти ћу у пу стош, да не ће ни ко ону да жи-
вје ти. шакалима  *Јер. 1,15.
12. Ко је му дар да би ра зу мио, и ко ме го-

во ри ше уста *Го спод ња, да би об ја вио 
за што зе мља про па де и из гор је као пу-
сти ња да ни ко не про ла зи? *Псал. 107,43.
13. Јер Го спод ре че: Што оста ви ше за кон 

Мој, ко ји мет нух пред њих, и не слу ша ше 
гла са Мо је га и не хо ди ше за њим,
14. Не го хо ди ше за ми сли ма ср ца сво-

је га и за Ва ли ма, че му их на у чи ше оци 
њи хо ви,
15. За то ова ко ве ли Го спод над вој ска ма, 

Бог Изра и љев: Ево Ја ћу на хра ни ти тај 
на род пе ле ном и на по ји ћу их жу чи.
16. И ра си ја ћу их ме ђу на ро де, ко јих 

не по зна ва ше ни они ни оци њи хо ви; 
и пу шта ћу за њи ма мач, до кле их не ис-
три је бим.
17. Ова ко ве ли *Го спод над вој ска ма: Гле-

дај те и зо ви те на ри ка че не ка до ђу, и по-
шљи те по вје ште не ка до ђу, *Амос 5,16.
18. И не ка бр же на ри чу за на ма, да се 

ро не су зе од очи ју на ших, и од вје ђа на-
ших да те че во да.
19. Јер се гла сно ри да ње чу од Си о на: 

Ка ко про па до смо! По сра ми смо се вр ло, 
јер се ра ста вља смо са зе мљом, јер оба ра ју 
ста но ве на ше.
20. За то, же не, чуј те ри јеч Го спод њу и 

не ка при ми ухо ва ше ри јеч уста Ње го-
ви јех, и учи те кће ри сво је ри да ти и јед на 
дру гу на ри ца ти.

21. Јер се по пе смрт на про зо ре на ше и 
уђе у дво ро ве на ше да ис три је би дје цу с 
ули ца и мла ди ће с пу те ва.
22. Ре ци: Ова ко го во ри Го спод: И мр-

тва ће тје ле са људ ска ле жа ти као гној по 
њи ви и као ру ко ве ти за же те о цем, ко јих 
ни ко не ку пи.
23. Ова ко ве ли Го спод: Му дри да се не 

хва ли му дро шћу сво јом, ни ја ки да се не 
хва ли сна гом сво јом, ни бо га ти да се не 
хва ли бо гат ством сво јим.
24. Не го ко се хва ли, не ка се хва ли ти јем 

што ра зу ми је и по зна је Ме не да сам Ја *Го-
спод ко ји чи ним ми лост и суд и прав ду на 
Зе мљи, јер Ми је то ми ло, го во ри Го спод.

*Мих. 6,8.
25. Ето, иду да ни, ве ли Го спод, кад ћу по-

хо ди ти све, об ре за не и нео бре за не,
26. Ми сир це и Ју деј це и Едом це и си но ве 

Амо но ве и Мо ав це и све ко ји се с кра ја 
стри  гу, ко ји жи ве у пу сти њи; јер су сви ти 
на ро ди *нео бре за ни, и сав је дом Изра и љев 
нео бре за на †ср ца. *3.Мој. 26,41. †Дје ла 7,51.

Идоле и идолопоклонике
живи ће Бог упропастити, а свој 

народ казниће с мјером.

10.Слу шај те ри јеч ко ју вам го во-
ри Го спод, до ме Изра и љев.

2. Ова ко ве ли Го спод: Не учи те се пу ту 
ко јим иду на ро ди, и од зна ка не бе ских не 
пла ши те се, јер се од њих пла ше на ро ди.
3. Јер су уред бе у на ро да та шти на, јер си-

је ку др во у шу ми, дје ло ру ку умјет нич ких 
сје ки ром;
4. Сре бром и зла том укра шу ју га, кли-

ни ма и че ки ћи ма утвр ђу ју га да се не по-
ми че;
5. Сто је пра во као пал ме, не го во ре; 

тре ба их но си ти, јер не мо гу ићи; не бој 
их се, јер не мо гу зла учи ни ти, а не мо гу 
ни до бра учи ни ти.
6. Ни ко ни је као Ти, Го спо де; ве лик си и 

ве ли ко је име Тво је у си ли.
7. Ко се не би Те бе бо јао, Ца ре над на ро-

ди ма, јер Те би то при па да; јер ме ђу сви јем 
му дра ци ма у на ро да и у сви јем цар стви ма 
њи хо ви јем не ма та кво га ка кав си Ти.
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8. Не го су сви лу ди и без ум ни, др во је на-
у ка о та шти ни.
9. Сре бро ко ва но до но си се из Тар си са и 

зла то из Уфа за, дје ло умјет нич ко и ру ку 
зла тар ских, оди је ло им је од пор фи ре и 
скер ле та, све је дје ло умјет нич ко.
10. А Го спод је пра ви Бог, Бог жи ви и Цар 

вјеч ни, од Ње го ве срд ње тре се се *зе мља, и 
гње ва Ње го ва не мо гу под ни је ти на ро ди.

*Јер. 51,29.
11. Ова ко им ре ци те: Бо го ва, ко ји ни је су 

на чи ни ли не ба ни Зе мље, не ста ће са Зе-
мље и ис под не ба.
12. Он је на чи нио *Зе мљу си лом сво јом, 

утвр дио ва си ље ну му дро шћу сво јом, и 
ра зу мом сво јим ра за стро не бе са;

*1.Мој. 1,1.
13. Он кад пу сти глас свој, бу че во де на 

не бе си ма, по ди же па ру с кра је ва зе маљ-
ских, пу шта *му ње с да ждем, и из во ди 
вје тар из ста ја ње го ви јех. *Псал. 135,7.
14. Сва ки чо вјек по ста без у ман од зна ња, 

сва ки се зла тар осра мо ти ли ком ре за ни-
јем, јер су лаж ли ве ни ли ко ви ње го ви, и 
не ма ду ха у њи ма.
15. Та шти на су, дје ло при је вар но; кад их 

по хо дим, по ги ну ће.
16. Ни је та кав дио Ја ко вљев, јер Бог је 

*Тво рац све му, и Изра иљ Му је на сљед-
ство, име Му је †Го спод над вој ска ма.

*Јер. 51,19. †Псал. 16,5.
17. По ку пи из зе мље трг свој ти, ко ја сје-

диш у гра ду. робу
18. Јер ова ко ве ли *Го спод: Гле, Ја ћу из ба-

ци ти као пра ћом ста нов ни ке ове зе мље, и 
при ти је сни ћу их да осје те. *1.Сам. 25,29.
19. Те шко ме ни од му ке мо је, ре ћи ће; 

љу та је ра на мо ја; а ја ре кох: То је бол, 
тре ба да га под но сим.
20. Мој је ша тор опу сто шен и сва ужа 

мо ја по ки да на, си но ви мо ји оти до ше од 
ме не и не ма их, не ма ви ше ни ко га да ра-
зап не ша тор мој и диг не за вје се мо је.
21. Јер па сти ри по ста ше без ум ни и Го-

спо да не тра жи ше; за то не би ше срећ ни, 
и све се ста до њи хо во рас пр ша.
22. Гле, иде глас и вре ва ве ли ка из сје-

вер не *зе мље да обра ти гра до ве Ју ди не у 
пу стош, у стан зма јев ски. *Јер. 1,14. шакала

23. Знам, *Го спо де, да пут чо вјеч ји ни је у 
ње го вој вла сти ни ти је чо вје ку ко ји хо ди 
у вла сти да упра вља ко ра ци ма сво јим.

*При че 16,9; При че 16,1.
24. Ка рај ме, *Го спо де, али с мје ром, не у 

гње ву свом, да ме не би за тро.
*Јер. 30,11; Псал. 6,1.

25. Из лиј гњев свој на на ро де ко ји Те не 
по зна ју, и на пле ме на ко ја не при зи вљу 
име на Тво је га, јер про ждри је ше Ја ко ва, 
про ждри је ше га да га не ма, и на се ље ње-
го во опу сти ше.

Божији завјет. Невјерство народа.
Јеремија у животној опасности.

11.Ри јеч ко ја до ђе Је ре ми ји од Го-
спо да го во ре ћи:

2. Слу шај те ри је чи ово га за вје та, и ка-
зуј те љу ди ма Ју ди ни јем и ста нов ни ци ма 
је ру са лим ским.
3. И ре ци им: Ова ко ве ли Го спод Бог 

Изра и љев: Про клет да је ко не по слу ша 
ри је чи ово га за вје та,
4. Ко ји за по вје дих оци ма ва шим кад их 

из ве дох из зе мље ми сир ске из пе ћи гво-
зде не го во ре ћи: Слу шај те глас Мој и тво-
ри те ово све ка ко вам за по ви је дам, па ће те 
Ми би ти на род и Ја ћу вам би ти Бог,
5. Да бих ис пу нио за кле тву ко јом се за-

клех оци ма ва шим да ћу им да ти зе мљу 
у ко јој те че мли је ко и мед, ка ко се ви ди 
данас. А ја од го во рих и ре кох: Амин, Го-
спо де.
6. По том ре че ми Го спод: Ка зуј све ове 

ри је чи по гра до ви ма Ју ди ни јем и по ули-
ца ма је ру са лим ским го во ре ћи: Слу шај те 
ри је чи ово га за вје та, и из вр шуј те их.
7. Јер твр до за свје до ча вах оци ма ва шим 

откад их из ве дох из зе мље ми сир ске до да -
нас, за ра на јед на ко го во ре ћи: Слу шај те 
глас Мој. благовремено
8. Али не по слу ша ше и не при гну ше уха 

сво је га, не го хо ди ше сва ки за ми сли ма 
зло га ср ца сво је га; за то пу стих на њих све 
ри је чи ово га за вје та, ко ји за по вје дих да 
вр ше, а они не вр ши ше.
9. Та да ми ре че Го спод: Бу на је ме ђу љу-

ди ма Ју ди ни јем и ста нов ни ци ма је ру са-
лим ским.
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10. Вра ти ли су се на бе за ко ња ста ри-
јех сво јих, ко ји не хтје ше слу ша ти Мо-
јих ри је чи, и иду за дру гим бо го ви ма, те 
им слу же; дом Изра и љев и дом Ју дин по-
ква ри ше за вјет Мој, ко ји учи них с оци ма 
њи хо ви јем.
11. За то ова ко ве ли *Го спод: Ево, Ја ћу 

пу сти ти на њих зло, из ко је га не ће мо ћи 
иза ћи, и ва пи ће к Ме ни, али их не ћу ус-
ли ши ти. *Зах. 7,13; Псал. 18,41.
12. Та да ће гра до ви Ју ди ни и ста нов ни ци 

је ру са лим ски ићи и ва пи ти к бо го ви ма 
ко ји ма ка де, али им не ће по мо ћи у не-
во љи њи хо вој.
13. Јер имаш бо го ва, Ју до, ко ли ко гра-

до ва, и ко ли ко има ули ца у Је ру са ли му, 
то ли ко по ди го сте ол та ра сра мот ни јех, 
ол та ра, да ка ди те Ва лу.
14. Ти се, да кле, не мо ли за тај на род, и 

не по ди жи ви ке ни мол бе за њих, јер их 
не ћу усли ши ти кад за ва пе к Ме ни у не-
во љи сво јој.
15. Што ће ми ли Мој у до му Мом, кад чи-

 ни гр ди ло с мно ги ма, и све то ме со оти де 
од те бе, и ве се лиш се кад зло чи ниш?

жртва
16. Го спод те на зва ма сли ном зе ле ном, 

ли је пом због до бро га ро да; али с ху ком 
ве ли ко га вје тра рас па ли огањ око ње, и 
гра не јој се по ло ми ше.
17. Јер Го спод над вој ска ма, ко ји те је по са-

дио, из ре че зло по те, за зло ћу до ма Изра-
и ље ва и до ма Ју ди на, ко ју чи ни ше ме ђу со-
бом да би Ме раз гње ви ли ка де ћи Ва лу.
18. Го спод ми об ја ви, те знам; Ти ми по-

ка за дје ла њи хо ва.
19. А ја би јах као јаг ње и те ле ко је се во ди 

на кла ње, јер не зна ди јах да се до го ва ра ју 
на ме: Обо ри мо др во с ро дом ње го ви јем, 
и ис три је би мо га из зе мље жи ви јех, да му 
се име не спо ми ње ви ше.
20. Али, *Го спо де над вој ска ма, Су ди јо 

пра вед ни, ко ји ис пи ту јеш бу бре ге и †ср-
 це, дај да ви дим осве ту Тво ју на њи ма, јер 
Те би ка зах пар бу сво ју.

*Псал. 7,8. †1.Сам. 16,7.  парницу
21. За то ова ко ве ли Го спод за Ана то ћа не, 

ко ји тра же *ду шу тво ју го во ре ћи: Не про-
ро куј у име Го спод ње, да не по ги неш од 
на ших ру ку; *Јер. 34,20.

22. За то ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: 
Ево, Ја ћу их по хо ди ти; мла ди ћи ће њи-
хо ви из ги ну ти од ма ча, си но ви њи хо ви и 
кће ри њи хо ве из ги ну ће од гла ди.
23. И не ће би ти од њих остат ка; јер ћу пу-

сти ти зло на Ана то ћа не кад их по хо дим.

Тешке прилике у земљи због гријехова 
њенијех становника. Прорицање 

о суседнијем народима.

12.Пра ве дан си, Го спо де, ако бих 
се прав дао с То бом; али ћу 

про го во ри ти о су до ви ма Тво јим. За што 
је пут без бо жнич ки сре ћан? За што жи ве 
у ми ру сви ко ји чи не не вје ру?
2. Ти их по са ди, и они се уко ри је ни ше, 

ра сту и род ра ђа ју; Ти си им бли зу уста, 
али да ле ко од срца.
3. Али, Го спо де, Ти ме по зна јеш, раз-

гле даш ме и оку шао си ср це мо је ка ко је 
пре ма Те би; од ву ци их као ов це на кла ње, 
и при пра ви их за дан покоља.
4. До кле ће ту жи ти зе мља, и тра ва све га 

по ља сах ну ти од зло ће они јех ко ји жи ве у 
њој? Не ста све сто ке и пти ца, јер го во ре: 
Не ви ди кра ја на ше га.
5. Кад си тр чао с пје шаци ма па те умо ри-

 ше, ка ко ћеш се утр ки ва ти с коњ има, и кад 
ти је та ко у зе мљи мир ној, у ко ју се уздаш, 
шта ћеш чи ни ти кад уста не Јор дан?
6. Јер и бра ћа тво ја и дом оца тво је га, и 

они те из не вје ри ше, и они ви чу за то бом 
иза гла са. Не вје руј им, ако би ти и при ја-
тељ ски го во ри ли.
7. Оста вих дом свој, на пу стих на сљед ство 

сво је; што би ја ше ми ло ду ши Мо јој, да дох 
га у ру ке не при ја те љи ма ње го ви јем.
8. На сљед ство Мо је по ста Ми као лав у 

шуми, пу шта глас свој на Ме не, за то Ми 
омр зну.
9. На сљед ство Мо је по ста Ми пти ца гра -

бљи ва; пти це, сле ти те на њу, ску пи те се 
све звијери пољ ске, хо ди те да је де те.
10. Па сти ри мно ги по ква ри ће Мој *ви-

но град, по тла чи ће дио Мој, ми ли дио 
Мој обра ти ће у го лу пу стош.

*Иса. 5,1.  погазиће
11. Обра ти ће га у пу стош, опу сто шен 

пла ка ће пре да Мном; сва ће та зе мља опу-
стје ти, јер је ни ко не узи ма на ум.
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12. На сва ви со ка мје ста по пу сти њи 
до ћи ће за ти ра чи; јер ће мач Го спод њи 
про жди ра ти од јед но га кра ја *зе мље до 
дру го га, не ће би ти ми ра ни јед ном ти је лу.

*Јер. 46,10.
13. Си ја ће пше ни цу, а тр ње ће же ти; му-

чи ће се, а ко ри сти не ће има ти, и сти дје ће 
се ље ти не сво је, због же сто ко га гње ва Го-
спод ње га.
14. Ова ко го во ри *Го спод за све зле су-

сје де мо је, ко ји ди ра ју на сљед ство што да-
дох на ро ду сво је му Изра и љу: ево, Ја ћу их 
по чу па ти из зе мље њи хо ве, и дом Ју дин 
иш чу па ћу исред њих. *5.Мој. 30,3.
15. А кад их иш чу пам, опет ћу се сми ло-

ва ти на њих, и до ве шћу опет сва ко га од 
њих на на сљед ство ње го во и сва ко га у 
*зе мљу ње го ву. *Је зек. 28,25.
16. И ако до бро на у че пу те ве на ро да Мо-

је га, да се за кли њу Мо јим име ном: Та ко да 
је жив *Го спод, као што су они учи ли Мој 
на род да се ку не Ва лом, та да ће се са зи-
да ти усред на ро да Мо је га.

*Јер. 4,2.  настанити
17. Ако ли не по слу ша ју, та да ћу иш чу-

па ти са сви јем та кав на род и за тр ти, го-
во ри Го спод.

Казна за Јудејце претстављена у 
два знака. Одвођење у ропство.

13.Ова ко ми ре че Го спод: Иди и 
ку пи се би по јас ла нен и опа-

ши се њим, а не ме ћи га у во ду.
2. Та ко ку пих по јас по ри је чи Го спод њој, 

и опа сах се њим.
3. По том до ђе ми опет ри јеч Го спод ња 

го во ре ћи:
4. Узми тај по јас што си ку пио, што је око 

те бе, па се диг ни и иди на Ефрат, и са криј 
га он дје у ка кву ра сје ли ну ка ме ну.
5. И оти дох и са крих га код Ефра та, ка ко 

ми за по вје ди Го спод. Еуфрата
6. А по сли је мно го вре ме на ре че ми Го-

спод: Уста ни и иди на Ефрат, и узми по јас 
ко ји ти за по вје дих да са кри јеш он дје.
7. И оти дох на Ефрат и от ко пах и узех 

по јас с мје ста гдје га би јах са крио; а гле, 
по јас отру нуо, и не бје ше ни за што.
8. Та да ми до ђе ри јеч Го спод ња го во-

ре ћи:

9. Ова ко ве ли Го спод: Та ко ћу учи ни ти да 
отру не по нос Ју дин и ве ли ки по нос је ру-
салим ски,
10. То га на ро да не ва ља ло га, што не ће да 

слу ша Мо јих ри је чи, што хо ди по ми сли ма 
*ср ца сво је га и иде за дру гим бо го ви ма 
слу же ћи им и кла ња ју ћи им се; и би ће као 
тај по јас, ко ји ни је ни за што. *Јер. 9,14.
11. Јер ка ко се по јас при по ји око чо вје ка, 

та ко би јах при по јио око Се бе сав дом 
Изра и љев и сав дом Ју дин, ве ли Го спод, 
да би би ли Мој на род на сла ву и хва лу и 
ди ку; али не по слу ша ше.
12. За то им ре ци ову ри јеч: Ова ко ве ли 

Го спод Бог Изра и љев: Сви се мје хо ви 
пу не ви на. А они ће ре ћи: Зар не зна мо да 
се сви мје хо ви пу не ви на?
13. Та да им ре ци: Ова ко ве ли *Го спод: 

Ево, Ја ћу на пу ни ти пја но сти све ста нов-
ни ке ове †зе мље и ца ре ве, ко ји сје де мје-
сто Да ви да на при је сто лу ње го ву, и све-
ште ни ке и про ро ке и све ста нов ни ке је-
ру са лим ске. *Је зек. 23,32. †Иса. 63,6.
14. И раз би ћу их јед но га о дру го га, и 

оце ве и си но ве, ве ли Го спод; не ћу по жа-
ли ти ни по ште дје ти ни ти се сми ло ва ти, 
да их не по трем.
15. Слу шај те и чуј те, не мој те се по но-

си ти, јер Го спод го во ри.
16. Дај те сла ву *Го спо ду Бо гу сво је му док 

ни је спу стио мрак, до кле се ни је су спо-
та кле но ге ва ше по го ра ма мрач ни јем, 
да че ка те †свје тлост, а Он је обра ти у сјен 
смрт ни и пре тво ри у та му.

*Амос 8,9; Исус Н. 7,19. †Иса. 5,30.
17. Ако ли ово не по слу ша те, ду ша ће 

мо ја пла ка ти тај но због охо ло сти ва ше и 
ро ни ти су зе, су зе ће те ћи из ока Мо је га, 
јер ће се за ро би ти ста до Го спод ње.
18. Ре ци *ца ру и ца ри ци: До ље сје ди те, 

јер ће се слав ни ви је нац ваш ски ну ти с 
ва ше гла ве. *2.О цар. 24,12.
19. Гра до ви ју жни за тво ри ће се и не ће 

би ти ни ко га да их отво ри, од ве шће се 
Ју да у роп ство, са сви јем ће се од ве сти у 
роп ство.
20. По диг ни те очи сво је и ви ди те оне 

што иду од сје ве ра. Гдје је ста до што ти је 
пре да но, ста до сла ве тво је?
21. Шта ћеш ре ћи кад те по хо ди? Јер си 

их ти на у чио да бу ду кне зо ви над то бом. 
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Не ће ли те спо па сти бо ло ви као же ну кад 
се по ра ђа?
22. Ако ли ре чеш у ср цу свом: За што ме 

то за де си? За мно штво *бе за ко ња тво-
је га уз гр ну ће се ску ти тво ји и обу ћа ти 
се ски ну ти. *Јер. 16,10.  подићи ће
23. Мо же ли Ети о пља нин про ми је ни ти 

ко жу сво ју или рис ша ре сво је? Мо же те 
ли ви чи ни ти до бро на у чив ши се чи ни-
 ти зло?
24. За то ћу их раз мет ну ти као што ра-

зме ће пље ву вје тар из пу сти ње.
25. То је дио твој и оброк твој од Ме не, 

го во ри *Го спод, за то што си Ме за бо ра-
вио и по у здао се у лаж. *Мих. 3,11.
26. За то ћу ти Ја уз гр ну ти ску те на ли це 

да се ви ди сра мо та тво ја.
27. Пре љу бе тво је, рза ње тво је, сра мот но 

блудничење тво је по ху мо ви ма, по по-
љи ма, га до ве тво је ви дио сам; те шко те-
 би, Је ру са ли ме, зар се не ћеш очи сти ти? 
До кле још? врискање

Објављивање суше и глади.

14.Ри јеч Го спод ња ко ја до ђе Је ре-
ми ји о су ши.

2. Ју да ту жи, и вра та су му жа ло сна; ле же 
на зе мљи у цр но за ви ти; ви ка из Је ру са-
ли ма по ди же се.
3. Нај ве ћи из ме ђу њих ша љу нај ма ње 

на во ду; до шав ши на сту ден це не на ла зе 
во де, вра ћа ју се с пра зни јем су до ви ма 
сво јим, сти де се и сра ме се и по кри ва ју 
гла ву сво ју.
4. Зе мља је ис пу ца ла, јер не бје ше да жда 

на зе мљи; за то се те жа ци сти де и по кри-
ва ју гла ву сво ју.
5. И ко шу та у по љу оста вља мла де сво је, 

јер не ма тра ве.
6. И ди вљи ма гар ци сто је ћи на ви со ви ма 

ву ку у се вје тар као зма је ви, очи им иш-
чи ље ше, јер не ма тра ве. шакали
7. Кад бе за ко ња на ша свје до че на нас, 

Го спо де, учи ни ра ди име на сво је га; јер је 
мно го од ме та на ших, Те би са гри је ши смо.
8. На до Изра и љева, Спа си те љу ње гов у 

не во љи! За што си као ту ђин у овој зе мљи 
и као пут ник ко ји се увра ти да пре но ћи?

9. За што си као умо ран чо вјек, као ју нак, 
ко ји не мо же из ба ви ти? Та, Ти си усред 
нас, Го спо де, и име је Тво је при зва но на 
нас; не мој нас оста ви ти.
10. Ова ко го во ри *Го спод за на род овај: 

Ми ло им је да се ски та ју, не уста вља ју 
но   гу сво јих, за то ни је су ми ли Го спо ду; 
са да ће се опо ме ну ти †бе за ко ња њи хо ва 
и по хо ди ће ‡гри је хе њи хо ве.

*Ос. 8,13.  тумарају  †1.О цар. 17,18. ‡Је вр. 8,12.
11. По том ре че ми Го спод: Не мо ли се за 

тај на род да му буде до бро.
12. Ако ће и по сти ти, не ћу усли ши ти 

ви ке њи хо ве; и ако ће при ни је ти жр тве 
па ље ни це и дар, не ће ми то уго ди ти, не го 
ма чем и гла ђу и по мо ром по мо ри ћу их.
13. Та да ре кох: Ох, Го спо де Го спо де, ево, 

про ро ци им го во ре: Не ће те ви дје ти ма ча, 
и не ће би ти гла ди у вас, не го ћу вам да ти 
мир по уз дан на овом мје сту.
14. А Го спод ми ре че: Лаж про ро ку ју ти 

про ро ци у Мо је име, ни је сам их по слао, 
ни ти сам им за по вје дио, ни ти сам им го-
во рио; ла жне утва ре и га та ње и ни шта-
ви ло и при је ва ру ср ца сво је га они вам 
про ро ку ју.
15. За то ова ко ве ли *Го спод за про ро ке 

ко ји про ро ку ју у Мо је име, а Ја их ни је-
сам по слао, и го во ре: Не ће би ти ма ча ни 
гла ди у овој зе мљи: Од ма ча и гла ди из ги-
ну ће ти про ро ци. *Јер. 23,15.
16. А на род овај ко је му они про ро ку ју 

лежаће по ули ца ма је ру са лим ским од гла-
 ди и ма ча, и не ће би ти ни ко га да их по-
гре бе, њих, же не њи хо ве и си но ве њи хо ве 
и кће ри њи хо ве; та ко ћу из ли ти на њих 
зло ћу њи хо ву.
17. Ре ци им да кле ову ри јеч: Не ка очи 

мо је ли ју су зе да њу и но ћу и не ка не пре-
ста ју, јер дје вој ка кћи мо је га на ро да са тре 
се ве о ма, од удар ца пре љу та.
18. Ако изи ђем у по ље, ето по би је ни јех 

ма чем; ако уђем у град, ето из не мо гли јех 
од гла ди; јер и про рок и све ште ник оти-
до ше у зе мљу ко ју не зна ју.
19. Еда ли си са сви јем од ба цио Ју ду? Еда 

ли је омр зао ду ши Тво јој Сион? За што си 
нас уда рио та ко да нам не ма ли је ка? Че-
ка смо мир али не ма до бра; и ври је ме да 
оздра ви мо, а гле, страх.
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20. При зна је мо, *Го спо де, зло ћу сво ју, бе-
за ко ње ота ца сво јих, згри је ши ли смо Ти.

*Језд. 9,5.
21. Не мој нас од вр ћи ра ди име на сво-

је га; не мој на ру жи ти при је сто ла сла ве 
сво је, опо ме ни се за вје та сво је га с на ма, 
не мој га уки ну ти. одбацити
22. Има ли ме ђу та шти на ма у на ро да ко-

ј и да је *дажд? Или не бе са да ју ли си тан 
дажд? Ни је си ли Ти то, Го спо де Бо же наш? 
За то Те бе че ка мо, јер Ти чи ниш све то.

идолима  *О Јо ву 38,28.

Пропаст народа је неизбјежна, 
али ће Остатак наћи милост. 

Особита утјешна ријеч за Јеремију.

15.И ре че ми *Господ: Да стане Мој -
си је и Са му и ло пре да Ме, не 

би се ду ша Мо ја обра ти ла к то ме на ро ду; 
отје рај их ис пред Ме не, и не ка од ла зе.

*1.Сам. 7,9; 2.Мој. 32,11.
2. И ако ти ре ку: Ку да ће мо ићи? Та да им 

ре ци: Ова ко ве ли Го спод: Ко је за смрт, на 
смрт; ко је за мач, под мач; ко за глад, на 
глад; ко за роп ство, у роп ство.
3. И пу сти ћу на њих че тво ро, го во ри Го-

спод: Мач, да их уби ја, и псе, да их раз-
вла че, и пти це не бе ске и зви је ри зе маљ-
ске, да их је ду и ис три је бе.
4. И да ћу их да се по ту ца ју по сви јем цар-

стви ма зе маљ ским ра ди Ма на си је си на 
Је зе ки ји на ца ра Ју ди на за оно што је учи-
нио у Је ру са ли му.
5. Јер ко би се сми ло вао на те бе, Је ру са-

ли ме? Ко ли би те по жа лио, ко ли би до-
шао да за пи та ка ко ти је?
6. Ти си Ме оста вио, го во ри Го спод, оти-

шао си на траг; за то ћу мах ну ти ру ком 
сво јом на те и по гу би ћу те; до са ди Ми 
жа ли ти.
7. За то ћу их из ви ја ти ви ја чом на вра-

ти ма зе маљ ским, учи ни ћу их си ро ти ма, 
по тр ћу на род свој, јер се не вра ћа ју с пу-
те ва сво јих. направа за вијање жита
8. Ви ше ће Ми би ти удо ви ца ње го ви јех 

не го пи је ска мор ско га, до ве шћу им на 
мај  ке мо мач ке за ти ра че у под не, и пу сти-
 ћу из не на да на њих смет њу и стра хо ту.
9. Из не мо ћи ће ко ја је ро ди ла сед мо ро и 

престаће да дише, сун це ће јој за ћи још за 

да на, сра ми ће се и сти дје ће се, а оста так 
ћу њи хов да ти под мач пред не при ја те-
љи ма њи хо ви јем, го во ри Го спод.
10. Те шко ме ни, мај ко мо ја, што си ме ро-

ди ла да се са мном пре пи ре и да се са мном 
сва ђа сва зе мља; не да вах у за јам ни ти ми 
да ва ше у за јам, и опет ме сви про кли њу.
11. Го спод ре че: До и ста, остат ку ће тво-

је му би ти до бро, и бра ни ћу те од не при ја-
те ља, кад бу деш у не во љи и у тје ско би.
12. Еда ли ће гво жђе сло ми ти гво жђе сје-

вер но и мјед?
13. Има ње тво је и *бла го тво је да ћу да 

се раз гра би без ци је не по сви јем ме ђа ма 
тво јим, и то за све гри је хе тво је. *Јер. 17,3.
14. И од ве шћу те с не при ја те љи ма тво-

јим у *зе мљу ко ју не по зна јеш, јер се ра-
спа лио огањ од гње ва Мо је га, и гор је ће 
над ва ма. *5.Мој. 32,22.
15. Ти знаш, *Го спо де, опо ме ни ме се и 

по хо ди ме и осве ти ме од они јех ко ји ме 
го не; не мој ме згра би ти до кле се ус те-
жеш од гње ва; знај да под но сим руг Те бе 
ра ди. *Јер. 11,20.  да пропаднем
16. Кад се на ђо ше ри је чи Тво је, по је дох 

их, и ри јеч Тво ја би ми ра дост и ве се ље 
ср цу мо је му, јер је име Тво је при зва но на 
ме, Го спо де Бо же над вој ска ма.
17. Не сје дим у ви је ћу потсмје вач ком 

ни ти се с њи ма ве се лим; сје дим сам ра ди 
ру ке Тво је, јер си ме на пу нио срд ње.
18. За што бол мој јед на ко тра је, и за што 

је ра на мо ја смрт на, те не ће да се ис ци-
је ли? Хо ћеш ли ми би ти као несигуран 
извор, као во да не по сто ја на?
19. За то ова ко ве ли Го спод: Ако се обра-

тиш, Ја ћу те опет по ста ви ти да сто јиш 
пре да Мном, ако одво јиш што је дра го-
цје но од рђа во га, би ћеш као уста Мо ја; 
они не ка се обра те к те би, а ти се не обра-
ћај к њи ма.
20. И учи ни ћу да бу деш то ме на ро ду као 

јак зид мје ден, и уда ра ће на те, али те не ће 
над вла да ти; јер сам Ја с то бом да те чу вам 
и из ба вљам, го во ри Го спод.
21. И из ба ви ћу те из ру ку зли јех љу ди, и 

ис ку пи ћу те из ру ку на сил нич ких.
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Опустошење и прогонство Јудино 
због идолопоклоника. Повратак Израиља 

из Вавилона.

16.По том до ђе ми ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:

2. Не мој се же ни ти, и да не маш си но ва 
ни кће ри на том мје сту.
3. Јер ова ко го во ри Го спод за си но ве и 

кће ри што се ро де на том мје сту и за ма-
те ре њи хо ве ко је их ро де, и за оце њи хо ве 
ко ји их ро де у тој зе мљи:
4. Љу том ће смр ћу по мри је ти, не ће би ти 

опла ка ни ни ти ће се по греп сти, би ће гној 
по зе мљи, и од ма ча и од гла ди из ги ну ће, и 
мр тва ће тје ле са њи хо ва би ти хра на пти-
ца ма не бе ским и зви је ри ма зе маљ ским.
5. Јер ова ко го во ри Го спод: Не ула зи у ку-

 ћу у ко јој је жа лост, и не иди да пла чеш 
ни ти их жа ли; јер сам узео мир свој од то га 
на ро да, го во ри Го спод, ми лост и жа ље ње.
6. По мри је ће ма ли и ве ли ки у овој зе-

мљи, не ће би ти по гре бе ни ни ти ће се 
опла ка ти, ни ти ће се ко ре за ти ни гла ве 
стри ћи за њи ма. повређивати
7. Не ће им се да ти хље ба у жа ло сти да 

се по тје ше за мр тви јем, ни ти ће их на по-
ји ти из ча ше ра ди утје хе за оцем или за 
ма те ром.
8. Та ко не ула зи у ку ћу у ко јој је жа лост 

да сје деш с њи ма да је деш и пи јеш.
9. Јер ова ко ве ли Го спод над вој ска ма Бог 

Изра и љев: Ево, Ја ћу учи ни ти да на овом 
мје сту пред ва шим очи ма и за ва ших 
да на не бу де гла са ра до сна ни гла са ве-
се ла, гла са же ни ко ва ни гла са не вје сти на.
10. А кад ка жеш то ме на ро ду све ове ри-

је чи, ако ти ре ку: За што из ре че *Го спод 
све то ве ли ко зло на нас, и ка ко је †бе за-
ко ње на ше или ка кав је гри јех наш, ко јим 
згри је ши смо Го спо ду Бо гу сво је му?

*5.Мој. 29,24. †Јер. 13,22.
11. Та да им ре ци: Јер оци ва ши оста-

ви ше Ме не, го во ри *Го спод, и идо ше за 
дру гим бо го ви ма и слу жи ше им и кла-
ња ше им се, а Ме не оста ви ше и за ко на 
Мо је га не др жа ше; *1.О цар. 9,9.
12. А ви још го ре чи ни те не го оци ва ши, 

јер ето иде те сва ки по ми сли ср ца сво је га 
зло га не слу ша ју ћи Ме не.
13. За то ћу вас из ба ци ти из ове *зе мље у 

зе мљу ко је не по зна сте ни ви ни оци ва ши, 

и он дје ће те слу жи ти дру гим бо го ви ма 
дан и ноћ јер вам нећу учи нити ми лост.

*3.Мој. 18,27.
14. За то, ево, иду да ни, го во ри *Го спод, 

кад се не ће ви ше го во ри ти: Та ко да је жив 
Го спод ко ји је из вео си но ве Изра и ље ве 
из зе мље ми сир ске; *Јер. 23,7.
15. Не го: Та ко да је жив Го спод ко ји је из-

вео си но ве Изра и ље ве из зе мље сје вер не 
и из сви јех зе ма ља у ко је их бје ше ра за-
гнао! Јер ћу их опет до ве сти у зе мљу њи-
хо ву ко ју сам дао оци ма њи хо ви јем.
16. Гле, Ја ћу по сла ти мно ге ри ба ре, го-

во ри *Го спод, да их ло ве, и по сли је ћу по-
сла ти мно ге лов це да их ло ве по сва кој 
го ри и по сва ком ху му и по ра сје ли на ма 
ка ме ни јем. *Јер. 6,9.
17. Јер очи Мо је па зе на све пу те ве њи-

хо ве, ни је су са кри ве ни од Ме не, ни ти је 
бе за ко ње њи хо во за кло ње но од Мо јих 
очи ју.
18. И пла ти ћу им пр во дво ји ном за бе-

за ко ње њи хо во и за гри јех њи хов, што 
осквр ни ше зе мљу Мо ју стр ви ма га до ва 
сво јих, и насљедство Мо је напуни ше гну -
со  ба ма сво јим.
19. *Го спо де, Кр је по сти мо ја и Гра де мој 

и Уто чи ште мо је у не во љи, к Те би ће до ћи 
на ро ди од кра је ва зе маљ ских, и ре ћи ће: 
До и ста оци на ши има ше лаж, и та шти ну 
и што ни ма ло не по ма же. *Псал. 18,2.
20. Еда ли ће чо вјек на чи ни ти се би бо-

го ве, ко ји, ипак, ни је су бо го ви?
21. За то, ево, Ја ћу их на у чи ти са да, по ка-

за ћу им ру ку сво ју и си лу сво ју, да по зна ју 
да Ми је име *Го спод. *2.Мој. 6,3.

Казна због идолопоклонства, 
уздања у људе и пријеваре. Позив на 

празновање Суботе.

17.Гри јех је Ју дин за пи сан *гво зде-
ном пи саљ ком и вр хом од ди-

ја ман та, уре зан је на пло чи †ср ца њи хо ва 
и на ро го ви ма ол та ра ва ших,

*О Јо ву 19,24. †При че 3,3.
2. Да се си но ви њи хо ви сје ћа ју ол та ра 

њи хо ви јех и лу го ва њи хо ви јех под зе ле-
ни јем др ве ти ма, на ви со ким ху мо ви ма.
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3. Го ро с по љем, да ћу има ње тво је, све 
бла го тво је да ћу да се раз гра би, ви си не 
тво је, за гри јех по сви јем ме ђа ма тво јим.
4. И ти ћеш и ко ји су с то бом оста ви ти 

на сљед ство сво је ко је сам ти дао, и учи-
ни ћу да слу жиш не при ја те љи ма сво јим 
у зе мљи ко ју не по зна јеш; јер сте рас па-
ли ли огањ гње ва Мо је га ко ји ће гор је ти 
до ви је ка.
5. Ова ко ве ли Го спод: Да је про клет чо-

вјек ко ји се узда у чо вје ка и ко ји ста вља 
ти је ло се би за ми ши цу, а од Го спо да от-
сту па ср це ње го во.
6. Јер ће би ти као ври јес у пу сти њи, ко ји 

не осје ћа кад до ђе до бро, не го сто ји у пу-
сти њи, на су хим мје сти ма у зе мљи сла ној 
и у ко јој се не жи ви.
7. Бла го чо вје ку ко ји се узда у Го спо да и 

ко ме је Го спод Узда ни ца.
8. Јер ће би ти као др во уса ђе но крај во де 

и ко је низ по ток пу шта жи ле сво је, ко је не 
осје ћа кад до ђе при пе ка, не го му се лист 
зе ле ни, и су шне го ди не не бри не се и не 
пре ста је ра ђа ти род.
9. Ср це је при је вар но ви ше све га и опа ко; 

ко ће га по зна ти?
10. Ја *Го спод ис пи ту јем †ср ца и ис ку ша-

вам ‡бу бре ге, да бих дао сва ко ме пре ма 
пу те ви ма ње го ви јем и по пло ду дје ла ње-
го ви јех. *1.Сам. 16,7. †Псал. 7,9. ‡Јер. 11,20.
11. Као што ја ре би ца ле жи на ја ји ма али 

не из ле же, та ко ко са би ра бо гат ство, али с 
не прав дом, у по ло ви ни да на сво јих оста-
ви ће га и нај по сли је ће би ти луд.
12. Мје сто је све ти ње на ше при је сто 

сла ве, ви со ко мје сто од по чет ка.
13. На до *Изра и љева, †Го спо де, сви ко ји 

Те оста вља ју не ка се по сра ме; ко ји от сту-
па ју од Ме не, не ка се за пи шу на зе мљи, 
јер оста ви ше Из вор во де жи ве, Го спо да.

*Јер. 2,26. †Је зек. 16,63; Иса. 65,13.
14. Ис ци је ли ме, Го спо де, и би ћу ис ци је-

љен; из ба ви ме, и би ћу из ба вљен, јер си 
Ти хва ла мо ја.
15. Гле, они ми го во ре: Гдје је ри јеч *Го-

спод ња? Не ка до ђе. *Амос 5,18.
16. А ја се не за те зах ићи за То бом као 

па стир, и да на жа ло сно га не же љех, Ти 

знаш; што је год иза шло из уста мо јих, 
пред То бом је. одбијах
17. Не бу ди ми страх, Ти си Уто чи ште 

мо је у злу.
18. Не ка се по сра ме ко ји ме го не, а ја 

не; не ка се они упла ше, а ја не; пу сти на 
њих зли дан, и дво стру ким по ло мом 
по ло ми их. поразом
19. Ова ко ми ре че *Го спод: Иди, и ста ни 

на вра та си но ва на род ни јех, на ко ја ула зе 
ца ре ви Ју ди ни и на ко ја из ла зе, и на сва ка 
вра та је ру са лим ска. *Јер. 7,2.
20. И ре ци им: Чуј те *ри јеч Го спод њу, ца-

ре ви Ју ди ни и сви Ју деј ци и сви Је ру са ли-
мља ни, ко ји ула зи те на ова вра та. *Јер. 22,2.
21. Ова ко ве ли Го спод: Чу вај те се да не 

но си те бре ме на у *Су бо ту и не уно си те 
на вра та †је ру са лим ска.

*4.Мој. 15,32. †Нем. 13,19.
22. И не из но си те бре ме на из ку ћа сво-

јих у *Су бо ту, и ни ка кво га по сла не ра-
ди те, не го све ти те Су бо ту, као што сам 
за по вје дио оци ма ва шим. *2.Мој. 31,13.
23. Али не по слу ша ше ни ти при гну ше 

уха сво је га, не го отврд ну ше вра том сво-
јим да не по слу ша ју и не при ме на у ке.
24. Ако Ме по слу ша те, го во ри Го спод, да 

не но си те бре ме на на вра та ово га гра да у 
Су бо ту, не го све ти те Су бо ту не ра де ћи у 
њој ни ка кво га по сла,
25. Та да ће ула зи ти на вра та гра да ово га 

*ца ре ви и кне зо ви, ко ји сје де на †при је-
сто лу Да ви до ву, на ко ли ма и на коњи ма, 
они и кне зо ви њи хо ви, Ју деј ци и Је ру са-
ли мља ни, и ста ја ће овај град до ви је ка.

*Јер. 22,4. †Јер. 22,2.
26. И до ла зи ће из гра до ва *Ју ди ни јех и из 

око ли не је ру са лим ске, и из †зе мље Ве ни-
ја ми но ве, и из рав ни це и из го ра и с ју га, 
и до но си ће ‡жр тве па ље ни це и при но се 
с да ром и ка дом, и жр тве за хвал не до но-
си ће у дом Го спод њи.

*Јер. 32,44. †Јер. 33,13. ‡Псал. 107,22.
27. Ако ли Ме не по слу ша те да све ти те 

Су бо ту и не но си те бре ме на ула зе ћи на 
вра та је ру са лим ска у Су бо ту, он да ћу ра-
спа ли ти *огањ на вра ти ма ње го ви јем, ко-
 ји ће упа ли ти дво ро ве је ру са лим ске и не-
 ће се уга си ти. *Плач 4,11.
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Кајање одржава, некајање упропашћује. 
Плач и молитва Јеремијина.

18.Ри јеч ко ја до ђе Је ре ми ји од Го-
спо да го во ре ћи:

2. Уста ни, и си ђи у ку ћу лон ча ре ву, и он-
дје ћу ти ка за ти ри је чи сво је.
3. Та да си ђох у ку ћу лон ча ре ву, и гле, он 

ра ђа ше по сао на свом ко лу.
4. И по ква ри се у ру ци лон ча ру суд ко ји 

гра ђа ше од ка ла, па на чи ни из но ва од 
ње га дру ги суд, ка ко би ја ше во ља лон-
ча ру да на чи ни.
5. Та да до ђе ми ри јеч Го спод ња го во-

ре ћи:
6. Не мо гу ли чи ни ти од вас као овај лон-

чар, до ме Изра и љев, го во ри Го спод; гле, 
што је као у ру ци лон ча ре вој, то сте ви у 
Мо јој ру ци, до ме Изра и љев.
7. Кад бих ре као за на род и за цар ство да 

га ис три је бим и ра зо рим и за трем;
8. Ако се обра ти на род ода зла, за ко је 

бих ре као, и Ме ни ће би ти жао због зла, 
ко је ми шљах да му учи ним.
9. А кад бих ре као за на род и за цар ство 

да га са зи дам и на са дим;
10. Ако учи ни што је зло пре да Мном не 

слу ша ју ћи гла са Мо је га, и Ме ни ће би ти 
жао до бра ко је ре кох да му учи ним.
11. За то са да ре ци Ју деј ци ма и Је ру са ли-

мља ни ма го во ре ћи: Ова ко ве ли Го спод: 
Ево спре мам на вас зло, и ми слим ми сли 
на вас; *вра ти те се да кле сва ки са сво је га 
пу та зло га, и по пра ви те пу теве сво је и 
дје ла сво ја. *Јер. 7,3; 25,5.
12. А они ре ко ше: Не ма ни шта од то га, 

не го ће мо ићи за сво јим ми сли ма и чи ни-
ће мо сва ки по ми сли ср ца сво је га зло га.
13. За то ова ко го во ри Го спод: Пи тај те по 

на ро ди ма је ли ко чуо та ко што? Гр ди ло 
ве ли ко учи ни дје вој ка Изра и ље ва.
14. Оста вља ли сни јег ли ван ски сти је не 

и мо ја по ља? Оста вља ју ли се во де сту-
де не, ко је те ку? пресушују
15. А на род Мој Ме не за бо ра ви, ка ди та-

шти ни, и спо ти чу се на сво јим пу то ви ма, 
на ста ри јем ста за ма, да хо де ста за ма пу та 
не по рав ње на,

16. Да бих обра тио *зе мљу њи хо ву у пу-
стош, на вјеч ну †сра мо ту, да се ‡чу ди ко 
год про ђе пре ко ње и ма ше гла вом сво јом.

*5.Мој. 29,24. †Мих. 6,16. ‡Јер. 42,18.
17. Као усто ком раз мет ну ћу их пред не-

при ја те љем; ле ђа а не ли це по ка за ћу им у 
не во љи њи хо вој. источни вјетар
18. А они ре ко ше: Хо ди те да сми сли мо 

што Је ре ми ји, јер не ће не ста ти за ко на 
све ште ни ку ни свје та му дра цу ни ри је чи 
про ро ку; хо ди те убиј мо га је зи ком и не 
па зи мо на ри је чи ње го ве.
19. Па зи на ме, Го спо де, и чуј глас мо јих 

про тив ни ка.
20. Еда ли ће се зло вра ти ти за до бро, кад 

ми ко па ју ја му? Опо ме ни се да сам ста јао 
пред То бом го во ре ћи за њи хо во до бро, 
да бих од вра тио гњев Твој од њих.
21. За то пре дај си но ве њи хо ве гла ди и 

учи ни да из ги ну од ма ча, и же не њи хо ве 
да бу ду си ро те и удо ве, и му же ви њи хо ви 
да се по гу бе, мла ди ће њи хо ве да по би је 
мач у бо ју.
22. Не ка се чу је ви ка из ку ћа њи хо ви јех, 

кад до ве деш на њих вој ску из не на да; јер 
ис ко па ше ја му да ме ухва те, и зам ке на-
мје сти ше но га ма мо јим.
23. А Ти, *Го спо де, знаш све што су на у-

ми ли ме ни да ме уби ју, не мој им опро-
сти ти †бе за ко ња ни гри је ха њи хо ва из-
бри са ти ис пред Се бе; не го не ка по па да ју 
пред То бом, у гње ву свом ра ди су прот 
њи ма. *Јер. 26,8; Псал. 109,14. †Нем. 4,5.

Опустошење Јерусалима 
означено разбијањем једнога 

земљанога крчага.

19.Ова ко ре че Го спод: Иди и ку-
пи кр чаг зе мљан у лон ча ра с 

не ко ли ко *стар је ши на на род ни јех и стар-
је ши на све ште нич ких. *Је зек. 8,11.
2. И оти ди у До ли ну си на Ено мо ва што 

је пред вра ти ма Ис точ ни јем, и он дје про-
гла си ри је чи ко је ћу ти ка за ти.
3. И ре ци: Чуј те ри јеч Го спод њу, ца ре  ви 

Ју ди ни и ста нов ни ци је ру са лим ски; ова-
 ко ве ли Го спод над вој ска ма Бог Изра и-
љев: Ево, Ја ћу пу сти ти зло на то мје сто да 
ће зу ја ти уши сва ко ме ко га чу је.
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4. Јер Ме оста ви ше и осквр ни ше ово мје-
сто ка де ћи на ње му дру гим бо го ви ма, 
ко јих не зна ше ни они ни оци њи хо ви, 
ни ца ре ви Ју ди ни, и на пу ни ше то мје сто 
кр ви пра ве.
5. И по гра ди ше ви си не Ва лу да са жи жу 

си но ве сво је ог њем на жр тве па ље ни це 
Ва лу, че га не за по вје дих ни ти о том го во-
рих, ни ти Ми на ум до ђе.
6. За то, ево, иде ври је ме, ве ли Го спод, кад 

се ово мје сто не ће ви ше зва ти То фет, ни 
До ли на си на Ено мо ва, не го Крв на до ли на.
7. Јер ћу уни шти ти са вјет Ју дин и је ру-

са лим ски на овом мје сту, и учи ни ћу да 
пад ну од ма ча пред не при ја те љи ма сво-
јим и од ру ке они јех ко ји тра же ду шу њи-
хо ву, и мр тва ћу тје ле са њи хо ва да ти за 
хра ну пти ца ма не бе ским и зви је ри ма зе-
маљ ским. намјеру
8. И обра ти ћу тај град у пу стош и руг: 

Ко год про ђе ми мо њега, чу ди ће се и зви-
жда ће за све му ке ње го ве.
9. И учи ни ћу да је ду ме со сво јих си но ва 

и ме со сво јих кће ри, и сва ки ће је сти ме со 
дру га сво је га у не во љи и тје ско би ко јом 
ће им до са ђи ва ти не при ја те љи њи хо ви и 
ко ји тра же живот њи хов.
10. По том раз биј кр чаг пред љу ди ма ко ји 

ће ићи с то бом.
11. И ре ци им: Ова ко ве ли *Го спод над 

војска ма: Та ко ћу раз би ти тај на род и 
тај град као што се раз би је суд лон чар-
ски, ко ји се не мо же ви ше опра ви ти, и у 
То фе ту ће се погреба ва ти, јер не ће би ти 
мје ста за по гре ба ва ње. *Јер. 7,32.
12. Та ко ћу учи ни ти то ме мје сту, ве ли Го-

спод, и ста нов ни ци ма ње го ви јем и учи-
ни ћу тај град да бу де као То фет;
13. И ку ће је ру са лим ске и ку ће ца ре ва Ју-

дини јех би ће не чи сте као мје сто *То фет, 
све ку ће, гдје на кро во ви ма ка ди ше свој 
вој сци не бе ској и ље ва ше на ље ве дру гим 
бо го ви ма. *2.О цар. 23,10.
14. По том се вра ти Је ре ми ја из То фе та 

ку да га бје ше по слао Го спод да про ро-
ку је, и *ста де у три је му до ма Го спод ње га, 
и ре че све му на ро ду: *2.Днев. 20,5.
15. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма Бог 

Изра и љев: Ево, Ја ћу пу сти ти на тај град 
и на све гра до ве ње го ве све зло ко је из ре-

кох за њ, јер отврд ну ше вра том сво јим да 
не слу ша ју ри је чи Мо јих.

Злостављан од Пасхора, Јеремија 
прориче Вавилонско ропство, 
и јада се што је постао пророк.

20.А Пас хор син Ими ров све ште-
ник, ко ји би ја ше стар је ши на 

у до му *Го спод њем, чу Је ре ми ју гдје про-
ро ку је те ри је чи. *Јер. 29,26.
2. И уда ри Пас хор про ро ка Је ре ми ју, и 

мет ну га у там ни цу на гор њим вра ти ма 
Ве ни ја ми но ви јем уз дом Го спод њи.
3. А сју тра дан кад Пас хор из ве де Је ре-

ми ју из там ни це, ре че му Је ре ми ја: Го спод 
ти над је име не Пас хор не го Ма гор-Ми-
са вив. Ужас Свуда
4. Јер ова ко ве ли Го спод: Ево, Ја ћу пу-

сти ти на те страх, на те и на све при ја те ље 
тво је, ко ји ће па сти од ма ча не при ја те ља 
сво јих, и очи ће тво је ви дје ти, и све га ћу 
Ју ду да ти у ру ке ца ру ва ви лон ском, ко ји 
ће их од ве сти у Ва ви лон, и по би ће их ма-
чем.
5. И да ћу све бо гат ство то га гра да и сав 

труд ње гов и све што има дра го цје но, и 
све бла го ца ре ва Ју ди ни јех да ћу не при ја-
те љи ма њи хо ви јем у ру ке, и раз гра би ће и 
узе ти и од ни је ти у Ва ви лон.
6. И ти, Пас хо ре, и сви ко ји жи ве у твом 

до му оти ћи ће те у роп ство; и до ћи ћеш 
у Ва ви лон и он дје ћеш умри је ти и он дје 
ћеш би ти по гре бен ти и сви при ја те љи 
тво ји, ко ји ма си про ро ко вао ла жно.
7. На го ва рао си ме, Го спо де, и да дох се 

на го во ри ти; био си ја чи од ме не и над-
вла дао си ме; на пот сми јех сам сва ки дан, 
свак ми се пот сми је ва.
8. Јер откад го во рим, ва пи јем, због на-

си ља и пу сто ше ња ви чем, јер ми је ри јеч 
Го спод ња на по ру гу и на пот сми јех сва ки 
дан.
9. И ре кох: Не ћу Га ви ше по ми ња ти, ни ти 

ћу ви ше го во ри ти у име Ње го во; али би 
у ср цу мом као огањ раз го рио, за тво рен 
у ко сти ма мо јим, и умо рих се за др жа ва-
ју ћи га, и не мо гох ви ше.
10. Јер чу јем по ру ге од мно гих, страх от-

сву да: Про ка жи те да про ка же мо; сви ко-
 ји би ја ху у ми ру са мном, вре ба ју да по ср-
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нем: Да ако се пре ва ри, те ће мо га над вла-
да ти и осве ти ће мо му се.
11. Али је *Го спод са мном као стра шан 

Ју нак; за то они ко ји ме го не спо так ну ће 
се и не ће над вла да ти; по сра ми ће се вр ло; 
јер не ће би ти срећ ни, сра мо та вјеч на не ће 
се за бо ра ви ти. *Иса. 41,13.
12. За то, *Го спо де над вој ска ма, ко ји ку-

шаш пра вед ни ка, ко ји ви диш бу бре ге и 
†ср це, дај да ви дим Тво ју осве ту на њи ма, 
јер Те би ка зах пар бу сво ју.

*Јер. 17,10; Јер. 11,20. †Јер. 12,3.  парницу
13. Пје вај те *Го спо ду, хва ли те Го спо да, 

јер из ба ви ду шу си ро ма ху из ру ке зли-
ко вач ке. *Псал. 35,9.
14. Про клет да је дан у ко ји се ро дих, дан, 

у ко ји ме ро ди ма ти мо ја, да ни је бла го-
сло вен!
15. Про клет да је чо вјек ко ји ја ви оцу мо-

је му и вр ло га об ра до ва го во ре ћи: Ро ди 
ти се син.
16. И тај чо вјек да би био као *гра до ви 

ко је Го спод за тре и не би му жао, не ка 
слу ша ви ку ују тру и ври ску у под не,

*1.Мој. 19,25.
17. Што ме не усмр ти у утро би ма те ри -

ној да би ми ма ти мо ја би ла гроб, и утро-
 ба ње зи на да би оста ла до ви је ка труд на.
18. За што изи ђох из утро бе да ви дим 

му ку и жа лост и да се свр ше у сра мо ти 
да ни мо ји?

На питање цара Седекије прориче 
Јеремија разорење Јерусалима 
и открива једини пут спасења.

21.Ри јеч ко ја до ђе *Је ре ми ји од 
Го спо да кад по сла к ње му цар 

Се де ки ја Пас хо ра си на Мел хи ји на и †Со-
фо ни ју си на ‡Ма си ји на све ште ни ка, и 
по ру чи: *Јер. 38,1. †2.О цар. 25,18. ‡Јер. 29,25.
2. Упи тај Го спо да за нас, јер На ву хо до-

но сор цар ва ви лон ски за вој шти на нас; 
еда би нам учи нио Го спод по сви јем чу де-
си ма сво јим, да оти де од нас. зарати
3. А Је ре ми ја им ре че: Ова ко ре ци те Се-

де ки ји:
4. Ова ко ве ли Го спод Бог Изра и љев: Ево, 

Ја ћу окре ну ти на траг оруж је што је у ва-
шим ру ка ма, ко јим се би је те с ца рем ва-

ви лон ским и с Хал деј ци ма ко ји су вас оп-
ко ли ли иза зи до ва, и ску пи ћу их усред 
то га гра да.
5. И Ја ћу во је ва ти на вас ру ком по диг ну-

том и ми ши цом кр јеп ком и гње вом и ја-
ро шћу и же сти ном ве ли ком.
6. И по би ћу ста нов ни ке то га гра да, и љу де 

и сто ку; од по мо ра ве ли ко га по мри је ће.
7. А по сли је, ве ли Го спод, да ћу Се де-

ки ју ца ра Ју ди на и слу ге ње го ве и на род, 
оне ко ји оста ну у том гра ду од по мо ра, 
од ма ча и од гла ди, у ру ке На ву хо до но-
со ру ца ру ва ви лон ском и у ру ке не при-
ја те љи ма њи хо ви јем и у ру ке они ма ко ји 
тра же ду шу њи хо ву, те ће их по би ти ма-
чем, не ће их жа ли ти ни ште дје ти ни ти ће 
се сми ло ва ти.
8. А на ро ду то ме ре ци: Ова ко ве ли Го-

спод: Ево Ја ста вљам пред вас пут к жи-
во ту и пут к смр ти.
9. Ко оста не у том гра ду, по ги ну ће од 

ма ча или од гла ди или од по мо ра; а ко 
иза ђе и пре да се Хал деј ци ма ко ји су вас 
оп ко ли ли, оста ће жив, и живот ће му би ти 
мје сто пли је на.
10. Јер окре тох ли це сво је то ме гра ду на 

зло а не на до бро, го во ри *Го спод; у ру ке 
†ца ру ва ви лон ском би ће пре дан, и он ће 
га спа ли ти ог њем. *Јер. 34,2; Јер. 20,4. †Јер. 38,3.
11. А за дом ца ра Ју ди на чуј те ри јеч Го-

спод њу:
12. До ме Да ви дов, та ко ве ли Го спод, су ди-

 те сва ко ју тро, и ко ме се оти ма из ба вљај те 
га из ру ку на сил ни ко ви јех да не иза ђе као 
огањ гњев Мој и раз го ри се да га ни ко не 
мо же уга си ти за зло ћу дје ла ва ших.
13. Ево Ме на те бе, ко ји сје диш у *до ли ни, 

као сти је на у рав ни ци, го во ри †Го спод, на 
вас, ко ји го во ри те: Ко ће до ћи на нас, и ко 
ће ући у ста но ве на ше? *Јер. 49,4. †Је зек. 13,8.
14. Јер ћу вас по ка ра ти по пло ду дје ла 

ва ших, ве ли Го спод, и рас па ли ћу огањ у 
шу ми ње го вој, ко ји ће про ждри је ти све 
што је око ње га.

Прорицање против царева Салума,
Јоакима и Јехоније.

22.Ова ко го во ри Го спод: Си ђи у 
дом ца ра Ју ди на, и ре ци он-

дје ову ри јеч,

КЊИ ГА ПРО РО КА ЈЕ РЕ МИ ЈЕ,  ГЛ. 20. 21. 22.



– 662 –

2. И ка жи: Слу шај ри јеч Го спод њу, ца ре 
Ју дин, ко ји сје диш на при је сто лу Да ви-
до ву, ти и слу ге тво је и на род твој, ко ји 
ула зи те на ова вра та.
3. Ова ко ве ли Го спод: Чи ни те суд и 

прав ду, и ко ме се оти ма из ба вљај те га из 
ру ку на сил ни ко ви јех, и не чи ни те кри во 
ино стран цу ни си ро ти ни удо ви ци, и не 
чи ни те им си ле, и кр ви пра ве не про ље-
вај те на овом мје сту.
4. Јер ако до и ста уз ра ди те ово, ула зи ће 

на вра та ово га до ма ца ре ви, ко ји сје де 
мје сто Да ви да на при је сто лу ње го ву, на 
ко ли ма и на коњи ма, они и слу ге њи хо ве 
и на род њи хов.
5. Ако ли не по слу ша те ови јех ри је чи, за-

кли њем се Со бом, ве ли Го спод, да ће опу-
стје ти тај дом.
6. Јер ова ко ве ли Го спод за дом ца ра Ју-

ди на: Ти си ми Га лад и врх ли ван ски, али 
ћу те обра ти ти у пу сти њу, у гра до ве у ко-
ји ма се не жи ви.
7. И спре ми ћу на те бе за ти ра че, сва ко га с 

оруж јем, и по сје ћи ће тво је кра сне ке дре 
и по ба ца ти их у огањ.
8. И мно ги ће на ро ди про ла зи ти ми мо 

тај град, и го во ри ће је дан дру го ме: За што 
учи ни ово Го спод од то га гра да ве ли ко га?
9. И ре ћи ће: Јер оста ви ше за вјет Го спо да 

Бо га сво је га и кла ња ше се дру гим бо го-
ви ма и слу жи ше им.
10. Не пла чи те за мр тви јем ни ти га жа-

ли те; не го пла чи те за они јем ко ји од ла зи, 
јер се не ће ви ше вра ти ти ни ти ће ви дје ти 
сво је по стој би не.
11. Јер ова ко го во ри Го спод о Са лу му 

си ну Јо си је ца ра Ју ди на, ко ји ца ро ва ше 
мје сто Јо си је оца сво је га, ко ји оти де из 
ово га мје ста: Не ће се ви ше вра ти ти.
12. Не го ће умри је ти у мје сту ку да га од-

ве до ше у роп ство, и не ће ви ше ви дје ти 
ове зе мље.
13. Те шко оно ме ко ји гра ди сво ју ку ћу не 

по прав ди, и кли је ти сво је не по пра ви ци, 
ко ји се слу жи бли жњим сво јим ни за што 
и *пла те за труд ње гов не да је му; *Јак. 5,4.
14. Ко ји го во ри: Са гра ди ћу се би ве ли ку 

ку ћу и про стра не кли је ти; и раз ва љу је 

се би про зо ре, и об ла же ке дром и ма же 
цр ве ни лом. пробија
15. Хо ћеш ли ца ро ва ти кад се ми је шаш 

с ке дром? Отац твој ни је ли јео и пио, 
кад чи ња ше суд и *прав ду, та да му би-
ја ше до бро. размећеш  *1.Сам. 8,3.
16. Да ва ше пра ви цу си ро ма ху и убо го ме, 

и би ја ше му до бро; ни је ли то по зна ва ти 
Ме, го во ри *Го спод. *1.Днев. 28,9.
17. Али очи тво је и ср це тво је иду са мо 

за тво јим до бит ком и да про ље ваш крв 
пра ву и да чи ниш на си ље и крив ду.
18. За то ова ко ве ли Го спод за Јо а ки ма 

си на Јо си је ца ра Ју ди на: Не ће на ри ца ти 
за њим: Ја ох бра те мој, или: Ја ох се стро! 
Не ће на ри ца ти за њим: Ја ох го спо да ру, 
или: Ја ох сла во ње го ва!
19. По гре бом ма га ре ћим по греп шће га, 

из ву ћи ће га и ба ци ће иза вра та је ру са-
лим ских.
20. Изи ђи на Ли ван и ви чи, и на Ва са ну 

пу сти глас свој, и ви чи пре ко бро до ва, јер 
се са тр ше сви ко ји те љу бе.
21. Го во рих ти у сре ћи тво јој, а ти ре че: 

Не ћу да слу шам; то је пут твој од дје тињ-
ства тво је га да не слу шаш гла са Мо је га.
22. Све ће па сти ре тво је од ни је ти вје тар, 

и ко ји те љу би оти ћи ће у роп ство; та да 
ћеш се по сра ми ти и по сти дје ти за сву 
зло ћу сво ју.
23. Ти сје диш на Ли ва ну, гни је здо ви јеш 

на ке дри ма, ка ко ћеш би ти љуп ка, кад ти 
до ђу му ке и бо ло ви као по ро ди љи! јецати
24. Ка ко сам Ја жив, ве ли *Го спод, да би 
Хо ни ја син Јо а ки ма ца ра Ју ди на био 

пр стен пе чат ни на де сној ру ци Мо јој, и 
одан де ћу те отрг ну ти. *Агеј 2,23.  Јехонија
25. И да ћу те у ру ке они ма ко ји тра же 

*живот твој, и у ру ке они ма ко јих се бо-
јиш, у ру ке На ву хо до но со ру ца ру ва ви-
лон ском и у ру ке Хал деј ци ма. *Јер. 34,20.
26. И ба ци ћу те бе и ма тер тво ју ко ја те 

је ро ди ла у зе мљу ту ђу, гдје се ни је сте ро-
ди ли, и он дје ће те по мри је ти.
27. А у *зе мљу у ко ју ће те же ље ти да се 

вра ти те, не ће те се вра ти ти у њу. *Јер. 44,14.
28. Је ли тај чо вјек Хо ни ја ни штав идол 

из ло мљен, је ли суд у коме не ма ми ли не? 

КЊИ ГА ПРО РО КА ЈЕ РЕ МИ ЈЕ,  ГЛ. 22.



– 663 –

За што бјеху ис тје ра ни, он и потомство 
ње го во, и ба че ни у зе мљу, ко ју не по зна ју?

Јехонија
29. О зе мљо, зе мљо, зе мљо, чуј ри јеч Го-

спод њу.
30. Ова ко ве ли Го спод: За пи ши те да ће тај 

чо вјек би ти без дје це и да не ће би ти сре-
ћан до сво га ви је ка; и ни ко не ће би ти сре-
ћан од нараштаја ње го ва, ко ји би сје дио на 
при је сто лу Да ви до ву и још вла дао Ју дом.

Против злијех пастира. Обрицање 
доброга Пастира и Цара из Давидова 

дома. Против лажнијех пророка.

23.Те шко па сти ри ма ко ји по ти ру 
и раз ме ћу *ста до па ше Мо је, 

го во ри †Го спод. *Је зек. 34,2. †Зах. 11,5.
2. За то ова ко ве ли Го спод Бог Изра и љев 

за па сти ре ко ји па су на род Мој: Ви раз-
мет ну сте ов це Мо је и ра заг на сте их, и 
не оби ла зи сте их; ево, Ја ћу вас об и ћи за 
зло ћу дје ла ва ших, го во ри Го спод.
3. И Оста так ова ца сво јих Ја ћу ску пи ти 

из сви јех зе ма ља, у ко је их ра заг нах, и 
вра ти ћу их у то ро ве њи хо ве, гдје ће се на-
пло ди ти и умно жи ти.
4. И по ста ви ћу им па сти ре, ко ји ће их па-

сти, да се не бо је ви ше и не пла ше и да не 
по ги не ни јед на, го во ри Го спод.
5. Гле, иду да ни, го во ри Го спод, у ко је ћу 

по диг ну ти Да ви ду Кли цу пра вед ну, ко ја 
ће ца ро ва ти и би ти срећ на и чи ни ти суд 
и прав ду на Зе мљи.
6. У Ње го ве да не спа шће се Ју да, и Из ра-

 иљ ће ста но ва ти у ми ру, и ово Му је име 
ко јим ће се зва ти: Го спод Прав да На ша.
7. За то, ево, иду да ни, го во ри Го спод, у 

ко је се не ће ви ше го во ри ти: Та ко да је 
жив Го спод, ко ји је из вео си но ве Изра и-
ље ве из зе мље ми сир ске;
8. Не го: Та ко да је жив Го спод, ко ји је из-

вео и до вео потомство до ма Изра и ље ва 
из сје вер не зе мље и из сви јех зе ма ља, у 
ко је их би јах ра заг нао. И они ће сје дје ти 
у сво јој зе мљи.
9. Због про ро ка пу ца ср це у ме ни, тре-

пе ћу све ко сти мо је, као пи јан сам и као 
чо вјек ко је га је осво ји ло ви но, Го спо да 
ра ди и ње го ви јех ра ди све ти јех ри је чи.
10. Јер је зе мља пу на пре љу бо чи на ца, и 

због кле тви ту жи зе мља, по су ши ше се 

па ше у пу сти њи; трк је њи хов зао и моћ 
њи хо ва не пра ва.
11. Јер и про рок и све ште ник сквр не је, 

на ла зим и у до му свом зло ћу њи хо ву, го-
во ри Го спод.
12. За то ће пут њи хов би ти као кли за-

ви ца по та ми, гдје ће по пу зну ти и па сти; 
јер ћу пу сти ти на њих зло го ди не по хо-
ђе ња њи хо ва, го во ри Го спод. поклизнути
13. У про ро ка са ма риј ских ви дио сам бе-

зу мље, про ро ко ва ху Ва лом, пре ла шћи-
ва ху на род мој Изра и ља; вараху
14. Али у про ро ка је ру са лим ских ви дим 

стра хо ту: Чи не пре љу бу и хо де у ла жи, 
укр је пљу ју ру ке зли ков ци ма да се ни ко 
не вра ти од сво је зло ће; сви су ми као *Со-
дом, и ста нов ни ци ње го ви као Го мор.

*Иса. 1,9.
15. За то ова ко ве ли Го спод над вој ска ма 

о ти јем про ро ци ма: Ево, Ја ћу их на хра-
ни ти пе ле ном и на по ји ћу их жу чи; јер 
од про ро ка је ру са лим ских изи ђе осквр-
ње ње по свој зе мљи.
16. Ова ко ве ли *Го спод над вој ска ма: Не 

слу шај те што го во ре про ро ци ко ји вам 
про ро ку ју; ва ра ју вас, го во ре утва ре сво-
је га ср ца, не из уста Го спод њих. *Јер. 14,14.
17. Јед на ко го во ре они ма ко ји не ма ре за 

ме: *Го спод је ре као: Има ће те мир; и сва-
ко ме ко ји иде по ми сли ср ца сво је га го-
во ре: Не ће до ћи на вас зло. *2.Днев. 18,5.
18. Јер ко је ста јао у ви је ћу Го спод њем, и 

ви дио или чуо ри јеч Ње го ву? Ко је па зио 
на ри јеч Ње го ву и чуо?
19. Ево, ви хор Го спод њи, гњев, из и ћи ће 

ви хор, ко ји не пре ста је, па шће на гла ву 
без бо жни ци ма.
20. Не ће се од вра ти ти *гњев Го спод њи 

до кле не учи ни и из вр ши што је у ср цу 
на у мио; нај по сли је ће те ра зу мје ти то са-
сви јем. *2.О цар. 23,26.
21. Не слах ти јех про ро ка, а они тр ча ше; 

не го во рих им, а они про ро ко ва ше.
22. Да су ста ја ли у Мом ви је ћу, та да би 

ка зи ва ли Мо је ри је чи на ро ду Мо је му, и 
од вра ћа ли би их с пу та њи хо ва зло га и од 
зло ће дје ла њи хо ви јех.
23. Је сам ли Ја Бог из бли за, го во ри *Го-

спод, а ни је сам Бог и из да ле ка? *1.О цар. 20,28.
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24. Мо же ли се ко са кри ти на тај но мје сто 
да га Ја не ви дим, го во ри *Го спод; не ис пу-
њам ли Ја †Не бо и Зе мљу, го во ри ‡Го спод.

*Иса. 66,1. †1.О цар. 8,27. ‡Псал. 11,4.
25. Чу јем што го во ре ти про ро ци ко ји у 

име Мо је про ро ку ју лаж го во ре ћи: Снио 
сам, снио сам.
26. До кле ће то би ти у ср цу про ро ци ма 

ко ји про ро ку ју лаж, и при је ва ру ср ца 
сво је га про ро ку ју?
27. Ко ји ми сле да ће учи ни ти да на род 

Мој за бо ра ви име Мо је уза сне њи хо ве, 
ко је при по ви је да ју је дан дру го ме, као 
што за бо ра ви ше оци њи хо ви име Мо је 
уз Ва ла.
28. Про рок ко ји сни, не ка при по ви је да 

сан; а у ко га је *ри јеч Мо ја, не ка го во ри 
ри јеч Мо ју исти ни то; шта ће пље ва са 
пше ни цом, го во ри Го спод. *2.Кор. 2,17.
29. Ни је ли ри јеч Мо ја као огањ, го во ри 

Го спод, и као маљ ко ји раз би ја ка мен?
30. За то, ево Ме на те про ро ке, го во ри 

*Го спод, ко ји кра ду Мо је ри је чи је дан од 
дру го га. *Јер. 14,14.
31. Ево Ме на те про ро ке, ве ли Го спод, 

ко ји ди жу је зик свој и го во ре: Он ве ли.
32. Ево Ме на оне ко ји про ро ку ју ла жне 

сне, ве ли Го спод, и при по ви је да ју ћи их за-
во де на род Мој ла жи ма сво јим и хи три-
ном сво јом; а Ја их ни је сам по слао ни ти 
сам им за по вје дио; и не ће ни шта по мо ћи 
то ме на ро ду, го во ри Го спод.
33. Ако те за пи та овај на род или ко ји 

про рок или све ште ник го во ре ћи: Ка кво 
је бре ме *Го спод ње? Та да им ре ци: Ка кво 
бре ме, оста ви ћу вас, го во ри Го спод.

*Јер. 17,15.
34. А про ро ка и све ште ни ка и на род ко ји 

ре че: Бре ме Го спод ње, Ја ћу по ка ра ти то га 
чо вје ка и дом ње гов.
35. Не го ова ко го во ри те сва ки бли жње-

 му сво је му и сва ки бра ту сво је му: Шта 
од го во ри Го спод, и: Шта ре че Го спод?
36. А бре ме на Го спод ње га не по ми њи те 

ви ше, јер ће сва ко ме би ти бре ме *ри јеч 
ње го ва, јер из вр ће те ри је чи Бо га жи во га, 
Го спо да над вој ска ма, Бо га на ше га.

*Мат. 12,36.

37. Ова ко ре ци про ро ку: Шта ти од го-
во ри Го спод, и: Шта ти ре че Го спод?
38. Али кад ка же те: Бре ме Го спод ње, за то 

ова ко ве ли Го спод: Што го во ри те ту ри-
јеч: Бре ме Го спод ње, а Ја слах к ва ма да 
вам ка жу: Не го во ри те: Бре ме Го спод ње,
39. За то ево ме, Ја ћу вас за бо ра ви ти са-

сви јем и од ба ци ћу од Се бе вас и град ко ји 
сам дао ва ма и оци ма ва шим.
40. И на ва ли ћу на вас по ру гу вјеч ну и 

*сра мо ту вјеч ну ко ја се не ће за бо ра ви ти.
*Јер. 20,11.

Бољи и гори дио 
Јудина народа означен сликом 

добрих и рђавих смокава.

24.По ка за ми Го спод, и гле, дви је 
ко та ри це смо ка ва на мје ште-

не пред цр квом Го спод њом, по што *На-
ву хо до но сор цар †ва ви лон ски за ро би 
Је хо ни ју си на Јо а ки мо ва ца ра Ју ди на, и 
кне зо ве Ју ди не, и ‡др во дје ље и ко ва че из 
Је ру са ли ма и од ве де их у Ва ви лон.

*2.Днев. 36,10. †2.О цар. 24,12. ‡2.О цар. 24,14.
2. У јед ној ко та ри ци би ја ху смо кве вр ло 

до бре, ка кве би ја ху ра не смо кве, а у дру-
гој ко та ри ци би ја ху вр ло рђа ве смо кве, 
ко је се не мо га ху је сти, та ко би ја ху рђа ве.
3. И ре че ми Го спод: Шта ви диш, Је ре-

ми ја? А ја ре кох: Смо кве, јед не до бре смо-
кве, вр ло до бре, а дру ге рђа ве, вр ло рђа ве, 
ко је се не мо гу је сти, та ко су рђа ве.
4. И до ђе ми ри јеч Го спод ња го во ре ћи:
5. Ова ко ве ли Го спод Бог Изра и љев: Ка-

кве су те смо кве до бре, та ко ће Ми би ти 
до бра ра ди ро бље Ју ди но, ко је ода слах из 
ово га мје ста у зе мљу Хал деј ску.
6. И обра ти ћу очи сво је на њих до бра 

ра ди, и до ве шћу их опет у ову зе мљу, и 
са зи да ћу их и не ћу их ра зо ри ти, и на са-

ди ћу их и не ћу их по чу па ти. подићи ћу
7. Јер ћу им да ти ср це да Ме по зна ју да 

сам Ја Го спод, и би ће Ми на род и Ја ћу им 
би ти Бог, јер ће се обра ти ти к Ме ни сви-
јем ср цем сво јим.
8. А ка кве су те рђа ве смо кве да се не 

мо гу је сти, ка ко су рђа ве, та квим ћу, ве ли 
Го спод, учи ни ти Се де ки ју ца ра Ју ди на и 
кне зо ве ње го ве и оста так Је ру са ли мља на 
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ко ји оста ше у овој зе мљи и ко ји жи ве у 
зе мљи ми сир ској.
9. Учи ни ћу да се по ту ца ју по сви јем цар-

стви ма зе маљ ским на зло, да бу ду сра-
мо та и при ча и руг и уклин по сви јем 
мје сти ма, ку да их ра зде нем. проклетство
10. И по сла ћу на њих мач, *глад и †по-

мор, до кле се не ис три је бе са зе мље, ко ју 
сам дао њи ма и оци ма њи хо ви јем.

*Јер. 15,2. †Јер. 29,17.

Седамдесетогодишње ропство 
Јудино. Пропаст Вавилона. 
Чаша гњева за све народе.

25.Ри јеч ко ја до ђе Је ре ми ји за сав 
на род Ју дин че твр те го ди не 

Јо а ки ма си на Јо си ји на ца ра Ју ди на, а то је 
пр ва го ди на На ву хо до но со ра ца ра ва ви-
лон ско га,
2. Ко ју ре че Је ре ми ја про рок све му на-

ро ду Ју ди ну и сви јем ста нов ни ци ма је ру-
са лим ским, го во ре ћи:
3. Од три на е сте го ди не Јо си је си на Амо-

но ва ца ра Ју ди на до да нас, за ове два де сет 
и три го ди не, до ла зи ми ри јеч Го спод ња и 
го во рих вам за ра на јед на ко, али не по-
слу ша сте.
4. И сла вам Го спод све слу ге сво је про-

ро ке за ра на јед на ко, али не по слу ша сте, 
ни ти при гну сте уха сво је га да би сте чу ли.
5. И го во ра ху: Вра ти те се сва ки са сво-

је га пу та зло га и од зло ће дје ла сво јих, па 
ће те оста ти у зе мљи ко ју да де Го спод ва ма 
и оци ма ва шим од ви је ка до ви је ка.
6. И не иди те за дру гим бо го ви ма да им 

слу жи те и да им се кла ња те, и не гње ви те 
Ме дје лом ру ку сво јих, и не ћу вам учи-
ни ти зла.
7. Али Ме не по слу ша сте, го во ри Го спод, 

не го Ме гње ви сте дје лом ру ку сво јих на 
сво је зло.
8. За то ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: 

Што не по слу ша сте Мо јих ри је чи,
9. Ево, Ја ћу по сла ти по све на ро де сје-

вер не, го во ри Го спод, и по На ву хо до но-
со ра ца ра ва ви лон ско га слу гу сво је га, и 
до ве шћу их на ту зе мљу и на ста нов ни ке 
ње зи не, и на све те на ро де окол не, ко је ћу 
за тр ти, и учи ни ћу да бу ду чу до и пот сми-
јех и пу стош вјеч на.

10. И учи ни ћу да не ста не ме ђу њи ма 
гла са ра до сна и гла са ве се ла, гла са же ни-
ко ва и гла са не вје сти на, лу пе од жр вње-
 ва и свје тло сти од жи шка. ручних млинова
11. И сва ће та зе мља би ти пу стош и чу до, 

и ти ће на ро ди слу жи ти *ца ру ва ви лон-
ском се дам де сет го ди на. *Иса. 23,15.
12. А кад се на вр ши се дам де сет го ди на, 

он да ћу по хо ди ти *ца ра ва ви лон ско га и 
онај на род, го во ри †Го спод, за бе за ко ње 
њи хо во, и зе мљу хал деј ску, и обра ти ћу је 
у пу стош вјеч ну. *Јер. 27,8. †Дан. 9,2.
13. И пу сти ћу на ту зе мљу све што сам 

го во рио о њој, све што је на пи са но у 
овој књи зи, што про ро ко ва Је ре ми ја за 
све на ро де.
14. Јер ће ве ли ки на ро ди и сил ни *ца-

ре ви и њих по ко ри ти; та да ћу им пла ти ти 
по дје ли ма њи хо ви јем и по ономе што су 
чи ни ли ру ка ма сво јим. *Јер. 27,7.
15. Јер ова ко ми ре че *Го спод Бог Изра и-

љев: Узми из Мо је ру ке †ча шу ‡ви на, ово-
 га гње ва, и на пој из ње све на ро де ко ји ма 
те Ја по шљем,

*Иса. 51,22. †Псал. 75,8. ‡От кр. 14,10.
16. Не ка пи ју и сме ту се и по лу де од ош-

тро га ма ча ко ји ћу Ја по сла ти ме ђу њих.
17. И узех ча шу из ру ке Го спо ду, и на по јих 

све те на ро де, ка ко ји ма ме по сла Го спод:
18. *Је ру са лим и гра до ве Ју ди не и ца-

ре ве ње го ве и кне зо ве ње го ве, да бу ду 
пу стош и чу до и пот сми јех и уклин, као 
што је да нас, *Је зек. 9,8.
19. *Фа ра о на ца ра ми сир ско га и слу ге ње-

го ве и кне зо ве ње го ве и сав на род ње гов,
*Јер. 46,2.

20. И сву мје ша ви ну народа, и све ца ре ве 
*зе мље Уза, све ца ре ве зе мље фи ли стеј-
ске, и Аска лон и Га зу и Ака рон и оста так 
од Азо та, *О Јо ву 1,1.
21. Едом це и Мо ав це и си но ве Амо но ве,
22. И све ца ре ве тир ске и све ца ре ве си-

дон ске и ца ре ве на остр ви ма пре ко мо ра,
23. Де да на и Те му и Ву за, и све ко ји се с 

кра ја стри гу,
24. И све *ца ре ве арап ске и све ца ре ве од 

мје ша ви не народа ко ји жи ве у пу сти њи,
*2.Днев. 9,14.

25. И све ца ре ве зи мриј ске, и све ца ре ве 
елам ске, и све ца ре ве мид ске,
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26. И све ца ре ве сје вер не, ко ји су бли зу и 
ко ји су да ле ко, ка ко јед но га та ко дру го га, 
и сва цар ства зе маљ ска што су по Зе мљи; 
а цар си са шки пи ће по сли је њих.

вавилонски
27. И ре ци им: Ова ко ве ли Го спод над 

вој ска ма Бог Изра и љев: Пиј те и опиј те се, 
и бљуј те и па дај те, да не уста не те од ма ча 
ко ји ћу пу сти ти ме ђу вас.
28. Ако ли не би хтје ли узе ти *ча ше из 

ру ке тво је да пи ју, та да им ре ци: Ова ко 
ве ли Го спод над вој ска ма: За и ста ће те 
пи ти. *Јер. 25,17.
29. Јер ево по чи њем пу шта ти зло на град 

ко ји се на зи ва Мо јим име ном, а ви ли ће те 
оста ти без ка ра? Не ће те оста ти без ка ра, 
јер ћу до зва ти мач на све ста нов ни ке зе-
маљ ске, го во ри *Го спод над вој ска ма.

*Је зек. 38,21.
30. Ти да кле про ро куј им све ове ри је чи 

и ре ци им: *Го спод ће с ви си не рик ну ти, 
и из ста на Све ти ње сво је пу сти ће †глас 
свој, сил но ће рик ну ти из ста на сво је га, 
као они што га зе гро жђе по диг ну ће ви ку 
на све ста нов ни ке зе маљ ске.

*Псал. 68,16.  загрмјети  †Јоило 3,16.
31. Про ћи ће гра ја до кра ја *Зе мље, јер 

ра спру има †Го спод с на ро ди ма, су ди се 
са сва ким ти је лом, без бо жни ке ће да ти 
под мач, го во ри Го спод. *Јоило 3,2. †Ос. 4,1.
32. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: Ево, 

не во ља ће по ћи од на ро да до на ро да, и ве-
лики ће се ви хор по диг ну ти од кра је ва зе-
маљ ских.
33. И у онај ће дан би ти од кра ја до кра ја 

*Зе мље по би је ни од Го спо да, не ће би ти 
опла ка ни, ни ти ће се по ку пи ти и по греп-
сти, би ће гној по зе мљи. *Јер. 12,12.
34. Ри дај те, па сти ри, и ви чи те и ва љај те се 

по пра ху, гла ва ри ста ду, јер се на вр ши ше 
ва ши да ни да бу де те по кла ни, и да се ра за-
спе те, и па шће те као ску по цјен суд.
35. И не ће би ти уто чи шта па сти ри ма, ни 

из ба вље ња гла ва ри ма од ста да.
36. Ви ка ће па сти ри и ри да ће гла ва ри од 

ста да, јер ће по тр ти Го спод па шу њи хо ву.
37. И раз ва ли ће се мир ни то ро ви од же-

сто ко га гње ва Го спод ње га.
38. Као ла вић оста вио је ша тор свој, јер 

ће зе мља њи хо ва опу стје ти од же сти не 
на сил ни ко ве и од љу то га гње ва Ње го ва.

Јеремијин говор о покајању. Оптужба 
и одбрана од стране кнезова.

26.У по чет ку ца ро ва ња Јо а ки ма 
си на Јо си ји на ца ра Ју ди на до-

ђе ова ри јеч од Го спо да го во ре ћи:
2. Ова ко го во ри Го спод: Ста ни у три је му 

до ма Го спод ње га, и го во ри сви јем гра до-
ви ма Ју ди ни јем, ко ји до ла зе да се по кло не 
у до му Го спод њем, све ри је чи ко је ти за-
по ви је дам да им ка жеш, не из о ста ви ни 
ри је чи,
3. Не би ли по слу ша ли и вра ти ли се 

сва ки са сво га зло га пу та, да Ми се са-
жа ли због зла ко је им ми слим учи ни ти за 
зло ћу дје ла њи хо ви јех.
4. Ре ци им да кле: Ова ко ве ли Го спод: Ако 

Ме не по слу ша те да хо ди те у Мом за ко ну 
ко ји сам ста вио пред вас,
5. Да слу ша те ри је чи слу гу Мо јих про-

ро ка, ко је вам ша љем, ко је слах за ра на 
јед на ко, али их не по слу ша сте,
6. Учи ни ћу с до мом ови јем као са Си ло-

мом, и град овај да ћу у про клет ство сви-
јем на ро ди ма на Зе мљи.
7. А све ште ни ци и про ро ци и сав на-

род чу ше Је ре ми ју гдје го во ри те ри је чи 
у до му Го спод њем.
8. И кад Је ре ми ја из го во ри све што му 

Го спод за по вје ди да ка же све му на ро ду, 
ухва ти ше га све ште ни ци и про ро ци и сав 
на род го во ре ћи: По ги ну ћеш.
9. За што про ро ко ва у име Го спод ње го-

во ре ћи: Овај ће дом би ти као Си лом, и 
овај ће град опу стје ти да не ће у ње му 
ни ко жи вје ти? И ску пи се сав на род на Је-
ре ми ју у дом Го спод њи.
10. А кне зо ви Ју ди ни чув ши то до ђо ше 

из до ма цар ско га у дом Го спод њи, и сје-
до ше пред но ва вра та Го спод ња.
11. И ре ко ше све ште ни ци и про ро ци кне -

зо ви ма и све му на ро ду го во ре ћи: Овај је 
*чо вјек за слу жио смрт, јер про ро ко ва 
про тив ово га гра да, као што чу сте сво-
јим уши ма. *Јер. 38,4.
12. Та да про го во ри Је ре ми ја сви јем кне-

зо ви ма и све му на ро ду го во ре ћи: *Го спод 
ме по сла да про ро ку јем про тив ово га 
до ма и про тив ово га гра да све што чу сте.

*Јер. 26,15.
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13. За то по пра ви те пу те ве сво је и дје ла 
сво ја, и по слу шај те ри јеч *Го спо да Бо га 
сво је га, и са жа ли ће се Го спо ду због зла 
ко је је из ре као за вас. *Јер. 7,3. Иса. 55,7.
14. А ја, ево сам у ва шим ру ка ма, чи ни те 

од ме не што ми сли те да је до бро и пра во.
15. Али знај те за ци је ло, ако ме уби је те, 

крв пра ву сва ли ће те на се и на овај град и 
на ста нов ни ке ње го ве, јер до и ста Го спод 
ме по сла к ва ма да го во рим све ове ри-
је чи да чу је те.
16. Та да ре ко ше кне зо ви и сав на род све-

ште ни ци ма и про ро ци ма: Ни је овај чо-
вјек за слу жио смр ти, јер нам је го во рио у 
име Го спо да Бо га на ше га.
17. И уста ше не ки од стар је ши на зе маљ-

ских, и про го во ри ше све му збо ру на род-
ном и ре ко ше:
18. Ми хеј Мо ра шћа нин про ро ко ва у 

ври је ме *Је зе ки је ца ра Ју ди на и го во ри 
све му на ро ду Ју ди ну и ре че: Ова ко ве ли 
Го спод над вој ска ма: †Сион ће се пре о-
ра ти као њи ва и град ће Је ру са лим би ти 
го ми ла ка ме ња, и го ра ово га до ма ви со ка 
шу ма. *Мих. 1,1. †Мих. 3,12.
19. Је ли га за то убио *Је зе ки ја цар Ју дин 

и сав Ју да? Ни је ли се по бо јао †Го спо да 
и мо лио се Го спо ду, и Го спо ду се са жа ли 
због зла ко је бје ше из ре као на њих; ми, да-
кле, чи ни мо ве ли ко зло ду ша ма сво јим.

*2.Днев. 32,26. †2.Мој. 32,14.
20. И још бје ше је дан ко ји про ро ко ва у 

име Го спод ње, Ури ја син Се ма јин из Ки-
ри јат-Ја ри ма; он про ро ко ва про тив ово га 
гра да и про тив ове зе мље исто она ко као 
Је ре ми ја.
21. И кад чу цар Јо а ким и све вој во де ње-

го ве и сви кне зо ви ри је чи ње го ве, тра жи 
га цар да га уби је; а Ури ја чув ши по бо ја се 
и по бје же и до ђе у Ми сир.
22. А цар Јо а ким по сла не ке у Ми сир, Ел-

на та на си на Ахо во ро ва и дру ге с њим.
23. И они из ве до ше Ури ју из Ми си ра и 

до ве до ше к ца ру Јо а ки му, и уби га ма чем, 
и ба ци ти је ло ње го во у гро бље про сто га 
на ро да.
24. Али ру ка *Ахи ка ма си на †Са фа но ва 

би уз Је ре ми ју, те га не пре да ше у ру ке на-
ро ду да га по гу бе. *2.О цар. 22,12. †Јер. 39,14.

Јеремија позива цара над Јудом и 
друге цареве, да се по Божијој вољи 

приклоне јарму вавилонском.

27.У *по чет ку ца ро ва ња Јо а ки ма 
си на Јо си ји на ца ра Ју ди на 

до ђе ова ри јеч Је ре ми ји од Го спо да го-
во ре ћи: *Јер. 28,1.
2. Ова ко ми ре че Го спод: На чи ни се би 

све зе и ја рам, и мет ни се би око вра та.
3. По том по шљи их ца ру едом ском и 

ца ру мо ав ском и ца ру си но ва Амо но ви-
јех и ца ру тир ском и ца ру си дон ском, по 
по сла ни ци ма ко ји ће до ћи у Је ру са лим к 
Се де ки ји ца ру Ју ди ну.
4. И на ру чи им не ка ре ку сво јим го спо-

да ри ма: Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма 
Бог Изра и љев: Ова ко ре ци те сво јим го-
спо дари ма:
5. Ја сам ство рио Зе мљу и љу де и сто ку, 

што је по зе мљи, си лом сво јом ве ли ком и 
ми ши цом сво јом по диг ну том; и да јем је 
ко ме ми је дра го.
6. И са да Ја да дох све те зе мље у ру ке На-

ву хо до но со ру ца ру ва ви лон ском слу зи 
сво је му, да дох му и зви јер је пољ ско да му 
слу жи.
7. И сви ће на ро ди слу жи ти ње му и си ну 

ње го ву и уну ку ње го ву до кле до ђе ври-
је ме и ње го вој зе мљи, и ве ли ки на ро ди и 
сил ни ца ре ви по ко ре га.
8. А ко ји на род или цар ство не би хтио 

слу жи ти На ву хо до но со ру ца ру ва ви лон-
ском, и не би хтио са ви ти вра та сво је га у 
ја рам ца ра ва ви лон ско га, та кав ћу на род 
по хо ди ти ма чем и гла ђу и по мо ром, го-
во ри Го спод, до кле их не ис три је бим ру-
ком ње го вом.
9. Не слу шај те да кле про ро ка сво јих ни 

вра ча сво јих ни са ња ча сво јих ни га та ра 
сво јих ни ба ја ча сво јих, ко ји вам го во ре и 
ве ле: Не ће те слу жи ти ца ру ва ви лон ском.
10. Јер вам они лаж про ро ку ју, ка ко бих 

вас да ле ко од вео из зе мље ва ше и иза гнао 
вас да из ги не те.
11. А на род ко ји би са вио врат свој под 

ја рам *ца ра ва ви лон ско га и слу жио му, 
оста ви ћу га на зе мљи ње го вој, го во ри Го-
спод, да је ра ди и ста ну је у њој. *Јер. 40,9.
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12. И *Се де ки ји †ца ру Ју ди ну ре кох све 
ово го во ре ћи: Са виј те врат свој под ја-
рам ца ра ‡ва ви лон ско га и слу жи те ње му 
и на ро ду ње го ву, па ће те оста ти жи ви.

*Јер. 28,1. †Јер. 28,2. ‡Јер. 38,17.
13. За што да по ги не те ти и на род твој од 

ма ча и од гла ди и од по мо ра, ка ко ре че Го-
спод за на род ко ји не би слу жио ца ру ва-
ви лон ском?
14. Не слу шај те, да кле, шта го во ре *про-

ро ци ко ји вам ка жу и ве ле: Не ће те слу-
жи ти ца ру ва ви лон ском, јер вам они про-
ро ку ју лаж. *Јер. 14,14.
15. Јер их Ја ни је сам по слао, го во ри Го-

спод, не го ла жно про ро ку ју у Мо је име, 
ка ко бих вас прог нао да из ги не те и ви и 
про ро ци ко ји вам про ро ку ју.
16. И све ште ни ци ма и све му на ро ду го-

во рих и ре кох: Ова ко ве ли Го спод: Не слу-
шај те шта го во ре ва ши про ро ци ко ји вам 
про ро ку ју го во ре ћи: Ево, по су ђе до ма 
*Го спод ње га вра ти ће се из Ва ви ло на ско-
 ро. Јер вам они про ро ку ју лаж.

*2.О цар. 24,13.
17. Не слу шај те их; слу жи те ца ру ва ви-

лон ском, и оста ће те жи ви; за што тај град 
да опу сти?
18. Ако ли су про ро ци и ако је ри јеч Го-

спод ња у њих, не ка мо ле Го спо да над вој-
ска ма да су до ви што су оста ли у до му Го-
спод њем и у до му ца ра Ју ди на и у Је ру са-
ли му не оти ду у Ва ви лон.
19. Јер ова ко ве ли Го спод над вој ска ма за 

сту бо ве и за мо ре и за под нож ја и за дру ге 
су до ве што су оста ли у том гра ду,
20. Ко јих не узе *На ву хо до но сор цар ва-

ви лон ски кад од ве де у роп ство Је хо ни ју 
си на Јо а ки мо ва ца ра Ју ди на из Је ру са-
ли ма у Ва ви лон, и све гла ва ре Ју ди не и 
је ру са лим ске; *Јер. 24,1.
21. Јер ова ко ве ли Го спод над вој ска ма 

Бог Изра и љев за су до ве што оста ше у 
до му Го спод њем и у до му ца ра Ју ди на у 
Је ру са ли му:
22. У *Ва ви лон ће се од ни је ти и он дје ће 

би ти до да на кад ћу их по хо ди ти, ве ли 
†Го спод, кад ћу их до ни је ти и вра ти ти на 
ово мје сто. *Јер. 32,5. †Дан. 9,2.

Лажни пророк Ананија противрјечи 
Јеремији, који му пророкује смрт и 
те је године умро пророк Ананија.

28.А исте го ди не, у *по чет ку ца ро-
ва ња †Се де ки је ‡ца ра Ју ди на, 

че твр те го ди не, пе то га мје се ца, ре че ми 
Ана ни ја син Азо ров, про рок из Га ва о на, 
у до му Го спод њем пред све ште ни ци ма и 
сви јем на ро дом го во ре ћи:

*Јер. 27,1. †Јер. 36,12. ‡Јер. 51,59.
2. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма Бог 

Изра и љев: Сло мих ја рам ца ра ва ви лон-
ско га.
3. До дви је го ди не Ја ћу вра ти ти на ово 

мје сто све су до ве до ма Го спод ње га, ко је 
узе На ву хо до но сор цар ва ви лон ски ода в-
 де и од не се у Ва ви лон.
4. И Је хо ни ју си на Јо а ки мо ва ца ра Ју-

ди на и све ро бље Ју ди но што оти де у Ва-
ви лон, Ја ћу до ве сти опет на ово мје сто, 
го во ри Го спод, јер ћу сло ми ти ја рам ца ра 
ва ви лон ско га.
5. Та да ре че Је ре ми ја про рок Ана ни ји 

про ро ку пред све ште ни ци ма и пред сви-
јем на ро дом, ко ји ста ја ше у до му Го спод-
њем,
6. Ре че Је ре ми ја про рок: Амин, да Го спод 

учи ни та ко, да Го спод ис пу ни тво је ри-
је чи што си про ро ко вао да би вра тио су-
до ве до ма Го спод ње га и све ро бље из Ва-
ви ло на на ово мје сто.
7. Али чуј ову ри јеч ко ју ћу ја ка за ти пред 

то бом и пред сви јем на ро дом:
8. Про ро ци ко ји су би ли при је ме не и 

при је те бе од ста ри не, они про ро ко ва ше 
мно гим зе мља ма и ве ли ким цар стви ма 
рат и не во љу и по мор.
9. Про рок ко ји про ри че мир, кад се збу де 

ри јеч то га про ро ка, он да се по зна је тај 
про рок да га је за и ста по слао Го спод.
10. Та да Ана ни ја про рок ски де ја рам с 

вра та Је ре ми ји про ро ку и сло ми га.
11. И ре че Ана ни ја пред сви јем на ро дом 

го во ре ћи: Ова ко ве ли Го спод: Ова ко ћу 
сло ми ти ја рам На ву хо до но со ра ца ра ва-
ви лон ско га до дви је го ди не с вра та сви јех 
на ро да. И оти де про рок Је ре ми ја сво јим 
пу тем.
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12. Али до ђе ри јеч Го спод ња Је ре ми ји, 
по што сло ми Ана ни ја про рок ја рам с 
вра та Је ре ми ји про ро ку, и ре че:
13. Иди и ка жи Ана ни ји и ре ци: Ова ко 

ве ли Го спод: Сло мио си ја рам др ве ни, али 
на чи ни мје сто ње га гво зден ја рам.
14. Јер ова ко ве ли *Го спод над вој ска ма 

Бог †Изра и љев: Гво зден ћу ја рам мет-
ну ти на врат ‡сви јем ти јем на ро ди ма да 
слу же На ву хо до но со ру ца ру ва ви лон-
ском, и слу жи ће му, дао сам му и зви јер је 
пољ ско. *5.Мој. 28,48. †Јер. 27,4. ‡Јер. 15,13.
15. По том ре че Је ре ми ја про рок Ана ни ји 

про ро ку: Чуј, Ана ни ја; ни је те по слао *Го-
спод, а ти си учи нио да се на род овај по-
уз да у лаж. *Јер. 29,31.
16. За то ова ко ве ли Го спод: Ево, Ја ћу те 

ски ну ти са *зе мље, ове го ди не ти ћеш 
умри је ти; јер си ка зи вао од мет од Го-
спо да. *4.Мој. 14,37.  одметништво
17. И умри је про рок Ана ни ја те го ди не 

сед мо га мје се ца.

Јеремијино писмо заробљенијем
Јудејцима у Вавилону.

Семаја ће бити кажњен.

29.А ово су ри је чи у по сла ни ци ко-
ју по сла про рок Је ре ми ја из 

*Је ру са ли ма к Остат ку стар је ши на за ро-
бље ни јех и све ште ни ци ма и про ро ци ма 
и све му на ро ду што га пре се ли На ву хо до-
но сор из Је ру са ли ма у Ва ви лон, *Јер. 29,25.
2. По што оти де из Је ру са ли ма цар Је хо-

ни ја и ца ри ца и дво ра ни и кне зо ви Ју ди ни 
и је ру са лим ски, и др во дје ље и ко ва чи,
3. По Ела си си ну Са фа но ву и Ге ма ри ји 

си ну Хел ки ји ну, ко је сла Се де ки ја цар Ју-
дин у Ва ви лон к На ву хо до но со ру ца ру 
ва ви лон ском; и у књи зи го во ра ше:
4. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма, Бог 

Изра и љев, све му ро бљу ко је пре се лих из 
Је ру са ли ма у Ва ви лон:
5. Гра ди те ку ће и сје ди те у њи ма; са ди те 

вр то ве и је ди те род њи хов;
6. Же ни те се и ра ђај те си но ве и кће ри; и 

си но ве сво је же ни те, и кће ри сво је уда-
ји те, не ка ра ђа ју си но ве и кће ри, и мно-
жи те се ту и не ума њуј те се.
7. И тра жи те до бро гра ду, у ко ји вас пре-

се лих, и мо ли те се за њ Го спо ду, јер у до-
бру Ње го ву би ће ва ма до бро.

8. Јер ова ко ве ли Го спод над вој ска ма Бог 
Изра и љев: Не мој те да вас ва ра ју ва ши 
про ро ци што су ме ђу ва ма и ва ши вра чи, 
и не гле дај те на сне сво је што са ња те.
9. Јер вам они ла жно про ро ку ју у Мо је 

име, Ја их ни је сам по слао, го во ри Го спод.
10. Јер ова ко ве ли Го спод: Кад се на вр ши 

у Ва ви ло ну се дам де сет го ди на, по хо ди ћу 
вас, и из вр ши ћу вам до бру *ри јеч сво ју да 
ћу вас вра ти ти на ово мје сто. *2.Днев. 36,21.
11. Јер Ја знам ми сли ко је ми слим за вас, 

го во ри *Го спод, ми сли до бре а не зле, да 
вам дам по сље дак ка кав че ка те.

*Је зек. 11,16.
12. Та да ће те Ме при зи ва ти и ићи ће те и 

мо ли ће те Ми се, и усли ши ћу вас.
13. И тра жи ће те Ме, и на ћи ће те Ме, кад 

Ме по тра жи те *сви јем ср цем сво јим.
*Јер. 24,7.

14. И да ћу вам се да Ме на ђе те, го во ри 
*Го  спод, и вра ти ћу †ро бље ва ше, и са бра ћу 
вас из ‡сви јех на ро да и из сви јех мје ста у 
ко ја сам вас ра заг нао, го во ри Го спод, и до-
ве шћу вас опет на мје сто, ода кле сам вас 
исе лио. *5.Мој. 4,7. †5.Мој. 30,3. ‡Јер. 23,3.
15. Јер ре ко сте: Го спод нам по ди же про-

ро ке у Ва ви ло ну.
16. Јер ова ко ве ли Го спод за ца ра ко ји 

сје ди на при је сто лу Да ви до ву и за сав на-
род ко ји сто ји у овом гра ду, за бра ћу ва шу 
што не оти до ше с ва ма у роп ство.
17. Ова ко ве ли *Го спод над вој ска ма: Ево, 

Ја ћу пу сти ти на њих мач, †глад и по мор, 
и учи ни ћу их да бу ду као ‡смо кве рђа ве, 
ко је се не мо гу је сти, ка ко су рђа ве.

*Јер. 24,8. †Јер. 24,10. ‡Јер. 24,2.
18. И го ни ћу их ма чем и гла ђу и по мо-

ром, и учи ни ћу да се по ту ца ју по *сви јем 
†цар стви ма зе маљ ским, да бу ду уклин и 
‡чу до и пот сми јех и руг у сви јех на ро да, у 
ко је их прог нам.
*1.О цар. 9,7. †Јер. 15,4. проклетство  ‡2.Днев. 29,8.
19. Јер не по слу ша ше Мо јих ри је чи, го-

во ри *Го спод, кад слах к њи ма слу ге сво је 
про ро ке за ра на јед на ко; али не по слу ша-
сте, го во ри Го спод. *Јер. 25,4.
20. Слу шај те да кле ри јеч Го спод њу ви 

сви за ро бље ни, ко је по слах из Је ру са ли ма 
у Ва ви лон.
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21. Ова ко ве ли *Го спод над вој ска ма Бог 
Изра и љев за Аха ва си на Ко ла ји на и за 
Се де ки ју си на Ма си ји на, ко ји вам про ро-
ку ју у Мо је име лаж: Ево, Ја ћу их пре да ти 
у ру ке На ву хо до но со ру ца ру ва ви лон-
ском, да их по би је на ва ше очи. *Јер. 29,15.
22. И од њих ће се узе ти уклин ме ђу све 

ро  бље Ју ди но што је у Ва ви ло ну, те ће го-
во  ри ти: *Го спод да учи ни од те бе као од 
Се де ки је и као од Аха ва, ко је ис пе че цар 
ва ви лон ски на ог њу. проклетство  *Иса. 65,15.
23. Јер учи ни ше гр ди ло у Изра и љу чи-

не ћи пре љу бу са же на ма бли жњих сво-
јих и го во ре ћи лаж у Мо је име, што им не 
за по вје дих; Ја знам то, и *Свје док сам, го-
во ри Го спод. *Мал. 3,5.
24. И Се ма ји из Не ла ма ре ци го во ре ћи:
25. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма Бог 

Изра и љев го во ре ћи: Што си у сво је име 
по слао књи ге све му на ро ду ко ји је у Је-
ру са ли му, и *Со фо ни ји си ну †Ма си ји ну 
све ште ни ку и сви јем све ште ни ци ма, го-
во ре ћи: *2.О цар. 25,18. †Јер. 21,1.
26. *Го спод те по ста ви све ште ни ком на 

мје сто Јо да ја све ште ни ка да па зи те у до му 
Го спод њем на сва ко га †чо вје ка без ум на и 
ко ји се гра ди ‡про рок, да их ме ћеш у там-
ни цу и у кла де.

*5.Мој. 13,5. †2.О цар. 9,11. ‡5.Мој. 13,1.
27. За што да кле не уко ри Је ре ми је Ана-

то ћа ни на, ко ји се гра ди про рок ме ђу 
ва ма?
28. Јер по сла к на ма у Ва ви лон и по ру чи: 

Ду го ће тра ја ти; гра ди те ку ће и сје ди те у 
њи ма, и са ди те вр то ве и је ди те род њи хов.
29. И Со фо ни ја све ште ник про чи та ту 

књи гу пред про ро ком Је ре ми јом.
30. И до ђе ри јеч Го спод ња Је ре ми ји го-

во ре ћи:
31. По шљи ка све му ро бљу и по ру чи: 

Ова ко ве ли *Го спод за Се ма ју из Не ла ма: 
Што вам про ро ку је Се ма ја, а Ја га не по-
слах, и чи ни да се уз да те у лаж, *Јер. 28,15.
32. За то ова ко ве ли *Го спод: Ево, Ја ћу по-

хо ди ти Се ма ју Не ла мља ни на и потомство 
ње го во, не ће од ње га ни ко оста ти у овом 
на ро ду ни ти ће ви дје ти до бра што ћу Ја 

учи ни ти на ро ду сво је му, го во ри †Го спод, 
јер ка зи ва од мет од Го спо да.

*Јер. 28,16. †2.Мој. 20,5.  одметништво

Прорицање о спасењу Израиља и Јуде, 
и о будућности помазаника.

30.Ри јеч ко ја до ђе Је ре ми ји од Го-
спо да го во ре ћи:

2. Ова ко ве ли Го спод Бог Изра и љев го-
воре ћи: На пи ши у књи гу све ри је чи ко је 
ти го во рих.
3. Јер ево иду да ни, го во ри Го спод, кад ћу 

по вра ти ти ро бље на ро да сво је га Изра-
и ља и Ју де, го во ри Го спод, и до ве шћу их 
на траг у зе мљу ко ју сам дао оци ма њи хо-
ви јем, и др жа ће је.
4. И ово су ри је чи ко је ре че Го спод за 

Изра и ља и Ју ду.
5. Јер ова ко ве ли Го спод: Чу смо ви ку од 

пре па да ња, стра ха, а ми ра не ма.
6. Пи тај те, и ви ди те, еда ли му шко ра ђа? 

За што да кле ви дим гдје се сва ки чо вјек 
др жи ру ка ма сво ји ма за бе дра сво ја као 
по ро ди ља и у сви јех се про ми је ни ла ли ца 
и по бли је дје ла?
7. Ја ох, јер је ве лик овај дан, ни је би ло та-

кво га, и ври је ме је му ке Ја ко вље ве, ипак 
ће се из ба ви ти из ње.
8. Јер у тај дан, го во ри Го спод над вој-

ска ма, сло ми ћу ја рам ње гов с вра та тво-
је га, и све зе тво је по ки да ћу; и не ће га 
ви ше ту ђи ни на го ни ти да им слу жи.
9. Не го ће слу жи ти Го спо ду Бо гу сво је му 

и Да ви ду ца ру сво је му, ко је га ћу им по-
диг ну ти.
10. Ти се, да кле, не бој, Ја ко ве слу го Мој, 

го во ри *Го спод, и не пла ши се, Изра и љу; 
јер, ево, Ја ћу те из ба ви ти из даљ не зе мље, 
и по томство тво је из зе мље роп ства тво-
је га, и Ја ков ће се вра ти ти и по чи ва ти, и 
би ће ми ран, и ни ко га не ће пла ши ти.

*Иса. 41,13.
11. Јер сам Ја с то бом, го во ри *Го спод, да 

те из ба вим; и учи ни ћу крај сви јем на ро-
ди ма, ме ђу ко је сам те ра си јао, али те би 
не ћу учи ни ти кра ја, не го ћу те по ка ра ти 
с мје ром, а не ћу те оста ви ти са сви јем без 
ка ра. *Амос 9,8.
12. Јер ова ко ве ли Го спод: Смр тан је по-

лом твој и ра на тво ја љу та. пораз
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13. Не ма ни ко га ко ји би се при мио тво је 
ства ри да те ли је чи, не ма ли је ка ко ји би 
ти по мо гао.
14. Сви ко ји те љу бе за бо ра ви ше те, не 

тра же те, јер те уда рих удар цем не при ја-
тељ ским, ка ром же сто ким, за мно штво 
бе за ко ња тво је га, за сил не *гри је хе тво је.

*Јер. 5,6.
15. За што ви чеш због ра не сво је, смрт  но-

 га бо ла сво је га? За мно штво бе за ко ња тво-
је га, за сил не гри је хе тво је чи ним ти то.
16. Али сви ко ји те про жди ру, про ждри-

је ће се, и не при ја те љи тво ји сви ко ли ки 
оти ћи ће у роп ство, и ко ји те га зе, би ће 
по га же ни, и све ко ји те пли је не, да ћу их 
да се опли је не.
17. Јер ћу те ис ци је ли ти, и ра не ћу ти из ли-

је чи ти, го во ри *Го спод, јер те зва ше Отје-
ра ном: Си о ном, ко је га ни ко не тра жи.

*2.Мој. 15,26.
18. Ова ко ве ли *Го спод: Ево, Ја ћу по вра-

ти ти из роп ства ша то ре Ја ко вље ве и сми-
ло ва ћу се на ста но ве ње го ве; и град ће се 
са зи да ти на мје сту свом, и двор ће ста ја ти 
на свој на чин. *Зах. 12,7; Јер. 31,38.
19. И из њих ће из ла зи ти хва ле и глас 

љу ди ве се ли јех, јер ћу их умно жи ти, и 
не ће се ума њи ва ти, и уз ви си ћу их, и не ће 
се по ни зи ти.
20. И си но ви ће ње го ви би ти као при је, и 

збор ће ње гов би ти утвр ђен пре да Мном, 
и по хо ди ћу све ко ји му чи не си лу.
21. И кнез ће њи хов би ти од њих, и вла да-

лац ће њи хов из ла зи ти исред њих; и да ћу 
му да при сту па, и при сту па ће к Ме ни; 
јер ко је тај ко ји се усу ђу је при сту пи ти к 
Ме ни, го во ри *Го спод. *4.Мој. 16,5.
22. И би ће те Ми на род, и Ја ћу вам би ти Бог.
23. Гле, ви хор Го спод њи, гњев, из и ћи ће, 

ви хор, ко ји не пре ста је, па шће на гла ву 
без бо жни ци ма.
24. Не ће се по вра ти ти же сто ки *гњев 

Го спод њи, до кле не учи ни и из вр ши што 
је на у мио у ср цу свом; на по сљет ку ће те 
ра зу мје ти то. сузбити  *Јер. 23,20.

Даље прорицање о будућем спасењу 
Израиља и Јуде и о новом завјету.

31.У то ври је ме, го во ри *Го спод, 
Ја ћу би ти Бог сви јем по ро-

ди ца ма Изра и ље ви јем, и они ће ми би ти 
на род. *Амос 3,1.
2. Ова ко ве ли Го спод: На род што оста од 

ма ча на ђе ми лост у пу сти њи, кад иђах да 
дам од мор Изра и љу.
3. Одав на ми се ја вља ше Го спод. Љу бим 

те љу ба вљу вјеч ном, за то ти јед на ко чи-
ним ми лост.
4. Опет ћу те са зи да ти, и би ћеш са зи-

да на, дје вој ко Изра и ље ва, опет ћеш се ве-
се ли ти буб њи ма сво јим, и из ла зи ћеш са 
збо ром играч ким.
5. Опет ћеш са ди ти ви но гра де на бр ди ма 

са ма риј ским, са ди ће ви но гра да ри и је-
шће род.
6. Јер ће до ћи дан кад ће ви ка ти чу ва ри 

на го ри Је фре мо вој: Уста ни те, да иде мо 
на Сион, ка Го спо ду Бо гу сво је му.
7. Јер ова ко ве ли Го спод: Пје вај те ве се ло 

ра ди Ја ко ва, и под ви куј те ра ди гла ве на ро-
ди ма; ја вљај те, хва ли те и го во ри те: Спа си, 
Го спо де, на род свој, Оста так Изра и љев.
8. Ево, Ја ћу их до ве сти из зе мље сје вер не, 

и са бра ћу их с кра је ва зе маљ ских, и сли-
је па и хро ма, и труд ну и по ро ди љу, све за-
јед но, збор ве ли ки вра ти ће се ова мо.
9. Ићи ће пла чу ћи, и с мо ли тва ма ћу их 

до ве сти на траг; во ди ћу их по крај по то ка 
пра ви јем пу тем, на коме се не ће спо ти-
ца ти; јер сам Отац Изра и љу, и Је фрем је 
пр ве нац Мој.
10. Чуј те, на ро ди, ри јеч Го спод њу, и ја-

вљај те по да ле ким остр ви ма и ре ци те: 
Ко ји ра си је Изра и ља, ску пи ће га, и чу ва-
 ће га као *па стир ста до сво је. *Иса. 40,11.
11. Јер ис ку пи *Го спод Ја ко ва, и из ба ви 

га из ру ку ја че га од ње га. *Иса. 44,23.
12. И до ћи ће и пје ва ће на ви си ни си он-

ској, и сте ћи ће се к до бру Го спод њем, к 
жи ту, к ви ну и к уљу, к ја гањ ци ма и те о-
ци ма; и *ду ша ће им би ти као врт за ли-
вен, и не ће ви ше ту жи ти. *Иса. 58,11.
13. Та да ће се ве се ли ти дје вој ка у ко лу, и 

мом ци и стар ци за јед но, и про ми је ни ћу 
жа лост њи хо ву на ра дост, и утје ши ћу их, 
и раз ве се ли ћу их по жа ло сти њи хо вој.
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14. И на пи та ћу све ште ни ке пре ти ли ном, 
и на род ће се Мој на си ти ти до бра Мо је га, 
го во ри Го спод. заситићу
15. Ова ко ве ли Го спод: Глас у *Ра ми чу се, 

на ри ца ње и †плач ве ли ки; Ра хи ља пла че за 
дје цом сво јом, не ће да се утје ши за дје цом 
сво јом, јер их не ма. *Исус Н. 18,25. †Мат. 2,18.
16. Ова ко ве ли *Го спод: Уста ви глас свој 

од пла ча и очи сво је од су за, јер има пла та 
дје лу тво је му, го во ри Го спод, и они ће се 
вра ти ти из †зе мље не при ја тељ ске.

*Је зек. 11,17. †Ос. 1,11.
17. И имаш на ду за по сље дак, го во ри Го-

спод, да ће се вра ти ти си но ви тво ји на 
ме ђе сво је.
18. Чу јем до и ста Је фре ма гдје ту жи: По-

ка рао си ме, те сам по ка ран као ју не не-
у ко; обра ти ме да се обра тим, јер си Ти 
*Го спод Бог мој. *Дан. 9,14.
19. Јер по што се обра тих, по ка јах се; и 

по што се на у чих, уда рих се по бе дру; јер 
се по сра мих и сти дим се што но сим сра-
мо ту мла до сти сво је.
20. Ни је ли ми Је фрем мио син? Ни је ли 

ди је те пре дра го? Откад го во рих про тив 
ње га, јед на ко га се опо ми њем; за то је *ср це 
мо је ус треп та ло ње га ра ди, до и ста ћу се 
сми ло ва ти на њ, го во ри Го спод. *Ос. 11,8.
21. По диг ни зна ке, на не си го ми ле ка-

ме ња, за пам ти пут ко јим си ишла; вра ти 
се, дје вој ко Изра и ље ва, вра ти се у гра-
до ве сво је.
22. До кле ћеш лу та ти, кће ри *од мет ни це, 

јер је †Го спод учи нио не што но во на зе-
мљи: Же на ће оп ко ли ти чо вје ка.

*Јер. 3,6. †Ос. 4,16.  заштитити
23. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма, Бог 

Изра и љев: Још ћу ову ри јеч го во ри ти у зе-
мљи Ју ди ној и у гра до ви ма ње го ви јем кад 
на траг до ве дем ро бље њи хо во: Го спод да 
те бла го сло ви, Ста не прав де, Све та го ро!
24. Јер ће се на се ли ти у њој Ју да, и сви 

гра до ви ње го ви, и ра та ри и ко ји иду за 
ста дом.
25. Јер ћу на по ји ти умор ну ду шу, и на си-

ти ти сва ку кло ну лу ду шу.
26. Утом се про бу дих и по гле дах, и сан 

ми бје ше сла дак.
27. Ево иду да ни, го во ри Го спод, кад ћу 

за си ја ти дом Изра и љев и дом Ју дин по-
томством чо вје чи јим и родом од сто ке.

28. И као што сам па зио на њих да их ис-
три је бљу јем и раз ва љу јем, и ква рим и за-
ти рем и му чим, та ко ћу па зи ти на њих да 
их са зи дам и по са дим, го во ри Го спод.
29. У те да не не ће се ви ше го во ри ти: Оци 

је до ше ки се ло *гро жђе, а си но ви ма тр ну 
зу би. *Је зек. 18,2.
30. Не го ће сва ки за свој гри јех по ги-

ну ти; ко год је де ки се ло гро жђе, то ме ће 
зу би тр ну ти.
31. Ево, иду да ни, го во ри *Го спод, кад ћу 

учи ни ти с до мом †Изра и ље ви јем и с до-
мом Ју ди ни јем нов ‡за вјет,

*Јер. 33,14. †Је вр. 8,8. ‡Јер. 32,40.
32. Не као онај за вјет ко ји учи них с 

оци ма њи хо ви јем, кад их узех за ру ку да 
их из ве дем из зе мље ми сир ске, јер онај 
за вјет Мој они по ква ри ше, а Ја им би јах 
муж, го во ри Го спод;
33. Не го ово је *за вјет што ћу учи ни ти 

с до мом Изра и ље ви јем по сли је ови јех 
да на, го во ри Го спод: Мет ну ћу За кон свој 
у њих, и на †ср цу њи хо ву на пи са ћу га, и 
би ћу им Бог и они ће Ми би ти на род.

*Јер. 32,40. †Псал. 40,8.
34. И не ће ви ше учи ти при ја тељ при ја-

те ља ни брат бра та го во ре ћи: По знај те 
Го спо да; јер ће Ме зна ти сви од ма ло га до 
ве ли ко га, го во ри *Го спод; јер ћу им опро-
сти ти †бе за ко ња њи хо ва, и гри је ха њи хо-
ви јех не ћу ви ше по ми ња ти.

*Јер. 50,20; Иса. 54,13. †Јер. 33,8.
35. Ова ко ве ли *Го спод, ко ји да је Сун це 

да сви је тли да њу, и уред бе Мје се цу и зви-
је зда ма да сви је тле но ћу, ко ји рас ки да 
мо ре и бу че ва ли ње го ви, ко је му је име 
Го спод над вој ска ма: *Иса. 51,15.
36. Ако ти јех уре да ба не ста не ис пред Ме-

 не, го во ри Го спод, и потомство ће Изра и-
ље во пре ста ти би ти на род пре да Мном 
на ви јек.
37. Ова ко ве ли Го спод: Ако се мо же из-

мје ри ти не бо го ре и из ви дје ти те ме љи зе-
маљ ски до ље, та да ћу и Ја од ба ци ти све 
*потомство Изра и ље во за све што су учи-
ни ли, ве ли Го спод. *Јер. 33,22.
38. Ево иду да ни, го во ри Го спод, у ко је 

ће се са зи да ти Го спо ду овај град од ку ле 
*Ана не и ло ве до вра та на углу. *Нем. 3,1.
39. И још ће да ље оти ћи уже мје рач ко до 

ху ма Га ри ва и обр ну ће се на Го ат.
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40. И сва до ли на од мр тви јех тје ле са и 
пе пела, и сва по ља до ри до по то ка Ке-
дро на, до угла Коњ ских вра та к ис то ку, 
би ће све ти ња Го спо ду; не ће се раз ва ли ти 
ни по тр ти до ви је ка. чак

Јеремија за знак повратка из Вавилона 
купује једну њиву, моли се Богу 

и поново добија Божије обрицање, 
да ће се Израиљ спасти.

32.Ри јеч ко ја до ђе Је ре ми ји од Го-
спо да де се те го ди не *Се де ки-

је ца ра Ју ди на, ко ја је осам на е ста го ди на 
На ву хо до но со ро ва; *Јер. 39,1.
2. А та да вој ска ца ра ва ви лон ско га би-

ја ше оп ко ли ла Је ру са лим, и про рок Је ре-
ми ја би ја ше за тво рен у три је му од там-
ни це, ко ја би ја ше у дво ру ца ра Ју ди на.
3. Јер га за тво ри Се де ки ја цар Ју дин го во-

ре ћи: За што про ро ку јеш го во ре ћи: Ова   ко 
ве ли Го спод: Ево, Ја ћу пре да ти тај град у 
ру ке ца ру ва ви лон ском и узе ће га?
4. И Се де ки ја цар Ју дин не ће уте ћи из 

ру ку хал деј ских, не го ће за ци је ло би ти 
пре дан у ру ке ца ру ва ви лон ском, и уста 
ће ово га го во ри ти с усти ма оно га, очи ће 
се ово га ви дје ти с очи ма оно га.
5. И од ве шће Се де ки ју у Ва ви лон, те ће 

оста ти он дје, до кле га не по хо дим, го во ри 
Го спод; ако се би је те с Хал деј ци ма, не ће те 
би ти срећ ни.
6. Ре че, да кле, Је ре ми ја: До ђе ми ри јеч Го-

спод ња го во ре ћи:
7. Ево, Ана ме и ло син Са лу ма стри ца тво-

је га иде к те би да ти ка же: Ку пи њи ву мо ју 
што је у Ана то ту, јер ти имаш по срод ству 
пра во да је ку пиш.
8. И до ђе к ме ни Ана ме и ло син стри ца 

мо је га по ри је чи Го спод њој у три јем од 
там ни це, и ре че ми: Хај де ку пи мо ју њи ву 
што је у Ана то ту у зе мљи Ве ни ја ми но-
вој, јер те би при па да по на сљед ству и ти 
имаш пра во от ку пи ти је; ку пи. И ра зу-
мјех да је ри јеч Го спод ња.
9. И ку пих од Ана ме и ла си на стри ца сво-

је га ту њи ву ко ја је у Ана то ту, и из мје рих 
му нов це, се дам на ест си ка ла сре бра.
10. И на пи сах књи гу, и за пе ча тих, и узех 

свје до ке из мје рив нов це на мје ру.

11. И узех књи гу о ку по ви ни за пе ча ће ну 
по за ко ну и уред ба ма, и отво ре ну,
12. И да дох *књи гу о ку по ви ни Ва ру ху 

си ну †Ни ри је си на Ма си ји на пред Ана-
ме и лом бра ту че дом сво јим и пред свје до-
ци ма ко ји се пот пи са ше на књи зи о ку по-
ви ни и пред сви јем Ју деј ци ма ко ји сје ђа ху 
у три је му од там ни це. *Јер. 36,4. †Јер. 51,59.
13. И за по вје дих Ва ру ху пред њи ма го-

во ре ћи:
14. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма Бог 

Изра и љев: Узми ову књи гу, књи гу о ку по-
ви ни, за пе ча ће ну и ову књи гу отво ре ну, 
и мет ни их у зе мљан суд да оста ну ду го 
вре ме на.
15. Јер ова ко ве ли Го спод над вој ска ма, 

Бог Изра и љев: Још ће се ку по ва ти ку ће и 
њи ве и ви но гра ди у овој зе мљи.
16. И дав ши књи гу о ку по ви ни Ва ру ху 

си ну Ни ри ји ну, по мо лих се *Го спо ду го-
во ре ћи: *Фил. 4,6; 1.Мој. 32,9.
17. Ах, *Го спо де Го спо де, ето, Ти си ство-

рио †не бо и Зе мљу си лом сво јом ве ли ком 
и ми ши цом сво јом по диг ну том; ни шта 
ни је Те би те шко.

*Јер. 33,2; 1.Мој. 18,14; †2.О цар. 19,15.
18. Чи ниш *ми лост на ти су ћа ма, и вра-

ћаш за †бе за ко ње отач ко у ње дра си но-
ви ма њи хо ви јем на кон њих; Бо же ве-
ли ки, Сил ни, ко је му је име ‡Го спод над 
вој ска ма; *2.Мој. 20,6. †5.Мој. 5,9. ‡Јер. 10,16.
19. Ве ли ки у на мје ра ма и сил ни у дје-

ли ма; јер су очи Тво је отво ре не на све пу-
те ве људ ске да даш сва ко ме пре ма пу те-
ви ма ње го ви јем и пре ма пло ду дје ла ње-
го ви јех;
20. Ко ји си чи нио зна ке и чу де са до да нас 

у *зе мљи ми сир ској и у Изра и љу и ме ђу 
сви јем љу ди ма, и сте као си Се би име ка ко 
је да нас; *2.Мој. 9,16.
21. Јер си из вео на род свој Изра и ља из 

*зе мље ми сир ске зна ци ма и чу де си ма и 
ру ком кр јеп ком и ми ши цом по диг ну том 
и стра хо том ве ли ком; *2.Сам. 7,23.
22. И дао си им ову *зе мљу, за ко ју се за-

кле оци ма њи хо ви јем да ћеш им је да ти, 
зе мљу гдје те че мли је ко и мед. *2.Мој. 3,8.
23. Али ушав ши у њу и на сли је див ши је 

не по слу ша ше гла са Тво је га, и по Твом за-
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ко ну не хо ди ше, и што си им год за по вје-
дио да чи не, не чи ни ше, за то си учи нио те 
их сна ђе све ово зло.
24. Ево, оп ко пи до ђо ше до гра да да га 

узму; и од ма ча и гла ди и по мо ра град ће 
се да ти у ру ке Хал деј ци ма ко ји га би ју; и 
што си год ре као, зби ва се, ето ви диш.
25. А Ти ми ве лиш, Го спо де, Го спо де: Ку-

 пи ту њи ву за нов це и узми свје до ке, а 
град се пре да је у ру ке Хал деј ци ма.
26. Та да до ђе ри јеч Го спод ња Је ре ми ји 

го во ре ћи:
27. Гле, Ја сам Го спод Бог сва ко га ти је ла, 

еда ли је Ме ни што те шко?
28. За то ова ко ве ли Го спод: Ево Ја да јем 

тај град у ру ке Хал деј ци ма и у ру ке На ву-
хо до но со ру ца ру ва ви лон ском да га узме.
29. И Хал деј ци ко ји би ју тај *град ући ће 

у њ, и упа ли ће ог њем тај град и спа ли ће 
га и ку ће гдје на кро во ви ма ка ди ше Ва лу 
и ље ва ше на ље ве бо го ви ма дру гим да би 
Ме раз гње ви ли. *Јер. 34,2.
30. Јер си но ви Изра и ље ви и си но ви Ју-

ди ни чи ни ше од дје тињ ства сво је га са мо 
што је зло пре да Мном, и си но ви Изра и-
ље ви са мо Ме гње ви ше дје ли ма ру ку сво-
јих, го во ри Го спод.
31. Јер тај *град бје ше Ми на гњев и на 

срд њу откад га са зи да ше до да нас да бих 
га од ба цио ис пред Се бе, *2.О цар. 23,27.
32. За све зло си но ва Изра и ље ви јех и си-

но ва Ју ди ни јех што чи ни ше гње ве ћи Ме, 
они, ца ре ви њи хо ви, кне зо ви њи хо ви, 
све ште ни ци њи хо ви и про ро ци њи хо ви, 
Ју деј ци и Је ру са ли мља ни.
33. И окре ну ше Ми ле ђа а не ли це; и кад 

их учах за ра на јед на ко, не по слу ша ше да 
би при ми ли на у ку.
34. Не го мет ну ше сво је *га до ве у дом ко ји 

се зо ве Мо јим име ном и осквр ни ше га.
*Јер. 7,30.

35. И са гра ди ше ви си не *Ва лу што су у 
†До ли ни си на Ено мо ва да во де си но ве 
сво је и кће ри сво је ‡Мо ло ху, што им Ја 
не за по вје дих ни ти Ми до ђе на ум, да би 
чи ни ли тај гад, и та ко Ју ду на во ди ли на 
гри јех. *Јер. 19,5. †2.О цар. 23,10. ‡3.Мој. 18,21.
36. Али за то опет ова ко ве ли Го спод Бог 

Изра и љев за тај град за ко ји ве ли те да ће 

се да ти у ру ке ца ру ва ви лон ском од ма ча 
и гла ди и по мо ра:
37. Ево, Ја ћу их са бра ти из *сви јех зе-

ма ља у ко је их ра заг нах у гње ву свом и у 
ја ро сти сво јој и у ве ли кој љу ти ни, и до ве-
шћу их опет на ово мје сто и учи ни ти да 
на ста ва ју без стра ха. *5.Мој. 30,3.
38. И би ће Ми на род и Ја ћу им би ти Бог.
39. И да ћу им јед но *ср це и је дан пут да 

би Ме се бо ја ли ва зда на до бро сво је и си-
но ва сво јих на кон себе. *Је зек. 11,19.
40. И учи ни ћу с њи ма *за вјет вје чан да се 

не ћу од вра ти ти од њих чи не ћи им до бро, 
и да ћу им страх свој у †ср це да не от сту пе 
од Ме не. *Иса. 55,3. †Јер. 31,33.
41. И ра до ва ћу им се чи не ћи им до бро и 

за са ди ћу их у овој *зе мљи твр до сви јем 
ср цем сво јим и свом ду шом сво јом.

*5.Мој. 28,63.
42. Јер ова ко ве ли Го спод: Као што сам 

до вео на тај на род све ово зло ве ли ко, 
та ко ћу до ве сти на њих све до бро ко је им 
обри чем.
43. Та да ће се ку по ва ти њи ве у овој зе-

мљи, за ко ју ви ка же те да је пу ста и да 
не ма у њој ни жи вин че та и да је да на у 
ру ке Хал деј ци ма.
44. Ку по ва ће њи ве за нов це, и пи са ће 

књи ге и пе ча ти ти и узи ма ти свје до ке у 
*зе мљи Ве ни ја ми но вој и по око ли ни је-
ру са лим ској и у гра до ви ма Ју ди ни јем и 
у гра до ви ма по го ра ма и у гра до ви ма по 
рав ни ци и у гра до ви ма ју жни јем, јер ћу 
по вра ти ти †ро бље њи хо во, го во ри Го-
спод. *Јер. 17,26. †Јер. 33,7.

Прорицање о избављењу из Вавилона 
и о вјечном Божијем завјету.

33.И до ђе ри јеч Го спод ња *Је ре-
ми ји дру ги пут док још би-

ја ше за тво рен у три је му од †там ни це, го-
во ре ћи: *Јер. 32,2. †Јер. 37,21.
2. Ова ко ве ли Го спод ко ји чи ни то, Го-

спод ко ји уде ша ва и по твр ђу је то, ко је му 
је име Го спод:
3. Зо ви Ме, и ода зва ћу ти се, и ка за ћу ти 

ве ли ке и тај не ства ри, за ко је не знаш.
4. Јер ова ко ве ли Го спод Бог Изра и љев за 

до мо ве ово га гра да и за до мо ве ца ре ва Ју-
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ди ни јех ко ји ће се раз ва ли ти оп ко пи ма и 
ма чем,
5. И за оне ко ји до ђо ше да се би ју с Хал-

деј ци ма, али ће их на пу ни ти мр тви јем тје-
ле си ма љу ди ко је ћу по би ти у гње ву свом 
и у ја ро сти сво јој од вра тив ли це сво је од 
то га гра да за сву зло ћу њи хо ву:
6. Ево, Ја ћу га ис ци је ли ти и здра вље му 

да ти, ис ци је ли ћу их и по ка за ћу им оби ље 
ми ра, по сто ја но га ми ра.
7. Јер ћу по вра ти ти ро бље Ју ди но и ро-

бље Изра и ље во, и са зи да ћу их као при је.
8. И очи сти ћу их од сва ко га бе за ко ња 

њи хо ва ко јим Ми са гри је ши ше, и *опро-
сти ћу им сва бе за ко ња њи хо ва, ко ји ма 
Ми са гри је ши ше и ко ји ма се од мет ну ше 
од Ме не. *Јер. 31,34.
9. И би ће Ми (Јерусалим) ми ло име и хва-

 ла и сла ва у сви јех на ро да на Зе мљи, ко ји 
ће чу ти за све до бро што ћу им учи ни ти, 
и упла ши ће се и дрхта ће ра ди све га до бра 
и ра ди све га ми ра што ћу им Ја да ти.
10. Ова ко ве ли Го спод: На овом мје сту, за 

ко је ви ве ли те да је пу сто и не ма у ње му 
ни чо вје ка ни жи вин че та, у гра до ви ма 
Ју ди ни јем и по ули ца ма је ру са лим ским 
опу стје лим да не ма чо вје ка ни ста нов-
ни ка ни жи вин че та опет ће се чу ти
11. Глас ра до стан и *глас ве сео, глас же-

ни ков и глас не вје стин, глас они јех ко ји ће 
го во ри ти: Сла ви те †Го спо да над вој ска ма, 
јер је до бар Го спод, јер је до ви је ка ми лост 
Њего ва; ко ји ће при но си ти при но се за-
хвал не у до му Го спод њем; јер ћу вра ти ти 
ро бље ове зе мље као што је би ло при је, го-
во ри Го спод. *2.Днев. 5,13. †2.Днев. 29,31.
12. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: На 

овом мје сту пу стом, гдје не ма чо вје ка ни 
жи вин че та, и у сви јем гра до ви ма ње го-
ви јем опет ће би ти то ро ви па стир ски да 
по чи ва ју ста да.
13. У гра до ви ма по го ра ма, у гра до ви ма 

по рав ни ци и у гра до ви ма ју жни јем и у 
*зе мљи Ве ни ја ми но вој и око Је ру са ли ма 
и по гра до ви ма Ју ди ни јем опет ће про ла-
зи ти ста да ис под ру ку бро ја че ви јех, ве ли 
Го спод. *Јер. 17,26.

14. Ево, иду да ни, го во ри *Го спод, кад ћу 
из вр ши ти ову до бру †ри јеч ко ју ре кох за 
дом Изра и љев и за дом Ју дин.

*Јер. 23,5. †Јер. 29,10.
15. У те да не и у то ври је ме учи ни ћу да 

про кли ја Да ви ду *Кли ца пра ва, ко ја ће 
чи ни ти суд и прав ду на Зе мљи. *Иса. 4,2.
16. У те да не спа шће се Ју да, и Је ру са лим 

ће ста ја ти без стра ха, и зва ће се: *Го спод, 
†Прав да на ша. *Иса. 45,17. †Псал. 4,1.
17. Јер ова ко ве ли Го спод: Не ће не ста ти 

Да ви ду чо вје ка ко ји би сје дио на при је-
сто лу до ма Изра и ље ва.
18. Ни све ште ни ци ма Ле ви ти ма не ће не-

ста ти пре да Мном чо вје ка ко ји би при но-
сио *жртву па ље ни цу и па лио дар и клао 
жр тву до ви је ка. *Рим. 12,1.
19. По том до ђе ри јеч Го спод ња Је ре ми ји 

го во ре ћи:
20. Ова ко ве ли Го спод: Ако мо же те уки-

ну ти за вјет Мој за дан и за вјет Мој за ноћ 
да не бу де да на ни но ћи на ври је ме,
21. Он да ће се уки ну ти и Мој за вјет с Да-

ви дом слу гом Мо јим, да не ма си на ко ји 
би ца ро вао на при је сто лу ње го ву, и с Ле-
ви ти ма све ште ни ци ма слу га ма мо јим.
22. Као што се не мо же из бро ји ти вој ска 

не бе ска ни из мје ри ти пи је сак мор ски, 
та ко ћу умно жи ти *потомство Да ви да 
слу ге сво је га и Ле ви та слу гу сво јих.

*1.Мој. 13,16.
23. Опет до ђе ри јеч Го спод ња Је ре ми ји 

го во ре ћи:
24. Ни је си ли ви дио што ре че тај на род 

го во ре ћи: Дви је по ро ди це, ко је бје ше иза-
брао Го спод, од ба ци их? И ру же Мој на-
род као да већ ни је на род пред њи ма.
25. Ова ко ве ли Го спод: Ако ни је сам *по-

ста вио за вје та сво је га за дан и за ноћ и 
уред бе не бе си ма и †Зе мљи,

*Псал. 74,16. †1.Мој. 8,22.
26. Он да ћу и потомство *Ја ко вље во и 

Да ви да слу ге сво је га од ба ци ти да не узи-
мам од потомака ње го вих они јех ко ји ће 
вла да ти потомством Авра мо ви јем, Иса-
ко ви јем и Ја ко вље ви јем; јер ћу по вра ти ти 
ро бље њи хо во и сми ло ва ћу се на њих.

*Иса. 14,1.
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Пророковање да ће цар Седекија 
бити кажњен заједно с народом због 

пријеступа Закона у години ослобођења.

34.Ри јеч ко ја до ђе *Је ре ми ји од 
Го спо да, кад †На ву хо до но сор 

цар ва ви лон ски и сва вој ска ње го ва, и сва 
цар ства зе маљ ска ко ја би ја ху под ње го-
вом вла шћу, и сви на ро ди во је ва ху на Је-
ру са лим и на све ‡гра до ве ње го ве, и ре че:

*Јер. 32,2. †2.О цар. 25,1. ‡Јер. 1,15.
2. Ова ко ве ли Го спод Бог Изра и љев: Иди 

и ка жи Се де ки ји ца ру Ју ди ну и ре ци му: 
Ова ко ве ли Го спод: Ево, Ја ћу пре да ти тај 
град у ру ке ца ру ва ви лон ском, и он ће га 
спа ли ти ог њем.
3. А ти не ћеш уте ћи из ње го ве ру ке, не го 

ћеш би ти ухва ћен и пре дан у ње го ве ру ке, 
и очи ће се тво је ви дје ти с очи ма ца ра ва-
ви лон ско га и ње го ва ће уста го во ри ти с 
тво јим усти ма, и оти ћи ћеш у Ва ви лон.
4. Али чуј ри јеч Го спод њу, Се де ки ја ца ре 

Ју дин; ова ко ве ли Го спод за те: Не ћеш по-
ги ну ти од ма ча.
5. Не го ћеш умри је ти на ми ру, и као што 

па ли ше мирисе оци ма тво ји ма, пре ђа-
шњим ца ре ви ма, ко ји су би ли при је те бе, 
та ко ће па ли ти и те би, и на ри ца ће за то-
бом: Ја ох го спо да ру, јер Ја ре кох ово, го-
во ри Го спод.
6. И ка за Је ре ми ја про рок Се де ки ји ца ру 

Ју ди ну све ове ри је чи у Је ру са ли му.
7. А вој ска ца ра ва ви лон ско га уда ра ше 

на Је ру са лим и на све оста ле гра до ве Ју-
ди не, на Ла хис и Ази ку, јер ти бје ху оста ли 
твр ди гра до ви из ме ђу гра до ва Ју ди ни јех.
8. Ри јеч ко ја до ђе Је ре ми ји од Го спо да 

кад цар Се де ки ја учи ни за вјет са сви јем 
на ро дом ко ји бје ше у Је ру са ли му да им 
про гла си сло бо ду,
9. Да сва ки от пу сти сло бод на ро ба 

сво је га и ро би њу сво ју, Је вре ји на и Је-
вреј ку, да ни у ко га не бу де роб Ју де јац 
брат ње гов.
10. И по слу ша ше сви кне зо ви и сав на-

род, ко ји при ста на за вјет, да сва ки от-
пу сти сло бод на ро ба сво је га и ро би њу 
сво ју, да им не бу ду ви ше ро бо ви, по слу-
ша ше и от пу сти ше.
11. А по сли је опет ста ше узи ма ти ро бо ве 

и ро би ње, ко је би ја ху от пу сти ли на во љу, и 
на го ни ше их да им бу ду ро бо ви и ро би ње.

12. И до ђе ри јеч Го спод ња Је ре ми ји од 
Го спо да го во ре ћи:
13. Ова ко ве ли Го спод Бог Изра и љев: Ја 

учи них за вјет с оци ма ва шим кад вас из-
ве дох из зе мље ми сир ске, из до ма роп-
ско га, го во ре ћи:
14. Кад се свр шу је сед ма го ди на, от пу-

штај те сва ки бра та сво је га *Је вре ји на 
ко ји ти се бу де про дао и слу жио ти шест 
го ди на, от пу сти га сло бод на од се бе. Али 
не по слу ша ше ме оци ва ши ни ти при-
гну ше уха сво је га. *5.Мој. 15,12; 2.Мој. 21,2.
15. И ви се бје сте са да обра ти ли и учи-

ни ли што је пра во пре да Мном про гла-
сив ши сло бо ду сва ки бли жње му сво је му, 
учи нив ши *за вјет пре да Мном у до му ко-
 ји се зо ве Мо јим име ном. *2.О цар. 23,3.
16. Али уда ри сте на траг и по гр ди сте име 

Мо је узев ши опет сва ки ро ба сво је га и 
ро би њу сво ју, ко је би ја сте от пу сти ли сло-
бод не на њи хо ву во љу, и на тје ра сте их да 
вам бу ду ро бо ви и ро би ње. оскрнависте
17. За то ова ко ве ли Го спод: Ви не по слу-

ша сте Ме не да про гла си те сло бо ду сва ки 
бра ту сво је му и бли жње му сво је му; ево, 
Ја про гла шу јем сло бо ду су прот ва ма, го-
во ри *Го спод, †ма чу, по мо ру и гла ди, и 
пре да ћу вас да се по ту ца те по сви јем цар-
стви ма зе маљ ским. *Јер. 32,36. †Јер. 32,24.
18. И пре да ћу љу де ко ји пре сту пи ше 

Мој *за вјет, ко ји не из вр ши ше ри је чи 
за вје та ко ји учи ни ше пре да Мном, ра-
сје кав ши те ле на дво је и про шав ши из-
ме ђу по ло ви на, *Псал. 50,5.
19. Кне зо ве *Ју ди не и кне зо ве је ру са-

лим ске, дво ра не и све ште ни ке и сав на-
род ове зе мље, ко ји про ђо ше из ме ђу по-
ло ви на оно га те ле та, *Јер. 26,10.
20. Пре да ћу их у ру ке не при ја те љи ма 

њи хо ви јем и у ру ке они ма ко ји тра же 
*ду шу њи хо ву, и †мр тва ће ти је ла њи-

хо ва би ти хра на пти ца ма не бе ским и 
‡зви је ри ма зе маљ ским.

живот  *Јер. 22,25. †5.Мој. 28,26. ‡Псал. 79,2.
21. И Се де ки ју ца ра Ју ди на и кне зо ве ње-

го ве пре да ћу у ру ке не при ја те љи ма њи-
хо ви јем и у ру ке они ма ко ји тра же ду шу 
њи хо ву, у ру ке вој сци ца ра ва ви лон ско га, 
ко ја се вра ти ла од вас. живот
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22. Ево, Ја ћу им за по вје ди ти, ве ли Го-
спод, и до ве шћу их опет на овај *град, и 
би ће га и узе ће га и спа ли ће га ог њем; и 
†гра до ве ‡Ју ди не обра ти ћу у пу стош да 
ни ко не ће ста но ва ти у њи ма.

*Јер. 37,8. †Јер. 9,11. ‡Јер. 39,1.

Послушност синова Рихавовијех 
према заповијестима њихова праоца и 

непослушност јудејскога народа 
према Богу.

35.Ри јеч ко ја до ђе Је ре ми ји од Го-
спо да у ври је ме *Јо а ки ма си на 

Јо си ји на †ца ра ‡Ју ди на, го во ре ћи:
*2.О цар. 23,34. †Јер. 22,18. ‡Дан. 1,1.

2. Иди к до му си но ва Ри ха во ви јех и го-
во ри с њи ма, те их до ве ди у дом Го спод њи, 
у ко ју кли јет, и по дај им ви на не ка пи ју.
3. Та да узех Ја за ни ју си на Је ре ми је си на 

Хо ва си ји на и бра ћу ње го ву и све си но ве 
и сав дом си но ва Ри ха во ви јех.
4. И до ве дох их у дом Го спод њи, у кли јет 

си но ва Ана на си на Игда ли ји на чо вје ка 
Бо жи је га, ко ја је до кли је ти кне зов ске, над 
кли је ћу Ма си је си на Са лу мо ва, вра та ра.
5. И мет нух пред си но ве до ма Ри ха во ва 

кр ча ге пу не ви на, и ча ше, па им ре кох: 
Пиј те ви но.
6. А они ре ко ше: Не ће мо пи ти ви на, јер 

Јо на дав, син Ри ха вов, отац наш за бра нио 
нам је ре кав ши: Не пиј те ви на, ни ви ни 
си но ви ва ши до ви је ка;
7. И ку ће не гра ди те, ни сје ме на сиј те, ни 

ви но гра да са ди те ни ти га др жи те, не го у 
ша то ри ма жи ви те све га ви је ка сво је га, да 
би сте ду го жи вје ли на зе мљи, гдје сте до-
шља ци.
8. И по слу ша смо глас Јо на да ва си на Ри-

ха во ва оца сво је га у све му што нам за по-
вје ди да не пи је мо ви на све га ви је ка сво-
је га, ни ми ни на ше же не, ни си но ви на ши 
ни кће ри на ше,
9. Ни да гра ди мо ку ћа да у њи ма жи-

ви мо, ни да има мо ви но гра да ни њи ве ни 
усје ва.
10. Не го жи ви мо у ша то ри ма, и слу ша мо 

и чи ни мо све ка ко нам је за по вје дио Јо-
на дав отац наш.
11. А кад до ђе *На ву хо до но сор цар ва-

ви лон ски у ову зе мљу, ре ко смо: Хај де да 

оти де мо у Је ру са лим ис пред вој ске хал-
дејске и вој ске сир ске; и та ко оста смо у 
Је ру са ли му. *2.О цар. 24,1.
12. Та да до ђе ри јеч Го спод ња Је ре ми ји 

го во ре ћи:
13. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма Бог 

Изра и љев: Иди ре ци Ју деј ци ма и Је ру са-
ли мља ни ма: Зар не ће те да при ми те на у ке 
да слу ша те ри је чи Мо је, го во ри Го спод.
14. Из вр шу ју се ри је чи Јо на да ва си на 

Ри ха во ва, ко ји за бра ни си но ви ма сво-
јим да пи ју ви на, и не пи ју ви на до да нас, 
не го слу ша ју за по ви јест оца сво је га; а Ја 
вам го во рих за ра на јед на ко, а ви Ме не 
по слу ша сте.
15. И слах к ва ма све слу ге сво је *про-

ро ке за ра на јед на ко го во ре ћи: Вра ти те 
се сва ки са сво га пу та зло га, и по пра ви те 
дје ла сво ја и не иди те за дру гим бо го ви ма 
слу же ћи им, пак ће те оста ти у †зе мљи ко ју 
сам дао ва ма и оци ма ва шим, али не при-
гну сте уха сво је га ни ти Ме по слу ша сте.

*Јер. 7,25. благовремено  †Јер. 25,5.
16. Да, си но ви Јо на да ва си на Ри ха во ва 

из вр шу ју за по ви јест оца сво је га што им 
је за по вје дио, а тај на род не слу ша Ме не.
17. За то ова ко ве ли *Го спод Бог над вој-

ска ма, Бог Изра и љев: Ево, Ја ћу пу сти ти 
на Ју ду и на све ста нов ни ке је ру са лим ске 
све зло што из ре кох за њих; јер им го во-
рих а они не по слу ша ше, и звах их а они 
се не ода зва ше. *Исус Н. 23,15.
18. А по ро ди ци Ри ха во вој ре че Је ре-

ми ја: Ова ко ве ли *Го спод над вој ска ма 
Бог Изра и љев: Што слу ша те за по ви јест 
Јо на да ва оца сво је га и др жи те све за по-
ви је сти ње го ве и чи ни те све ка ко вам је 
за по вје дио, *2.Мој. 20,12.
19. За то ова ко ве ли Го спод над вој ска ма 

Бог Изра и љев: Не ће не ста ти Јо на да ву си-
 ну Ри ха во ву чо вје ка ко ји би ста јао пре да 
Мном до ви је ка.

Пророчанства Јеремијина спаљују, 
али по заповијести Господњој 

бивају поново написана.

36.А че твр те го ди не Јо а ки ма си-
на Јо си ји на ца ра Ју ди на до ђе 

ова ри јеч Је ре ми ји од Го спо да го во ре ћи:
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2. Узми књи гу и на пи ши у њу све ри је чи 
ко је сам ти ре као за Изра и ља и Ју ду и за 
све на ро де, от ка да ти по чех го во ри ти, од 
вре ме на Јо си ји на, до да нас;
3. Еда би чуо дом Ју дин све зло ко је им 

ми слим учи ни ти и вра тио се свак са сво га 
зло га пу та, да бих им опро стио бе за ко ње 
и гри јех њи хов.
4. Та да Је ре ми ја до зва Ва ру ха си на Ни-

ри ји на, и на пи са Ва рух у књи гу из уста 
Је ре ми ји них све ри је чи Го спод ње ко је му 
го во ри.
5. По том за по вје ди Је ре ми ја Ва ру ху го-

во ре ћи: Ме ни ни је сло бод но, те не мо гу 
оти ћи у дом Го спод њи.
6. Не го иди ти, и про чи тај из књи ге 

ко ју си на пи сао из мо јих уста, ри је чи Го-
спод ње, на ро ду у до му Го спод њем у дан 
по ста, и сви јем Ју деј ци ма ко ји до ђу из 
гра до ва сво јих про чи тај;
7. Не би ли мо ле ћи се при па ли ка Го-

спо ду и вра ти ли се сва ки са сво је га пу та 
зло га, јер је ве лик гњев и ја рост што је Го-
спод из ре као за тај на род. приближили
8. И учи ни Ва рух син Ни ри јин све ка ко му 

за по вје ди про рок Је ре ми ја, и про чи та из 
књи ге ри је чи Го спод ње у до му Го спод њем.
9. А пе те го ди не Јо а ки ма си на Јо си ји на 

ца ра Ју ди на мје се ца де ве то га огла си ше 
пост пред Го спо дом све му на ро ду је ру са-
лим ском и све му на ро ду ко ји до ђе из гра-
до ва Ју ди ни јех у Је ру са лим.
10. И про чи та Ва рух из књи ге ри је чи Је-

ре ми ји не у до му Го спод њем, у кли је ти Ге-
ма ри је си на Са фа но ва пи са ра, у гор њем 
три је му код но ви јех вра та до ма Го спод-
ње га пред сви јем на ро дом.
11. А кад чу Ми хеј син Ге ма ри је си на Са-

фа но ва све ри је чи Го спод ње из књи ге,
12. Он си ђе у дом ца рев у кли јет пи са-

ре ву, и гле, он дје сје ђа ху сви кне зо ви, 
*Ели са ма пи сар, и Де ла ја син Се ма јин, и 
Ел на тан син Ахво ров, и Ге ма ри ја син Са-
фа нов, и Се де ки ја син Ана ни јин, и сви 
кне зо ви. *Јер. 36,20.
13. И ка за им Ми хеј све ри је чи што чу 

кад Ва рух чи та ше књи гу на ро ду.
14. Та да сви кне зо ви по сла ше к Ва ру ху 

Ју ди ја си на На та ни је си на Се ле ми је си на 
Ху си је ва, и по ру чи ше му: Књи гу ко ју си 

чи тао на ро ду узми у ру ку и до ђи ова мо. 
И узе књи гу у ру ку Ва рух син Ни ри јин, и 
до ђе к њи ма.
15. И они му ре ко ше: Сје ди и чи тај да чу-

је мо. И Ва рух им је про чи та.
16. А кад чу ше све оне ри је чи, сви се 

упла ши ше и ре ко ше Ва ру ху: Ка за ће мо 
ца ру све те ри је чи.
17. И за пи та ше Ва ру ха го во ре ћи: Ка жи 

нам ка ко си на пи сао све те ри је чи из уста 
ње го ви јех.
18. А Ва рух им ре че: Из уста сво јих ка-

зи ва ми све те ри је чи, а ја пи сах у књи гу 
ма сти лом.
19. Та да ре ко ше кне зо ви Ва ру ху: Иди, 

са криј се и ти и Је ре ми ја, да ни ко не зна 
гдје сте.
20. По том оти до ше к ца ру у три јем оста-

вив ши књи гу у кли је ти *Ели са ме пи са ра, 
и ка за ше ца ру све те ри је чи. *Јер. 36,12.
21. А цар по сла *Ју ди ја да до не се књи гу; 

и до не се је из кли је ти Ели са ме пи са ра, 
и ста де чи та ти Ју ди је пред ца рем и пред 
сви јем кне зо ви ма ко ји ста ја ху око ца ра.

*Јер. 36,14.
22. А цар сје ђа ше у зим ској ку ћи де ве то га 

мје се ца, и пред њим би ја ше жи во угље вље.
23. И кад Ју ди је про чи та три че ти ри ли-

ста, иси је че је цар но жем пи сар ским, и 
ба ци у огањ на же ра ви цу, те из гор је сва 
књи га ог њем на же ра ви ци.
24. Али се не упла ши ше, ни ти раз дри-

је ше ха љи на сво јих цар ни ти ко ји од 
слу гу ње го ви јех чув ши све оне ри је чи.
25. И прем да Ел на тан и Де ла ја и Ге ма ри ја 

мо ља ху ца ра да не па ли књи ге, он их не 
по слу ша.
26. Не го за по вје ди цар Је ра ме и лу си ну 

ца ре ву и Се ра ји си ну Азри ло ву и Се ле-
ми ји си ну Ав ди ло ву да ухва те Ва ру ха пи-
са ра и Је ре ми ју про ро ка; али их са кри 
*Го спод. *Псал. 34,19.
27. И до ђе ри јеч Го спод ња Је ре ми ји, по-

што цар са же же књи гу и ри је чи ко је на-
пи са Ва рух из уста Је ре ми ји них, го во ре ћи:
28. Узми опет дру гу књи гу, и на пи ши у 

њу све пре ђа шње ри је чи ко је би ја ху у пр-
вој књи зи, ко ју са же же Јо а ким цар Ју дин.
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29. А за Јо а ки ма ца ра Ју ди на ре ци: Ова ко 
ве ли Го спод: Ти си са же гао ону књи гу го-
во ре ћи: За што си на пи сао у њој и ре као: 
До ћи ће цар ва ви лон ски и за тр ти ову зе-
мљу и ис три је би ти из ње и љу де и сто ку?
30. За то ова ко ве ли Го спод за Јо а ки ма 

*ца ра Ју ди на: Не ће има ти ни ко га ко би сје-
дио на †при је сто лу Да ви до ву, и мр тво ће 
ти је ло ње го во би ти ба че но на при пе ку об-
дан и на мраз об ноћ. *2.О цар. 24,12. †Јер. 22,30.
31. Јер ћу по хо ди ти ње га и потомство 

ње го во и слу ге ње го ве за бе за ко ње њи-
хо во, и пу сти ћу на њих и на ста нов ни ке 
је ру са лим ске и на Ју деј це све зло, за ко је 
им го во рих, али не по слу ша ше.
32. И узе Је ре ми ја дру гу књи гу, и да де је 

Ва ру ху си ну Ни ри ји ну пи са ру, а он на-
пи са у њу из уста Је ре ми ји них све ри је чи 
што би ја ху у оној књи зи, ко ју са же же Јо-
а ким цар Ју дин ог њем; и још би до да но к 
они јем мно го она ких ри је чи.

Јеремију туку и робе.

37.По том ца ро ва *Се де ки ја син 
Јо си јин мје сто Хо ни је си на 

Јо а ки мо ва, ко је га †по ста ви ца рем у зе-
мљи Ју ди ној ‡На ву хо до но сор цар ва ви-
лон ски. *1.Днев. 3,16. †2.Днев. 36,10. ‡Дан. 1,1.
2. Али ни он ни слу ге ње го ве ни на род 

зе маљ ски не слу ша ху ри је чи Го спод њих, 
ко је го во ра ше пре ко Је ре ми је про ро ка.
3. И по сла цар Се де ки ја Је у ха ла си на 

Се ле ми ји на, и Со фо ни ју си на Ма си ји на 
све ште ни ка к Је ре ми ји про ро ку, те му 
ре ко ше: По мо ли се за нас Го спо ду Бо гу 
на ше му.
4. И Је ре ми ја иђа ше ме ђу на род и још га 

не бје ху мет ну ли у там ни цу.
5. И вој ска фа ра о но ва изи ђе из Ми си ра, 

а Хал деј ци ко ји би ја ху Је ру са лим чув ши 
глас о њој оти до ше од Је ру са ли ма.
6. А ри јеч Го спод ња до ђе Је ре ми ји про-

ро ку го во ре ћи:
7. Ова ко ве ли Го спод Бог Изра и љев: 

Ова ко ре ци те ца ру Ју ди ну, ко ји вас је по-
слао к Ме ни да Ме пи та те: Ево вој ска фа-
ра о но ва ко ја по ђе ва ма у по моћ, вра ти ће 
се у сво ју зе мљу, у Ми сир.
8. А Хал деј ци ће опет до ћи и оп ко ли ће 

тај град и узе ће га и спа ли ће га ог њем.

9. Ова ко ве ли Го спод: Не ва рај те се го во-
ре ћи: Оти ћи ће од нас Хал деј ци; јер не ће 
оти ћи.
10. И да по би је те сву вој ску хал деј ску, 

ко ја ће се би ти с ва ма, и да их оста не не-
ко ли ко ра ње ни ка, и они ће уста ти из сво-
јих ша то ра и спа ли ти тај град ог њем.
11. А кад оти де вој ска хал деј ска од Је ру-

са ли ма због вој ске фа ра о но ве,
12. Изи ђе Је ре ми ја из Је ру са ли ма да би 

оти шао у зе мљу Ве ни ја ми но ву и укло нио 
се одан де ме ђу на род.
13. Али кад би ја ше на вра ти ма Ве ни-

ја ми но ви јем, он дје би ја ше стар је ши на 
стра жар ски по име ну Је ре ја син Се ле-
ми је си на Ана ни ји на, те ухва ти Је ре-
ми ју про ро ка го во ре ћи: Ти бје жиш ка 
Хал деј ци ма.
14. А Је ре ми ја ре че: Ни је исти на, не бје-

жим ка Хал деј ци ма. Али га не хтје слу-
ша ти, не го ухва ти Је ре ја Је ре ми ју и од-
ве де ка кне зо ви ма.
15. А кне зо ви се раз гње ви ше на *Је ре-

ми ју, и из би ше га, и мет ну ше га у †там-
ни цу у ку ћи Јо на та на пи са ра, јер од ње би-
ја ху на чи ни ли там ни цу. *Јер. 20,1. †Дје ла 12,6.
16. А кад *Је ре ми ја уље зе у ја му, у там-

ни цу, оста он дје ду го вре ме на. *Јер. 38,6.
17. По том по сла цар *Се де ки ја, те га из-

ва ди, и упи та га у сво јој ку ћи на са мо, и 
ре че му го во ре ћи: Има ли ри јеч од Го-
спо да? А Је ре ми ја ре че: Има. Још ре че: 
Би  ћеш пре дан у ру ке ца ру ва ви лон ско му.

*Јер. 21,7.
18. По том ре че Је ре ми ја ца ру Се де-

ки ји: Шта сам ти скри вио или слу га ма 
тво јим или то ме на ро ду, те ме мет ну сте 
у там ни цу?
19. И гдје су ва ши про ро ци ко ји вам про-

ро ку ју го во ре ћи: Не ће до ћи цар ва ви лон-
ски на вас ни на ову зе мљу?
20. Са да да кле по слу шај, *ца ре го спо-

да ру мој, пу сти пре да се мол бу мо ју, не мој 
ме вра ћа ти у ку ћу Јо на та на пи са ра, да не 
умрем он дје. *Јер. 38,26.
21. Та да за по вје ди цар Се де ки ја да за-

тво ре *Је ре ми ју у три јем од там ни це и да 
му да ју сва ки дан по хљеб с ули це Хље бар-

КЊИ ГА ПРО РО КА ЈЕ РЕ МИ ЈЕ,  ГЛ. 36. 37.



– 680 –

ске, до кле тра је хље ба у гра ду. Та ко сје-
ђа ше Је ре ми ја у три је му од там ни це.

*Јер. 32,2.

Јеремија бачен у јаму; ослобађају 
га по заповијести царевој од којега 

тражи да се преда непријатељу.

38.А Се фа ти ја син Ма та нов и Го-
до ли ја син Пас хо ров и Ју хал 

син Се ле ми јин и Пас хор син Мал хи јин 
чу ше ри је чи ко је го во ри *Је ре ми ја све му 
на ро ду ре кав ши: *Јер. 21,1.
2. Ова ко ве ли Го спод: Ко оста не у том 

гра ду, по ги ну ће од ма ча, од гла ди или од 
по мо ра; а ко оти де ка Хал деј ци ма, оста ће 
жив, и ду ша ће му ње го ва би ти мје сто 
пли је на, и би ће жив. живот
3. Ова ко ве ли Го спод: До и ста ће тај град 

би ти пре дан у ру ке вој сци ца ра ва ви лон-
ско га, и узе ће га.
4. И ре ко ше кне зо ви ца ру: Да се по гу би 

тај чо вјек, јер он осла бља ва ру ке вој ни-
ци ма ко ји оста ше у овом гра ду, и ру ке 
све му на ро ду го во ре ћи им та кве ри је чи, 
јер тај чо вјек не тра жи до бра овом на-
ро ду не го зло.
5. А цар Се де ки ја ре че: Ето, у ва шим је 

ру ка ма; јер цар не мо же ни шта насу прот 
ва ма.
6. Та да узе ше Је ре ми ју и ба ци ше га у ја му 

Мал хи је си на Аме ле хо ва, ко ја би ја ше у 
три је му од там ни це, и спу сти ше Је ре ми ју 
о ужи ма; а у ја ми не бје ше во де, не го глиб, 
и Је ре ми ја се ува ли у глиб.
7. Али кад чу Ав де ме лех Ети о пља нин, 

дво ра нин, ко ји би ја ше у дво ру ца ре ву, да 
су мет ну ли Је ре ми ју у ону ја му, а цар сје-
ђа ше на вра ти ма Ве ни ја ми но ви јем,
8. Изи де Ав де ме лех из дво ра ца ре ва и 

ре че ца ру го во ре ћи:
9. Ца ре го спо да ру мој, зло учи ни ше ти 

љу ди у све му што учи ни ше Је ре ми ји про-
ро ку ба цив ши га у ја му, јер би и он дје гдје 
је био од гла ди умро, јер не ма ви ше хље ба 
у гра ду.
10. За то цар за по вје ди Ав де ме ле ху Ети о-

пља ни ну го во ре ћи: Узми одав де три де сет 
љу ди и из ва ди Је ре ми ју про ро ка из ја ме 
док ни је умро.

11. Та да узе Ав де ме лех љу де, и до ђе у дом 
ца рев под ри зни цу, и узе одан де из но ше-
ни јех ха љи на и ста ри јех ри та, и спу сти их 
Је ре ми ји у ја му о ужи ма.
12. И ре че Ав де ме лех Ети о пља нин Је ре-

ми ји: Под мет ни те ста ре ха љи не и ри те под 
па зу ха ис под ужа. И учи ни Је ре ми ја та ко.
13. И из ву ко ше *Је ре ми ју на ужи ма и из-

ва ди ше га из ја ме; и оста Је ре ми ја у три-
је му од там ни це. *Јер. 37,21.
14. По том цар Се де ки ја по сла по Је ре-

ми ју про ро ка, те га до ве до ше пре да њ на 
тре ћи ула з ко ји би ја ше у до му Го спод-
њем; и ре че цар Је ре ми ји: За пи та ћу те 
не што, не мој ми за та ји ти.
15. А Је ре ми ја ре че Се де ки ји: Да ти ка-

жем, не ћеш ли ме по гу би ти? А да те свје-
ту јем, не ћеш ме по слу ша ти.
16. Та да се цар Се де ки ја за кле Је ре ми ји 

на са мо го во ре ћи: Та ко да је жив *Го спод, 
ко ји нам је ство рио ову ду шу, не ћу те 
по гу би ти ни ти ћу те да ти у ру ке љу ди ма 
ко ји тра же ду шу тво ју. *Иса. 42,5.  живот
17. Та да Је ре ми ја ре че Се де ки ји: Ова ко 

ве ли *Го спод Бог над вој ска ма, Бог Изра-
и љев: Ако оти деш кне зо ви ма †ца ра ва-
ви лон ско га, жи ва ће оста ти глава тво ја, 
и град овај не ће из гор је ти ог њем, и та ко 
ћеш оста ти у жи во ту ти и дом твој.

*Јер. 27,8. †Јер. 21,10.
18. Ако ли не оти деш кне зо ви ма *ца ра 

ва ви лон ско га, овај ће град би ти пре дан у 
ру ке Хал деј ци ма, ко ји ће га спа ли ти ог-
њем, и ти не ћеш уте ћи из ру ку њи хо ви јех.

*Јер. 32,4.
19. А цар Се де ки ја ре че Је ре ми ји: Ја се 

бо јим Ју де ја ца ко ји су пре бје гли ка Хал-
деј ци ма, да ме не пре да ду у њи хо ве ру ке, 
те ће ми се на ру га ти.
20. А Је ре ми ја ре че: Не ће те пре да ти; по-

слу шај глас Го спод њи, ко ји ти ја го во рим, 
и до бро ће ти би ти и жи ва ће би ти тво ја 

ду ша. спасићеш живот
21. Ако ли не ћеш да изи ђеш, ово је што 

ми по ка за Го спод:
22. Гле, све же не ко је су оста ле у до му 

ца ра Ју ди на, од ве шће се кне зо ви ма ца ра 
ва ви лон ско га, и оне ће ре ћи: На го во ри-
 ше те и пре ва ри ше те при ја те љи тво ји; 
но  ге ти се ува ли ше у глиб, а они се по ву-
ко ше на траг.
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23. Све же не тво је и си но ви тво ји од ве-
шће се Хал деј ци ма, и ти не ћеш уте ћи из 
ру ку њи хо ви јех; не го ћеш до па сти у ру ке 
ца ру ва ви лон ском, и овај ће град из гор-
је ти ог њем.
24. Та да ре че Се де ки ја Је ре ми ји: Ни ко да 

не до зна за те ри је чи, да не по ги неш.
25. Ако ли кне зо ви чув ши да сам го во-

рио с то бом до ђу к те би и ре ку ти: Ка жи 
нам шта си го во рио ца ру, не мој та ји ти од 
нас, па те не ће мо по гу би ти, и шта је цар 
те би го во рио?
26. Ре ци им: Ја при па дох к *ца ру мо ле ћи 

се да ме не по шље на траг у дом Јо на та нов 
да умрем он дје. *Јер. 37,20.
27. И до ђо ше сви кне зо ви к Је ре ми ји и 

пи та ше га; А он им од го во ри са сви јем 
ка ко му за по вје ди цар. И ока ни ше га се, 
јер не до зна ше ни шта од то га.
28. А *Је ре ми ја оста у три је му од †там-

ни це до да на кад узе ше Је ру са лим; и он 
би ја ше он дје кад узе ше Је ру са лим.

*Јер. 39,14. †Јер. 39,15.

Јерусалим освојен. Седекија с 
ископанијем очима одведен у Вавилон. 
Јеремија заштићен од Навуходоносора 

пророкује Авдемелеху да ће се избавити.

39.Де ве те го ди не Се де ки је ца ра 
Ју ди на мје се ца де се то га до-

ђе *На ву хо до но сор цар †ва ви лон ски са 
свом вој ском сво јом на ‡Је ру са лим и ста-
де га би ти. *2.О цар. 25,1. †Јер. 52,4. ‡Је зек. 24,2.
2. Је да на е сте го ди не Се де ки ји не мје се ца 

че твр то га, де ве то га да на то га мје се ца 
про ва ли ше у град.
3. И уђо ше сви кне зо ви ца ра ва ви лон ско -

 га, и ста до ше код Сред њих вра та Нер гал-
Са  ре сер, Сам гар не вон, Сар се хим, стар-
је   ши на над дво ра ни ма, Нер гал-Са ре сер, 
стар је ши на над вра чи ма, и сви дру  ги кне-
зо ви ца ра ва ви лон ско га.
4. А кад их ви дје Се де ки ја цар Ју дин и 

сви вој ни ци, по бје го ше и изи ђо ше но ћу 
из гра да по крај вр та цар ско га на вра та 
ме ђу два зи да; и иђа ху пре ко по ља.
5. А вој ска хал деј ска го ња ше их, и сти же 

Се де ки ју у по љу је ри хон ском, и ухва-
тив ши га до ве до ше га к На ву хо до но со ру 
ца ру ва ви лон ском у Ри влу у зе мљи емат-
ској, те му су ди.

6. И за кла цар ва ви лон ски си но ве Се де-
ки ји не у Ри вли на ње го ве очи, и све знат не 
љу де од Ју де по кла цар ва ви лон ски.
7. Иза то га Се де ки ји ис ко па очи, и све за 

га у дво је ве ри ге мје де не, да га од ве де у 
Ва ви лон.
8. А дом ца рев и до мо ве на род не по па-

ли ше Хал деј ци ог њем, и зи до ве је ру са-
лим ске рас ко па ше.
9. А оста так на ро да што оста у гра ду и 

пре бје ге ко ји пре бје го ше к ње му, оста так 
на ро да што бје ше остао, од ве де Не ву зар-
дан за по вјед ник стра жар ски у Ва ви лон.
10. Са мо нај си ро ма шни је из на ро да, ко ји 

ни шта не ма ху, оста ви *Не ву зар дан за по-
вјед ник стра жар ски у †зе мљи Ју ди ној, и 
да де им та да ви но гра де и њи ве.

*2.О цар. 25,11. †Јер. 40,7.
11. А На ву хо до но сор цар ва ви лон ски 

за по вје ди за Је ре ми ју Не ву зар да ну за по-
вјед ни ку стра жар ском го во ре ћи:
12. Узми га и гле дај га до бро, и не чи ни 

му зла, не го му чи ни што ти год ка же.
13. И по сла ше Не ву зар дан за по вјед ник 

стра жар ски и Не ву са зван, стар је ши на 
над дво ра ни ма, и Нер гал-Са ре сер, стар-
је ши на над вра чи ма, и сви кне зо ви ца ра 
ва ви лон ско га,
14. По сла ше, те узе ше *Је ре ми ју из три-

је ма од †там ни це, и пре да ше га ‡Го до ли ји 
си ну Ахи ка ма си на Са фа но ва да га од-
ве де ку ћи; та ко оста ме ђу на ро дом.

*Јер. 26,24. †Јер. 38,28. ‡Јер. 40,5.
15. А Је ре ми ји до ђе ри јеч Го спод ња кад 

бје ше за тво рен у три је му од там ни це го-
во ре ћи:
16. Иди и ре ци *Ав де ме ле ху Ети о пља-

ни ну го во ре ћи: Ова ко ве ли Го спод над 
вој ска ма Бог Изра и љев: Ево Ја ћу учи-
ни ти да се збу ду ри је чи мо је то ме гра ду 
на зло, а не на до бро, и на вр ши ће се пред 
то бом у онај дан. *Јер. 38,7.
17. Али ћу те бе из ба ви ти у онај дан, го-

во ри Го спод, и не ћеш би ти пре дан у ру ке 
љу ди ма ко јих се бо јиш.
18. Јер ћу те до и ста са чу ва ти, те не ћеш 

па сти од *ма ча, и би ће ти ду ша тво ја мје-
сто пли је на за то што си се по у здао у Ме, 
го во ри †Го спод. *Јер. 21,9.  живот  †Ру та 2,12.
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Јеремија остаје код намјесника Годолије
у земљи. Годолија не вјерује у завјеру

против својега живота.

40.Ри јеч ко ја до ђе *Је ре ми ји од 
Го спо да кад га Не ву зар дан 

за по вјед ник стра жар ски пу сти из Ра ме 
узев ши га по што бје ше око ван у ве ри ге 
ме ђу сви јем ро бљем је ру са лим ским и Ју-
ди ни јем, ко је се во ђа ше у Ва ви лон.

*Јер. 39,14.
2. И узев ши за по вјед ник стра жар ски Је-

ре ми ју ре че му: Го спод Бог твој из ре че 
ово зло за ово мје сто;
3. И на не се и учи ни ка ко ре че, јер згри-

је ши сте Го спо ду и не слу ша сте гла са Ње-
го ва, за то вас сна ђе ово.
4. Али са да, ево, ја те опра штам да нас 

ве ри га што су ти на ру кама; ако ти је во ља 
по ћи са мном у Ва ви лон, хо ди, ја ћу се 
бри ну ти за те; ако ли ти ни је во ља по ћи 
са мном у Ва ви лон, а ти не мој; ево, сва ти 
је зе мља отво ре на, иди ку да год хо ћеш и 
ку да ти је дра го. ослобађам
5. Или ако останеш, оти ди к ње му, Го до-

ли ји си ну Ахи ка ма си на Са фа но ва, ко је га 
је по ста вио цар ва ви лон ски над гра до-
ви ма Ју ди ни јем, и оста ни с њим ме ђу на-
ро дом, или иди ку да ти је дра го. И да де му 
за по вјед ник стра жар ски бра шње ни це и 
дар, и от пу сти га. хране
6. И та ко до ђе Је ре ми ја ка Го до ли ји си ну 

Ахи ка мо ву у Ми спу, и оста с њим у на-
ро ду, ко ји још оста у зе мљи.
7. А све вој во де што бје ху у по љу и љу ди 

њи хо ви кад чу ше да је цар ва ви лон ски 
по ста вио Го до ли ју си на Ахи ка мо ва над 
зе мљом, и да је на ње му оста вио љу де и 
же не и дје цу из ме ђу си ро ма шно га на ро да 
у зе мљи, ко ји не би од ве ден у Ва ви лон,
8. До ђо ше у Ми спу ка Го до ли ји Исма и ло 

син Не та ни јин и Јо а нан и Јо на тан си но ви 
Ка ри ји ни, и Се ра ја син Та ну ме тов, и си-
но ви Јо фи је Не то фа ћа ни на, и Је за ни ја син 
не ко га Ма ха ћа ни на, они и љу ди њи хо ви.
9. И за кле се Го до ли ја син Ахи ка ма си на 

Са фа но ва њи ма и љу ди ма њи хо ви јем го-
во ре ћи: Не бој те се слу жбе Хал деј ци ма; 
оста ни те у зе мљи, и слу жи те ца ру ва ви-
лон ском, и до бро ће вам би ти.

10. А ја ево ћу ста ја ти у Ми спи да до че-
ку јем Хал деј це ко ји ће до ла зи ти к на ма; а 
ви бе ри те ви но гра де и во ће и уље, и оста-
вљај те у су до ве сво је, и стој те у гра до ви ма 
сво јим ко је др жи те.
11. Та ко и сви Ју деј ци, ко ји би ја ху ме ђу 

Мо ав ци ма и си но ви ма *Амо но ви јем и 
Едо м  ци ма и по †сви јем зе мља ма, чув ши да 
је цар ва ви лон ски оста вио Оста так у Ју  де ји 
и по ста вио над њи ма Го до ли ју си на Ахи-
ка ма си на Са фа но ва, *Јер. 41,10. †Јер. 24,9.
12. Вра ти ше се сви Ју деј ци из сви јех мје-

ста ку да би ја ху ра заг на ни, и до ђо ше у зе-
мљу Ју ди ну ка Го до ли ји у Ми спу, и на-
бра ше ви на и во ћа вр ло мно го.
13. А Јо а нан син Ка ри јин и све вој во де 

што бје ху у по љу до ђо ше ка *Го до ли ји у 
Ми спу, *Јер. 41,1.
14. И ре ко ше му: Знаш ли да је Ва лис цар 

си но ва *Амо но ви јех по слао Исма и ла си на 
Не та ни ји на да те уби је? Али им не по вје-
ро ва Го до ли ја син Ахи ка мов. *Јер. 41,10.
15. Та да Јо а нан син Ка ри јин ре че Го до-

ли ји на са мо у Ми спи го во ре ћи: Идем да 
уби јем Исма и ла си на Не та ни ји на, ни ко 
не ће до зна ти. За што да те уби је и да се ра-
си ју сви Ју деј ци ко ји су се ску пи ли око 
те бе и да про пад не Оста так Ју дин?
16. Али Го до ли ја син Ахи ка мов ре че Јо а-

на ну си ну Ка ри ји ну: Не мој то чи ни ти, јер 
ни је исти на што ка жеш за Исма и ла.

Исмаило убија Годолију и више Јудејаца 
и Халдејаца. Јоанан га гони. 
Јудејци хоће да иду у Мисир.

41.А сед мо га мје се ца до ђе *Исма-
и ло син Не та ни је си на Ели-

са ми на, цар ско га ро да, и кне зо ви ца ре ви, 
де сет љу ди с њим, ка †Го до ли ји си ну Ахи-
ка мо ву у ‡Ми спу, и је до ше он дје у Ми спи 
с њим. *2.О цар. 25,25. †Јер. 40,6. ‡Јер. 40,8.
2. По том уста Исма и ло син Не та ни јин 

и де сет љу ди што би ја ху с њим, и уби ше 
ма чем Го до ли ју си на Ахи ка ма си на Са фа-
но ва; та ко по гу би ше оно га ко га бје ше по-
ста вио цар ва ви лон ски над зе мљом.
3. И све Ју деј це ко ји би ја ху с њим, с Го-

до ли јом, у Ми спи, и Хал деј це ко ји се за те-
ко ше он дје, вој ни ке, по би Исма и ло.
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4. А сју тра дан по што уби Го до ли ју, док 
још ни ко не до зна,
5. До ђо ше љу ди из Си хе ма, из Си ло ма 

и из Са ма ри је, осам де сет љу ди, обри ја не 
бра де и раз др ти јех ха љи на и ис па ра ни по 
ти је лу, и има ху у ру ка ма дар и кад, да при-
не су у дом Го спод њи.
6. Та да Исма и ло син Не та ни јин изи ђе 

им на су срет из Ми спе и иђа ше пла чу ћи, 
и сре тав ши се с њи ма ре че им: Хо ди те ка 
Го до ли ји си ну Ахи ка мо ву.
7. А кад до ђо ше усред гра да, по кла их 

Исма и ло син Не та ни јин с љу ди ма ко ји 
би ја ху с њим и ба ци их у ја му.
8. А ме ђу њи ма се на ђе де сет љу ди ко ји 

ре ко ше Исма и лу: Не мој нас по гу би ти, 
јер има мо са кри ве но бла го у по љу, пше-
ни це и јеч ма и уља и ме да. И оста ви их, и 
не по би их с бра ћом њи хо вом.
9. А ја ма у ко ју по ба ца Исма и ло сва тје-

ле са љу ди ко је по би уз Го до ли ју би ја ше 
она ко ју на чи ни цар Аса бо је ћи се Ва се 
ца ра Изра и ље ва; и Исма и ло син Не та ни-
јин на пу ни је по би је ни јех љу ди.
10. И за ро би *Исма и ло сав оста так на-

ро да што би ја ше у Ми спи, †кће ри ца ре ве 
и сав на род што бје ше остао у Ми спи, над 
ко јим бје ше ‡по ста вио Не ву зар дан за по-
вјед ник стра жар ски Го до ли ју си на Ахи-
ка мо ва; и за ро бив ши их Исма и ло син 
Не та ни јин по ђе да при је ђе к си но ви ма 
Амо но ви јем. *Јер. 40,14. †Јер. 43,6. ‡Јер. 40,7.
11. Али *Јо а нан син Ка ри јин и све †вој-

во де што би ја ху с њим чу ше све зло што 
учи ни Исма и ло син Не та ни јин.

*Јер. 40,13. †Јер. 40,7.
12. Та да узе ше све сво је љу де и по ђо ше да 

уда ре на Исма и ла си на Не та ни ји на, ко-
је га на ђо ше код *ве ли ке во де у Га ва о ну.

*2.Сам. 2,13.
13. И сав на род што бје ше с Исма и лом 

кад ви дје Јо а на на си на Ка ри ји на и све 
вој во де што бје ху с њим, об ра до ва се,
14. И сав на род што Исма и ло за ро би из 

Ми спе обр ну се и оти де к Јо а на ну си ну 
Ка ри ји ну.
15. А Исма и ло син Не та ни јин по бје же с 

осам љу ди од Јо а на на, и оти де к си но ви ма 
Амо но ви јем.

16. И та ко Јо а нан син Ка ри јин и све вој-
во де што би ја ху с њим узе ше сав оста так 
на ро да што по вра ти ше од Исма и ла си на 
Не та ни ји на, ко ји убив Го до ли ју си на Ахи-
ка мо ва бје ше их од вео из Ми спе, вој ни ке 
и же не и дје цу и дво ра не, и од ве до ше их 
из Га ва о на;
17. И оти шав ши ста до ше у го сти о ни ци 

Хи ма мо вој код Ви тле је ма, да би оти шли 
и пре шли у Ми сир,
18. Због Хал де ја ца, јер их се бо ја ху, што 

Исма и ло син Не та ни јин уби *Го до ли ју 
си на Ахи ка мо ва, ко је га бје ше по ста вио 
цар ва ви лон ски над зе мљом. *Јер. 40,5.

Јеремија по заповијести Господњој 
забрањује Јоанану и другијем 

Јудејцима да иду у Мисир.

42.По том до ђо ше све *вој во де и 
†Јо а нан син ‡Ка ри јин и Је-

за ни ја син Оса јин, и сав на род, ма ло и 
ве ли ко, *Јер. 40,13. †Јер. 40,8. ‡Јер. 41,11.
2. И ре ко ше Је ре ми ји про ро ку: Пу сти 

пре да се на шу мол бу, и по мо ли се за нас 
Го спо ду Бо гу сво је му, за сав овај Оста так, 
јер нас је оста ло ма ло од мно гих, као што 
нас очи тво је ви де,
3. Да би нам по ка зао Го спод Бог твој пут 

ко јим ће мо ићи и шта ће мо ра ди ти.
4. А Је ре ми ја про рок ре че им: По слу-

ша ћу; ево, по мо ли ћу се Го спо ду Бо гу ва-
ше му по ва шим ри је чи ма, и што вам од-
го во ри Го спод ка за ћу вам, не ћу вам за та-
ји ти ни ри је чи.
5. А они ре ко ше Је ре ми ји: Го спод не ка 

нам је Свје док исти нит и вје ран да ће мо 
чи ни ти све што ти Го спод Бог твој за по-
вје ди за нас.
6. Би ло до бро или зло, по слу ша ће мо ри-

јеч Го спо да Бо га сво је га ка ко је му те ша-
ље мо, да би нам до бро би ло кад по слу-
ша мо глас Го спо да Бо га сво је га.
7. А по сли је де сет да на до ђе ри јеч Го-

спод ња Је ре ми ји;
8. Те са зва Јо а на на си на Ка ри ји на и све 

вој во де што би ја ху с њим, и сав на род, 
ма ло и ве ли ко,
9. И ре че им: Ова ко ве ли Го спод Бог 

Изра и љев, ка ко је му ме по сла сте да из не-
сем пре да Њ мол бу ва шу:

ЗА
Ш

ТИ
ТА
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10. Ако оста не те у овој *зе мљи, са зи да ћу 
вас, и не ћу вас ра зо ри ти, и на са ди ћу вас и 
не ћу вас ис три је би ти; јер ми је жао са зла 
ко је сам вам учи нио. *Јер. 24,6.
11. Не бој те се ца ра ва ви лон ско га, од ко-

је га страхујете; не бој те га се, го во ри *Го-
спод, јер сам Ја с ва ма да вас са чу вам и да 
вас из ба вим из ње го ве ру ке. *4.Мој. 14,9.
12. И учи ни ћу вам ми лост да се сми лу је 

на вас, и вра ти вас у зе мљу ва шу.
13. Ако ли ре че те: Не ће мо да оста не мо 

у тој зе мљи, не слу ша ју ћи гла са Го спо да 
Бо га сво је га,
14. Го во ре ћи: Не, не го иде мо у зе мљу ми-

сир ску, да не ви ди мо ра та и гла са труб-
но га не чу је мо и не бу де мо глад ни хље ба, 
и он дје ће мо се на се ли ти,
15. Он да чуј те ри јеч Го спод њу, ко ји сте 

оста ли од Ју де; ова ко ве ли *Го спод над 
вој ска ма Бог Изра и љев: Ако ви окре не те 
ли це сво је да иде те у Ми сир и оти де те да 
се на се ли те он дје, *5.Мој. 17,16.
16. Он дје ће вас у зе мљи ми сир ској сти-

гну ти мач ко је га се бо ји те, и глад, због 
ко је се бри не те, го ни ће вас он дје у Ми-
си ру и он дје ће те по мри је ти.
17. И сви љу ди ко ји су окре ну ли ли це 

сво је да иду у Ми сир да се он дје на се ле, из-
ги ну ће од *ма ча и од гла ди и од по мо ра, и 
ни је дан их не ће оста ти ни ти ће ко ји уте ћи 
од зла ко је ћу пу сти ти на њих. *Јер. 44,28.
18. Јер ова ко ве ли Го спод над вој ска ма 

Бог Изра и љев: Као што се *гњев Мој и ја-
рост Мо ја из ли на ста нов ни ке је ру са лим-
ске, та ко ће се из ли ти гњев Мој на вас, ако 
оти де те у Ми сир, и би ће те уклин и †чу до и 
‡кле тва и руг, и не ће те ви ше ви дје ти ово га 
мје ста. *2.Днев. 34,25. †Јер. 18,16. ‡Јер. 44,8.
19. *Го спод вам го во ри, Оста ци Ју ди ни, 

не иди те у Ми сир. Знај те да вам Ја свје до-
чим да нас. *5.Мој. 17,16.
20. Јер ва ра сте сами себе кад ме по сла-

сте ка Го спо ду Бо гу сво је му ре кав ши: По-
мо ли се за нас Го спо ду Бо гу на ше му, и 
ка ко ре че Го спод Бог наш, ја ви нам и учи-
ни ће мо.
21. А кад вам ја вих да нас, не ће те да по-

слу ша те гла са Го спо да Бо га сво је га ни ти 
ишта што ми за по вје ди за вас.

22. Знај те, да кле, да ће те из ги ну ти од 
*ма ча и од гла ди и од по мо ра на мје сту 
ку да сте ра ди оти ћи да се ста ни те.

*Је зек. 6,11.
Јудејци против опомене Божије иду у 

Мисир и узимају са собом самога 
пророка, који тамо прориче 

упад Навуходоносоров.

43.А кад из го во ри Је ре ми ја све му 
на ро ду све ри је чи Го спо да 

Бо га њи хо ва, ко је му Го спод Бог њи хов 
за по вје ди за њих, све те ри је чи,
2. Та да Аза ри ја син Оса јин и Јо а нан син 

Ка ри јин и сви они љу ди охо ли ре ко ше 
Је ре ми ји го во ре ћи: Ни је исти на што го-
во риш; ни је те по слао Го спод Бог наш да 
нам ка жеш: Не иди те у Ми сир да се он дје 
ста ни те.
3. Не го Ва рух син Ни ри јин под го ва ра те 

на нас да нас пре да у ру ке Хал деј ци ма да 
нас по гу бе или да нас пре се ле у Ва ви лон.
4. И та ко Јо а нан син Ка ри јин и све вој-

во де и сав на род не по слу ша ше гла са Го-
спод ње га да оста ну у зе мљи Ју ди ној.
5. Не го Јо а нан син Ка ри јин и све вој во де 

узе ше сав Оста так Ју дин ко ји се би ја ше 
вра тио да жи ви у зе мљи Ју ди ној из сви јех 
на ро да у ко је би ја ху ра заг на ни,
6. Љу де и же не и дје цу и кће ри ца ре ве, и 

све ду ше што би ја ше оста вио Не ву зар дан 
за по вјед ник стра жар ски с Го до ли јом си-
ном Ахи ка ма си на Са фа но ва, и Је ре ми ју 
про ро ка и Ва ру ха си на Ни ри ји на,
7. И оти до ше у зе мљу ми сир ску, јер не 

по слу ша ше гла са Го спод ње га; и до ђо ше 
до Таф не са.
8. И до ђе ри јеч Го спод ња Је ре ми ји у Таф-

не су го во ре ћи:
9. Узми у ру ке ве ли ко га ка ме ња, и по криј 

га ка лом у пе ћи за опе ке што је на вра-
ти ма до ма фа ра о но ва у Таф не су да ви де 
Ју деј ци;
10. И ре ци им: Ова ко ве ли Го спод над вој-

ска ма Бог Изра и љев: Ево, Ја ћу по сла ти и 
до ве сти *На ву хо до но со ра ца ра ва ви лон-
ско га слу гу сво је га, и мет ну ћу при је сто 
ње гов на ово ка ме ње ко је са крих, и ра за-
пе ће цар ски ша тор свој на ње му. *Јер. 27,6.
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11. Јер ће до ћи и за тр ти *зе мљу ми сир-
ску; ко бу де за †смрт оти ћи ће на смрт, ко 
за роп ство, у роп ство, ко за мач, под мач.

*Јер. 44,13. †Јер. 15,2.
12. И рас па ли ћу *огањ у ку ћа ма бо го ва 

ми сир ских; и по па ли ће их и од ве шће их 
у роп ство, и огр ну ће се зе мљом †ми сир-
ском као што се па стир огр ће пла штем 
сво јим, и оти ћи ће одан де с ми ром.

*Јер. 49,27. †Иса. 19,1; 2.Мој. 12,12.
13. И из ло ми ће сту бо ве у до му сун ча ном 

што је у зе мљи ми сир ској, и ку ће бо го ва 
ми сир ских по па ли ће ог њем.

Бог пријети Јудејцима у Мисиру
због њихова идолопоклонства

тешкијем казнама.

44.Ри јеч ко ја до ђе Је ре ми ји за све 
Ју деј це ко ји жи вља ху у *зе мљи 

ми сир ској, ко ји жи вља ху у †Миг до лу и у 
Таф не су и у Но фу и у зе мљи ‡Па тро су, го-
во ре ћи: *Јер. 43,7. †2.Мој. 14,2. ‡Иса. 11,11.
2. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма Бог 

Изра и љев: Ви ви дје сте све зло што на-
ве дох на Је ру са лим и на све гра до ве Ју-
ди не, и ево су да нас пу сти и не ма ни ко га 
да жи ви у њи ма,
3. За зло ћу њи хо ву ко ју чи ни ше да би Ме 

гње ви ли хо де ћи да ка де и слу же дру гим 
бо го ви ма, ко јих не зна ше ни они ни ви 
ни оци ва ши.
4. И слах к ва ма све слу ге сво је про ро ке 
за ра на јед на ко го во ре ћи: Не чи ни те то га 

га да, на ко ји мр зим. благовремено
5. Али не по слу ша ше ни ти при гну ше 

уха сво је га да се вра те од зло ће сво је, да 
не ка де дру гим бо го ви ма. привољеше
6. За то се из ли ја рост Мо ја и гњев Мој, 

и раз гор је се у гра до ви ма Ју ди ни јем и по 
ули ца ма је ру са лим ским, те по ста ше ра-
зва ли не и пу стош, као што се ви ди да нас.
7. А са да ова ко ве ли Го спод Бог над вој-

ска ма, Бог Изра и љев: За што са ми се би 
чи ни те та ко ве ли ко зло да ис три је би те из 
Ју де љу де и же не, дје цу и ко ја си са ју, да не 
оста не у вас остат ка,
8. Гње ве ћи ме дје ли ма ру ку сво јих, ка-

де ћи дру гим бо го ви ма у зе мљи ми сир-
ској, у ко ју до ђо сте да се ста ни те да би сте 

се ис три је би ли и по ста ли кле тва и руг у 
сви јех на ро да на Зе мљи.
9. Је сте ли за бо ра ви ли зла ота ца сво јих и 

зла ца ре ва Ју ди ни јех и зла же на њи хо ви-
јех, и сво ја зла и зла же на сво јих, ко ја чи-
ни ше у зе мљи Ју ди ној и по ули ца ма је ру-
са лим ским?
10. Не по ко ри ше се до да нас ни ти се по-

бо ја ше, ни ти хо ди ше по Мом за ко ну и 
уред ба ма Мо јим, ко је ста вих пред вас и 
пред оце ва ше.
11. За то ова ко ве ли Го спод над вој ска ма 

Бог *Изра и љев: Ево, Ја ћу вам обра ти ти 
ли це сво је на зло, да ис три је бим све Ју-
деј це. *3.Мој. 17,10.
12. И узе ћу оста так *Ју дин, ко ји окре ну 

ли це сво је да иде у †зе мљу ‡ми сир ску да 
се он дје ста ни, и из ги ну ће сви; у зе мљи ће 
ми сир ској па сти и из ги ну ти од ма ча и од 
гла ди, ма ло и ве ли ко, из ги ну ће од ма ча и 
од гла ди, и би ће уклин и чу до и про клет-
ство и руг. *Зах. 8,13. †Јер. 18,16. ‡Јер. 2,18.
13. И по хо ди ћу оне ко ји на ста ва ју у *зе-

мљи ми сир ској, као што сам по хо дио Је ру-
са лим, ма чем, гла ђу и по мо ром; *Јер. 43,11.
14. И ни је дан од Остат ка Ју ди на, што оти-

до ше у зе мљу ми сир ску да се он дје ста не, 
не ће уте ћи ни ти се из ба ви ти да се вра те 
у зе мљу Ју ди ну, у ко ју се же ле вра ти ти да 
се на се ле; јер се не ће вра ти ти, осим ко ји 
по бјег ну.
15. Та да од го во ри ше *Је ре ми ји сви љу ди 

ко ји зна ђа ху да же не њи хо ве ка де дру гим 
бо го ви ма, и све же не, ко јих ста ја ше он дје 
ве лик збор, и сав на род што жи вља ше у 
зе мљи ми сир ској, у Па тро су, го во ре ћи:

*Јер. 44,24.
16. Што нам ка за у име Го спод ње, не ће мо 

те по слу ша ти;
17. Не го ће мо чи ни ти све што је иза шло из 

на ших уста ка де ћи ца ри ци не бе ској и ље-
ва ју ћи јој на ље ве, као што смо чи ни ли ми 
и оци на ши, ца ре ви на ши и кне зо ви на ши 
по гра до ви ма Ју ди ни јем и по ули ца ма је-
ру са лим ским, јер би ја смо си ти хље ба и би-
ја ше нам до бро и зла не ви ђа смо.
18. А откад пре ста смо ка ди ти ца ри ци 

не бе ској и ље ва ти јој на ље ве, ни шта не-
ма мо и ги не мо од ма ча и од гла ди.
19. И кад ка ди мо ца ри ци не бе ској и ље-

ва мо јој на ље ве, еда ли јој без гла ва ра сво-
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јих пе че мо ко ла че слу же ћи јој и ље ва мо 
јој на ље ве?
20. Та да ре че Је ре ми ја све му на ро ду, љу-

ди ма и же на ма, и све му на ро ду, ко ји му 
она ко од го во ри ше, го во ре ћи:
21. Еда ли се не опо ме ну Го спод ка да, ко-

јим ка ди сте у гра до ви ма Ју ди ни јем и по 
ули ца ма је ру са лим ским ви и оци ва ши, 
ца ре ви ва ши и кне зо ви ва ши и на род зе-
маљ ски, и не до ђе ли Му у ср це?
22. И не мо же *Го спод ви ше под но си ти 

зло ће дје ла ва ших и га до ва ко је чи ни сте, 
те †зе мља ва ша по ста пу стош и ‡чу до и 
про клет ство, да ни ко не жи ви у њој, ка ко 
се ви ди да нас. *1.Мој. 6,3. †Јер. 25,11. ‡Јер. 25,18.
23. За то што ка ди сте и што гри је ши сте 

Го спо ду и не слу ша сте гла са Го спод ње га, 
и по за ко ну Ње го ву и уред ба ма Ње го-
ви јем и свје до чан стви ма Ње го ви јем не 
хо ди сте, за то вас за де си ово зло, ка ко се 
ви ди да нас.
24. Још ре че Је ре ми ја све му на ро ду и 

сви јем же на ма: Чуј те ри јеч Го спод њу, сви 
Ју деј ци, ко ји сте у *зе мљи ми сир ској.

*Јер. 43,7.
25. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма Бог 

Изра и љев го во ре ћи: Ви и же не ва ше ре-
ко сте усти ма сво јим и ру ка ма сво јим из-
вр ши сте го во ре ћи: Из вр шава ће мо за вје-
 те сво је што за вје то ва смо ка де ћи ца ри ци 
не бе ској и ље ва ју ћи јој на ље ве. До и ста 
ис пу ни сте за вје те сво је и из вр ши сте.
26. За то чуј те Ју деј ци ри јеч Го спод њу, сви 

Ју деј ци ко ји ста ну је те у зе мљи ми сир ској: 
Ево, Ја се за кли њем ве ли ким име ном сво-
јим, ве ли *Го спод, да се име Мо је не ће ви-
 ше из ри ца ти усти ма ни јед но га Ју деј ца у 
свој зе мљи ми сир ској да би ре као: Та ко 
да је жив Го спод Го спод! *Је зек. 20,39.
27. Ево, Ја ћу па зи ти на њих зла ра ди, не 

до бра ра ди, и Ју деј ци ко ји су у *зе мљи ми-
сир ској сви ће ги ну ти од ма ча и од гла ди, 
до кле их не бу де ни јед но га. *Јер. 5,19.
28. А ко ји уте ку од ма ча, вра ти ће се из 

*зе мље †ми сир ске у зе мљу Ју ди ну, ма ло 
њих, јер сав оста так Ју дин, што оти до ше 
у зе мљу ми сир ску да се он дје на ста не, по-
зна ће чи ја ће се ‡ри јеч на вр ши ти, Мо ја 
или њи хо ва.

*3.Мој. 26,44. †Иса. 27,13. ‡Авак. 3,2.

29. А ово да вам је знак, го во ри Го спод, да 
ћу вас по хо ди ти на том мје сту да зна те да 
ће се до и ста ис пу ни ти ри је чи Мо је ва ма 
на зло;
30. Ова ко ве ли *Го спод: Ево, Ја ћу да ти 

†фа ра о на Ва фри ја ца ра ми сир ско га у ру ке 
не при ја те љи ма ње го ви јем и у ру ке они јем 
ко ји тра же ду шу ње го ву, као што сам дао 
‡Се де ки ју ца ра Ју ди на у ру ке На ву хо до но-
со ру ца ру ва ви лон ском, не при ја те љу ње-
го ву и ко ји тра жа ше ду шу ње го ву.

*Је зек. 29,3. †Јер. 46,25.  живот  ‡Јер. 39,5.

Пророк тјеши Варуха Божијим 
обећањем да ће му поштедјети живот.

45.Ри јеч ко ју ре че *Је ре ми ја про-
рок †Ва ру ху си ну ‡Ни ри ји ну, 

кад пи са ше ове ри је чи у књи гу из уста Је-
ре ми ји ни јех, че твр те го ди не Јо а ки ма си-
на Јо си ји на, го во ре ћи:

*Јер. 36,1. †Јер. 36,4. ‡Јер. 36,32.
2. Ова ко ве ли Го спод Бог Изра и љев за 

те бе, Ва ру ше:
3. Ре као си: Те шко ме ни, јер Го спод до-

да де ми жа лост на ту гу; из не мо гох уз ди-
шу ћи, и ми ра не на ла зим.
4. Ре ци му ово: Ова ко ве ли Го спод: Ево, 

што сам са гра дио Ја раз гра ђу јем, и што 
сам по са дио ис ко ре ња вам по свој тој 
зе мљи.
5. А ти ли ћеш тра жи ти се би ве ли ке 

ства ри? Не тра жи; јер ево, Ја ћу пу сти ти 
зло на сва ко ти је ло, го во ри Го спод; али 
ћу те би да ти ду шу тво ју мје сто пли је на 
у сви јем мје сти ма, ку да оти деш. живот

Прорицање о пропасти Мисираца. 
Утјеха Израиљу.

46.Ри јеч Го спод ња ко ја до ђе Је ре-
ми ји про ро ку за на ро де:

2. За Ми сир це, за вој ску фа ра о на Не ха-
о на ца ра ми сир ско га, ко ја би ја ше на ре ци 
Ефра ту код Хар ке ми са, и раз би је На ву-
хо до но сор цар ва ви лон ски че твр те го-
ди не Јо а ки ма си на Јо си ји на ца ра Ју ди на.
3. При пра ви те шти те и шти ти ће, и иди те 

у бој;
4. Пре жи те ко ње, и по ја ши те, ко њи ци; 

по ста ви те се са шље мо ви ма; утри те ко-
пља, обла чи те се у окло пе.
5. За што их ви дим гдје се по пла ши ше, 

вра ћа ју се на траг, ју на ци њи хо ви по ло-
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ми ше се и бје же без об зи ра? Страх је от-
сву да, го во ри Го спод.
6. Да не уте че ла ки, ни ти се из ба ви ја ки; 

да се на сје ве ру на бри је гу ри је ке Ефра та 
спо так ну и пад ну.
7. Ко је то што се ди же као по ток, и во де 

му се ко ле ба ју као ри је ке?
8. Ми сир се ди же као по ток и ње го ве се 

во де ко ле ба ју као ри је ке; и ве ли: Идем, 
по  кри ћу зе мљу, за тр ћу град и оне ко ји 
жи ве у ње му.
9. Из ла зи те, ко њи, бје сни те, ко ла; и не ка 

иза ђу ју на ци, Ху си и Фу ди, ко ји но се шти-
то ве, и Лу де ји, ко ји но се и на те жу лук.
10. Јер је овај дан Го спо ду Го спо ду над 

вој ска ма дан осве те, да се осве ти не при-
ја те љи ма сво јим; мач ће их про ждри је ти 
и на си ти ће се и опи ће се кр вљу њи хо-
вом; јер ће би ти *жр тва Го спо да Го спо да 
над вој ска ма у зе мљи сје вер ној на ри је ци 
Еуфра ту. *Иса. 34,6.
11. Изи ђи у Га лад и узми *бал са ма, дје-

вој ко †кће ри ми сир ска; за лу ду су ти мно-
 ги ли је ко ви, не ћеш се из ли је чи ти.

*Јер. 8,22. †Иса. 47,1.
12. На ро ди чу ше сра мо ту тво ју, и ви ке 

тво је пу на је *зе мља, јер се спо ти чу ју нак 
о ју на ка, те обо ји ца па да ју. *Јер. 47,2.
13. Ри јеч ко ју ре че *Го спод Је ре ми ји про-

ро ку о до ла ску †На ву хо до но со ра ‡ца ра 
ва ви лон ско га да по тре зе мљу ми сир ску:

*Иса. 19,1. †Јер. 43,10. ‡Је зек. 29,19.
14. Ја ви те у Ми си ру, и огла си те у Миг-

до лу, огла си те и у Но фу и у Таф не су, и ре-
ци те: Ста ни и при пра ви се, јер мач про-
ждри је што је око те бе.
15. За што се по ва ља ше ју на ци тво ји? Не 

сто је, јер их Го спод оба ра.
16. Чи ни, те се мно ги спо ти чу и па да ју је-

дан на дру го га, и го во ре: Уста ни да се вра-
ти мо к на ро ду сво је му и на по стој би ну 
сво ју ис пред *ма ча на сил ни ко ва.

*3.Мој. 26,37.
17. Ви чу он дје: Фа раон цар ми сир ски 

про па де, про ђе му рок.
18. Та ко да сам Ја жив, го во ри Цар, ко-

је му је име *Го спод над вој ска ма; као Та-
вор ме ђу го ра ма и као Кар мил на мо ру 
до ћи ће. *Иса. 48,2.

19. Спре ми што ти тре ба да се се лиш, 
ста нов ни це, *кће ри ми сир ска; јер ће Ноф 
опу стје ти и спа ли ће се да не ће ни ко жи-
вје ти у ње му. *Јер. 48,18.
20. Ми сир је ли је па ју ни ца; али по ги бао 

иде, иде са сје ве ра.
21. И на јам ни ци су ње го ви усред ње га 

као те о ци уго је ни, али се и они обр ну ше 
и по бје го ше, не оста ше, јер до ђе на њих 
дан не сре ће њи хо ве, ври је ме по хо ђе ња 
њи хо ва.
22. Глас ће њи хов ићи као зми ји њи, јер 

они иду с вој ском и до ћи ће са сје ки ра ма 
на њ као они ко ји си је ку др ва.
23. И они ће по сје ћи шу му ње го ву, го-

во ри Го спод, ако јој и не ма мје ре, јер их је 
ви ше не го ска ка ва ца и не ма им бро ја.
24. По сра ми се кћи ми сир ска, пре да на је 

у ру ке на ро ду сје вер ном.
25. Го во ри *Го спод над вој ска ма Бог 

Изра и љев: Ево, Ја ћу по хо ди ти људ ство у 
Но ји, и †фа ра о на и Ми сир и бо го ве ње-

го ве и ца ре ве ње го ве, фа ра о на и све ко ји 
се узда ју у њ. *Је зек. 30,13.  Теба  †Јер. 44,30.
26. И да ћу их у ру ке они ма ко ји тра же 

*ду шу њи хо ву, у ру ке На ву хо до но со ру 
ца ру ва ви лон ском и у ру ке слу га ма ње-
го ви јем; а по сли је ће би ти на се љен као 
при је, го во ри †Го спод. *Јер. 44,30. †Иса. 19,4.
27. А ти се не бој, слу го мој *Ја ко ве, и не 

пла ши се, Изра и љу, јер ево Ја ћу те из ба-
ви ти из даљ не зе мље и потомство тво је 
из зе мље роп ства ње го ва; и Ја ков ће се 
вра ти ти и по чи ва ће, и би ће ми ран и ни ко 
га не ће пла ши ти. *Иса. 44,2.
28. Ти се не бој, слу го мој Ја ко ве, го во ри 

Го спод, јер сам Ја с то бом; јер ћу учи ни ти 
крај сви јем на ро ди ма, у ко је те прог нах, 
али те би не ћу учи ни ти кра ја, не го ћу те 
по ка ра ти с мје ром, а не ћу те оста ви ти са-
сви јем без ка ра.

Прорицање о пропасти Филистеја, 
Тира и Сидона.

47.Ри јеч Го спод ња ко ја до ђе Је ре-
ми ји про ро ку за Фи ли сте је 

при је не го фа раон осво ји *Га зу. *Јер. 25,20.
2. Ова ко ве ли Го спод: Ево, во да до ла зи са 

сје ве ра, и би ће као по ток ко ји се раз ље ва, 
и по то пи ће зе мљу и што је у њој, град и 

КЊИ ГА ПРО РО КА ЈЕ РЕ МИ ЈЕ,  ГЛ. 46. 47.



– 688 –

оне ко ји жи ве у ње му; и љу ди ће ви ка ти, и 
ри да ће сви ста нов ни ци зе маљ ски.
3. Од то по та ко пи та ја ких ко ња ње го-

ви јех, од тут ња ве ко ла ње го ви јех, и пра-
ске точ ко ва ње го ви јех, не ће се оба зре ти 
оце ви на си но ве, јер ће им ру ке кло ну ти,
4. Од оно га да на ко ји ће до ћи да ис три-

је би све Фи ли сте је и да за тре Тир и Си-
дон и све оста ле по моћ ни ке, јер ће Го спод 
ис три је би ти Фи ли сте је, оста так остр ва 

Каф то ра. вјероватно Крит
5. Оће ла ви ће Га за, про па шће Аска лон 

и оста так до ли не њи хо ве; до кле ћеш се 
*ре за ти? као знак жалости  *Амос 1,7.
6. Ја ох, ма чу Го спод њи, кад ћеш се сми-

ри ти? Вра ти се у ко ри це сво је, ста ни и 
сми ри се.
7. Али ка ко би се сми рио, јер му Го спод 

да де за по ви јест на Аска лон и на при-
мор је; она мо га од ре ди.

Прорицање о пропасти Моава.

48.За *Мо а ва ова ко го во ри Го спод 
над вој ска ма Бог Изра и љев: Те   -

шко Не во ну, јер ће се опу сто ши ти; Ки ри-
ја та јим ће се по сра ми ти и узе ти; Ми згав 
ће се по сра ми ти и пре па сти. *Иса. 15,1.
2. Не ће се ви ше хва ли ти Мо ав Есе во ном; 

јер му зло ми сле: Хо ди те да га ис три је-
би мо да ни је ви ше на род. И ти, Мад ме не, 
опу стје ћеш; мач ће те го ни ти.
3. Чу је се ви ка из Оро на ји ма, пу сто ше ње 

и са ти ра ње ве ли ко.
4. Мо ав се са тре; сто ји ви ка дје це ње го ве.
5. Јер ће се пу тем лу ит ским ди за ти плач 

без пре стан ка; и ка ко се сла зи у Оро на-
јим, не при ја те љи ће чу ти стра шну ви ку:
6. Бје жи те, из ба ви те ду ше сво је, и бу ди те 

као ври јес у пу сти њи. жбунаста биљка
7. Јер што се уздаш у сво ја дје ла и у бла го 

сво је, за то ћеш се и ти узе ти, и Хе мос ће 
оти ћи у роп ство, све ште ни ци ње го ви и 
кне зо ви ње го ви ску па.
8. И до ћи ће за ти рач у сва ки град, не ће 

се са чу ва ти није дан град; до ли на ће про-
па сти и рав ни ца ће се опу сто ши ти, јер Го-
спод ре че.
9. По дај те кри ла Мо а ву, не ка бр зо од-

ле ти; јер ће гра до ви ње го ви опу стје ти да 
не ће ни ко жи вје ти у њи ма.

10. Про клет био ко не мар но ра ди дје ло 
Го спод ње, и про клет ко ус те же мач свој 
од кр ви!
11. Мо ав је био у ми ру од дје тињ ства 

сво је га и по чи вао на дро жди ни сво јој, 
ни ти се пре та као из су да у суд, ни ти је у 
роп ство ишао; за то му оста кус ње гов, и 
ми рис се ње гов ни је про ми је нио. талог
12. За то, ево, иду да ни, го во ри Го спод, да 

му по шљем пре ме та че, ко ји ће га пре-
мет ну ти, и су до ве ње го ве ис пра зни ти и 
мје хо ве ње го ве по ки да ти. премјестити
13. И Мо ав ће се осра мо ти ти с Хе мо са, 

као што се осра мо тио дом Изра и љев с 
*Ве ти ља, га да сво је га. *Амос 5,5; 1.О цар. 12,29.
14. Ка ко го во ри те: Ја ки смо и ју на ци у бо ју?
15. Мо ав ће се опу сто ши ти и гра до ви ће 

ње го ви про па сти, и нај бо љи мла ди ћи ње-
го ви си ћи ће на за кла ње, го во ри цар, ко-
је му је име *Го спод над вој ска ма. *Јер. 51,57.
16. Бли зу је по ги бао Мо а во ва, и зло ње-

го во вр ло хи ти.
17. Жа ли те га сви ко ји сте око ње га, и ко-

 ји год зна те за име ње го во, ре ци те: Ка  ко 
се сло ми ја ки штап, слав на па ли ца?
18. Си ђи са сла ве сво је, и сје дни на мје-

сто за су ше но, *кће ри, ко ја жи виш у Де-
во ну; јер ће за ти рач Мо а вов до ћи на те бе 
и ра ско па ће гра до ве тво је. *Иса. 47,1.
19. Ста ни на пу ту, и по гле дај, ко ја жи виш 

у *Аро и ру, упи тај оно га ко ји бје жи и ону 
ко ја гле да да се из ба ви, ре ци: Што би?

*5.Мој. 2,36.
20. По сра ми се Мо ав; јер се раз би; ри-

дај те и ви чи те; ја ви те у *Ар нон да се Мо ав 
опу сто ши. *4.Мој. 21,13.
21. Јер суд до ђе на зе мљу рав ну, на Олон 

и на Ја су и Ми фат,
22. И на Де вон и на Не вон и на Вет-Де-

вла та јим,
23. И на Ки ри ја та јим и на Вет-Га мул и на 

Вет-Меон,
24. И на Ке ри от и на Во со ру, и на све гра-

до ве зе мље мо ав ске, ко ји су да ле ко и ко ји 
су бли зу.
25. Од би јен је рог Мо а ву, и ми ши ца се 

ње го ва сло ми, го во ри Го спод.
26. Опиј те га, јер се по ди гао на Го спо да; 

не ка се ва ља *Мо ав у бљу во ти ни сво јој, и 
бу де и он пот сми јех. *Јер. 48,39.
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27. Јер ни је ли те би Изра иљ био пот сми-
јех? Је ли се за те као ме ђу лу пе жи ма, те кад 
год го во риш о ње му по ска ку јеш?
28. Оста ви те гра до ве и на се ли те се у 

сти је ни, ста нов ни ци мо ав ски, и бу ди те 
као го лу би ца ко ја се гни је зди у кра ју и 
ра сје ли ни.
29. Чу смо *по нос Мо а вов да је ве о ма по-

но сит, охо лост ње го ву и по нос, раз ме-
та ње ње го во и оби јест ње го ву. *Иса. 16,6.
30. Знам Ја, го во ри Го спод, оби јест ње-

го ву; али не ће би ти та ко; ла жи ње го ве 
не ће учи ни ти ни шта. насилност
31. За то ћу ри да ти за Мо а вом, ви ка ти за 

сви јем Мо а вом, уз ди са ће се за они ма у 
Кир-Ере су.
32. Ви ше не го за Ја зи ром пла ка ћу за то-

бом, ло зо си вам ска; од во де тво је при-
је ђо ше мо ре, до при је ше до мо ра Ја зир-
ско га; за ти рач на па де на ље ти ну тво ју и 
на бер бу тво ју. дебље бочне гране
33. И ра дост и ве се ље оти де с род но га 

по ља, из зе мље мо ав ске, и учи них те не-
ста у ка ца ма ви на; ни ко не ће га зи ти пје-
ва ју ћи; *пје сма не ће се ви ше пје ва ти.

*Иса. 16,9.
34. Од ви ке есе вон ске, ко ја до при је до 

*Еле а ле, по ди го ше ви ку до Ја се, од †Си-
го ра до Оро на ји ма, као ју ни ца од три го-
ди не, јер ће и во да ни мрим ских не ста ти.

*Иса. 15,4. †Иса. 15,5.
35. И учи ни ћу, го во ри Го спод, да не бу де 

у Мо а ву чо вје ка ко ји би при но сио жр тву 
на ви си ни и ка дио бо го ви ма сво јим.
36. За то ће ср це мо је пи шта ти за Мо а вом 

као сви ра ла, и ср це ће мо је пи шта ти као 
сви ра ла за љу ди ма у Кир-Ере су, јер ће му 
сва те че ви на про па сти.
37. Јер ће све гла ве би ти ће ла ве и све 

*бра де обри ја не, и све ру ке из ре за не, и 
око бе да ра †ко стри јет.

*Иса. 15,2.3. †1.Мој. 37,34.
38. На сви јем кро во ви ма Мо а во ви јем и 

по ули ца ма ње го ви јем би ће сам плач, јер 
ћу раз би ти Мо а ва као суд на коме не ма 
ми ли не, го во ри Го спод.
39. Ри дај те: Ка ко је са тр вен! Ка ко Мо ав 

обр ну пле ћи сра мо тан? И по ста Мо ав 
пот сми јех и стра хо та свје ма ко ји су око 
ње га.

40. Јер ова ко го во ри Го спод: Ево, као 
*орао до ле тје ће и ра ши ри ће кри ла сво ја 
над Мо а вом. *Јер. 49,22.
41. Ке ри јот је по ко рен и твр да се мје ста 

за у зе ше, и ср ца ће у ју на ка Мо а во ви јех 
би ти у онај дан као ср це у же не ко ја се 
по ра ђа.
42. И Мо ав ће се ис три је би ти да не бу де 

на род, јер се по ди же на Го спо да.
43. Страх и ја ма и зам ка око те бе је, ста-

нов ни че мо ав ски, го во ри Го спод.
44. Ко уте че од стра ха, па шће у ја му, а ко 

изађе из ја ме, ухва ти ће се у зам ку; јер ћу 
пу сти ти на ње га, на Мо а ва, го ди ну по хо-
ђе ња њи хо ва, го во ри Го спод.
45. У сје ну есе вон ском уста ви ше се ко ји 

бје жа ху од си ле; али ће *огањ иза ћи из 
Есе во на и пла мен исред Си о на, и опа-
ли ће крај Мо а ву и тје ме не мир ни ци ма.

*4.Мој. 21,28.
46. Те шко те би, Мо а ве, про па де на род 
Хе мо сов, јер си но ве тво је за ро би ше, и 

*кће ри тво је од ве до ше у роп ство.
моавско божанство  *4.Мој. 21,29.

47. Али ћу по вра ти ти *ро бље Мо а во во у 
по сљед ње ври је ме, го во ри †Го спод. Дов де 
је суд Мо а ву. *Јер. 49,6. †Јер. 49,39.

Прорицање о пропасти Амона, Едома, 
Дамаска, Кидара, Асора и Елама.

49.За си но ве Амо но ве: Ова ко ве-
ли *Го спод: Зар Изра иљ не ма 

си но ва? Зар не ма на сљед ни ка? За што 
Мал хом на сли је ди зе мљу Га до ву, и за-

што се на род ње гов на се ли у ње го ви јем 
гра до ви ма? *Амос 1,13.  Молох
2. За то ево иду да ни, го во ри Го спод, кад 

ћу учи ни ти да се чу је ви ка убој на у Ра ви 
си но ва Амо но ви јех, и она да бу де го ми ла 
раз ва ли на, и се ла ње зи на по па ље на ог-
њем; и Изра иљ ће обла да ти они ма ко ји 
бје ху њим обла да ли, го во ри Го спод.
3. Ри дај Есе во не, јер је Гај опу сто шен; ви-

чи те се ла рав ска; при па ши те око се бе ко-
стри јет, на ри чи те и тр чи те око пло то ва; 
јер ће Мал хом оти ћи у роп ство, све ште-
ни ци ње го ви и кне зо ви ње го ви ску па.
4. Што се хва лиш до ли на ма? Рас то пи ла 

се до ли на тво ја, кће ри од мет ни цо, ко ја се 
уздаш у бла го сво је: Ко би уда рио на ме?
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5. Ево Ја ћу пу сти ти на те страх от сву да 
уна о ко ло, го во ри Го спод Го спод над вој-
ска ма, и рас пр ша ће те се сви, и не ће би ти 
ни ко га да са ку пи бје жан. избјеглице
6. Али ћу по сли је по вра ти ти ро бље си-

но ва Амо но ви јех, го во ри Го спод.
7. За Едо ма, ова ко ве ли Го спод над вој-

ска ма: Зар не ма ви ше му дро сти у Те ма ну? 
Не ста ли свје та ра зум ни ма, иш чи ље ли 
му дрост њи хо ва?
8. Бје жи те, обра ти те пле ћи, сакриј те се 

ду бо ко, ста нов ни ци де дан ски, јер ћу пу-
сти ти на Иса ва по ги бао ње го ву у ври је ме 
кад ћу га по хо ди ти.
9. Да ти до ђу бе ра чи, не би ли ти оста-

ви ли па би ра ка? Да до ђу лу пе жи но ћу, не 
би ли од ни је ли ко ли ко им је до ста?
10. Али Ја разоткрих Иса ва, от крих по-

та је ње го ве да се не мо же са кри ти; про-
па де племе ње го во, бра ћа ње го ва и су-
сје ди ње го ви, ни ко не оста.
11. Оста ви си ро те сво је, Ја ћу им жи вот 

са чу ва ти, и *удо ви це тво је не ка се узда ју 
у Ме. *Мал. 3,5.
12. Јер ова ко ве ли Го спод: Ево, ко ји не би 

тре ба ло да пи ју из ча ше, до и ста ће пи ти; а 
ти ли ћеш оста ти без ка ра? Не ћеш оста ти 
без ка ра, не го ћеш за ци је ло пи ти.
13. Јер со бом се за кли њем, го во ри *Го-

спод, да ће †Во со ра би ти пу стош, руг, чу-
 до и про клет ство, и сви ће гра до ви ње-
зи ни би ти пу сти ња вјеч на.

*Иса. 34,6. †Амос 1,12.
14. Чух *глас од Го спо да, и гла сник би по-

слан к на ро ди ма да ре че: Ску пи те се и 
иди те на њу, и диг ни те се у бој. *Авд.1.
15. Јер гле, учи ни ћу те да бу деш ма ли 

ме ђу на ро ди ма и пре зрен ме ђу љу ди ма.
16. Оби јест тво ја и по но си тост ср ца тво-

је га пре ва ри те бе, ко ји жи виш у ра сје ли-
на ма ка ме ни јем и др жиш се ви со ких ху-
мо ва; да на чи ниш се би гни је здо ви со ко 
као *орао, и одан де ћу те сва ли ти, го во ри 
†Го спод. *О Јо ву 39,30. †При че 15,25.
17. И *зе мља ће едом ска би ти †пу сти ња, 

ко про ђе ми мо њу, свак ће се чу ди ти и 
зви жда ти због ‡сви јех ра на ње зи ни јех.

*Јер. 18,16. †Је зек. 35,9. ‡Јер. 50,13.

18. Као кад се за тр *Со дом и †Го мор и су-
сјед ство њи хо во, ве ли Го спод, не ће се на-
се ли ти он дје ни ко ни ти ће се ба ви ти он-
дје син чо вјеч ји. *5.Мој. 29,23. †Јер. 50,40.
19. Гле, као лав иза ћи ће по ди жу ћи се 

ви ше не го *Јор дан на стан сил но га; али 
ћу га бр зо отје ра ти из те †зе мље, и ‡по-
ста ви ћу над њом оно га ко је иза бран; јер 
ко је као Ја и ко ће се пре ти са Мном? И 
ко ји ће Ми па стир одо ље ти?

*Исус Н. 3,15. †Јер. 4,7. ‡Јер. 50,44.
20. За то чуј те на мје ру *Го спод њу што је 

на у мио за Едом це и ми сли Ње го ве што је 
сми слио за ста нов ни ке те ман ске: За и ста 
нај ма њи из ста да раз вла чи ће их, за и ста 
ће опу стје ти стан с њи ма. *Јер. 50,45.
21. Од пра ске па да ња њи хо ва зе мља ће се 

тре сти, и ви ка ће се њи хо ва чу ти на Цр-
ве ном мо ру.
22. Гле, до ћи ће и до ле тје ће као *орао и 

ра ши ри ће кри ла сво ја над Во со ром, и 
би ће ср це у ју на ка едом ских као ср це у 
же не ко ја се по ра ђа. *Јер. 48,40.
23. За *Да ма ск. По сра ми се Емат и Ар-

фад, јер чу зле гла се; рас то пи ше се, страх 
је на мо ру, не мо же се уми ри ти. *Иса. 17,1.
24. Да ма ск кло ну, обра ти се да бје жи, др-

хат га под у зе, ту га и бо ло ви осво ји ше га 
као по ро ди љу.
25. Ка ко се не оста ви слав ни град, град 

ра до сти мо је?
26. За то ће по па да ти мла ди ћи ње го ви 

на ули ца ма ње го ви јем, и сви ће *вој ни ци 
ње го ви из ги ну ти у онај дан, го во ри Го-
спод над вој ска ма. *Јер. 50,30.
27. И рас па ли ћу *огањ у зи до ви ма да -

ма штан ским, и про ждри је ће дво ре 
Вен-Ада  до ве. *Амос 1,4.
28. За Ки дар и за цар ства асор ска, ко ја 

раз би На ву хо до но сор цар ва ви лон ски, 
ова ко ве ли Го спод: Уста ни те, иди те на 
Ки дар, и за три те си но ве ис точ не.
29. Узе ће им ша то ре и ста да, за вје се њи-

хо ве и су до ве њи хо ве и ка ми ле њи хо ве 
оте ће, и ви ка ће на њих стра шно от сву да.
30. Бје жи те, се ли те се да ле ко, сакриј те се 

ду бо ко, ста нов ни ци асор ски, го во ри Го-
спод, јер је На ву хо до но сор цар ва ви лон-
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ски на мје рио на мје ру про тив вас, и сми-
слио ми сао про тив вас.
31. Уста ни те, иди те к на ро ду мир но ме, 

ко ји жи ви без стра ха, го во ри Го спод, 
ко ји не ма вра та ни *при је вор ни ца, жи ве 
са ми. *Је зек. 38,11.
32. И ка ми ле ће њи хо ве би ти пли јен, и 

мно штво сто ке њи хо ве гра беж, и ра си-
ја ћу их у све вје тро ве, оне што се с кра ја 
стри гу; и до ве шћу по ги бао на њих са сви-
јех стра на, го во ри *Го спод. *5.Мој. 28,64.
33. И Асор ће би ти стан зма јев ски, *пу-

сти ња до ви је ка: Ни ко се не ће он дје на-
се ли ти, ни ти ће се ба ви ти у ње му син чо-
вјеч ји. *Мал. 1,3.
34. Ри јеч Го спод ња ко ја до ђе Је ре ми ји 

про ро ку за *Елам, у по чет ку ца ро ва ња 
Се де ки је ца ра Ју ди на, го во ре ћи:

*1.Мој. 10,22.
35. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: 

Ево, Ја ћу сло ми ти лук *Ела му, глав ну 
си лу ње го ву; *Дан. 8,2.
36. И до ве шћу на Елам че ти ри вје тра с 

че ти ри кра ја не бе са, и у све те вје тро ве 
ра си ја ћу их, та ко да не ће би ти на ро да 
ку да не ће оти ћи прог на ни ци елам ски.
37. И упла ши ћу Елам це пред не при ја те-

љи ма њи хо ви јем, и пред они ма ко ји тра же 
ду шу њи хо ву; и пу сти ћу зло на њих, же-
сти ну гње ва сво је га, го во ри Го спод, и пу-
сти ћу за њи ма мач до кле их не за трем.
38. И на мје сти ћу *при је сто свој у Ела му, 

и ис три је би ћу одан де ца ра и кне зо ве, го-
во ри Го спод. *Јер. 43,10.
39. Али у по сљед ње ври је ме по вра ти ћу 

*ро бље елам ско, го во ри Го спод. *Јер. 48,47.

Прорицање о пропасти Вавилона 
и о спасењу јудејског народа.

50.Ри јеч ко ју ре че Го спод за Ва ви-
лон и за *зе мљу хал деј ску пре-

ко Је ре ми је про ро ка. *Иса. 21,1.
2. Ја ви те на ро ди ма и раз гла си те, по диг-

ни те за ста ву, раз гла си те, не та ји те, ре ци те: 
Узе се Ва ви лон, по сра ми се Вил, раз би се 
Ме ро дах; по сра ми ше се идо ли ње го ви, 
раз би ше се гад ни бо го ви ње го ви.
3. Јер се на род по ди же на њ са сје ве ра, 

ко ји ће му зе мљу опу сти ти, да не ће би ти 

ни ко га да жи ви у њој; и љу ди и сто ка по-
бје ћи ће и оти ћи.
4. У те да не и у то ври је ме, го во ри Го спод, 

до ћи ће си но ви Изра и ље ви и си но ви Ју-
ди ни за јед но, ићи ће пла чу ћи и тра жи ће 
Го спо да Бо га сво је га.
5. Пи та ће за пут у Сион, и обра тив ши се 

она мо ре ћи ће: Хо ди те, сје ди ни мо се с Го-
спо дом за вје том вјеч ни јем, ко ји се не за-
бо ра вља.
6. На род је мој ста до из гу бље но; па сти ри 

ње го ви за ве до ше га, те лу та по го ра ма, 
иде с бр да на ху мо ве, за бо ра вив ши стан 
свој.
7. Ко их на ђе, про жди ра ше их, и не при-

ја те љи њи хо ви го во ри ше: Не ће мо би ти 
кри ви, јер згри је ши ше Го спо ду, Ста ну 
прав де, Го спо ду, На ди ота ца њи хо ви јех.
8. Бје жи те из Ва ви ло на и изи ђи те из зе-

мље хал деј ске и бу ди те као ов но ви пред 
ста дом.
9. Јер, ево, Ја ћу по диг ну ти и до ве шћу на 

Ва ви лон збор ве ли ких на ро да из зе мље 
сје вер не, ко ји ће се увр ста ти да се би ју с 
њим, и узе ће га; стри је ле су им као у до-
бра ју на ка, не вра ћа ју се пра зне.
10. И зе мља ће се хал деј ска опли је ни ти, 

сви ко ји ће је пли је ни ти на си ти ће се, го-
во ри Го спод.
11. Јер се ве се ли сте, јер се ра до ва сте 

пли је не ћи Мо је на сљед ство; јер бје шње-
сте као ју ни ца на тра ви и рза сте као ја ки 
ко њи.
12. Ма ти се ва ша осра мо ти вр ло, ро-

ди тељ ка ва ша по сти дје се; ево би ће по-
сљед ња ме ђу на ро ди ма, пу сти ња, *зе мља 
су ха и пу стош. *Јер. 51,43.
13. Од гње ва Го спод ње га не ће се у њој 

жи вје ти, не го ће сва опу стје ти; ко год 
про ђе ми мо Ва ви лон, чу ди ће се и зви-
жда ће због *сви јех ра на ње го ви јех.

*Јер. 49,17.
14. По ста ви те се око Ва ви ло на сви ко ји 

на те же те лук, стри је љај те га, не жа ли те 
стри је ла; јер је са гри је шио Го спо ду.
15. Ви чи те на њ уна о ко ло; пру жа ру ку; 

те ме љи му па до ше, зи до ви су му раз ва-
ље ни; јер је осве та Го спод ња; осве ти те му 
се; ка ко је чи нио, она ко му учи ни те.

КЊИ ГА ПРО РО КА ЈЕ РЕ МИ ЈЕ,  ГЛ. 49. 50.



– 692 –

16. Ис три је би те из Ва ви ло на си ја ча 
и оно га ко ји ма ше ср пом о же тви; од 
ма ча на сил ни ко ва не ка се вра ти сва ки 
сво ме на ро ду, и сва ки у сво ју *зе мљу не-
 ка бје жи. *Иса. 13,14.
17. *Изра иљ је ста до ра заг на но, ла во-

 ви га рас пла ши ше; нај при је га је де цар 
†асир ски, а по сли је му ко сти из ло ми ‡На-
ву хо до но сор цар ва ви лон ски.

*Ос. 8,8. †2.О цар. 17,6. ‡Јер. 51,34.
18. За то ова ко ве ли Го спод над вој ска ма, 

Бог Изра и љев: Ево, Ја ћу по хо ди ти ца ра 
ва ви лон ско га и зе мљу ње го ву, као што 
сам по хо дио ца ра асир ско га.
19. И по вра ти ћу Изра и ља у то ро ве ње-

го ве, и па шће по Кар ми лу и Ва са ну; и по 
го ри Је фре мо вој и Га ла ду си ти ће се ду ша 
ње го ва.
20. У оне да не и у оно ври је ме, го во ри 

*Го спод, тра жи ће се †бе за ко ње Изра и-
ље во, али га не ће би ти; и гри је си Ју ди ни, 
али се не ће на ћи, јер ћу опро сти ти они ма 
ко је оста вим. *Иса. 1,9. †Јер. 31,34.
21. Изи ђи на зе мљу ме ра та јим ску и на 

ста нов ни ке фе код ске; за три и ис три је би 
иза њих, го во ри Го спод, и учи ни све ка ко 
ти за по вје дим.
22. Ви ка је убој на у зе мљи и по лом ве лик.

пораз
23. Ка ко се сло ми и скр ши *маљ ци је ле 

зе мље? Ка ко Ва ви лон по ста чу до ме ђу на-
ро ди ма? *Јер. 51,20.
24. Ја ти мет нух зам ку, Ва ви ло не, и ти се 

ухва ти не до знав ши, на шао си се и ухва-
тио си се, јер си за ра тио с Го спо дом.
25. *Го спод отво ри ри зни цу сво ју и из-

ва ди оруж је гње ва сво је га; јер је то дје ло 
Го спо да, Го спо да над вој ска ма у зе мљи 
хал деј ској. *5.Мој. 29,23.
26. Хо ди те на њу с кра ја зе мље, отво ри те 

жит ни це ње зи не; га зи те је као сто го ве, и 
по три те је да не оста не од ње остат ка.
27. По ко љи те ма чем све те о це ње зи не, 

не ка си ђу на за кла ње; те шко њи ма, јер 
до ђе дан њи хов, ври је ме по хо ђе ња њи-
хо ва.
28. Чу је се глас они јех ко ји бје же и ко ји 

уте ко ше из зе мље ва ви лон ске да ја ве 
у *Си о ну осве ту Го спо да Бо га на ше га, 
осве ту дво ра ње го ва. *Јер. 51,10.  Храма

29. Са зо ви те на Ва ви лон мно штво; сви 
ко ји на те же те лук, ста ни те у око пре ма 
ње му уна о ко ло да не уте че ни је дан, пла-
ти те му по дје ли ма ње го ви јем; ка ко је 
чи нио, она ко му учи ни те, јер се насу-
прот Го спо ду уз но сио, насу прот Све цу 
Изра и ље ву.
30. За то ће мла ди ћи ње го ви па сти по 

ули ца ма ње го ви јем, и сви ће вој ни ци ње-
го ви из ги ну ти у онај дан, го во ри Го спод.
31. Ево Ме не на те бе, по но си ти, го во ри 

Го спод, Го спод над вој ска ма, јер до ђе дан 
твој, ври је ме да те по хо дим.
32. По но си ти ће се спо та ћи и па сти, и 

не ће би ти ни ко га да га по диг не; и рас па-
ли ћу *огањ у гра до ви ма ње го ви јем, и спа-
ли ће сву око ли ну ње го ву. *Јер. 21,14.
33. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: Си-

 ла се чи ни си но ви ма Изра и ље вим и си-
но ви ма Ју ди ни јем; ко ји их за ро би ше, 
др же их, не ће да их пу сте.
34. Из ба ви тељ је њи хов си лан, име Му је 

*Го спод над вој ска ма, Он ће до и ста бра-
ни ти ствар њи хо ву да уми ри зе мљу и 
сме те ста нов ни ке ва ви лон ске. *Иса. 47,4.
35. Мач на Хал деј це, го во ри Го спод, и на 

ста нов ни ке ва ви лон ске и на кне зо ве ње-
го ве и на му дра це ње го ве.
36. Мач на ла же ње го ве, и по лу дје ће; мач 

на ју на ке ње го ве, и пре па шће се.
37. Мач на ко ње ње го ве, и на ко ла ње го ва 

и на сву мје ша ви ну што је усред ње га, и 
по ста ће као же не; мач на бла го ње го во, и 
раз гра би ће се.
38. Су ша на во де ње го ве, и усах ну ће, јер 

је зе мља идол ска, и око ла жни јех бо го ва 
лу ду ју.
39. За то ће се он дје на ста ни ти ди вље 

*зви је ри и бу љи не, и со ве ће он дје ста но-
ва ти; и не ће се на се ли ти до ви је ка и не ће 
се у њој жи вје ти ниг да. *Иса. 13,21.
40. Као кад *Го спод за тре †Со дом и ‡Го-

мор и су сјед ство њи хо во, го во ри Го спод, 
не ће се ни ко он дје на се ли ти, ни ти ће се 
ба ви ти у њој син чо вјеч ји.

*5.Мој. 29,23. †Иса. 1,9. ‡Јер. 49,18.
41. Ево, на род ће до ћи са сје ве ра, ве лик 

на род, и ца ре ви сил ни по диг ну ће се од 
кра је ва зе маљ ских.
42. Лук и ко пље но си ће, же сто ки ће би ти, 

ни ти ће жа ли ти; *глас ће им као мо ре бу-
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ча ти и ја ха ће на коњи ма, спрем ни као ју-
на ци за бој, на те бе, кће ри ва ви лон ска.

*Јер. 6,23.
43. Цар ва ви лон ски кад чу је глас о њи ма, 

кло ну ће му ру ке, ту га ће га спо па сти и бо-
ло ви као по ро ди љу.
44. Гле, као лав иза ћи ће по ди жу ћи се 

ви ше не го *Јор дан на стан сил но га; али 
ћу га бр зо отје ра ти из те зе мље, и по ста-
ви ћу над њом оно га ко је иза бран; јер ко 
је као Ја, и ко ће се пре ти са Мном, и ко ји 
ће Ми па стир одо ље ти? *Јер. 12,5.
45. За то чуј те на мје ру *Го спод њу што је 

на у мио за Ва ви лон, и ми сли Ње го ве што 
је сми слио за зе мљу хал деј ску; за и ста нај-
ма њи из ста да раз вла чи ће их, за и ста ће 
опу стје ти стан с њи ма. *Псал. 33,11.
46. Од пра ске кад се узме Ва ви лон по тре-

шће се Зе мља, и ви ка ће се чу ти по на ро-
ди ма.

Наставак: Миђани руше Вавилон; 
Јудејцима допуштен повратак.

51.Ова ко го во ри Го спод: Ево, Ја 
ћу по диг ну ти на Ва ви лон и 

на оне ко ји жи ве усред они јех ко ји уста ју 
на Ме вје тар ко ји мо ри.
2. По сла ћу на Ва ви лон ви ја че ко ји ће 

га ра зве ја ти и зе мљу ње го ву ис пра зни ти, 
јер ће га оп ко ли ти са сви јех стра на у дан 
не во ље ње го ве. оне који вију жито
3. Стри је лац не ка на те же лук на стри-

јел ца и на оно га ко ји се по но си сво јим 
окло пом; и не жа ли те мла ди ћа ње го ви јех, 
по три те му сву вој ску,
4. Не ка пад ну по би је ни у зе мљи хал деј-

ској и из бо де ни на ули ца ма ње го ви јем.
5. Јер ни је оста вио Изра и ља и Ју де Бог њи-

хов, Го спод над вој ска ма, ако и јест зе мља 
њи хо ва пу на кри ви це Све цу Изра и ље ву.
6. Бје жи те из Ва ви ло на и из ба ви те сва ки 

живот сво ј да се не ис три је би те у бе за-
ко њу ње го ву, јер је ври је ме осве те Го-
спод ње, пла ћа му што је за слу жио.
7. Ва ви лон би ја ше злат на ча ша у ру ци Го-

спод њој, ко јом опо ји сву Зе мљу; ви на ње-
го ва пи ше на ро ди, за то по лу дје ше на ро ди.
8. Ује дан пут па де Ва ви лон и раз би се; 

ри дај те за њим; до не си те бал са ма за ра не 
ње го ве, не би ли се ис ци је лио.

9. Ли је чи смо Ва ви лон, али се не ис ци-
је ли; оста ви те га, и да иде мо сва ки у сво ју 
зе мљу; јер до не ба до пи ре суд ње гов и 
ди же се до обла ка.
10. Го спод је из нио *прав ду на шу; хо-

ди те, да при по ви је да мо на Си о ну дје ло 
Го спо да Бо га сво је га. *Псал. 37,6.
11. Чи сти те стри је ле, узми те шти то ве; 

Го спод по ди же дух *ца ре ва мид ских, јер 
је Ва ви ло ну на ми слио да га за тре; јер је 
осве та Го спод ња, осве та цр кве Ње го ве.

*Јер. 25,25.  Храма
12. На зи до ви ма ва ви лон ским по ди   -

гни те за ста ву, утвр ди те стра жу, по ста-
ви те стра жа ре, на мје сти те за сје де; јер је 
*Го спод на ми слио, и учи ни ће што је ре-
као за ста нов ни ке ва ви лон ске. *Јер. 50,25.
13. О ти, што ста ну јеш крај во де ве ли ке 

и имаш мно го бла га, до ђе крај твој и свр-
ше так ла ком ству тво је му.
14. *Го спод над вој ска ма за кле се Со бом: 

На пу ни ћу те љу ди ма као ска кав ци ма, и 
они ће ти пје ва ти пје сму. *Јер. 49,13.
15. Он је ство рио *Зе мљу си лом сво јом, 

утвр дио ва си ље ну му дро шћу сво јом, и 
ра зу мом сво јим ра за пео не бе са. *1.Мој. 1,1.
16. Кад пу сти глас свој бу че во де на не бе-

си ма, по ди же па ру с кра је ва зе маљ ских, и 
пу шта *му ње с да ждем, и из во ди вје тар из 
ста ја ње го ви јех. *Псал. 135,7.
17. Сва ки чо вјек по ста без у ман од зна ња, 

сва ки се зла тар осра мо ти ли ком ре за ни-
јем; јер су лаж ли ко ви ње го ви ли ве ни и 
не ма ду ха у њи ма.
18. Та шти на су, дје ло при је вар но; кад их 

по хо дим по ги ну ће.
19. Ни је та кав дио Ја ко вљев; јер је Он 

*Тво рац све му и он је дио на сљед ства Ње-
го ва; име му је †Го спод над вој ска ма.

*Јер. 10,16. †Псал. 16,5.
20. Ти си Ми био *маљ, оруж је убој но, и то-

бом са трх на ро де и то бом ра сух цар ства.
*Јер. 50,23.

21. И то бом са трх ко ња и ја ха ча ње го ва; и 
то бом са трх ко ла и ко је сје ђа ху на њи ма.
22. И то бом са трх чо вје ка и же ну, и са-

трх то бом стар ца и ди је те, и са трх то бом 
мом ка и дје вој ку.
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23. И то бом са трх па сти ра и ста до ње-
го во, и то бом са трх ора ча и во ло ве ње-
го ве ујарм ље не, и са трх то бом кне зо ве и 
вла сте ље.
24. И пла ти ћу Ва ви ло ну и сви јем ста нов-

ни ци ма хал деј ским за све зло ко је учи-
ни ше Си о ну, на ва ше очи, го во ри Го спод.
25. Ево Ме не на те бе, го ро, ко ја за ти реш, 

го во ри Го спод, ко ја за ти реш сву зе мљу, и 
за мах ну ћу ру ком сво јом на те и сва ли ћу 
те са сти је на, и на чи ни ћу од те бе го ру из-
гор је лу.
26. И не ће узе ти од те бе ка ме на за угао 

ни ка ме на за те мељ, јер ћеш би ти пу стош 
вјеч на, го во ри Го спод.
27. По диг ни те *за ста ву у зе мљи, за тру-

би те у тру бе ме ђу на ро ди ма, при пра ви те 
на ро де на њ, са зо ви те на њ цар ство ара-
рат ско, ми ниј ско и ас ха на ско; по ста ви те 
вој во ду насу прот ње му, до ве ди те ко ње 
као ска кав це бо дљи ка сте. *Иса. 13,2.
28. При пра ви те на ро де против ње га, ца-

ре ве мид ске и вој во де њи хо ве и све вла-
сте ље њи хо ве и сву зе мљу др жа ве њи хо ве.
29. И зе мља ће се за тре сти и уз му чи ти, 

јер ће се ми сао Го спод ња из вр ши ти на Ва-
ви ло ну да обра ти зе мљу ва ви лон ску у пу-
сти њу да ни ко не жи ви у њој.
30. Пре ста ше во је ва ти ју на ци ва ви лон-

ски, сто је у гра ду, не ста си ле њи хо ве, по-
ста ше као же не, из гор је ше ста но ви њи-
хо ви, *при је вор ни це њи хо ве по   ло  ми-
 ше се. *Плач 2,9.
31. Гла сник ће сре та ти гла сни ка, и по-

сла ник ће сре та ти по сла ни ка да ја ве ца ру 
ва ви лон ском да му је узет град са сви јех 
кра је ва,
32. И да се бро до ви узе ше и обале из гор-

је ше ог њем и *вој ни ци се пре па ли.
газови  *Јер. 52,7.

33. Јер ова ко ве ли Го спод над вој ска ма 
Бог *Изра и љев: Кћи је ва ви лон ска као 
гум но; ври је ме је да се изгази, још ма ло, 
па ће до ћи ври је ме да се по жње. *Иса. 21,10.
34. Из је де ме и по тр ме *На ву хо до но сор 

цар ва ви лон ски, на чи ни од ме не не по тре-
бан суд, про ждри је ме као змај, на пу ни 
тр бух свој ми ли на ма мо јим, и отје ра ме.

*Јер. 24,1.
35. Не прав да ко ја се чи ни ме ни и мо је му 

ти је лу не ка до ђе на Ва ви лон, ре ћи ће ста-

нов ни ца си он ска, и крв мо ја на ста нов-
ни ке хал деј ске, го во ри ће Је ру са лим.
36. За то ова ко ве ли Го спод: Ево, Ја ћу рас-

пра ви ти пар бу тво ју и осве ти ћу те; и осу-
ши ћу мо ре ње го во, и из во ре ћу ње го ве 
осу ши ти.
37. И Ва ви лон ће по ста ти го ми ла, стан 

зма јев ски, *чу до и пот сми јех, да ни ко не-
 ће жи вје ти у ње му. *2.Днев. 29,8.
38. Ри ка ће сви као ла во ви и ви ти као ла-

ви ћи.
39. Кад се угри ју, из ни је ћу им да пи ју, и 

опи ћу их да се раз ве се ле и за спу вјеч ни-
јем сном, да се не про бу де, го во ри Го спод.

смртним
40. Све шћу их на за кла ње као ја гањ це, 

као ов но ве с јар ци ма.
41. Ка ко се пре до би Си сах и узе се хва ла 

све зе мље, ка ко *Ва ви лон по ста чу до ме ђу 
на ро ди ма? друго име Вавилона  *Иса. 13,19.
42. Мо ре уста на Ва ви лон, по кри га мно-

штво ва ла ње го ви јех.
43. Гра до ви ње го ви по ста ше пу стош, зе-

мља са су ше на и пу ста, зе мља гдје ни ко 
не жи ви, ни ти про ла зи кроз њу син чо-
вјеч ји.
44. И по хо ди ћу Ви ла у Ва ви ло ну и из-

ву ћи ћу из уста ње го ви јех што је про-
ждро, и не ће се ви ше стје ца ти к ње му на-
ро ди, и зид ће ва ви лон ски па сти. бог
45. Изи ђи из ње га, на ро де мој, и из ба ви те 

сва ки сво ј живот од же сто ко га гње ва Го-
спод ње га.
46. Не мој те да од мек не ср це ва ше и да се 

упла ши те гла са ко ји ће се чу ти у зе мљи; 
а до ћи ће *глас јед не го ди не, а по сли је 
ње га дру ги глас дру ге го ди не, и на си ље 
ће би ти у зе мљи, и го спо дар ће уста ти на 
го спо да ра. *2.О цар. 19,7.
47. За то ево иду да ни кад ћу по хо ди ти 

ре за не ли ко ве ва ви лон ске, и сва ће се зе-
мља ње го ва по сра ми ти, и сви ће по би-
је ни ње го ви па сти усред ње га.
48. Не бо и *Зе мља и све што је у њи ма 

пје ва ће над Ва ви ло ном, јер ће до ћи на њ 
са сје ве ра за ти рач, го во ри †Го спод.

*Јер. 50,3. †Иса. 44,23.
49. И као што је Ва ви лон учи нио да 

пад ну по би је ни Изра и ље ви, та ко ће па-
сти Ва ви лон за по би је не све Зе мље.
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50. Ко ји уте ко сте од *ма ча, иди те, не 
стој те; по ми њи те Го спо да из да ле ка, и Је-
ру са лим не ка вам је у ср цу. *Јер. 44,28.
51. По сра ми смо се, што чу смо руг, стид 

по па де ли це на ше, што ту ђи ни уђо ше у 
Све ти њу до ма Го спод ње га.
52. За то, гле, иду да ни, го во ри Го спод, 

кад ћу по хо ди ти ре за не ли ко ве ње го ве, и 
по свој зе мљи ње го вој је ча ће ра ње ни ци.
53. Да се Ва ви лон и на не бо поп не, и на 

ви си ни да утвр ди си лу сво ју, до ћи ће од 
Ме не на њ за ти ра чи, го во ри Го спод.
54. Чу је се ве ли ка ви ка из Ва ви ло на, и 

*ве лик по лом из зе мље хал деј ске. *Јер. 50,22.
55. Јер *Го спод за ти ре Ва ви лон, и уки да у 

ње му ве ли ку вре ву; и ва ли ће њи хо ви бу-
ча ти као ве ли ка во да, ви ка ће се њи хо ва 
раз ли је га ти. *Јер. 50,25.
56. Јер до ђе на њ, на Ва ви лон, за ти рач, 

ју на ци се ње го ви за ро би ше, лу ко ви се 
њи хо ви по тр еше; јер је Го спод Бог ко ји 
пла ћа, до и ста ће пла ти ти.
57. Опи ћу кне зо ве ње го ве и му дра це ње-

го ве, вој во де ње го ве и вла сте ље ње го ве и 
ју на ке ње го ве, да ће за спа ти вјеч ни јем 
сном и не ће се про бу ди ти, го во ри Цар 
ко је му је име *Го спод над вој ска ма.

смртним  *Јер. 46,18.
58. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: Ши-

ро ки зи до ви ва ви лон ски са сви јем ће се 
ра ско па ти, и ви со ка вра та ње го ва ог њем 
ће се спа ли ти, те ће бити да су љу ди уза луд 
ра ди ли, и на ро ди се тру ди ли за *огањ.

*Авак. 2,13.
59. Ри јеч што за по вје ди про рок Је ре ми ја 

Се ра ји си ну Ни ри је си на Ма си ји на, кад 
по ђе од Се де ки је ца ра Ју ди на у Ва ви лон 
че твр те го ди не ца ро ва ња ње го ва; а Се-
ра ја бје ше глав ни по стељ ник.
60. А Је ре ми ја на пи са у јед ну књи гу све 

зло ко је шћа ше до ћи на Ва ви лон, све ове 
ри је чи што су на пи са не за Ва ви лон.
61. И ре че Је ре ми ја Се ра ји: Кад до ђеш у 

Ва ви лон, та да гле дај и про чи тај све ове 
ри је чи;
62. И ре ци: Го спо де, Ти си го во рио за ово 

мје сто да ћеш га за тр ти да ни ко не жи ви 
у ње му, ни чо вјек ни жи вин че, не го да је 
пу стош до ви је ка.
63. А кад про чи таш ову књи гу, ве жи ка-

мен за њу, и ба ци је у Еуфрат.

64. И ре ци: Та ко ће по то ну ти *Ва ви лон и 
неће се по диг ну ти ода зла ко је ћу пу сти ти 
на њ, и они ће из не мо ћи. Дов де су ри је чи 
Је ре ми ји не. *От кр. 18,21.

Кратка историја разорења Јерусалима; 
помиловање цара Јоахина.

52.Два де сет и јед на го ди на би ја ше 
*Се де ки ји кад по че ца ро ва ти, 

и ца ро ва је да на ест го ди на у †Је ру са ли му. 
Ма те ри му бје ше име Аму та ла кћи Је ре-
ми ји на, из Лив не. *2.О цар. 24,18. †2.Днев. 36,11.
2. Он чи ња ше што је зло пред Го спо дом 

са сви јем ка ко је чи нио Јо а ким.
3. Јер од гње ва Го спод ње га зби се Је-

руса ли му и Ју ди, те их од ба ци ис пред 
Се бе. А Се де ки ја се од мет ну од ца ра ва-
ви лон ско га.
4. И та ко де ве те го ди не ње го ва ца ро-

ва ња, де се то га да на, десетога мјесеца, 
до   ђе На ву хо до но сор цар ва ви лон ски са 
свом вој ском сво јом на Је ру са лим; и ста-
до ше у око под њим, и на чи ни ше оп ко пе 
око ње га.
5. И град би оп ко љен до је да на е сте го-

ди не ца ро ва ња Се де ки ји на.
6. И де ве то га да на че твр то га мје се ца на-

ста ве ли ка глад у гра ду, те на род зе маљ-
ски не ма ше хље ба.
7. Та да град би про ва љен, и вој ни ци сви 

по бје го ше и изи ђо ше из гра да но ћу на 
вра та из ме ђу два зи да уз врт ца рев, а Хал-
деј ци би ја ху сву да око гра да; и оти до ше 
пу тем к пу сти њи.
8. Али вој ска хал деј ска по тје ра ца ра, и 

сти го ше Се де ки ју у по љу је ри хон ском, а 
сва вој ска што би ја ше с њим раз бје же се 
од ње га.
9. И ухва ти ше ца ра и од ве до ше га к ца ру 

ва ви лон ском у Ри влу у зе мљи емат ској; и 
он дје му су ди.
10. И по кла цар *ва ви лон ски си но ве Се-

де ки ји не на ње го ве очи, и све кне зо ве Ју-
ди не по кла у Ри вли. *Јер. 39,6.
11. И *Се де ки ји ис ко па очи, и све зав га у 

дво је ве ри ге мје де не од ве де га цар ва ви-
лон ски у Ва ви лон и мет ну га у там ни цу, 
гдје оста до смр ти сво је. *Јер. 39,7.
12. А де се то га да на пе то га мје се ца го-

ди не де вет на е сте ца ро ва ња *На ву хо до-
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но со ра ца ра ва ви лон ско га до ђе у Је ру са-
лим †Не ву зар дан за по вјед ник стра жар-
ски, ко ји слу жа ше ца ру ва ви лон ском.

*2.О цар. 25,8. †Јер. 39,9.
13. И по па ли дом *Го спод њи и дом цар-

ски и све до мо ве у Је ру са ли му; све ве ли ке 
ку ће по па ли ог њем. *2.О цар. 25,9.
14. И све зи до ве *је ру са лим ске уна о ко ло 

раз ва ли сва вој ска хал деј ска што би ја ше 
са за по вјед ни ком стра жар ским. *Јер. 39,8.
15. А на род си ро ма шни и оста так на ро да 

што оста у гра ду, и пре бје ге што пре бје-
го ше к ца ру ва ви лон ском, и оста ли про-
сти на род, од ве де Не ву зар дан за по вјед-
ник стра жар ски.
16. Са мо од си ро ма шно га на ро да у зе мљи 

оста ви Не ву зар дан за по вјед ник стра  жар-
ски ко ји ће би ти ви но гра да ри и ра та ри.
17. И сту бо ве мје де не што би ја ху у до му 

Го спод њем, и под нож ја и мо ре мје де но 
ко је би ја ше у до му Го спод њем, из ло ми ше 
Хал деј ци, и мјед од њих од не со ше у *Ва-
ви лон. *2.О цар. 20,17.
18. И лон це и ло па те и ви љу шке и ко-

тли ће и ка ди о ни це и све су до ве мје де не 
ко ји ма слу жа ху, узе ше,
19. И уми ва о ни це и кли је шта с ко тли-

ћи ма и лон ци ма и сви јет ња ци ма и ка ди о-
ни ца ма и ча ша ма, што год би ја ше злат но 
и што год би ја ше сре бр но, узе за по вјед-
ник стра жар ски.
20. Два сту ба, јед но мо ре, и два на ест во-

ло ва мје де ни јех што би ја ху под под нож-
ји ма, што на чи ни цар Со ло мун за дом Го-
спод њи, не бје ше мје ре мје ди од сви јех 
ти јех су до ва.
21. А сту бо ви би ја ху сва ки од осам на ест 

ла ка та у ви си ну, а уна о ко ло од два на ест 
ла ка та, а че ти ри пр ста бје ше сва ки де бео 
и шу паљ;
22. И озго на ње му би ја ше огла вље мје-

де но, и огла вље бје ше ви со ко пет ла ка та, 
и пле те ни ца и шип ци око огла вља, све 
од мје ди; та ки би ја ше и дру ги стуб са 
шип ци ма.

23. И би ја ше де ве де сет и шест ши па ка са 
сва ке стра не; све га ши па ка на пле те ни ци 
уна о ко ло би ја ше сто.
24. Узе за по вјед ник стра жар ски и *Се-

ра ју пр во га све ште ни ка и †Со фо ни ју 
дру го га све ште ни ка, и три вра та ра.

*2.О цар. 25,18. †Јер. 21,1.
25. А из гра да узе јед но га дво ра ни на, 

ко ји би ја ше над вој ни ци ма, и се дам љу ди 
ко ји ста ја ху пред ца рем, ко ји се на ђо ше у 
гра ду, и пр во га пи са ра вој нич ко га, ко ји 
по пи си ва ше на род по зе мљи у вој ску, 
и ше зде сет љу ди из на ро да зе маљ ско га, 
ко ји се на ђо ше у гра ду.
26. Узе их Не ву зар дан за по вјед ник стра-

жар ски и од ве де к ца ру ва ви лон ском у 
Ри влу.
27. А цар их ва ви лон ски по би и по гу би у 

Ри вли у *зе мљи емат ској. Та ко би пре се-
љен Ју да из зе мље сво је. *3.Мој. 26,33.
28. Ово је на род што га пре се ли На ву хо-

до но сор: Сед ме го ди не три ти су ће и два-
де сет и три Ју деј ца;
29. Го ди не осам на е сте На ву хо до но со-

ро ве пре се ли из Је ру са ли ма осам сто ти на 
и три де сет и дви је ду ше;
30. Го ди не два де сет тре ће На ву хо до но-

со ро ве пре се ли Не ву зар дан за по вјед ник 
стра жар ски Ју де ја ца се дам сто ти на и че-
тр де сет и пет ду ша; све га че ти ри ти су ће и 
шест сто ти на ду ша.
31. А три де сет сед ме го ди не от ка ко се за-

ро би *Јо а хин цар Ју дин, два на е сто га мје-
се ца, два де сет пе то га да на, Евил-Ме ро дах 
цар ва ви лон ски исте го ди не за ца рив се 
из ва ди из там ни це Јо а хи на ца ра Ју ди на.

*2.О цар. 25,27.
32. И ли је по го во ри с њим, и на мје сти му 

при је сто ви ше при је сто ла дру гих ца ре ва 
ко ји би ја ху код ње га у Ва ви ло ну.
33. И про ми је ни му ха љи не там нич ке, 

и он је ђа ше сваг да с њим све га ви је ка 
сво је га.
34. И хра на му се јед на ко да ва ше од ца ра 

ва ви лон ско га сва ки дан све га ви је ка ње-
го ва до смр ти ње го ве.
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Јерусалим опустошен и осрамоћен 
тужи и моли за помоћ.

1.Ка ко сје ди сам, по ста као удо ви ца, 
град ко ји бје ше пун на ро да! Ве-

лик ме ђу на ро ди ма, гла ва ме ђу зе мља ма 
пот па де под да нак!
2. Јед на ко пла че но ћу, и су зе су му на об ра-

зи ма, не ма ни ко га од сви јех ко ји га љу бља-
 ху да га по тје ши; сви га при ја те љи ње го ви 
из не вје ри ше, по ста ше му не при ја те љи.
3. Исе ли се Ју да од му ке и љу то га роп ства; 

сје ди ме ђу на ро ди ма, не на ла зи ми ра; сви 
ко ји га го ни ше сти го ше га у тје сна цу.
4. Пу те ви си он ски ту же, јер ни ко не иде 

на пра зник; сва су вра та ње го ва пу ста, 
све ште ни ци ње го ви уз ди шу, дје вој ке су 
ње го ве жа ло сне, и сам је ја дан.
5. Про тив ни ци ње го ви по ста ше гла ва, 

не при ја те љи ма је ње го ви јем до бро; јер 
га Го спод уцви је ли за мно штво бе за ко ња 
ње го ва; дје ца ње го ва иду у роп ство пред 
не при ја те љем.
6. И оти де од Кће ри си он ске сва сла ва 

ње зи на; кне зо ви су ње зи ни као је ле ни 
ко ји не на ла зе па ше; иду не моћ ни пред 
они јем ко ји их го ни.
7. Опо ми ње се Је ру са лим у му ци сво јој 

и у ја ду свом сви јех ми ли на што је имао 
од ста ри не, кад па да на род ње гов од ру ке 
не при ја те ље ве, а ни ко га не ма да му по-
мо гне; не при ја те љи гле да ју га и сми ју се 

пре стан ку ње го ву. Суботама његовим
8. Те шко са гри је ши Је ру са лим, за то по ста 

као не чи ста же на; сви ко ји су га по што-
ва ли пре зи ру га, јер ви дје ше го ло ти њу 
ње го ву; а он уз ди ше, и окре ће се на траг.
9. Не чи сто та му бје ше на ску то ви ма; ни је 

ми слио на крај свој; пао је за чу до, а не ма 
ни ко га да га по тје ши. По гле дај, Го спо де, 
му ку мо ју, јер се не при ја тељ по нио.
10. Не при ја тељ по се же ру ком на све 

дра ге ства ри ње го ве, и он гле да ка ко на-
ро ди ула зе у Све ти њу ње го ву, за ко је си 
за по вје дио: Да не до ла зе на *са бор Твој.

*5.Мој. 23,3.
11. Сав на род ње гов уз ди ше тра же ћи 

хље ба, да ју дра го цје не ства ри сво је за 

је ло да се окри је пе. По гле дај, Го спо де, и 
ви ди ка ко сам по ни штен.
12. Зар вам ни је ста ло, сви ко ји про ла-

зи те ову да? По гле дај те и ви ди те, има ли 
бо ла ка кав је мој, ко ји је ме ни до пао, ко-
јим ме уцви је ли Го спод у дан же сто ко га 
гње ва сво је га.
13. С ви си не пу сти огањ у *ко сти мо је, 

ко ји их осво ји; ра за пе мре жу но га ма мо-
ји ма, обо ри ме на у зна ко, пу сто ши ме, те 
по ваздан ту жим. *Псал. 102,3.  на леђа
14. Све зан је ру ком ње го вом *ја рам од 

†гри је ха мо јих, усу ка ни су и до ђо ше ми на 
врат; обо ри си лу мо ју; пре да де ме Го спод у 
ру ке, из ко јих се не мо гу по диг ну ти.

*5.Мој. 28,48. †При че 5,22.
15. По ла зи Го спод све ју на ке мо је усред 

ме не, са зва на ме са бор да по тре мла ди ће 
мо је; као гро жђе у ка ци из га зи Го спод дје-
вој ку кћер Ју ди ну.
16. За то ја пла чем, очи мо је, очи мо је ли ју 

су зе, јер је да ле ко од ме не утје ши тељ, ко ји 
би укри је пио ду шу мо ју; си но ви мо ји 
про па до ше, јер над вла да не при ја тељ.
17. Сион ши ри ру ке сво је, не ма ни ко га 

да га тје ши; Го спод за по вје ди за Ја ко ва, те 
га оп ко ли ше не при ја те љи; Је ру са лим по-
ста ме ђу њи ма као не чи ста же на.
18. Пра ве дан је Го спод, јер се су про тих 

за по ви је сти Ње го вој; чуј те, сви на ро ди, 
и ви ди те бол мој; дје вој ке мо је и мла ди ћи 
мо ји оти до ше у роп ство.
19. Звах при ја те ље сво је, они ме пре ва-

ри ше; све ште ни ци мо ји и стар је ши не 
мо је по мри је ше у гра ду тра же ћи хра не да 
се окри је пе.
20. По гле дај, Го спо де, јер ми је ту га, 

утро ба ми се ус ко ле ба ла, *ср це се мо је 
пре вр ће у ме ни, јер се мно го су про тих; 
напо љу учи ни ме си ро том мач, а код ку ће 
са ма смрт. *Иса. 16,11.
21. Чу ју гдје уз ди шем, али не ма ни ко га да 

ме по тје ши; сви не при ја те љи мо ји чу ше 
за не сре ћу мо ју и ра ду ју се што си то учи-
нио; до ве шћеш дан ко ји си огла сио, те ће 
они би ти као ја.
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22. Не ка иза ђе пре да Те сва зло ћа њи-
хо ва, и учи ни као што си учи нио ме ни за 
све гри је хе мо је; јер је мно го уз да ха мо јих 
и ср це је мо је жа ло сно.

Туговање због пропасти Јуде 
и Јерусалима.

2.Ка ко оба стри је Го спод обла ком у 
гње ву свом Кћер си он ску! Свр же 

с не ба на зе мљу сла ву *Изра и ље ву, и не 
опо ме ну се под нож ја но гу сво јих у дан 
гње ва сво је га! *2.Сам. 1,19.
2. Го спод по тре не ми ли це све ста но ве Ја-

ко вље ве, раз ва ли у гње ву свом гра до ве 
кће ри Ју ди не, и на зе мљу обо ри, осквр ни 
цар ство и кне зо ве ње го ве.
3. Од би у же сто ком гње ву сав рог Изра-

и љу, обра ти на траг де сни цу сво ју од не-
при ја те ља, и рас па ли се на Ја ко ва као огањ 
пла ме ни, ко ји про жди ре све око се бе.
4. На те же лук свој као не при ја тељ, по-

ди же де сни цу сво ју као про тив ник, и 
по би све што бје ше дра го очи ма; на ша тор 
Кће ри си он ске про су као огањ гњев свој.
5. Го спод по ста као не при ја тељ; по тре 

Изра и ља, по тре све дво ре ње го ве, ра-
ско па све гра до ве ње го ве, и умно жи кће-
 ри Ју ди ној жа лост и јад.
6. Раз ва ли му огра ду као вр ту; по тре 

мје сто са стан ци ма ње го ви јем; Го спод 
вр же у за бо рав на Си о ну пра зни ке и Су-
бо ту, и у же сти ни гње ва сво је га од ба ци 
ца ра и све ште ни ка.
7. Од ба ци Го спод ол тар свој, омр зе на 

Све ти њу сво ју, пре да де у ру ке не при ја-
те љи ма зи до ве дво ра си он ских; ста де их 
ви ка у до му Го спод њем као на пра зник.
8. Го спод на у ми да рас ко па зид Кће ри 

си он ске, рас те же уже, и не од вра ти ру ке 
сво је да не за тре, и оја ди оп коп и зид, из-
не мо го ше ску па.
9. Уто ну ше у зе мљу вра та ње зи на, по-

ло ми и по тре при је вор ни це ње зи не; цар 
ње зин и кне зо ви ње зи ни ме ђу на ро ди ма 
су; за ко на не ма, и про ро ци ње зи ни не до-
би ја ју утва ре од Го спо да. виђења
10. Стар је ши не *Кће ри си он ске сје де на 

†зе мљи и му че, по су ле су пра хом гла ву и 
при па са ле ко стри јет; обо ри ле су к зе мљи 
гла ве сво је дје вој ке је ру са лим ске.

*Иса. 47,1. †О Јо ву 2,13.

11. Иш чи ље ше ми очи од су за, утро ба 
се мо ја ус ко ле ба ла, про си па се на зе мљу 
је тра мо ја од по ги бли кће ри на ро да мо-
је га, јер *дје ца и ко ја си са ју оба ми ру на 
ули ца ма град ским. ослабише  *Плач 2,19.
12. Го во ре ма те ра ма сво јим: Гдје је жи то 

и ви но? Оба ми ру као ра ње ни ци на ули-
ца ма град ским, и издишу у на руч ју ма-
те ра сво јих.
13. Ко га ћу ти узе ти за свје до ка, с чим ћу 

те из јед на чи ти, Кће ри је ру са лим ска? Ка-
кву ћу ти при ли ку на ћи, да те утје шим, дје-
вој ко, Кће ри си он ска, јер је не сре ћа тво ја 
ве ли ка као мо ре, ко ће те ис ци је ли ти?
14. Про ро ци тво ји про ро ко ва ше ти лаж 

и без у мље, и не от кри ва ше *бе за ко ња 
тво је га да би од вра ти ли роп ство тво је; 
не го ти ка зи ва ше утва ре ла жне и ко је ће 
те прог на ти. *Иса. 58,1.
15. Пље ска ју ру ка ма над то бом сви ко ји 

про ла зе, зви жде и ма шу гла вом за Кћер ју 
је ру са лим ском: То ли је *град, за ко ји го-
во ра ху да је пра ва ље по та, ра дост свој 
†зе мљи? *Псал. 48,2. †1.О цар. 9,8.
16. Раз ва љу ју уста на те сви не при ја те љи 

тво ји, зви жде и шкр гу ћу зу би ма го во-
ре ћи: Про ждри је смо; ово је до и ста дан 
ко ји че ка смо; до че ка смо, ви дје смо.
17. Учи ни *Го спод што на у ми, ис пу ни 

ри јеч сво ју, ко ју ка за одав но; ра зо ри не-
ми ли це, и раз ве се ли то бом не при ја те ља, 
по ди же рог про тив ни ци ма тво јим.

*Плач 1,5.
18. Ви че ср це њи хо во ка Го спо ду: Зи де 

Кће ри си он ске, про ље вај по то ком су зе 
дан и ноћ, не дај се би ми ра, и зје ни ца ока 
тво је га да не ста је.
19. Уста ни, ви чи об ноћ; у по чет ку стра же, 

про ље вај *ср це сво је као во ду пред Го спо-
дом, по ди жи к Ње му ру ке сво је за живот 
†дје це сво је ко ја оба ми ру од гла ди на угло-
ви ма свих ули ца. *Псал. 62,8. †Плач 2,11.
20. По гле дај, *Го спо де, и ви ди, ко ме си 

ова ко учи нио. Еда ли †же не је ду по род 
свој, дје цу ко ју но се у на руч ју? Еда ли се 
уби ја у све ти њи Го спод њој све ште ник и 
про рок? *5.Мој. 28,53; 2.Мој. 32,11. †Плач 4,10.
21. Ле же на зе мљи по ули ца ма дје ца и 

стар ци, дје вој ке мо је и мла ди ћи мо ји па-
до ше од ма ча, по био си их у дан гње ва 
сво је га и по клао не жа ле ћи.
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22. Са звао си као на пра зник стра хо те 
мо је от сву да, и у дан гње ва Го спод ње га 
ни ко не уте че ни ти оста. Ко је на ру кама 
но сих и от хра них, њих ми не при ја тељ 
мој по би.

Јеремијин плач и утјеха.

3.Ја сам чо вјек ко ји ви дјех му ку од 
пру та гње ва Ње го ва.

2. Од ве де ме и опра ви ме у та му, а не на 
ви дје ло.
3. Са мо се на ме обра ћа, обра ћа ру ку 

сво ју по ваздан.
4. Учи ни, те ми остар је ти је ло и ко жа, 

по тр ко сти мо је.
5. За зи да ме, и оп то чи ме жуч ју и му ком.
6. По са ди ме у та му као умр ле одав на.
7. Огра ди ме да не иза ђем, и мет ну на ме 

те шке око ве.
8. Кад ви чем и ва пи јем, од би ја мо ли тву 

мо ју.
9. За гра ди пу те ве мо је те са ни јем ка ме-

ном, и пре вра ти ста зе мо је. преокрену
10. По ста ми као ме двјед у за сје ди, као 

лав у по та ји.
11. По ме те пу те ве мо је, и раз дри је ме, и 

уни шти ме.
12. На те же лук свој, и мет ну ме стри је ли 

за би ље гу.
13. Устри је ли ме у бу бре ге стри је ла ма из 

ту ла сво је га.
14. По стах пот сми јех све му на ро ду сво-

је му и пје сма њи хо ва по ваздан.
15. На си ти ме гор чи ном, опо ји ме пе ле ном.
16. По ло ми ми зу бе ка ме њем, ува ли ме у 

пе пео.
17. Уда љио си ду шу мо ју од ми ра, за бо-

ра вих до бро.
18. И ре кох: Про па де си ла мо ја и на да ње 

мо је од Го спо да.
19. Опо ме ни се му ке мо је и ја да мо је га, 

пе ле на и жу чи.
20. Ду ша се мо ја опо ми ње без пре стан ка, 

и по ни шти ла се у ме ни.
21. Али ово на по ми њем ср цу сво је му, те 

се на дам:
22. Ми лост је Го спод ња што не из ги бо-

смо са сви јем, јер ми ло ср ђа Ње го ва ни је 
не ста ло.

23. По на вља се сва ко ју тро; ве ли ка је 
вје ра тво ја.
24. *Го спод је дио мој, го во ри ду ша мо ја; 

за то ћу се у Ње га узда ти. *Псал. 16,5.
25. До бар је Го спод они ма ко ји Га че ка ју, 

ду ши, ко ја Га тра жи.
26. До бро је мир но че ка ти спа се ње Го-

спод ње.
27. До бро је *чо вје ку но си ти ја рам за 

мла до сти сво је. *Псал. 94,12.
28. Сам ће сје дје ти и му ча ти, јер Бог 

мет ну бре ме на њ. ћутати
29. Мет ну ће уста сво ја у прах, еда би 

би ло на да ња.
30. Под мет ну ће образ свој оно ме ко ји га 

би је, би ће сит сра мо те.
31. Јер Го спод не од ба цу је засваг да.
32. Јер ако и уцви је ли, опет ће се и сми-

ло ва ти због мно штва *ми ло сти сво је.
*Псал. 106,45.

33. Јер не му чи из ср ца сво је га ни цви-
је ли си но ва чо вјеч јих.
34. Кад га зе но га ма све су жње на Зе мљи,
35. Кад из вр ћу пра ви цу чо вје ку пред 

Ви шњим,
36. Кад чи не кри во чо вје ку у пар ни ци 

ње го вој, не ви ди ли Го спод?
37. Ко је ре као што и зби ло се, а Го спод да 

ни је за по вје дио?
38. Не до ла зе ли и зла и до бра из уста 

Ви шње га?
39. За што се ту жи чо вјек жив, чо вјек на 

кар за гри је хе сво је?
40. Пре тра жи мо и раз гле дај мо пу теве 

сво је, и по вра ти мо се ка Го спо ду.
41. По диг ни мо ср це сво је и ру ке к Бо гу 

на не бе си ма.
42. Згри је ши смо и не по кор ни би смо; Ти 

не пра шташ.
43. Оба стро си се гње вом, и го ниш нас, 

уби јаш и не жа лиш. обавио
44. Оба стро си се обла ком да не про дре 

мо ли тва.
45. На чи нио си од нас *сме тли ште и од-

мет усред ти јех на ро да. *1.Кор. 4,13.  отпад
46. Раз ва љу ју уста сво ја на нас сви не-

при ја те љи на ши.
47. Страх и ја ма за де си нас, пу сто ше ње и 

за ти ра ње.
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48. По то ци те ку из очи ју мо јих због по-
ги бли кће ри на ро да мо је га.
49. Очи мо је ли ју су зе без пре стан ка, јер 

не ма од мо ра,
50. До кле Го спод не по гле да и не ви ди с 

*Не ба. *Иса. 63,15.
51. Око мо је му чи ми ду шу због сви јех 

кће ри гра да мо је га. задаје бол
52. Тје ра ју ме јед на ко као пти цу не при ја-

те љи мо ји ни за што.
53. Сва ли ше у ја му жи вот мој и на ба-

ца ше ка ме ње на ме.
54. До ђе ми во да сврх гла ве; ре кох: По ги бох!
55. При зи вах име Тво је, *Го спо де, из ја ме 

нај ду бље. *2.Днев. 33,12.
56. Ти чу глас мој; не за ти скуј уха сво је га 

од уз ди са ња мо је га, од ви ке мо је.
57. При сту пао си кад Те при зи вах, и го-

во рио си: Не бој се.
58. Рас пра вљао си, Го спо де, пар бу *ду ше 

мо је, и из ба вљао си жи вот мој. *Псал. 71,23.
59. Ви диш, Го спо де, не прав ду ко ја ми се 

чи ни; рас пра ви пар бу мо ју. спор
60. Ви диш сву осве ту њи хо ву, све што ми 

ми сле.
61. Чу јеш руг њи хов, Го спо де, све што ми 

ми сле,
62. Што го во ре они ко ји уста ју на ме и 

што на ми шља ју про тив ме не по ваздан.
63. Ви ди, кад сје да ју и кад уста ју, ја сам 

им пје сма.
64. Пла ти им, *Го спо де, по дје ли ма ру ку 

њи хо ви јех. *2.Тим. 4,14; Псал. 28,4.
65. По дај им упор но ср це, про клет ство 

сво је. тврдо
66. Го ни их гње вом, и ис три је би их ис под 

*не бе са Го спод њих. *Псал. 8,3.

Биједа и срамота Јудина.

4.Ка ко по там ње зла то, про ми је ни се 
чи сто зла то? Ка ме ње је од Све  ти-

 ње раз мет ну то по угло ви ма сви јех ули ца.
2. Дра ги си но ви си он ски, ци је ње ни као 

нај чи сти је зла то, ка ко се ци је не зе мља ни 
су до ви, као дје ло ру ку лон ча ре ви јех!
3. И зви је ри ис ти чу дојке сво је и до је 

млад сво ју, а кћи на ро да мо је га по ста не-
ми ло сти ва као ној у пу сти њи.

4. Је зик дје те ту ко је си са при о ну за гр ло 
од же ђи; дје ца ишту хље ба, а не ма ни ко га 
да им ло ми.
5. Ко ји је ђа ху по сла сти це, ги ну на ули-

ца ма; ко ји од ра сто ше у скер ле ту, ва ља ју 
се по бу њи шту.
6. И кар ко ји до па де кће ри на ро да мо је га 

ве ћи је од про па сти ко ја до па де Со до му, 
ко ји се за тре у ча су и ру ке се не за ба ви ше 
око ње га.
7. На зи ре ји ње зи ни бје ху чи сти ји од 

сни је га, бје љи од мли је ка; ти је ло им бје ше 
цр ве ни је од дра го га ка ме ња, глат ки као 
са фир.
8. А са да им је ли це цр ње од угља, не по-

зна ју се на ули ца ма; ко жа им се при ли је-
пи ла за ко сти, осу ши ла се као др во. чађи
9. Бо ље би они ма ко ји су по би је ни ма-

чем не го они ма ко ји мру од гла ди, ко ји 
из ди шу уби је ни од не ста ши це ро да зе-
маљ ско га.
10. Сво јим ру ка ма *же не жа ло сти ве ку-

ха ше дје цу сво ју, она им бијаху хра на у 
по ги бли †кће ри на ро да мо је га.

*Плач 2,20. †5.Мој. 28,56.
11. На вр ши Го спод гњев свој, из ли же-

сто ки гњев свој, и рас па ли *огањ на Си-
о ну, ко ји му про ждри је те ме ље.*5.Мој. 32,22.
12. Не би вје ро ва ли ца ре ви зе маљ ски и 

сви ста нов ни ци по ва си ље ној да ће не-
при ја тељ и про тив ник ући на вра та је ру-
са лим ска.
13. Али би за гри је хе *про ро ка ње го ви-

јех и за бе за ко ња све ште ни ка ње го ви јех, 
ко ји про ље ва ху крв пра вед нич ку усред 
ње га. *Мат. 23,31.
14. Лу та ху као сли јепи по ули ца ма, ка-

ља ју се кр вљу, ко је не мо га ху да се не до-
ти чу ха љи на ма сво јим.
15. От сту пи те, не чи сти, ви чу им, от сту-

пи те, от сту пи те, не до ди је вај те се ни че га. 
И од ла зе и ски та ју се; и ме ђу на ро ди ма се 
го во ри: Не ће се ви ше ста ни ти. додирујте
16. Гњев Го спод њи ра си ја их, не ће ви ше 

по гле да ти на њих; не по шту ју све ште-
ни ка, ни је су жа ло сти ви на стар це.
17. Већ нам очи иш чи ље ше из гле да ју ћи 

по моћ за луд ну; че ка смо на род ко ји не 
мо же из ба ви ти. ослабише
18. Вре ба ју нам ко ра ке, да не мо же мо хо-

ди ти по ули ца ма сво јим, при бли жи се 
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крај наш, на вр ши ше се да ни на ши, до ђе 
крај наш.
19. Ко ји нас го ни ше, би ја ху лак ши од ор-

ло ва не бе ских, по го ра ма нас го ни ше, у 
пу сти њи нам за сје да ше.
20. Ди са ње но зд рва на ших, по ма за ник 

Го спод њи, за ко је га го во ра смо: Да ће мо 
жи вје ти под сје ном ње го ви јем ме ђу на-
ро ди ма, ухва ти се у ја ме њи хо ве.
21. Ра дуј се и ве се ли се, Кће ри едом ска, 

ко  ја жи виш у *зе мљи Узу, до ћи ће до те бе 
ча ша, опи ћеш се, и от кри ћеш се. *О Јо ву 1,1.
22. Свр ши се кар за бе за ко ње тво је, Кће ри 

си он ска; не ће те ви ше во ди ти у роп ство; 
по хо ди ће тво је бе за ко ње, Кће ри едом ска, 
от кри ће гри је хе тво је.

Молитве угњетенога народа 
за милост и помоћ.

5.Опо ме ни се, Го спо де, што нас 
за  де си; по гле дај и ви ди сра-

мо ту на шу.
2. На сљед ство на ше при ва ли се ту ђин-

ци ма, до мо ви на ши ино стран ци ма. додаде
3. По ста смо си ро те, без оца, ма те ре на ше 

као удо ви це.
4. Сво ју во ду пи је мо за нов це, сво ја др ва 

ку пу је мо.
5. На вра ту нам је ја рам, и го не нас; умо-

ре ни не ма мо од мо ра.
6. Пру жа мо ру ку к Ми сир ци ма и Асир-

ци ма, да се на си ти мо хље ба.

7. Оци на ши згри је ши ше, и не ма их, а ми 
но си мо бе за ко ња њи хо ва.
8. Ро бо ви нам го спо да ре, не ма ни ко га да 

из ба ви из ру ку њи хо ви јех.
9. Са стра хом за жи вот свој од ма ча у пу-

сти њи до но си мо се би хљеб.
10. Ко жа нам по цр ње као пећ од љу те 

гла ди.
11. Сра мо те *же не на Си о ну и дје вој ке 

по гра до ви ма Ју ди ни јем. *Иса. 13,16.
12. Кне зо ве вје ша ју сво јим ру ка ма, не 

по шту ју ли ца ста рач ко га.
13. Мла ди ће узи ма ју да носе жрв ње, и 

дје ца па да ју под др ви ма.
14. Ста ра ца не ма ви ше на вра ти ма, ни 

мла ди ћа на пје ва њу.
15. Не ста ра до сти ср цу на ше му, игра 

на ша пре тво ри се у жа лост.
16. Па де ви је нац с гла ве на ше; те шко 

на ма, што згри је ши смо!
17. Сто га је ср це на ше жа ло сно, сто га 

очи на ше по там ње ше,
18. Са го ре Си о на, што опу стје, и ли си це 

иду по њој.
19. Ти, Го спо де, оста јеш до ви је ка, при је-

сто твој од ко ље на до ко ље на.
20. За што хо ћеш да нас за бо ра виш до ви-

је ка, да нас оста виш за ду го?
21. Обра ти нас, Го спо де, к Се би, и обра-

ти ће мо се; по но ви да не на ше ка ко би-
ја ху при је. обнови
22. Јер еда ли ћеш нас са сви јем од ба ци ти 

и гње ви ти се на нас ве о ма?

КЊИ ГА ПРО РО КА ЈЕ ЗЕ КИ ЉА

Јављање славе Божије 
над херувимима.

1.Го ди не три де се те, мје се ца че твр-
то га, пе то га да на, кад би јах ме ђу 

ро бљем на ри је ци *Хе ва ру, отво ри ше се 
†не бе са, и ви дјех утва ре Бож је.

*Је зек. 3,23. †Мат. 3,16.  виђења
2. Пе то га да на то га мје се ца, пе те го ди не 

от ка ко се за ро би цар Јо а хин,
3. До ђе ри јеч Го спод ња Је зе ки љу си ну 

Ву зи је ву, све ште ни ку, у зе мљи хал деј ској 
на ри је ци Хе ва ру, и он дје до ђе ру ка Го-
спод ња на да њ.

4. И ви дјех, и гле, си лан вје тар до ла жа ше 
од сје ве ра, и ве лик облак и огањ ко ји се 
раз го ри је ва ше, и око ње га свје тлост, а 
исред ог ња као ја ка свје тлост;
5. Исред ње га још као че ти ри жи во ти ње, 

ко је на очи би ја ху на лик на чо вје ка; бића
6. И у сва ке би ја ху че ти ри ли ца, и че ти ри 

кри ла у сва ке;
7. И но ге им би ја ху пра ве, а у сто па лу би-

ја ху им но ге као у те ле та; и си је ва ху као 
угла ђе на мјед.
8. И ру ке им би ја ху чо вје чи је под кри-

ли ма на че ти ри стра не, и ли ца им и кри ла 
би ја ху на че ти ри стра не.
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9. Са ста вље на им би ја ху кри ла јед но 
с дру гим; и не окре та ху се иду ћи, не го 
сва ка иђа ше на пре масе. право испред себе
10. И ли це би ја ше у све че ти ри ли це чо-

вје чи је и ли це ла во во с де сне стра не, а с 
ли је ве стра не ли це во луј ско и ли це *ор-
ло во у све че ти ри. *Је зек. 10,14.
11. И ли ца им и кри ла би ја ху раз ди је ље на 

озго; у сва ке се два кри ла са ста вља ху јед но 
с дру гим, а два по кри ва ху им ти је ло.
12. И сва ка иђа ше пра во на пре масе; иђа-

 ху ку да дух иђа ше, и не окре та ху се иду ћи.
13. И на очи би ја ху те жи во ти ње као 

жи во угље вље, го ра ху на очи као сви-
је ће; тај огањ про ла жа ше из ме ђу жи во-
ти ња и сви је тља ше се, и из ог ња из ла-
жа ше *му ња. *Мат. 28,3.
14. И жи во ти ње тр ча ху и вра ћа ху се као 

му ња. бића
15. И кад гле дах жи во ти ње, гле, то чак је-

дан би ја ше на зе мљи уза сва ку жи во ти њу 
пре ма че ти ри ли ца њи хо ва.
16. Об лич јем и на пра вом би ја ху точ ко ви 

као бо је хри со ли то ве, и сва че ти ри би-
ја ху јед на ка, и об лич јем и на пра вом би-
ја ху као да је је дан то чак у дру гом.
17. Кад иђа ху, иђа ху сва че ти ри сва ки на 

сво ју стра ну, и иду ћи не скре та ху.
18. И на пла ци им би ја ху ви со ки стра-

хо та; и би ја ху на пла ци пу ни очи ју уна о-
ко ло у сва че ти ри.
19. И кад иђа ху жи во ти ње, иђа ху и точ ко-

 ви уз њих; и кад се жи во ти ње по ди за ху од 
*зе мље, по ди за ху се и точ ко ви. *Је зек. 10,16.
20. Ку да дух иђа ше, она мо иђа ху, и по ди-

за ху се точ ко ви пре ма њи ма, јер дух жи-
во тињ ски бје ше у точ ко ви ма.
21. Кад оне иђа ху, иђа ху и они; и кад оне 

ста ја ху, ста ја ху и они; и кад се оне по-
ди за ху од зе мље, по ди за ху се и точ ко ви 
пре ма њи ма, јер дух жи во тињ ски бје ше 
у точ ко ви ма.
22. А над гла ва ма жи во ти ња  би ја ше као 

*не бо, по ви ђе њу као кри стал, стра шно, 
ра за стр то озго над гла ва ма њи хо ви јем.

*Је зек. 10,1.
23. А под ти јем не бом би ја ху им кри ла 

пру же на, јед но пре ма дру гом, а два кри ла 
сва кој по кри ва ху ти је ло.

24. И чу јах ху ку кри ла њи хо ви јех кад 
иђа ху као да бје ше ху ка ве ли ке во де, као 
*глас Све мо гу ће га и као гра ја у око лу; и 
кад ста ја ху, спу шта ху кри ла. *О Јо ву 37,4.
25. И кад став ши спу шта ху кри ла, чу-

ја ше се глас озго из Не ба, ко је би ја ше над 
гла ва ма њи хо ви јем.
26. И озго на оном *Не бу што им би ја ше 

над гла ва ма, би ја ше као †при је сто, по ви-
ђе њу као ка мен са фир, и на ‡при је сто лу 
би ја ше по об лич ју као чо вјек.

*2.Мој. 24,10. †Је зек. 10,1. ‡Иса. 6,1.
27. И ви дјех као ја ку *свје тлост, и у њој 

уну тра као огањ на о ко ло, од бе да ра го ре, 
а од бе да ра до ље ви дјех као огањ и свје-
тлост око ње га. *Је зек. 8,2.
28. Као ду га у обла ку кад је ки ша, та ква 

на очи би ја ше свје тлост уна о ко ло. То би-
ја ше ви ђе ње сла ве Бож је на очи ма; и кад 
ви дјех, па дох на ли це сво је, и чух *глас не-
ко га ко ји го во ра ше. *Дје ла 9,4.

Језекиљ улази у пророчку службу.

2.И ре че ми: Си не чо вјеч ји, уста ни 
на но ге да го во рим с то бом.

2. И уђе у ме дух кад ми про го во ри, и по-
ста ви ме на но ге, и слу шах Оно га ко ји ми 
го во ра ше.
3. И ре че ми: Си не чо вјеч ји, Ја те ша љем 

к си но ви ма Изра и ље ви јем, к на ро ду од-
мет нич ком, ко ји се од мет ну од Ме не; они 
и оци њи хо ви би ше ми не вјер ни до ово га 
да на.
4. К си но ви ма твр да обра за и упор на 

ср ца ша љем те Ја, па им ре ци: Та ко ве ли 
Го спод;
5. И по слу ша ли или не по слу ша ли, јер су 

дом од мет нич ки, не ка зна ју да је про рок 
био ме ђу њи ма.
6. И ти, си не чо вјеч ји, не бој их се, ни ти се 

бој њи хо ви јех ри је чи, што су ти упор ни и 
као тр ње и жи виш ме ђу скор пи ја ма; не 
бој се њи хо ви јех ри је чи и не пла ши се од 
њих, што су дом од мет нич ки.
7. Не го им ка жи ри је чи Мо је, по слу ша ли 

или не по слу ша ли, јер су од мет ни ци.
8. Али ти, си не чо вјеч ји, слу шај што ћу 

ти ка за ти, не бу ди не по ко ран као тај дом 
не по кор ни; отво ри уста, и по је ди што ћу 
ти да ти.
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9. И по гле дах, а то ру ка пру же на к ме ни, 
и гле, у њој са ви је на књи га.
10. И раз ви је пре да мном, и бје ше ис пи-

са на из ну тра и спо ља, и бје ше у њој на пи-
сан плач и на ри ца ње и ја ох.

Бог даје пророку да поједе једну 
књигу. Језекиљ уклоњен, постављен 

за стражара дому Израиљеву, и 
поново види славу Божију.

3.И ре че ми: Си не чо вјеч ји, по је ди 
што је пред то бом, по је ди ову 

*књи гу, па иди, го во ри до му Изра и ље ву.
*Је зек. 2,9.

2. И отво рих уста, и за ло жи ме оном 
књи гом. метну у уста
3. И ре че ми: Си не чо вјеч ји, на хра ни тр-

бух свој, и цри је ва сво ја на пу ни овом 
књи гом ко ју ти да јем. И по је дох је, и бје ше 
ми у усти ма слат ка као мед.
4. За ти јем ре че ми: Си не чо вјеч ји, иди к 

до му Изра и ље ву, и го во ри им Мо је ри је чи.
5. Јер се не ша љеш к на ро ду не по зна та је-

зи ка и не ра зу мљи ва го во ра, не го к до му 
Изра и ље ву;
6. Не к мно гим на ро ди ма не по зна та је-

зи ка и не ра зу мљи ва го во ра, ко ји ма ри-
је чи не би ра зу мио; к њи ма да те по шљем, 
по слу ша ли би те.
7. Али дом Изра и љев не ће те по слу ша ти, 

јер не ће Ме не да по слу ша ју; јер је сав дом 
Изра и љев твр да обра за и упор на ср ца.
8. Ево да дох те би образ тврд пре ма њи хо-

 ву обра зу, и че ло твр до пре ма њи хо ву че лу.
9. Као ка мен ди ја ма нт, твр ђе од сти је не 

да дох ти че ло; не бој их се, ни ти се пла ши 
од њих, за то што су дом од мет нич ки.
10. По том ре че ми: Си не чо вјеч ји, све 

ри је чи Мо је што ћу ти го во ри ти при мај у 
ср це сво је и слу шај уши ма сво јим.
11. Иди к ро бљу, к си но ви ма на ро да 

сво  је га, и го во ри им и ре ци им: Та ко 
ве ли Го спод Го спод; *по слу ша ли или не 
по слу ша ли. *Језек. 2, 5, 7.
12. Та да по ди же ме дух, и чух за со бом 

глас гдје се сил но раз ли је же: Бла го сло-
ве на сла ва *Го спод ња с мје ста својега;

*Дје ла 8,39.
13. И лу пу кри ла они јех жи во ти ња, ко -

 ја уда ра ху јед но о дру го, и пра ску точ -

ко  ва пре  ма њи ма, глас ко ји се сил но 
раз ли је га ше. бића
14. И дух ме по ди же и од не се, и иђах 

жа ло стан од срд ње у ду ху свом; али ру ка 
*Го спод ња сил на бје ше на да мном.

*2.О цар. 3,15.
15. И до ђох к ро бљу у Те л А вив, ко је ста-

но ва ше на ри је ци Хе ва ру, и сје дох гдје 
они сје ђа ху, и сје дјех он дје ме ђу њи ма се-
дам да на чу де ћи се. огранак Еуфрата
16. А по сли је се дам да на до ђе ми ри јеч 

Го спод ња го во ре ћи:
17. Си не чо вјеч ји, *по ста вих те стра жа-

рем до му Изра и ље ву, да слу шаш ри је чи 
из Мо јих уста и опо ми њеш их од Ме не.

*Јер. 6,17.
18. Кад ре чем без бо жни ку: По ги ну ћеш, 

а ти га не опо ме неш и не про го во риш 
му да би од вра тио без бо жни ка од без бо-
жно га пу та ње го ва, да би га са чу вао у жи-
во ту, онај ће без бо жник по ги ну ти са сво-
је га бе за ко ња; али ћу крв ње го ву иска ти 
из тво јих ру ку.
19. А кад ти опо ме неш без бо жни ка, а он се 

и не вра ти од без бо жно сти сво је и са зло га 
пу та сво је га, он ће по ги ну ти с бе за ко ња 
сво је га, а ти ћеш са чу ва ти ду шу сво ју.
20. Ако ли се *пра вед ник од вра ти од 

†прав де сво је, и ста не чи ни ти бе за ко ње, 
и Ја му под мет нем на што ће се спо та ћи, 
те по ги не, а ти га не опо ме ну, он ће по ги-
ну ти са сво га гри је ха, и не ће се по ме ну ти 
пра вед на дје ла ње го ва што је чи нио, али 
ћу крв ње го ву иска ти из тво је ру ке.

*Је зек. 18,24. †Је зек. 33,12.
21. Ако ли ти опо ме неш пра вед ни ка да 

не гри је ши пра вед ник, и он пре ста не 
гри је ши ти, он ће жи вје ти, јер при ми опо-
ме ну, и ти ћеш са чу ва ти живот свој.
22. И до ђе он дје на да ме ру ка Го спод ња, и 

ре че ми: Уста ни, изи ђи у по ље, и он дје ћу 
го во ри ти с то бом.
23. И устав ши оти дох у по ље, а гле, сла ва 

*Го спод ња ста ја ше он дје као сла ва ко ју 
ви дјех на ри је ци †Хе ва ру, и па дох на ли це 
сво је. *Је зек. 44,4. †Је зек. 1,1.
24. И уђе у ме Дух, и *по ста ви ме на но ге; 

и про го во ри са мном и ре че ми: Иди, за-
тво ри се у ку ћу сво ју. *Је зек. 2,2.
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25. Јер, си не чо вјеч ји, ево, мет ну ће на те 
ужад, и све за ће те њи ма, и не ћеш из ла-
зи ти ме ђу њих.
26. И Ја ћу учи ни ти да ти се је зик при ли-

је пи за гр ло, те ћеш они је ми ти, и не ћеш 
их ка ра ти, јер су дом од мет нич ки.
27. Али кад ти про го во рим, отво ри ћу ти 

уста, и ка за ћеш им: Ова ко ве ли *Го спод 
Го спод; ко ће слу ша ти, не ка слу ша, а ко 
не ће слу ша ти, не ка не слу ша; јер су дом 
од мет нич ки. *Је зек. 24,27.

Претстављање опсаде Јерусалима.

4.А ти, си не чо вјеч ји, узми опе ку и 
мет ни је пре да се, и из ре жи на 

њој град Је ру са лим.
2. И по ста ви око ње га оп са ду, и на чи ни 

ку ле пре ма ње му, и ис ко пај око ње га оп-
коп, и по ста ви вој ску око ње га, и на мје-
сти убој не спра ве око ње га.
3. По том узми та ви цу гво зде ну, и мет ни 

је као гво зден зид из ме ђу се бе и гра да, и 
окре ни ли це сво је су прот ње му, и он ће се 
оп сје сти, и ти ћеш га оп сје сти. То ће би ти 
знак до му Изра и ље ву.
4. По том ле зи на ли је ву стра ну сво ју, и 

мет ни на њу бе за ко ње до ма Изра и ље ва; 
ко ли ко да на уз ле жиш на њој, то ли ко ћеш 
но си ти њи хо во бе за ко ње.
5. А Ја ти да јем го ди не бе за ко ња њи-

хо ва бро јем да на, три ста и де ве де сет 
да на, и то ли ко ћеш но си ти бе за ко ње 
до ма Изра и ље ва. по LXX – 190 дана
6. А кад их на вр шиш, он да ле зи на де-

сну стра ну сво ју, и но си бе за ко ње до ма 
Ју ди на че тр де сет да на; по је дан дан да јем 
ти за го ди ну.
7. И окре ни ли це сво је пре ма оп ко ље ном 

Је ру са ли му за га лив ши ми ши цу сво ју, и 
про ро куј про тив ње га. засукавши
8. И ево ве за ћу те узи ца ма да се не пре вр-

неш с јед не стра не на дру гу до кле не на-
вр шиш да не оп са де сво је.
9. И узми пше ни це и јеч ма и бо ба и ле ћа 

и про са и круп ни ка, и са спи све у је дан 
суд, и на чи ни од то га се би хље ба пре ма 
бро ју да на у ко је ћеш ле жа ти на сво јој 
стра ни, три сто ти не и де ве де сет да на је-
шћеш га.

10. И је ла тво је га што ћеш је сти не ка 
бу де мје ром два де сет си ка ла на дан; на 
ро ко ве је ди га. око 228 грама
11. И во ду пиј мје ром, по ше сти ну ина, 

пиј на ро ко ве. око 600 грама
12. А хљеб при је сан јеч мен је ди, ис пе-

кав га на ка лу чо вје чи јем на њи хо ве очи.
бесквасан

13. И ре че Го спод: Та ко ће је сти си но ви 
Изра и ље ви хљеб свој не чист ме ђу на ро-
ди ма у ко је ћу их ра заг на ти.
14. Та да ре кох: Ах *Го спо де Го спо де, гле, 

ду ша се мо ја ни је осквр ни ла, јер од дје-
тињ ства сво је га до са да ни је сам јео мр ци-
но га ни што би звјер ка раз др ла, ни ти је 
ушло у уста мо ја ме со не чи сто. *Је зек. 9,8.
15. А Он ми ре че: Ви ди, да јем ти го ве ђу 

ба ле гу мје сто чо вје чи је га ка ла, да на њој 
ис пе чеш се би хљеб.
16. За ти јем ре че ми: Си не чо вјеч ји, ево 

Ја ћу сло ми ти пот по ру у хље бу у *Је ру са-
ли му, те ће је сти †хљеб на мје ру и у бри зи, 
и во ду ће пи ти на мје ру и у чу ду.

*Иса. 3,1. †3.Мој. 26,26.
17. Јер ће им не ста ти хље ба и во де да ће 

се чу ди ти ме ђу со бом и са су ши ће се од 
*бе за ко ња сво је га. *3.Мој. 26,39.

Божија осуда над Јерусалимом.

5.По том, си не чо вјеч ји, узми нож 
оштар, бри тву бри јач ку узми, и 

пу сти је по гла ви сво јој и по *бра ди сво јој, 
па узми мје ри ла и раз ди је ли. *3.Мој. 21,5.
2. Тре ћи ну са же жи ог њем усред гра да, 

кад се на вр ше да ни оп са де, а дру гу тре-
ћи ну узми и иси је ци ма чем око ње га, а 
оста лу тре ћи ну раз мет ни у вје тар, и Ја ћу 
из ву ћи мач за њи ма.
3. Али узми ма ло, и за ве жи у скут свој.
4. И од то га још узми и ба ци у огањ и са-

же жи ог њем; ода тле ће иза ћи огањ на сав 
дом Изра и љев.
5. Ова ко ве ли Го спод Го спод: Ово је Је ру-

са лим ко ји по ста вих усред на ро да и оп-
то чих га зе мља ма. окружих
6. Али про ми је ни за ко не мо је на бе за-

ко ње већ ма не го на ро ди, и уред бе мо је 
већ ма не го зе мље што су око ње га, јер од-
ба ци ше Мо је за ко не, и не хо ди ше по Мо-
јим уред ба ма.
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7. За то ова ко ве ли Го спод Го спод: Што 
по ста сте го ри од на ро да ко ји су око вас, 
не хо ди сте по Мо јим уред ба ма и не из вр-
ши ва сте Мо јих за ко на, па ни по уред ба ма 
на ро да ко ји су око вас не чи ни сте,
8. За то ова ко ве ли Го спод Го спод: Ево и 

Ме не на те, и из вр ши ћу усред те бе су до ве 
на ви ди ку на ро ди ма;
9. И учи ни ћу ти што још ни је сам учи-

нио ни ти ћу ви ше учи ни ти за све га до ве 
тво је.
10. За то оци ће је сти си но ве усред те бе, и 

си но ви ће је сти оце сво је, и из вр ши ћу на 
те би су до ве и ра си ја ћу сав оста так твој у 
све вје тро ве.
11. За то, та ко Ја жив био, ве ли *Го спод 

Го спод, што си осквр нио мо ју Све ти њу 
сва ко ја ким не чи сто та ма сво јим и сва ко-
ја ким га до ви ма сво јим, за то ћу и Ја те бе 
по тр ти, и не ће око Мо је жа ли ти, ни ти ћу 
се сми ло ва ти. *Је зек. 11,21.
12. Тре ћи на ће тво ја по мри је ти од по-

мо ра, и од гла ди ће из ги ну ти усред те бе, а 
дру га ће тре ћи на па сти од *ма ча око те бе, 
а тре ћи ну ћу ра си ја ти у све вје тро ве, и из-
ву ћи ћу мач за њи ма. *Јер. 15,2.
13. И та ко ће се из вр ши ти *гњев Мој и на-

ми ри ћу ја рост сво ју на њи ма и за до во-
љи ћу се, и они ће по зна ти да сам Ја †Го спод 
го во рио у рев но сти сво јој кад из вр шим 
гњев свој на њи ма. *Плач 4,11. †5.Мој. 32,36.
14. И учи ни ћу од те бе пу стош и руг ме ђу 

на ро ди ма ко ји су око те бе пред сва ким 
ко ји про ла зи.
15. И би ћеш руг и *сра мо та и на ук и 

†чу до на ро ди ма што су око те бе кад из-
вр шим су до ве на те би гње вом, ја ро шћу и 
љу ти јем ка ра њем; Ја ‡Го спод ре кох;

*Псал. 79,4. †5.Мој. 28,37. ‡Је зек. 25,17.
16. Кад пу стим на вас љу те *стри је ле 

гла ди, ко је ће би ти смрт не, ко је ћу пу-
сти ти да вас за трем, и кад †глад на ва лим 
на вас и сло мим вам пот по ру у хље бу,

*5.Мој. 32,23. †Је зек. 14,21.
17. Кад пу стим на вас *глад и љу те †зви-

је ри, ко је ће ти дје цу из је сти; и кад по мор 
и крв про ђу кро за те, и кад пу стим мач на 
те. Ја Го спод ре кох. *Је зек. 14,21. †3.Мој. 26,22.

Пустошење идолопоклоничке 
земље.

6.Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:

2. Си не чо вјеч ји, окре ни ли це сво је 
пре ма го ра ма Изра и ље ви јем, и про ро куј 
про тив њих,
3. И ре ци: Го ре Изра и ље ве, чуј те ри јеч 

Го спода Го спо да, ова ко ве ли Го спод Го-
спод го ра ма и ху мо ви ма, по то ци ма и до-
ли на ма: Ево Ме, Ја ћу пу сти ти на вас мач 
и обо ри ћу ви си не ва ше.
4. И ва ши ће се ол та ри рас ко па ти, и сун-

ча ни ли ко ви ва ши из ло ми ће се, и по ва-
ља ћу по би је не ва ше пред гад ни јем бо го-
ви ма ва шим.
5. И по ба ца ћу мр тва тје ле са си но ва 

Изра и ље ви јех пред *гад не бо го ве њи-
хо ве, и раз мет ну ћу ко сти ва ше око ол-
та ра ва ших. *3.Мој. 26,30.
6. Сву да гдје на ста ва те гра до ви ће се опу-

сто ши ти и ви си не ће опу стје ти, и ол та ри 
ће се ва ши рас ко па ти и опу стје ти, и гад ни 
бо го ви ва ши из ло ми ће се и не ће их ви ше 
би ти, и сун ча ни ли ко ви ва ши исје ћи ће 
се, и дје ла ће се ва ша уни шти ти.
7. И по би је ни ће па да ти усред вас, и по-

зна ће те да сам Jа Го спод.
8. Али ћу вас оста ви ти не ко ли ко ко ји 

бисте уте кли од ма ча ме ђу на ро ди ма, кад 
се ра си је те по зе мља ма.
9. И ко ји од вас уте ку, опо ме ну ће се Ме не 

ме ђу на ро ди ма, гдје бу ду у роп ству, ка ко 
Ми до ту жа ше ср цем сво јим блудничким 
ко је от сту пи од Ме не, и очи ма сво јим 
блудничким, ко ји ма идо ше за гад ни јем 
бо го ви ма сво јим, и са ми ће се би би ти 
мр ски за зла ко ја чи ни ше у сви јем гра до-
ви ма сво јим.
10. И по зна ће да сам Ја Го спод и да ни је сам 

го во рио уза луд да ћу им учи ни ти то зло.
11. Ова ко ве ли *Го спод Го спод: Пље сни 

ру ка ма и лу пи но гом, и ре ци: Ја ох, због 
сви јех гад ни јех за ла до ма Изра и ље ва, јер 
ће па сти од †ма ча, од гла ди и од по мо ра.

*Је зек. 12,16. †3.Мој. 26,36.
12. Ко бу де да ле ко, умри је ће од по мо ра; а 

ко бу де бли зу, па шће од ма ча; а ко оста не 
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и бу де оп ко љен, умри је ће од гла ди; та ко 
ћу на вр ши ти гњев свој на њи ма.
13. И по зна ће те да сам Ја Го спод кад бу ду 

по би је ни њи хо ви ме ђу гад ни јем бо го-
ви ма њи хо ви јем, око ол та ра њи хо ви јех, 
на сва ком ви со ком ху му и на сви јем вр хо-
ви ма гор ским и под сва ким зе ле ни јем др-
ве том и под сва ким гра на ти јем хра стом, 
сву да гдје су ка ди ли угод ни јем ми ри си ма 
сви јем гад ни јем бо го ви ма сво јим.
14. Јер ћу за мах ну ти ру ком сво јом на њих, 

и обра ти ћу зе мљу њи хо ву у пу стош гору 
од пу сти ње Ди вла те по сви јем ста но вима 
њи хо ви јем; и по зна ће да сам Ја Го спод.

Страховита осуда Божија 
над Израиљем.

7.По том до ђе ми ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:

2. Си не чо вјеч ји, ова ко ка же Го спод Го-
спод за зе мљу Изра и ље ву: Крај, до ђе крај 
на че ти ри стра не зе мљи.
3. До ђе ти крај, и пу сти ћу гњев свој на те, 

и су ди ћу ти по пу то ви ма тво јим и обра-
ти ћу на те све га до ве тво је.
4. И око мо је не ће те по жа ли ти, ни ти ћу 

се сми ло ва ти, не го ћу пу те ве тво је обра-
ти ти на те, и га до ви ће тво ји би ти усред 
те бе, и по зна ће те да сам Ја Го спод.
5. Ова ко ве ли Го спод Го спод: Зло, јед но 

зло, ево иде.
6. Крај до ђе, крај до ђе, уста на те, ево до ђе.
7. До ђе ју тро те би, ста нов ни че зе маљ-

ски, до ђе ври је ме, при бли жи се дан, кад 
ће би ти по лом а не је ка гор ска. пораз
8. Са да ћу од мах из ли ти ја рост сво ју на 

те, и на вр ши ћу гњев свој на те би, и су-
ди ћу ти по тво јим пу то ви ма, и обра ти ћу 
на те све га до ве тво је.
9. Не ће жа ли ти око Мо је, ни ти ћу се сми-

ло ва ти, да ћу ти по пу то ви ма тво јим, и га-
до ви ће тво ји би ти усред те бе, и по зна-
ће те да сам Ја Го спод, ко ји би је.
10. Ево да на, ево до ђе, ју тро на ста, про-

цва те прут, по но си тост на пу пи.
11. На си ље на ра сте као прут бе за ко ња, 

ни ко не ће оста ти од њих ни од мно штва 
њи хо ва ни од бу ке њи хо ве, ни ти ће би ти 
на ри ца ња за њи ма.

12. До ђе ври је ме, при спје дан; ко ку-
пу је не ка се не ра ду је, и ко про да је не ка 
не жа ли, јер ће до ћи гњев на све људ ство 
њи хо во.
13. Јер ко про да је, не ће опет до ћи до оно га 

што про да, ако и оста не жив; јер утва ра за 
све мно штво њи хо во не ће се вра ти ти на-
траг, и ни ко се не ће окри је пи ти бе за ко-
њем сво јим да са чу ва жи вот свој.
14. За тру би ше у тру бе, и спре ми ше све; 

али не ма ни ко га да иза ђе у бој, јер се гњев 
Мој рас па лио на све људ ство њи хо во.
15. На по љу мач, а уну тра по мор и глад; 

ко бу де у по љу, по ги ну ће од ма ча; а ко 
бу де у гра ду, ње га ће глад и по мор про-
ждри је ти.
16. А ко ји уте ку, из ба ви ће се и би ће по 

го ра ма као го лу бо ви из до ли на, сви ће уз-
ди са ти, сва ки за сво је бе за ко ње.
17. Све ће ру ке кло ну ти и сва ће ко ље на 

*по ста ти као во да. *Је зек. 21,12.
18. И при па са ће око се бе *ко стри јет, и 

др хат ће их по па сти, и на сва ком ће ли цу 
би ти стид, и све ће им гла ве би ти ће ла ве.

*Јер. 6,26.
19. Сре бро ће сво је по ба ца ти по ули ца ма, 

и *зла то ће њи хо во би ти као не чи сто ћа; 
сре бро њи хо во и зла то њи хо во не ће их 
мо ћи из ба ви ти у дан гње ва Го спод ње га; 
не ће на си ти ти ду ше сво је ни ти ће на пу-
ни ти тр бу ха сво је га, јер им је †бе за ко ње 
њи хо во спо ти ца ње. *Соф. 1,18. †Је зек. 44,12.
20. Јер слав ни на кит свој обра ти ше на 

охо лост, и на чи ни ше од ње га ли ко ве *га-
до ва сво јих, гну со бе сво је; за то учи них да 
им је не чи сто ћа. *Јер. 7,30.
21. И да ћу га у ру ке ино стран ци ма да га 

раз гра бе, и без бо жни ци ма на зе мљи да је 
пли јен, и осквр ни ће га.
22. И од вра ти ћу ли це сво је од њих, и 

осквр ни ће Све ти њу Мо ју, и ући ће у њу 
лу пе жи и осквр ни ће је.
23. На чи ни ве ри ге, јер је *зе мља пу на 

крв но га су да, и град је пун на си ља.
*Је зек. 9,9.

24. За то ћу до ве сти нај го ре из ме ђу на-
ро да да на сли је де ку ће њи хо ве, и уки ну ћу 
охо лост сил ни јех, и све та мје ста њи хо ва 
осквр ни ће се.
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25. Иде по ги бао; они ће тра жи ти ми ра, 
али га не ће би ти.
26. Не во ља за не во љом до ла зи ће, и глас 

за гла сом сти за ће; и они ће тра жи ти 
утва ру од про ро ка; за ко на ће не ста ти у 
све ште ни ка и свје та у ста ра ца. савјета
27. Цар ће ту жи ти, и кне зо ви ће се обу ћи 

у жа лост, и ру ке на ро ду зе маљ ском дрх-
та ће; учи ни ћу им по пу то ви ма њи хо ви-
јем и су ди ћу им пре ма су до ви ма њи хо ви-
јем; и по зна ће да сам Ја Го спод.

Пророк однијет у Јерусалим гледа 
гадну службу идолима у храму.

8.А ше сте го ди не, ше сто га мје се ца, 
дана пе то га, кад сје ђах у сво јој 

ку ћи и *стар је ши не Ју ди не сје ђа ху пре да 
мном, па де он дје на ме ру ка Го спо да Го-
спо да. *2.О цар. 6,32.
2. И ви дјех, а то об лик на очи као огањ, 

од бе да ра му до ље бје ше огањ, а од бе-
да ра го ре бје ше као свје тлост, као ја ка 
свје тлост.
3. И пру жи као ру ку, и ухва ти ме за ко су 

на гла ви, и по ди же ме дух ме ђу не бо и Зе-
мљу, и од не се ме у Је ру са лим у утва ри 
Бож јој на вра та уну тра шња ко ја гле да ју 
на сје вер, гдје ста ја ше идол од рев но сти, 
ко ји изазива рев ност. виђењу
4. И гле, он дје бје ше сла ва Бо га Изра и-

ље ва на очи као она што је ви дјех у по љу.
5. И ре че ми: Си не чо вјеч ји, по диг ни 

очи сво је к сје ве ру. И по ди гох очи сво је 
к сје ве ру, и гле, са сје ве ра на вра ти ма ол-
тар ским би ја ше онај идол од рев но сти на 
ула ску.
6. По том ми ре че: Си не чо вјеч ји, ви диш 

ли што ти они ра де, ве ли ке га до ве ко је ту 
чи ни дом Изра и љев да оти дем да ле ко од 
Све ти ње сво је? Али ћеш још ви дје ти ве-
ћих га до ва.
7. И од ве де ме на вра та од три је ма, и по-

гле дах, а то јед на ру па у зи ду.
8. А он ми ре че: Си не чо вјеч ји, про ко пај 

овај зид. И про ко пах зид, а то јед на вра та.
9. Та да ми ре че: Уђи и ви ди опа ке га до ве 

ко је чи не ту.
10. И ушав ви дјех, и гле, сва ко ја ке жи во-

ти ње што га ми жу и сва ко ја ки гад ни ско-
то ви, и сви гад ни бо го ви до ма Изра и ље ва 
би ја ху на пи са ни по зи ду сву да уна о ко ло.

11. И пред њи ма ста ја ше се дам де сет 
љу ди из ме ђу *стар је ши на до ма Изра и-
ље ва с Ја за ни јом си ном Са фа но ви јем, 
ко ји ста ја ше ме ђу њи ма, сва ки с ка ди о-
ни цом сво јом у ру ци, и по ди за ше се густ 
облак од ка да. *Јер. 19,1.
12. Та да ми ре че: Ви диш ли, си не чо-

вјеч ји, шта чи не стар је ши не до ма Изра и-
ље ва у мра ку свак у сво јој пи са ној кли -
је ти? Јер го во ре: Не ви ди нас Го спод, 
оста вио је Го спод ову зе мљу. осликаној
13. По том ми ре че: Још ћеш ви дје ти ве-

ћих га до ва ко је они чи не.
14. И од ве де ме на вра та до ма Го спод-

ње га ко ја су са сје ве ра; и гле, же не сје ђа ху 
и пла ка ху за Та му зом.

бог плодности и подземља у Вавилону
15. И ре че ми: Је си ли ви дио, си не чо вјеч ји? 

Још ћеш ви дје ти ве ћих га до ва од ти јех.
16. И од ве де ме у три јем уну тра шњи 

до ма Го спод ње га; и гле, на ула ску у цр кву 
*Го спод њу из ме ђу три је ма и ол та ра бје ше 
око два де сет и пет љу ди окре ну ти јех ле-
ђи ма к цр кви Го спод њој а ли цем к †ис-
то ку, и кла ња ху се ‡Сун цу пре ма ис то ку.

*Јоило 2,17. †Је зек. 40,6. ‡5.Мој. 4,19.
17. Та да ми ре че: Је си ли ви дио, си не чо-

вјеч ји? Ма ло ли је до му *Ју ди ну што чи не 
те га до ве ко је чи не ов дје, не го још на пу-
ни ше зе мљу на си ља и окре ну ше се да Ме 
иза зивају; и ето др же гра ну пред но сом 
сво јим. *Је зек. 9,9.
18. За то ћу им и Ја учи ни ти у гње ву, не ће 

жа ли ти око Мо је, ни ти ћу се сми ло ва ти, 
и кад ста ну ви ка ти иза гла са у Мо је уши, 
не ћу их усли ши ти.

Велика пропаст Јерусалима, 
поштеда побожнијех.

9.По том по ви ка иза гла са, те чух, и 
ре че: При сту пи те ко ји сте по -

сла  ни на град сва ки с оруж јем сво јим 
смрт ни јем у ру ци. смртоносним
2. И гле, шест љу ди до ђе до ви со ких 

вра та, ко ја гле да ју на сје вер, сва ки са сво-
јим оруж јем смрт ни јем у ру ци, и ме ђу 
њи ма бје ше је дан чо вјек об у чен у плат но 
с опра вом пи сар ском уз бе дри цу; и до-
шав ши ста до ше код ол та ра мје де но га.
3. А сла ва Бо га Изра и ље ва по ди же се с 

хе ру ви ма, на ко ји ма би ја ше, на праг од 
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до ма, и вик ну чо вје ка об у че но га у плат но 
ко ји има ше уз бе дри цу опра ву пи сар ску.

прибор
4. И ре че му Го спод: Про ђи по сред гра да, 

по сред Је ру са ли ма, и *за би ље жи би ље-
гом че ла они јем љу ди ма ко ји уз ди шу и 
ко ји ри да ју због сви јех га до ва што се 
чи не усред ње га. *Откр. 7,3.
5. А дру ги ма ре че и чух: Про ђи те за њим 

по гра ду, и убијај те, не ка не жа ли око 
ва ше ни ти се сми луј те;
6. Стар це и мла ди ће, и дје вој ке и дје цу и 

же не по биј те да се ис три је бе; али на ко ме 
год бу де знак, к ње му не при сту пај те; и 
поч ни те од Мо је Све ти ње. И по че ше од 
стар је ши на што бје ху пред до мом.
7. И ре че им: Осквр ни те дом, и на пу ни-

 те три је мо ве по би је ни јех; иди те. И иза-
шав ши ста до ше уби ја ти.
8. А кад уби ја ху и ја остах, па дох на ли це 

сво је и по ви ках и ре кох: Ја ох Го спо де Го-
спо де, еда ли ћеш за тр ти сав Оста так Из-
ра и љев из лив ши гњев свој на Је ру са лим?
9. А Он ми ре че: Бе за ко ње до ма Изра и-

ље ва и Ју ди на пре ве ли ко је, и пу на је зе-
мља кр ви, и град је пун опа чи не; јер ре-
ко ше: *Го спод је оста вио зе мљу, и Го спод 
не ви ди. *Језек. 8,12.
10. За то ни Мо је око не ће жа ли ти, ни ти 

ћу се сми ло ва ти; пут њи хов обра ти ћу на 
гла ву њи хо ву.
11. И гле, чо вјек, об у чен у плат но, ко је му 

уз бе дри цу би ја ше опра ва пи сар ска, ја ви 
го во ре ћи: Учи нио сам ка ко си ми за по-
вје дио.

Слава Божија над херувимима.

10.По том ви дјех, и гле, на *не бу 
ко је би ја ше над гла ва ма хе-

ру ви ми ма по ка за се над њи ма као ка мен 
†са фир на очи као при је сто.

*Је зек. 1,22. †Је зек. 1,26.
2. И про го во ри чо вје ку об у че ном у пла-

т но, и ре че: Уђи ме ђу точ ко ве под хе ру-
ви ми ма, и узми пу не пре гр шти же ра ви це 
из ме ђу хе ру ви ма и ра за спи на град. И уђе 
на мо је очи.
3. А хе ру ви ми ста ја ху с де сне стра не 

до ма кад уђе чо вјек, и облак на пу ни уну-
тра шњи три јем.

4. И сла ва Го спод ња по ди же се с хе ру-
ви ма на праг од до ма, и на пу ни се дом 
обла ка, а три јем се на пу ни свје тло сти 
сла ве Го спод ње.
5. И лу па кри ла у хе ру ви ма чу ја ше се до 

спо ља шње га три је ма као глас Бо га све мо-
гу ће га кад го во ри.
6. И кад за по вје ди чо вје ку об у че но ме у 

плат но го во ре ћи: Узми ог ња из ме ђу точ-
ко ва из ме ђу хе ру ви ма; он уђе и ста де код 
точ ко ва.
7. И је дан хе ру вим пру жи ру ку сво ју из-

ме ђу хе ру ви ма к ог њу, ко ји би ја ше ме ђу 
хе ру ви ми ма, и узе и мет ну у пре гр шти 
об у че но ме у плат но, и он при ми и изи ђе.
8. А ви ђа ше се у хе ру ви ма као ру ка чо-

вје чи ја под кри ли ма.
9. И ви дјех, и гле, че ти ри точ ка код хе-

ру ви ма, по је дан то чак код јед но га хе ру-
ви ма, и точ ко ви би ја ху на очи као ка мен 
хри со лит.
10. И на очи би ја ху сва че ти ри точ ка јед-

на ка, и као да је то чак у точ ку.
11. Кад иђа ху, иђа ху сва че ти ри, сва ки 

на сво ју стра ну, и иду ћи не скре та ху, не го 
ку да гле да ше гла ва она мо иђа ху и иду ћи 
не скре та ху.
12. А све им ти је ло и ле ђа и ру ке и кри ла 

и точ ко ви, сва че ти ри точ ка њи хо ва, би-
ја ху пу на очи ју сву да уна о ко ло.
13. А точ ко ви се зва ху ка ко чух: Ко ла.

Вихор; Ковитлац
14. А че ти ри ли ца има ше сва ка жи во-

ти ња: Јед но ли це хе ру вим ско, дру го ли це 
чо вје чи је и тре ће ли це ла во во и че твр то 
ли це *ор ло во. *Је зек. 1,10.
15. И по ди го ше се хе ру ви ми увис; то би-

ја ху исте жи во ти ње ко је ви дјех на ри-
је ци Хе ва ру. бића
16. А кад иђа ху хе ру ви ми, иђа ху и точ-

ко ви уз њих, и кад хе ру ви ми ма ха ху кри-
ли ма сво јим да се по диг ну од *зе мље, точ-
ко ви се не од ми ца ху од њих. *Је зек. 1,19.
17. Кад се они уста вља ху, уста вља ху се и 

точ ко ви; а кад се они по ди за ху, по ди за ху 
се и точ ко ви; јер би ја ше дух жи во тињ-
ски у њи ма. бића
18. И сла ва Го спод ња оти де из над пра га 

од до ма, и ста де над хе ру ви ме.
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19. И *хе ру ви ми мах нув ши кри ли ма по-
ди го ше се од †зе мље пре да мном по ла-
зе ћи, и точ ко ви пре ма њи ма; и ста до ше 
на ис точ ни јем вра ти ма до ма Го спод ње га, 
и сла ва Бо га Изра и ље ва би ја ше озго над 
њи ма. *Је зек. 11,22. †Је зек. 1,19.
20. То би ја ху исте жи во ти ње ко је ви дјех 

под Бо гом Изра и ље ви јем на ри је ци †Хе-
ва ру, и по знах да су хе ру ви ми.

бића †Је зек. 1,1.
21. Сва ка има ше че ти ри ли ца и че ти ри 

кри ла, и као ру ка чо вје чи ја бје ше им под 
кри ли ма.
22. И ли ца им би ја ху иста ко ја ви дјех на 

ри је ци Хе ва ру; об лич ја би ја ху иста, исти 
би ја ху; сва ки иђа ше пра во на пре масе.

право испред себе

Поглавари Јудини кажњени, 
робље утјешено.

11.Та да ме по ди же дух, и од не-
се ме на ис точ на вра та до ма 

*Го спод ње га ко ја гле да ју на ис ток, и гле, 
на вра ти ма би ја ше два де сет и пет љу ди, 
и ме ђу њи ма ви дјех Ја за ни ју си на Азу ро-
ва и Фе ла ти ју си на Ве на ји на, по гла ва ре 
на род не. *Је зек. 10,19.
2. И ре че ми: Си не чо вјеч ји, ови љу ди 

сми шља ју бе за ко ње, и зло свје ту ју у том 
гра ду,
3. Го во ре ћи: Ни је бли зу; да гра ди мо ку ће; 

овај је град ло нац а ми ме со.
4. За то про ро куј про тив њих, про ро куј, 

си не чо вјеч ји.
5. И па де на ме Дух Го спод њи и ре че ми: 

Ре ци: Ова ко ве ли Го спод: До ме Изра и-
љев, та ко го во ри сте, и знам ми сли ср ца 
ва ше га.
6. Мно ге по би сте у том гра ду, и на пу ни-

сте ули це њи хо ве по би је ни јех.
7. За то ова ко ве ли Го спод Го спод: Ко је по-

би сте и по ба ца сте усред ње га, они су ме со, 
а он је ло нац, а вас ћу из ве сти из ње га.
8. Бо ји те се ма ча; мач ћу пу сти ти на вас, 

го во ри Го спод Го спод.
9. И из ве шћу вас из ње га, и да ћу вас у ру ке 

ту ђин ци ма, и из вр ши ћу на ва ма су до ве.
10. Од ма ча ће те па сти, на ме ђи Изра и-

ље вој су ди ћу вам, и по зна ће те да сам Ја 
Го спод.

11. Овај град не ће вам би ти ло нац ни ти 
ће те ви би ти у ње му ме со; на ме ђи Изра и-
ље вој су ди ћу вам.
12. И по зна ће те да сам Ја Го спод, јер по 

уред ба ма Мо јим не хо ди сте ни ти за ко на 
Мо јих из вр шава сте, не го чи ни сте по за-
ко ни ма ти јех на ро да што су око вас.
13. А кад про ро ко вах, умри је Фе ла ти ја 

син Ве на јин; та да па дох на ли це сво је и 
по ви ках иза гла са и ре кох: Ја ох *Го спо де 
Го спо де, хо ћеш ли да ис три је биш Оста-
так Изра и љев? *Је зек. 9,8.
14. А глас Го спод њи до ђе ми го во ре ћи:
15. Си не чо вјеч ји, бра ћа су тво ја, бра ћа 

тво ја, род би на тво ја и дом Изра и љев 
вас ко ли ки, ко ји ма го во ри ше Је ру са ли-

мља ни: Иди те да ле ко од Го спо да, на ма је 
да та зе мља у на сљед ство. цјелокупан
16. За то ре ци: Ова ко ве ли Го спод Го-

спод: Ако их и ода гнах да ле ко ме ђу на-
ро де, ако их и ра си јах по зе мља ма, опет 
ћу им би ти *Све ти ња за ма ло у зе мља ма 
у ко је оти до ше. *Иса. 8,14.
17. За то ре ци: Ова ко ве ли *Го спод Го-

спод: Са бра ћу вас из на ро да и по ку пи ћу 
вас из зе ма ља у ко је се ра си ја сте, и да ћу 
вам зе мљу Изра и ље ву. *Јер. 24,5.
18. И кад до ђу у њу, из ба ци ће из ње све 

га до ве ње зи не и све гну со бе ње зи не.
19. И да ћу им јед но *ср це и нов дух мет-

ну ћу у њих, и из ва ди ћу из ти је ла њи хо ва 
ка ме но ср це и да ћу им ср це ме сно,

*5.Мој. 30,6.
20. Да би хо ди ли по Мо јим уред ба ма и 

др жа ли Мо је за ко не и из вр шава ли их; и 
би ће Ми на род, и Ја ћу им би ти Бог.
21. А ко ји ма *ср це иде по же љи гну со ба 

њи хо ви јех и га до ва њи хо ви јех, њи хов ћу 
пут обра ти ти на њи хо ву гла ву, го во ри 
†Го спод Го спод. *Је вр. 3,12. †Је зек. 5,11.
22. По том мах ну ше хе ру ви ми кри ли ма 

сво јим, и *точ ко ви оти до ше пре ма њи ма, 
и сла ва Бо га Изра и ље ва бје ше озго над 
њи ма. *Језек. 1,19.
23. И по ди же се сла ва Го спод ња исред 

гра да, и ста де на го ри ко ја је с *ис то ка 
гра ду. *Зах. 14,4; Језек. 43,2.
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24. А ме не дух по ди же и од не се у утва ри 
Ду хом Бож јим у Хал деј ску к ро бљу; и 
утва ра ко ју ви дјех оти де од ме не. виђењу
25. И ка зах ро бљу све ри је чи Го спод ње 

што ми по ка за.

Одвођење цара и народа означено 
у слици и објављено брзо испуњење 

овога пророчанства.

12.Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:

2. Си не чо вјеч ји, усред до ма од мет нич-
ко га сје диш, ко ји има очи да ви ди и не 
ви ди, има уши да чу је и не чу је; јер су дом 
од мет нич ки.
3. За то ти, си не чо вјеч ји, спре ми што 

тре ба за се о бу, и се ли се об дан на њи хо ве 
очи; и исе ли се из сво је га мје ста на дру го 
мје сто на њи хо ве очи, не би ли ви дје ли, 
јер су дом од мет нич ки. преко дана
4. И из не си ства ри сво је као кад се ко 

се ли об дан на њи хо ве очи, а сам изи ђи 
уве че на њи хо ве очи као они ко ји се се ле.
5. На њи хо ве очи про ко пај зид, и из не си 

сво је ства ри.
6. На њи хо ве очи диг ни пртљаг на ра-

ме на и из не си по мра ку, ли це сво је по-
криј да не ви диш зе мље, јер те да дох да 
бу деш знак у до му Изра и ље ву.
7. И учи них та ко ка ко ми се за по вје ди; 

ства ри сво је из не сох об дан као кад се 
се ли; а уве че про ко пах зид ру ком; и по 
мра ку из не сох пртљаг на ра ме ни ма но-
се ћи га на њи хо ве очи.
8. А ују тру до ђе ми ри јеч Го спод ња го во-

ре ћи:
9. Си не чо вјеч ји, ре че ли ти дом Изра и-

љев, дом од мет нич ки: Шта ра диш?
10. Ре ци им: Ова ко ве ли Го спод Го спод: 

Ово је бре ме за кне за ко ји је у Је ру са ли му 
и за сав дом Изра и љев што је он дје.
11. Ре ци: Ја сам вам знак, ка ко ја учи них 

та ко ће им би ти; пре се ли ће се и оти ћи у 
роп ство.
12. И кнез ко ји је ме ђу њи ма но се ћи терет 

на ра ме ни ма по мра ку ће иза ћи; они ће 
про ко па ти зид да изађу; он ће по кри ти 
ли це сво је да не ви ди зе мље очи ма.

13. Али ћу му ра за пе ти мре жу сво ју и 
ухва ти ће се у зам ку Мо ју, и од ве шћу га у 
*Ва ви лон, у †зе мљу хал деј ску, али је не ће 
ви дје ти, а он дје ће умри је ти.

*2.О цар. 25,7. †Јер. 52,9.
14. И све ко ји су око ње га, по моћ ни ке 

ње го ве, и сву вој ску ње го ву ра си ја ћу у све 
вје тро ве, и из ву ћи ћу мач за њи ма.
15. И по зна ће да сам Ја Го спод кад их раси-

јем по на ро ди ма и ра за спем по зе мља ма.
16. А оста ви ћу их не ко ли ко љу ди ко ји ће 

оста ти од *ма ча и од гла ди и од по мо ра да 
при по ви је да ју све га до ве сво је ме ђу на-
ро ди ма у ко је оти ду; и по зна ће да сам Ја 
Го спод. *Је зек. 6,8.
17. Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња го во-

ре ћи:
18. Си не чо вјеч ји, хљеб свој је ди пре-

за ју ћи и во ду сво ју пиј дрхћу ћи и бри-
ну ћи се. зазирући
19. И ре ци на ро ду зе маљ ском: Ова ко 

ве ли *Го спод Го спод за ста нов ни ке је ру-
са лим ске, за †зе мљу Изра и ље ву: Хљеб 
ће свој је сти у бри зи и во ду ће сво ју пи ти 
пре па да ју ћи се, јер ће зе мља опу стје ти и 
оста ти без све га што је у њој за бе за ко ње 
‡сви јех ко ји жи ве у њој.

*1.Мој. 13,10. †Псал. 107,34. ‡Зах. 7,14.
20. И гра до ви у ко ји ма жи ве опу стје ће, и 

зе мља ће би ти пу ста, и по зна ће те да сам 
Ја Го спод.
21. Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња го во-

ре ћи:
22. Си не чо вјеч ји, ка ква је то при ча у вас 

о зе мљи Изра и ље вој што го во ри те: Про-
те жу се да ни, и од утва ре не ће би ти ни-
шта? виђења
23. За то им ре ци: Ова ко ве ли Го спод Го-

спод: Уки ну ћу ту при чу и не ћу је ви ше го-
во ри ти у Изра и љу; не го им ре ци: Бли зу 
су да ни и ри јеч сва ке утва ре.
24. Јер не ће ви ше би ти у до му Изра и ље ву 

за луд не утва ре ни га та ња ко јим се ла ска.
25. Јер ћу Ја *Го спод го во ри ти, и што ре-

чем зби ће се; не ће се ви ше од га ђа ти, не го 
за ва ше га вре ме на, до ме од мет нич ки, 
ре ћи ћу †ри јеч и из вр ши ћу је, го во ри Го-
спод Го спод. *Зах. 1,6. †Иса. 55,11.
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26. Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња го во-
ре ћи:
27. Си не чо вјеч ји, гле, дом *Изра и љев 

го во ри: Утва ра ко ју тај ви ди, до ње има 
мно го вре ме на, и за да ле ко ври је ме тај 
про ро ку је. *Иса. 5,19.
28. За то им ре ци: Ова ко ве ли Го спод Го-

спод: Не ће се ви ше од га ђа ти ни јед на мо ја 
ри јеч; ри јеч ко ју ре чем зби ће се, го во ри 
Го спод Го спод.

Пророковање против лажнијех 
пророка и пророчица.

13.Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:

2. Си не чо вјеч ји, про ро куј про тив про-
ро ка Изра и ље ви јех ко ји про ро ку ју, и 
ре ци ти јем ко ји про ро ку ју из сво га ср ца: 
Чуј те ри јеч Го спод њу.
3. Ова ко го во ри Го спод, Го спод: те шко 

лу ди јем про ро ци ма ко ји иду за сво јим 
ду хом, а ни шта ни је су ви дје ли.
4. Про ро ци су тво ји, Изра и љу, као ли-

си це по пу сти ња ма.
5. Не из ла зи те на про ло ме и не огра ђу-

је те до ма Изра и ље ва да би се одр жао у 
бо ју у дан Го спод њи. продоре
6. Ви де та шти ну и га та ње ла жно, па го-

во ре: Го спод ка же, а Го спод их ни је по-
слао, и да ју над да ће се ри јеч ис пу ни ти.
7. Не ви ђа те ли та шту утва ру и не го во-

ри те ли ла жно га та ње, а опет ка же те: Го-
спод ре че; а Ја не ре кох.
8. За то ова ко ве ли Го спод Го спод: За то 

што го во ри те та шти ну и ви ди те лаж, за то 
ево ме не на вас, го во ри Го спод Го спод.
9. И ру ка ће мо ја би ти про тив про ро ка 

ко ји ви де та шти ну и га та ју лаж; не ће их 
би ти у збо ру на ро да мо га, и у при је пи су 
до ма Изра и ље ва не ће би ти за пи са ни, 
ни ти ће до ћи у зе мљу Изра и ље ву; и по-
зна ће те да сам Ја Го спод Го спод.
10. За то, за то што пре ла сти ше на род Мој 

гово ре ћи: Мир је, а ми ра не бје ше; и је дан 
ози да зид, а дру ги га на ма за ше кре чом 
не ва ља ли јем; обмануше
11. Ре ци они јем што ма жу не ва ља ли јем 

кре чом да ће па сти; до ћи ће си лан *дажд, 
и ви, ка ме ње ве ли ко га гра да, па шће те и 
олу ја ће раз ва ли ти. *Је зек. 38,22.

12. И гле, кад пад не зид, не ће ли вам се 
ре ћи: Гдје је креч ко јим ма за сте?
13. За то ова ко ве ли Го спод Го спод: Ра-

зва ли ћу олу јом у гње ву свом, и си лан ће 
дажд до ћи у гње ву Мом, и ка ме ње ве ли-
ко га гра да у ја ро сти Мо јој да по тре.
14. И раз ва ли ћу зид ко ји на ма за сте не ва-

ља ли јем кре чом, и обо ри ћу га на зе мљу 
да ће му се от кри ти те мељ, и па шће, и ви 
ће те из ги ну ти усред ње га, и по зна ће те да 
сам Ја *Го спод. малтером  *Је зек. 14,8.
15. И та ко ћу на вр ши ти гњев свој на зи ду 

и на они ма ко ји га ма жу кре чом не ва ља-
ли јем, и рећи ћу вам: Не ма зида, нити они -
јех ко ји га ма за ше,
16. Про ро ка Изра и ље ви јех ко ји про ро-

ку ју Је ру са ли му и ви де му утва ре за мир, 
а ми ра не ма, го во ри Го спод Го спод.
17. А ти, сине човјеч ји, окре ни ли це сво-

 је пре ма кће ри ма на ро да сво је га, ко је 
про ро ку ју из сво га ср ца, и про ро куј 
про  тив њих.
18. И ре ци: Ова ко ве ли Го спод Го спод: 

Те шко они ма ко је ши ју уз гла вља под све 
лак то ве и гра де по кри ва ла на гла ву сва-
ко га ра ста да ло ве *животе. Ло ви те жи-
воте Мо је га на ро да, а сво је ли ће те животе 
са чу ва ти? јастуке  *При че 6,26.
19. И сквр ни те Ме код на ро да Мо је га за 

грст јеч ма и за за ло гај хље ба уби ја ју ћи 
ду ше, ко је не би тре ба ло да умру, и чу ва-
ју ћи у жи во ту ду ше ко је не тре ба да жи ве, 
ла жу ћи на ро ду Мо је му, ко ји слу ша лаж.
20. За то ова ко ве ли Го спод Го спод: Ево 

Ме не на ва ша уз гла вља, на ко ја ло ви те ду-
 ше да вам до ли је ћу, и по де ра ћу их ис под 
ла ка та ва ших, и пу сти ћу ду ше ко је ло ви те 
да вам до ли је ћу.
21. И по де ра ћу по кри ва ла ва ша и из ба-

ви ћу свој на род из ва ших ру ку, и не ће 
ви ше би ти у ва шим ру ка ма да вам бу ду 
лов, и по зна ће те да сам Ја Го спод.
22. Јер жа ло сти сте лаж ју ср це пра вед-

ни ку, ко је га Ја не ожа ло стих, и кри је пи-
сте ру ке без бо жни ку да се не вра ти са 
сво га зло га пу та да се са чу ва у жи во ту.
23. За то не ће те ви ђа ти та шти не и не-

ће те ви ше га та ти, не го ћу из ба ви ти на-
род свој из ва ших ру ку, и по зна ће те да 
сам Ја *Го спод. *Је зек. 14,8.
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Идолопоклоници не добијају одговор 
од Господа. Суд Божји над 

Јерусалимом не може више да 
отклони ни молба најпобожнијих.

14.По том до ђо ше к ме ни не ки од 
*стар је ши на †Изра и ље ви јех 

и сје до ше пре да ме. *Је зек. 8,1. †Је зек. 20,1.
2. И до ђе ми ри јеч Го спод ња го во ре ћи:
3. Си не чо вјеч ји, ови су љу ди ста ви ли у 

ср ца сво ја гад не бо го ве сво је, и мет ну ли 
су пре да се о што се спо ти чу на бе за ко ње 
сво је; тра же ли Ме до и ста?
4. За то го во ри им и ре ци им: Ова ко ве ли 

Го спод Го спод: Ко је год од до ма Изра-
и ље ва ста вио у ср це сво је гад не бо го ве 
сво је и мет нуо пре да се о што се спо ти че 
на бе за ко ње сво је, па до ђе к про ро ку, Ја 
Го спод од го во ри ћу му кад до ђе за мно-
штво гад ни јех бо го ва ње го ви јех,
5. Да ухва тим дом Изра и љев за ср це њи-

хо во што су се од вра ти ли од Ме не сви за 
гад ни јем бо го ви ма сво јим.
6. За то ре ци до му Изра и ље ву: Ова ко ве-

 ли Го спод Го спод: Обра ти те се и от сту-
пи те од гад ни јех бо го ва сво јих, од вра-
ти те ли це сво је од сви јех га до ва сво јих.
7. Јер ко би год од до ма Изра и ље ва или од 

ино стра на ца ко ји жи ве у Изра и љу от сту-
пио од Ме не, и ста вио у ср це сво је гад не 
бо го ве сво је, и мет нуо пре да се о што ће се 
спо ти ца ти на бе за ко ње сво је, па би до шао 
к про ро ку да Ме упи та пре ко ње га, ње му 
ћу од го во ри ти Ја, сам Го спод, лично.
8. И окре ну ћу ли це сво је пре ма том чо-

вје ку, и учи ни ћу од ње га знак и при чу, и 
ис три је би ћу га из на ро да сво је га, те ће те 
по зна ти да сам Ја Го спод.
9. И ако би се про рок пре ва рио, те ре као 

што, Ја Го спод пре ва рих оно га про ро ка, и 
диг ну ћу ру ку сво ју на њ, и ис три је би ћу га 
из на ро да сво је га Изра и ља.
10. И по ни је ће обо ји ца сво је бе за ко ње: 

Ка ко је бе за ко ње оно га ко ји пи та та ко ће 
би ти и про ро ко во бе за ко ње,
11. Да ви ше дом Изра и љев не от сту па од 

Ме не и да се ви ше не сквр не сва ко ја ким 
прије сту пи ма сво јим, не го да Ми бу ду на -
род, и Ја да им бу дем Бог, го во ри *Го спод 
Го спод. *Јер. 24,7.

12. Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња го во-
рећи:
13. Си не чо вјеч ји, ако Ми ко ја зе мља 

згри  је ши учи нив ши не вје ру, и Ја диг -
нем ру ку сво ју на њу и сло мим јој пот по-
 ру у хље бу, и пу стим на њу глад и ис три је-
бим у њој љу де и сто ку,
14. Ако би у њој би ла ова три чо вје ка: 

Но је, Да ни ло и Јов, они ће се прав едно-
шћу сво јом из ба ви ти, го во ри *Го спод 
Го спод. *2.Пе тр. 2,9.
15. Ако пу стим љу те *зви је ри у зе мљу, 

те по мо ре љу де, и она опу сти да ни ко не 
мо же про ла зи ти од зви јер ја; *3.Мој. 26,22.
16. Ако би у њој би ла та три чо вје ка, та ко 

Ја жив био, го во ри Го спод Го спод, не ће 
из ба ви ти си но ва ни кће ри, не го ће се 
са ми из ба ви ти, а зе мља ће опу стје ти.
17. Или ако мач пу стим на ту *зе мљу, и ре-

чем: †Ма чу, про ђи ту зе мљу, да ис три је бим 
у њој љу де и сто ку; *Је зек. 33,2. †Је зек. 5,12.
18. Ако би та три чо вје ка би ла у њој, та ко 

Ја био жив, го во ри Го спод Го спод, не ће 
из ба ви ти си но ва ни кће ри, не го ће се 
са ми из ба ви ти.
19. Или ако пу стим *по мор на зе мљу и 

из ли јем †гњев свој на њу да би крв те кла 
да ис три је бим у њој љу де и сто ку;

*2.Сам. 24,15. †Је зек. 7,8.
20. Ако би Но је, Да ни ло и Јов би ли у њој, 

та ко Ја жив био, го во ри Го спод Го спод, 
не ће из ба ви ти си на ни кће ри, не го ће 
са мо себе из ба ви ти прав дом сво јом.
21. Јер ова ко ве ли *Го спод †Го спод: А ка-

мо ли кад пу стим че ти ри љу та зла сво ја, 
мач и глад и зле зви је ри и ‡по мор на Је-
ру са лим, да ис три је бим у ње му љу де и 
сто ку. *Је зек. 5,17. †Јер. 15,2. ‡Амос 4,10.
22. И опет, гле, не ко ли ко ће их оста ти у 

ње му ко ји ће се из ба ви ти, си но ви или 
кће ри, они ће иза ћи к ва ма, и ви дје ће те 
пут њи хов и дје ла њи хо ва, и утје ши ће те 
се за зло ко је ћу пу сти ти на Је ру са лим, за 
све што ћу пу сти ти на њ.
23. И они ће вас утје ши ти кад ви ди те пут 

њи хов и дје ла њи хо ва; и по зна ће те да ни је-
сам без узро ка учи нио што сам год учи нио 
у ње му, го во ри *Го спод Го спод. *Јер. 22,8.
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Некорисно дрво лозе.

15.Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:

2. Си не чо вјеч ји, шта је др во ло зе ви но ве 
пре ма сва ком дру гом др ве ту, или ло за 
ви но ва пре ма др ве ћу у шу ми?
3. Узи ма ли се од ње др во да се на чи ни 

што? Узи ма ли се од ње клин да се обје си 
о ње му ка кав суд?
4. Гле, ме ће се у огањ да из го ри; кад јој 

оба кра ја са же же огањ, и сре ди на јој из-
го ри, хо ће ли још би ти за што?
5. Гле, док би ја ше ци је ла, не мо га ше се 

ни шта од ње на чи ни ти, а ка мо ли ће би ти 
за што кад је огањ про ждри је и из гор је.
6. За то ова ко ве ли Го спод Го спод: Ка кво 

је ме ђу др ве ти ма шум ским др во од ви-
но ве ло зе, ко је да дох ог њу да га је де, та кве 
ћу учи ни ти ста нов ни ке је ру са лим ске.
7. Јер ћу им на су прот окре ну ти ли це 

сво је; кад изи ђу из јед но га ог ња, дру ги 
ће их огањ про ждри је ти, и по зна ће те да 
сам Ја Го спод, кад окре нем ли це сво је на-
су прот њи ма.
8. И обра ти ћу зе мљу у пу сти њу, јер учи-

ни ше не вје ру, го во ри Го спод Го спод.

Јерусалимско невјерство, 
казна и опроштај. (Језекиљ 23)

16.Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:

2. Си не чо вјеч ји, по ка жи Је ру са ли му га-
до ве ње го ве,
3. И ре ци: Ова ко ве ли Го спод Го спод Је-

ру са ли му: По ста њем и ро дом ти си из зе-
мље Ха нан ске; отац ти бје ше Амо ре јац а 
ма ти Хе теј ка.
4. А о ро ђе њу твом, кад си се ро ди ла, ни је 

ти пу пак од ре зан и ни је си оку па на во дом 
да би би ла чи ста, ни ти си со љу на тр ве на 
ни пе ле на ма по ви та.
5. Око те не по жа ли да ти учи ни што од 

то га и да ти се сми лу је; не го ти би ба че на 
у по ље, јер су мало цијенили живот тво ј 
оно га да на кад си се ро ди ла.
6. И иду ћи ми мо те бе и ви дјев ши те гдје 

се ва љаш у сво јој кр ви, ре кох ти: Да си 
жи ва у сво јој кр ви, и опет ти ре кох: Да си 
жи ва у сво јој кр ви!

7. И учи них да ра стеш на ти су ће као 
тра ва у по љу; и ти на ра сте и по ста ве ли ка 
и до ђе до нај ве ће ље по те; дој ке ти на пу-
пи ше, и коса ти израсте; али ти би ја ше 
го ла, на га.
8. И иду ћи ми мо те бе по гле дах те, и гле, 

го ди не ти би ја ху го ди не за љу бље ње; и ра-
ши рих скут свој на те, и по крих го ло ти њу 
тво ју, и за клех ти се и учи них вје ру с то бом, 
го во ри Го спод Го спод, и ти по ста Мо ја.
9. И оку пах те во дом, и спрах с те бе крв 

тво ју, и по ма зах те уљем.
10. И обу кох ти ве зе ну ха љи ну, и обух ти 

сандале од ја зав ца, и опа сах те тан ким 
плат ном и за стри јех те сви лом. фине коже
11. И на ки тих те на ки том, и мет нух ти 

на ру кви це на ру ке и грив ну око вра та.
12. И *грив ну око че ла мет нух ти, и обо це 

у уши, сла ван ви је нац на гла ву. *1.Мој. 24,22.
13. И ти би ја ше оки ће на зла том и сре-

бром, и оди је ло ти би ја ше од тан ко га 
плат на и од сви ле и ве зе но, је ђа ше би је ло 
бра шно и мед и *уље, и би ја ше вр ло ли-
је па, и при спје до цар ства. *5.Мој. 32,13.
14. И ра зи ђе се глас о те би по на ро ди ма 

ра ди *ље по те тво је, јер бје ше са вр ше на 
кра со том Мо јом, ко ју мет нух на те, го-
во ри Го спод Го спод. *Плач 2,15.
15. Али се ти осло ни на *ље по ту сво ју, и 

про кур ва се с гла са сво је га, те си про си-
па ла блу дни штво сво је сва ко ме ко ји про-
ла жа ше, и би ва ла си ње го ва. *Је зек. 16,25.
16. И узев ши од ха љи на сво јих на чи-

ни ла си ша ре не ви си не, и чинила си блуд 
на њи ма, ка ко ниг да ни је би ло ни ти ће 
би ти.
17. И узев ши кра сни на кит свој од Мо га 

зла та и од Мо га сре бра што ти да дох, на-
чи ни ла си се би му шке ли ко ве, и блудни-
чи ла си с њи ма.
18. И узев ши ве зе не ха љи не сво је за о-

дје ла си их, и уље Мо је и кад Мој ста ви ла 
си пред њих.
19. И хљеб Мој, ко ји ти да дох, би је ло бра-

шно и *уље и мед, чим те хра њах, по ста-
ви ла си пред њих за ми рис угод ни. Та ко је 
би ло, го во ри Го спод Го спод. *5.Мој. 32,13.
20. И узи ма ла си си но ве сво је и *кће ри 

сво је ко је си ро ди ла, и њих си им при-
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но си ла да се спа ле. Ма ло ли бје ше блу-
дничења тво је га, *Јер. 7,31.
21. Те си и си но ве Мо је кла ла и да ва ла си 

их да им се про ве ду кроз огањ?
22. И уза све га до ве сво је и блудничења 

сво ја ни је си се опо ми ња ла да на мла до сти 
сво је кад си би ла го ла и на га и ва ља ла се 
у кр ви сво јој.
23. И по сли је све зло ће сво је, те шко, те-

шко те би, го во ри Го спод Го спод,
24. Са гра ди ла си се би ку ћу блудничку, 

и на чи ни ла си се би ви си не на сва кој 
ули ци,
25. На сва кој рас пу ти ци на чи ни ла си 

се би ви си ну, и на гр ди ла си сво ју ље по ту, и 
подавала си се сва ко ме ко ји про ла жа ше, и 
умно жи ла си блудничење сво је. раскршћу
26. Чинила си блуд са си но ви ма ми сир-

ским, су сје ди ма сво јим ве ли ка ти је ла, и 
умно жи ла си блудничење сво је да би Ме 
раз гње ви ла.
27. За то, гле, ди гох ру ку сво ју на те и ума-

лих оброк твој, и да дох те на во љу не на-
вид ни ци ма тво ји ма, кће ри ма *фи ли стеј-
ским, ко је бје ше стид од сра мот но га пу та 
тво је га. *Је зек. 16,57.
28. Чинила си блуд са си но ви ма асир-

ским, јер се не мо га ше на си ти ти; блуд-
ничила си с њи ма, и опет се ни је си на си-
ти ла.
29. И умно жи ла си блудничење сво је у 

зе мљи ха нан ској до ри до *хал деј ске, и ни 
та ко се ни је си на си ти ла. *Је зек. 23,14.
30. Ка ко је из не мо гло ср це тво је, го во ри 

Го спод Го спод, кад чи ниш све што чи ни 
нај го ра блудница,
31. Кад си гра ди ла блудничку ку ћу на 

сва кој рас пу ти ци и чи ни ла ви си ну у сва-
кој ули ци! А ни као блудница ни је си, јер 
ни је си ма ри ла за пла ту;
32. Не го као же на пре љу бо чи ни ца, ко ја 

мје сто му жа сво га при ма дру ге.
33. Сви јем блудница ма да је се пла та, а 

ти си да ва ла пла ту сви јем ми ло сни ци ма 
сво јим и да ри ва ла си их да до ла зе к те би 
са сви јех стра на да чине блуд с то бом.
34. И та ко је у те бе на о па ко пре ма же-

на ма у твом блудничењу: јер ни ко не иде 

за то бом да чини блуд, и ти да јеш пла ту, а 
не да је се те би пла та; то је на о па ко.
35. За то, блуднице, чуј ри јеч Го спод њу.
36. Ова ко ве ли Го спод Го спод: Што се 

отров твој про су, и што се у блудничењу 
твом от кри ва ла го ло ти ња тво ја тво јим 
ми ло сни ци ма и сви јем гад ни јем *идо-
ли ма тво јим, и за крв си но ва тво јих, ко је 
си им да ла, *Псал. 106,38.
37. За то, ево, Ја ћу ску пи ти све ми ло-

сни ке тво је, с ко ји ма си се ми ло ва ла, и све 
ко је си љу би ла, и све на ко је си мр зи ла, 
ску пи ћу их све око те бе, и от кри ћу им го-
ло ти њу тво ју да ви де сву го ло ти њу тво ју.
38. И су ди ћу ти ка ко се су ди они ма ко је 

чи не *пре љу бу и они ма ко је крв про ље-
ва ју, и да ћу те на смрт гње ву и рев но сти.

*Је зек. 23,37.
39. И пре да ћу те у њи хо ве ру ке, те ће ра-

зо ри ти тво ју ку ћу блудничку и рас ко па ти 
ви си не тво је, и сву ћи ће ха љи не с те бе, и 
узе ће ти кра сни *на кит и оста ви ће те 
го лу, на гу. *Је зек. 23,26.
40. И до ве шће на те људ ство, те ће те за-

су ти ка ме њем, и из бо шће те ма че ви ма 
сво јим.
41. И по па ли ће ку ће тво је ог њем, и из вр-

ши ће на те би суд пред мно гим же на ма, и 
учи ни ћу те ћеш се ока ни ти блудничења и 
не ћеш ви ше да ва ти пла те.
42. И на ми ри ћу *гњев свој над то бом, и 

рев ност ће се Мо ја укло ни ти од те бе, и 
уми ри ћу се, и не ћу се ви ше гње ви ти.

*Је зек. 5,13.
43. За то што се ни је си опо ми ња ла да на 

мла до сти сво је, не го си Ме изазивала сви -
јем ти јем, за то, ево, и Ја ћу обра ти ти пут 
твој на тво ју гла ву, го во ри Го спод Го спод, 
те не ћеш чи ни ти гр ди ла ни ти ка квих га-
до ва сво јих. зло
44. Гле, ко год го во ри при че, го во ри ће о 

те би при чу, и ре ћи ће: Ка ква ма ти, та ква 
јој кћи.
45. Ти си кћи ма те ре сво је, ко ја се од мет-

ну ла од му жа сво је га и дје це сво је, и се-
стра си се ста ра сво јих, ко је се од мет ну ше 
од му же ва сво јих и дје це сво је, ма ти вам 
је Хе теј ка а отац Амо ре јац.
46. А ста ри ја ти је се стра Са ма ри ја с кће-

ри ма сво јим, ко ја ти сје ди с ли је ве стра не, 
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а мла ђа ти је се стра ко ја ти сје ди с де сне 
стра не Со дом са кће ри ма сво јим.
47. А ти ни њи хо ви јем пу тем ни је си хо-

ди ла, ни ти си чи ни ла по њи хо ви јем га до-
ви ма, као да ти то бје ше ма ло, не го си би ла 
го ра од њих на сви јем пу те ви ма сво јим.
48. Та ко Ја жив био, го во ри Го спод Го-

спод, се стра тво ја Со дом и кће ри ње зи не 
ни је су чи ни ле ка ко си чи ни ла ти и тво је 
кће ри.
49. Ево, ово бје ше бе за ко ње се стре тво је 

Со до ма: У по но су, у из о би љу хље ба и без-
бри жном ми ру бје ше она и кће ри ње зи не, 
а не по ма га ху си ро ма ху и убо го ме;
50. Не го се по но ша ху и *чи ња ху га до ве 

пре да Мном, за то их за трх кад ви дјех.
*1.Мој. 18,20.

51. Са ма ри ја ни је згри је ши ла ни по ла ко-
ли ко ти, јер си по чи ни ла га до ва сво јих 
ви ше не го оне, те си оправ да ла се стре сво је 
сви јем га до ви ма сво јим ко је си учи ни ла.
52. И ти, да кле, ко ја си су ди ла се стра ма 

сво јим, но си сра мо ту сво ју за гри је хе 
сво је, ко ји ма си по ста ла гр ђа од њих; 
оне су пра вед ни је од те бе; и ти се, да кле, 
сти ди и но си сра мо ту, кад си оправ да ла 
се стре сво је.
53. Ако до ве деш на траг њи хо во ро бље, 

ро бље со дом ско и *кће ри ње зи ни јех, и 
ро бље са ма риј ско и кће ри ње зи ни јех, 
до ве шћу и тво је ро бље из роп ства ме ђу 
њи ма, *Је зек. 16,55.
54. Да но сиш сра мо ту сво ју и да се сти-

диш за све што си чи ни ла, и да им бу деш 
утје ха.
55. Ако се се стре тво је, Со дом и кће ри 

ње зи не по вра те као што су би ле, и ако 
се Са ма ри ја и кће ри ње зи не по вра те као 
што су би ле, по вра ти ћеш се и ти и кће ри 
тво је као што сте би ле.
56. Јер уста тво ја не по ми ња ше Со до ма 

се стре тво је у ври је ме охо ло сти тво је,
57. При је не го се от кри зло ћа тво ја као 

у ври је ме сра мо те од кће ри сир ских и од 
сви јех што су око њих, кће ри фи ли стеј-
ских, ко је те сра мо ћа ху са сви јех стра на.
58. Но си не ва љал ство сво је и га до ве 

сво је, го во ри Го спод.
59. Јер ова ко ве ли *Го спод Го спод: Учи-

ни ћу ти ка ко си ти учи ни ла пре зрев ши 
†за кле тву и пре сту пив ши ‡за вјет.

*5.Мој. 29,12. †Је зек. 17,16. ‡5.Мој. 29,14.

60. Али ћу се Ја опо ме ну ти за вје та сво је  га 
ко ји сам учи нио с то бом у ври је ме мла до-
сти тво је, и утвр ди ћу ти вје чан *за вјет.

*Јер. 32,40.
61. Та да ћеш се опо ме ну ти пу те ва сво-

јих и по сти дје ћеш се кад при миш *се стре 
сво је ста ри је од се бе и мла ђе, ко је ћу ти 
да ти за кће ри, али не по твом за вје ту.

*Пјес. 8,8.
62. И Ја ћу утвр ди ти свој *за вјет с то бом, 

и по зна ћеш да сам Ја Го спод. *Дје ла 7,8.
63. Да се опо ме неш и по сти диш и да не 

отво риш ви ше уста од сра мо те, кад ти 
опро стим све што си учи ни ла, го во ри Го-
спод Го спод.

Загонетка о садашњости и 
будућности дома Давидова.

17.Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:

2. Си не чо вјеч ји, за го нет ни за го нет ку и 
ка жи при чу о до му Изра и ље ву,
3. И ре ци: Ова ко ве ли Го спод Го спод: 

Орао ве лик, ве ли ких кри ла, ду гих пе ра, 
пун пер ја, ша рен, до ђе на Ли ван и узе врх 
од ке дра,
4. Од ло ми врх од мла ди јех гра на ње го ви-

јех, и од не се га у зе мљу тр го вач ку, у град 
тр го вач ки мет ну га.
5. И узе сје ме из оне зе мље, и мет ну га 

на њи ву, од не се га гдје има мно го во де, и 
оста ви га до бро.
6. И из ни че, и по ста бу сат чо кот, ни зак, 

ко је му се ло зе пру жа ху к ње му, а жи ле би-
ја ху под њим; по ста чо кот, и пу сти гра не 
и из би од во де. бочне гране
7. А би ја ше дру ги орао ве лик, ве ли ких 

кри ла и пер нат, и гле, тај чо кот пу сти к ње му 
жи ле сво је и гра не сво је пру жи к ње му да 
би га за ље вао из бра зда сво га са да.
8. По са ђен би ја ше у до број зе мљи код 

мно го во де, да пу сти гра не и ра ђа род и 
бу де кра сна ло за.
9. Ка жи: Ова ко ве ли Го спод Го спод: Хо ће 

ли на пре до ва ти? Не ће ли му по чу па ти 
жи ле и род му од ло ми ти да се по су ши? 
Све ће му се гра не што је пу стио по су-
ши ти, и без ве ли ке си ле и без мно го га на-
ро да иш чу па ће га из ко ри је на.
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10. Ето, по са ђен је, хо ће ли на пре до ва ти, 
и не ће ли се са сви јем по су ши ти чим га се 
до хва ти усто ка? По су ши ће се у бра зди 
гдје је по са ђен. источни вјетар
11. По том до ђе ми ри јеч Го спод ња го-

воре ћи:
12. Ка жи то ме до му од мет нич ком: Не зна-

 те ли шта је ово? Ре ци: Ево, до ђе цар *ва-
ви лон ски у Је ру са лим, и узе му ца ра и 
кне зо ве, и од ве де их са со бом у Ва ви лон.

*2.О цар. 24,11.
13. И узе јед но га од цар ско га потомства, 

и учи ни с њим вје ру, и за кле га, и узе 
сил не у зе мљи,
14. Да би *цар ство би ло сни же но да се 

не би по ди гло, не го да би др же ћи вје ру с 
њим ста ја ло. *Је зек. 29,14.
15. Али се од мет ну од ње га по слав по-

сла ни ке сво је у *Ми сир да му да ко ња и 
мно го на ро да. Хо ће ли би ти сре ћан? Хо ће 
ли уте ћи ко та ко чи ни? Ко пре сту па вје ру 
хо ће ли уте ћи? *5.Мој. 17,16.
16. Та ко Ја жив био, го во ри Го спод Го-

спод, у мје сту оно га *ца ра ко ји га је за ца-
рио, ко је му је за кле тву пре зрео и ко је му 
је вје ру пре сту пио, код ње га ће у Ва ви-
ло ну умри је ти. *Јер. 52,9.
17. Ни ти ће му фа раон с ве ли ком вој-

ском и мно гим на ро дом по мо ћи у ра ту, 
кад ис ко па оп ко пе и по гра ди ку ле да по-
гу би мно ге људе.
18. Јер пре зре за кле тву пре сту па ју ћи 

вје ру; и гле, дав ши ру ку чи ни све то; не ће 
уте ћи.
19. За то ова ко ве ли Го спод Го спод: Та ко 

Ја жив био, обра ти ћу му на гла ву за кле-
тву сво ју ко ју пре зре и вје ру сво ју ко ју 
пре сту пи.
20. Јер ћу *ра за пе ти над њим мре жу сво ју 

и ухва ти ће се у зам ку Мо ју; и од ве шћу га 
у †Ва ви лон, и он дје ћу се су ди ти с њим за 

бе за ко ње ко је Ми учи ни.
*Је зек. 12,13. †2.Днев. 33,11.  вероломство

21. И сва бје жан ње го ва са свом вој ском 
ње го вом па шће од ма ча, а ко ји оста ну 
рас пр ша ће се у све вје тр о ве, и по зна ће те 
да сам Ја Го спод го во рио.
22. Ова ко ве ли *Го спод Го спод: Али ћу 

Ја узе ти с вр ха од то га ви со ко га ке дра, и 

по   са ди ћу; с вр ха од мла ди јех гра на ње го-
ви јех од ло ми ћу гран чи цу, и по са ди ћу на 
го ри ви со кој и уз диг ну тој. *Јер. 23,5.
23. На ви со кој го ри Изра и ље вој по са-

ди ћу је, и пу сти ће гра не, и ро ди ће, и по-
ста ће кра сан ке дар, и под њим ће на ста-
ва ти сва ко ја ке пти це, у хла ду гра на ње го-
ви јех на ста ва ће.
24. И сва ће др ве та пољ ска по зна ти да 

Ја *Го спод сни зих ви со ко др во и уз ви сих 
ни ско др во, по су ших зе ле но др во и учи-
них да озе ле ни су хо др во. Ја Го спод ре кох, 
и учи ни ћу. *Је зек. 21,3.

Сваки треба да умре само за 
своје гријехове. Господу је угодно 

обраћење безбожника.

18.Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:

2. Шта хо ће те ви ко ји го во ри те при чу о 
зе мљи Изра и ље вој го во ре ћи: Оци је до ше 
ки се ло гро жђе, а си но ви ма тр ну зу би?
3. Та ко Ја био жив, го во ри Го спод Го спод, 

не ће те ви ше го во ри ти те при че у Изра-
и љу.
4. Гле, све су ду ше Мо је, ка ко ду ша очи на 

та ко и ду ша си но вљева Мо ја је, ко  згри-
је ши он ће по ги ну ти. животи
5. Јер ако је ко пра ве дан и чи ни суд и 

прав ду,
6. На го ра ма не је де и очи ју сво јих не по-

ди же ка гад ни јем бо го ви ма до ма Изра и-
ље ва, и не сквр ни же не бли жње га сво је га 
и не иде к же ни одво је ној ра ди не чи сто те,
7. И ни ко ме не чи ни на си ља, за лог ду-

жни ку сво је му вра ћа, ни шта не оти ма, 
хљеб свој да је глад но ме и го ло га оди је ва,
8. Не да је на до бит и не узи ма при дав ка, 

од не прав де ус те же ру ку сво ју, и пра во 
су ди из ме ђу јед но га чо вје ка и дру го га,
9. По уред ба ма Мо јим хо ди, и др жи за-

ко не Мо је тво ре ћи исти ну; тај је пра ве-
дан, до и ста ће жи вје ти, го во ри Го спод Го-
спод.
10. Ако ро ди си на лу пе жа, ко ји би крв 

про ље вао или би чи нио та ко што,
11. А не би чи нио све га оно га, не го би 
јео на го ра ма, и же ну бли жње га сво је га 

сквр нио, уживао
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12. Си ро ма ху и убо го ме на си ље чи нио, 
оти мао што, за ло га не би вра ћао, и ка гад-
ни јем бо го ви ма по ди зао би очи сво је чи-
не ћи гад,
13. Да вао би на до бит, и узи мао при да-

вак; хо ће ли тај жи вје ти? Не ће жи вје ти; 
учи нио је све те га до ве, до и ста ће по ги-
ну ти, крв ће ње го ва на ње му би ти. додатак
14. Али гле, ако ро ди си на ко ји би ви дио 

све гри је хе оца сво је га што чи ни, и узео 
би на ум, те не би чи нио она ко,
15. Не би јео на го ра ма, ни ти би очи ју 

сво јих по ди зао ка гад ни јем бо го ви ма 
до ма Изра и ље ва, *же не бли жње га сво је га 
не би сквр нио, уживао  *Је зек. 18,11.
16. И ни ко ме не би чи нио на си ља, за-

ло га не би узи мао и не би ни шта оти мао, 
да вао би *хљеб свој глад но ме и го ло га би 
оди је вао, *Проп. 11,1.
17. Од си ро ма ха би ус те зао ру ку сво ју, не 

би узи мао до би ти ни при дав ка, за ко не би 
мо је из вр шавао и по уред ба ма мо јим хо-
дио; тај не ће по ги ну ти за бе за ко ње оца 
сво је га, до и ста ће жи вје ти.
18. А отац ње гов, што је чи нио на си ље, 

оти мао од бра та сво је га и чи нио што ни је 
до бро у на ро ду свом, гле, он ће по ги ну ти 
за сво је бе за ко ње.
19. Али го во ри те: За што да не но си син 

*бе за ко ња очи на? Јер син чи ни суд и 
прав ду, све уред бе Мо је др жи и из вр шу је; 
до и ста ће жи вје ти. *5.Мој. 5,9.
20. Ко ја *ду ша згри је ши она ће умри је ти, 

син не ће но си ти бе за ко ња очи на ни ти ће 
отац но си ти бе за ко ња си но вљево га; на 
пра вед ни ку ће би ти прав да ње го ва, а на 
без бо жни ку ће би ти без бо жност ње го ва.

*Рим. 2,9.
21. Ако ли би се *без бо жник обра тио од 

сви јех гри је ха сво јих ко је учи ни, и др жао 
би све уред бе Мо је и тво рио суд и прав ду, 
до и ста ће жи вје ти, не ће по ги ну ти.

*Је зек. 33,12.
22. Бе за ко ња ње го ва што их је год учи нио 

не ће му се ви ше спо ми ња ти, у *прав ди 
сво јој ко ју чи ни жи вје ће. *Је зек. 33,16.
23. Еда ли је Ме ни ми ло да по ги не без бо-

жник, го во ри *Го спод, а не да се од вра ти 
од пу това сво јих и бу де жив? *2.Пе тр. 3,9.

24. Али кад би се *пра вед ник од вра тио 
од †прав де сво је и чи нио не прав ду, и ра-
дио по сви јем га до ви ма ко је чи ни без-
бо жник, хо ће ли он жи вје ти? Пра вед на 
дје ла ње го ва, што је год чи нио, не ће се 
спо ме ну ти; за бе за ко ње сво је ко је учи ни 
за гри јех свој ко јим згри је ши по ги ну ће.

*Је зек. 3,20. †Је зек. 33,12.
25. Још го во ри те: Ни је прав пут *Го-

спод њи. Чуј те, до ме Изра и љев, Мој ли 
пут ни је прав? Ни је су ли ва ши пу те ви 
не пра ви? *Је зек. 33,20.
26. Кад се пра вед ник од вра ти од прав де 

сво је и чи ни зло и умре за то, умри је ће за 
зло сво је ко је учи ни.
27. А кад се без бо жник од вра ти од без-

бо жно сти сво је ко ју је чи нио, и чи ни суд 
и прав ду, он ће са чу ва ти жи во т свој, неће 
умријети.
28. Јер узев ши на ум вра ти се од сви јех 

бе за ко ња сво јих ко ја учи ни; до и ста ће 
жи вје ти, и не ће по ги ну ти.
29. Али дом Изра и љев ве ли: Пут Го спод-

 њи ни је прав. Мо ји ли пу те ви ни је су 
пра ви? До ме Изра и љев, ни је су ли ва ши 
пу те ви не пра ви?
30. За то, до ме Изра и љев, су ди ћу вам сва-

ко ме по пу теви ма ње го ви јем, го во ри Го-
спод; обра ти те се и про ђи те се сви јех гри-
је ха сво јих, и не ће вам бе за ко ње би ти на 
спо ти ца ње.
31. Од ба ци те од се бе сва бе за ко ња ко ја 

чи ни сте, и на чи ни те се би но во *ср це и нов 
дух; и за што да мре те, до ме Изра и љев.

*Јер. 32,39.
32. Јер ми ни је ми ла смрт оно га ко ји мре, 

го во ри *Го спод Го спод; обра ти те се, да-
кле, и бу ди те жи ви. *Је зек. 33,11.

Израиљ је ојађена лавица, 
лоза осушена.

19.А ти на ри чи за кне зо ви ма Изра -
и ље ви јем;

2. И ре ци: Шта бје ше ма ти тво ја, ла ви ца; 
ме ђу ла во ви ма ле жа ше, млад сво ју ме ђу 
ла во ви ма хра ња ше.
3. И от хра ни јед но мла де сво је, и по ста 

ла вић, и на у чив се ло ви ти жде ра ше љу де.

П
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4. И чу ше на ро ди за њ; ухва ти се у ја му 
њи хо ву, и од ве до ше га у ве ри га ма у зе мљу 
ми сир ску.
5. А она кад ви дје гдје се на да али јој над 

про па де, узе јед но мла де сво је, и учи ни од 
ње га ла ви ћа.
6. И он иду ћи ме ђу ла во ви ма по ста ла-

вић, и на у чи се ло ви ти и жде ра ше љу де.
7. И по зна дво ре њи хо ве, и пу сто ша ше 

гра до ве њи хо ве та ко да опу стје зе мља и 
што је у њој од ри ке ње го ве.
8. И уста ше на њ на ро ди из окол ни јех 

зе ма ља, и ра за пе ше му мре жу сво ју, и 
ухва ти се у ја му њи хо ву.
9. И мет ну ше га у кр лет ку у ве ри га ма, 

и од ве до ше га ца ру ва ви лон ском, и мет-
ну ше га у град да му се ви ше не чу је глас 
по го ра ма Изра и ље ви јем. кавез  оковима
10. Док би ја ше ми ран, ма ти тво ја би-

ја ше као ви но ва ло за, по са ђе на крај во де, 
род на и гра на та би ја ше од мно ге во де.
11. И би ја ху на њој ја ки пру то ви за па-

ли цу вла да лач ку, и ра стом сво јим уз ви си 
се из над гу сти јех гра на, и би на о чи та ви-
си ном сво јом, мно штвом гра на сво јих.
12. Али би иш чу па на у гње ву и на зе мљу 

ба че на, и усто ка осу ши род ње зин; по ло-
ми ше се и по су ши ше се ја ки пру то ви ње-
зи ни; огањ их про ждри је. источни вјетар
13. А са да је по са ђе на у пу сти њи, у зе мљи 

су хој и без вод ној.
14. И иза ђе *огањ из пру та гра на ње зи-

ни јех и про ждри је род ње зин да не ма на 
њој пру та ја ка за па ли цу вла да лач ку. То је 
на ри ца ње, и би ће на ри ца ње. *Суд. 9,15.

Израиљева непослушност у прошлости 
и садашњости. Суд и обрицање.

20.А сед ме го ди не, пе то га мје се ца, 
да на де се то га, до ђо ше не ки 

од *стар је ши на †Изра и ље ви јех да упи та-
ју ‡Го спо да, и сје до ше пре да мном.

*2.О цар. 6,32. †Је зек. 14,1. ‡Је зек. 8,1.
2. И до ђе ми ри јеч Го спод ња го во ре ћи:
3. Си не чо вјеч ји, ка жи стар је ши на ма 

Из ра и ље ви јем и ре ци им: Ова ко ве ли Го-
спод Го спод: До ђо сте ли да Ме пи та те? 
Та ко Ја жив био, не ће те Ме пи та ти, го во-
 ри Го спод Го спод.

4. Хо ћеш ли да им су диш? Хо ћеш ли да 
им су диш, си не чо вјеч ји. По ка жи им га-
до ве ота ца њи хо ви јех.
5. И ре ци им: Ова ко ве ли Го спод Го спод: 

Ко је га да на *иза брах Изра и ља и ставих 
ру ку сво ју на потомство до ма Ја ко вље ва, 
и по ка зах им се у зе мљи ми сир ској, и по-
ди гох им ру ку сво ју го во ре ћи: Ја сам Го-
спод Бог ваш; *2.Мој. 6,7.
6. Оно га да на по ди гох им ру ку сво ју да 

ћу их од ве сти из зе мље ми сир ске у зе мљу 
ко ју сам про на шао за њих, гдје те че мли-
је ко и мед, ко ја је ди ка сви јем зе мља ма.
7. И ре кох им: Од ба ци те сва ки га до ве ис-

пред сво јих очи ју, и не мој те се сквр ни ти 
о гад не бо го ве ми сир ске, Ја сам Го спод 
Бог ваш.
8. Али се од вр го ше од Ме не, и не хтје ше 

Ме по слу ша ти, ни је дан не од ба ци га до ва 
ис пред очи ју сво јих, и гад ни јех бо го ва 
ми сир ских не оста ви ше; за то ре кох да ћу 
из ли ти ја рост сво ју на њих да из вр шим 
гњев свој на њи ма усред зе мље ми сир ске.
9. *Али име на сво је га ра ди, да се не 

осквр ни пред они јем на ро ди ма ме ђу ко-
ји ма би ја ху, пред ко ји ма им се по ка зах, 
учи них да их из ве дем из зе мље ми сир ске.

*2.Мој. 32,12; Језек. 36, 21, 22.
10. И из ве дох их из зе мље ми сир ске, и 

до ве дох их у пу сти њу.
11. И да дох им уред бе сво је, и об ја вих им 

за ко не сво је, ко је ко вр ши жив ће би ти 
кроз њих.
12. И *Су бо те сво је да дох им да су знак 

из ме ђу Ме не и њих да би зна ли да сам Ја 
†Го спод ко ји их по све ћу јем.

*Нем. 9,14. †5.Мој. 5,12.
13. Али се од вр же од Ме не дом Изра и-

љев у пу сти њи; не хо ди ше по Мо јим уред-
ба ма, и за ко не Мо је од ба ци ше, ко је ко 
вр ши жи ви кроз њих, и Су бо те мо је грд но 
осквр ни ше; за то ре кох да ћу из ли ти гњев 
свој на њих у пу сти њи да их ис три је бим.
14. Али учи них име на сво је га ра ди да се 

не осквр ни пред на ро ди ма пред ко ји ма 
их из ве дох.

ЗН
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15. И Ја им још по ди гох ру ку сво ју у пу-
сти њи да их не ћу од ве сти у зе мљу ко ју им 
да дох, гдје те че мли је ко и мед, ко ја је ди ка 
сви јем зе мља ма;
16. Јер од ба ци ше Мо је за ко не и по уред-

ба ма Мо јим не хо ди ше, и Су бо те мо је ос-
квр ни ше, јер *ср це њи хо во иђа ше за гад-
ни јем бо го ви ма њи хо ви јем. *Псал. 78,37.
17. Али их по жа ли око Мо је, те их не ис-

три је бих, и не за трх их у пу сти њи.
18. Не го ре кох си но ви ма њи хо ви јем у 

пу сти њи: Не иди те по уред ба ма ота ца 
сво јих и не др жи те њи хо ви јех за ко на, и 
не сквр ни те се гад ни јем бо го ви ма њи хо-
ви јем.
19. Ја сам *Го спод Бог ваш, по Мо јим 

уред  ба ма хо ди те, и Мо је за ко не др жи те и 
из вр шуј те; *5.Мој. 5,32.
20. И *Су бо те Мо је свет куј те да су знак 

из ме ђу Ме не и вас, да зна те да сам Ја †Го-
спод Бог ваш. *Нем. 13,17. †2.Мој. 20,11.
21. Али се од вр го ше од Ме не и си но ви, 

не хо ди ше по Мо јим уред ба ма, и за ко на 
Мо јих не др жа ше да их из вр шу ју, ко је 
ко вр ши жи ви кроз њих; Су бо те Мо је 
осквр ни ше; за то ре кох да ћу из ли ти ја-
рост сво ју на њих и на вр ши ти гњев свој 
на њи ма у пу сти њи.
22. Али по вра тих ру ку сво ју и учи них 

име на сво је га ра ди да се не осквр ни пред 
на ро ди ма пред ко ји ма их из ве дох.
23. И Ја им још по ди гох ру ку сво ју у пу-

сти њи да ћу их ра си ја ти по на ро ди ма и 
ра за су ти по зе мља ма.
24. Јер за ко на Мо јих не из вр ши ва ше и 

уред бе Мо је од ба ци ше и Су бо те Мо је ос-
квр ни ше, и очи им гле да ху за гад ни јем 
бо го ви ма ота ца њи хо ви јех.
25. За то им и Ја да дох уред бе не до бре и 

за ко не кроз ко је не ће жи вје ти:
26. Да се оскврњују да ро ви ма њи хо ви-

јем што про пу шта ху кроз *огањ све што 
прво отво ри ма те ри цу, да их по трем, да 
по зна ју да сам Ја †Го спод.

*2.О цар. 17,17. †2.Днев. 28,3.
27. За то го во ри до му Изра и ље ву, си не 

чо вјеч ји, и ка жи им: Ова ко ве ли Го спод 
Го спод: Још Ме и ови јем ру жи ше оци ва-
 ши чи не ћи Ми бе за ко ње: невјеру

28. Кад их од ве дох у зе мљу, за ко ју по ди-
гох ру ку сво ју да ћу им је да ти, гдје год ви-
дје ше ви сок хум и др во гра на то, он дје при-
но си ше сво је жр тве и ста вља ше сво је да ре, 
ко ји ма Ме изазиваху, и ме та ше ми ри се 
сво је угод не, и он дје ље ва ше на ље ве сво је.
29. И ре кох им: Шта је ви си на, на ко ју 

иде те? И опет се зо ве ви си на до да нас.
30. За то ре ци до му Изра и ље ву: Ова ко 

ве ли Го спод Го спод: Не сквр ни те ли се на 
пу ту ота ца сво јих, и са га до ви ма њи хо ви-
јем не чинисте ли блуд?
31. И при но се ћи да ре сво је, про во де ћи 

си но ве сво је кроз огањ не сквр ни те ли се 
о све гад не бо го ве сво је до да нас, и Ме не 
ли ће те пи та ти, до ме Изра и љев? Та ко Ја 
жив био, го во ри *Го спод Го спод, не ће те 
Ме пи та ти. *Зах. 7,13.
32. А шта ми сли те, не ће би ти ни ка ко, 

што го во ри те: Би ће мо као на ро ди, као 
пле ме на по зе мља ма, слу же ћи др ве ту и 
ка ме ну.
33. Та ко Ја био жив, го во ри Го спод Го-

спод, ру ком кр јеп ком и ми ши цом по ди-
г ну том и из ли ве ни јем гње вом ца ро ва ћу 
над ва ма.
34. И из ве шћу вас из на ро да, и са бра ћу 

вас из зе ма ља по ко ји ма сте ра си ја ни, ру-
ком кр јеп ком и ми ши цом по диг ну том и 
из ли ве ни јем гње вом.
35. И од ве шћу вас у пу сти њу ти јех на-

ро да, и он дје ћу се су ди ти с ва ма ли цем к 
ли цу.
36. Ка ко сам се су дио с оци ма ва шим у 

пу сти њи *зе мље ми сир ске, та ко ћу се су-
ди ти с ва ма, го во ри Го спод Го спод.

*4.Мој. 14,21.22.
37. И про пу сти ћу вас ис под шта па и до-

ве сти вас у све зе за вјет не.
38. И од лу чи ћу из ме ђу вас од мет ни ке 

и ко ји од у ста ју од Ме не; из ве шћу их из 
*зе мље гдје су до шља ци, али не ће ући у 
зе мљу Изра и ље ву, и по зна ће те да сам Ја 
†Го спод. издвојићу  *Је зек. 13,9. †Је зек. 34,17.
39. Ви да кле, до ме *Изра и љев, ова ко ве ли 

Го спод Го спод: Иди те, слу жи те сва ки гад-
ни јем бо го ви ма сво јим и уна пре дак, кад 
не ће те да Ме слу ша те; али име на Мо је га 
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све то га не сквр ни те ви ше да ро ви ма сво-
јим и гад ни јем бо го ви ма сво јим. *Јер. 44,25.
40. Јер на Мо јој го ри све тој, на ви со кој 

го ри *Изра и ље вој, го во ри †Го спод Го-
спод, он дје ће Ми слу жи ти сав дом Изра-
и љев, ко ли ко их год бу де у зе мљи, он дје ће 
Ми би ти ми ли и он дје ћу иска ти при но се 
ва ше и пр ви не од да ро ва ва ших са ‡сви-
јем све ти јем ства ри ма ва шим.

*Је зек. 17,23. †Зах. 8,20. ‡Иса. 56,7.
41. Ми ли ће те Ми би ти с угод ни јем ми-

ри сом, кад вас из ве дем из на ро да и са бе-
рем вас из зе ма ља у ко је сте ра си ја ни; и 
би ћу по све ћен у ва ма пред на ро ди ма.
42. И по зна ће те да сам Ја *Го спод кад вас 

до ве дем у †зе мљу Изра и ље ву, у зе мљу 
за ко ју по ди гох ру ку сво ју да ћу је да ти 
оци ма ва шим. *Јер. 24,7. †Је зек. 11,17.
43. И он дје ће те се опо ме ну ти пу те ва 

сво јих и сви јех дје ла сво јих, ко ји ма се 
осквр ни сте, и са ми ће те се би би ти мр ски 
за сва зла сво ја ко ја чи ни сте.
44. И по зна ће те да сам Ја *Го спод кад вам 

учи ним ра ди име на сво је га; не по ва шим 
зли јем пу те ви ма ни ти по опа ким дје ли ма 
ва шим, до ме †Изра и љев, го во ри Го спод 
Го спод. *Је зек. 24,24. †Је зек. 36,22.

Мач халдејски против Јудејаца и
синова Амоновијех.

21.Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:

2. Си не чо вјеч ји, окре ни ли це сво је на 
југ и по ка пљи пре ма ју гу, и про ро куј на 
шу му у ју жном по љу.
3. И ре ци шу ми ју жној: Чуј ри јеч Го-

спод њу, ова ко ве ли Го спод Го спод: Ево 
Ја ћу ра спа ли ти у те би огањ ко ји ће про-
ждри је ти у те би сва ко др во зе ле но и сва-
 ко др во су хо; пла мен раз гор је ли не ће се 
уга си ти, и из гор је ће од ње га све од ју га до 
сје ве ра.
4. И сва ко ће ти је ло ви дје ти да сам Ја за-

па лио; не ће се уга си ти.
5. А ја ре кох: Ја ох Го спо де Го спо де, они го-

во ре за ме: Не го во ри ли тај са ме при че?
6. И до ђе ми ри јеч Го спод ња го во ре ћи:
7. Си не чо вјеч ји, окре ни ли це сво је 

пре ма Је ру са ли му, и по ка пљи пре ма све-

ти јем мје сти ма, и про ро куј про тив зе мље 
Изра и ље ве. проговори против
8. И ре ци зе мљи Изра и ље вој: Ова ко ве ли 

Го спод: Ево Ме на те; из ву ћи ћу мач свој 
из ко ри ца, и ис три је би ћу из те бе пра вед-
но га и без бо жно га.
9. Да ис три је бим из те бе пра вед но га и 

без бо жно га, за то ће иза ћи мач Мој из 
ко ри ца сво јих на сва ко ти је ло од ју га до 
сје ве ра.
10. И по зна ће сва ко ти је ло да сам Ја Го-

спод из ву као мач свој из ко ри ца ње го ви-
јех, не ће се ви ше вра ти ти.
11. А ти, си не чо вјеч ји, уз ди ши као да 

су ти бе дра по ло мље на, и гор ко уз ди ши 
пред њи ма.
12. А ка да ти ре ку: За што уз ди шеш? Ти 

ре ци: За глас што иде, од ко је га ће се ра-
с то пи ти сва ко ср це и кло ну ти све ру ке 
и сва ко га ће ду ха не ста ти, и сва ка ће ко-
ље на по ста ти као во да; ево, иде, и на вр-
ши ће се, го во ри Го спод Го спод.
13. По том до ђе ми ри јеч Го спод ња го во-

ре ћи:
14. Си не чо вјеч ји, про ро куј и ре ци: Ова-

 ко ве ли Го спод Го спод, ре ци: Мач, мач је 
на о штрен, и угла ђен је.
15. На о штрен је да ко ље, угла ђен је да 

си је ва; хо ће мо ли се ра до ва ти кад прут 
си на мо је га не ха је ни за ка кво др во?

палица
16. Дао га је да се угла ди да се узме у ру ку; 

мач је на о штрен и угла ђен, да се да у ру ку 
уби ци.
17. Ви чи и ри дај, си не чо вјеч ји; јер он 

иде на на род Мој, на све кне зо ве Изра и-
ље ве; под мач ће би ти окре ну ти с на ро-
дом Мо јим, за то удри се по бе дру.
18. Кад бје ше ка ра ње, шта би? Еда ли ни 

од пру та ко ји не ха је не ће би ти ни шта, 
го во ри Го спод Го спод. палице
19. Ти, да кле, си не чо вјеч ји, про ро куј и 

пље скај ру ка ма, јер ће мач до ћи и дру гом 
и тре ћом, мач ко ји уби ја, мач ко ји ве ли ке 
уби ја, ко ји про ди ре у кли је ти.
20. Да се рас то пе ср ца и умно жи по ги бао, 

мет нуо сам на сва вра та њи хо ва страх од 
ма ча; ја ох, при пра вљен је да си је ва, на о-
штрен да ко ље.
21. Стег ни се, удри на де сно, на ли је во, 

ку да се год обр неш.
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22. Јер ћу и Ја пље ска ти ру ка ма, и на ми-
ри ћу *гњев свој. Ја †Го спод ре кох.

*Је зек. 16,42. †5.Мој. 28,63.
23. Још ми до ђе ри јеч Го спод ња го во ре ћи:
24. А ти, си не чо вјеч ји, на чи ни два пу та, 

ку да ће до ћи мач ца ра ва ви лон ско га; из 
јед не зе мље не ка из ла зе оба; и из бе ри 
стра ну, гдје по чи ње пут град ски, из бе ри.
25. На чи ни пут, ко јим ће до ћи мач на 

*Ра ву си но ва †Амо но ви јех, и у Ју де ју на 
твр ди Је ру са лим. *5.Мој. 3,11. †Јер. 49,2.
26. Јер ће цар ва ви лон ски ста ти на ра-

спу ти ци, гдје по чи њу два пу та, те ће вра-
ча ти, гла ди ће стри је ле, пи та ће ли ко ве, 
гле да ће у је тру.
27. На де сно ће му вра ча ње по ка за ти Је-

ру са лим да на мје сти убој не спра ве, да 
отво ри уста на кла ње, да по диг не глас 
под ви ку ју ћи, да на мје сти убој не спра ве 
пре ма вра ти ма, да на чи ни оп ко пе, да по-
гра ди ку ле.
28. И учи ни ће се вра ча ње за луд но за кле-

ти ма, а то ће на по ме ну ти бе за ко ње да се 
ухва те.
29. За то ова ко ве ли Го спод Го спод: Што 

на по ми ње те сво је бе за ко ње, те се от кри ва 
не вје ра ва ша и гри је си се ва ши ви де у 
сви јем дје ли ма ва шим, за то што до ђо сте 
на па мет, би ће те по хва та ни ру ком.
30. А ти, не чи сти без бо жни че, кне же 

Изра и љев, ко ме до ђе дан кад би на кра ју 
бе за ко ње,
31. Ова ко ве ли *Го спод Го спод: Ски ни ту 

ка пу и свр зи тај ви је нац, не ће га би ти; ни-
ско га ћу уз ви си ти а ви со ко га ћу по ни зи ти.

*Иса. 24,1.
32. Уни шти ћу, уни шти ћу, уни шти ћу га, и 

не ће га би ти, до кле не до ђе онај ко ме при-
па да, и ње му ћу га да ти.
33. А ти, си не чо вјеч ји, про ро куј и ре ци: 

Ова ко ве ли Го спод Го спод за си но ве Амо-
но ве и за њи хо ву сра мо ту; ре ци да кле: 
Мач, мач је из ву чен, угла ђен да ко ље, да 
за ти ре, да си је ва,
34. До кле ти ви ђа ју та шти ну, до кле ти 

га та ју лаж, да те мет ну на вра то ве по би-
је ни јем без бо жни ци ма, ко ји ма до ђе дан 
кад би крај бе за ко њу.
35. Оста ви мач у ко ри це; на мје сту гдје 

си се ро дио, у зе мљи гдје си по стао, су-
ди ћу ти;

36. И из ли ћу на те гњев свој, ог њем гње ва 
сво је га ду ну ћу на те и пре да ћу те у ру ке 
же сто ким људи ма, вје штим у за ти ра њу.
37. Ог њу ћеш би ти хра на, крв ће ти би ти 

по сред зе мље, не ћеш се спо ми ња ти, јер Ја 
Го спод ре кох.

Гријехови и кажњавање Јерусалима.

22.Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:

2. А ти, си не чо вјеч ји, хо ћеш ли су ди ти, 
хо ћеш ли су ди ти гра ду крв нич ком, и хо-
ћеш ли му по ка за ти све га до ве ње го ве?
3. Ре ци: Ова ко ве ли Го спод Го спод: Иде 

ври је ме гра ду ко ји про ље ва крв у се би и 
гра ди гад не бо го ве се би да се сквр ни.
4. Скри вио си кр вљу ко ју си про лио, и 

осквр нио си се о гад не бо го ве сво је ко је си 
на чи нио; и учи нио си те се при бли жи ше 
да ни тво ји, и до шао си до го ди на сво јих, 
за то ћу учи ни ти од те бе руг ме ђу на ро-
ди ма и пот сми јех по сви јем зе мља ма;
5. Ко је су бли зу те бе и ко је су да ле ко пот-

сми је ва ће ти се, гад ни име ном, ве ли ки 
смет њом!
6. Гле, кне зо ви Изра и ље ви у те би да-

до ше се да про ље ва ју крв сва ки свом си-
лом сво јом.
7. Оца и ма тер пре зи ру у те би, чи не 

кри во ино стран цу усред те бе, си ро ти и 
удо ви ци чи не на си ље у те би;
8. Све те ства ри мо је пре зи реш, и Су бо те 

мо је сквр ниш.
9. У те би су опа да чи да про ље ва ју крв, и на 

го ра ма је ду у те би, гр ди ла чи не усред те бе.
10. Го ло ти њу очи ну от кри ва ју у те би, ли-

је жу у те би са же ном за не чи сто те ње зи не.
11. И је дан чи ни гад са же ном *бли жње га 

сво је га; а дру ги сквр ни сна ху сво ју гр ди-
лом; а дру ги си лу је се стру сво ју, кћер оца 
сво је га, у те би. *Јер. 5,8.
12. Ми то при ма ју у те би да про ље ва ју крв; 

ујам и при да так узи маш, и тра жиш до би-
так од бли жњих сво јих при је ва ром, а Ме не 
си за бо ра вио, го во ри *Го спод Го спод.

*Је зек. 23,35.
13. За то, ево, пље скам ру ка ма сво јим 

због тво је га не пра вед но га до бит ка, ко ји 
до би јаш, и због кр ви што је у те би.
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14. Хо ће ли се одр жа ти *ср це тво је, или 
ру ке тво је хо ће ли би ти ја ке у оне да не кад 
ста нем ра ди ти с то бом? Ја †Го спод ре кох, 
и учи ни ћу. *Је зек. 21,12. †Иса. 31,3.
15. Јер ћу те ра си ја ти по на ро ди ма и ра-

за су ти по зе мља ма, и ис три је би ћу не чи-
сто ту тво ју из те бе.
16. И би ћеш сквр на ван со бом пред на-

ро ди ма, и по зна ћеш да сам Ја *Го спод.
обешчашћен  *2.Мој. 8,22.

17. По том до ђе ми ри јеч Го спод ња го во-
ре ћи:
18. Си не чо вјеч ји, дом Изра и љев *по ста 

Ми дро жди на; сви су мјед и ко си тер и 
гво жђе и оло во у пе ћи; дро жди на од сре-
бра по ста ше. *Иса. 1,22.  талог
19. За то ова ко ве ли Го спод Го спод: Што 

сви ви по ста сте дро жди на, за то, ево, Ја ћу 
вас ску пи ти у Је ру са лиму.
20. Ка ко се ску пља сре бро и мјед и гво-

жђе и оло во и ко си тер усред пе ћи, те се 
рас па ли огањ око ње га да се ис то пи, та ко 
ћу вас ску пи ти гње вом сво јим и ја ро шћу, 
и сло жив ши рас то пи ћу вас. калај
21. Да, ску пи ћу вас, и рас па ли ћу око вас 

огањ гње ва сво је га, и ис то пи ће те се усред 
ње га.
22. Ка ко се то пи сре бро у пе ћи, та ко ће те 

се ви ис то пи ти у ње му, и по зна ће те да сам 
Ја Го спод из лио гњев свој на вас.
23. Опет Ми до ђе ри јеч Го спод ња го во-

ре ћи:
24. Си не чо вјеч ји, ка жи јој: Ти си зе мља 

ко ја се ни је си очи сти ла; не ће па сти на те 
дажд у дан гње ва.
25. Про ро ци ње зи ни сло жи ше се у њој, 

као лав су, ко ји ри че и гра би пли јен, 
жде ру ду ше, оти ма ју бла го и дра го цје не 
ства ри, умно жа ва ју удо ви це усред ње.
26. Све ште ни ци ње зи ни пре сту па ју *за-

кон Мој и сквр не Мо је све те ства ри, не 
раз ли ку ју све то од осквр ње но га, и не чи-
сто од чи сто га не рас по зна ју, кри ју очи 
сво је од Су бо та мо јих, и би вам осквр њен 
ме ђу њи ма. *Мал. 2,8.
27. Кне зо ви су ње зи ни усред ње као 

ву ци, ко ји гра бе пли јен, про ље ва ју ћи крв, 
гу бе ћи људе сра мот но га до бит ка ра ди.

28. И про ро ци ње зи ни ма жу је не ва ља-
ли јем кре чом, ви ђа ју та шти ну и га та ју им 
лаж го во ре ћи: Та ко ре че *Го спод Го спод; а 
Го спод не ре че. *Је зек. 13,6.
29. На род зе маљ ски ва ра и оти ма, и си-

ро ма ху и убо го ме чи ни на си ље, и до-
шља ку чи ни кри во.
30. И тра жих ме ђу њи ма ко ји би опра-

вио огра ду и стао на про ло му пре да Ме 
за ту *зе мљу, да је не за трем; али не на-
ђох ни ко га. продор  *Јер. 8,16.
31. За то ћу из ли ти на њих гњев свој, 

огњем ја ро сти сво је ис три је би ћу их, пут 
њи хов обра ти ћу им на гла ву, го во ри Го-
спод Го спод.

Израиљ и Јуда живе бестидно 
с идолопоклоницима. Казна 

за невјерство према Богу.

23.Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:

2. Си не чо вјеч ји, би ја ху дви је же не, 
кће ри јед не ма те ре.
3. Оне чињаху блуд у Ми си ру, у мла до сти 

сво јој чињаху блуд, он дје им пи па ше гру ди, 
и он дје им згње чи ше дој ке дје во јач ке.
4. А име на им би ја ху, ста ри јој Ола а се-

стри јој Оли ва; оне по ста ше Мо је, и ро-
ди ше си но ве и кће ри. Име на им би ја ху 
Ола Са ма ри ји, а Оли ва Је ру са ли му.
5. И Ола кад би ја ше Мо ја чињаше блуд, 

и узбуђиваше се за сво јим ми ло сни ци ма, 
Асир ци ма су сје ди ма, Њен шатор
6. Ко ји но ша ху пор фи ру, и би ја ху кне-

зо ви и вла сте љи, све ли је пи мла ди ћи, ви-
те зо ви, ко ји ја ха ху на коњи ма.
7. И уда ри у блудничење с њи ма, ко ји сви 

би ја ху нај љеп ши из ме ђу си но ва асир-
ских, и за ко ји ма се год узбуђиваше, сквр-
ња ше се о све гад не бо го ве њи хо ве.
8. А ни с Ми сир ци ма не ока ни се блуда 

сво је га, јер спа ва ху с њом од мла до сти 
ње зи не и они јој гње чи ше дје во јач ке 
дој ке и с њом чинише блуд.
9. За то је да дох у ру ке ми ло сни ци ма ње-

зи ни јем, у ру ке Асир ци ма, за ко ји ма се 
узбуђиваше.
10. Они от кри ше го ло ти њу ње зи ну, 

узе ше јој си но ве и кће ри, а њу ма чем 
уби ше; и она иза ђе на глас ме ђу же на ма 
кад су до ве из вр ши ше на њој.
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11. А *се стра ње зи на Оли ва ви де ћи то 
узбуђиваше се још го ре не го она, и блуд 
ње зи н би ја ше го ри од блуда се стре јој.

*Је зек. 16,51.  Мој шатор
12. Узбуђиваше се за Асир ци ма, кне-

зо ви ма и вла сте љи ма, су сје ди ма, кра-
сно одје ве ни јем, ви те зи ма ко ји ја ха ху на 
коњи ма и сви би ја ху ли је пи мла ди ћи.
13. И ви дјех гдје се осквр ни, и гдје обје 

иду јед ни јем пу тем.
14. И ова још ви ше чињаше блуд; јер кад 

би ви дје ла љу де на пи са не на зи ду, ли-
ко ве *хал деј ске на пи са не цр ве ни лом,

насликане  *Је зек. 16,29.
15. Опа са не по ја си ма по бе дри ма, са 

ша ре ни јем ка па ма на гла ви, ко ји сви би-
ја ху на очи као вој во де на лик на си но ве 
ва ви лон ске из зе мље Хал деј ске, сво је 
по стој би не,
16. Узбуђиваше се за њи ма чим их ви-

ђа ше очи ма сво ји ма, и сла ше по сла ни ке к 
њи ма у Хал деј ску.
17. И Вавилоњани долажаху к њој на по -

сте љу љу бав ну, и сквр ња ху је блуд ни-
чењем сво јим, и по што би се осквр ни ла с 
њи ма, од вра ћа ше се ду ша ње зи на од њих.
18. И кад от кри блудничења сво ја и от-

кри го ло ти њу сво ју, од вра ти се *ду ша 
Мо ја од ње као што се од вра ти ду ша Мо ја 
од се стре ње зи не. *Јер. 15,1.
19. Јер умно жи блудничења сво ја опо ми-

њу ћи се да на мла до сти сво је кад чињаше 
блуд у зе мљи ми сир ској,
20. И узбуђи ва ше се за сво јим ми ло сни-

ци ма, у ко јих је ти је ло као у ма гар ца, и те-
че ње као у ко ња.
21. И та ко си се вра ти ла на не ва љал ство 

мла до сти сво је кад ти пи па ху гру ди у Ми-
си ру ра ди дје во јач ких до ја ка тво јих.
22. За то, Оли во, ова ко ве ли Го спод Го-

спод: Ево, Ја ћу по диг ну ти ми ло сни ке 
тво је на те, оне од ко јих се од вра ти ла 
ду ша тво ја, и до ве шћу их на те от сву да,
23. Ва ви ло ња не и све Хал деј це, Фе ко ђа не 

и Со ја не и Ко ја не, све Асир це с њи ма, ли-
је пе мла ди ће, кне зо ве и вла сте ље све, ви-
те зо ве и љу де чу ве не, ко ји сви ја шу на 
коњи ма.
24. И до ћи ће на те с ко ли ма и с ко ли ци ма 

и с точ ко ви ма и с мно штвом на ро да, и оп-

ко лиће те са шти то ви ма и шти ти ћи ма и 
шље мо ви ма; и њи ма ћу да ти суд да ти 
су де сво јим су дом.
25. И ста ви ћу рев ност сво ју те би на су-

прот, те ће ра ди ти с то бом гњев но, нос и 
уши от сје ћи ће ти, и што те оста не па шће 
од *ма ча, и узе ће си но ве тво је и кће ри 
тво је, и што те оста не про ждри је ће огањ.

*Је зек. 24,21.
26. И сву ћи ће с те бе ха љи не, и узе ће кра-

сни *на кит твој. *Је зек. 16,39.
27. Та ко ћу учи ни ти крај гр ди лу тво је му 

и тво је му блуду у зе мљи ми сир ској, те не-
ћеш по диг ну ти очи ју сво јих к њи ма и не-
ћеш се ви ше сје ћа ти Ми си ра ца. злу
28. Јер ова ко ве ли *Го спод Го спод: Ево, Ја 

ћу те да ти у ру ке они ма на ко је мр зиш, у 
ру ке они ма од ко јих се од вра ти ла ду ша 
тво ја. *Јер. 21,7.
29. И они ће ра ди ти с то бом не при ја-

тељ ски, и узе ће сву му ку тво ју, и оста-
ви ће те го лу, на гу, те ће се от кри ти го ло-
ти ња блудничења тво га, и гр ди ло тво је и 
блудничење тво је.
30. То ћу ти учи ни ти што си блудничила 

са на ро ди ма, што си се осквр ни ла о њи-
хо ве гад не бо го ве.
31. Пу тем се стре сво је ишла си, за то ћу 

да ти *ча шу ње зи ну те би у ру ку. *Јер. 25,15.
32. Ова ко ве ли *Го спод Го спод: Ча шу се-

стре сво је ис пи ћеш ду бо ку и ши ро ку, 
би ћеш пот сми јех и руг, јер ча ша мно го 

бе ре. *5.Мој. 28,37.  захвата
33. На пу ни ћеш се пи јан ства и жа ло сти 

ча шом пу сто ше ња и за ти ра ња, ча шом 
*се стре сво је Са ма ри је. *Је зек. 23,31.
34. И ис пи ћеш је и ис ци је ди ти, и раз би-

ћеш је, и груди ћеш сво је изранити, јер Ја 
ре кох, го во ри Го спод Го спод.
35. За то ова ко ве ли Го спод *Го спод: Што 

си Ме за бо ра ви ла и ба ци ла Ме за ле  ђа 
сво ја, за то и ти но си гр ди ло сво је и блуд-
ничења сво ја. *Јер. 3,21.  зло
36. По том ре че ми Го спод: Си не чо вјеч ји, 

хо ћеш ли су ди ти Оли и Оли ви? По ка жи 
им га до ве њи хо ве,
37. Да су чи ни ле *пре љу бу и да је крв на 

ру ка ма њи хо ви јем и да су чи ни ле пре-
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љу бу с гад ни јем бо го ви ма сво јим и во-
ди ле кроз огањ си но ве сво је ко је су Ми 
ро ди ле, да их прождере. *Је зек. 16,38.
38. Још и ово Ми чи ни ше: Сквр ни ше 

Све ти њу Мо ју у исти дан, и *Су бо те Мо је 
пр зни ше. *Је зек. 22,8.  кварише
39. Јер за клав ши си но ве сво је гад ни јем 

бо го ви ма сво јим до ла зи ше у *Све ти њу 
Мо ју исто га да на да је осквр не; и гле, та ко 
чи ни ше усред до ма Мо је га. *Је зек. 44,7.
40. И још сла ше по љу де да би до шли из-

да ле ка, и они, чим по сла ник би по слан к 
њи ма, гле, од мах до ла зи ше, и њих ра ди си 
се ку па ла, ма за ла очи сво је и ки ти ла си се 
на ки том.
41. И сје да ла си на кра сан одар, пред ко-

јим бје ше сто по ста вљен, и на њ си ме та ла 
кад Мој и *уље Мо је. *Је зек. 16,18.
42. И би ја ше он дје ви ка ве се ло га мно-

штва, и осим љу ди из го ми ле до во ђа ху 
Са ве је из пу сти ње, ко ји им ме та ху на ру-
кви це на ру ке и кра сне ви јен це на гла ве.
43. И ре кох за остар је лу у блудничењу: 

Још ће чинити блуд.
44. И до ла жа ху к њој као што иду к же ни 

блудници; та ко до ла жа ху к Оли и Оли ви, 
же на ма не ва ља ли јем.
45. За то ће им пра вед ни љу ди су ди ти као 

што се су ди же на ма пре љу бо чи ни ца ма 
и као што се су ди они ма ко је про ље ва ју 
крв; јер су пре љу бо чи ни це и крв је на ру-
ка ма њи хо ви јем.
46. За то ова ко го во ри Го спод Го спод: До-

ве шћу на њих људ ство, и да ћу их да се 
зло ста ве и опли је не.
47. И људ ство ће их за су ти ка ме њем, и 

исје ћи ће их *ма че ви ма сво јим; си но ве ће 
њи хо ве и †кће ри њи хо ве по би ти, и ку ће 
ће њи хо ве спа ли ти ог њем.

*Је зек. 16,40. †Је зек. 24,21.
48. И та ко ћу уки ну ти не ва љал ство у зе-

мљи, и на у чи ће се све же не да не ра де по 
ва шем не ва љал ству.
49. И положиће ва ше не ва љал ство на вас, 

и но си ће те гри је хе гад ни јех бо го ва сво-
јих, и по зна ће те да сам Ја Го спод Го спод.

Слика разорења Јерусалима: 
Лонац на ватри и смрт Језекиљеве жене.

24.По том го ди не де ве те, де се то га 
мје се ца, де се то га да на, до ђе 

ми *ри јеч Го спод ња го во ре ћи: *Је зек. 26,1.
2. Си не чо вјеч ји, за пи ши име ово га да на, 

ово га исто га да на; у тај дан до ђе цар ва ви-
лон ски на Је ру са лим.
3. И ка жи при чу то ме до му од мет нич-

ком, и ре ци им: Ова ко ве ли Го спод Го-
спод: При ста ви ло нац, при ста ви, и на лиј 
у њ во де.
4. Сло жи у њ ди је ло ве, све до бре ди је-

ло ве, стег но и пле ће, и на пу ни га нај бо-
љих ко стију.
5. Узми нај бо ље из ста да, и на ло жи ко сти 

ис под ње га, и уз ва ри до бро да се и ко сти 
рас ку ха ју у ње му.
6. Јер ова ко ве ли Го спод Го спод: Те шко 

гра ду крв нич ком, лон цу, на коме сто ји 
за го ри јел, с ко је га не ће да си ђе за го ри-
јел; по ва ди дио по дио; ждри јеб да се не 
ба ци за њ.
7. Јер је крв ње го ва усред ње га; на го ка-

мен мет ну је, не про ли је на зе мљу да се 
по кри је пра хом.
8. Рас па лив ши гњев да учи ним осве ту, 

мет ну ћу крв ње го ву на го ка мен да се не 
по кри је.
9. За то ова ко ве ли Го спод Го спод: Те шко 

гра ду крв нич ком, и Ја ћу на ло жи ти ве лик 
огањ.
10. На не си др ва, и рас па ли огањ, не ка се 

искува ме со, за чи ни ко ри је њем, и ко сти 
не ка из го ре.
11. Мет ни га пра зна на жи во угље вље 

да се угри је и из го ри мјед ње го ва и да се 
сто пи у ње му не чи сто та ње го ва и да не-
ста не за го ри је ли ње го ве.
12. Ла жи ма до са дио ми је; за то не ће 

иза ћи из ње га мно га за го ри јел ње го ва; у 
огањ ће за го ри јел ње го ва.
13. У не чи сто ти је тво јој гр ди ло тво је; јер 

сам те чи стио, али се ти не очи сти; не ћеш 
се ви ше чи сти ти од не чи сто те сво је, до-
кле не на ми рим *гњев свој над то бом.

*Је зек. 5,13.
14. Ја *Го спод го во рих; до ћи ће, и из вр-

ши ћу; не ћу од у ста ти ни ти ћу жа ли ти 
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ни ти ћу се рас ка ја ти, по пу то ви ма тво јим 
и по дје ли ма тво јим су ди ће ти, го во ри Го-
спод Го спод. *Је зек. 5,11.
15. Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња го во-

рећи:
16. Си не чо вјеч ји, ево Ја ћу ти узе ти же љу 

очи ју тво јих злом, али не ту жи ни пла чи, 
ни ти су за ро ни.
17. Не мој уз ди са ти, не жа ли ка ко би ва 

за мр тви јем, мет ни ка пу на гла ву, и обу ћу 
сво ју обуј на но ге, и уста сво јих не мој по-
кри ти и хље ба ни чи је га не је ди.
18. И го во рих ују тру на ро ду, а уве че ми 

умри је же на; и сју тра дан учи них ка ко ми 
бје ше за по вје ђе но.
19. И ре че ми на род: Хо ћеш ли нам ка-

за ти шта нам је то што ра диш?
20. И од го во рих им: До ђе ми ри јеч Го-

спод ња го во ре ћи:
21. Ре ци до му Изра и ље ву: Ова ко ве ли 

Го  спод *Го спод: Ево, Ја ћу осквр ни ти Све-
ти њу сво ју, ве ли чан ство си ле ва ше, же љу 
очи ју ва ших и што је ми ло ду ши ва шој; и 
си но ви ће ва ши и кће ри ва ше ко је оста-
ви сте па сти од ма ча. *Псал. 27,4.
22. И чи ни ће те ка ко Ја чи ним: Уста не-

ће те по кри ти и хље ба ни чи је га не ће те 
је сти;
23. И ка пе ће вам би ти на гла ва ма и 

обу ћа на но гама; не ће те ту жи ти ни пла-
ка ти, не го ће те са *бе за ко ња сво јих чи-
ље ти и уз ди са ће те је дан за дру гим.

*3.Мој. 26,39.  малаксавати
24. И Је зе киљ ће вам би ти знак: Чи ни-

ће те све што он чи ни; кад то до ђе, по зна-
ће те да сам Ја *Го спод Го спод. *Је зек. 20,44.
25. А ти, си не чо вјеч ји, у онај дан кад им 

узмем си лу њи хо ву, ра дост сла ве њи хо ве, 
же љу очи ју њи хо ви јех и за чим те жи ду ша 
њи хо ва, си но ве њи хо ве и кће ри њи хо ве,
26. У тај дан ко уте че, не ће ли до ћи к те би 

да ти до не се глас?
27. У тај ће се дан отво ри ти уста тво ја 

пре ма оном ко уте че, и го во ри ћеш и не-
ћеш ви ше би ти ни јем; и би ћеш им знак, и 
они ће по зна ти да сам Ја Го спод.

Прорицање о пропасти 
синова Амоновијех, Моаваца, 

Едомаца и Филистеја.

25.Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:

2. Си не чо вјеч ји, окре ни ли це сво је 
пре ма си но ви ма Амо но ви јем и про ро куј 
на њих.
3. И ре ци си но ви ма Амо но ви јем: Чуј те 

ри јеч Го спо да Го спо да; ова ко ве ли Го спод 
Го спод: Што си го во рио: Аха за Све ти њу 
Мо ју, што се осквр ни, и за зе мљу Изра-
и ље ву, што опу стје, и за дом Ју дин, што 
оти де у роп ство;
4. За то, ево, Ја ћу те да ти у на сљед ство ис-

точ ни јем на ро ди ма, и по гра ди ће у те би 
дво ро ве се би, и на чи ни ће се би ко ли бе у 
те би; они ће је сти пло до ве тво је и пи ти 
мли је ко тво је.
5. И од Ра ве ћу на чи ни ти обор ка ми ла ма 

и од зе мље си но ва Амо но ви јех тор ов чји, 
и по зна ће те да сам Ја Го спод.
6. Јер ова ко ве ли Го спод Го спод: Што си 

пље скао ру ка ма и лу пао но гом и ве се лио 
се из ср ца што си опу сто шио сву зе мљу 
Изра и ље ву,
7. За то, ево, Ја ћу диг ну ти ру ку сво ју на 

те, и да ћу те на ро ди ма да те пли је не, и ис-
три је би ћу те из ме ђу на ро да и за тр ћу те 
из ме ђу зе ма ља, и ис ко ри је ни ћу те, и по-
зна ћеш да сам Ја Го спод.
8. Ова ко ве ли Го спод Го спод: Што го во-

 ри Мо ав и Сир: Ето, дом је Ју дин као сви 
на ро ди;
9. За то, ево, Ја ћу отво ри ти стра ну Мо а-

во ву од гра до ва, од гра до ва на ме ђи, кра-
сну зе мљу Вет-Је си мот ску, Вал ме он ску и 
Ки ри ја та јим ску,
10. На ро ди ма ис точ ни јем иза зе мље си-

но ва Амо но ви јех, и да ћу им је у на сљед-
ство да не ма спо ме на си но ви ма Амо но-
ви јем ме ђу на ро ди ма.
11. И на Мо ав ци ма ћу из вр ши ти сво је 

су до ве, и по зна ће да сам Ја Го спод.
12. Ова ко ве ли *Го спод †Го спод: Што 

се ‡Едом осве ти до му Ју ди ну и те шко 
скри ви осве тив ши им се,

*Авд.1. †Псал. 137,7. ‡Је зек. 32,29.
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13. За то ова ко ве ли Го спод Го спод: Ди-
гну ћу ру ку сво ју на Едом ску и ис три је-
би ћу из ње и љу де и сто ку, и обра ти ћу 
је у пу стош, од Те ма на до Де да на па шће 
од ма ча.
14. И осве ти ћу се Едом ци ма ру ком на-

ро да сво је га Изра и ља, и учи ни ће с Едом-
ци ма по гње ву мо је му и по ја ро сти мо-
јој, и по зна ће мо ју осве ту, го во ри Го спод 
Го спод.
15. Ова ко ве ли Го спод *Го спод: Што Фи-

ли сте ји ра ди ше из осве те, и осве ти ше се 
ра ду ју ћи се из ср ца и по ти ру ћи из ста ре 
мр жње, *Амос 1,6.
16. За то ова ко ве ли Го спод Го спод: Ево Ја 

ћу диг ну ти ру ку сво ју на Фи ли сте је, и ис-
три је би ћу Хе ре те је, и по тр ћу оста так од 
при мор ја.
17. И учи ни ћу на њи ма ве ли ку осве ту ка-

ра њем гњев ни јем, и по зна ће да сам Ја *Го-
спод кад из вр шим осве ту сво ју на њи ма.

*Је зек. 6,7.

Прорицање о разорењу 
града Тира.

26.А је да на е сте го ди не пр вога да  на 
првога мје се ца до ђе ми *ри    јеч 

Го спод ња го во ре ћи: *Је зек. 30,20.
2. Си не чо вјеч ји, што Тир го во ри за Је-

ру са лим: Ха, ха, раз би ше се вра та на ро-
ди ма, обра ти ше се к ме ни, на пу ни ћу се 
кад опу стје;
3. За то ова ко ве ли Го спод Го спод: Ево 

Ме не на те, Ти ре, и до ве шћу мно ге на ро де 
на те као да бих до вео мо ре с ва ли ма ње-
го ви јем.
4. И они ће оба ли ти зи до ве тир ске и ку ле 

у ње му рас ко па ти, и оме шћу прах ње гов и 
пре тво ри ћу га у го ка мен.
5. И по ста ће мје сто да се ра за сти ру мре-

 же усред мо ра, јер Ја го во рих, ве ли Го спод 
Го спод, и би ће гра беж на ро ди ма. плен
6. И кће ри ње го ве по по љу из ги ну ће од 

ма ча, и по зна ће да сам Ја Го спод.
7. Јер ова ко ве ли Го спод Го спод: Ево, Ја 

ћу до ве сти на Тир На ву хо до но со ра ца ра 
ва ви лон ско га са сје ве ра, ца ра над ца ре-
ви ма, с коњ има и с ко ли ма и с ко њи ци ма 
и с вој ска ма и мно гим на ро дом.
8. Кће ри тво је по по љу по би ће ма чем, 

и на чи ни ће пре ма те би ку ле, и ис ко па ће 

оп ко пе пре ма те би, и по диг ну ће пре ма 
те би шти то ве.
9. И на мје сти ће убој не спра ве пре ма зи-

до ви ма тво јим, и раз ва ли ће ку ле тво је 
оруж јем сво јим.
10. Од мно штва ко ња ње го ви јех по кри ће 

те прах, од пра ске ко њи ка и точ ко ва и 
ко ла за тре шће се зи до ви тво ји, кад ста не 
ула зи ти на тво ја вра та као што се ула зи у 
град ис про ва љи ван.
11. Ко пи та ма ко ња сво јих из га зи ће све 

ули це тво је, по би ће на род твој ма чем, и 
сту по ви си ле тво је по па да ће на зе мљу.
12. И по пли је ни ће бла го тво је и раз гра-

би ти трг твој, и раз ва ли ће зи до ве тво је и 
ли је пе ку ће тво је ра зо ри ти, и ка ме ње тво је 
и др ва тво ја и прах твој ба ци ће у во ду.

робу
13. И пре ки ну ћу је ку пје са ма тво јих, и 

*глас ки та ра тво јих не ће се ви ше чу ти.
*От кр. 18,22.

14. И учи ни ћу од те бе го ка мен, би ћеш 
мје сто гдје се ра за сти ру мре же, не ћеш 
се ви ше са зи да ти; јер Ја Го спод го во рих, 
ве ли Го спод Го спод.
15. Ова ко ве ли *Го спод Го спод Ти ру: Не-

 ће ли се за др ма ти остр ва од пра ске па-
да ња тво је га, кад за јау чу ра ње ни ци, кад 
по кољ бу де у те би? *Је зек. 31,15.
16. Сви ће кне зо ви мор ски си ћи с *при-

је сто ла сво јих и ски ну ће са се бе пла штове 
и сву ћи са се бе ве зе не ха љи не, и обу ћи ће 
се у страх; сје де ће на †зе мљи, и дрх та ће 
сва ки час и чу ди ти се те би.

*Јо на 3,6. †О Јо ву 2,13.
17. И на ри ца ће за то бом и го во ри ће ти: 

Ка ко про па де, слав ни гра де, у коме жи-
вља ху по мор ци, ко ји би ја ше јак на мо ру, 
ти и ста нов ни ци тво ји, ко ји страх за да-
ва ху свје ма ко ји жи вља ху око те бе.
18. Сад ће уз дрх та ти остр ва кад пад неш, 

и сме шће се остр ва по мо ру од про па сти 
тво је.
19. Јер ова ко ве ли Го спод Го спод: Кад те 

учи ним пу сти јем гра дом, као што су гра-
до ви у ко ји ма се не жи ви, кад пу стим на 
те без да ну, и ве ли ка те во да по кри је,
20. И кад те сва лим с они ма ко ји сла зе 

у ја му к прошлом на ро ду, и на мје стим 
те на нај до њим кра је ви ма *зе мље, у пу-
сти њи ста рој с они ма ко ји сла зе у ја му, да 

КЊИ ГА ПРО РО КА ЈЕ ЗЕ КИ ЉА,  ГЛ. 25. 26.



– 727 –

се не жи ви у те би, та да ћу опет по ста ви ти 
сла ву у зе мљи жи ви јех. гроб  *Је зек. 32,18.
21. Учи ни ћу да бу деш стра хо та кад те не-

ста не, и тра жи ће те и не ћеш се на ћи до ви-
је ка, го во ри Го спод Го спод.

Нарицање за Тиром.

27.Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:

2. И ти, си не чо вјеч ји, на ри чи за Ти ром,
3. И ре ци Ти ру, ко ји сто ји на ула ску мор-

ском, ко ји тр гу је с на ро ди ма на мно гим 
остр ви ма: Ова ко ве ли Го спод Го спод: 
Ти ре, ти го во ра ше: Ја сам са сви јем ли јеп.
4. Ме ђе су ти у ср цу мор ском; ко ји те зи-

да ше, на чи ни ше те са сви јем ли јепим.
5. Од је ла се нир ских гра ди ше ти да ске, ке-

дре с Ли ва на узи ма ше да ти гра де сту бо ве.
6. Од хра сто ва ва сан ских гра ди ше ти ве-

сла, сје ди шта ти гра ди ше од сло но ве ко-
сти и од шим ши ра с остр ва ки теј ских.
7. Тан ко плат но ми сир ско из ме та но ра-

за пи њао си да су ти је дра; пор фи ром и скер-
ле том с остр ва ели ских по кри вао си се.

везено
8. Ста нов ни ци си дон ски и ар вад ски би-

ја ху ти ве сла ри; му дра ци тво ји, Ти ре, што 
би ја ху у те би, би ја ху ти кр ма ри.
9. Стар је ши не и му дра ци ге вал ски опра-

вља ху у те би што би ти се по ква ри ло; све 
ла ђе мор ске и ла ђа ри би ја ху у те би тр гу-
ју ћи с то бом.
10. Пер си јан ци и *Лу де ји и †Пу те ји би-

ја ху у вој сци тво јој тво ји вој ни ци; шти-
то ве и шље мо ве вје ша ху у те би; они те 
укра ша ва ху.   *Јер. 46,9. †Је зек. 30,5.
11. Си но ви ар вад ски с тво јом вој ском 

би ја ху на зи до ви ма тво јим уна о ко ло, и 
Га ма де ји би ја ху у ку ла ма тво јим, шти то ве 
сво је вје ша ху на зи до ви ма тво јим уна о-
ко ло, они ти до вр шава ху ље по ту.
12. Тар сис тр го ва ше с то бом мно гим сва-

ко ја ким бла гом; са сре бром, с гво жђем, с 
ко си те ром и с оло вом до ла жа ху на сај-

мове тво је. калајем
13. *Ја ван, То вел и Ме сех би ја ху тво ји тр-

гов ци; с ду ша ма људ ским и су ди ма мје де-
ни јем до ла жа ху на сај мове тво је. *1.Днев. 1,5.
14. А ко ји су од до ма То гар ми на, с 

коњи ма и ко њи ци ма и ма зга ма до ла жа ху 
на сај мове тво је.

15. Си но ви Де да но ви би ја ху тр гов ци 
тво ји, мно гих остр ва тр го ви на би ја ше у 
тво јим ру ка ма; ко сти сло но ве и др во еве-
но во до но ша ху ти у про мје ну. абоносово
16. Си ри ја тр го ва ше с то бом мно штвом 

дје ла тво јих, до ла жа ше на сај мове тво је са 
сма раг дом и пор фи ром и уз во дом и тан-
ким плат ном, и ко ра лом и аха том.

платно проткано свилом
17. Ју да и *зе мља Изра и ље ва би ја ху тво ји 

тр гов ци, до ла жа ху на сај мове тво је са 
пше ни цом ми нит ском и фи нич ком и ме-
дом и уљем и бал са мом. *Дје ла 12,20.
18. Да ма ск тр го ва ше с то бом мно штвом 

дје ла тво јих, мно штвом сва ко га бла га, ви-
ном хел вон ским и би је лом ву ном.
19. И Дан и *Ја ван и Мо сел до ла жа ху на 

сај мове тво је; ура ђе но гво жђе и ка си ју и 
ци мет ми је ња ху с то бом.

*Је зек. 27,13.  тропско дрво
20. Де дан тр го ва ше с то бом ску по цје ни-

јем про стир ка ма за ко ла.
21. Ара пи и сви кне зо ви ки дар ски тр го-

ва ху с то бом; с ја гањ ци ма и ов но ви ма и 
јар ци ма до ла жа ху на сај мове тво је.
22. Тр гов ци *сав ски и рам ски тр го ва ху с 

то бом; до ла жа ху на сај мове тво је са сва-
ко ја ким ми ри си ма и сва ко ја ким дра гим 
ка ме њем и зла том. *Псал. 72,10.
23. Ха ран и Ка на и Еден, тр гов ци сав ски, 

Асур и Хил мад тр го ва ху с то бом.
24. Ти тр го ва ху с то бом сва ко ја ким ства-

ри ма, пор фи ром и уз во дом и ков че-
зи ма бо га ти јех на ки та, ко ји се све зи ва ху 
ужи ма и би ја ху од ке дра.
25. Ла ђе *тар си јске би ја ху пр ве у тво јој 

тр го ви ни, и ти би ја ше препун и ве о ма 
сла ван у ср цу мор ском. *Псал. 48,7.
26. Ве сла ри тво ји од ве зо ше те на пу чи ну; 

вје тар ис точ ни раз би те усред мо ра.
27. Бла го тво је и сај мови тво ји, тр го ви на 

тво ја, ла ђа ри тво ји и кр ма ри тво ји и ко ји 
опра вља ху квар не *ла ђе тво је, и тр гов ци 
тво ји и сви вој ни ци тво ји и сав на род 
што бје ше у те би па шће у ср це мо ру кад 
ти про пад неш. *Је зек. 27,9.
28. Од ви ке тво јих кр ма ра ус ко ле ба ће се 

ва ли мор ски.
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29. И иза ћи ће из *ла ђа сво јих сви ве-
сла ри, ла ђа ри, сви кр ма ри мор ски, и ста ће 
на зе мљу. *От кр. 18,17.
30. И по ви ка ће за то бом иза гла са и за ри-

да ти гор ко, и по су ће пра хом гла ве сво је и 
по пе пе лу ће се ва ља ти.
31. И за то бом ће се на чи ни ти ће ла ви, и 

при па са ће ко стри јет, и пла ка ће за то бом 
гор ко из ср ца, и гор ко ће ри да ти.

обријати главе
32. И за то бом ће за пи је ва ти у жа ло сти 

сво јој и на ри ца ће за то бом: ко је био као 
Тир, обо ре ни усред мо ра?
33. Кад из ла жа ху тр го ви тво ји из мо ра, 

си тио си мно ге на ро де, мно штвом сво је га 
бо гат ства и тр го ви не сво је обо га ћа вао си 
ца ре ве зе маљ ске. роба
34. Кад те раз би мо ре на ду бо кој во ди, тр-

го ви на тво ја и сав на род твој у те би па де.
35. Сви остр вља ни пре па до ше се од те бе, 

и *ца ре ви њи хо ви уз дрх та ше се и пре-
бли је ди ше у ли цу. *Је зек. 32,10.
36. Тр гов ци по на ро ди ма за зви жда ше 

над то бом: По стао си стра хо та, и не ће те 
би ти до ви је ка.

Прорицање пропасти тирскога кнеза. 
Пад Сидона. Израиљева 

поузданост и мир.

28.Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:

2. Си не чо вјеч ји, ре ци кне зу тир ско ме: 
Ова ко ве ли Го спод Го спод: Што се по не се 
ср це тво је, те ве лиш: Ја сам бог, сје дим на 
при је сто лу бож јем усред мо ра; а чо вјек си 
а не Бог и из јед на чу јеш ср це сво је са ср-
цем Бож јим;
3. Ето му дри ји си од Да ни ла, ни ка ква тај-

 на ни је са кри ве на од те бе; пророка Данила
4. Сте као си бла го му дро шћу сво јом и 

ра зу мом сво јим, и на суо си зла та и сре-
бра у ри зни це сво је;
5. Ве ли чи ном му дро сти сво је у тр го ви ни 

сво јој умно жио си бла го сво је, те се по-
не се ср це тво је бла гом тво јим;
6. За то ова ко ве ли Го спод Го спод: Што 

из јед на чу јеш ср це сво је са ср цем Бож јим,
7. За то, ево, Ја ћу до ве сти на те бе ино-

стран це нај љу ће из ме ђу на ро да, и они ће 
ис трг ну ти ма че ве сво је на ље по ту му дро-
сти тво је, и уби ће свје тлост тво ју.

8. Сва ли ће те у ја му, и умри је ћеш усред 
мо ра смр ћу по би је ни јех.
9. Хо ћеш ли пред крв ни ком сво јим ка-

за ти: Ја сам бог, кад си чо вјек а не бог у 
ру ци оно га ко ји ће те уби ти?
10. Умри је ћеш смр ћу нео бре за ни јех од 

ру ке ту ђин ске; јер Ја ре кох, го во ри *Го-
спод Го спод. *Је зек. 31,18.
11. Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња го во-

ре ћи:
12. Си не чо вјеч ји, на ри чи за ца рем тир-

ским, и ре ци му: Ова ко ве ли *Го спод Го-
спод: ти си пе чат са вр шен ства, пун си му-
дро сти, и са сви јем си ли јеп. *Је зек. 27,3.
13. Био си у *Еде му вр ту Бож јем; по кри-

ва ло те је сва ко дра го ка ме ње: са рд, то-
паз, ди ја ма нт, хри со лит, оникс, ја спис, са-
фир, кар бун кул, сма ра гд и зла то; онај дан 
кад си се ро дио на чи ње ни ти би ше буб њи 
тво ји и сви ра ле. *1.Мој. 2,8.
14. Ти си био хе ру вим, по ма зан да за-

клањаш; и Ја те по ста вих; ти бје ше на све-
тој го ри Бо жи јој, хо ђа ше по сред ка ме ња 
ог ње но га.
15. Са вр шен бје ше на пу те ви ма сво јим 

од да на кад се ро ди до кле се не на ђе бе за-
ко ње на те би.
16. Од мно штва тр го ви не сво је на пу нио 

си се из ну тра на си ља, и гри је шио си; за то 
ћу те ба ци ти као не чи сто ту с го ре Бож је, 
и за тр ћу те из ме ђу ка ме ња ог ње но га, хе-
ру ви ме за кла ња чу!
17. Ср це се тво је по не се ље по том тво јом, 

ти по ква ри му дрост сво ју свје тло шћу 
сво јом; ба ци ћу те на зе мљу, пред ца ре ве 
ћу те по ло жи ти да те гле да ју.
18. Од мно штва бе за ко ња сво је га, од не-

прав де у тр го ви ни сво јој осквр нио си 
све ти њу сво ју; за то ћу из ве сти *огањ ис-
пред те бе, ко ји ће те про ждри је ти, и обра-
ти ћу те у пе пео на зе мљи пред свје ма ко ји 
те гле да ју. *Амос 1,10.
19. Сви ко ји те по зна ју ме ђу на ро ди ма 

пре па шће се од те бе; би ћеш стра хо та, и 
не ће те би ти до ви је ка.
20. Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња го во-

ре ћи:
21. Си не чо вјеч ји, окре ни ли це сво је 

пре ма *Си до ну, и про ро куј про тив ње га,
*Иса. 23,4.

Љ
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22. И ре ци: Ова ко ве ли *Го спод Го спод: 
Ево Ме на те бе, Си до не, и про сла ви ћу се 
усред те бе, и по зна ће се да сам Ја Го спод, 
кад из вр шим су до ве на ње му и по све тим 
се у ње му. *2.Мој. 14,4.
23. И по сла ћу по мор у њ, и крв на ули це 

ње го ве, и по би је ни ће па да ти усред ње га 
од ма ча, ко ји ће на ва ли ти на њих са сви-
јех стра на, и по зна ће да сам Ја Го спод.
24. И не ће ви ше би ти до му Изра и ље ву 

трн ко ји бо де ни жа лац ко ји за да је бол 
ви ше од сви јех су сје да њи хо ви јех, ко ји 
их пли је не; и по зна ће да сам Ја *Го спод 
Го спод. *Исус Н. 23,13.
25. Ова ко ве ли Го спод Го спод: Кад ску-

пим дом Изра и љев из на ро да ме ђу ко је су 
ра си ја ни, и по све тим се у њи ма пред на-
ро ди ма и на се ле се у сво јој *зе мљи ко ју 
да дох слу зи сво је му Ја ко ву, *Ос. 1,11.
26. Та да ће жи вје ти у њој без стра ха, и 

гра ди ће ку ће, и са ди ће ви но гра де, и жи-
вје ће без стра ха кад из вр шим су до ве на 
свје ма ко ји их пли је ни ше са сви јех стра на, 
и по зна ће да сам Ја Го спод Бог њи хов.

О пропасти Мисира.

29.Го ди не де се те, де се то га мје се ца, 
два на е сто га да на, до ђе ми ри-

јеч Го спод ња го во ре ћи:
2. Си не чо вјеч ји, окре ни ли це сво је пре-

 ма фа ра о ну ца ру ми сир ском, и про ро куј 
про тив ње га и про тив све га Ми си ра.
3. Го во ри и ре ци: Ова ко ве ли Го спод Го-

спод: Ево Ме на те, фа ра о не ца ре ми сир-
ски, зма ју ве ли ки што ле жиш усред ри-
је ка сво јих, ко ји ре че: Мо ја је ри је ка; ја 
сам је на чи нио се би.
4. За то ћу ти мет ну ти у че љу сти уди цу, и 

учи ни ћу да се ри бе у ри је ка ма тво јим на-
хва та ју на кр љу шти тво је; и из ву ћи ћу те 
из ри је ка тво јих и све ри бе из ри је ка тво-
јих на хва та не на кр љу шти тво је.
5. И оста ви ћу у пу сти њи те бе и све ри бе 

из тво јих ри је ка, и па шћеш на зе мљу и не-
ћеш се по ку пи ти ни са бра ти, зви је ри ма 
зе маљ ским и пти ца ма не бе ским да ћу те 
да те је ду.
6. И сви ће ста нов ни ци ми сир ски по-

зна ти да сам Ја Го спод; јер су штап од тр-
ске до му Изра и ље ву.

7. Кад те ухва ти ше у ру ку, ти се сло ми и 
ра си је че им све ра ме; а кад се на сло ни ше 
на те, ти се пре би и про бо де им сва бе дра.
8. За то ова ко ве ли Го спод Го спод: Ево, Ја 

ћу пу сти ти на те мач, и ис три је би ћу из 
те бе љу де и сто ку.
9. И зе мља ће се ми сир ска опу сто ши ти и 

би ти пу ста, и по зна ће се да сам Ја Го спод, јер 
ти ре че: Мо ја је ри је ка, и ја сам је на чи нио.
10. За то ево Ме на те бе и на *ри је ке тво је, 

и обра ти ћу зе мљу ми сир ску у пу стош и 
са му пу сти њу, од ку ле син ске до ме ђе ети-
оп ске. *Је зек. 30,12.
11. Не ће пре ла зи ти пре ко ње но гом сво-

јом чо вјек, ни ти ће жи вин че но гом сво-
јом пре ла зи ти пре ко ње, и не ће се жи-
вје ти у њој че тр де сет го ди на.
12. И учи ни ћу од зе мље ми сир ске пу-

стош ме ђу зе мља ма опу сто ше ним, и *гра-
до ви ће ње зи ни ме ђу пу сти јем гра до ви ма 
би ти пу стош че тр де сет го ди на, и ра си-
ја ћу †Ми сир це ме ђу на ро де и ра за су ћу их 
по зе мља ма. *Је зек. 30,7. †Је зек. 30,23.
13. Јер ова ко ве ли *Го спод †Го спод: По-

сли је че тр де сет го ди на ску пи ћу Ми сир це 
из на ро да у ко је бу ду ра си ја ни.

*Јер. 46,25. †Иса. 19,23.
14. И по вра ти ћу *ро бље ми сир ско, и до-

ве шћу их опет у †зе мљу Па трос, на по-
стој би ну њи хо ву, и он дје ће би ти ма ло 
цар ство.

*Је зек. 16,53. †Је зек. 17,13.  Горњи Египат
15. Ма ло ће би ти ми мо оста ла цар ства, 

ни ти ће се ви ше уз диг ну ти над на ро де, јер 
ћу их сма њи ти да не вла да ју на ро ди ма.
16. И не ће ви ше би ти до му Изра и ље ву 

узда ни ца да на по ми ње *бе за ко ње кад би 
гле да ли за њи ма; и по зна ће да сам Ја Го-
спод Го спод. *Је зек. 21,28.
17. А два де сет сед ме го ди не, пр во га мје-

се ца, пр во га да на, до ђе ми ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:
18. Си не чо вјеч ји, На ву хо до но сор цар 

ва ви лон ски за да де вој сци сво јој те шку 
слу жбу про тив Ти ра; сва ка гла ва оће ла ви 
и сва ко се ра ме одри је, а пла те не би ни 
ње му ни вој сци ње го вој од Ти ра за слу-
жбу ко јом слу жи ше про тив ње га.
19. За то ова ко ве ли *Го спод †Го спод: Ево 

Ја да јем На ву хо до но со ру ца ру ва ви лон-
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ском ‡зе мљу ми сир ску, и он ће од ве сти на-
род и од ни је ти пли јен и по гра би ти гра-
беж, и то ће би ти пла та ње го вој вој сци.

*Иса. 19,4. †Је зек. 30,10. ‡Јер. 43,11.  плијен
20. За труд ко јим се тру дио око то га да-

дох му *зе мљу ми сир ску, јер се за Ме тру-
ди ше, го во ри Го спод Го спод. *Јер. 25,9.
21. У онај ћу дан учи ни ти да на ра сте рог 

до му Изра и ље ву, и те би ћу отво ри ти уста 
ме ђу њи ма, и зна ће да сам Ја *Го спод.

*1.Мој. 18,17.

Навуходоносор руши моћ 
Мисира, савезника и цара.

30.Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:

2. Си не чо вјеч ји, про ро куј и ре ци: Ова ко 
ве ли Го спод Го спод: Ри дај те: Ја ох да на!
3. Јер је бли зу дан, бли зу је дан Го спод њи, 

обла чан дан, ври је ме на ро ди ма.
4. И мач ће до ћи на Ми сир, и страх ће 

би ти у Ети оп ској, кад ста ну па да ти по-
би је ни у Ми си ру, кад се за ро би мно штво 
ње го во и ра ско па ју се те ме љи ње го ви.
5. Ети о пља ни и Пу те ји и Лу де ји и сва мје-

ша ви на и Ху ве ји и си но ви зе ма ља ме ђу 
ко ји ма је вје ра, па шће с њи ма од ма ча.
6. Ова ко ве ли Го спод: Па шће ко ји по ду-

пи ру Ми сир, и по нос си ле ње го ве обо-
ри ће се, од Мигдола до ку ле син ске па шће 
у ње му, го во ри Го спод Го спод.
7. И би ће пу сти ме ђу пу сти јем зе мља ма, 

и гра до ви ће ње го ви би ти ме ђу пу сти јем 
гра до ви ма.
8. И по зна ће да сам Ја Го спод кад за па-

лим огањ у Ми си ру и сви се по моћ ни ци 
ње го ви са тру.
9. У онај ће дан иза ћи по сла ни ци од ме не 

на ла ђа ма да упла ше Ети оп ску без бри-
жну, и би ће ме ђу њи ма страх ве лик као 
да на ми сир ско га; јер ево, иде.
10. Ова ко ве ли *Го спод Го спод: По гу би ћу 

мно штво ми сир ско ру ком На ву хо до но-
со ра ца ра ва ви лон ско га. *Је зек. 29,19.
11. Он и на род ње гов с њим, нај љу ћи из-

ме ђу на ро да, би ће до ве де ни да за тру зе-
мљу, и из ву ћи ће *ма че ве сво је на Ми сир 
и на пу ни ће зе мљу по би је ни јех. *Је зек. 28,7.
12. И ису ши ћу ри је ке, и пре да ћу зе мљу у 

ру ке зли јем љу ди ма; и опу сти ћу зе мљу и 

што је у њој ру ком ту ђин ском. Ја Го спод 
го во рих.
13. Ова ко ве ли *Го спод †Го спод: И гад не 

ћу бо го ве по тр ти, и ис три је би ћу ли ко ве 
у Но фу и не ће ви ше би ти кне за из зе мље 
‡ми сир ске, и пу сти ћу страх у зе мљу ми-
сир ску. *Зах. 13,2. †Иса. 19,16. ‡Зах. 10,11.
14. И опу сто ши ћу *Па трос, и упа ли ћу 

Соан, и из вр ши ћу суд на Но ву. *Је зек. 29,14.
15. И из ли ћу гњев свој на Син, град ми-

сир ски, и ис три је би ћу људ ство у Но ву.
16. Кад за па лим огањ у Ми си ру, љу то ће 

се уз му чи ти Син, и Нов ће се рас па сти, и 
Ноф ће би ти у тје ско би сва ки дан.

Мемфис
17. Мла ди ћи авин ски и пиве сет ски па шће 

од ма ча, а дје вој ке ће оти ћи у роп ство.
18. И у Таф ни су ће по мрк ну ти дан кад 

по ло мим он дје при је вор ни це ми сир-
ске и не ста не у ње му по но са си ле ње го ве; 
облак ће га по кри ти; а кће ри ће ње го ве 
оти ћи у роп ство. резе
19. И из вр ши ћу су до ве на Ми си ру, и они 

ће по зна ти да сам Ја Го спод.
20. Опет је да на е сте го ди не, пр во га мје-

се ца, сед мо га да на, до ђе ми *ри јеч †Го-
спод ња го во ре ћи: *Је зек. 31,1. †Је зек. 32,1.
21. Си не чо вјеч ји, сло мих ми ши цу фа ра-

о ну ца ру ми сир ском, и ето не ће се за ви ти 
да се ли је чи, не ће се мет ну ти за вој ни ти 
ће се за ви ти да би се окри је пи ла и мо гла 
др жа ти мач.
22. За то ова ко ве ли *Го спод Го спод: Ево 

Ме на фа ра о на †ца ра ми сир ско га, и сло-
ми ћу му ми ши це, и здра ву и сло мље ну, и 
из би ћу му мач из ру ке.

*Псал. 37,17. †2.О цар. 24,7.
23. И ра си ја ћу *Ми сир це по на ро ди ма, и 

ра за су ћу их по зе мља ма. *Је зек. 29,12.
24. И укри је пи ћу ми ши цу ца ру ва ви-

лон ском, и да ћу му у ру ку свој мач, и по-
ло ми ћу ми ши це фа ра о ну, и је ча ће пред 
њим као што је чи чо вјек ра њен на смрт.
25. Да, укри је пи ћу ми ши це *ца ру ва ви-

лон ском, а фа ра о ну ће ми ши це кло ну ти, 
и по зна ће се да сам Ја Го спод, кад дам мач 
свој у ру ку ца ру ва ви лон ском да њим за-
мах не на зе мљу ми сир ску. *Јер. 44,30.
26. И ра си ја ћу Ми сир це ме ђу на ро де и 

ра за су ћу их по зе мља ма, и по зна ће да сам 
Ја Го спод.
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Фараон мора као и цар асирски
да пропадне.

31.А је да на е сте го ди не, тре ће га 
мје се ца, пр во га да на, до ђе ми 

*ри јеч †Го спод ња го во ре ћи:
*Је зек. 32,1. †Је зек. 32,17.

2. Си не чо вјеч ји, ка жи фа ра о ну ца ру ми-
сир ском и на ро ду ње го ву: На што си на-
лик у ве ли чи ни сво јој?
3. Ето, Аси рац бје ше ке дар на Ли ва ну, ли-

је пи јех гра на и де бе ла хла да и ви со ка ра-
ста, ко је му вр хо ви би ја ху ме ђу гу сти јем 
гра на ма.
4. Во да га од го ји, без да на га уз ви си; она 

ри је ка ма сво јим те ци ја ше око ње го ва 
ста бла и пу шта ше по то ке сво је к сви јем 
др ве ти ма пољ ским.
5. За то раст ње гов над ви си сва др ве та 

пољ ска, и умно жи ше се гра не ње го ве, и 
од мно штва во де ра ши ри ше се од во де 
ње го ве кад их пу шта ше.

грана која расте непосредно из дебла
6. На гра на ма ње го ви јем ви ја ху гни је зда 

све пти це не бе ске, и под гра на ма ње го-
ви јем све зви је ри пољ ске ле зи ја ху се, и у 
хла ду ње го ву сје ђа ху сви ве ли ки на ро ди.
7. И би ја ше ли јеп ве ли чи ном сво јом и 

ду жи ном гра на сво јих, јер му ко ри јен би-
ја ше код ве ли ке во де.
8. Ке дри у вр ту Бо жи јем не мо га ху га за-

кло ни ти, је ле не мо га ху се из јед на чи ти с 
ње го ви јем гра на ма, и ја во ри не би ја ху 
као огран ци ње го ви; ни јед но др во у вр ту 
Бо жи јем не бје ше на ље по ту та ко као он.
9. Учи них га ли је па мно штвом гра на да 

му за ви ђа ху сва др ве та едем ска што би-
ја ху у вр ту Бо жи јем.
10. За то ова ко ве ли *Го спод Го спод: Што 

је ви сок на ра стао, и ди гао врх свој ме ђу 
гу сте гра не, и †ср це се ње го во по ни је ло 
ви си ном ње го вом, *Јак. 4,6. †2.Днев. 25,19.
11. За то га да дох у ру ку нај сил ни је му ме ђу 

на ро ди ма да чи ни с њим што хо ће, од вр-
гох га за без бо жност ње го ву. одбацих
12. И ту ђин ци, нај љу ћи из ме ђу на ро да, 

по сје ко ше га и оста ви ше га; гра не му по-
па да ше по го ра ма и по *сви јем до ли на ма, 
и огран ци му се из ло ми ше по сви јем по-
то ци ма на зе мљи; и сви на ро ди зе маљ ски 
оти до ше из хла да ње го ва и оста ви ше га.

*Је зек. 35,8.

13. На из ва ље ном па њу ње го ву ста ну ју 
све пти це не бе ске, и на гра на ма су ње го-
ви јем све зви је ри пољ ске,
14. Да се не по но си ви си ном сво јом ни-

јед но др во крај во де и не ди же вр ха сво-
је га ме ђу гу сте гра не, и од сви јех што се на-
та па ју да се ни јед но не узда у се због сво је 
ве ли чи не; јер су сви пре да ни на смрт, ба-
че ни у нај до њи крај *зе мље ме ђу си но ве 
људ ске с они ма ко ји сила зе у ја му.

*Је зек. 32,18.  гроб
15. Ова ко ве ли Го спод Го спод: У ко ји 

дан си ђе у гроб, учи них жа лост, по крих 
без да ну ње га ра ди, и уста вих ри је ке ње-
зи не, и ве ли ка во да ста де, и рас цви је лих 
за њим Ли ван, и сва др ве та пољ ска по ве-
ну ше за њим.
16. Пра ском па да ња ње го ва ус тре сох на-

ро де, кад га сва лих у гроб с они ма ко ји 
сла зе у ја му; и утје ши ше се на нај до њој 
стра ни Зе мље сва др ве та едем ска, што је 
нај бо ље и нај љеп ше на Ли ва ну, сва што се 
на та па ху.
17. И они си ђо ше с њим у гроб к они ма 

што су по би је ни ма чем, и ми ши ца ње-
го ва, и ко ји сје ђа ху у хла ду ње го ву ме ђу 
на ро ди ма.
18. На ко је си ме ђу др ве ти ма едем ским 

на лик сла вом и ве ли чи ном? Али ћеш би ти 
обо рен с др ве ти ма едем ским у нај до њи 
крај Зе мље, ме ђу *нео бре за ни ма ћеш ле-
жа ти с они ма ко ји су по би је ни ма чем. То 
је фа раон и сав на род ње гов, го во ри †Го-
спод Го спод. *Је зек. 32,19. †Је зек. 28,10.

Мисирци морају као и други народи 
да сиђу у јаму.

32.Опет два на е сте го ди не, два на-
е сто га мје се ца, пр во га да на, 

до ђе ми *ри јеч †Го спод ња го во ре ћи:
*Је зек. 31,1. †Је зек. 40,1.

2. Си не чо вјеч ји, на ри чи за фа ра о ном ца-
рем ми сир ским, и ре ци му: Ти си као ла вић 
ме ђу на ро ди ма и као змај у мо ру, и про ла-
зиш ри је ке сво је и му тиш во ду но га ма сво-
јим и га зиш по ри је ка ма ње зи ни јем. неман
3. Ова ко ве ли Го спод Го спод: Ра за пе ћу ти 

мре жу сво ју са збо ром мно гих на ро да, и 
из ву ћи ће те у Мо јој мре жи.
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4. И оста ви ћу те на зе мљи, и ба ци ћу те у 
по ље, и пу сти ћу све пти це не бе ске да сје-
да ју на те, и на си ти ћу то бом зви је ри са 
све зе мље.
5. И раз мет ну ћу ме со тво је по го ра ма и 

на пу ни ћу до ли не го ми ла ма од те бе.
6. И зе мљу гдје пли ваш на по ји ћу кр-

вљу тво јом до врх го ра, и по то ци ће би ти 
пу ни те бе.
7. И кад те уга сим, за стри је ћу не бо, и 

зви је зде на ње му по мра чи ти, Сун це ћу 
за кло ни ти обла ком, и Мје сец не ће сви је-
тли ти свје тло шћу сво јом.
8. Сва ћу сви је тла ви дје ла на не бу по мра-

чи ти за то бом, и пу сти ћу та му на тво ју зе-
мљу, го во ри Го спод Го спод.
9. И устра ши ћу ср це мно гих на ро да кад 

об ја вим про паст тво ју ме ђу на ро ди ма, по 
зе мља ма ко јих не знаш.
10. И уди ви ћу то бом мно ге на ро де, и *ца-

ре ви ће се њи хо ви згро зи ти од те бе, кад 
мах нем ма чем сво јим пред њи ма, и дрх-
та ће сва ки час сва ки за живот сво ј у дан 
кад пад неш. *Је зек. 27,35.
11. Јер ова ко ве ли *Го спод Го спод: Мач 

†ца ра ва ви лон ско га до ћи ће на те.
*Јер. 46,25. †Јер. 46,26.

12. Ма че ви ма ју нач ким по ва ља ћу мно-
штво тво је, ма че ви ма нај љу ћих из ме ђу 
на ро да; они ће ра зо ри ти по нос Ми си ру, 
и све ће се мно штво ње го во по тр ти.
13. И по тр ћу сву сто ку ње го ву по крај ве-

ли ких во да, те их не ће ви ше му ти ти но га 
чо вје чи ја ни ти ће их па пак од ка кве жи-
во ти ње му ти ти.
14. Та да ћу сти ша ти во ду њи хо ву, и учи-

ни ћу да по то ци њи хо ви те ку као уље, го-
во ри Го спод Го спод.
15. Кад опу стим зе мљу ми сир ску и она 

бу де без све га што је у њој, и по би јем све 
ко ји жи ве у њој, та да ће по зна ти да сам Ја 
*Го спод. *2.Мој. 7,5.
16. Ово је на ри ца ње што ће се на ри ца ти; 

та ко ће на ри ца ти кће ри на род не, за Ми-
си ром и за сви јем мно штвом ње го ви јем 
на ри ца ће, го во ри Го спод Го спод.
17. По том два на е сте го ди не, пет на е-

сти дан исто га мје се ца, до ђе ми ри јеч Го-
спод ња го во ре ћи:

18. Си не чо вјеч ји, на ри чи за мно штвом 
ми сир ским, и сва ли њих и кће ри ја ких 
на ро да у нај до њи крај *Зе мље к они ма 
ко ји сла зе у ја му. подземље  *Је зек. 26,20.
19. Од ко га си љеп ши? Си ђи и ле зи с не-

о бре зани ма. почини
20. Па шће по сред по би је ни јех ма чем, мач 

је дат, ву ци те га и све мно штво ње го во.
21. Го во ри ће му нај хра бри ји ју на ци 

исред гро ба с по моћ ни ци ма ње го ви јем, 
ко ји си ђо ше и ле же нео бре за ни, по би-
је ни *ма чем. *Је зек. 32,20.
22. Он дје је Аси рац и сав збор ње гов, 

гро бо ви су му око ње га, сви су по би је ни, 
па ли од ма ча.
23. Гро бо ви су му у дну ја ме, а збор му је 

око ње го ва гро ба; сви су по би је ни, па ли 
од ма ча, ко ји за да ва ху страх *зе мљи жи-
ви јех. *Је зек. 32,26.
24. Он дје је *Елам и све мно штво ње-

го во око ње го ва гро ба; сви су по би је ни, 
па ли од ма ча, ко ји си ђо ше нео бре за ни на 
нај до њи крај Зе мље, ко ји за да ва ху страх 
зе мљи жи ви јех; и но се сра мо ту сво ју с 
они ма ко ји сла зе у ја му. *Јер. 49,34.
25. Ме ђу по би је ни ма на мје сти ше по-

сте љу ње му и све му мно штву ње го ву, гро-
бо ви су му око ње га, сви су нео бре за ни 
по би је ни ма чем, ко ји за да ва ху страх зе-
мљи жи ви јех; и но се сра мо ту сво ју с 
они ма ко ји сла зе у ја му, мет ну ти су ме ђу 
по би је не.
26. Он дје је *Ме сех, †Товел и све мно-

штво ње го во, гро бо ви су му око ње га, сви 
су нео бре за ни по би је ни ма чем, ко ји за-
да ва ху страх ‡зе мљи жи ви јех.

*1.Мој. 10,2. †Је зек. 27,13. ‡Је зек. 38,2.
27. Али не ле же ме ђу ју на ци ма ко ји па-

до ше из ме ђу нео бре за ни јех, ко ји си ђо ше 
у гроб с оруж јем сво јим, и мет ну ше ма-
че ве под гла ве сво је, и бе за ко ње њи хо во 
ле жи на ко сти ма њи хо ви јем, ако и би ја ху 
ју на ци стра шни на зе мљи жи ви јех.
28. И ти ћеш се са тр ти ме ђу нео бре за-

ни ма, и ле жа ћеш код по би је ни јех ма чем.
29. Он дје је *Едом, ца ре ви ње го ви и сви 

кне зо ви ње го ви, ко ји су са си лом сво јом 
мет ну ти ме ђу по би је не ма чем; ле же ме ђу 
нео бре за ни ма и с они ма ко ји си ђо ше у 
ја му. *Је зек. 25,12.
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30. Он дје су сви кне зо ви сје вер ни и сви 
Си дон ци, ко ји си ђо ше к по би је ни ма са 
стра хом сво јим, сти де ћи се си ле сво је; и 
ле же нео бре за ни с они ма ко ји су по би-
је ни ма чем, и но се сра мо ту сво ју с они ма 
ко ји си ђо ше у ја му.
31. Њих ће ви дје ти фа раон, и утје ши ће 

се за сви јем мно штвом сво јим, фа раон 
и сва вој ска ње го ва, по би је ни ма чем, го-
во ри Го спод Го спод.
32. Јер за да дох свој страх *зе мљи жи ви-

јех, и фа раон ће и све мно штво ње го во ле-
жа ти ме ђу нео бре за ни ма с они ма ко ји су 
по би је ни ма чем, го во ри Го спод Го спод.

*Је зек. 32,26.

О дужности духовнијех стражара. Божија 
доброта и правичност. Глас о разорењу 
Јерусалима. Нова проповијед и казна.

33.Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:

2. Си не чо вјеч ји, го во ри си но ви ма на-
ро да сво је га, и ка жи им: Кад пу стим на 
ко ју зе мљу мач, ако на род оне зе мље узме 
ко га из ме ђу се бе, и по ста ве га се би за 
стра жа ра,
3. И он ви дјев ши мач гдје иде на зе мљу 

за тру би у тру бу, и опо ме не на род,
4. Ако се ко чув ши тру бу не узме на ум, 

и мач до шав ши по гу би га, крв ће ње го ва 
би ти на ње го вој гла ви.
5. Јер чу глас труб ни, и не узе се на ум, 

крв ће ње го ва би ти на ње му; да се узе на 
ум, са чу вао би живот сво ј.
6. Ако ли стра жар ви дјев ши мач гдје иде 

не за тру би у тру бу и на род не бу де опо ме-
нут, а мач до шав по гу би ко га из ме ђу њих, 
тај ће по ги ну ти за сво је бе за ко ње, али ћу 
крв ње го ву иска ти из ру ке стра жа ре ве.
7. И те бе, си не чо вјеч ји, те бе по ста вих 

стра жа рем до му Изра и ље ву; слу шај, да-
кле, ри јеч из мо јих уста и опо ми њи их од 
Ме не.
8. Кад ре чем без бо жни ку: Без бо жни че, 

по ги ну ћеш; а ти не про го во риш и не опо-
ме неш без бо жни ка да се про ђе пу та сво-
је га; тај ће без бо жник по ги ну ти за сво је 
бе за ко ње; али ћу крв ње го ву иска ти из 
тво је ру ке.
9. Ако ли ти опо ме неш без бо жни ка да 

се вра ти са сво га пу та, а он се не вра ти са 

сво га пу та, он ће по ги ну ти за сво је бе за-
ко ње, а ти ћеш са чу ва ти живот сво ј.
10. За то ти, си не чо вјеч ји, ре ци до му Изра-

и ље ву: Ви го во ри те ова ко и ка же те: При-
је сту пи на ши и гри је си на ши на на ма су, и 
с њих про па да мо; ка ко би смо жи вје ли?
11. Ре ци им: Та ко био Ја жив, го во ри *Го-

спод Го спод, ни је ми ми ло да умре без-
бо жник, не го да се вра ти без бо жник са 
сво га пу та и бу де жив; вра ти те се, вра-
ти те се са зли јех пу то ва сво јих, јер за што 
да мре те, до ме †Изра и љев?

*Је зек. 18,3. †Је зек. 18,31.
12. За то ти, си не чо вјеч ји, ре ци си но-

ви ма на ро да сво је га: Пра вед но га не ће из-
ба ви ти *прав да ње го ва кад згри је ши, и 
без бо жник не ће про па сти са без бо жно-
сти сво је, кад се вра ти од без бо жно сти 
сво је, као што пра вед ник не мо же с ње 
жи вје ти кад згри је ши. *Је зек. 3,20.
13. Кад ре чем пра вед ни ку да ће до и ста 

жи вје ти, а он се по уз да у *прав ду сво ју па 
учи ни не прав ду, од све прав де ње го ве ни-
шта се не ће спо ме ну ти, не го ће по ги ну ти 
с не прав де сво је ко ју учи ни. *Је зек. 3,20.
14. А кад ре чем без бо жни ку: До и ста ћеш 

по ги ну ти, а он се обра ти од гри је ха сво-
је га и ста не чи ни ти суд и прав ду,
15. И вра ти без бо жник за лог, и вра ти 

што је отео, и ста не хо ди ти по уред ба ма 
жи вот ни јем не чи не ћи бе за ко ња, до и ста 
ће би ти жив, не ће умри је ти.
16. Од сви јех гри је ха што је згри је шио 

ни шта му се не ће спо ме ну ти; чи нио је суд 
и *прав ду, до и ста ће жив би ти. *Је зек. 18,22.
17. А си но ви на ро да тво је га го во ре: Ни је 

прав пут Го спод њи; а њи хов пут ни је прав.
18. Кад се пра вед ник од вра ти од прав де 

сво је и учи ни не прав ду, по ги ну ће с то га.
19. А кад се без бо жник од вра ти од сво је 

без бо жно сти и учи ни суд и прав ду, он ће 
жив би ти с то га.
20. А ви го во ри те: Ни је прав пут *Го-

спод њи. Су ди ћу вам, до ме Изра и љев, сва-
ко ме по пу те ви ма ње го ви јем. *Је зек. 18,25.
21. А два на е сте го ди не ро бо ва ња на-

ше га, де се то га мје се ца, пе то га да на до ђе 
к ме ни је дан ко ји уте че из Је ру са ли ма, и 
ре че: Узе се *град. *2.О цар. 25,4.
22. А ру ка *Го спод ња до ђе на да ме уве че 

при је не го до ђе онај што уте че, и отво ри 
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ми уста до кле онај до ђе к ме ни ују тру; 
отво ри ше ми се уста, те ви ше не му чах.

*Је зек. 1,3.  ћутах
23. И до ђе ми ри јеч Го спод ња го во ре ћи:
24. Си не чо вјеч ји, ко ји жи ве у они јем пу-

сто ли на ма у зе мљи Изра и ље вој го во ре 
и ка жу: Аврам би ја ше је дан, и на сли је ди 
ову зе мљу; а нас је мно го; на ма је да та ова 
зе мља у на сљед ство.
25. За то им ре ци: Ова ко ве ли Го спод Го-

спод: Је де те с кр вљу, и очи сво је по ди же те 
ка гад ни јем бо го ви ма сво јим, и крв про-
ље ва те, и хо ће те да на сли је ди те зе мљу?
26. Опи ре те се на мач свој, чи ни те га-

до ве, и сквр ни те сва ки же ну бли жње га 
сво је га, и хо ће те да на сли је ди те зе мљу?

ослањате
27. Ова ко им ре ци: Ова ко ве ли *Го спод 

Го спод: та ко Ја жив био, ко ји су у пу сто-
ли на ма, па шће од ма ча; и ко ји је у по љу, 
†зви је ри ма ћу га да ти да га из је ду; а ко ји 
су по гра до ви ма и по пе ћи на ма, од по-
мо ра ће по мри је ти. *Је зек. 14,21. †Је зек. 39,4.
28. Та ко ћу са сви јем опу сти ти ту *зе мљу, 

и не ста ће по но са си ле ње зи не, и опу стје ће 
го ре Изра и ље ве да не ће ни ко про ла зи ти.

*2.Днев. 36,21.
29. И они ће по зна ти да сам Ја Го спод кад 

зе мљу са сви јем опу стим за све га до ве њи-
хо ве што чи ни ше.
30. А о те би, си не чо вјеч ји, си но ви на-

ро да тво је га ка зу ју о те би уза зи до ве и 
на вра ти ма кућ ни јем, и го во ре је дан дру-
го ме, сва ки бра ту сво је му, и ве ле: Хо ди те 
и чуј те ка ква ри јеч до ђе од *Го спо да.

*Иса. 29,13.
31. И до ла зе к те би као кад се на род ску-

пља, и на род Мој сје да пред то бом, и 
слу ша ри је чи тво је, али их не из вр шу је; у 
усти ма су им љуп ке, а ср це њи хо во иде за 
сво јим ла ком ством.
32. И гле, ти си им као љуп ка пје сма, као 

чо вјек ли је па гла са и ко ји до бро сви ра; 
слу ша ју ри је чи тво је, али их не из вр шу ју.
33. Али кад то до ђе, а ево иде, он да ће по-

зна ти да је био *про рок ме ђу њи ма.
*Је зек. 2,5.

Прорицање о пропасти невјернијех 
пастира. Обрицање правога пастира 

из дома Давидова.

34.Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:

2. Си не чо вјеч ји, про ро куј про тив па-
сти ра Изра и ље ви јех, про ро куј и ре ци ти-
јем па сти ри ма: Ова ко ве ли Го спод Го спод: 
Те шко *па сти ри ма Изра и ље ви јем ко  ји на -
па сају са ми се бе! Не тре ба ли ста до да на-
пасају па сти ри? *Јер. 23,1.
3. Пре ти ли ну је де те и ву ном се оди је-

ва те, ко ље те тов но, ста да не напа са те.
4. Сла би јех не кри је пи те, и бо ле сне не 

ли је чи те, ра ње не не за ви ја те, ода гна не не 
до во ди те на траг, из гу бље не не тра жи те, 
не го *си лом и же сти ном го спо да ри те над 
њи ма. *Зах. 11,16.
5. И рас пр ша ше се не ма ју ћи па сти ра, и 

рас пр шав ши се по ста ше хра на сви јем зви -
је ри ма пољ ским.
6. Ов це Мо је лу та ју по сви јем го ра ма и 

по сви јем ви со ким ху мо ви ма; и по свој зе-
мљи рас пр ша не су ов це Мо је, и не ма ни-
ко га да пи та за њих, ни ко га да их тра жи.
7. За то, па сти ри, чуј те ри јеч Го спод њу:
8. Та ко Ја био жив, го во ри Го спод Го спод, 

што ста до Мо је по ста гра беж, и ов це Мо-
 је по ста ше хра на сви јем зви је ри ма пољ-
ским не ма ју ћи па сти ра, и па сти ри Мо ји 
не тра  же ста да Мо је га, не го па сти ри на па-
са ју са  ми се бе, а ста да Мо је га не напасају;

плијен
9. За то, па сти ри, чуј те ри јеч Го спод њу:
10. Ова ко ве ли Го спод Го спод: Ево Ме на 

те па сти ре, и иска ћу ста до сво је из њи хо-
ви јех ру ку, и не ћу им да ти ви ше да па су 
ста до, и не ће ви ше па сти ри па сти са ми 
се бе, не го ћу оте ти ов це сво је из уста њи-
хо ви јех и не ће им би ти хра на.
11. Јер ова ко ве ли Го спод Го спод: Ево Ме, 

Ја ћу тра жи ти ов це сво је и гле да ти их.
12. Као што па стир тра жи ста до сво је, 

кад је код ова ца сво јих рас пр ша ни јех, 
та ко ћу тражи ти ов це сво је и оте ћу их из 
сви јех мје ста ку да се рас пр ша ше кад би-
ја ше облач но и мрач но.
13. И из ве шћу их из на ро да, и по ку пи ћу 

их из зе ма ља, и до ве шћу их у зе мљу њи-
хо ву, и па шћу их на го ра ма Изра и ље ви-
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јем по крај по то ка и по *сви јем мје сти ма 
на се ље ни јем у зе мљи. *Јер. 23,3.
14. На до број па ши па шћу их, и тор ће 

им би ти на ви со ким го ра ма Изра и ље ви-
јем; он дје ће ле жа ти у до бром то ру и по 
оби ла тој ће па ши па сти на го ра ма Изра-
и ље ви јем.
15. Ја ћу па сти ста до сво је, и Ја ћу их од-

ма ра ти, го во ри Го спод Го спод.
16. Тра жи ћу из гу бље ну, и до ве шћу на-

траг ода гна ну, и ра ње ну ћу за ви ти и *бо-
ле сну окри је пи ти; а тов ну ћу и ја ку чу-
ва ти, па шћу их пра во. *Мар. 2,17.
17. А ва ма, *ста до Мо је, ова ко го во ри 

Го спод Го спод: Ево Ја ћу су ди ти из ме ђу 
†ов це и ов це, из ме ђу ов но ва и ја ра ца.

*Зах. 10,3. †Мат. 25,32.
18. Ма ло ли вам је што па се те на до број 

па ши, не го оста так па ше сво је га зи те но-
га ма сво јим, и што пи је те би стру во ду, 
не го оста так му ти те но га ма сво јим?
19. А Мо је ов це па су што ви но га ма сво-

јим из га зи те, и пи ју што ви за му ти те но-
га ма сво јим.
20. За то ова ко им ве ли Го спод Го спод: 

Ево Ме, Ја ћу су ди ти из ме ђу ов це де бе ле 
и ов це мр ша ве.
21. Што бо кови ма и ра ме ни ма оти ску-

је те и ро гови ма сво јим бо де те све бо ле-
сне та ко да их ра заг на сте на по ље,
22. За то ћу из ба ви ти ста до сво је да не 

бу де ви ше гра беж, и су ди ћу из ме ђу ов це 
и ов це.
23. И по диг ну ћу им јед но га па сти ра ко ји 

ће их па сти, слу гу сво је га Да ви да; он ће их 
па сти и би ће им *па стир. *Иса. 40,11.
24. А Ја *Го спод би ћу им Бог, и слу га Мој 

Да вид †кнез ме ђу њи ма. Ја Го спод ре кох.
*Лу ка 1,32. †Је зек. 44,3.

25. И учи ни ћу с њи ма за вјет мир ни, ис-
три је би ћу зле *зви је ри из зе мље, и они ће 
жи вје ти у пу сти њи без стра ха и спа ва ће 
у шу ма ма. *3.Мој. 26,6.
26. И *бла го сло ви ћу њих и што је око 

го ре Мо је, и пу шта ћу †дажд на ври је ме; 
да жди ће бла го слов ни би ти.

*1.Мој. 12,2. †3.Мој. 26,4.
27. И др ве та ће пољ ска ра ђа ти свој род, и 

*зе мља ће ра ђа ти свој род; и они ће би ти у 

сво јој зе мљи без стра ха, и по зна ће да сам 
Ја †Го спод кад по ло мим па ли це јар ма њи-
хо ва, и из ба вим их из ру ку они јех ко ји их 
за ро би ше. *Псал. 85,12. †Јер. 30,8.
28. И не ће ви ше би ти пли јен на ро ди ма, 

и зви је ри зе маљ ске не ће их је сти, не го 
ће жи вје ти без стра ха и ни ко их не ће 
пла ши ти.
29. И по диг ну ћу им биљ ку за сла ву, и 

не ће ви ше уми ра ти од гла ди у зе мљи, 
ни ти ће под но си ти *сра мо те од на ро да.

*Је зек. 36,15.
30. И по зна ће да сам Ја Го спод Бог њи хов 

с њи ма, и они, дом Изра и љев, да су Мој 
на род, го во ри Го спод Го спод.
31. А ви сте ста до Мо је, *ов це па ше Мо је, 

ви љу ди, а Ја сам Бог ваш, го во ри Го спод 
Го спод. *Псал. 100,3.

Прорицање о пропасти Едома.

35.Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:

2. Си не чо вјеч ји, окре ни ли це сво је 
пре ма го ри Си ру и про ро куј про тив ње.
3. И ре ци: Ова ко ве ли Го спод Го спод: Ево 

Ме на те бе, го ро Си ре, и диг ну ћу ру ку 
сво ју на те, и опу сти ћу те са сви јем!
4. Гра до ве ћу тво је опу сти ти, и ти ћеш 

би ти пу стош, и по зна ћеш да сам Ја Го спод.
5. Што је у те би вјеч но не при ја тељ ство, 

и ра си паш си но ве Изра и ље ве ма чем у 
не во љи њи хо вој, кад је крај бе за ко њу 
њи хо ву,
6. За то, та ко Ја био жив, го во ри Го спод Го-

спод, кр ви ћу те пре да ти и крв ће те го ни ти, 
јер не мр зиш на крв, крв ће те го ни ти.
7. И обра ти ћу го ру Сир са сви јем у пу-

стош, да ни ко не ће до ла зи ти ни од ла зи ти.
8. И на пу ни ћу го ре ње зи не по би је ни јех 

ње зи ни јех; на ху мо ви ма тво јим и у до ли-
на ма тво јим и по сви јем по то ци ма тво-
јим па да ће по би је ни од ма ча.
9. Вјеч ну пу сти њу на чи ни ћу од те бе и 

гра до ви се тво ји не ће опра ви ти, и по зна-
ће те да сам Ја Го спод.
10. Што го во риш: Ова два на ро да и ове 

дви је *зе мље мо је ће би ти, и на сли је ди-
ће мо их, ако и јест Го спод био он дје,

*Јоило 3,2.
11. За то, та ко Ја жив био, го во ри Го спод 

Го спод, учи ни ћу по гње ву твом и по за ви-
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сти тво јој, с ко јом си по сту па ла из мр жње 
пре ма њи ма, и би ћу по знат ме ђу њи ма 
кад ти су дим.
12. И по зна ћеш да сам Ја Го спод чуо све 

тво је ху ле ко је си го во ри ла на го ре Изра-
и ље ве ре кав ши: Опу стје ше, на ма су да не 
да их је де мо.
13. И ве ли ча сте се су прот Ме ни усти ма 

сво јим, и мно жи сте на Ме ри је чи сво је; 
чуо сам.
14. Ова ко ве ли Го спод Го спод: Кад се сва 

*Зе мља ста не ве се ли ти, те бе ћу опу сти ти.
*Иса. 14,7.

15. Ка ко си се ти ве се ли ла на сљед ству 
до ма Изра и ље ва што опу стје, та ко ћу и 
те би учи ни ти: Опу стје ћеш, го ро Си ре, и 
сва *зе мљо едом ска; и по зна ће се да сам Ја 
Го спод. *Авд.1.

Избављење Израиља. Обрицање 
новога срца и благословене земље.

36.Ти, си не чо вјеч ји, про ро куј го-
ра ма *Изра и ље ви јем, и ре ци: 

Го ре †Изра и ље ве, чуј те ри јеч Го спод њу.
*Је зек. 6,2. †Је зек. 38,8.

2. Ова ко ве ли Го спод Го спод: Што не при-
ја тељ го во ри за вас: Ха ха, вјеч не ви си не 
по ста ше на ше на сљед ство;
3. За то про ро куј и ре ци: Ова ко ве ли Го-

спод Го спод: Што вас пу сто ше и про жди-
 ру са свијех стра на, да по ста не те на-
сљед ство оста ли јем на ро ди ма, и по ста-
сте при ча и руг на ро ди ма, посед
4. За то, го ре Изра и ље ве, чуј те ри јеч Го-

спо да Го спо да; ова ко ве ли Го спод го ра ма 
Изра и ље ви јем и ху мо ви ма, по то ци ма и 
до ли на ма, и пу сти јем раз ва ли на ма и гра-
до ви ма оста вље ни јем, ко ји по ста ше гра-
беж и пот сми јех оста ли јем на ро ди ма уна-
о ко ло, плијен
5. За то ова ко ве ли Го спод Го спод: У ог њу 

рев но сти сво је го во рих про тив оста ли јех 
на ро да и про тив све Едом ске, што осво-
ји ше Мо ју зе мљу ра ду ју ћи се из све га ср ца 
и ру га ју ћи се из ду ше да би је опли је ни ли.
6. За то про ро куј за зе мљу Изра и ље ву, и 

ре ци го ра ма и ху мо ви ма, по то ци ма и до-
ли на ма: Ова ко ве ли Го спод Го спод: Ево, Ја 
го во рих у рев но сти сво јој и у ја ро сти сво-
јој; што под но си те сра мо ту од на ро да,

7. За то ова ко ве ли Го спод Го спод: Ја по-
ди гох ру ку сво ју да ће на ро ди што су око 
вас но си ти сра мо ту сво ју.
8. А ви, го ре Изра и ље ве, пу шта ће те гра не 

сво је, и род свој но си ће те на ро ду Мо је му 
Изра и љу, јер ће ско ро до ћи.
9. Јер ево Ме код вас, и гле да ћу вас, и би-

ће те ра ђе не и за си је ва не.
10. И умно жи ћу у ва ма љу де, дом Изра и-

љев све ко ли ки, и *гра до ви ће се на се ли ти 
и пу сто ли не са гра ди ти. *Иса. 61,4.
11. Умно жи ћу у ва ма љу де и сто ку, и на-

мно жи ће се и на пло ди ти, и на се ли ћу вас 
ка ко би ја сте при је; и учи ни ћу вам до бра 
ви ше не го при је; и по зна ће те да сам Ја 
*Го спод. *Јер. 31,27.
12. И до ве шћу к ва ма љу де, на род свој 

Изра и ља, и на сли је ди ће вас, и би ће те им 
на сљед ство, и не ће те их ви ше за ти ра ти.
13. Ова ко ве ли Го спод Го спод: Што вам 

го во ре да сте *зе мља ко ја про жди ре љу де 
и за ти ре сво је на ро де, *4.Мој. 13,33.
14. За то не ћеш ви ше про жди ра ти љу де, 

и на ро да сво јих не ћеш ви ше за ти ра ти, го-
во ри Го спод Го спод.
15. И не ћу да ти да се ви ше у те би чу је *сра-

мо та од на ро да, и ру га од на ро да не ћеш 
ви ше под но си ти, и не ћеш ви ше за ти ра ти 
сво јих на ро да, го во ри †Го спод Го спод.

*Је зек. 34,29. †Је зек. 21,33.
16. Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња го во ре ћи:
17. Си не чо вјеч ји, дом Изра и љев жи ве ћи 

у сво јој *зе мљи осквр ни је сво јим пу тем и 
сво јим дје ли ма; пут њи хов би ја ше пре да 
Мном као не чи сто та †же не одво је не.

*Јер. 2,7. †3.Мој. 15,19.
18. За то из лих гњев свој на њих због кр ви 

ко ју про ли ше на *зе мљу и због гад ни јех 
бо  го ва њи хо ви јех, ко ји ма је осквр ни ше.

*Плач 2,1.
19. И ра си јах их по на ро ди ма, и ра за су ше 

се по зе мља ма; по пу те ви ма њи хо ви јем и 
по дје ли ма њи хо ви јем су дих им.
20. И кад до ђо ше ме ђу на ро де, гдје год 

до ђо ше осквр ни ше све то име Мо је, а за 
њих се го во ра ше да су Го спод њи на род и 
да су из зе мље Ње го ве иза шли.
21. Али Ми се са жа ли због све то га име на 

Мо је га, ко је осквр ни дом Изра и љев у на-
ро ди ма у ко је до ђе.
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22. За то ре ци до му Изра и ље ву: Ова ко 
ве ли *Го спод Го спод: Не ћу вас ра ди учи-
ни ти, до ме †Изра и љев, не го ра ди све то га 
име на сво је га, ко је осквр ни сте у на ро-
ди ма у ко је до ђо сте; *5.Мој. 9,5. †Дје ла 2,36.
23. И по све ти ћу име сво је ве ли ко осквр-

ње но у на ро ди ма, ко је ви осквр ни сте ме-
 ђу њи ма; и на ро ди ће по зна ти да сам Ја 
*Го спод, го во ри Го спод Го спод, кад се по-
све тим у ва ма пред њи ма. *Је зек. 38,23.
24. Јер ћу вас узе ти из на ро да, и по ку-

пи ћу вас из *сви јех зе ма ља, и до ве шћу вас 
у ва шу зе мљу. *Је зек. 34,13.
25. *И по кро пи ћу вас во дом чи стом, и 

би ће те чи сти; Ја ћу вас очи сти ти од сви-
јех не чи сто та ва ших и од сви јех гад ни јех 
бо го ва ва ших. *Јевр. 10,22.
26. И да ћу вам но во *ср це, и нов ћу дух 

мет ну ти у вас, и из ва ди ћу ка ме но ср це из 
ти је ла ва ше га, и да ћу вам ср це ме сно.

*Псал. 51,10.
27. И Дух свој мет ну ћу у вас, и учи ни ћу 

да хо ди те по Мо јим уред ба ма и за ко не 
Мо је да др жи те и из вр шу је те.
28. И на ста ва ће те у *зе мљи ко ју сам дао 

оци ма ва шим, и би ће те Ми на род и Ја ћу 
вам би ти Бог. *Је зек. 28,25.
29. И опро сти ћу вас сви јех не чи сто та 

ва ших, и до зва ћу жи то и умно жи ћу га, и 
не ћу пу сти ти на вас гла ди. избавићу
30. И умно жи ћу род на др ве ти ма и род 

на њи ви, те не ће те ви ше под но си ти сра-
мо те ме ђу на ро ди ма због гла ди.
31. И опо ме ну ће те се зли јех пу те ва сво-

јих и дје ла сво јих ко ја не бје ху до бра, и 
са ми ће те се би би ти мр ски за *бе за ко ња 
сво ја и за га до ве сво је. *3.Мој. 26,39.
32. Не ћу вас ра ди учи ни ти, го во ри *Го-

спод †Го спод; знај те; по сра ми те се и по-
сти ди те се пу те ва сво јих, до ме Изра и љев.

*5.Мој. 9,5. †Дан. 9,19.
33. Ова ко ве ли Го спод Го спод: Кад вас 

очи стим од сви јех бе за ко ња ва ших, на се-
лићу гра до ве, и пу сто ли не ће се опет са-
гра ди ти. развалине
34. И пу ста ће се *зе мља ра ди ти, што је 

би ла пу ста пред сва ким ко ји про ла жа ше.
*Јер. 25,9.

35. И ре ћи ће се: Зе мља ова што бје ше 
пу ста по ста као врт едем ски, и гра до ви 

што бје ху пу сти, раз ва ље ни и рас ко па ни, 
утвр ди ше се и на се ли ше се.
36. И на ро ди ко ји оста ну око вас по-

зна ће да Ја *Го спод са гра ђу јем раз ва ље но 
и за са ђу јем опу стје ло. Ја Го спод ре кох, и 
учи ни ћу. *Је зек. 17,24.
37. Ова ко ве ли *Го спод Го спод: Још ће Ме 

тра жи ти дом Изра и љев да им учи ним, да 
их умно жим љу ди ма као ста до. *Иса. 45,11.
38. Као све то ста до, као ста до у Је ру са-

ли му о пра зни ци ма њи хо ви јем, та ко ће 
пу сти гра до ви би ти пу ни ста да љу ди, и 
по зна ће да сам Ја Го спод.

Израиљево васкрсење и уједињење.

37.Ру ка *Го спод ња до ђе на да ме, 
и Го спод ме из ве де у ду ху, и 

по ста ви ме усред по ља, ко је би ја ше пу но 
ко сти. *Је зек. 3,14.
2. И про ве де ме по крај њих уна о ко ло, и 

гле, би ја ше их вр ло мно го у по љу, и гле, 
би ја ху вр ло су хе.
3. И ре че ми: Си не чо вјеч ји, хо ће ли ожи-

вје ти ове ко сти? А ја ре кох: Го спо де Го-
спо де, Ти знаш.
4. Та да ми ре че: Про ро куј за те ко сти, 

и ка жи им: Су хе ко сти, чуј те ри јеч Го-
спод њу.
5. Ова ко го во ри Го спод Го спод ови јем 

ко сти ма: Гле, Ја ћу мет ну ти у вас дух, и 
ожи вје ће те.
6. И мет ну ћу на вас жи ле, и об ло жи ћу 

вас ме сом, и на ву ћи ћу на вас ко жу, и мет-
ну ћу у вас дух, и ожи вје ће те, и по зна ће те 
да сам Ја Го спод.
7. Та да ста дох про ро ко ва ти, ка ко ми се 

за по вје ди; а кад про ро ко вах на ста глас, и 
гле по трес, и ко сти се при би ра ху сва ка ка 
сво јој ко сти.
8. И по гле дах, и гле, по њи ма изи ђо ше 

жи ле и ме со, и озго се ко жа на ву че; али 
ду ха не бје ше у њи ма.
9. Та да ми ре че: Про ро куј ду ху, про ро куј, 

си не чо вјеч ји, и ре ци ду ху: Ова ко ве ли 
Го спод Го спод: Од че ти ри вје тра до ђи, ду-
 ше, и ду ни на ове по би је не да ожи ве.
10. И про ро ко вах, ка ко ми се за по вје ди 

и уђе у њих дух, и ожи вје ше, и ста до ше на 
но ге, бје ше вој ска вр ло ве ли ка.

П
РА

Ш
ТА

Њ
Е

КЊИ ГА ПРО РО КА ЈЕ ЗЕ КИ ЉА,  ГЛ. 36. 37.



– 738 –

11. Та да ми ре че: Си не чо вјеч ји, ове су 
*кости сав дом Изра и љев; гле, го во ре: 
По сах ну ше ко сти на ше и про ђе на да ње 
на ше, про па до смо. *Псал. 141,7.
12. За то про ро куј, и ка жи им: Ова ко ве-

 ли *Го спод Го спод: Ево, Ја ћу отво ри ти 
гро бо ве ва ше, и из ве шћу вас из гро бо ва 
ва ших, на ро де Мој, и до ве шћу вас у †зе-
мљу ‡Изра и ље ву.*Језд. 1,1. †Иса. 26,19. ‡Ос. 1,11.
13. И по зна ће те да сам Ја Го спод, кад 

отво рим гро бо ве ва ше, и из ве дем вас из 
гро бо ва ва ших, на ро де Мој.
14. И мет ну ћу дух свој у вас да ожи ви те, и 

на се ли ћу вас у ва шој зе мљи, и по зна ће те 
да Ја го во рим и чи ним, го во ри *Го спод.

*Зах. 4,6.
15. Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња го во-

ре ћи:
16. Ти, си не чо вјеч ји, узми јед но др во, и 

на пи ши на ње му: *Ју ди и си но ви ма †Изра-
и ље ви јем, дру го ви ма ње го ви јем. Па он да 
узми дру го др во, и на ње му на пи ши: Јо-
си фу др во Је фре мо во и све га до ма ‡Изра-
и ље ва, дру го ва ње го ви јех. *2.Днев. 11,12. 

†4.Мој. 17,2.  савезницима  ‡2.Днев. 11,16.
17. И са ста ви их јед но с дру гим да бу ду 

као јед но у тво јој ру ци.
18. И кад ти ре ку си но ви тво га на ро да го-

во ре ћи: Хо ћеш ли нам ка за ти шта ти је то?
19. Ре ци им: Ова ко ве ли *Го спод Го спод: 

Ево, Ја ћу узе ти др во Јо си фо во, што је у Је-
фре мо вој ру ци, и пле ме на Изра и ље ви јех, 
дру го ва ње го ви јех, и са ста ви ћу га с др ве-
том Ју ди ни јем, и на чи ни ћу од њих јед но 
др во, и би ће јед но у мо јој ру ци. *Зах. 10,6.
20. И оба др ве та, на ко ји ма на пи шеш, 

не ка ти бу ду у ру ци пред њи ма.
21. И ре ци им: Ова ко ве ли Го спод Го спод: 

Ево, Ја ћу узе ти си но ве Изра и ље ве из на-
ро да у ко је оти до ше, и са бра ћу их от сву да, 
и до ве шћу их у *зе мљу њи хо ву. *Је зек. 36,24.
22. И на чи ни ћу од њих је дан на род у *зе-

мљи, на го ра ма Изра и ље ви јем, и је дан ће 
цар би ти цар свје ма њи ма, ни ти ће ви ше 
би ти два на ро да, ни ти ће ви ше би ти раз-
ди је ље ни у два цар ства. *Јер. 3,18.
23. И не ће се ви ше сквр ни ти гад ни јем бо-

го ви ма сво јим ни гну со ба ма сво јим ни ти 
ка кви јем при је сту пи ма сво јим, и из ба-

ви ћу их из *сви јех ста но ва њи хо ви јех у 
ко ји ма гри је ши ше, и очи сти ћу их, и они 
ће Ми би ти на род и Ја ћу им би ти Бог.

*Је зек. 20,43.
24. И слу га Мој Да вид би ће им цар, и 

сви ће има ти јед но га Па сти ра, и хо ди ће 
по Мо јим за ко ни ма, и уред бе ће Мо је др-
жа ти и из вр шава ти.
25. И сје дје ће у *зе мљи ко ју да дох слу зи 

сво је му Ја ко ву, у ко јој сје дје ше оци ва ши; 
у њој ће сје дје ти они и си но ви њи хо ви и 
си но ви си но ва њи хо ви јех до ви је ка, и Да-
вид слу га Мој би ће им †кнез до ви је ка.

*Иса. 60,21. †Је зек. 44,3.
26. И учи ни ћу с њи ма *за вјет мир ни, 

би ће вје чан за вјет с њи ма, и утвр ди ћу их 
и умно жи ћу их, и на мје сти ћу Све ти њу 
сво ју усред њих на ви јек. *Псал. 89,3.
27. И Ша тор ће Мој би ти код њих, и Ја ћу 

им би ти Бог и они ће Ми би ти на род.
28. И на род ће по зна ти да сам Ја *Го спод 

ко ји по све ћу јем Изра и ља, кад Све ти ња 
Мо ја бу де усред њих до ви је ка. *Је зек. 38,23.

Прорицање о упаду Гога у земљу 
Израиљеву и о његову полому.

38.Опет ми до ђе ри јеч Го спод ња 
го во ре ћи:

2. Си не чо вјеч ји, окре ни ли це сво је пре-
 ма Го гу у зе мљи Ма го гу, кне зу и гла ви у 
Ме се ху и То ве лу; и про ро куј на њ;
3. И ре ци: Ова ко ве ли Го спод Го спод: Ево 

Ме на те бе, Го же, кне же и гла во Ме се ху и 
То ве лу;
4. И вра ти ћу те на траг, и мет ну ћу ти жва-

 ле у че љу сти, и из ве шћу те бе и сву вој ску 
тво ју, ко ње и ко њи ке, све до бро одје ве не, 
збор ве ли ки са шти то ви ма и шти ти ћи ма, 
све ко ји ма чем ма шу,
5. С њи ма Пер си јан це, Ети о пља не и Пу-

те је, све са шти то ви ма и под шље мо ви ма,
6. Го ме ра и све че те ње го ве, дом То гар-

мин са сје вер но га кра ја и све че те ње го ве, 
мно ге на ро де с то бом.
7. При пра ви све и спре ми се ти и све 

људ ство тво је, што се са бра ло код те бе, и 
бу ди им стра жар.
8. По сли је мно го вре ме на би ћеш по хо-

ђен, и по сљед њих го ди на до ћи ћеш у зе-
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мљу из ба вље ну од ма ча и са бра ну из мно-
гих на ро да, у го ре Изра и ље ве, ко је бје ху 
јед на ко пу сте, а они ће из ве де ни из на-
ро да сви жи вје ти без стра ха.
9. И по диг ну ћеш се, и до ћи ћеш као бу ра, 

би ћеш као облак да по кри јеш зе мљу ти и 
све че те тво је и мно ги на ро ди с то бом.
10. Ова ко ве ли Го спод Го спод: И та да ће 

ти до ћи у ср це ства ри, и сми шља ћеш зле 
ми сли.
11. И ре ћи ћеш: Идем на *зе мљу гдје су се-

 ла, и уда ри ћу на мир ни на род ко ји жи ви 
без стра ха, ко ји сви жи ве у мје сти ма без 
зи до ва и не ма ју ни при је вор ни ца ни 
вра та, *Суд. 18,7.  резе
12. Да на пли је ниш пли је на и на гра биш 

гра бе жа, да по сег неш ру ком сво јом на 
пу сти ње на се ље не и на на род са бра ни из 
на ро да, ко ји се ба ви сто ком и има њем, и 
жи ви усред зе мље.
13. Са ва и Де дан и тр гов ци тар си јски и 

сви ла ви ћи ње го ви ка за ће ти: Је си ли до-
шао да пли је ниш пли јен? Је си ли ску пио 
људ ство сво је да гра биш гра беж, да од-
не сеш сре бро и зла то, да узмеш сто ку и 
трг, да на пли је ниш мно го пли је на? плијен
14. За то про ро куј, си не чо вјеч ји, и ре ци 

Го гу: Ова ко ве ли Го спод Го спод: У оно ври -
је ме, кад ће Мој на род Изра иљ жи вје ти без 
стра ха, не ћеш ли зна ти?
15. И до ћи ћеш из сво га мје ста, са сје вер-

но га кра ја, ти и мно ги на ро ди с то бом, 
сви ја шу ћи на коњи ма, мно штво ве ли ко 
и вој ска ве ли ка.
16. И по диг ну ћеш се на Мој на род Изра-

и ља као облак да по кри јеш зе мљу; у по-
сљед ње ври је ме до ве шћу те на зе мљу 
сво ју да Ме по зна ду на ро ди кад се по све-
тим у те би пред њи ма, Го же!
17. Ова ко ве ли Го спод Го спод: Ни је си 

ли ти онај о ком го во рих у ста ро ври је ме 
пре ко слу гу сво јих, про ро ка Изра и ље ви-
јех, ко ји про ро ко ва ше у оно ври је ме го-
ди на ма да ћу те до ве сти на њих.
18. А кад до ђе Гог на зе мљу Изра и ље ву, 

го во ри Го спод Го спод, он да ће се по ди-
гну ти ја рост Мо ја у гње ву Мом.
19. И у рев но сти сво јој, у ог њу гње ва сво-

је га го во ри ћу: До и ста, та да ће би ти др хат 
ве ли ки у *зе мљи Изра и ље вој. *Је зек. 36,5.

20. И *ри бе мор ске и пти це не бе ске и зви-
је ри пољ ске и све што га ми же по зе мљи, и 
сви љу ди по зе мљи за дрх та ће од ме не, и 
го ре ће се раз ва ли ти и вр ле ти по па да ти, и 
сви ће зи до ви по па да ти на зе мљу. *Ос. 4,3.
21. И до зва ћу на њ мач по сви јем го ра ма 

сво јим, го во ри *Го спод Го спод: Мач ће се 
сва ко га обра ти ти на бра та ње го ва.

*Суд. 7,22.
22. И су ди ћу му по мо ром и кр вљу; и пу-

сти ћу на њ и на че те ње го ве и на мно ге 
на ро де, ко ји бу ду с њим, си лан дажд, ка-
ме ње од гра да, огањ и сум пор.
23. И про сла ви ћу се и по све ти ћу се и 

би ћу по знат пред мно гим на ро ди ма, и 
по зна ће да сам Ја Го спод.

Наставак прорицања о пропасти 
Гога. Повратак Израиљев.

39.Ти да кле, си не чо вјеч ји, про-
ро  куј про тив *Го га, и ре ци: 

Ова ко ве ли †Го спод Го спод: Ево Ме на те, 
Го же, кне же и гла во Ме се ху и То ве лу.

*Је зек. 38,2. †Је зек. 38,3.
2. И вра ти ћу те на траг и во ди ћу те, и из-

ве шћу те из сје вер ни јех кра је ва и до ве-
шћу те на го ре Изра и ље ве.
3. И из би ћу ти лук твој из ли је ве ру ке, и 

про су ћу ти из де сне ру ке стри је ле.
4. На го ра ма ћеш Изра и ље ви јем па сти 

ти и све че те тво је и на ро ди ко ји бу ду 
с то бом; пти ца ма, сва ко ја ким пти ца ма 
кри ла ти јем и зви је ри ма пољ ским да ћу те 
да те из је ду.
5. На по љу ћеш па сти, јер Ја ре кох, го-

во ри Го спод Го спод.
6. И пу сти ћу огањ на Ма го га и на оне 

ко ји жи ве на остр ви ма без стра ха; и по-
зна ће да сам Ја Го спод.
7. И све то име сво је об зна ни ћу усред на-

ро да сво је га Изра и ља, и не ћу ви ше да ти 
да се сквр ни све то име Мо је, не го ће по-
зна ти на ро ди да сам Ја Го спод, Све тац у 
Изра и љу.
8. Ево, до ћи ће, и зби ће се, го во ри Го спод 

Го спод; то је дан за ко ји го во рих.
9. Та да ће иза ћи ста нов ни ци гра до ва 

Изра и ље ви јех, и на ло жи ће на огањ и спа-
ли ће оруж је и шти то ве и шти ти ће, лу ко ве 
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и стри је ле, су ли це и ко пља, и ло жи ће их 
на огањ се дам го ди на. танко копље
10. И не ће но си ти др ва из по ља, ни ти 

ће сје ћи у шу ми, не го ће оруж је ло жи ти 
на огањ, и опли је ни ће оне ко ји их пли је-
ни ше, и по о ти ма ће од они јех ко ји од њих 
оти ма ше, го во ри Го спод Го спод.
11. И у то ћу ври је ме да ти Го гу мје сто за 

гроб он дје у Изра и љу, до ли ну ко јом се 
иде на ис ток к мо ру, и она ће сти сну ти 
уста пут ни ци ма; он дје ће би ти по гре бен 
Гог и све мно штво ње го во и про зва ће се 
До ли на мно штва Го го ва.
12. И уко па ва ће их дом Изра и љев се дам 

мје се ци, да би очи сти ли *зе мљу.
*5.Мој. 21,23.

13. И уко па ва ће их сав на род, и би ће им 
на сла ву у онај дан кад се про сла вим, го-
во ри *Го спод Го спод. *Псал. 126,2.
14. И одво ји ће љу де ко ји ће јед на ко ићи 

по зе мљи и с они ма ко ји про ла зе уко па-
ва ти оне ко ји би оста ли по зе мљи да је 
очи сте; по сли је се дам мје се ци тра жи ће.
15. И про хо ди ће зе мљу и ићи по њој, и 

ко ви ди ко сти људ ске, на чи ни ће код њих 
знак, до кле их не уко па ју гро ба ри у До-
ли ни мно штва Го го ва.
16. А и гра ду ће би ти име Амо на; и та ко 

ће очи сти ти зе мљу.
17. Ти, да кле, си не чо вјеч ји, ова ко го во ри 

Го спод Го спод, ре ци пти ца ма, сва ко ја ким 
пти ца ма и сви јем *зви је ри ма пољ ским: 
Ску пи те се и хо ди те, са бе ри те се са сви јех 
стра на на жр тву мо ју, ко ју ко љем за вас, на 
ве ли ку жр тву на го ра ма Изра и ље ви јем, и 
је шће те ме са и пи ће те кр ви; *Иса. 18,6.
18. Је шће те ме са ју нач ко га и пи ће те кр ви 

кне зо ва зе маљ ских, ов но ва, ја га ња ца и ја-
ра ца и те ла ца, све уго је не сто ке *ва сан ске.

*Псал. 22,12.
19. И је шће те пре ти ли не да ће те се на си-

ти ти, и пи ће те кр ви да ће те се опи ти од 
жр та ва Мо јих што ћу вам на кла ти.
20. И на си ти ће те се за мо јим сто лом 

ко ња и ко њи ка, ју на ка и сва ко ја ких вој-
ни ка, го во ри Го спод Го спод.
21. И пу сти ћу сла ву сво ју ме ђу на ро де, и 

сви ће на ро ди ви дје ти суд Мој ко ји ћу учи-
ни ти и Мо ју ру ку ко ју ћу диг ну ти на њих.

22. И по зна ће дом Изра и љев да сам Ја Го-
спод Бог њи хов, од оно га да на и по сли је.
23. И на ро ди ће по зна ти да се за сво је бе-

за ко ње за ро би дом Изра и љев, што Ме ни 
згри је ши ше, те са крих ли це сво је од њих, 
и да дох их у ру ке не при ја те љи ма њи хо ви-
јем, и сви па до ше од ма ча.
24. По не чи сто ти њи хо вој и по при је-

сту пу њи хо ву учи них им и са крих ли це 
сво је од њих.
25. То га ра ди ова ко го во ри *Го спод Го-

спод: По вра ти ћу ро бље Ја ко вље во и сми-
ло ва ћу се све му до му †Изра и ље ву и рев-
но ва ћу за све то име сво је,

*Јер. 30,3. †Је зек. 37,11.
26. По што под не су сра мо ту сво ју и све 

при је сту пе сво је, ко ји ма Ми пре сту пи ше, 
док сје ђа ху у сво јој *зе мљи без стра ха и 
ни ко га не бје ше да их пла ши, *3.Мој. 26,5.
27. Кад их до ве дем на траг из на ро да и са-

бе рем их из зе ма ља не при ја те ља њи хо ви-
јех, и по све тим се у њи ма пред мно гим 
на ро ди ма.
28. И по зна ће да сам Ја *Го спод Бог њи хов 

кад од ве дав ши их у роп ство ме ђу на ро де 
опет их са бе рем у зе мљу њи хо ву не оста-
вив ши их ни јед но га он дје. *Је зек. 34,30.
29. И не ћу ви ше кри ти ли ца сво је га од 

њих кад из ли јем Дух свој на дом Изра и-
љев, го во ри *Го спод Го спод. *Иса. 54,8.

Виђење о новом Храму. Његове предње 
просторије, врата и тријемови.

40.Два де сет пе те го ди не ро бо ва-
ња на ше га, у по чет ку го ди не,  

првога мјесеца, де се тога дана, че тр на е сте 
го ди не от ка ко се узе *град, исти дан до ђе 
на да ме ру ка †Го спод ња и од ве де ме она мо.

*Је зек. 33,21. †Је зек. 1,3.
2. Утва ра ма Бож јим од ве де ме у зе мљу 

Изра и ље ву, и по ста ви ме на го ру вр ло 
ви со ку, на ко јој би ја ше с ју га као са гра-
ђен град. виђењима
3. И од ве де ме она мо, и гле, чо вјек, ко ји 

на очи бје ше као од мје ди, с ужем ла не-
ни јем у ру ци и с тр ском мје рач ком, и ста-
ја ше на вра ти ма.
4. И про го во ри ми тај чо вјек: Си не чо-

вјеч ји, гле дај очи ма сво јим и слу шај 
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уши ма сво јим, и узми на ум све што ћу 
ти по ка за ти, јер си до ве ден ова мо да ти 
по ка жем; ка жи до му Изра и ље ву све што 
ви диш.
5. И гле, бје ше зид спо ља око до ма, а у 

ру ци оном чо вје ку тр ска мје рач ка од 
шест ла ка та, а ла кат бје ше с по дла ни це 
ду жи од обич но га; и из мје ри гра ђе ви ну у 
ши ри ну, и бје ше јед на тр ска, и у ви си ну, и 
бје ше јед на тр ска. око 315 цм
6. Па до ђе на вра та ко ја би ја ху пре ма 

ис то ку, и изи ђе уз ба са ма ке, и из мје ри 
је дан праг вра ти ма, и бје ше у ши ри ну 
јед на тр ска, и дру ги праг, и бје ше у ши-
ри ну јед на тр ска;
7. И кли је ти, и сва ка бје ше јед ну тр ску 

ду га и јед ну тр ску ши ро ка; а из ме ђу кли-
је ти бје ше пет ла ка та; и праг на вра ти ма 
код три је ма на уну тра шњим вра ти ма, и 
бје ше с јед не тр ске. око 225 цм
8. И из мје ри три јем на вра ти ма уну тра-

шњим, и бје ше јед на тр ска.
9. И из мје ри три јем на вра ти ма, и бје ше 

осам ла ка та; и до врат ни ке им, и бје ху два 
лак та; а три јем на вра ти ма бје ше из ну тра;
10. И кли је ти код вра та пре ма ис то ку 

бје ху три амо и три та мо, јед не мје ре све 
три, и јед не мје ре бје ху до врат ни ци та мо 
и амо.
11. И из мје ри ши ри ну вра ти ма, и бје ше 

де сет ла ка та, и три на ест ла ка та бје ше у 
ду жи ну вра ти ма. 1 лакат = 45 цм
12. И пред кли је ти ма бје ше мје ста је дан 

ла кат, и за је дан ла кат бје ше мје ста с дру ге 
стра не, и у сва кој кли је ти бје ше шест ла-
ка та оту да и шест ла ка та од о ву да.
13. По сли је из мје ри вра та од кро ва 

јед не кли је ти до кро ва дру ге, и бје ше 
у ши ри ну два де сет и пет ла ка та, вра та 
пре ма вра ти ма.
14. И на чи ни до врат ни ке од ше зде сет ла-

ка та, и пред до врат ни ци ма три јем на вра-
ти ма уна о ко ло.
15. И од ли ца вра та на ко ја се ула зи до 

ли ца три је ма на уну тра шњим вра ти ма 
би ја ше пе де сет ла ка та.
16. И би ја ху про зо ри на кли је ти ма и на 

до врат ни ци ма њи хо ви јем су же ни уну-
тра око вра та, та ко и на три је мо ви ма, 
про зо ри би ја ху из ну тра сву да уна о ко ло, 
и по до врат ни ци ма *пал ме. *Је зек. 40,22.

17. По том ме уве де у спо ља шњи три јем, 
и гле, би ја ху кли је ти и под на чи њен сву да 
уна о ко ло у три је му, три де сет кли је ти на 
по ду.
18. А тај под по крај вра та пре ма ду жи ни 

вра та би ја ше ни жи под.
19. По том из мје ри ши ри ну од ли ца до-

њих вра та до ли ца уну тра шње га три-
је ма спо ља, и бје ше сто ла ка та к ис то ку 
и сје ве ру.
20. И вра та ко ја бје ху к сје ве ру на три-

је му спо ља шњем из мје ри у ду жи ну и у 
ши ри ну;
21. И би ја ху три кли је ти та мо и три амо, 

и до врат ни ци им и три је мо ви би ја ху исте 
мје ре као у пр ви јех вра та; пе де сет ла ка та 
би ја ше у ду жи ну а у ши ри ну два де сет и 
пет ла ка та;
22. И про зо ри им и три је мо ви и пал ме 

би ја ху на мје ру као на вра ти ма ко ја гле-
да ју на ис ток, и иђа ше се к њи ма уз се дам 
ба са ма ка, и три је мо ви би ја ху пред њи ма.
23. И вра та од уну тра шње га три је ма би-

ја ху пре ма вра ти ма сје вер ни јем и ис-
точ ни јем, и из мје ри од вра та до вра та, и 
бје ше сто ла ка та.
24. По сли је ме од ве де к ју гу, и гле, бје ху 

вра та пре ма ју гу; и из мје ри им до врат-
ни ке и три је мо ве, и бје ше иста мје ра.
25. И би ја ху про зо ри на њи ма и на три-

је мо ви ма њи хо ви јем уна о ко ло као они 
про зо ри; пе де сет ла ка та би ја ше у ду жи ну 
и два де сет и пет ла ка та у ши ри ну.
26. И иђа ше се к њи ма уз се дам ба са-

ма ка, и три је мо ви би ја ху пред њи ма, и 
пал ме јед на оту да а јед на од о ву да по до-
врат ни ци ма.
27. И вра та од уну тра шње га три је ма би-

ја ху пре ма ју гу; и из мје ри од вра та до 
вра та к ју гу, и бје ше сто ла ка та.
28. Та да ме уве де у уну тра шњи три јем ју-

жни јем вра ти ма; и из мје ри ју жна вра та, и 
бје ше иста мје ра.
29. И кли је ти њи хо ве и до врат ни ци и 

три је мо ви би ја ху исте мје ре, и про зо ри 
на њи ма и на три је мо ви ма уна о ко ло; пе-
де сет ла ка та би ја ше у ду жи ну и два де сет 
и пет ла ка та у ши ри ну.
30. И три је мо ви би ја ху уна о ко ло, два де-

сет и пет ла ка та у ду жи ну и пет ла ка та у 
ши ри ну.
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31. И три је мо ви им би ја ху пре ма спо-
ља шњем три је му, и *пал ме по до врат-
ни ци ма, и уз осам ба са ма ка иђа ше се к 
њи ма. *Пјес. 7,7.
32. По том ме од ве де у уну тра шњи три-

јем к ис то ку, и из мје ри вра та, и бје ше иста 
мје ра;
33. И кли је ти им и до врат ни ци и три је-

мо ви бје ху исте мје ре; и бје ху про зо ри на 
њи ма и на три је мо ви ма њи хо ви јем уна-
о ко ло; у ду жи ну бје ше пе де сет ла ка та а у 
ши ри ну два де сет и пет ла ка та;
34. И три је мо ви им бје ху пре ма спо ља-

шњем три је му, и пал ме по до врат ни ци ма 
и та мо и амо, и уз осам ба са ма ка иђа ше се 
к њи ма.
35. По том од ве де ме на сје вер на вра та и 

из мје ри их, и бје ху исте мје ре.
36. Та ко и кли је ти им и до врат ни ци и 

три је мо ви и про зо ри уна о ко ло; у ду жи ну 
пе де сет ла ка та а у ши ри ну два де сет и пет 
ла ка та.
37. И до врат ни ци им би ја ху пре ма спо-

ља шњем три је му, и пал ме по до врат ни-
ци ма и та мо и амо, и уз осам ба са ма ка 
иђа ше се к њи ма.
38. И кли је ти с вра ти ма би ја ху код до-

врат ника ти јех вра та, он дје се пра ху *жр-
тве па ље ни це. *3.Мој. 1,9.
39. А у три је му од вра та би ја ху два сто ла 

с јед не стра не и два сто ла с дру ге стра не 
да се на њи ма ко љу *жр тве па ље ни це и 
жр тве за †гри јех и за кри ви цу;

*3.Мој. 5,6. †3.Мој. 6,6.
40. И на стра ни спо ља ка ко се ула зи на 

сје вер на вра та би ја ху два сто ла, и на дру-
гој стра ни у три је му од ис ти јех вра та би-
ја ху два сто ла;
41. Че ти ри сто ла бје ху с јед не стра не и 

че ти ри с дру ге стра не уз вра та, осам сто-
ло ва, на ко ји ма се клало.
42. А че ти ри сто ла за жр тву па ље ни цу 

бје ху од те са но га ка ме на, у ду жи ну по-
друг лак та, и по друг лак та у ши ри ну а 
у ви си ну је дан ла кат, и на њи ма се оста-
вља ше ору ђе ко јим клаху жр тве па ље-
ни це и дру ге жр тве.
43. И уну тра би ја ху ку ке с по дла ни це 

сву да уна о ко ло, а на сто ло ве се ме та ше 
ме со од жр та ва. 1 подланица = 7,5 цм

44. И спо ља пред вра ти ма уну тра шњим 
бје ху кли је ти за пје ва че у уну тра шњем 
три је му; јед не бје ху уз вра та сје вер на и 
гле да ху пре ма ју гу а дру ге бје ху уз јужна 
вра та и гле да ху пре ма сје ве ру.
45. Та да ми ре че: Ове кли је ти што гле-

да ју на југ је су за све ште ни ке ко ји слу же 
око до ма;
46. А оне кли је ти што гле да ју на сје вер 

је су за све ште ни ке ко ји слу же код ол та ра; 
то су си но ви *Са до ко ви, ко ји из ме ђу си-
но ва Ле ви је вих при сту па ју ка Го спо ду да 
Му слу же. *Је зек. 43,19.
47. По том из мје ри три јем, и бје ше у ду-

жи ну сто ла ка та и у ши ри ну сто ла ка та, 
че твр таст; и ол тар би ја ше пред до мом.
48. По сли је ме од ве де у три јем од до ма, и 

из мје ри до врат ни ке три је му, и бје ше пет 
ла ка та отуд и пет ла ка та од о вуд; а вра та 
бје ху ши ро ка три лак та отуд и три лак та 
од о вуд;
49. *Ду жи на три је му бје ше два де сет ла-

ка та а ши ри на је да на ест ла ка та, и уз ба са-
ма ке се иђа ше к ње му, и сту бо ви би ја ху уз 
до врат ни ке, је дан отуд и је дан од о вуд.

*1.О Цар. 6,3.

Опис унутрашњости Храма.

41.По сли је ме од ве де у *цр кву, и 
из мје ри до врат ни ке, и бје ше 

шест ла ка та у ши ри ну оту да и шест ла-
ка та у ши ри ну од о ву да, пре ма ши ри ни 
шатора. *Зах. 6,12.
2. А вра ти ма ши ри на бје ше де сет ла ка та, 

а стра не вра ти ма бје ху од пет ла ка та оту да 
и од пет ла ка та од о ву да; по том из мје ри јој 
ду жи ну, и бје ше че тр де сет ла ка та, и ши-
ри ну, и бје ше два де сет ла ка та.
3. Па уђе уну тра и из мје ри до врат ни ке, и 

бје ху од два лак та; а вра та бје ху од шест 
ла ка та, а ши ри на вра ти ма се дам ла ка та.
4. И из мје ри ду жи ну он дје, и бје ше два-

де сет ла ка та, а ши ри на два де сет ла ка та 
уну тра у цркви; и ре че ми: Ово је Све-
ти ња над све ти ња ма.
5. И из мје ри зид до му, и бје ше шест ла-

ка та, и ши ри на кли је ти уна о ко ло у до му 
бје ше че ти ри лак та.
6. А кли је ти би ја ху по три јед на над 

дру гом, и бје ше их три де сет, и до пи ра ху 
до зи да ко ји би ја ше у до му уна о ко ло за 
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кли је ти да их др жи, а не др жа ше их зид 
од до ма.
7. Јер се ра ши ри ва ше гра ђе ви на озго 

уна о ко ло за кли је ти ко је би ја ху око до ма 
озго сву да уна о ко ло, и за то гра ђе ви на би-
ја ше озго ши ра, и нај ни же кли је ти би ја ху 
озго ши ре за сред ње.
8. И ви дјех уз дом ви си ну уна о ко ло; 

а под у кли је ти би ја ше с ци је ле тр ске, 
шест ла ка та.
9. Ши ри на зи ду уз кли је ти спо ља бје ше 

пет ла ка та, а бје ше пра зно мје сто кли је-
ти ма ко је бје ху уз дом.
10. И ме ђу кли је ти ма бје ше два де сет ла-

ка та ши ри не око до ма.
11. А вра та од кли је ти бје ху к пра зном 

мје сту, јед на пре ма сје ве ру а јед на пре ма 
ју гу, а ши ри на оном пра зном мје сту пет 
ла ка та сву да уна о ко ло.
12. А *гра ђе ви на ко ја бје ше пред оди је-

ље ном стра ном к за па ду има ше се дам де-
сет ла ка та у ши ри ну, а зид те гра ђе ви не 
бје ше пет ла ка та ши рок уна о ко ло, и де ве-
де сет ла ка та дуг. *Је зек. 42,1.
13. По том из мје ри дом, и би ја ше у ду-

жи ну сто ла ка та; оди је ље на стра на и гра-
ђе ви на и зи до ви јој, све за јед но у ду жи ну 
сто ла ка та.
14. И ши ри на пред до мом и оди је ље ном 

стра ном к ис то ку има ше сто ла ка та.
15. И из мје ри ду жи ну гра ђе ви ни пред 

оди је ље ном стра ном што би ја ше иза 
ње, и кли је ти ње зи не оту да и од о ву да, и 
бје ше сто ла ка та; и уну тра шњи дом и ход-
ни ке од три је ма;
16. Пра го ве и про зо ре су же не, и кли је ти 

уна о ко ло у три ре да, пре ма пра гу, што 
бје ше об ло же но др ве том сву да уна о ко ло, 
од зе мље до про зо ра, и про зо ри бје ху об-
ло же ни;
17. До врх вра та и до до ма уну тра шње га, 

и спо ља, и сав зид уна о ко ло из ну тра и 
спо ља на мје ру.
18. И бје ху на чи ње ни *хе ру ви ми и пал ме, 

јед на пал ма ме ђу два хе ру ви ма, и у сва-
ко га хе ру ви ма бје ху два ли ца: *1.Мој. 3,24.
19. Ли це чо вје чи је пре ма пал ми оту да, и 

ли це ла во во пре ма пал ми од о ву да; та ко 
бје ше на чи ње но по све му до му уна о ко ло;

20. Од зе мље до врха вра та бје ху хе ру-
ви ми и пал ме на чи ње не, та ко и по зи ду у 
цр кви.
21. У цр кве до врат ни ци бје ху на че ти ри 

угла; и Све ти њи ли це бје ше она ко.
22. Ол тар бје ше др вен, три лак та ви сок, 

и два лак та дуг, с угло ви ма, и ду жи на и 
стра не бје ху од др ве та. И ре че ми: То је 
сто, ко ји сто ји пред *Го спо дом. *2.Мој. 30,8.
23. Дво ја вра та бје ху у цр кви и Све ти њи;
24. А у вра та бје ху два кри ла, ко ја се обр-

та ху, два кри ла у јед ни јех вра та и два у 
дру гих.
25. И на вра ти ма цр кве ни јем бје ху на-

чи ње ни хе ру ви ми и пал ме, као по зи до-
ви ма; и гре де др ве не би је ху пред три је-
мом спо ља.
26. И би ја ху уски про зо ри и *пал ме оту да 

и од о ву да по стра на ма три је му и по кли-
је ти ма у до му и по гре да ма. *Је зек. 40,16.

Споредне зграде и мјере Храма.

42.И из ве де ме у спо ља шњи три-
јем пре ма сје ве ру, и до ве де 

ме ка кли је ти ма, ко је би ја ху пре ма оди-
је ље ној стра ни и пре ма *гра ђе ви ни на 
сје ве ру. *Је зек. 41,12.
2. С ли ца бје ше у ду жи ну сто ла ка та 

код сје вер ни јех вра та, а у ши ри ну пе де-
сет ла ка та. 1 лакат = 45 цм
3. Пре ма уну тра шњем три је му од два-

де сет ла ка та и пре ма по ду спо ља шње га 
три је ма би ја ху кли је ти пре ма кли је ти ма 
у три ре да.
4. И пред кли је ти ма би ја ше ход ник у 

ши ри ну од де сет ла ка та, уну тра, пут 
к њи ма од јед но га лак та, и вра та бје ху 
пре ма сје ве ру.
5. А нај гор ње кли је ти бје ху тје шње, јер 

кли је ти до ње и сред ње у згра ди из ла жа ху 
већ ма не го оне.
6. Јер би ја ху на три по да, али не ма ху сту-

бо ва као у три је му, и за то се су жи ва ше 
из над до ње га и сред ње га од зе мље.
7. А огра да ко ја би ја ше спо ља пре ма кли-

је ти ма к три је му спо ља шњем пред кли је-
ти ма има ше у ду жи ну пе де сет ла ка та.
8. Јер ду жи на кли је ти ма, ко је би ја ху у 

три је му спо ља шњем, би ја ше пе де сет ла-
ка та. И гле, пред цр квом бје ше сто ла ка та.
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9. А под ти јем кли је ти ма би ја ше улаз с 
ис то ка, ко јим се ула жа ше у њих из спо ља-
шње га три је ма.
10. У ши ри ни огра де то га три је ма к ис-

то ку пред оди је ље ном стра ном и пред 
гра ђе ви ном би ја ху кли је ти.
11. А пред њи ма би ја ше пут као код сје-

вер ни јех кли је ти; јед на ке ду жи не и јед-
на ке ши ри не би ја ху, и из ла зи им и вра та 
би ја ху јед на ка.
12. И ка ква би ја ху вра та у кли је ти ко је 

би ја ху пре ма ју гу, та ква би ја ху вра та гдје 
по чи ња ше пут пред огра дом пра во к ис-
то ку, кад се иде к њи ма.
13. И ре че ми: Сје вер не кли је ти и ју жне 

кли је ти пред оди је ље ном стра ном је су 
све  те кли је ти, гдје све ште ни ци ко ји при-
сту па ју ка *Го спо ду је ду пре све те ства ри, 
он дје ће оста вља ти пре све те ства ри и дар 
и при нос за †гри јех и при нос за кри ви цу, 
јер је све  то мје сто.

*3.Мој. 10,3; 2.Мој. 30,20. †4.Мој. 18,9.
14. Кад све ште ни ци уђу, не ће из ла зи ти из 

*Све ти ње у спо ља шњи три јем, не го ће он-
дје оста вља ти ха љи не сво је у ко ји ма слу-
 же, јер су све те, и обла чи ће дру ге ха љи не, 
па он да из ла зи ти к на ро ду. *3.Мој. 16,23.
15. И из мје рив ши дом уну тра шњи од-

ве де ме на вра та ис точ на и из мје ри сву да 
уна о ко ло.
16. Из мје ри ис точ ну стра ну тр ском мје-

рач ком, и бје ше пет сто ти на тр са ка, тр-
ском мје рач ком уна о ко ло.
17. Из мје ри сје вер ну стра ну, и бје ше 

пет сто ти на тр са ка, тр ском мје рач ком 
уна о ко ло.
18. Из мје ри ју жну стра ну, и бје ше пет 

сто ти на тр са ка, тр ском мје рач ком.
19. И окре нув ши се на за пад ну стра ну, 

из мје ри, и бје ше пет сто ти на тр са ка, тр-
ском мје рач ком.
20. Из мје ри са че ти ри стра не, и бје ше 

зид уна о ко ло пет сто ти на тр са ка дуг и 
пет сто ти на ши рок да раз два ја све то мје-
сто од свјет ско га. несветога

Слава новога Храма. Олтар 
и његово освећење.

43.По том ме од ве де к вра ти ма ко-
ја гле да ју на *ис ток. *Је зек. 44,1.

2. И гле, сла ва Бо га Изра и ље ва до хо-
ђа ше од ис то ка, и глас јој би ја ше као глас 

ве ли ке во де, и зе мља се сија ше од сла ве 
Ње го ве.
3. И утва ра ко ју ви дјех би ја ше као утва ра 

ко ју ви дјех кад до ђох да за трем град: Бје ше 
утва ра као она ко ју ви дјех на ри је ци Хе-
ва ру; и па дох на ли це сво је. виђење
4. А сла ва Го спод ња уђе у дом на вра та 

ко ја гле да ју на ис ток.
5. И по ди же ме дух и од ве де ме у уну тра-

шњи три јем; и гле, дом би ја ше пун сла ве 
Го спод ње.
6. И чух гдје ми про го во ри из до ма, и чо-

вјек ста ја ше код ме не.
7. И ре че ми: Си не чо вјеч ји, ово је мје сто 

при је сто ла Мо је га и мје сто сто па но гу Мо-
јих, гдје ћу на ста ва ти усред си но ва Изра-
и ље ви јех до ви је ка; и дом Изра и љев не ће 
ви ше сквр ни ти све то га име на Мо је га, ни 
они ни ца ре ви њи хо ви блудничењем сво-
јим и мр тви јем тје ле си ма ца ре ва сво јих 
на ви си на ма сво јим.
8. Ме та ше праг свој до Мо га пра га, и до -

врат ни ке сво је до Мо јих до врат ни ка и 
пре  гра ду из ме ђу Ме не и се бе, те сквр ни-
 ше све то име Мо је га до ви ма сво јим ко је 
чи ња ху; за то их са трх у гње ву свом.
9. Са да не ка укло не да ле ко од Ме не блуд-

ни чење сво је и мр тва тје ле са ца ре ва сво-
јих, и на ста ва ћу усред њих до ви је ка.
10. Ти, си не чо вјеч ји, по ка жи до му *Из-

ра и ље ву овај дом, не ка се по сти де бе за-
ко ња сво је га, и не ка из мје ре све. *Је зек. 40,4.
11. И кад се по сти де све га што су чи ни ли, 

по ка жи им об лик до ма и ред и из ла ске и 
ула ске, и све об ли ке и сву уред бу, и све об-
ли ке и све за ко не, и опи ши им га да па зе 
на сав об лик ње гов и на све уред бе, и та ко 
чи не.
12. А ово је за кон за дом: На врх го ре ко-

ли ко за у зи ма уна о ко ло да бу де Све ти ња 
над све ти ња ма. Ето, то је за кон за дом.
13. А ово је мје ра за ол тар на лак те, а у 

лак ту је је дан оби чан ла кат и по дла ни ца: 
Под нож је му ла кат ви со ко и ла кат ши ро ко, 
а опла та на ње му по кра ју уна о ко ло с пе ди; 
та ква је гор ња стра на ол та ру. 22,5 цм
14. А од под нож ја на зе мљи до ни же га 

по ја са два лак та, и у ши ри ну је дан ла кат; а 
од ма ње га по ја са до ве ће га по ја са че ти ри 
лак та, и у ши ри ну ла кат.
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15. А сам ол тар да бу де че ти ри лак та ви-
сок, од ол та ра го ре да бу де че ти ри ро га.
16. А ол тар да бу де два на ест ла ка та дуг 

и два на ест ла ка та ши рок, и че твр таст на 
че ти ри стра не.
17. И по јас да је че тр на ест ла ка та дуг и че-

тр на ест ла ка та ши рок на че ти ри стра не, а 
опла та око ње га од по лак та, и под нож је 
му од лак та уна о ко ло, и ба са ма ци његови 
да бу ду окре ну ти на ис ток. степенице
18. И ре че ми: Си не чо вјеч ји, ова ко ве ли 

Го спод Го спод, ово су на ред бе за *ол тар 
кад се на чи ни да се на ње му при но се жр-
тве па ље ни це и да се кро пи кр вљу.

*3.Мој. 1,5.
19. И све ште ни ци ма *Ле ви ти ма ко ји су 

од потомства †Са до ко ва, ко ји при сту-
па ју к Ме ни, го во ри Го спод Го спод, да Ми 
слу же, да ћеш јун ца за жр тву за ‡гри јех.

*Јер. 33,18. †Је зек. 40,46. ‡3.Мој. 8,14.
20. И узми кр ви ње го ве, и по ма жи му 

че ти ри ро га и че ти ри угла од по ја са и 
опла ту уна о ко ло, та ко ћеш га очи сти ти и 
учи ни ти очи шће ње за њега.
21. По том узми јун ца за *гри јех, и не ка се 

спа ли на мје сту од ре ђе ном у до му из ван 
†Све ти ње. *2.Мој. 29,14. †Је вр. 13,11.
22. А дру ги дан при не си јар ца здра ва за 

гри јех, и не ка очи сте њим ол тар ка ко су 
очи сти ли јун цем.
23. А кад очи стиш, при не си јун ца здра ва 

и ов на од ста да здра ва.
24. И кад их при не сеш пред Го спо дом, 

не ка све ште ни ци ба це на њих со ли и при-
не су их на жр тву па ље ни цу Го спо ду.
25. Се дам да на при но си јар ца за *гри јех 

сва ки дан; и јун ца и ов на из ста да здра ва 
не ка при но се. *Је зек. 43,22.
26. Се дам да на не ка чи не очи шће ње за 

ол тар, и очи сте га и по све те.
27. А кад се на вр ше ти да ни, осмо га да на 

и по сли је не ка при но се све ште ни ци на 
ол та ру *жр тве ва ше па ље ни це и жр тве 
ва ше за хвал не, и при ми ћу вас, го во ри Го-
спод Го спод. *О Јо ву 42,8.

О свештеницима у новоме Храму.

44.И од ве де ме опет к вра ти ма спо-
ља шњим Све ти ње, ко ја гле  да-

ју на *ис ток, а она бје ху за тво ре на.
*Је зек. 43,1.

2. И ре че ми Го спод: Ова вра та не ка бу ду 
за тво ре на и да се не отва ра ју, и ни ко да не 
ула зи на њих, јер је Го спод Бог Изра и љев 
ушао на њих; за то не ка бу ду за тво ре на.
3. За кне за су; сам кнез не ка сје да на њи-

 ма да је де хљеб пред Го спо дом; кроз три-
јем од ови јех вра та не ка ула зи и ис ти јем 
пу тем не ка из ла зи.
4. И од ве де ме к сје вер ни јем вра ти ма 

пред дом; и ви дјех, и гле, дом Го спод њи 
бје ше пун сла ве Го спод ње, и па дох на ли-
 це сво је.
5. И ре че ми Го спод: Си не чо вјеч ји, па зи 

ср цем сво јим и ви ди очи ма сво јим и слу-
шај уши ма сво јим, што ћу ти ка за ти за све 
уред бе до ма Го спод ње га и за све за ко не 
ње го ве; па зи ср цем сво јим на све ула зе у 
дом и на све из ла зе из Све ти ње.
6. И ре ци од мет нич ком до му Изра и ље-

 ву: Ова ко ве ли Го спод Го спод: До ста је га-
до ва ва ших, до ме Изра и љев,
7. Што уво ди сте ту ђин це нео бре за на 

ср  ца и нео бре за на ти је ла да бу ду у Мо-
јој Све ти њи да сквр не дом Мој, и при но-
си сте Мој хљеб, пре ти ли ну и крв, и та ко 
пре сту па сте Мој за вјет осим сви јех га-
до ва ва ших;
8. И не из вр шава сте што тре ба за Мо ју 

Све ти њу, не го по ста ви сте љу де по сво-
јој во љи да из вр шу ју што тре ба у Мо јој 
Све ти њи.
9. Ова ко ве ли Го спод Го спод: Ни је дан ту-

ђин нео бре за на ср ца и нео бре за на ти је ла 
да не до ла зи у Мо ју Све ти њу, ни је дан од 
сви јех ту ђи на ца ко ји су ме ђу си но ви ма 
Изра и ље ви јем.
10. А *Ле ви ти ко ји от сту пи ше од Ме не 

кад за ђе Изра иљ, ко ји за ђо ше од Ме не за 
гад ни јем бо го ви ма сво јим, но си ће бе за-
ко ње сво је. *Је зек. 48,11.
11. И би ће слу ге у Мо јој Све ти њи у *слу-

жби на вра ти ма од до ма слу же ћи до му; 
они ће кла ти †жр тве па ље ни це и дру ге 
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жр тве на ро ду, и ста ја ће пред њи ма слу-
же ћи им. *4.Мој. 16,9. †Је зек. 46,24.
12. Што им слу жи ше пред гад ни јем бо-

го ви ма њи хо ви јем и би ше до му Изра и-
ље ву спо ти ца ње на бе за ко ње, за то по ди-
гох ру ку сво ју на њих, го во ри Го спод Го-
спод, да ће но си ти бе за ко ње сво је,
13. И не ће при сту па ти к Ме ни да Ми вр-

 ше све ште нич ку слу жбу, ни ти ко јој *све-
ти њи Мо јој, ни Све ти њи над све ти ња ма 
не ће при сту па ти, не го ће но си ти †сра-
мо ту сво ју и га до ве сво је, ко је чи ни ше.

*4.Мој. 18,3. †Је зек. 32,30.
14. Не го ћу их по ста ви ти за чу ва ре до му 

на сва ку *слу жбу ње го ву и на све што 
би ва у ње му. *1.Днев. 23,28.
15. А све ште ни ци Ле ви ти си но ви *Са до-

ко ви, ко ји из вр шава ху што тре ба у Мо јој 
Све ти њи, кад си но ви Изра и ље ви за ђо ше 
од Ме не, они ће при сту па ти к Ме ни да Ми 
слу же, и ста ја ће пре да Мном при но се ћи Ми 
пре ти ли ну и крв, го во ри †Го спод Го спод.

*Је зек. 40,46. †5.Мој. 10,8.
16. Они не ка ула зе у Мо ју Све ти њу и они 

не ка при сту па ју к сто лу Мо је му да Ми 
слу  же и не ка из вр шу ју што сам за по вје-
дио да се из вр шу је.
17. И кад ула зе на вра та уну тра шње га три-

је ма, не ка обу ку ла не не ха љи не, и ни шта да 
не бу де на њи ма ву не но кад слу же на вра-
ти ма уну тра шње га три је ма и у ње му.
18. На гла ва ма не ка им бу ду ка пе ла не не 

и га ће ла не не по бе дри ма, и да се не па шу 
ни чим ода шта би се зно ји ли.
19. А кад из ла зе у три јем спо ља шњи, у спо-

ља шњи три јем к на ро ду, не ка сву ку са се бе 
ха љи не у ко ји ма слу же, и оста ве их у кли је-
ти ма све ти јем, па не ка обу ку дру ге ха љи не, 
да не посве ћу ју на ро да ха љи на ма сво јим.
20. И гла ве сво је да не бри ју, а ни ко се да 

не оста вља ју, не го не ка стри гу гла ве сво је.
21. И *ви на да не пи је ни је дан све ште ник 

кад хо ће да уђе у уну тра шњи три јем.
*Лу ка 1,15.

22. И удо ви цом ни пу ште ни цом да се не 
*же не, не го дје вој ком од потомства до ма 
Изра и ље ва или удо ви цом све ште нич ком 
не ка се же не. *3.Мој. 21,7.

23. И на род Мој не ка уче што је све то 
што ли ни је све то, и не ка их уче рас по-
зна ва ти не чи сто од чи сто га.
24. А у ра спри не ка ста ну да су де, по Мо-

јим за ко ни ма не ка су де, и за ко не Мо је и 
уред бе Мо је не ка др же о сви јем пра зни-
ци ма Мо јим, и *Су бо те Мо је не ка свет ку ју.

*Је зек. 22,26.
25. И к мр тва цу да не иду да се не осквр не; 

са мо за оцем и за ма те ром и за си ном и за 
кћер ју, за бра том и за се стром не у да том 
мо гу се осквр ни ти.
26. А кад се очи сти, не ка му се бро ји се-

дам да на.
27. И у ко ји би дан ушао у Све ти њу, у 

три јем уну тра шњи, да слу жи у Све ти њи, 
не ка при не се *жр тву за гри јех свој, го-
во ри Го спод Го спод. *3.Мој. 4,3.
28. А на сљед ство што ће има ти, *Ја сам 

њи хо во на сљед ство; и ви им не дај те 
до сто ја ња у Изра и љу, Ја сам њи хо во 

до сто ја ње. *4.Мој. 18,20.  имање
29. Дар и жр тву за гри јех и жр тву за кри-

ви цу они ће је сти; и све за вје то ва но у 
Изра и љу њи хо во ће би ти.
30. И пр ви не од сва ко га пр во га ро да и 

сви при но си по ди за ни од све га из ме ђу 
сви јех при но са ва ших би ће све ште ни-
ци ма; и пр ви не од ти је ста сво је га да ва-
ће те све ште ни ку да би по чи вао бла го-
слов на до мо ви ма ва шим.
31. Све ште ни ци да не је ду *мр ци но га 

ни што звјер ка рас ки не, би ло пти ца или 
што од сто ке. угинуло  *3.Мој. 22,8.

Нарочита земља за Светињу, 
свештенике, Левите и кнезове. Мјерила 

за принос кнежев. Закон о жртви.

45.А кад ста не те ди је ли ти зе мљу у 
на сљед ство, при не си те при-

нос *Го спо ду, свет дио од зе мље, у ду жи ну 
два де сет и пет ти су ћа ла ка та, и у ши ри ну 
де сет ти су ћа, то не ка бу де све то по сви јем 
ме ђа ма сво јим уна о ко ло. *При че 3,9.
2. Од то га не ка бу де за Све ти њу пет сто-

ти на ла ка та у ду жи ну и пет сто ти на у ши-
ри ну, че твр та сто от сву да, и пе де сет ла-
ка та уна о ко ло за под гра ђа.
3. По тој мје ри из мје ри у ду жи ну два де-

сет и пет ти су ћа и у ши ри ну де сет ти су ћа, 
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и ту не ка бу де Све ти ња и Све ти ња над 
све ти ња ма.
4. То не ка бу де свет дио од зе мље све ште-

ни ци ма, ко ји слу же у Све ти њи, ко ји при-
сту па ју да слу же Го спо ду, и не ка им бу де 
мје сто за ку ће и све то мје сто за Све ти њу.
5. А два де сет и пет ти су ћа ла ка та у ду-

жи ну и де сет ти су ћа у ши ри ну не ка бу де 
Ле ви ти ма ко ји слу же у до му у др жа ву с 
два де сет кли је ти. посед
6. И гра ду по дај те до сто ја ње пет ти су ћа 

ла ка та у ши ри ну и два де сет и пет ти су ћа 
у ду жи ну пре ма све том ди је лу; то не ка је 
за сав дом Изра и љев. баштину
7. А кне зу не ка бу де с обје стра не све то га 

ди је ла и до сто ја ња град ско га пред све ти-
јем ди је лом и пред град ским до сто ја њем, 
са за пад не стра не на за пад и с ис точ не 
стра не на ис ток, а ду жи на да бу де пре ма 
сва ком од ти јех ди је ло ва од за пад не ме ђе 
до ис точ не ме ђе.
8. Та зе мља да му је до сто ја ње у Изра-

и љу, да ви ше не оти ма ју кне зо ви Мо ји 
од на ро да Мо је га, не го оста лу зе мљу да 
да ду до му Изра и ље ву по пле ме ни ма њи-
хо ви јем.
9. Ова ко ве ли Го спод Го спод: До ста је, 

кне зо ви Изра и ље ви; про ђи те се на си ља 
и оти ма ња, и тво ри те суд и прав ду, и ски-
ни те те шке по сло ве сво је с Мо је га на-
ро да, го во ри Го спод Го спод.
10. Мје ри ла да су вам пра ва, и ефа пра ва, 

и ват прав.
11. Ефа и ват да су јед не мје ре, да ват бе ре 

де се ти ну хо мо ра, и ефа де се ти ну хо мо ра; 
мје ра да им је пре ма хо мо ру. око 220 л
12. И си кал да је два де сет ге ра, а ми на да 

вам је два де сет си ка ла, два де сет и пет си-
ка ла, и пет на ест си ка ла. 1 гер = 0,57 г
13. Ово је при нос што ће те при но си ти: 

ше сти на ефе од хо мо ра пше ни це, та ко и 
од јеч ма да ји те ше сти ну ефе од хо мо ра.
14. А за уље је уред ба ова: ват је мје ра 

за уље; де се ти на ва та од јед но га ко ра, 
ко ји је хо мор од де сет ва та, јер је де сет 
ва та хо мор. 1 ват = 22 л;  1 кор = 220 л
15. А од сит не сто ке јед но од дви је сто-

ти не с до бри јех па си шта си но ва Изра и-
ље ви јех за дар и за *жр тву па ље ни цу и за 
жр тву за хвал ну, да се чи ни очи шће ње за 
њих, го во ри Го спод Го спод. *3.Мој. 1,4.

16. Сав на род зе маљ ски да да је овај при-
нос кне зу Изра и ље ву.
17. А *кнез је ду жан да ва ти жр тве па-

ље ни це с да ром и на ље вом на пра зни ке 
и на Мла ди не и у Су бо те, о сви јем свет-
ко ви на ма до ма Изра и ље ва; он не ка при-
но си жр тву за гри јех с да ром и жр тву па-
ље ни цу и за хвал ну да чи ни очи шће ње за 
дом Изра и љев. *Је зек. 46,4.
18. Ова ко ве ли Го спод Го спод: Пр во га 

да на пр во га мје се ца узми јун ца здра ва, и 
очи сти *Све ти њу њим. *3.Мој. 16,16.
19. И не ка све ште ник узме кр ви од те 

жр тве за гри јех, и по ма же њом до врат-
ни ке на до му и че ти ри угла од по ја са на 
ол та ру и до врат ни ке од вра та на уну тра-
шњем три је му.
20. Та ко нека учи ни и сед мо га да на ис-

то га мје се ца за сва ко га ко ји згри је ши из 
не зна ња и за про сто га; та ко ће те очи-
сти ти дом.
21. Пр во га мје се ца че тр на е сто га да на да 

вам је *Пас ха, пра зник се дам да на, †хље-
бо ви при је сни да се је ду.

*3.Мој. 23,5. †2.Мој. 12,18.  бесквасни
22. И тај дан не ка при не се кнез за се и за 

сав на род зе маљ ски јун ца на *жр тву за 
гри јех. *3.Мој. 4,14.
23. А за се дам да на пра зни ка не ка при-

но си на *жр тву †па ље ни цу Го спо ду по се-
дам ју на ца и се дам ов но ва здра ви јех на 
дан, за они јех се дам да на, и на жр тву за 
гри јех јар ца на дан. *3.Мој. 23,8. †4.Мој. 28,15.
24. И за дар по ефу на јун ца и ефу на ов на 

не ка при но си, и ин *уља на сва ку ефу.
ефа = 22 л;  ин = 3,60 л  *Је зек. 46,5.

25. Сед мо га мје се ца пет на е сто га да на на 
*пра зник не ка при но си исто та ко за се-
дам да на и жр тву за гри јех и жр тву па ље-
ни цу и дар и уље. *3.Мој. 23,34.

Жртва кнежева. Дар од његова 
насљедства. Кухиње за жртву.

46.Ова ко вели *Господ †Го спод: 
Вра     та уну трашњега тријема, 

ко     ја гле да ју на ис ток, не ка су за тво ре на у 
шест да на те жат ни јех, а у ‡Су бо ту не ка се 
отва ра ју, и на дан Мла ди не не ка се отва ра ју.

*Иса. 66,23. †Је зек. 46,3. ‡Је зек. 45,17.
2. И кнез не ка до ђе кроз три јем од вра та 

спо ља шњих, и не ка ста не код до врат-

КЊИ ГА ПРО РО КА ЈЕ ЗЕ КИ ЉА,  ГЛ. 45. 46.



– 748 –

ни ка, а све ште ни ци не ка при не су ње го ву 
жр тву па ље ни цу и жр тву за хвал ну, и он 
по кло нив се на пра гу не ка оти де, а вра та 
да се не за тва ра ју до ве че ра.
3. И на род зе маљ ски не ка се по кла ња Го-

спо ду на ис ти јем вра ти ма у Су бо те и на 
Мла ди не.
4. А жр тва па ље ни ца, што ће при но си ти 

кнез Го спо ду Су бо том, би ће шест ја га-
ња ца здра ви јех и ован здрав;
5. А дар ефа на ов на, а на ја гањ це дар ко-

ли ко му ру ка мо же, и ин уља на ефу;
6. А о Мла ди ни да бу де ју нац здрав, и 

шест ја га ња ца и ован, све здра во;
7. И дар да при не се ефу на јун ца и ефу на 

ов на, а на ја гањ це ко ли ко му мо же ру ка, и 
уља ин на ефу.
8. А кнез кад иде, не ка иде кроз три јем од 

вра та, и ис ти јем пу тем не ка од ла зи.
9. А кад на род зе маљ ски до хо ди пред Го-

спо да о пра зни ци ма, ко уђе на сје вер на 
вра та да се по кло ни, не ка из ла зи на ју-
жна вра та; а ко уђе на ју жна вра та, не ка 
из ла зи на сје вер на вра та; не ка се не вра ћа 
на вра та на ко ја уђе, не го не ка из ла зи на 
она ко ја су на су прот.
10. А кнез с њи ма не ка ула зи кад они 

ула зе, и не ка из ла зи кад они из ла зе.
11. И о пра зни ци ма и о свет ко ви на ма 

дар не ка је ефа на јун ца, и ефа на ов на, а 
на ја гањ це ко ли ко му ру ка да де, а уља ин 
на ефу.
12. А кад кнез при но си дра го вољ ну *жр-

тву, †па ље ни цу или за хвал ну, од сво је 
во ље ‡Го спо ду, та да не ка му се отво ре 
вра та ко ја гле да ју на ис ток, и не ка при-
не се жр тву сво ју па ље ни цу и за хвал ну, 
ка ко чи ни Су бо том; по том не ка изи ђе, и 
вра та не ка се за тво ре кад изи ђе.

*3.Мој. 1,3. †3.Мој. 23,37. ‡4.Мој. 29,39.
13. И *при но си сва ки дан Го спо ду на жр-

тву па ље ни цу јаг ње од го ди не здра во; 
сва ко ју тро при но си га. *2.Мој. 29,39.
14. И до дај на њ дар сва ко ју тро ше сти ну 

ефе и уља тре ћи ну ина, да се по кро пи би-
је ло бра шно; то је ва зда шњи дар Го спо ду 
уред бом вјеч ном.
15. И та ко не ка при но се јаг ње и дар и уље 

сва ко ју тро, жр тву па ље ни цу сваг да шњу.
16. Ова ко ве ли Го спод Го спод: Ако кнез 

да дар ко ме си ну свом од сво је га на сљед-

ства, не ка бу де си но ви ма ње го ви јем, њи-
хо во је до сто ја ње.
17. Ако ли да дар од сво је га на сљед ства 

ко ме слу зи сво је му, не ка му бу де до го-
ди не опро сне, а он да не ка се вра ти кне зу, 
јер је ње го во на сљед ство, си но ви ма ње го-
ви јем не ка бу де.
18. И *кнез да не узи ма на ро ду ни шта од 

на сљед ства тје ра ју ћи их с њи хо ва на сљед-
ства; од сво је га до сто ја ња не ка да је си но-
ви ма сво јим на сљед ство да се не раз го ни 
Мој на род, ни ко са сво је га на сљед ства.

*Језек. 45,8.
19. По том ме од ве де кроз улаз ко ји је по-

крај вра та у све те кли је ти све ште нич ке 
ко је гле да ју на сје вер, и гле, он дје би ја ше 
не ко мје сто у дну пре ма за па ду.
20. И ре че ми: Ово је мје сто гдје ће све-

ште ни ци ва ри ти при нос за кри ви цу и 
за *гри јех, гдје ће пе ћи дар да не из но се у 
спо ља шњи три јем и на род по све ћу ју.

*Је зек. 44,29.
21. Та да ме из ве де у спо ља шњи три јем, и 

про ве де ме у че ти ри угла од три је ма, и гле, 
у сва ком углу од три је ма би ја ше три јем.
22. У че ти ри угла од три је ма би ја ху три-

је мо ви с дим ња ци ма, у ду жи ну од че тр-
де сет ла ка та, а у ши ри ну од три де сет ла-
ка та, сва че ти ри на угло ви ма би ја ху јед не 
мје ре.
23. У њи ма че тир ма бје ше зид уна о ко ло, 

а под ти јем зи дом би ја ху ог њи шта сву да 
уна о ко ло.
24. И ре че ми: Ово су ку хи ње, гдје ће *жр-

тве на род не ку ха ти ко ји слу же до му.
*Рим. 12,1.

Благословена вода која тече 
из Храма. Границе земље.

47.По том од ве де ме опет к вра ти-
ма од до ма, и гле, во да из ла-

жа ше ис под пра га од до ма к ис то ку, јер 
ли це дому би ја ше пре ма ис то ку; и во да 
те ци ја ше до ље с де сне стра не до ма, с ју-
жне стра не ол та ра.
2. По том ме из ве де вра ти ма сје вер ни-

јем, и про ве де ме око ло спо ља шњим пу-
тем к спо ља шњим вра ти ма, пу тем ко ји 
гле да на ис ток, и гле, во да те ци ја ше с де-
сне стра не.
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3. И кад *чо вјек изи ђе на ис ток с мје ром 
у ру ци, из мје ри ти су ћу ла ка та, и пре ве де 
ме пре ко во де, и во да би ја ше до гле жа ња.

*Језек. 40,3.
4. По том опет из мје ри ти су ћу ла ка та, и 

пре ве де ме пре ко во де, а во да бје ше до ко-
ље на; опет из мје ри ти су ћу ла ка та, и пре-
ве де ме, а во да бје ше до по ја са.
5. И опет из мје ри ти су ћу ла ка та, и по-

ста ри је ка, ко је не мо гох при је ћи, јер во да 
уста де да тре ба ше пли ва ти, по ста ри је ка 

ко ја се не мо же пре га зи ти. надође
6. Та да ми ре че: Ви дје ли, си не чо вјеч ји? И 

од ве де ме и по вра ти ме на бри јег ри је ци.
7. А кад се вра тих, гле, по бри је гу ри је ци 

вр ло мно го др ва отуд и од о вуд. обали
8. И ре че ми: Ова во да те че у Га ли ле ју 

пр ву, и спу шта се у по ље, и утје че у мо ре, 
и кад до ђе у мо ре, ње го ва ће во да по ста ти 
здра ва. према истоку
9. И све жи во ти ње што се ми чу ку да год 

до ђе ова ри је ка, би ће жи ве и би ће ве-
ли ко мно штво ри ба, јер кад до ђе ова во да 
она мо, дру га ће по ста ти здра ва, и све ће 
би ти жи во гдје ова ри је ка до ђе.
10. И *ри ба ри ће ста ја ти крај ње га од Ен-

Геди до Ен-Еглај и ма и ра за пи ња ти мре же; 
и би ће ри ба сва ко ја ких вр ло мно го као у 
Ве ли ком мо ру. *Иса. 19,8.
11. А ба ре ње го ве и гли бо ви не ће би ти 

здра ви, не го ће оста ти сла ни.
12. А крај *ри је ке по бри је гу отуд и одо -

вуд ра шће др ве та сва ко ја ка род на, ко-
ји ма ли шће не ће опа да ти ни ти ће ро да 
на њи ма не ста ја ти; сва ко га ће мје се ца ра-
ђа ти нов род, јер јој во да те че из Све ти ње; 
за то ће род њи хов би ти за је ло и ли шће 
њи хо во за ли јек. *От кр. 22,2.
13. Ова ко ве ли Го спод Го спод: Ово су 

ме ђе у ко ји ма ће те на сли је ди ти *зе мљу по 
два на ест пле ме на Изра и ље ви јех: Јо си фу 
два ди је ла. *1.Мој. 48,5.
14. На сли је ди ће те је ка ко је дан та ко 

дру ги, за ко ју по ди гох ру ку сво ју да ћу је 
да ти оци ма ва шим; и при па шће вам та 
*зе мља у на сљед ство. *4.Мој. 34,2.
15. Ово је да кле ме ђа зе мљи: На сје вер ној 

стра ни од Ве ли ко га мо ра на Етлон ка ко се 
иде у Се дад,

16. *Емат, Ви ро та, Си вра јим, ко ји је из-
ме ђу ме ђе да ма штан ске и ме ђе емат ске, 
Аса ра ти хон, ко ји је на ме ђи авран ској.

*4.Мој. 34,8.
17. Та ко ће би ти ме ђе од мо ра Аса ре нан, 

ме ђа да ма штан ска и *сје вер на стра на 
на сје вер, и ме ђа емат ска; то је сје вер на 
стра на. *4.Мој. 34,9.
18. А ис точ ну стра ну из мје ри те од Ав-

ра на и од Да ма ска и од Га ла да и од зе-
мље Изра и ље ве на Јор да ну, од те ме ђе до 

мо ра Ис точ но га. И то је ис точ на стра на.
Мртвог мора

19. А ју жна стра на пре ма ју гу од Та ма ра 
до во де Ме ри ве у Ка ди су, дуж по то ка 
до Ве ли ко га мо ра. И то је ју жна стра на 
пре ма ју гу. Средоземног мора
20. А за пад на ће стра на би ти Ве ли ко мо-

 ре, од те ме ђе до пре ма ула ску у Емат; то је 
за пад на стра на.
21. И раз ди је ли те ту зе мљу ме ђу се по 

пле ме ни ма Изра и ље ви јем.
22. А раз ди је ли те је у на сљед ство ме ђу 

се и ме ђу ино стран це ко ји се ба ве ме ђу 
ва ма, ко ји би из ро ди ли си но ве ме ђу ва ма, 
и они не ка су вам као до мо ро дац ме ђу си-
но ви ма Изра и ље ви јем, с ва ма не ка до-
би ју на сљед ство ме ђу пле ме ни ма Изра-
и ље ви јем.
23. И у коме се пле ме ну ино стра нац ба ви, 

у оном му по дај те на сљед ство, го во ри Го-
спод Го спод.

Подјела земље. Обим светога града 
и називи врата градскијех.

48.А ово су име на пле ме ни ма. Од 
кра ја пре ма сје ве ру, уз пут 

етлон ски ка ко се иде у Емат и Аса ре нан, 
на ме ђу да ма штан ску на сје вер по крај 
Ема та, од ис точ не стра не до за пад не, Да-
но во, јед но.
2. А уз ме ђу Да но ву, од ис точ не стра не до 

за пад не, Аси ро во, јед но.
3. А уз ме ђу Аси ро ву, од ис точ не стра не 

до за пад не, Неф та ли мо во, јед но.
4. А уз ме ђу Неф та ли мо ву, од ис точ не 

стра не до за пад не, Ма на си ји но, јед но.
5. А уз ме ђу Ма на си ји ну, од ис точ не 

стра не до за пад не, Је фре мо во, јед но.
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6. А уз ме ђу Је фре мо ву, од ис точ не стра не 
до за пад не, Ру ви мо во, јед но.
7. А уз ме ђу Ру ви мо ву, од ис точ не стра не 

до за пад не, Ју ди но, јед но.
8. А уз ме ђу Ју ди ну, од ис точ не стра не до 

за пад не, не ка бу де при нос што ће те при-
ни је ти, два де сет и пет ти су ћа ла ка та у 
ши ри ну, а у ду жи ну као ко ји дру ги дио, 
од ис точ не стра не до за пад не, и Све ти ња 
да бу де усред ње га.
9. При нос ко ји ће те при ни је ти Го спо ду, 

не ка бу де од два де сет и пет ти су ћа ла ка та 
у ду жи ну и од де сет ти су ћа у ши ри ну.
10. И тај ће све ти при нос би ти све ште ни-

ци ма, са сје ве ра два де сет и пет ти су ћа ла-
ка та у ду жи ну, а са за па да де сет ти су ћа у 
ши ри ну, и с ис то ка де сет ти су ћа у ши ри ну, 
а с ју га два де сет и пет ти су ћа у ду жи ну; и 
*Све ти ња Го спод ња да бу де усред ње га.

*Је зек. 45,3.
11. То ће би ти све ште ни ци ма по све ће-

ни јем из ме ђу си но ва Са до ко ви јех ко ји 
др жа ше што сам на ре дио да се др жи и не 
за ђо ше као дру ги *Ле ви ти, кад за ђо ше си-
но ви Изра и ље ви. *2.Днев. 29,4.
12. Њи хов ће би ти све ти при нос од зе-

мље, све ти ња над све ти ња ма, уз ме ђе ле-
витске.
13. А Ле ви ти да има ју уз ме ђе све ште-

нич ке два де сет и пет ти су ћа ла ка та у ду-
жи ну, и де сет ти су ћа у ши ри ну; сва ду-
жи на да бу де два де сет и пет ти су ћа, а ши-
ри на де сет ти су ћа.
14. А од то га ни шта да не про да ју ни про-

мје њу ју, ни да пре но се пр ви на зе маљ-
ских, јер је *све ти ња Го спо ду. *3.Мој. 27,28.
15. А пет ти су ћа ла ка та што оста је у ши-

ри ну пре ма два де сет и пет ти су ћа би ће 
мје сто по све ће но, за град, за на се ље, и за 
под гра ђа, и град да бу де усред ње га.
16. А ово да му је мје ра: Са сје вер не 

стра не че ти ри ти су ће и пет сто ти на ла ка-
 та, и с ју жне стра не че ти ри ти су ће и пет 
сто ти на, и с ис точ не стра не че ти ри ти-
су ће и пет сто ти на, и са за пад не стра не 
че ти ри ти су ће и пет сто ти на.
17. И под гра ђе ће би ти двје ста и пе де-

сет ла ка та са сје ве ра, и двје ста и пе де сет с 

ју га, и двје ста и пе де сет с ис то ка, и двје ста 
и пе де сет са за па да.
18. А што оста не у ду жи ну пре ма све том 

при но су, де сет ти су ћа ла ка та на ис ток и 
де сет ти су ћа на за пад пре ма све том при-
но су, од то га до хо дак не ка бу де хра на слу-
га ма град ским.
19. А слу ге ко је ће слу жи ти гра ду би ће из 

сви јех пле ме на Изра и ље ви јех.
20. Сав овај при нос, два де сет и пет ти-

су ћа ла ка та уз два де сет и пет ти су ћа, че-
твр таст, при ни је ће у при нос све ти за до-
сто ја ње гра ду. посед
21. А што оста не с обје стра не све том 

при но су и до сто ја њу град ском, пре ма 
два де сет и пет ти су ћа ла ка та при но са до 
ме ђе *ис точ не, и са за па да пре ма два де-
сет и пет ти су ћа ла ка та дуж за пад не ме ђе 
пре ма ди је ло ви ма, то да је кне же во; та ко 
ће све ти при нос и Све ти ња до ма би ти у 
сри је ди. *Је зек. 45,7.
22. А од до сто ја ња ле вит ско га и од до-

сто ја ња град ско га, усред оно га што је 
кне же во, из ме ђу ме ђе Ју ди не и ме ђе Ве-
ни ја ми но ве, да је кне же во. поседа
23. А оста ла пле ме на би ће: Од ис точ не 

стра не до за пад не стра не, Ве ни ја ми но во, 
јед но;
24. А уз ме ђу Ве ни ја ми но ву, од ис точ не 

стра не до за пад не, Си ме у но во, јед но;
25. А уз ме ђу Си ме у но ву, од ис точ не 

стра не до за пад не, Иса ха ро во, јед но;
26. А уз ме ђу Иса ха ро ву, од ис точ не 

стра не до за пад не, За ву ло но во, јед но;
27. А уз ме ђу За ву ло но ву, од ис точ не 

стра не до за пад не, Га до во, јед но;
28. А уз ме ђу Га до ву с ју жне стра не, на југ, 

ме ђа је од *Та ма ра до во де Ме ри ве у Ка-
ди су, дуж по то ка до Ве ли ко га мо ра.

*Је зек. 47,19.  Средоземно море
29. То је *зе мља ко ју ће те ждри је бом ра-

зди је ли ти пле ме ни ма Изра и ље ви јем у 
на сљед ство, и то су им ди је ло ви, го во ри 
Го спод Го спод. *Је зек. 47,14.
30. А ово су кра је ви гра ду: Са сје вер не 

стра не че ти ри ти су ће и пет сто ти на ла-
ка та да бу де мје ра;
31. А вра та град ска да се на зо ву име ни ма 

пле ме на *Изра и ље ви јех, тро ја вра та са 

КЊИ ГА ПРО РО КА ЈЕ ЗЕ КИ ЉА,  ГЛ. 48.
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сје ве ра; јед на вра та Ру ви мо ва, јед на вра та 
Ју ди на, јед на вра та Ле ви је ва; *От кр. 21,12.
32. И с ис точ не стра не че ти ри ти су ће и 

пет сто ти на ла ка та, и тро ја вра та: Јед на 
вра та Јо си фо ва, јед на вра та Ве ни ја ми-
но ва, јед на вра та Да но ва;
33. И с ју жне стра не че ти ри ти су ће и 

пет сто ти на ла ка та да бу де мје ра, и тро ја 

вра та: Јед на вра та Си ме у но ва, јед на вра та 
Иса ха ро ва, јед на вра та За ву ло но ва;
34. Са за пад не стра не че ти ри ти су ће и 

пет сто ти на ла ка та, и тро ја вра та: Јед на 
вра та Га до ва, јед на вра та Аси ро ва, јед на 
вра та Неф та ли мо ва.
35. Уна о ко ло ће би ти осам на ест ти су ћа 

ла ка та, а име ће гра ду од то га да на би ти: 
*Го спод је ту. *Мал. 1,11.

КЊИ ГА ПРО РО КА ДА НИ ЛА

КЊИ ГА ПРО РО КА ДА НИ ЛА,  ГЛ. 1.

Учење Данилово и његовијех 
пријатеља у вавилонском двору, 

њихова памет и мудрост.

1.Го ди не тре ће ца ро ва ња Јо а ки ма 
ца ра Ју ди на до ђе *На ву хо до но-

сор цар †ва ви лон ски на Је ру са лим, и 
оп ко ли га. *2.О цар. 24,1. †2.Днев. 36,6.
2. И Го спод му да де у ру ке Јо а ки ма ца ра 

Ју ди на и дио су до ва до ма Бо жи је га, и од-
не се их у зе мљу Се нар у дом бо га сво је га, 
и мет ну су до ве у ри зни цу бо га сво је га.
3. И ре че цар Ас фе на зу стар је ши ни сво-

јих дво ра на да до ве де *из ме ђу си но ва 
Изра и ље ви јех, и од цар ско га рода и од 
кне зова *2.О Цар. 20,18.
4. Мла ди ћа на ко ји ма не ма ма не, и ко ји 

су ли је па ли ца и на у че ни сва кој му дро-
сти и вје шти зна њу и ра зум ни и ко ји 
мо гу ста ја ти у цар ском дво ру, па да их 
учи књи гу и је зик хал деј ски.
5. И од ре ди им цар оброк на дан од је ла 

цар ско га и од ви на ко је он пи ја ше, да се 
хра не три го ди не, а по сли је да сто је пред 
ца рем.
6. А ме ђу њи ма бје ху од си но ва Ју ди ни јех 

Да ни ло, Ана ни ја, Ми са и ло и Аза ри ја.
7. А стар је ши на над дво ра ни ма пред је 

им име на, и Да ни лу над је име Вал та сар, а 
Анани ји Се драх, а Ми са и лу Ми сах, а Аза-
ри ји Ав де на го. промени
8. Али Да ни ло на у ми да се не сквр ни 

обро ком је ла ца ре ва и ви ном ко је он пи-
ја ше, и за мо ли се стар је ши ни над дво ра-
ни ма да се не сквр ни.
9. И да де Бог Да ни лу те на ђе ми лост и 

љу бав у стар је ши не над дво ра ни ма.

10. И ре че стар је ши на над дво ра ни ма 
Да ни лу: Бо јим се го спо да ра сво је га ца ра, 
ко ји вам је од ре дио је ло и пи ће; јер кад 
цар ви ди ли ца ва ша ло ши ја не го у оста-
лих мла ди ћа, ва ших вр сни ка, за што да ми 
учи ни те да бу дем гла вом крив ца ру?
11. А Да ни ло ре че Амел са ру, ко је га стар-

је ши на над дво ра ни ма по ста ви над Да-
ни лом, Ана ни јом, Ми са и лом и Аза ри јом:
12. Огле дај слу ге сво је за де сет да на, 

не ка нам се да је ва ри во да је де мо и во де 
да пи је мо.
13. Па он да не ка нам се ви де ли ца пред 

то бом и ли ца мла ди ћи ма ко ји је ду цар-
ско је ло, па ка ко ви диш, она ко чи ни са 
слу га ма сво јим.
14. И по слу ша их у том, и огле да их за де-

сет да на.
15. А по сли је де сет да на ли ца им до ђо ше 

љеп ша и ме сна ти ја не го у сви јех мла ди ћа 
ко ји је ђа ху цар ско је ло.
16. И Амел сар узи ма ше је ло њи хо во и 

ви но ко је њи ма тре ба ше пи ти, и да ва ше 
им ва ри ва.
17. И да де Бог свој че тво ри ци мла ди ћа 

зна ње и *ра зум у сва кој књи зи и му дро-
сти; а Да ни лу да де да ра зу ми је сва ку 
утва ру и сне. *При че 2,6.
18. И кад про ђе ври је ме по коме цар бје ше 

ре као да их из ве ду, из ве де их стар је ши на 
над дво ра ни ма пред На ву хо до но со ра.
19. И го во ри цар с њи ма, и не на ђе се 

ме ђу свје ма њи ма ни је дан као *Да ни ло, 
Ана ни ја, Ми са и ло и Аза ри ја; и ста ја ху 
пред ца рем. *Дан. 2,13.
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20. И у све му че му тре ба му дрост и ра-
зум, за што их цар за пи та, на ђе да су де сет 
пу та бо љи од сви јех *вра ча и звје зда ра 
што их бје ше у све му цар ству ње го ву.

*Дан. 2,2.
21. И оста *Да ни ло до пр ве го ди не †ца ра 

Ки ра. *Дан. 6,28. †Дан. 10,1.

Данило објашњава Навуходоносоров 
сан о четири свјетска царства и о 

вјечном царству Божијем и задобија 
велики углед.

2.А дру ге го ди не ца ро ва ња На ву-
хо до но со ро ва усни На ву хо до-

но сор сан, и уз не ми ри му се дух и сан га 
про ђе.
2. И ре че цар да до зо ву вра че и звје зда ре 

и га та ре и Хал де је да ка жу ца ру сан ње-
гов. И до ђо ше и стадо ше пред ца рем.
3. И ре че им цар: Усних сан, и уз не ми ри 

ми се дух ка ко бих до знао што сам снио.
4. А Хал де ји ре ко ше ца ру арамејски: Ца-

 ре, да си жив до ви је ка, при по вје ди сан слу-
га  ма сво јим, па ће мо ти ка за ти што зна чи.
5. А цар од го во ри и ре че Хал де ји ма: За-

бо ра вио сам; ако ми не ка же те што сам 
снио и што зна чи, би ће те исје че ни и ку ће 
ће ва ше би ти бу ни шта.

ред савјетника царевих
6. Ако ли ми ка же те што сам снио и што 

зна чи, до би ће те од ме не да ре и по кло не 
и ве ли ку част; ка жи те ми, да кле, што сам 
снио и што зна чи.
7. Од го во ри ше опет и ре ко ше: Не ка цар 

при по вје ди сан слу га ма сво јим, па ће мо 
ка за ти што зна чи.
8. Цар од го во ри и ре че: До и ста ви дим да 

хо ће те вре ме на да до би је те; јер ви ди те да 
сам за бо ра вио.
9. Али ако ми не ка же те што сам снио и 

што зна чи, је дан вам је суд; јер сте се до го-
во ри ли да ка же те пре да мном лаж и при-
је ва ру док се про ми је ни ври је ме; за то ка-
жи те ми сан, па ћу ви дје ти да ми мо же те 
ка за ти што зна чи.
10. Од го во ри ше Хал де ји *ца ру и ре ко ше: 

Не ма чо вје ка на Зе мљи ко ји би мо гао ка-
за ти ца ру то што иште; за то ни је дан цар 
ни кнез ни вла сте лин ни је ниг да искао 
та ко што од вра ча или †звје зда ра или 
Хал деј ца. *Дан. 2,27. †Иса. 47,13.

11. И што цар иште вр ло је те шко; ни ти 
има дру го га ко ји би мо гао ка за ти *ца ру 
осим бо го ва, ко ји не жи ве ме ђу љу ди ма.

*Дан. 5,11.
12. За то се цар раз љу ти и раз гње ви вр ло, 

и за по вје ди да се по гу бе сви му дра ци ва-
ви лон ски.
13. И кад изи ђе за по ви јест, те уби ја ху 

му дра це, тра жа ху и Да ни ла и дру го ве ње-
го ве да их уби ју.
14. Та да *Да ни ло од го во ри му дро и ра-

зум но Ари о ху за по вјед ни ку стра жар-
ском, ко ји би ја ше иза шао да уби ја му-
дра це ва ви лон ске; *Дан. 2,24.
15. Од го во ри и ре че Ари о ху вла сте ли ну 

ца ре ву: За што је та ко на гла за по ви јест од 
ца ра? Та да Ари ох ка за ствар Да ни лу.
16. А Да ни ло оти де и за мо ли ца ра да му 

оста ви вре ме на, пак ће ка за ти ца ру што 
сан зна чи.
17. По том оти де Да ни ло ку ћи сво јој, и 

ка за ствар Ана ни ји, Ми са и лу и Аза ри ји, 
дру го ви ма сво јим,
18. Да се мо ле за ми лост Бо гу не бе ско ме 

ра ди те тај не, да не би по ги ну ли Да ни ло 
и дру го ви му с оста ли јем му дра ци ма ва-
ви лон ским.
19. И об ја ви се тај на Да ни лу у ноћ ној 
утва ри; та да Да ни ло бла го сло ви Бо га 

не бе ско га. виђењу
20. Про го во ри Да ни ло и ре че: Да је *бла-

го сло ве но име Го спод ње од ви је ка до ви-
је ка; јер је Ње го ва †му дрост и си ла;

*Псал. 113,2. †О Јо ву 12,13.
21. И Он ми је ња вре ме на и доба; сме ће 

ца ре ве, и *по ста вља ца ре ве; да је му дрост 
му дри ма и ра зум ра зум ни ма. *Дан. 4,17.
22. Он от кри ва што је ду бо ко и са кри-

ве но, зна шта је у мра ку, и свје тлост код 
ње га ста ну је.
23. Те бе, Бо же ота ца мо јих, хва лим и сла-

вим, што си ми дао му дрост и си лу, и што 
си ми об ја вио за што Те мо ли смо об ја вив 
нам ствар ца ре ву.
24. Та да оти де Да ни ло к Ари о ху, ко је га 

цар бје ше од ре дио да по гу би му дра це ва-
ви лон ске; и до шав ова ко му ре че: Не гу би 
му д ра ца ва ви лон ских; из ве ди ме пред 
ца ра да ка жем ца ру што сан зна чи.
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25. Та да Ари ох бр же из ве де *Да ни ла пред 
ца ра, и ова ко му ре че: На ђох чо вје ка из-
ме ђу ро бља Ју ди на, ко ји ће ка за ти ца ру 
што сан зна чи. *Дан. 5,13.
26. А цар про го во ри и ре че Да ни лу, ко ји 

се зва ше Вал та сар: Мо жеш ли ми ка за ти 
сан ко ји сам снио и што зна чи?
27. Од го во ри Да ни ло ца ру и ре че: Тај не 

ко је цар иште не мо гу ка за ти ца ру му-
дра ци ни звје зда ри ни вра чи ни га та ри.
28. Не го има Бог на Не бу ко ји от кри ва 

тај не и ја вља ца ру На ву хо до но со ру шта 
ће би ти до по сљет ка. Сан твој и што ти је 
ви дје ла гла ва на *по сте љи тво јој ово је:

*Дан. 4,5.
29. Те би, ца ре, до ђо ше ми сли на по сте љи 

шта ће би ти по сли је, и Онај ко ји об ја вљу-
 је тај не по ка за ти шта ће би ти.
30. А ме ни се ова тај на ни је об ја ви ла 

му дро шћу ко ја би у ме не би ла ми мо све 
жи ве, не го за то да се ја ви ца ру шта сан 
зна чи и да до знаш ми сли ср ца сво је га.
31. Ти, ца ре, ви дје а то лик ве лик; ве лик 

би ја ше лик и свје тлост му сил на, и ста-
ја ше пре ма те би, и стра шан би ја ше на 
очи ма.
32. Гла ва то ме ли ку би ја ше од чи сто га 

зла та, пр са и ми ши це од сре бра, тр бух и 
бе дра од мје ди, бронзе
33. Го ли је ни му од *гво жђа, а сто па ла ко је 

од гво жђа ко је од зе мље. *Дан. 2,40.
34. Ти гле да ше до кле се од ва ли ка мен без 

ру ку, и уда ри лик у сто па ла гвоздена и зе-
мља на, и са тре их.
35. Та да се са тре и гво жђе и *зе мља и мјед 

и сре бро и зла то, и †по ста као пље ва на 
гум ну у ље то, те од не се вје тар, и не на ђе 
му се мје сто; а ка мен, ко ји уда ри лик, по-
ста го ра ве ли ка и ис пу ни сву Зе мљу.

*Иса. 11,9. †От кр. 11,15.
36. То је сан; а са да ће мо ка за ти ца ру што 

зна чи.
37. Ти си, *ца ре, цар над ца ре ви ма, јер ти 

Бог †не бе ски да де цар ство, си лу и кр је-
пост и сла ву; *Је зек. 26,7. †Језд. 1,2.
38. И гдје год жи ве си но ви људ ски, зви-

је ри пољ ске и пти це *не бе ске, дао ти је у 
ру ке, и по ста вио те го спо да рем над сви-
јем ти јем. Ти си она гла ва злат на. *Дан. 4,21.

39. А на кон те бе на ста ће дру го *цар ство, 
ма ње од тво је га; а по том тре ће цар ство, 
мје де но, ко је ће вла да ти по свој Зе мљи.

*Дан. 5,28.
40. А че твр то ће *цар ство би ти твр до као 

†гво жђе, јер гво жђе са ти ре и тро ши све, и 
као гво жђе што све ло ми, та ко ће са тр ти 
и по ло ми ти. *Дан. 7,23. †Дан. 2,33.
41. А што си ви дио сто па ла и пр сте ко је 

од ка ла лон чар ско га ко је од *гво жђа, би ће 
цар ство раз ди је ље но, али ће би ти у ње му 
твр ђе од гво жђа, јер си ви дио гво жђе по-
ми је ша но с ка лом лон чар ским. *Дан. 2,33.
42. И што пр сти у но гу би ја ху ко је од гво-

жђа ко је од ка ла, цар ство ће би ти не што 
ја ко а не што тро шно.
43. А што си ви дио *гво жђе по ми је ша но 

са ка лом лон чар ским, то ће се они по-
ми је ша ти савезима чо вје чи јим, али не ће 
при  о ну ти је дан за дру го га као што се гво-
жђе не мо же сми је ша ти с ка лом. *Дан. 2,33.
44. А у ври је ме ти јех ца ре ва Бог ће не бе-

ски по диг ну ти *Цар ство ко је се до ви је ка 
не ће ра су ти, и то се Цар ство не ће оста ви-
 ти дру гом на ро ду; оно ће са тр ти и уки ну ти 
сва та цар ства, а са мо ће ста ја ти до ви је ка,

*Иса. 60,12.
45. Ка ко си ви дио гдје се од го ре од ва ли 

ка мен без ру ку и са тре гво жђе, мјед, као, 
сре бро и зла то. Бог ве ли ки ја ви ца ру што 
ће би ти по сли је; сан је исти нит, и ту ма-
че ње му вјер но.
46. Та да цар На ву хо до но сор па де на ли це 

сво је, и по кло ни се Да ни лу, и за по вје ди да 
му при не су при нос и кад.
47. Цар про го во ри Да ни лу и ре че: До и-

ста, ваш је Бог Бог над бо го ви ма и Го спо-
дар над ца ре ви ма, и ко ји об ја вљу је тај не, 
кад си мо гао от кри ти ову тај ну.
48. Та да цар уз ви си *Да ни ла, и да де му 

мно ге ве ли ке да ро ве и учи ни га го спо да-
рем свој зе мљи ва ви лон ској и по гла ва-
рем над сви јем му дра ци ма ва ви лон ским.

*Је зек. 28,3.
49. И *Да ни ло из мо ли у †ца ра, те по-

ста ви над по сло ви ма зе мље ва ви лон ске 
Се дра ха, Ми са ха и Ав де на га, а Да ни ло 
оста на дво ру ца ре ву. *Дан. 1,17. †Јер. 39,3.
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Три човјека у огњеној пећи.

3.Цар На ву хо до но сор на чи ни зла-
тан лик, ко је му ви си на бје ше 

ше зде сет ла ка та, а ши ри на шест ла ка та; 
и на мје сти га у по љу Ду ри у *зе мљи ва ви-
лон ској. 1 лакат = 45 цм  *1.О цар. 12,28.
2. И по сла цар На ву хо до но сор да са бе ру 

кне зо ве, упра ви те ље и вој во де, стар је-
ши не, ри зни ча ре, су ди је, на стој ни ке и све 
вла сте ље зе маљ ске, да до ђу да се осве ти 
лик што га по ста ви цар На ву хо до но сор.
3. Та да се ску пи ше кне зо ви, упра ви те љи 

и вој во де, стар је ши не, ри зни ча ри, су ди је, 
на стојни ци, и сви вла сте љи зе маљ ски, да 
се осве ти лик што га по ста ви цар На ву-
хо до но сор; и ста до ше пред ли ком што га 
по ста ви На ву хо до но сор.
4. А гла сник по ви ка иза гла са: На ро ди, 

пле ме на и је зи ци, ва ма се го во ри.
5. Кад чу је те рог, сви ра ле, ки та ре, харфе, 

псал ти ре, пје ва ње и сва ко ја ке свир ке, по-
па дај те и по кло ни те се злат но ме ли ку, 
ко ји по ста ви цар На ву хо до но сор.
6. А ко не би пао и по кло нио се, онај час 

би ће ба чен у пећ ог ње ну, ужа ре ну.
7. За то сви на ро ди ка ко чу ше рог, сви-

ра ле, ки та ре, харфе, псал ти ре и сва ко ја ке 
свир ке, по па да ше сви на ро ди, пле ме на 
и је зи ци, и по кло ни ше се злат но ме ли ку 
ко ји по ста ви цар На ву хо до но сор.
8. А не ки Хал де ји тај час до ђо ше и ту-

жи ше Је вре је,
9. И про го во ри ше и ре ко ше ца ру На ву-

хо до но со ру: Ца ре, да си жив до ви је ка!
10. Ти си, ца ре, за по вје дио, сва ки ко чу је 

рог, сви ра ле, ки та ре, харфе, псал ти ре, и 
пје ва ње и сва ко ја ке свир ке, да пад не и 
по кло ни се злат но ме ли ку;
11. А ко не би пао и по кло нио се, да се 

ба ци у пећ ог ње ну, ужа ре ну.
12. А има ју љу ди Је вре ји, ко је си по ста-

вио над по сло ви ма *зе мље ва ви лон-
ске, Се драх, Ми сах и Ав де на го; ти љу ди, 
†ца ре, не ха ју за те, не по шту ју тво је бо-
го ве, и не кла ња ју се злат ном ли ку, ко ји си 
по ста вио. *Дан. 2,49. †Јест. 3,8.
13. Та да На ву хо до но сор у гње ву и љу-

ти ни за по вје ди да до ве ду Се дра ха, Ми-

са ха и Ав де на га. И до ве до ше те љу де пред 
ца ра.
14. На ву хо до но сор про го во ри и ре че 

им: Је ли исти на, Се дра ше, Ми са ше и Ав-
де на го, да ви не слу жи те мо јим бо го ви ма 
и да се не кла ња те злат но ме ли ку ко ји по-
ста вих?
15. Је сте ли, да кле, го то ви, кад чу је те рог, 

сви ра ле, ки та ре, харфе, псал ти ре и пје-
ва ње и сва ко ја ке свир ке, да пад не те и по-
кло ни те се ли ку ко ји на чи них? Ако ли се 
не по кло ни те, онај час би ће те ба че ни у 
пећ ог ње ну, ужа ре ну; а ко ји је бог што ће 
вас из ба ви ти из мо јих ру ку?
16. Од го во ри ше Се драх, Ми сах и Ав де-

на го, и ре ко ше ца ру На ву хо до но со ру: Ни-
 је нам потребно да ти од го во ри мо на то.
17. Ево, Бог наш, ко је му ми слу жи мо, 

мо же нас из ба ви ти из пе ћи ог ње не, ужа-
ре не; и из ба ви ће нас из тво јих ру ку, ца ре.
18. А и да не би, знај, ца ре, да бо го ви ма 

тво јим не ће мо слу жи ти ни ти ће мо се по-
кло ни ти злат ном ли ку, ко ји си по ста вио.
19. Та да се На ву хо до но сор на пу ни гње ва, 

и ли це му се про ми је ни на *Се дра ха, Ми-
са ха и Ав де на га, и од го ва ра ју ћи за по-
вје ди да се ужа ри пећ се дам пу та већ ма 
не го што бје ше оби чај. *Дан. 3,22.
20. И за по вје ди нај ја чим љу ди ма што би-

ја ху у вој сци ње го вој да све жу Се дра ха, 
Ми са ха и Ав де на га, и да их ба це у пећ ог-
ње ну, ужа ре ну.
21. Та да све за ше оне љу де у пла шти ма 

њи хо ви јем и у обу ћи и под ка па ма и у 
све му оди је лу њи хо ву, и ба ци ше их у пећ 
ог ње ну, ужа ре ну.
22. Ка ко за по ви јест ца ре ва бје ше хит на 

и пећ вр ло ужа ре на, пла мен ог ње ни уби 
оне љу де ко ји ба ца ху Се дра ха, Ми са ха и 
Ав де на га.
23. А та три чо вје ка, Се драх, Ми сах и 

Ав де на го, па до ше усред пе ћи ог ње не, 
ужа ре не.
24. Та да се пре па де цар На ву хо до но сор, 

и бр же устав про го во ри и ре че сво јим 
дво ра ни ма: Не ба ци смо ли три чо вје ка 
све за на у огањ? Од го во ри ше и ре ко ше 
ца ру: Да, ца ре.
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25. Од го во ри и ре че: Ено, ви дим че ти ри 
чо вје ка одри је ше на гдје хо де по сред ог ња 
и ни је им ни шта, и че твр ти као да је Син 
Бож ји.
26. Та да при сту пи На ву хо до но сор на 

вра та ог ње ној пе ћи ужа ре ној, и про го-
во ри и ре че: Се дра ше, Ми са ше и Ав де-
на го, слу ге Бо га Ви шње га, изи ђи те и хо-
ди те. Та да Се драх, Ми сах и Ав де на го изи-
ђо ше исред ог ња.
27. И са бра ше се кне зо ви и упра ви те љи и 

вој во де и ви јећ ни ци ца ре ви, и ви дје ше те 
љу де гдје им ти је лу огањ ни шта не мо же, 
ни ти им се ко са на гла ви опа ли, ни ти им 
се пла шти што про ми је ни ше, ни ти за дах 
од ог ња при о ну за њих.
28. Про го во ри На ву хо до но сор и ре че: Да 

је бла го сло вен Бог Се дра хов, Ми са хов и 
Ав де на гов, ко ји по сла *ан ђе ла сво је га и из-
ба ви слу ге сво је, ко је се у Њ по у зда ше и не 
по слу ша ше за по ви је сти ца ре ве и да до ше 
тје ле са сво ја да не би слу жи ли ни ти се по-
кло ни ли дру гом бо гу осим сво је га Бо га.

*Дје ла 12,11.
29. За то за по ви је дам да се сва ки ко је га 

му дра го на ро да и пле ме на и је зи ка, ко ји 
би по ху лио на Бо га Се дра хо ва, Ми са хо ва 
и Ав де на го ва, да се иси је че и ку ћа да му 
бу де бу ни ште, јер не ма дру го га бо га ко ји 
мо же та ко из ба ви ти.
30. Та да цар уз ви си Се дра ха, Ми са ха и 

Ав де на га у зе мљи ва ви лон ској.

Навуходоносор објављује свој
други сан. Данилово објашњење. 

Цар губи ум и понижава се.

4.Цар На ву хо до но сор сви јем на-
ро ди ма, пле ме ни ма и је зи ци ма 

што су по свој зе мљи: Мир да вам се 
умно жи.
2. Сви дје ми се да об ја вим зна ке и чу де са 

што ми учи ни Бог Ви шњи.
3. Зна ци Ње го ви ка ко су ве ли ки, и чу де-

 са Ње го ва ка ко су сил на! Цар ство је Ње-
го во цар ство вјеч но, и власт Ње го ва од 
ко ље на до ко ље на.
4. Ја На ву хо до но сор би јах ми ран у ку ћи 

сво јој и цва ти јах у дво ру свом.
5. Усних сан, ко ји ме упла ши, и ми сли на 

по сте љи мо јој и утва ре гла ве мо је уз не-
ми ри ше ме.

6. И за по вје дих да се до ве ду пре да ме 
сви му дра ци ва ви лон ски да ми ка жу што 
зна чи сан.
7. Та да до ђо ше вра ча ри, звје зда ри, Хал-

де ји и га та ри, и при по вје дих им сан, али 
ми не мо го ше ка за ти што зна чи.
8. Нај по сли је до ђе пре да ме Да ни ло, ко ји 

се зо ве Вал та сар по име ну бо га мо је га, и у 
коме је Дух Све тога Бо га, и при по вје дих 
му сан:
9. Вал та са ре, по гла ва ре вра ча ри ма, знам 

да је Дух Све тога Бо га у те би и ни ка ква 
тај на ни је ти те шка; ка жи сан мој што сам 
снио и шта зна чи.
10. А утва ра гла ве мо је на по сте љи мо-

јој бје ше: Ви дјех, гле, др во усред *зе мље, и 
ви си на му ве ли ка. виђење  *Дан. 4,20.
11. Др во бје ше ве ли ко и ја ко, и ви си на 

му до се за ше до не ба, и ви ђа ше се до кра ја 
све Зе мље.
12. Ли шће му бје ше ли је по и род оби-

лат, и на ње му бје ше хра не све му; зви јер је 
пољ ско од ма ра ше се у хла ду ње го ву, и на 
гра на ма ње го ви јем ста но ва ху пти це *не-
бе ске, и од ње га се хра ња ше сва ко ти је ло.

*Је зек. 31,6.
13. Ви дјех у утва ра ма гла ве сво је на по-

сте љи сво јој, и гле, Стра жар и *Све тац 
си ђе с †Не ба. виђењима  *Дан. 8,13. †Дан. 4,23.
14. По ви ка ја ко и ре че ова ко: По си је ци-

 те *др во, и окре ши те му гра не, по ки дај те 
му ли шће и раз мет ни те му род; не ка по-
бјег ну зви је ри ис под ње га и пти це с гра на 
ње го ви јех. *Мат. 3,10.
15. Али пањ са жи ла ма оста ви те му у зе-

мљи, у око ви ма гво зде ни јем и мје де ни јем 
у тра ви пољ ској, не ка га ква си ро са не бе-
ска и дио да му је са зви јер јем од тра ве зе-
маљ ске.
16. Ср це чо вје чи је не ка му се про ми је ни, 

и ср це жи во тињ ско не ка му се да, и се дам 
вре ме на не ка про ђе пре ко ње га.
17. То су од ре ди ли Стра жа ри и из ре кли 

Све ти да би по зна ли жи ви да Ви шњи 
вла да цар ством људ ским, и да је га ко ме 
хо ће, и *по ста вља над њим нај ни же га из-
ме ђу љу ди. *Дан. 2,21.
18. Тај сан сних ја цар На ву хо до но сор; а 

ти, Вал та са ре, ка жи шта зна чи, јер ни је-
дан му д рац у цар ству мом не мо же да ми 
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ка же шта зна чи; а ти мо жеш, јер је у те би 
Дух Све то га Бо га.
19. Та да *Да ни ло, ко ји се зва ше Вал та сар, 

оста у чу ду за је дан са хат, и ми сли га уз не-
ми ра ва ху. А цар про го во ри и ре че: Вал-
та са ре, сан и зна че ње му да те не уз не ми-
ру је. А Вал та сар од го во ри и ре че: Го спо-
да ру мој, сан да бу де тво јим не на вид ни-
ци ма, и зна че ње ње го во не при ја те љи ма 
тво јим. *Дан. 7,15.  противницима
20. Др во што си ви дио, ве ли ко и ја ко, ко-

је му ви си на до се за ше до не ба и ко је се 
ви ђа ше по свој Зе мљи,
21. Ко је му ли шће бје ше ли је по и род оби-

лан, и на коме бје ше хра не све му, под ко-
јим ста но ва ше зви јер је пољ ско и на гра-
на ма му сје ђа ху пти це не бе ске,
22. То си ти, *ца ре, ко ји си ве лик и си лан, 

и ве ли чи на је тво ја ви со ка и до се же до 
не ба и власт тво ја до кра је ва зе маљ ских.

*Јер. 27,6.
23. А што цар ви дје Стра жа ра и Све ца 

гдје сла жа ше с Не ба и го во ра ше: По си је-
ци те др во и по три те га, али му пањ са жи-
ла ма оста ви те у зе мљи у око ви ма гво зде-
ни јем и мје де ни јем у тра ви пољ ској, да га 
ква си ро са *не бе ска, и са зви јер јем пољ-
ским не ка му је дио до кле се дам вре ме на 
про ђе пре ко ње га, *Дан. 5,21.
24. Ово зна чи, ца ре, и ово је на ред ба Ви-

шње га ко ја ће се из вр ши ти на мом го спо-
да ру ца ру:
25. Би ћеш прог нан из ме ђу љу ди, и са зви-

је ри ма ћеш пољ ским жи вје ти, и хра ни ће 
те тра вом као го ве да, и ро са ће те не бе ска 
ква си ти, и се дам ће вре ме на про ћи пре ко 
те бе до кле по знаш да Ви шњи вла да цар-
ством људ ским и да је га ко ме хо ће.
26. А што се ре че да се оста ви пањ са жи-

ла ма од др ве та, цар ство ће ти оста ти, кад 
по знаш да Не бе са вла да ју.
27. За то, ца ре, да ти је уго дан мој свјет, 

опро сти се *гри је ха сво јих прав дом, и 
бе за ко ња сво јих ми ло шћу пре ма не вољ-
ни ма, еда би ти се про ду жио мир.

*1.Пе тр. 4,8.
28. Све ово до ђе на ца ра На ву хо до но-

со ра.
29. По сли је два на ест мје се ци хо да ше по 

цар ском дво ру у Ва ви ло ну.

30. И про го во ри цар и ре че: Ни је ли то 
Ва ви лон ве ли ки што га ја са зи дах ја ком 
си лом сво јом да је сто ли ца цар ска и сла ва 
*ве ли чан ству мо је му? *Иса. 26,10.
31. Те ри је чи још бје ху у усти ма ца ру, а 

глас до ђе с не ба: Те би се го во ри, ца ре На-
ву хо до но со ре: Цар ство се узе од те бе.
32. И би ћеш прог нан из ме ђу љу ди, и жи-

вје ћеш са зви јер јем пољ ским, хра ни ће те 
тра вом као го ве да, и се дам ће вре ме на 
про ћи пре ко те бе до кле по знаш да Ви-
шњи вла да цар ством људ ским и да је га 
ко ме хо ће.
33. У тај час ис пу ни се та ри јеч на На ву  хо-

до но со ру; и би прог нан из ме ђу љу ди и је де 
тра ву као го ве да, и ро са *не бе ска ква си му 
ти је ло да му на ра сте коса као пе ра у ор ла и 
нок ти као у пти ца. *Дан. 4,25.
34. Али по сли је то га вре ме на ја На ву хо-

до но сор по ди гох очи сво је к *не бу, и ум 
мој вра ти ми се, и бла го сло вих Ви шње га, 
и хва лих и сла вих Оно га ко ји жи ви до-
ви је ка, чи ја је власт власт вјеч на и чи је је 
†цар ство од ко ље на до ко ље на;

*Дан. 12,7. †Лу ка 1,33.
35. И сви ста нов ни ци зе маљ ски ни шта 

ни је су пре ма Ње му, и ра ди шта хо ће с вој-
ском не бе ском и са ста нов ни ци ма зе маљ-
ским, и не ма ни ко га да би Му ру ку уста-
вио и ре као му: Шта ра диш?
36. У то ври је ме ум мој вра ти ми се, и 

на сла ву цар ства мо је га вра ти ми се ве-
ли чанство мо је и свје тлост мо ја; и дво-
ра ни мо ји и кне зо ви мо ји по тра жи ше ме, 
и утвр дих се у цар ству свом, и до да ми се 
ви ше ве ли чан ства.
37. Са да ја На ву хо до но сор хва лим, уз-

ви шу јем и сла вим Ца ра не бе ско га, чи ја 
су сва дје ла исти на и чи ји су пу те ви пра-
вед ни и ко ји мо же обо ри ти оне ко ји хо де 
по но си то.

Валтасарова гозба;
необично писмо на зиду. 

Данило га објашњава.

5.Цар Вал та сар учи ни ве ли ку *го-
збу ти су ћи кне зо ва сво јих, и 

пи ја ше †ви но пред ти су ћом њих.
*Јест. 1,3. †На ум 1,10.

2. На пив се ви на Вал та сар за по вје ди да се 
до не су су до ви злат ни и сре бр ни, ко је бје ше 
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од нио На ву хо до но сор отац му из цр кве 
је ру са лим ске, да из њих пи ју цар и кне зо ви 
му, и же не ње го ве и ино че ње го ве. Храма
3. И до не со ше злат не су до ве ко је бје ху 

од ни је ли из цр кве до ма Го спод ње га у Је-
ру са ли му, и пи ја ху из њих цар и кне зо ви 
ње го ви, же не ње го ве и ино че ње го ве;
4. Пи ја ху ви но, и хва ља ху бо го ве злат не 

и сре бр не и мје де не и др ве не и ка ме не.
5. У тај час изи ђо ше пр сти ру ке чо вје-

чи је, и пи са ху пре ма сви јет ња ку по окре-
че ном зи ду од цар ско га дво ра, и цар ви-
дје ру ку ко ја пи са ше.
6. Та да се про ми је ни ли це ца ру, и ми сли 

га ње го ве уз не ми ри ше, и по јас се око ње га 
рас па са и ко ље на му уда ра ху јед но о дру го.
7. По ви ка цар иза гла са; те до ве до ше звје-

зда ре, Хал де је и га та ре; и про го во ри цар 
и ре че му дра ци ма ва ви лон ским: Ко про-
чи та ово пи смо и ка же ми шта зна чи, онај 
ће се обу ћи у скер лет, и но си ће злат ну ве-
ри жи цу о вра ту, и би ће тре ћи го спо дар у 
цар ству. ланац
8. Та да при сту пи ше сви му дра ци ца ре ви; 

али не мо го ше про чи та ти пи сма ни ти ка-
за ти ца ру шта зна чи.
9. Та да се цар Вал та сар вр ло уз не ми ри и 

ли це му се са сви јем из ми је ни; и кне зо ви 
се ње го ви пре па до ше.
10. До ђе ца ри ца због то га што се до го ди 

*ца ру и кне зо ви ма ње го ви јем у ку ћу гдје 
бје ше го зба, и про го во ри ца ри ца и ре че: 
Ца ре, да си жив до ви је ка, да те не уз не ми-
ру ју ми сли тво је и да ти се ли це не ми је ња.

царица мајка  *Дан. 2,4.
11. Има чо вјек у твом цар ству, у коме је 

Дух Све тога Бо га; и у ври је ме оца тво-
је га на ђе се у ње га ви дје ло и ра зум и му-
дрост, ка к ва је у бо го ва, и цар На ву хо до-
но сор отац твој, *ца ре, по ста ви га гла ва-
рем вра ча ри ма, звје зда ри ма, Хал де ји ма и 
га та ри ма; *Дан. 2,11.
12. Јер ве лик дух и зна ње и ра зум за ка-

зи ва ње с но ва и по га ђа ње за го не та ка и 
раз мр ши ва ње за мр ше ни јех ства ри на ђе 
се у *Да ни ла, ко је му цар над је име Вал та-
сар; не ка са да до зо ву Да ни ла, и он ће ка-
за ти шта зна чи. *Дан. 6,3.
13. Та да *Да ни ло би до ве ден пред ца ра. 

Цар про го во ри Да ни лу и ре че: Је си ли ти 

Да ни ло из ме ђу ро бља Ју ди на ко је до ве де 
из Ју деј ске цар отац мој? *Дан. 6,13.
14. Чух за те бе да је Дух Све тога Бо га у 

те би, и ви дје ло и ра зум и му дрост ве ли ка 
да се на ђе у те бе.
15. А са да су до ве де ни пре да ме му дра ци, 

звје зда ри, да про чи та ју пи смо и ка жу ми 
шта зна чи; али не мо гу да ка жу шта то 
зна чи.
16. А за те бе ја чух да мо жеш про ту ма-

чи ти, и за мр ше не ства ри раз мр си ти. Ако, 
да кле, мо жеш про чи та ти ово пи смо и ка-
за ти ми шта зна чи, обу ћи ћеш се у скер-
лет, и злат ну ве ри жи цу но си ћеш о вра ту, 
и би ћеш тре ћи го спо дар у цар ству.
17. Та да од го во ри Да ни ло и ре че пред 

ца рем: Да ро ви тво ји не ка те би, и по дај 
дру го му по кло не сво је; а пи смо ћу ја про-
чи та ти ца ру и ка за ти шта зна чи.
18. Ца ре, Бог Ви шњи да де *цар ство и ве-

ли чи ну и сла ву и част На ву хо до но со ру 
оцу тво је му. *Дан. 2,37.
19. И од ве ли чи не ко ју му да де сви на-

ро ди, пле ме на и је зи ци дрх та ху пред 
њим и бо ја ху га се; уби ја ше ко га хо ћа ше, 
и оста вља ше у жи во ту ко га хо ћа ше, уз-
ви ши ва ше ко га хо ћа ше, и по ни жи ва ше 
ко га хо ћа ше.
20. Али ка да му се по ди же *ср це и дух 

му се по си ли у охо ло сти, би смет нут с 
цар ско га при је сто ла сво је га, и узе ше му 
сла ву. *При че 16,5.
21. И би прог нан из ме ђу љу ди и *ср це 

му по ста као у зви је ри, и стан му би ја ше 
с ди вљим ма гар ци ма, хра ни ше га тра-
вом као го ве да, и ро са не бе ска ква си му 
ти је ло, до кле по зна да Бог Ви шњи вла да 
цар ством људ ским, и ко га хо ће †по ста-
вља над њим. *2.Мој. 9,14. †Дан. 4,17.
22. А ти, Вал та са ре, си не ње гов, ни је си 

по ни зио *ср ца сво је га прем да си знао све 
ово. *Иса. 14,13.
23. Не го си се по ди гао на *Го спо да не-

бе  ско га, и су до ве до ма Ње го ва до не со-
 ше пре да те, и пи сте из њих ви но ти и 
кне зо ви тво ји, же не тво је и ино че тво је, 
и ти хва ли бо го ве сре бр не и злат не, мје-
де не, гво зде не, др ве не и ка ме не, ко ји не 
ви де ни ти чу ју ни ти ра зу ми ју, а не сла ви 
Бо га, у чи јој је ру ци ду ша тво ја и сви пу-
теви тво ји. *При че 20,24.
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24. За то од Ње га би по сла на ру ка и ово 
пи смо би на пи са но.
25. А ово је пи смо на пи са но: МЕ НЕ, 

МЕ НЕ, ТЕ КЕЛ, УФАР СИН.
26. А ово зна че те ри је чи: МЕ НЕ, бро јио 

је Бог тво је цар ство, и до кра ја из бро јио.
27. ТЕ КЕЛ, из мје рен си на мје ри лима, и 

на шао си се лак.
28. ФЕ РЕС, раз ди је ље но је *цар ство тво је, 

и да но Ми ди ја ни ма и Пер си ја ни ма.
*Језд. 1,1.

29. Та да за по вје ди Вал та сар, те обу ко ше 
Да ни ла у скер лет, и мет ну ше му злат ну 
ве ри жи цу око вра та, и про гла си ше за њ 
да је тре ћи го спо дар у цар ству.
30. Исту ноћ би уби јен Вал та сар цар хал-

дејски.
31. А *Да ри је Ми ди ја нин пре у зе †цар-

ство, и бје ше му око ше зде сет и дви је 
го ди не. *Дан. 9,1. †Дан. 5,28.

Данило у лавовској јами.

6.Сви дје се Да ри ју те по ста ви над 
цар ством сто и пе де сет упра ви-

те ља да бу ду над сви јем цар ством;
2. А над њи ма три стар је ши не, од ко јих 

је дан бје ше Да ни ло, ко ји ма ће упра ви-
те љи да ва ти ра чу не да не би ца ру би ло 
ште те.
3. А тај Да ни ло над ви ши ва ше стар је-

ши не и упра ви те ље, јер у ње му бје ше ве-
лик дух и цар ми шља ше да га по ста ви над 
сви јем цар ством сво јим.
4. Та да стар је ши не и упра ви те љи гле да ху 

ка ко би на шли што да за ба ве Да ни лу због 
цар ства; али не мо га ху на ћи за ба ве ни по-
гр је шке, јер бје ше вје ран, и не на ла жа ше 
се у ње га по гр је шке ни ма не. приговоре
5. Та да ре ко ше они љу ди: Не ће мо на ћи 

на то га Да ни ла ни шта, ако не на ђе мо што 
на њ због за ко на Бо га ње го ва.
6. Та да до ђо ше стар је ши не и упра ви те љи 

к ца ру, и ре ко ше му ова ко: Да ри је ца ре, да 
си жив до ви је ка.
7. Све стар је ши не у цар ству, по гла ва ри 

и упра ви те љи, ви јећ ни ци и вој во де до го-
во ри ше се да се по ста ви цар ска на ред ба и 
оштра за бра на да ко би се год за мо лио за 
што ко ме год бо гу или чо вје ку за три де-

сет да на осим те би, ца ре, да се ба ци у ја му 
ла вов ску.
8. За то, ца ре, по ста ви ту за бра ну и на-

пи ши да се не мо же про ми је ни ти, по *за-
ко ну мид ском и пер сиј ском, ко ји је не-
про мје нљив. *Јест. 1,19.
9. И цар Да ри је на пи са књи гу и за бра ну.
10. А Да ни ло кад до зна да је књи га на пи-

са на, оти де сво јој ку ћи, гдје би ја ху отво-
ре ни про зо ри у ње го вој со би пре ма Је-
ру са ли му, и па да ше на ко ље на сво ја три 
пу та на дан и мо ља ше се и хва лу да ва ше 
Бо гу сво је му као што чи ња ше при је.
11. Та да се са бра ше они љу ди, и на ђо ше 

Да ни ла гдје се мо ли и при па да Бо гу сво-
је му.
12. И оти до ше те ре ко ше ца ру за цар ску 

за бра ну: Ни је си ли на пи сао за по ви јест, 
да ко би се год за мо лио ко ме год бо гу или 
чо вје ку за три де сет да на, осим те би, ца ре, 
да се ба ци у ја му ла вов ску? Цар од го во ри 
и ре че: Та ко је по за ко ну мид ском и пер-
сиј ском, ко ји је не про мје нљив.
13. Та да од го во ри ше и ре ко ше ца ру: *Да-

ни ло, ко ји је из ме ђу †ро бља Ју ди на, не 
ха је за те, ‡ца ре, ни за за бра ну ко ју си на-
пи сао, не го се мо ли три пу та на дан сво-
јом мо ли твом. *Дан. 1,6. †Дан. 5,13. ‡Јест. 3,8.
14. Та да цар чув ши то ожа ло сти се вр ло, 

и на у ми да из ба ви Да ни ла, и тру ђа ше се 
до за хо да сун ча но га да га из ба ви.
15. Та да они љу ди са бра ше се код ца ра и 

ре ко ше ца ру: Знај, ца ре, да је за кон у Ми-
ди ја на и Пер си ја на да се ни ка ква за бра на 
и на ред ба, ко ју по ста ви цар, не ми је ња.
16. Та да цар ре че те до ве до ше Да ни ла и 

ба ци ше га у ја му ла вов ску; и цар про го-
во ри и ре че Да ни лу: Бог твој, ко је му без 
пре стан ка слу жиш, не ка те из ба ви.
17. И до не со ше ка мен и мет ну ше ја ми на 
вра та, и цар га за пе ча ти сво јим пр сте-

ном и пр сте ном сво јих кне зо ва да се ни-
шта не про ми је ни за Да ни ла. отвор
18. Та да оти де цар у свој двор, и пре но ћи 

не је дав ши ни ти до пу стив ши да му се до-
не се што чим би се раз ве се лио, и не мо же 
за спа ти.
19. По том цар уста ују тру ра но и оти де 

бр же к ја ми ла вов ској.
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20. И кад до ђе к ја ми, вик ну Да ни ла жа-
ло сни јем гла сом; и про го во ри цар и ре че 
Да ни лу: Да ни ло, слу го Бо га жи во га, Бог 
твој, ко је му слу жиш без пре стан ка, мо же 
ли те из ба ви ти од ла во ва?
21. Та да Да ни ло ре че ца ру: *Ца ре, да си 

жив до ви је ка! *Дан. 2,4.
22. Бог мој по сла *ан ђе ла сво је га и за-

тво ри уста ла во ви ма, те ми не на у ди ше; 
јер се на ђох чист пред Њим, а ни те би, 
†ца ре, не учи них зла.

*Дан. 3,28.  чељуст  †Јер. 37,18.
23. Та да се цар ве о ма об ра до ва то ме, и 

за по вје ди да из ва де Да ни ла из ја ме. И 
из ва ди ше Да ни ла из ја ме, и не на ђе се 
ра не на ње му, јер вје ро ва Бо гу сво је му.
24. По том за по вје ди цар, те до ве до ше 

љу де ко ји би ја ху оп ту жи ли Да ни ла, и ба-
ци ше у ја му ла вов ску њих, дје цу њи хо ву 
и же не њи хо ве; и још не до ђо ше на дно 
ја ми, а ла во ви их згра би ше и све им ко-
сти по тр ше.
25. Та да цар Да ри је пи са *сви јем на-

ро ди ма и пле ме ни ма и је зи ци ма што 
жи вља ху у свој зе мљи: Мир да вам се 
умно жи. *Дан. 4,1.
26. Од ме не је за по ви јест да се у свој др-

жа ви *цар ства мо је га свак бо ји и стра ши 
Бо га Да ни ло ва, јер је Он Бог жи ви, ко ји 
оста је до ви је ка, и цар ство се Ње го во не ће 
ра су ти, и власт ће Ње го ва би ти до кра ја;

*Дан. 2,44.
27. Он из ба вља и спа са ва, и чи ни зна ке 

и *чу де са на Не бу и на Зе мљи, Он је из ба-
вио Да ни ла од си ле ла вов ске. *Дан. 4,3.
28. И тај *Да ни ло би ја ше сре ћан за ца ро-

ва ња Да ри је ва и за ца ро ва ња †Ки ра Пер-
си јан ца. *Дан. 1,21. †Језд. 1,1.

Данило у сну види четири свјетска 
царства и вјечно царство 

Сина Човјечијега.

7.Пр ве го ди не Вал та са ра *ца ра ва-
ви лон ско га усни †Да ни ло сан и 

ви дје утва ру гла ве сво је на по сте љи; та да 
на пи са сан и при по вје ди украт ко.

*Дан. 2,28. †Дан. 8,1.
2. Да ни ло про го во ри и ре че: Ви дјех у 

утва ри сво јој но ћу, а то че ти ри вје тра не-
бе ска уда ри ше се на ве ли ком мо ру.

3. И че ти ри ве ли ке зви је ри изи ђо ше из 
мо ра, сва ка дру га чи ја.
4. Пр ва би ја ше као лав, и има ше кри ла 

ор ло ва; гле дах до кле јој се кри ла по ску-
бо ше и по ди же се са зе мље и ста де на но ге 
као чо вјек, и ср це људ ско да де јој се.

ишчупаше
5. По том, гле, дру га зви јер би ја ше као ме-

двјед, и ста де с јед не стра не, и има ше три 
ре бра у усти ма ме ђу зу би ма сво јим, и го-
во ра ше јој се: Уста ни, је ди мно го ме са.
6. По том ви дјех, и гле, дру га, као рис, 

има ше на ле ђи ма че ти ри кри ла као пти-
 ца, и че ти ри гла ве има ше зви јер, и да де 
јој се власт.
7. По том ви дјех у утва ра ма ноћ ни јем, 

и гле, че твр та зви јер, ко је се тре ба ше бо-
ја ти, стра шна и вр ло ја ка, и има ше ве ли ке 
зу бе гво зде не, је ђа ше и са ти ра ше, и га-
жа ше но га ма оста так, и раз ли ко ва ше се 
од сви јех зви је ри пре ђа шњих, и има ше 
де сет ро го ва. виђењима
8. Гле дах ро го ве, и гле, дру ги ма ли рог из-

ра сте ме ђу они је ма, и три пр ва ро га иш-
чу па ше се пред њим; и гле, очи као очи 
чо вје чи је бје ху на том ро гу, и уста ко ја го-
во ра ху ве ли ке ства ри.
9. Гле дах до кле се по ста ви ше при је сто ли, 

и *Ста рац сје де, на коме бје ше оди је ло 
би је ло као сни јег, и ко са на гла ви као чи-
ста ву на, при је сто му би ја ше као пла мен 
ог ње ни, †точ ко ви му као огањ раз го рио.

Онај који вјечно живи  *Псал. 90,2; †Језек. 1,15.
10. Ри је ка ог ње на из ла жа ше и те ци ја ше 

ис пред Ње га, *ти су ћа ти су ћа слу жа ше Му, 
и де сет ти су ћа по де сет ти су ћа ста ја ху пред 
Њим; суд сје де, и †књи ге се отво ри ше.

*Псал. 68,17. †От кр. 20,12.
11. Та да гле дах због гла са ве ли ких ри је чи 

ко је го во ра ше онај рог; и гле дах до кле не 
би уби је на *зви јер и ти је ло јој се раш чи ни 
и да де се да из го ри ог њем. *От кр. 19,20.
12. И оста ли јем зви је ри ма узе се власт, 

јер ду жи на жи во ту бје ше им од ре ђе на до 
вре ме на и до ро ка.
13. Ви дјех у утва ра ма ноћ ни јем, и гле, 

као Син Чо вјеч ји иђа ше с обла ци ма не бе-
ским, и до ђе до Стар ца и ста де пред Њим.
14. И да де Му се власт и сла ва и *цар ство 

да Му слу же сви на ро ди и пле ме на и је-
зи ци; власт је Ње го ва власт вјеч на, ко ја 
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не ће про ћи, и цар ство се Ње го во не ће 
ра су ти. *Иса. 9,7.
15. Ме ни *Да ни лу пре не мо же дух мој у 

ти је лу мом, и утва ре гла ве мо је уз не ми-
ри ше ме. *Дан. 7,28.  клону  виђења
16. При сту пих к јед но ме од они јех ко ји 

ста ја ху он дје, и за мо лих га за исти ну од 
све га то га. И про го во ри ми и ка за ми шта 
то зна чи:
17. Ове че ти ри ве ли ке зви је ри је су че-

ти ри ца ра, ко ји ће на ста ти на Зе мљи.
18. Али ће Све ци Ви шње га пре у зе ти 

*цар  ство, и др жа ће цар ство на ви јек и до-
ви је ка. *Иса. 60,12.
19. Та да за же љех зна ти исти ну о че твр-

тој *зви је ри, ко ја се раз ли ко ва ше од сви-
јех и би ја ше вр ло стра шна, и има ше зу бе 
гво зде не и нок те мје де не, и је ђа ше и са-
ти ра ше, а оста так но га ма га жа ше,

*Дан. 7,23; Дан. 7,7.  канџе
20. И о де сет *ро го ва што јој бје ху на 

гла ви, и о дру гом ко ји из ра сте и три от-
па до ше пред њим, о ро гу ко ји има ше очи 
и уста ко ја го во ра ху ве ли ке ства ри и би-
ја ше по ви ђе њу ве ћи од дру гих.

*От кр. 17,12.  хуле
21. Гле дах, и тај рог во је ва ше са Све ци ма 

и над вла ђи ва ше их,
22. До кле до ђе Ста рац, и да де се суд Све -

ци ма Ви шње га, и при спје ври је ме да Све-
 ци пре у зму цар ство. Онај који вјечно живи
23. Ова ко ре че: Че твр та *зви јер би ће че-

твр то цар ство на Зе мљи, ко је ће се раз ли-
ко ва ти од сви јех цар ста ва, и из је шће сву 
Зе мљу и по га зи ти и са тр ти. *Дан. 7,7.
24. И де сет *ро го ва је су де сет ца ре ва, 

ко ји ће на ста ти из то га цар ства, а по-
сли је њих на ста ће дру ги, и он ће се раз-
ли ко ва ти од пре ђа шњих, и по ко ри ће три 
ца ра. *От кр. 17,12.
25. И *го во ри ће ри је чи на Ви шње га, и 

по ти ра ће Све це Ви шње га, и по ми шља ће 
да про ми је ни вре ме на и за ко не; и да ће му 
се у ру ке за ври је ме и за вре ме на и за по 
вре ме на. *Откр. 13,5.  хулиће
26. По том ће сје сти суд, и узе ће му се 

власт, те ће се ис три је би ти и за тр ти са-
сви јем.
27. А *цар ство и власт и ве ли чан ство 

цар ско под сви јем не бом да ће се на-

ро ду Све та ца Ви шње га; Ње го во ће цар-
ство би ти вјеч но цар ство, и све ће вла сти 
Ње му слу жи ти и слу ша ти Га.

*Лу ка 1,33.
28. Ов дје је крај овој ри је чи. А ме не Да-

ни ла вр ло уз не ми ри ше ми сли мо је, и ли-
 це ми се све про ми је ни; али ри јеч са чу вах 
у *ср цу свом. *Лу ка 2,19.

Виђење о царству Мидском, 
Персијском и Грчком и једном цару 

немилостивом према народу Божијем.

8.Тре ће го ди не ца ро ва ња Вал та-
са ро ва по ка за се ме ни Да ни лу 

утва ра по сли је оне ко ја ми се по ка за ла 
при је. виђење
2. И ви дјех у утва ри; а бјех у Су са ну у 

гра ду ко ји је у зе мљи Ела му, кад ви дјех, и 
ви дјех у утва ри и бјех на во ди Ула ју.
3. И по ди гох очи сво је и ви дјех, и гле, ста-

ја ше крај во де ован, ко ји има ше два ро га, 
а ро го ви бје ху ви со ки, али је дан ви ши од 
дру го га, и ви ши на ра сте по сли је.
4. Ви дјех ов на гдје бо де на за пад и на сје-

вер и на југ, и ни јед на зви јер не мо га ше му 
одо ље ти, и не би ја ше ни ко га ко би из ба-
вио од ње га, не го чи ња ше што хо ћа ше, и 
оси ли.
5. А кад ја мо трах, гле, иђа ше ја рац од за-

па да по врх све зе мље а не до ти ца ше се 
зе мље; и тај ја рац има ше рог зна ме нит 
ме ђу очи ма сво јим. снажан
6. И до ђе до ов на ко ји има ше два ро га, 

ко је га ви дјех гдје сто ји крај во де, и по-
тр ча на њ гњев но си лом сво јом.
7. И ви дјех га гдје до ђе до ов на, и раз гње-

вив се на њ уда ри ов на, те му сло ми оба 
ро га и не бје ше си ле у ов ну да му одо ли, 
не го га обо ри на зе мљу и по га зи га, и не 
бје ше ни ко га да из ба ви ов на од ње га.
8. И ја рац по ста вр ло ве лик; а кад оси ли, 

сло ми се ве ли ки рог, и мје сто ње га на ра-
сто ше зна ме ни та че ти ри ро га пре ма че-
ти ри вје тра не бе ска. снажна
9. И из јед но га од њих изиђе је дан рог ма-

лен и на ра сте вр ло ве лик пре ма ју гу и ис-
то ку и пре ма Кра сној Зе мљи.
10. И на ра сте до ри до вој ске не бе ске, и 

обо ри на *зе мљу не ке од вој ске и од †зви-
је зда, и по га зи их. *Дан. 11,28. †Иса. 14,13.
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11. И на ра сте до ри до По гла ва ра тој 
вој сци, и узе Му сваг да шњу *жр тву, и 
све ти стан Ње гов обо ри. све  *2.Мој. 29,42.
12. И *вој ска би да на у от пад од жр тве 

сваг да шње, и обо ри исти ну на зе мљу, и 
што чи ња ше на пре до ва ше му. *Дан. 8,13.
13. Та да чух јед но га Све ца гдје го во ра ше, 

и је дан Све тац ре че не ко ме ко ји го во-
ра ше: До кле ће тра ја ти та утва ра за сваг-
да шњу жр тву и за от пад пу сто шни да се 
га зи Све ти ња и вој ска?
14. И ре че ми: До дви је ти су ће и три сто-

ти не да на и но ћи; он да ће се Све ти ња 
очи сти ти. обновити и посветити
15. А кад ви дјех ја Да ни ло ову утва ру, и 

за и сках да ра зу ми јем, гле, ста де пре да ме 
као чо вјек.
16. И чух глас чо вјеч ји са Ула ја, ко ји по-

ви ка и ре че: *Га ври ло, ка жи ово ме чове ку 
утва ру.

река близу престонице Вавилона  *Дан. 9,21.
17. И до ђе гдје ја ста јах; и кад до ђе упла-

ших се, и па дох на ли це сво је; а он ми ре че: 
Па зи, си не чо вјеч ји, јер је ова утва ра за 
по сљед ње ври је ме. виђење
18. А док ми он го во ра ше, ја би јах из ван 

се бе ле же ћи ни чи це на зе мљи; а он ме се 
до та че, и ис пра ви ме, те ста дох. лицем надоле
19. И ре че: Ево, ја ћу ти ка за ти шта ће 

би ти на кра ју гње ва; јер ће у од ре ђе но 
ври је ме би ти крај.
20. Ован што си га ви дио, ко ји има два 

ро га, то су ца ре ви мид ски и пер сиј ски.
21. А ру ња ви је *ја рац цар грч ки; и ве-

ли ки рог што му бје ше ме ђу очи ма, то је 
пр ви цар. *Дан. 8,5.
22. А што се он сло ми, и мје сто ње га на-

ра сто ше че ти ри, то су че ти ри цар ства, 
ко ја ће на ста ти иза то га на ро да, али не с 
ње го вом си лом.
23. А на по сље дак ца ро ва ња њи хо ва, кад 

бе за ко ни ци на вр ше мје ру, на ста ће цар 
бе сти дан и лу кав.
24. Си ла ће му би ти ја ка, али не од ње го ве 

ја чи не, и чу де сно ће пу сто ши ти, и би ће 
сре ћан и свр ши ва ће, и гу би ће сил не и 
на род Све ти. успеваће
25. И лу кав ством ње го ви јем на пре до-

ва ће при је ва ра у ње го вој ру ци, и по диг-
ну ће се у ср цу свом, и у ми ру ће по гу би ти 

мно ге, и ус та ће на Кне за над кне зо ви ма, 
али ће се по тр ти без ру ке.
26. А ре че на утва ра о да нима и но ћима 

исти на је; за то ти за пе ча ти утва ру, јер је 
за мно го вре ме на.
27. Та да ја *Да ни ло за не мо гох, и бо ло вах 

не ко ври је ме; по сли је ус тах и вр ших по-
сло ве ца ре ве; и чу дих се утва ри, али ни ко 
не до зна. *Дан. 2,48.

Данилова покајничка молитва за народ 
израиљски. Божије откривење о 

седамдесет седмица.

9.Пр ве го ди не *Да ри ја си на Асви-
ро ва од пле ме на мид ско га, ко ји 

се за ца ри над цар ством Хал деј ским,
*Дан. 5,31.

2. Пр ве го ди не ње го ва ца ро ва ња ја Да-
ни ло ра зу мјех из књи га број го ди на, ко је 
бје ше ре као Го спод Је ре ми ји про ро ку да 
ће се на вр ши ти раз ва ли на ма је ру са лим-
ским, се дам де сет го ди на.
3. И окре тох ли це сво је ка Го спо ду Бо гу 

тра же ћи Га мо ли твом и мол ба ма с по стом 
и с ко стри је ти и пе пе лом.
4. И по мо лих се Го спо ду Бо гу сво је му и 

ис по ви је да ју ћи се ре кох: О Го спо де, Бо же 
ве ли ки и стра шни, ко ји др жиш за вјет и 
ми лост они ма ко ји Те љу бе и др же за по-
ви је сти Тво је;
5. Згри је ши смо и зло чи ни смо и би смо 

без бо жни, и од мет ну смо се и от сту пи смо 
од за по ви је сти Тво јих и од за ко на Тво јих.
6. И не слу ша смо слу га Тво јих про ро ка, 

ко ји го во ра ху у Тво је име ца ре ви ма на-
шим, кне зо ви ма на шим и оци ма на шим 
и све му на ро ду зе маљ ском.
7. У Те бе је, Го спо де, прав да а у нас срам 

на ли цу, ка ко је да нас, у Ју де ја ца и у Је ру-
са ли мља на и у сви јех Изра и ља ца, ко ји су 
бли зу и ко ји су да ле ко по сви јем зе мља ма 
ку да си их ра заг нао за гри је хе њи хо ве, ко-
ји ма Ти гри је ши ше.
8. Го спо де, у нас је срам на ли цу, у ца ре ва 

на ших, у кне зо ва на ших и у ота ца на ших, 
јер Ти згри је ши смо.
9. У Го спо да је Бо га на ше га ми лост и пра-

шта ње, јер се од мет ну смо од Ње га,
10. И не слу ша смо гла са Го спо да Бо га 

сво је га да хо ди мо по за ко ни ма Ње го-
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ви   јем, ко је нам је дао пре ко слу гу сво јих 
про ро ка.
11. И сав Изра иљ пре сту пи за кон Твој, и 

от сту пи да не слу ша гла са Тво је га; за то се 
из ли на нас *про клет ство и кле тва на пи-
са на у за ко ну Мој си ја слу ге Бо жи је га, јер 
Му згри је ши смо. *5.Мој. 29,27.
12. И Он по твр ди ри је чи сво је ко је је 

го во рио за нас и за су ди је на ше, ко је су 
нам су ди ле, пу стив ши на нас зло ве ли ко, 
да та ко не би под сви јем не бом ка ко би 
у Је ру са ли му.
13. Ка ко је пи са но у за ко ну Мој си је ву, 

све то зло до ђе на нас, и опет се не мо-
ли смо Го спо ду Бо гу сво је му да би смо се 
вра ти ли од бе за ко ња сво је га и па зи ли на 
исти ну Тво ју.
14. И Го спод на ста око зла и на ве де га на 

нас; јер је пра ве дан Го спод Бог наш у сви-
јем дје ли ма сво јим ко ја чи ни, јер не слу-
ша смо гла са Ње го ва. не оклева
15. Али са да, Го спо де Бо же наш, ко ји си 

из вео на род свој из зе мље ми сир ске ру-
ком кр јеп ком, и сте као Се би име, ка ко је 
да нас, згри је ши смо, без бо жни би смо.
16. *Го спо де, по свој прав ди Тво јој не ка се 

од вра ти гњев Твој и ја рост Тво ја од гра да 
Тво је га Је ру са ли ма, све те го ре Тво је; јер 
због гри је ха на ших и бе за ко ња ота ца на-
ших Је ру са лим и Твој на род по ста руг у 
сви јех ко ји су око нас. *Јер. 50,7.
17. Са да, да кле, по слу шај, Бо же наш, мо-

ли тву слу ге сво је га и мол бе ње го ве, и 
оба сјај ли цем сво јим опу стје лу Све ти њу 
сво ју, Го спо де због имена својега.
18. Бо же мој, приг ни ухо сво је, и чуј; 

отво ри очи сво је, и ви ди пу стош на шу и 
град, на ко ји је при зва но име Тво је, јер не 
због прав де сво је не го због ве ли ке ми ло-
сти тво је па да мо пред То бом мо ле ћи се.
19. Го спо де, усли ши, Го спо де, опро сти, 

Го спо де, па зи и учи ни, не ча си, Се бе ради, 
Бо же мој, јер је Тво је име при зва но на овај 
град и на Твој на род.
20. А док ја још го во рах и мо љах се и ис-

по ви је дах гри јех свој и гри јех на ро да сво-
је га Изра и ља, и па дах мо ле ћи се пред Го-
спо дом Бо гом сво јим за све ту го ру Бо га 
сво је га,

21. Док још го во рах мо ле ћи се, онај чо-
вјек Га ври ло, ко је га ви дјех при је у утва ри, 
до ле тје бр зо и до та че ме се о ве чер њој 
жр тви.
22. И по у чи ме и го во ри са мном и ре че: 

Да ни ло, са да изи ђох да те ура зу мим.
23. У по чет ку мо ли тве тво је изи ђе ри јеч, 

и ја до ђох да ти ка жем, јер си мио; за то 
слу шај ри јеч, и ра зу миј утва ру.
24. Се дам де сет је седмица од ре ђе но тво-

 ме на ро ду и тво ме гра ду све том да се свр-
 ши при је ступ и да не ста не гри је ха и да се 
очи сти *бе за ко ње и да се до ве де вјеч на 
прав да, и да се за пе ча ти утва ра и про ро-
штво, и да се по ма же Све ти над све ти ма.

*Је зек. 35,5.  виђење
25. За то знај и ра зу миј: Откад изи ђе ри-

јеч да се Је ру са лим опет са зи да до По ма-
за ни ка Вој во де би ће се дам седмица, и ше-
зде сет и дви је седмице да се опет по гра де 
ули це и зи до ви, и то у те шко ври је ме.
26. А по сли је те ше зде сет и дви је седмице 

по гу бљен ће би ти По ма за ник и ни шта 
Му не ће оста ти; на род ће вој во дин до ћи 
и ра зо ри ти Град и Све ти њу; и крај ће му 
би ти с по то пом, и од ре ђе но ће пу сто ше-
 ње би ти до свр шет ка ра та.
27. И утвр ди ће за вјет с мно ги ма за 

седми цу да на, а у по ло ви ну седмице уки-
ну ће *жр тву и при нос; и кри ли ма мр-
ским, ко ја пу сто ше, до свр шет ка од ре ђе-
но га из ли ће се на пу стош. *Дан. 11,31.

Ново откривење после једне 
небеске појаве.

10.Тре ће го ди не *Ки ра ца ра пер-
сиј ско га об ја ви се ри јеч Да-

ни лу, ко ји се зва ше Вал та сар; и ри јеч 
бје ше исти ни та и о ве ли ким ства ри ма; и 
ра за бра ри јеч и ра зу мје утва ру. *Дан. 1,21.
2. У то ври је ме ја Да ни ло бјех у жа ло сти 

три седмице да на.
3. Је ла угод на не је дох, ни ме со ни ви но 

не уђе у мо ја уста, ни ти се на ма зах уљем 
док се не на вр ши ше три седмице да на.
4. А два де сет че твр то га да на пр во га мје-

се ца би јах на бри је гу ве ли ке ри је ке Хи-
де ке ла. Тигар
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5. И по ди гох очи сво је и ви дјех, а то је-
дан чо вјек об у чен у плат но, и *по јас бје ше 
око ње га од чи сто га зла та из Уфа за;

*Откр. 1,13-15.  можда Офир
6. А ти је ло му бје ше као хри со лит, и ли це 

му као му ња а очи му као лу че ви за па-
ље ни, а ру ке и но ге као мјед угла ђе на, а 
глас од ри је чи ње го ви јех као глас мно го га 
људ ства.
7. И ја Да ни ло сам ви дјех утва ру, а љу ди 

што би ја ху са мном не ви дје ше је, али их 
по па де страх ве лик, те по бје го ше и са-
кри ше се.
8. И остах сам, и ви дјех ту ве ли ку утва ру, 

и не оста сна ге у ме ни, и ље по та ми се на-
гр ди, и не имах сна ге. лице
9. И чух глас од ри је чи ње го ви јех, и кад 

чух глас од ри је чи ње го ви јех, из ван се бе 
па дох ни чи це, ли цем на зе мљу.
10. И гле, ру ка ме се до та че и по ди же ме 

на ко ље на мо ја и на дла но ве мо је.
11. И ре че ми: Да ни ло, ми ли чо вје че, 

слу шај ри је чи ко је ћу ти ка за ти, и ста ни 
пра во, јер сам са да по слан к те би. И кад 
ми ре че ту ри јеч, ус тах дрхћу ћи.
12. И ре че ми: Не бој се, Да ни ло, јер пр-

во га да на кад си упра вио ср це сво је да ра-
зу ми је ваш и да му чиш се бе пред Бо гом 
сво јим, усли ше не би ше ри је чи тво је, и ја 
до ђох због тво јих ри је чи.
13. Али *кнез цар ства пер сиј ско га ста ја 

ми на су прот два де сет и је дан дан; али, 
гле, Ми ха и ло је дан од пр ви јех Кне зо ва 
до ђе ми у по моћ; та ко ја не остах он дје 
код ца ре ва пер сиј ских, *Дан. 12,1.
14. И до ђох да ти ка жем шта ће би ти 

тво ме на ро ду по сли је; јер ће још би ти 
утва ра за те да не. виђења
15. И кад ми го во ра ше та ко, обо рих очи 

сво је на зе мљу и за ни је мјех.
16. И гле, као чо вјек до та че се уса на мо-

јих, и отво рих уста сво ја, и про го во рих и 
ре кох оно ме ко ји ста ја ше пре ма ме ни: Го-
спо да ру мој, од ове утва ре на ва ли ше мо ји 
бо ло ви на ме не и не ма сна ге у ме ни.
17. А ка ко мо же слу га мо је га го спо да ра 

го во ри ти с го спо да рем мо јим? Јер од 
ово га ча са у ме ни не ста сна ге и ни ди ха ње 
не оста у ме ни.

18. Та да онај што би ја ше као чо вјек опет 
ме се до та че и охра бри ме.
19. И ре че: Не бој се, ми ли чо вје че; мир 

да ти је, охра бри се, охра бри се! И до кле 
ми го во ра ше, охра брих се и ре кох: Не ка 
го во ри го спо дар мој, јер си ме охра брио.
20. А он ре че: Знаш ли за што сам до шао 

к те би? А са да ћу се вра ти ти да во ју јем на 
кне за пер сиј ско га; по том ћу оти ћи, и гле, 
до ћи ће кнез грч ки.
21. Али ћу ти ка за ти што је на пи са но 

у Књизи исти ни тој. Не ма ни ко га да ју-
нач ки ра ди са мном у том осим Ми ха и ла, 
Кне за ва ше га.

Прорицање о царевима у Персији,
о Александру Великом,

о цару јужном и сјеверном,
а особито о последњем добу.

11.И ја пр ве го ди не *Да ри ја Ми-
ди ја ни на ста дох да му по мо-

гнем, и да га пот кри је пим. *Дан. 5,31.
2. А са да ћу ти ка за ти исти ну. Ево, још 

ће три ца ра на ста ти у Пер си ји; и че твр ти 
ће би ти бо га ти ји од сви јех, и кад се укри-
је пи бо гат ством сво јим, све ће по диг ну ти 
на Грч ко цар ство.
3. По том ће на ста ти си лан цар, и вла да ће 

ве ли ком др жа вом и ра ди ће што хо ће.
4. А ка ко не ста не, *ра су ће се цар ство ње-

го во и раз ди је ли ће се у че ти ри вје тра не-
бе ска, не ме ђу на траж је ње го во ни ти с 
вла шћу ко јом је он вла дао, јер ће се цар-
ство ње го во уки ну ти и до па сти дру ги ма 
а не њи ма. *Дан. 8,8.  ново покољење
5. И цар ју жни оси ли ће, и је дан од кне-

зо ва ње го ви јех, и би ће сил ни ји од ње га, и 
вла да ће, и др жа ва ће ње го ва би ти ве ли ка.
6. И по сли је не ко ли ко го ди на они ће се 

опри ја те љи ти, и кћи ју жно га ца ра до ћи 
ће к ца ру сје вер ном да учи ни по год бу; али 
она не ће са чу ва ти си ле ми ши ци, ни ти ће 
се он одр жа ти ми ши цом сво јом, не го ће 
би ти пре да на и она и они ко ји је до ве ду 
и син ње зин и онај ко ји јој бу де по ма гао 
у то ври је ме.
7. По том ће од из дан ка из ко ри је на ње-

зи на на ста ти је дан на мје сту ње зином, 
ко ји ће до ћи с вој ском сво јом и уда ри ти 
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на гра до ве ца ра сје вер но га, и би ће их и 
осво ји ће их.
8. И бо го ве ће њи хо ве и кне зо ве њи хо ве 

са за кла ди ма њи хо ви јем дра го цје ни јем 
злат ни јем и сре бр ни јем од ни је ти у роп-
ство у Ми сир, и оста ће не ко ли ко го ди на 
ја чи од ца ра сје вер но га. посудама
9. И та ко ће цар ју жни до ћи у сво је цар-

ство, и вра ти ће се у сво ју зе мљу.
10. Али ће си но ви ње го ви за ра ти ти, и 

ску пи ће ве ли ку вој ску; и је дан ће до ћи 
из не на да, и по пла ви ти и про ћи; и вра-
тив ши се ра то ва ће до гра да ње го ва.
11. Та да ће се раз љу ти ти цар ју жни, и 

иза ћи ће и ра то ва ће с њим, с ца рем сје-
вер ни јем, и по диг ну ће ве ли ку вој ску, те 
ће му би ти да та у ру ке вој ска.
12. И кад раз би је вој ску, по ни је ће се 

*ср це ње го во, и по би ће ти су ће, али се 
не ће укри је пи ти. *2.Днев. 25,19.
13. Јер ће цар сје вер ни опет диг ну ти вој-

ску ве ћу од пр ве; и по сли је не ко ли ко го-
ди на до ћи ће с ве ли ком вој ском и с ве ли-
ким бла гом.
14. И у то ће ври је ме мно ги уста ти на 

ца ра ју жно га; и зли ков ци од тво је га на-
ро да по диг ну ће се да се по твр ди утва ра, 
и по па да ће. насилници
15. И до ћи ће цар сје вер ни, и на чи ни ће 

оп ко пе, и узе ће твр де гра до ве, и ми ши це 
ју жно га *ца ра не ће одо ље ти ни иза бра ни 
на род ње гов, ни ти ће би ти си ле да се опре.

*Псал. 33,16.
16. И онај до шав на њ чи ни ће што хо ће, 

и не ће би ти ни ко га да му се опре; и уста-
ви ће се у Кра сној *Зе мљи, ко ју ће по тр ти 
сво јом ру ком. *Дан. 8,9.
17. По том ће се окре ну ти да до ђе са си-

лом све га цар ства сво је га, али ће се по-
го ди ти с њим, и да ће му кћер за же ну да 
би га упро па стио, али се она не ће др жа ти, 
ни ти ће би ти с њим.
18. По том ће се окре ну ти на остр ва, и 

осво ји ће мно га; али ће је дан вој во да пре-
ки ну ти сра мо ту ко ју чи ни, и обо ри ће на 
њ сра мо ту ње го ву.
19. По том ће се окре ну ти ка гра до ви ма 

сво је зе мље, и спо так ну ће се и па шће, и 
не ће се ви ше на ћи. бити

20. И на ње го во ће мје сто на ста ти ко ји ће 
по сла ти на стој ни ка у сла ви цар ској; али 
ће за ма ло да на по ги ну ти без гње ва и без 
бо ја.
21. А на ње го во ће мје сто до ћи не зна тан 

чо вјек, ко ме ни је на ми је ње на част цар-
ска; али ће до ћи мир но и осво ји ће цар-
ство ла ска њем.
22. И ми ши це ко је пла ве он ће по пла-

ви ти и по ло ми ти, па и кне за с ко јим је 
учи нио вје ру.
23. Јер удру жив ши се с њим учи ни ће 

при  је ва ру, и до шав ши над вла да ће с ма-
 ло на ро да.
24. И до ћи ће мир но у род на мје ста у зе-

мљи, и учи ни ће што ни оце ви ње го ви ни 
оце ви ота ца ње го ви јех не учи ни ше, раз-
ди је ли ће им пли јен и гра беж и бла го, 
и сми шља ће ми сли на гра до ве, за не ко 
ври је ме. пљачку
25. По том ће по диг ну ти си лу сво ју и 

ср це сво је на ца ра ју жно га с ве ли ком вој-
ском; и цар ће ју жни до ћи у бој с ве ли ком 
и вр ло сил ном вој ском; али не ће одо ље ти, 
јер ће му се чи ни ти не вје ра.
26. И ко ји је ду хљеб ње гов са тр ће га; вој-

ска ће ње го ва по пла ви ти, и мно ги ће па-
сти по би је ни.
27. И *ср це ће обо ји це ца ре ва ра ди ти о 

злу, и за јед ни јем ће сто лом ла га ти; али се 
не ће из вр ши ти; јер ће крај још би ти у од-
ре ђе но ври је ме. *Псал. 12,2.
28. И та ко ће се вра ти ти у сво ју зе мљу 

с ве ли ким бла гом; и ср це ће се ње го во 
обра ти ти на све ти за вјет, и кад из вр ши, 
вра ти ће се у сво ју зе мљу.
29. У од ре ђе но ће ври је ме опет до ћи на 

југ; али дру ги пут не ће би ти као пр ви 
пут.
30. Јер ће до ћи на њ *ла ђе ки тимске, и 

он ће се оја ди ти, те ће се вра ти ти; и раз-
љу ти ће се на све ти за вјет, и из вр ши ће; 
и вра тив ши се сло жи ће се с они ма ко ји 
оста вља ју све ти за вјет. *4.Мој. 24,24.
31. И вој ска ће ста ја ти уза њ, и осквр ни ће 

све ти њу у гра ду, и уки ну ти *жр тву сваг-
да шњу и по ста ви ће гну со бу пу сто шну.

*Дан. 8,11.
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32. И ко ји су без бо жни пре ма за вје ту, он 
ће их ла ска њем от па ди ти; али на род ко ји 
по зна је Бо га сво је га охра бри ће се и из вр-
ши ће.
33. И ра зум ни у на ро ду на у чи ће мно ге, 

и па да ће од ма ча и ог ња, роп ства и гра-
бе жа мно го вре ме на. пљачке
34. Али па да ју ћи до би ће ма лу по моћ; и 

мно ги ће при ста ти с њи ма дво ли че ћи.
35. И од ра зум ни јех ће па сти не ки да би 

се оку ша ли и очи сти ли и уби је ли ли до 
ро ка, јер ће још би ти рок.
36. И тај ће цар чи ни ти што хо ће, и *по-

диг ну ће се и уз ви си ће се из над сва ко га 
бо га, и чуд но ће го во ри ти на Бо га над бо-
го ви ма, и би ће сре ћан до кле се не свр ши 
гњев, јер ће се из вр ши ти што је од ре ђе но.

*Дан. 7,8,25; 2.Сол. 2,4; Откр. 13,5,6.
37. Не ће ма ри ти ни за бо го ве сво јих ота  ца 

ни за љу бав жен ску, ни ти ће за ко га бо га 
ма ри ти, не го ће се уз ви ши ва ти на да све.

бога миљеника жена
38. И на мје сто Бо га нај сил ни је га сла ви-

 ће бо га ко је га оци ње го ви не зна ше, сла-
ви ће зла том и сре бром и дра гим ка ме њем 
и за кла ди ма.
39. И учи ни ће да гра до ви Бо га нај сил-

ни је га бу ду бо га ту ђе га; ко је по зна умно-
жи ће им сла ву и учи ни ће их го спо да ри ма 
над мно ги ма и раз ди је ли ће им зе мљу мје-
сто пла те.
40. А у по сљед ње ври је ме ју жни ће се цар 

по би ти с њим; и цар ће сје вер ни уда ри ти 
на њ као ви хор с ко ли ма и ко њи ци ма и с 
мно гим ла ђа ма, и ушав ши у зе мље по пла-
ви ће и про ћи.
41. И до ћи ће у Кра сну Зе мљу, и мно ги 

ће про па сти, а ове ће се из ба ви ти од ње-
го ви јех ру ку: Едом ска, Мо ав ска и глав ни 
дио си но ва Амо но ви јех.
42. И по сег ну ће ру ком сво јом на зе мље, и 

зе мља ми сир ска не ће умак ну ти.
43. И осво ји ће бла го у зла ту и у сре бру и 

све за кла де ми сир ске; и Ли ви ја ни и Ети о-
пља ни ићи ће за њим.
44. Али ће га гла со ви с ис то ка и са сје-

ве ра сме сти, те ће иза ћи с ве ли ким гње-
вом да по гу би и за тре мно ге.
45. И ра за пе ће ша то ре дво ра сво је га ме ђу 

мо ри ма на Кра сној све тој го ри; и кад до ђе 
к сво ме кра ју, ни ко му не ће по мо ћи.

Прорицање запечаћено.

12.А у то ће се ври је ме по диг ну ти 
*Ми ха и ло ве ли ки кнез, ко ји 

бра ни твој на род; и †би ће жа ло сно ври је-
ме, ка кво га ни је би ло от ка ко је на ро да до-
та да; и у то ће се ври је ме из ба ви ти твој на-
род, сва ки ко ји се на ђе за пи сан у Књи зи.

*Дан. 10,13. †Мат. 24,21.
2. И мно го они јех ко ји спа ва ју у пра ху 

зе маљ ском про бу ди ће се, *јед ни на жи-
вот вјеч ни а дру ги на сра мо ту и при је кор 
вјеч ни. *Јован 5,29.
3. И ра зум ни ће се *сја ти као свје тлост не-

бе ска, и ко ји мно ге при ве до ше к прав ди, 
као †зви је зде ва зда и до ви је ка.

*Мат. 13,43. †1.Кор. 15,41.
4. *А ти Да ни ло за тво ри ове ри је чи и 

†за пе ча ти ову књи гу до по сљед ње га вре-
ме на; мно ги ће пре тра жи ва ти, и зна ње ће 
се умно жи ти. *Дан. 12,9. †Откр. 10,4.
5. Та да по гле дах ја Да ни ло, и гле, ста ја ху 

дру га дво ји ца, је дан с ове стра не на бри-
је гу ри је ке, а дру ги с оне стра не на бри-
је гу ри је ке. обали
6. И је дан ре че *чо вје ку об у че но ме у 

плат  но, ко ји ста ја ше над во дом у ри је ци: 
†Кад ће би ти крај ти јем чу де си ма?

*Дан. 10,5. †Дан. 8,13.
7. И чух чо вје ка об у че но га у плат но, ко ји 

ста ја ше над во дом у ри је ци, и по ди же де-
сни цу сво ју и ље ви цу сво ју к не бу, и за-
кле се Они јем ко ји вјечно жи ви да ће се 
све ово ис пу ни ти по вре ме ну, по вре ме-
ни ма и по по вре ме на, и кад се свр ши ра-
сап си ле све то га на ро да.
8. И ја чух, али не ра зу мјех; и ре кох: Го-

спо да ру мој, ка кав ће би ти крај то ме?
9. А он ре че: Иди Да ни ло, јер су за тво-

ре не и за пе ча ће не ове ри је чи до по сљед-
ње га вре ме на.
10. Мно ги ће се очи сти ти, уби је ли ти и 

оку ша ти; а без бо жни ци ће ра ди ти без бо-
жно, ни ти ће ко ји без бо жник ра зу мје ти; 
али ће ра зум ни ра зу мје ти.
11. А од вре ме на кад се уки не жр тва ва-

зда шња и по ста ви гну со ба пу сто шна, 
би ће ти су ћа и двје ста и де ве де сет да на.
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Израиљево идолопоклонство 
и казна.

1.Ри јеч Го спод ња ко ја до ђе Оси ји 
си ну Ве и ри је ву за вре ме на Ози је, 

Јо а та ма, Аха за и Је зе ки је ца ре ва Ју ди ни-
јех и за вре ме на Је ро во а ма си на Јо а со ва 
ца ра Изра и ље ва.
2. Кад Го спод по че го во ри ти Оси ји, ре че 

Го спод Оси ји: Иди, оже ни се блудницом, 
и ро ди дјецу блуда, јер се зе мља предаде 
блу дничењу от сту пив ши од Го спо да.
3. И оти де, и узе Го ме ру кћер ди вла им ску, 

ко ја за труд ње и ро ди му си на.
4. Та да му ре че Го спод: На дје ни му име 
Је зраел; јер још ма ло, па ћу по хо ди ти крв 

је зра ел ску на до му Ју је ву и уки ну ћу цар-
ство до ма Изра и ље ва. Од Бога посађен
5. И у то ћу ври је ме сло ми ти лук Изра и-

љев у до ли ни је зра ел ској.
6. И она опет за труд ње и ро ди кћер; и Го-

спод му ре че: На дје ни јој име Ло ру ха ма; 
јер се ви ше не ћу сми ло ва ти на дом Изра-
и љев, не го ћу их уки ну ти са сви јем.
7. А на дом Ју дин сми ло ва ћу се, и из ба-

ви ћу их Го спо дом Бо гом њи хо ви јем, а 
не ћу их из ба ви ти лу ком ни ма чем ни ра-
том ни коњ има ни ко њи ци ма.
8. По том одојивши Ло ру ха му опет за-

труд ње и ро ди си на. Невољену
9. И ре че Го спод: На дје ни му име Ло а-

ми ја; јер ви ни је сте Мој на род, ни ти ћу Ја 
би ти ваш. Није народ мој
10. Али ће ипак број си но ва *Изра и ље-

ви јех би ти као пи је сак мор ски, ко ји се не 
мо же из мје ри ти ни из бро ји ти; и умје сто 
да им се ре че: Ни је сте Мој на род, ре ћи ће 
им се: Си но ви Бо га жи во га. *Рим. 9,27.
11. И са бра ће се си но ви Ју ди ни и си но ви 

Изра и ље ви ујед но, и по ста ви ће се би јед-
но га по гла ва ра и оти ћи ће из зе мље, јер 
ће би ти ве лик дан је зра ел ски.

Савез Божији с Његовијем 
народом раскинут и обновљен.

2.Ре ци те бра ћи сво јој: На ро де мој; и 
се стра ма сво јим: Воље на.

2. При те се с ма те ром сво јом, при те се, 
јер ми ни је же на, ни ти сам јој ја муж; не ка 
од ба ци блудничења сво ја од ли ца сво је га, 
и пре љу бе сво је од до ја ка сво јих, тужите се
3. Да је не бих сву као го лу и учи нио је ка-

ква је би ла онај дан кад се ро ди ла, и да је 
не бих по ста вио да бу де као пу сти ња и 
обра тио је да бу де као зе мља за су ше на, и 
умо рио је же ђу.
4. И не ћу се сми ло ва ти на дје цу ње зи ну, 

јер су дјеца блуда.
5. Јер је ма ти њи хо ва блудница, сра мо ти 

се ро ди тељ ка њи хо ва; јер го во ри: Ићи ћу 
за ми ло сни ци ма сво јим ко ји ми да ју хљеб 
мој и во ду мо ју, ву ну мо ју и лан мој, уље 
мо је и пи ће мо је.
6. За то ево Ја ћу јој за гра ди ти пут тр њем 

и за зи да ћу зи дом да не на ђе ста за сво јих.
7. И тр ча ће за сво јим ми ло сни ци ма, али 

их не ће стиг ну ти; и тра жи ће их, али их 
не ће на ћи; па ће ре ћи: идем да се вра тим 
к пр во му му жу сво је му, јер ми бје ше бо ље 
он да не го са да.
8. Јер она не зна да сам јој Ја да вао жи то 

и ви но и уље, и умно жа вао јој сре бро и 
зла то, од ко је га на чи ни ше Ва ла.
9. За то ћу узе ти на траг жи то сво је, кад 

бу де ври је ме, и ви но сво је, кад бу де ври-
је ме, и узе ћу ву ну сво ју и лан свој, ко јим 
би по кри ва ла го ло ти њу сво ју.
10. И от кри ћу ру го бу ње зи ну пред ми ло-

сни ци ма ње зи ни јем, и ни ко је не ће из ба-
ви ти из Мо је ру ке.
11. И уки ну ћу сва ку ра дост ње зи ну, свет-

ко ви не ње зи не, Мла ди не ње зи не и Су бо-
 те ње зи не и све пра зни ке ње зи не.
12. И по тр ћу чо ко те ње зи не и смо кве, за 

ко је го во ри: Пла та су ми, што ми да до ше 

12. Бла го оно ме ко ји пре тр пи и до-
че ка ти су ћу и три сто ти не и три де сет 
и пет да на.

13. А ти иди ка кра ју; и по чи ва ћеш и 
оста ћеш на ди је лу свом до свр шет ка сво-
јих да на.

КЊИ ГА ПРО РО КА ОСИ ЈЕ
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ми ло сни ци мо ји; и обра ти ћу их у шу му 
да их је де зви јер је пољ ско.
13. И по хо ди ћу на њој да не ва лим ске, у 

ко је им је ка ди ла и ки ти ла се обо ци ма и 
грив на ма, и ишла за сво јим ми ло сни-
ци ма, и Ме не за бо ра ви ла, го во ри Го спод.
14. Али ево, Ја ћу је при ма ми ти и од ве шћу 

је у *пу сти њу, и го во ри ћу с њом ли је по.
*Је зек. 20,35.

15. И да ћу јој ви но гра де ње зи не од то га 
мје ста, и *до ли ну Ахор за вра та на да њу, 
и он дје ће пје ва ти као за мла до сти сво је и 
као кад је ишла из Ми си ра.

*Исус Н. 7,26.  мјесто невоље и жалости
16. И та да ћеш ме, го во ри Го спод, зва ти: 

Му жу мој; а не ћеш Ме ви ше зва ти: Ва ле мој.
17. Јер ћу укло ни ти из уста ње зи ни јех 

име на Ва ла; и не ће им се ви ше по ми ња ти 
име на.
18. И та да ћу им учи ни ти за вјет са зви-

јер јем пољ ским и са пти ца ма не бе ским и 
с бу би на ма зе маљ ским; и по ло ми ћу лук и 
мач и рат да их не ста не у *зе мљи, и учи-
ни ћу да ле же без стра ха. *3.Мој. 26,5.
19. И за ру чи ћу те Се би до ви је ка, за ру-

чи ћу те Се би прав дом и су дом и ми ло шћу 
и ми ло ср ђем.
20. И за ру чи ћу те Се би вје ром, и по зна-

ћеш *Го спо да. *Иса. 54,13.
21. И та да ћу се ода зва ти, го во ри Го спод, 

ода зва ћу се не бе си ма, а она ће се ода-
зва ти *зе мљи. *Зах. 8,12.
22. А зе мља ће се ода зва ти жи ту и ви ну и 

уљу, а то ће се ода зва ти Је зра е лу.
23. И по си ја ћу је Се би на зе мљи, и сми-

ло ва ћу се на Ло ру ха му, и ре ћи ћу Ло а ми ји: 
Ти си мој на род, и он ће ре ћи: Бо же мој!

Божија стрпљивост најпослије 
ће обратити Његов народ.

3.По том ре че ми Го спод: Иди опет, 
љу  би же ну ко ју љу би љу бав ник, 

а она чи ни пре љу бу, као што Го спод љу би 
си но ве Изра и ље ве, а они гле да ју за ту ђим 
бо го ви ма и љу бе посвећене колаче од 
грожђа.
2. И ку пих је за пет на ест си ка ла сре бра и 

го мор и по јеч ма.
3. И ре кох јој: Сје ди код ме не ду го вре-

ме на, и не блудничи, и не бу ди дру го га; 
та ко ћу и ја би ти твој.

4. Јер ће ду го вре ме на си но ви Изра и ље ви 
сје дје ти без ца ра и без кне за и без жр тве 
и без сту па и без оплећ ка и ли ко ва.

споменика
5. По сли је ће се обра ти ти и тра жи ће Го-

спо да Бо га сво је га и Да ви да ца ра сво је га, 
и у стра ху ће при сту пи ти ка Го спо ду и 
бла го сти Ње го вој у по сљед ња вре ме на.

Говор о казни за Израиљ због 
гријехова. Опомена Јуди 

да не гријеши.

4.Чуј те ри јеч *Го спод њу, си но ви 
Изра и ље ви, јер †Го спод има 

пар бу са ста нов ни ци ма зе маљ ским; јер 
не ма исти не ни ми ло сти ни зна ња за Бо га 
у зе мљи; *Мих. 6,2. †Јер. 25,31.  спор
2. За кли њу се кри во и ла жу и уби ја ју 

и кра ду и чи не пре љу бу, за стра ни ше, и 
јед на крв сти же дру гу.
3. За то ће ту жи ти Зе мља, и што год жи  ви на 

њој пре не мо ћи ће, и зви је ри пољ ске и пти-
 це не бе ске; и ри бе ће мор ске по мри је ти.
4. Али ни ко да се не пре пи ре ни да ко га 

ко ри, јер је на род твој као они ко ји се 
пре пи ру са све ште ни ком.
5. За то ћеш па сти да њу, и с то бом ће про-

рок па сти но ћу, и по гу би ћу ма тер тво ју.
посртати

6. Из ги бе мој на род, јер је без зна ња; кад 
си ти од ба цио зна ње, и Ја ћу те бе од ба ци-
 ти да Ми не вр шиш слу жбе све ште нич ке; 
кад си за бо ра вио Бо га сво је га, и Ја ћу за-
бо ра ви ти си но ве тво је.
7. Што се ви ше мно жи ше, то Ми ви ше 

гри је ши ше; сла ву њи хо ву пре тво ри ћу у 
сра мо ту.
8. Од гри је ха на ро да Мо је га хра не се, и 

ла ко ме се на бе за ко ње њи хо во.
9. За то ће би ти све ште ни ку као на ро ду; 

по хо ди ћу га за пу те ве ње го ве и пла ти ћу 
му за дје ла ње го ва.
10. И они ће је сти, а не ће се на си ти ти; 

чиниће блуд, а не ће се мно жи ти; јер пре-
ста ше слу жи ти Го спо ду.
11. Блудничење и *ви но и ново вино оду -

зи ма ср це. *Иса. 28,7.
12. На род мој пи та др во сво је, и па ли ца 

му ње го ва од го ва ра; јер дух блуднички 
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за во ди их да чине блуд от сту пив ши од 
Бо га сво је га.
13. На врх го ра при но се жр тве, и на ху-

мо ви ма ка де под хра сто ви ма, то по ла ма 
и бри је сто ви ма, јер им је сјен до бар; за то 
блуд ниче *кће ри ва ше и сна хе ва ше чи не 
пре љу бу. *Амос 7,17.
14. Не ћу ка ра ти кће ри ва ших кад чине 

блуд, ни сна ха ва ших кад чи не пре љу бу; 
јер се они одва ја ју с блудница ма и при-
но се жр тве с не ва ља ли јем же на ма; и на-
род не ра зум ни про па шће.
15. Ако ти блудничиш, Изра и љу, не ка не 

гри је ши Ју да; и не иди те у *Гал гал ни ти 
иди те у Ве та вен, и не ку ни те се: Та ко да 
је жив Го спод. *Амос 5,5.
16. Јер је Изра иљ упо ран као упор на ју-

ни ца; са да ће их па сти Го спод као јаг ње на 
про стра ну мје сту.
17. Је фрем се удру жио с ла жни јем бо го-

ви ма; оста ви га.
18. Пи ће се њи хо во пре вр ну, јед на ко 

чине блуд; ми ло им је: Дај те. Бра ни чи су 
ње го ви сра мо та.
19. Вје тар ће их стег ну ти кри ли ма сво-

јим, и они ће се по сра ми ти од жр та ва 
сво јих.

Пријетња царствима 
Јуди и Израиљу.

5.Чуј те, све ште ни ци, и па зи, до ме 
Изра и љев, и слу шај, до ме ца рев, 

јер је ва ма суд, јер сте зам ка у Ми спи и 
мре жа ра за пе та на Та во ру.
2. Из по та је кла ше оне ко ји за ла зе; али ћу 

их ја по ка ра ти све.
3. Ја по зна јем Је фре ма и Изра иљ ни је са-

кри вен од Ме не; јер са да чиниш блуд, Је-
фре ме, Изра иљ се осквр ни.
4. Не упра вља ју дје ла сво јих да се вра те к 

Бо гу сво је му; јер је дух прељубочиначки 
у њи ма и не зна ју Го спо да.
5. И по но си тост Изра и ље ва свје до чи му 

у очи; за то ће Изра иљ и Је фрем па сти за 
бе за ко ње сво је, па шће и Ју да с њи ма.
6. Ићи ће с ов ца ма сво јим и с го ве ди ма 

сво јим да тра же Го спо да, али Га не ће на-
 ћи; укло нио се од њих.

7. Из не вје ри ше Го спо да, јер из ро ди ше 
ту ђе си но ве; за то ће их про ждри је ти за 
мје сец да на с до сто ја њем њи хо ви јем.

имањем
8. Тру би те у рог у Га ва ји, у тру бу у Ра ми; 

ви чи те у Ве та ве ну: За то бом, Ве ни ја-
ми не!
9. Је фрем ће опу стје ти у дан ка ра; об ја-

вих ме ђу пле ме ни ма Изра и ље ви јем што 
ће за ци је ло би ти.
10. Кне зо ви су Ју ди ни као они ко ји пре-

мје шта ју ме ђу; из ли ћу на њих као во ду ја-
рост сво ју.
11. Је фре му се чи ни на си ље, са тр вен је 

судом, јер од сво је во ље оти де за за по ви-
је шћу.
12. За то ћу би ти Је фре му као мо љац и као 

црв до му Ју ди ну.
13. И Је фрем ви дје бо лест сво ју и Ју да 

сво ју ра ну, и оти де Је фрем к Асир цу, и 
Ју да по сла к ца ру ко ји би га бра нио; али 
вас он не мо же ис ци је ли ти ни ти ће вас 
опро сти ти ра не ва ше.
14. Јер ћу Ја би ти као лав Је фре му, као 

*ла вић до му Ју ди ну; Ја, Ја ћу згра би ти, и 
оти ћи ћу, од ни је ћу и ни ко не ће из ба ви ти.

*Јер. 25,38.
15. Оти ћи ћу и вра ти ћу се на сво је мје сто 

до кле не при зна ју сво ју кри ви цу и по-
тра же ли це Мо је; кад бу ду у не во љи тра-
жи ће Ме.

Божија казна води 
у покајање.

6.Хо ди те да се вра ти мо Го спо ду; јер 
Он раз дри је, и ис ци је ли ће нас, 

ра ни, и за ви ће нас.
2. По вра ти ће нам жи вот до два да на, 

тре ћи дан по диг ну ће нас, и жи вје ће мо 
пред Њим.
3. Та да ће мо по зна ти Го спо да и све ће мо 

Га ви ше по зна ва ти; јер Му је из ла зак уре-
ђен као зо ра и до ћи ће нам као дажд, као 
по зни дажд ко ји на та па зе мљу.
4. Што да ти учи ним, Је фре ме? Што да 

ти учи ним, Ју до? Јер је до бро та ва ша 
као облак ју тар њи и као ро са ко ја у зо ру 
пад не, па је не ста не.
5. За то их сје кох пре ко про ро ка и уби јах 

ри је чи ма уста сво јих, и свје тлост су до ва 
тво јих изи ђе.

И
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6. Јер је Ме ни ми лост ми ла а не жр тва, 
и по зна ва ње Бо га већ ма не го жр тва па-
ље ни ца. љубав
7. Али они пре сту пи ше за вјет као Адам; 

ту Ме из не вје ри ше.
8. Га лад је град они јех ко ји чи не бе за-

ко ње, по ње му су кр ва ви тра го ви.
9. А дру жи на је све ште нич ка као че та 

ко ја до че ку је љу де, уби ја ју на пу ту у Си-
хем, чи не гр ди ло. зло
10. У до му Изра и ље ву ви дим стра хо ту; 

он дје је блудничење Је фре мо во, Изра иљ 
се осквр ни.
11. И те би је, Ју до, при пра вље на же тва, 

кад вра тим *ро бље на ро да сво је га.
*Псал. 126,1.

Јадиковање над грешнијем Израиљем 
и објављивање заслуженијех  казни.

7.Кад ли је чим Изра и ља, та да се по   ка-
зу је бе за ко ње Је фре мо во и зло  ћа 

са ма риј ска; јер чи не лаж, и лу пеж ула зи, и 
на по љу уда ра че та.
2. И не го во ре у ср цу свом да Ја пам тим 

сва ко бе за ко ње њи хо во; са да сто је око 
њих дје ла њи хо ва, пре да Мном су.
3. Не ва љал ством сво јим ве се ле ца ра и 

ла жи ма сво јим кне зо ве.
4. Сви чи не пре љу бу; као пећ су ко ју 

ужа ри хље бар, ко ји пре ста не стра жи ти 
кад за ми је си ти је сто па до кле ус ки сне.
5. На дан ца ра на ше га раз бо ље ше се кне-

зо ви од ми је ха ви на, и он пру жи ру ку 
сво ју потсмје ва чи ма.
6. Јер на за сје де сво је упра вља ју ср це сво-

 је, ко је је као пећ; хље бар њи хов спа ва ци-
је лу ноћ, ују тру го ри као пла мен ог ње ни.
7. Сви су као пећ угри ја ни и про жди ру 

сво је су ди је; сви ца ре ви њи хо ви па да ју, 
ни је дан из ме ђу њих не ви че к Ме ни.
8. Је фрем се по ми је шао с на ро ди ма; Је-

фрем је по га ча не пре вр ну та.
9. Ино стран ци је ду му си лу, а он не зна; 

си је де ко се по па да ју га, а он не зна.
10. И по но си тост Изра и ље ва свје до чи 

му у очи, али се не вра ћа ју ка Го спо ду 
Бо гу сво је му ни ти Га тра же уза све то.
11. И Је фрем је као го луб, луд, без у ман; 

зо ву Ми сир, иду у Асир ску.

12. Кад оти ду, ра за пе ћу на њих мре жу 
сво ју, као пти це не бе ске сву ћи ћу их, ка-
ра ћу их ка ко је ка зи ва но у збо ру њи хо ву.
13. Те шко њи ма, јер за ђо ше од Ме не; по-

ги бао ће им би ти, јер Ме из не вје ри ше; Ја 
их ис ку пих, а они го во ри ше на Ме лаж.
14. Ни ти Ме при зи ва ше из *ср ца сво-

је га, не го ри да ше на од ри ма сво јим; жи та 
и ви на ра ди ску пља ју ћи се от сту па ју од 
Ме не. *Иса. 29,13.
15. Кад их ка рах, укри је пих им ми ши це; 

али они ми сли ше зло на Ме.
16. Вра ћа ју се, али не к Ви шње му, по-

ста ше као лук ла жљив; кне зо ви ће њи-
хо ви по па да ти од ма ча с оби је сти је зи ка 
сво је га; то ће им би ти пот сми јех у *зе мљи 
ми сир ској. суровости  *Псал. 73,9.

Непријатељска навала и 
идолопоклонички народ.

8.Тру бу на уста, и ре ци: Као *орао 
иде на дом Го спод њи; јер пре сту-

пи ше за вјет Мој и от па ди ше се од за ко на 
Мо је га. *Јер. 48,40.
2. Изра иљ ће ви ка ти к Ме ни: Бо же мој; 

по зна је мо Те.
3. Изра иљ је оста вио до бро; не при ја тељ 

ће га го ни ти.
4. По ста вља ју ца ре ве, али не од Ме не; по-

ди жу кне зо ве, за ко је Ја не знам; од сре-
бра сво је га и од зла та сво је га гра де се би 
ли ко ве, да се ис три је бе.
5. Оста ви ло те је те ле тво је, Са ма ри јо; ја-

рост се Мо ја рас па ли ла на њих; до кле се 
не ће мо ћи очи сти ти?
6. Јер је и оно од Изра и ља; на чи нио га је 

умјет ник, и ни је Бог; те ле ће са ма риј ско 
оти ћи у ко ма де.
7. Јер си ју вје тар, па ће же ти олу ју; 

ста  бљи ке не ће има ти, кли ца не ће да ти 
бра  шна; да би и да ла, про ждри је ће га 
ту ђин ци.
8. Про ждри је ће се Изра иљ, би ће ме ђу 

на ро ди ма као суд на коме не ма ми ли не.
9. Јер оти до ше к Асир цу, ди вље му ма-

гар цу, ко ји је сам за се; Је фрем на и ма љу-
бав ни ке.
10. А што на и ма ше ме ђу на ро ди ма, Ја 

ћу их са бра ти; а већ и оку си ше ма ло због 
бре ме на *ца ра над кне зо ви ма. *Је зек. 26,7.
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11. Што умно жи Је фрем ол та ре да гри-
је ши, би ће му ол та ри на гри јех.
12. На пи сах му ве ли ке ства ри у За ко ну 

свом; али му се чи не као не што ту ђе.
13. За жр тве, ко је ми при но се, при но се 

ме со, и је ду га; *Го спод их не при ма; са да 
ће се опо ме ну ти бе за ко ња њи хо ва и по-
хо ди ће гри је хе њи хо ве; они ће се вра ти ти 
у Ми сир. *Је зек. 29,16.
14. Изра иљ за бо ра ви Твор ца сво је га, и 

са гра ди дво ро ве, и *Ју да умно жи твр де 
гра до ве; али ћу пу сти ти огањ у гра до ве 
ово ме, и спа ли ће дво ро ве оно ме. *Амос 2,5.

Радост пролази, освета је ту.

9.Не ра дуј се, Изра и љу, ве се ле ћи се 
као на ро ди, што чиниш блуд от-

сту пив ши од Бо га сво је га, ми лу јеш пла ту 
блудничку по сви јем гум ни ма жит ни јем.
2. Гум но и ка ца не ће их хра ни ти, и ново 

вино ће их пре ва ри ти.
3. Они не ће на ста ва ти у зе мљи Го спод-

њој; не го ће се вра ти ти Је фрем у Ми сир, и 
они ће је сти не чи сто  у Асир ској.
4. Не ће при но си ти Го спо ду ви на, ни ти ће 

Му би ти угод не жр тве њи хо ве, не го ће им 
би ти као хљеб они јех ко ји ту же, ко га год 
је де осквр ни ће се, јер им је хљеб за жр тве 
њи хо ве, не ће ући у дом Го спод њи.
5. Шта ће те чи ни ти на дан свет ко ви не и 

на дан пра зни ка Го спод ње га?
6. Јер гле, чак иако избегну пу сто ше ње; 

Ми сир ће их при бра ти, Мем фис ће их 
по греп сти; за кла де њи хо ве од сре бра на-
сли је ди ће ко при ва, тр ње ће им би ти у 
ша то ри ма.
7. До ђо ше да ни по хо ђе њу, до ђо ше да ни 

пла ћа њу; по зна ће Изра иљ; про ро ци су 
лу ди, без ум ни су у ко ји ма је дух, за мно-
штво бе за ко ња тво је га и ве ли ку мр жњу.
8. Стра жар је Је фре мов с Бо гом мо јим, 

про рок је зам ка пти чар ска по сви јем пу-
то ви ма ње го ви јем, мр жња је у до му Бо га 
ње го ва.
9. Ду бо ко су се по ква ри ли као у ври је ме 

га вај ско; опо ме ну ће се бе за ко ња њи хо ва, 
и по хо ди ће гри је хе њи хо ве.
10. На ђох *Изра и ља као гро жђе у пу-

сти њи; ви дјех оце ва ше као пр ве смо кве 

на др ве ту у по чет ку ње го ву; они оти до ше 
к Вел фе го ру, и одво ји ше се за сра мо том, 
и по ста ше зли као ствар коју су заволели.

*4.Мој. 25,3.  моавско божанство
11. Је фре мо ва ће сла ва од ле тје ти као 

пти ца од ро ђе ња и од утро бе и од за-
чет ка.
12. Ако ли и от хра ни си но ве сво је, Ја ћу 

их учи ни ти да бу ду без дје це, да не оста не 
ни је дан; и те шко њи ма кад от сту пим од 
њих.
13. Је фрем, кад га гле дах, бје ше као Тир, 

по са ђен на љуп ку мје сту; али ће Је фрем 
из ве сти крв ни ку си но ве сво је.
14. По дај им, Го спо де; шта ћеш им да-

 ти? По дај им утро бу по ме тљи ву и дој ке 
уса хле. неплодну
15. Сва је зло ћа њи хо ва у Гал га лу; за то 

он дје мр зим на њих; за зло ћу дје ла њи хо-
ви јех иза гна ћу их из до ма сво је га; не ћу их 
ви ше љу би ти: Сви су кне зо ви њи хо ви од-
мет ни ци.
16. Уда рен би Је фрем; ко ри јен им по-

сах ну, не ће ро ди ти ро да; ако и ро де, уби ћу 
ми ли по род утро бе њи хо ве.
17. Од ба ци ће их Бог мој, јер Га не слу-

ша ју, и ски та ће се по на ро ди ма.

Без праведности нема 
спасења.

10.Изра иљ је пра зна ло за ви но ва, 
оста вља род за се; што ви ше 

ро да има, то ви ше умно жа ва ол та ре; што 
му је бо ља зе мља, то ви ше ки ти ли ко ве.
2. Ср це им је раз ди је ље но, за то су кри ви; 

Он ће обо ри ти ол та ре њи хо ве, по ло ми ће 
ли ко ве њи хо ве.
3. Јер са да го во ре: Не ма мо ца ра; не бо ји-

 мо се Го спо да; и шта би нам учи нио цар?
4. Го во ре ри је чи ку ну ћи се ла жно кад 

задају вје ру, и казна као отровна трава 
ра сте у бра зда ма на њи ви.
5. За ју ни це ве та вен ске упла ши ће се ста-

нов ни ци са ма риј ски; јер ће за њи ма жа-
ли ти на род њи хов, и све ште ни ци њи-
хо ви, ко ји им се ра до ва ху, јер ће сла ва њи-
хо ва оти ћи од њих.
6. И он ће сам би ти од ве ден у Асир ску на 

дар *ца ру бра ни чу; Је фре ма ће по па сти 
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стид, и Изра иљ ће се осра мо ти ти на мје-
ром сво јом. *Ос. 5,13.
7. Ца ра ће са ма риј ско га не ста ти као 

пје не по врх во де.
8. И обо ри ће се ви си не авен ске, гри јех 

Изра и љев; тр ње ће и чкаљ ра сти по ол та-
ри ма њи хо ви јем, и го во ри ће го ра ма: По-
криј те нас, и ху мо ви ма: Пад ни те на нас.
9. Од вре ме на га вај ско га гри је шио си, 

Изра и љу; он дје оста ше, не сти же их у Га-
ва ји рат на бе за ко ни ке.
10. По сво јој ћу их во љи по ка ра ти, и на-

ро ди ће се ску пи ти на њих да их за ро бе за 
дво ја ко бе за ко ње њи хо во.
11. Је фрем је ју ни ца на у че на, ко ја ра до 

вр ше; али ћу јој до ћи на ли је пи врат; 
упрег ну ћу Је фре ма, Ју да ће ора ти, Ја ков 
ће по вла чи ти.
12. Сиј те *прав ду, же ће те ми лост; ори те 

кр че ви ну, јер је ври је ме да тра жи те Го-
спо да, да би до шао и по да ждио вам 
прав дом. *При че 11,18.
13. Ора сте без бо жност, же сте бе за ко ње, 

је до сте плод од ла жи; јер си се по у здао у 
свој пут, у мно штво сво јих ју на ка.
14. За то ће се по диг ну ти вре ва ме ђу тво-

јим на ро дом, и сви ће се гра до ви тво ји 
ра ско па ти као што Сал ман рас ко па Вет-
Ар вел кад би ја ше рат, мај ка би раз мр-
ска на са си но ви ма. вероватно моавски цар
15. Та ко ће вам учи ни ти Ве тиљ за ве-

ли ку зло ћу ва шу; зо ром ће по ги ну ти цар 
Изра и љев.

Усрдно Божије сажаљевање.

11.Кад *Изра иљ бје ше ди је те, љу-
бљах га, и из †Ми си ра до звах 

си на сво је га. *2.Мој. 4,22. †Мат. 2,15.
2. Ко ли ко их зва ше, то ли ко они од ла-

зи ше од њих; при но си ше жр тве Ва ли ма, 
ка ди ше ли ко вима.
3. Ја учих Је фре ма хо ди ти др же ћи га за 

ру ке, али не по зна ше да сам их Ја ли је чио.
4. Ву кох их узи ца ма чо вјеч јим, ужи ма 

љу бав ни јем; и би јах им као они ко ји им 
ски да ју ђем с че љу сти, и да вах им хра ну.
5. Не ће се вра ти ти у зе мљу ми сир ску, 

не го ће му Аси рац би ти цар, јер се не 
хтје ше обра ти ти.

6. И мач ће ста ја ти у гра до ви ма ње го-
ви јем, и по тр ће при је вор ни це ње го ве и 
про ждри је ти за на мје ре њи хо ве.
7. На род је Мој при о нуо за от пад од 

Ме не; зо ву га к Ви шње му, али се ни је дан 
не по ди же.
8. *Ка ко да те дам, Је фре ме, да те пре дам, 

Изра и љу? Ка ко да учи ним од те бе као од 
Ада ме, да те обра тим да бу деш као Се во-
јим? Ус треп та ло је ср це Мо је у Ме ни, ус-
ко ле ба ла се утро ба Мо ја од жа ло сти.

*Јер. 9,7; Ос. 6,4.
9. Не ћу из вр ши ти љу то га гње ва сво је га, 

не ћу опет за тр ти Је фре ма; јер сам Ја Бог 
а не чо вјек, Све тац усред те бе; не ћу до ћи 
на град.
10. Ићи ће они за Го спо дом; Он ће ри-

ка ти као лав; кад рик не, са стра хом ће до-
тр ча ти си но ви с мо ра;
11. Са стра хом ће до тр ча ти из Ми си ра 

као пти ца, и као го луб из зе мље Асир ске; 
и на селићу их у ку ћа ма њи хо ви јем, го-
во ри Го спод.

Прадјед Јаков углед 
својему народу.

12.Оп ко лио Ме је Је фрем лаж ју и 
дом Изра и љев при је ва ром; 

али Ју да још вла да с Бо гом и вје ран је са 
све ти ма.
2. Је фрем се хра ни вје тром, и иде за ус-

то ком; сва ки дан мно жи лаж и по ги бао; 
и хва та ју вје ру с Асир цем и но се уље у 
Ми сир. источним ветром
3. И с Ју дом има Го спод пар бу и по хо-

ди ће Ја ко ва пре ма пу те ви ма ње го ви јем, 
пла ти ће му по дје ли ма ње го ви јем. спор
4. У утро би ухва ти за пе ту бра та сво је га, 

и у си ли сво јој бо ри се с Бо гом;
5. Бо ри се с ан ђе лом, и над ја ча; пла ка, и 

мо ли му се; на ђе га у Ве ти љу, и он дје го-
во ри с на ма.
6. Али је Го спод Бог над вој ска ма, Го спод 

му је спо мен.
7. Ти, да кле, обра ти се к Бо гу сво је му, 

чу вај ми лост и прав ду, и уздај се ва зда у 
Бо га сво је га.
8. Тр го вац је Је фрем, у ру ци су му мје-

ри ла ла жна, ми ло му је да чи ни кри во.
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9. И го во ри Је фрем: Баш се обо га тих, 
сте кох бла го, ни у ком тру ду мом не ће ми 
на ћи не прав де ко ја би би ла гри јех.
10. А Ја сам Го спод Бог твој од зе мље ми-

сир ске, још ћу ти да ти да сје диш у ша то-
ри ма као о пра зни ци ма.
11. И го во ри ћу пре ко про ро ка, и умно-

жи ћу утва ре, и да ва ћу при чу пре ко 
про ро ка.
12. До и ста је Га лад *бе за ко ње, по ста ше 

са ма та шти на; у Гал га лу при но се јун це на 
жр тву, и ол та ри су им као го ми ле ка ме ња 
по бра зда ма на њи ви. *Амос 4,4.
13. И Ја ков по бје же у зе мљу сир ску, и 

Изра иљ слу жи за же ну, и за же ну чу ва 
ов це.
14. И про ро ком из ве де Го спод Изра и ља 

из Ми си ра, и про ро ком чу ва га.
15. Је фрем Га љу то раз гње ви; за то ће 

оста ви ти на ње му крв ње го ву, и вра ти ће 
му *сра мо ту ње го ву †Го спод ње гов.

*Дан. 11,18. †5.Мој. 28,37.

Спасење од смрти. 
Пропаст гријеха.

13.Кад Је фрем го во ра ше, бје-
ше страх; бје ше се уз ви сио 

у Изра и љу; али се огри је ши о *Ва ла, те 
умри је. *2.О цар. 17,16.
2. И са да јед на ко гри је ше и гра де се би 

ли ју ћи од сре бра сво је га по ра зу му сво-
је му ли ко ве, ко ји су сви дје ло умјет нич ко, 
а они го во ре за њих: Љу ди ко ји при но се 
жр тве не ка цје лу ју те о це.
3. За то ће би ти као облак ју тар њи и као 

ро са ко ја у зо ру пад не, па је не ста не, као 
пље ва, ко ју од но си вје тар с гум на, и као 
дим из дим ња ка.
4. А Ја сам Го спод Бог твој од зе мље ми-

сир ске, и Бо га осим Ме не ни је си по знао, 
и осим Ме не не ма ко би спа сао.
5. Ја те по знах у пу сти њи, у зе мљи за-

су шеној.
6. Има ју ћи до бру па шу би ја ху си ти; али 

чим се на си ти ше, по не се се ср це њи хо во, 
за то Ме за бо ра ви ше.
7. За то ћу им би ти као лав, као рис вре-

ба ћу их на пу ту.

8. Сре шћу их као ме двје ди ца ко јој узму 
ме двје ди ће, и рас тр га ћу им све ср це њи-
хо во и из је шћу их он дје као лав; зви јер је 
пољ ско рас ки ну ће их.
9. Про пао си, Изра и љу; али ти је по моћ 

у Ме ни.
10. Гдје ти је цар? Гдје је? Не ка те са чу ва 

у *сви јем гра до ви ма тво јим; гдје ли су су-
ди је тво је, за ко је си го во рио: Дај ми ца ра 
и кне зо ве? *1.Сам. 8,5; 1.Сам. 12,17.
11. Да дох ти *ца ра у гње ву свом, и узех га 

у ја ро сти сво јој. *1.Сам. 8,22.
12. Све за но је *бе за ко ње Је фре мо во, 

оста вљен је гри јех ње гов. *О Јо ву 14,17.
13. Бо ло ви као у по ро ди ље спо па шће га, 

син је не ра зу ман, јер не би то ли ко вре-
ме на остао у утро би.
14. Од гро ба ћу их из ба ви ти, од смр ти 

ћу их са чу ва ти; гдје је, смр ти, по мор твој? 
Гдје је, гро бе, по ги бао тво ја? Ка ја ње ће 
би ти са кри ве но од очи ју Мо јих.
15. Ро дан ће би ти ме ђу бра ћом сво јом; али 

ће до ћи ис точ ни вје тар, вје тар Го спод њи, 
ко ји иде од пу сти ње, и усах ну ће му из вор, 
и сту де нац ће му за су ши ти; он ће од ни-
је ти бла го од сви јех дра гих за кла да.
16. Са ма ри ја ће опу стје ти, јер се од мет ну 

од Бо га сво је га; они ће па сти од ма ча, 
дје ца ће се њи хо ва раз мр ска ти и труд не 
же не њи хо ве рас по ри ти.

Израиљево обраћење 
и процват у будућности.

14.Обра ти се, Изра и љу, ка *Го спо-
ду Бо гу сво је му, јер си пао 

због сво је га бе за ко ња. *1.Сам. 7,3.
2. Узми те са со бом ри је чи, и обра ти те се 

ка Го спо ду; ре ци те Му: Опро сти све бе-
за ко ње, и при ми до бро; и да ће мо жр тве 
уса на сво јих.
3. Аси рац нас не мо же из ба ви ти, не ће мо 

ја ха ти на коњи ма, ни ти ће мо ви ше го во-
ри ти дје лу ру ку сво јих: Бо же наш; јер у 
Те бе на ла зи ми лост си ро та.
4. Ис ци је ли ћу от пад њи хов, љу би ћу их 

дра ге во ље; јер ће се гњев Мој од вра ти ти 
од ње га.
5. Би ћу као ро са Изра и љу, про цвје та ће 

као љи љан и пу сти ће жи ле сво је као др-
ве та ли ван ска.

С
И

ТО
С

Т

КЊИ ГА ПРО РО КА ОСИ ЈЕ,  ГЛ. 12. 13. 14.



– 773 –

6. Ра ши ри ће се гра не ње го ве, и ље по та 
ће му би ти као у ма сли не и ми рис као 
ли ван ски.
7. Они ће се вра ти ти и сје дје ти под сје-

ном ње го ви јем, ра ђа ће као жи то и цвје-
та ће као ви но ва ло за; спо мен ће му би ти 
као ви но ли ван ско.

8. Је фре ме, шта ће ти ви ше идо ли? Ја ћу 
га усли ши ти и гле да ти; Ја ћу му би ти као 
је ла зе ле на; од Ме не је твој плод.
9. Ко је му дар, не ка ра зу ми је ово; и ра зу-

ман не ка по зна ово; јер су пра ви пу те ви 
Го спод њи, и пра вед ни ци ће хо ди ти по 
њи ма, а пре ступ ни ци ће па сти на њи ма.

М
УД

Р
О

С
Т

КЊИ ГА ПРО РО КА ЈО И ЛА

Напаст од скакаваца и знаци дана 
Господњега, јадиковање и молба.

1.Ри јеч Го спод ња ко ја до ђе Јо и лу 
си ну Фа ту и ло ву.

2. Чуј те, стар ци; слу шај те, сви ста нов-
ни ци зе маљ ски; је ли ова ко што би ло за 
ва ше га вре ме на или за вре ме на ва ших 
ота ца?
3. При по ви је дај те то си но ви ма сво јим, и 

си но ви ва ши сво јим си но ви ма, и њи хо ви 
си но ви по то ње му ко ље ну.
4. Што оста иза гу сје ни це из је де ска ка вац, 

и што оста иза ска кав ца из је де хрушт, и 
што оста иза хру шта из је де црв. гундељ
5. Отри је зни те се, пи ја ни це, и пла чи те; и 

ри дај те сви ко ји пи је те ви но, за но ви јем 
ви ном, јер се оте из уста ва ших.
6. Јер до ђе на зе мљу мо ју си лан на род и 

не бро јен; зу би су му као у ла ва и кут ња ци 
као у ла ви це.
7. По тре ви но ву ло зу мо ју, и смо кве мо је 

по ки да, са сви јем их огу ли и по ба ца, те им 
се гра не би је ле.
8. Ри дај као мла ди ца опа са на ко стри је ћу 

за му жем мла до сти сво је.
9. Не ста да ра и на ље ва из до ма Го спод-

ње га; ту же све ште ни ци, слу ге Го спод ње.
10. Опу стје по ље, ту жи зе мља; јер је по-

тр ве но жи то, уса хло *ви но, не ста ло уља.
*Иса. 24,7.

11. Сти ди те се ра та ри, ри дај те ви но гра-
да ри, због пше ни це и због јеч ма, јер про-
па де же тва на њи ви;
12. Ло за по сах ну и смо ква уве ну; ши пак 

и пал ма и ја бу ка и сва др ве та пољ ска по-

сах ну ше, јер не ста ра до сти из ме ђу си-
но ва људ ских.
13. Опа ши те се и пла чи те све ште ни ци; 

ри дај те ко ји слу жи те ол та ру, до ђи те, но-
ћуј те у ко стри је ти, слу ге Бо га мо је га; јер се 
не уно си у дом Бо га ва ше га дар и на љев.
14. На ре ди те пост, огла си те пра зник, 

ску пи те стар је ши не, све ста нов ни ке зе-
маљ ске, у дом *Го спо да Бо га сво је га, и ва-
пиј те ка Го спо ду: *2.Днев. 20,3.
15. Ја ох да на, јер је бли зу дан Го спод њи, и 

до ћи ће као по ги бао од Све мо гу ће га.
16. Ни је ли не ста ло хра не ис пред очи ју 

на ших, ра до сти и ве се ља из до ма Бо га на-
ше га?
17. Сје ме ис трух ну под гру да ма сво јим, 

пу сте су жит ни це, раз ва ље не спре ме, јер 
по сах ну жи то.
18. Ка ко уз ди ше сто ка, ка ко су се сме ла 

го ве да, јер не ма ју па ше; и *ов це ги ну.
*Јо на 3,7.

19. К Те би, Го спо де, ви чем, јер огањ са-
же же па ше у пу сти њи, и пла мен по па ли 
сва др ве та у по љу.
20. И зви јер је пољ ско по гле да за То бом, 

јер усах ну ше по то ци во де ни и огањ са-
же же па ше у пу сти њи.

Наставак описивања напасти од 
скакаваца. Позив на покајање. Обрицање 

новога благослова. Свети Дух.

2.Тру би те у тру бу на Си о ну, и ви-
чи те на све тој го ри Мо јој, не ка 

дрхћу сви ста нов ни ци зе маљ ски, јер иде 
дан *Го спод њи, јер је бли зу, *Авд.1.15.
2. Дан, ка да је мрак и та ма, дан, ка да је 

облак и ма гла; ка ко се зо ра ра за сти ре по-

КЊИ ГА ПРО РО КА ЈО И ЛА,  ГЛ. 1. 2.
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врх го ра, та ко иде на род ве лик и си лан, 
ка кво га ни је би ло откад је ви је ка ни ти ће 
га по сли је кад би ти од ко ље на до ко ље на.
3. Пред њим про жди ре огањ, а за њим 

па ли пла мен; зе мља је пред њим као врт 
едем ски, а за њим пу сти ња пу ста, ни шта 
не ће уте ћи од ње га.
4. На очи ма су као ко њи и тр ча ће као 

ко њи ци.
5. Ска ка ће по врх го ра то по ћу ћи као 

ко ла, пра ска ју ћи као пла мен ог ње ни ко ји 
са жи же стр њи ку, као си лан на род спре-
ман за бој.
6. Пред њим ће се пре па да ти на ро ди, 

сва ко ће ли це по цр ње ти.
7. Они ће тр ча ти као ју на ци, као вој ни ци 

ска ка ће на зид, и сва ки ће ићи сво јим пу-
тем, ни ти ће от сту па ти са сво је ста зе.
8. И је дан дру го га не ће ти ска ти, сва ки ће 

ићи сво јим пу тем, и на ма че ве на ви ру ћи 
не ће се ра ни ти. насрћући
9. По гра ду ће хо ди ти, по зи до ви ма ће тр-

ча ти, у ку ће ће се пе ти, ула зи ће кроз про-
зо ре као лу пеж.
10. Пред њи ма ће се Зе мља тре сти, не-

бе са ће се по ко ле ба ти, *Сун це ће и Мје-
сец по мрк ну ти и зви је зде ће ус тег ну ти 
свје тлост сво ју. *Иса. 13,10.
11. А *Го спод ће пу сти ти глас свој пред 

вој ском сво јом, јер ће око Ње гов би ти 
вр ло ве лик, јер ће би ти си лан онај ко ји 
ће из вр ши ти во љу Ње го ву; јер ће дан Го-
спод њи би ти ве лик и вр ло стра шан, и ко 
ће га под ни је ти? *Јер. 50,34.
12. За то још го во ри Го спод: Обра ти те се 

к Ме ни сви јем ср цем сво јим и по сте ћи и 
пла чу ћи и ту же ћи.
13. И раз де ри те *ср ца сво ја а не ха љи-

 не сво је, и обра ти те се ка †Го спо ду Бо гу 
сво је му, јер је ‡ми ло стив и жа ло стив, 
спор на гњев и оби лан ми ло ср ђем и жали 
над злом. *2.О цар. 22,19. †Јо на 4,2. ‡2.Мој. 34,6.
14. Ко зна, не ће ли се по вра ти ти и ра ска-

ја ти се, и оста ви ти иза то га *бла го слов, 
дар и на љев за †Го спо да Бо га ва ше га.

ражалити  *Иса. 65,8. †Соф. 2,3.
15. Тру би те у тру бу на Си о ну, на ре ди те 

пост, про гла си те свет ко ви ну.

16. Са бе ри те на род, осве штај те са бор, 
ску пи те стар це, са бе ри те *дје цу и ко ја си-
са ју; же ник не ка изи ђе из сво је кли је ти и 
не вје ста из ло жни це сво је. *2.Днев. 20,13.
17. Из ме ђу три је ма и ол та ра не ка пла чу 

све ште ни ци, слу ге Го спод ње, и не ка ре ку: 
Про сти, *Го спо де, на ро ду сво је му, и не дај 
на сљед ства сво је га под сра мо ту, да њим 
обла да ју на ро ди; за што да ре ку у на ро-
ди ма: Гдје им је Бог? *Иса. 37,20; 2.Мој. 32,11.
18. И *Го спод ће рев но ва ти за зе мљу 

сво ју и по жа ли ће на род свој. *5.Мој. 32,36.
19. И *Го спод ће од го во ри ти и ре ћи ће 

сво ме на ро ду: Ево, Ја ћу вам по сла ти жи та 
и ви на и уља, и би ће те га си ти, и не ћу вас 
ви ше да ти под сра мо ту ме ђу на ро ди ма.

*Мал. 3,10.
20. Јер ћу уда љи ти од вас Сје вер ца, и ода-

гна ти га у *зе мљу су ху и пу сту, пред њу 
че ту ње го ву у Ис точ но мо ре а зад њу у 
мо ре За пад но, и по диг ну ће се смрад 
ње гов, и тру леж ће се ње гова по диг ну ти, 
(по што учи ни ве ли ке ства ри).

*2.Мој. 10,19.  Мртво море  Средоземно море
21. Не бој се, Зе мљо, ра дуј се и ве се ли се, 

јер ће Го спод учи ни ти ве ли ке ства ри.
22. Не бој те се, зви је ри пољ ске; јер ће се 

зе ле ње ти па си шта у пу сти њи и др ве та ће 
но си ти род свој, смо ква ће и ло за ви но ва 
да ва ти си лу сво ју.
23. И ви, си но ви си он ски, ра дуј те се и 

ве се ли те се у *Го спо ду Бо гу сво јем, јер ће 
вам да ти †дажд на ври је ме, и спу сти ће 
вам дажд ра ни и по зни на ври је ме.

*Зах. 10,7. †3.Мој. 26,4.
24. И гум на ће се на пу ни ти жи та, а ка це 

ће се пре ље ва ти ви ном и уљем.
25. И на кна ди ћу вам го ди не ко је из је де 

ска ка вац, хрушт и црв и гу сје ни ца, ве-
ли ка вој ска мо ја, ко ју слах на вас. гундељ
26. И је шће те из о би ла, и би ће те си ти и 

хва ли ће те име Го спо да Бо га сво је га, ко ји 
учи ни с ва ма чу де са, и на род мој не ће се 
по сра ми ти до ви је ка.
27. И по зна ће те да сам Ја усред Изра и ља, 

и да сам Ја *Го спод Бог ваш, и да не ма 
друго га, и на род Мој не ће се по сра ми ти 
до ви је ка. *Иса. 45,5.
28. И по сли је ћу из ли ти Духа својега на 

сва ко ти је ло, и про ри ца ће си но ви ва ши 
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и *кће ри ва ше, стар ци ће ва ши са ња ти 
сне, мла ди ћи ће ва ши ви ђа ти утва ре.

*Дје ла 21,9.
29. И на слу ге ћу и на слу шки ње у оне 

да не из ли ти Духа својега;
30. И учи ни ћу чу де са на не бу и на Зе-

мљи, крв и огањ и пу ше ње ди ма.
31. Сун це ће се пре тво ри ти у та му и Мје-

сец у крв при је не го до ђе ве ли ки и стра-
шни дан Го спод њи.
32. И сва ки ко ји при зо ве име *Го спод ње 

спа шће се; јер ће на го ри †Си о ну и у Је-
ру са ли му би ти спа се ње, као што је ре као 
‡Го спод, и у Остат ку ко ји по зо ве Го спод.

*Иса. 4,2. †Иса. 46,13. ‡Иса. 11,11.

Казна Божија над непријатељем. 
Спасење и благовање народа Божијега.

3.Јер, гле, у оне да не и у оно ври је ме, 
кад вра тим ро бље Ју ди но и Је ру са-

лим ско,
2. Са бра ћу све на ро де, и све шћу их у до-

ли ну Јо са фа то ву, и он дје ћу се су ди ти с 
њи ма за свој на род и за на сљед ство сво је 
Изра и ља, ко је га ра си ја ше ме ђу на ро де и 
раз ди је ли ше зе мљу Мо ју;
3. И за Мој на род ба ца ше ждри јеб, и да-

ва ше ди је те за блудницу, и про да ва ше 
дје вој ку за ви но, те пи ше.
4. И шта хо ће те ви са Мном, Ти ре и Си-

до не, и сви кра је ви па ле стин ски? Хо ће те 
ли да Ми пла ти те, и хо ће те ли да Ми вра-
ти те? Од мах ћу вам без окли је ва ња пла-
ти ти пла ту ва шу на ва шу гла ву.
5. Јер узе сте сре бро Мо је и зла то Мо је, и 

нај љеп ше за кла де Мо је уне со сте у сво је 
цр кве. храмове
6. И си но ве Ју ди не и си но ве је ру са лим-

ске про да до сте си но ви ма грч ким да би-
сте их отје ра ли да ле ко од ме ђе њи хо ве.
7. Ево, Ја ћу их диг ну ти с мје ста ку да их 

про да до сте, и пла ти ћу вам пла ту ва шу на 
ва шу гла ву.
8. И про да ћу ва ше си но ве и ва ше кће ри 

у ру ке си но ви ма Ју ди ни јем, и они ће их 
про да ти Са веј ци ма у на род даљ ни, јер 
Го спод ре че.

9. Об ја ви те ово по на ро ди ма, огла си те 
рат, по диг ни те ју на ке не ка до ђу и иду сви 
вој ни ци.
10. Рас куј те ра о ни ке сво је на *ма че ве, 

и ср по ве сво је на ко пља; ко је слаб, не ка 
ре че: Ју нак сам. *Иса. 2,4.
11. Ску пи те се и хо ди те, сви на ро ди уна-

о ко ло, и са бе ри те се; та мо све ди, Го спо де, 
ју на ке сво је.
12. Не ка се по диг ну и до ђу на ро ди у *до-

ли ну Јо са фа то ву; јер ћу он дје сје сти да су-
дим сви јем на ро ди ма уна о ко ло.

*2.Днев. 20,26.
13. *За мах ни те ср пом, јер је же тва узре ла; 

хо ди те, си ђи те, јер је ти је сак пун, ка це се 
пре ље ва ју; јер је зло ћа њи хо ва ве ли ка.

*Откр. 14,15.  преса
14. Го ми ле, го ми ле у до ли ни суд ској; јер 

је дан Го спод њи бли зу у до ли ни суд ској.
15. *Сун це ће и Мје сец по мрк ну ти, и зви-

је зде ће ус тег ну ти сво ју свје тлост.
*Јоило 2,10.

16. И *Го спод ће загрмјети са †Си о на, и из 
Је ру са ли ма ће пу сти ти глас свој, и за тре-
шће се не бо и Зе мља; али ће Го спод би ти 
Уто чи ште сво ме наро ду и Кр је пост си но-
ви ма Изра и ље ви јем. *Јер. 25,30. †Амос 1,2.
17. И по зна ће те да сам Ја Го спод Бог ваш, 

ко ји на ста вам у Си о ну, у све тој го ри сво-
јој; и Је ру са лим ће би ти свет, и ту ђин ци 
не ће ви ше ићи по ње му.
18. И та да ће го ре ка па ти слат ким ви ном, 

и ху мо ви ће се то пи ти од мли је ка, и сви-
јем по то ци ма Ју ди ни јем те ћи ће во да, и 
иза ћи ће из вор из до ма Го спод ње га и на-
то пи ће до ли ну Си тим.
19. Ми сир ће опу стје ти, и Едом ска ће 

би ти пу ста пу сти ња за на си ље учи ње но 
си но ви ма Ју ди ни јем, јер про ли ше крв 
пра ву у зе мљи њи хо вој.
20. А Ју да ће ста ја ти до ви је ка и Је ру са-

лим од ко ље на до ко ље на.
21. И очи сти ћу крв њи хо ву, ко ју не очи-

стих; и *Го спод ће на ста ва ти у Си о ну.
*Је зек. 48,35.
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О казни сусједа Израиљевих.

1.Ри је чи Амо са ко ји би ја ше из ме ђу 
па сти ра из *Те ку је, што ви дје за 

Изра и ља за вре ме на †Ози је ца ра Ју ди на 
и за вре ме на Је ро во а ма си на Јо а со ва ца ра 
Изра и ље ва, дви је го ди не при је ‡тру са.

*2.Сам. 14,2. †Ос. 1,1. ‡Зах. 14,5.
2. Ре че да кле: Го спод ће *рик ну ти са Си-

о на, и из Је ру са ли ма ће пу сти ти глас свој, 
и ту жи ће ста но ви па стир ски и по су ши ће 
се врх Кар ми лу. загрмјети  *Јер. 25,30.
3. Ова ко ве ли Го спод: За три зла и за че ти-

 ри што учи ни *Да ма ск, не ћу му опро сти ти, 
јер вр хо ше Га лад гво зде ном бра ном.

*Иса. 17,1.  справа за равнање орања; дрљача
4. Не го ћу пу сти ти огањ у дом Аза и лов, 

те ће про ждри је ти дво ро ве Ве н-А да до ве.
5. И по ло ми ћу при је вор ни це Да ма ску, и 

ис три је би ћу ста нов ни ке из по ља Аве на, 
и оно га ко ји др жи па ли цу из до ма Еде-
но ва, и *оти ћи ће у роп ство на род сир ски 
у Кир, ве ли Го спод. *2.О цар. 16,9.
6. Ова ко ве ли Го спод: За три зла и за че -

ти  ри што учи ни *Га за, не ћу јој опро-
сти ти, јер их за ро би ше са сви јем и пре да-
до ше Едом ци ма. *2. Днев. 28,18.
7. Не го ћу пу сти ти огањ у зи до ве Га зи, те 

ће јој про ждри је ти дво ро ве.
8. И ис три је би ћу ста нов ни ке из Азо та и 

оно га ко ји др жи па ли цу из Аска ло на, и 
окре ну ћу ру ку сво ју на Ака рон, и из ги-
ну ће оста так фи ли стеј ски, ве ли Го спод 
Го спод.
9. Ова ко ве ли Го спод: За три зла и за че-

ти ри што учи ни Тир, не ћу му опро сти ти, 
јер са свијем да до ше изгнанике у роп ство 
Едом ци ма и не сје ћа ше се брат ске вје ре.
10. Не го ћу пу сти ти огањ у зи до ве Ти ру, 

те ће про ждри је ти дво ро ве ње го ве.
11. Ова ко ве ли Го спод: За три зла и за че-

ти ри што учи ни *Едом, не ћу му опро сти ти, 
јер го ни †бра та сво је га ма чем по трв ши у 
се би све жа ље ње, и гњев ње гов раз ди ре 
јед на ко, и срд њу сво ју др жи уви јек.

*Мал. 1,4. †5.Мој. 23,7.
12. Не го ћу пу сти ти огањ у Те ман, и про-

ждри је ће дво ре у Во со ри.

13. Ова ко ве ли *Го спод: За три зла и за че-
ти ри што учи ни ше си но ви Амо но ви, не ћу 
им опро сти ти, јер па ра ше труд не же не у 
Га ла ду да ра ши ре ме ђу сво ју. *Јер. 49,1.
14. Не го ћу за па ли ти огањ у зи до ви ма 

*Ра ви, те ће јој про ждри је ти дво ро ве с 
ви ком у дан бо ја и с бу ром у дан ви хо ра.

*5.Мој. 3,11.
15. И цар ће њи хов оти ћи у *роп ство, он 

и кне зо ви ње го ви с њим, ве ли Го спод.
*Јер. 49,3.

О казни над Моавом, Јудом и Израиљем.

2.Ова ко ве ли *Го спод: За три зла 
и за че ти ри што учи ни Мо ав, 

не ћу му опро сти ти, јер са же же ко сти 
ца ра едом ско га у креч. *Је зек. 25,8.
2. Не го ћу пу сти ти огањ на Мо а ва, те ће 

про ждри је ти дво ро ве у Ка ри о ту, и Мо ав 
ће по ги ну ти с вре вом, с ви ком и с гла сом 
труб ни јем.
3. И ис три је би ћу су ди ју из ње га и све кне-

зо ве ње го ве по би ћу с њим, ве ли Го спод.
4. Ова ко ве ли Го спод: За три зла и за 

че ти ри што учи ни Ју да, не ћу му опро-
сти ти, јер пре зре ше за кон Го спод њи и 
уре да ба Ње го ви јех не др жа ше, и пре-
ва ри ше се ла жи ма сво јим, за ко ји ма хо-
ди ше оци њи хо ви.
5. Не го ћу пу сти ти огањ у Ју ду, те ће про-

ждри је ти дво ре је ру са лим ске.
6. Ова ко ве ли Го спод: За три зла и за че-

ти ри што учи ни Изра иљ, не ћу му опро-
сти ти, јер про да ва ше пра вед ни ка за нов-
 це и убо го га за јед не сандале.
7. Желе да газе по гла ви си ро ма си ма, и 

пре вра ћа ју пут смјер ни ма; и син и отац 
од ла зе к јед ној дје вој ци да сквр не све то 
име Мо је.
8. И на ха љи на ма у *за ло гу узе ти јем ле же 

код сва ко га ол та ра, и ви но огло бље ни јех 
пи ју у ку ћи бо го ва сво јих. *2.Мој. 22,26.
9. *А Ја ис три је бих ис пред њих Амо-

ре је, ко ји би ја ху ви со ки као ке дри и ја ки 
као хра сто ви, и по трех род њи хов озго и 
жи ле њи хо ве оздо. *4.Мој. 21,21-24.
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10. И Ја вас из ве дох из зе мље ми сир ске, 
и во дих вас по пу сти њи че тр де сет го ди на 
да би сте на сли је ди ли зе мљу амо реј ску.
11. И по ди зах из ме ђу си но ва ва ших про-

ро ке и из ме ђу мла ди ћа ва ших на зи ре је. 
Ни је ли та ко, си но ви Изра и ље ви, го во ри 
Го спод.
12. А ви по ји сте на зи ре је ви ном, и про-

ро ци ма за бра њи ва сте, го во ре ћи: Не про-
ро куј те.
13. Ево, Ја ћу вас при ти сну ти на мје сту 

ва шем као што се при ти ску ју ко ла пу на 
сно пља.
14. И не ће би ти би је га бр зо му, и ја ки 

не ће утвр ди ти кр је по сти сво је, и хра бри 
не ће спа сти ду ше сво је. снаге
15. И стри је лац не ће се одр жа ти, и ла ки 

на но гу не ће се из ба ви ти, ни ти ће ко њик 
спа сти ду ше сво је. живот
16. Не го ће нај хра бри ји ме ђу ју на ци ма 

го по бје ћи у онај дан, го во ри Го спод.

По пророковој ријечи долази казна 
Израиљу од Господа.

3.Чуј те ри јеч ко ју го во ри Го спод за 
вас, си но ви Изра и ље ви, за све 

пле ме ко је сам из вео из зе мље ми сир ске, 
го во ре ћи:
2. Са мо вас по знах из ме ђу сви јех пле-

ме на зе маљ ских, за то ћу вас по хо ди ти за 
сва бе за ко ња ва ша.
3. Хо ће ли дво ји ца ићи за јед но, ако се не 

са ста ну?
4. Хо ће ли рик ну ти лав у шу ми, ако не ма 

ло ва? Хо ће ли ла вић пу сти ти глас свој из 
пе ћи не сво је, ако не ухва ти што?
5. Хо ће ли пти ца па сти у мре жу на зе-

мљу, ако не ма зам ке? Хо ће ли се диг ну ти 
мре жа са зе мље, ако се ни шта не ухва ти?
6. Хо ће ли тру ба тру би ти по гра ду, а на-

род да не до тр чи упла шен? Хо ће ли би ти 
не сре ћа у гра ду, а Го спод да је не допусти?
7. Јер Го спод Го спод не чи ни ни шта не 

открив ши тај не сво је слу га ма сво јим 
про ро ци ма.
8. Кад лав рик не, ко се не ће бо ја ти? Кад 

Го спод ре че, ко не ће про ро ко ва ти?

9. Огла си те по дво ро ви ма азот ским и по 
дво ро ви ма у зе мљи ми сир ској, и ре ци те: 
Ску пи те се на го ре са ма риј ске и ви ди те 
ве ли ке не ре де у њој и на си ље у њој.
10. Не зна ју чи ни ти пра во, го во ри Го -

спод, са би ра ју бла го на си љем и гра бе-
жом у дво ри ма сво јим. пљачком
11. За то ова ко ве ли Го спод Го спод: Не-

при ја тељ је око зе мље и обо ри ће ти си лу 
тво ју, и опли је ни ће се дво ро ви тво ји.
12. Ова ко ве ли Го спод: Као кад па стир 

ис трг не из уста ла ву дви је го ли је ни или 
крај од уха, та ко ће се ис трг ну ти си но ви 
Изра и ље ви ко ји сје де у Са ма ри ји на углу 
од одра и на крај по сте ље.
13. Чуј те и за свје до чи те у до му Ја ко вље ву, 

го во ри Го спод Го спод, Бог над вој ска ма.
14. Кад по хо дим Изра и ља за гри је хе ње-

го ве, та да ћу по хо ди ти и ол та ре ве тиљ-
ске, и од би ће се ро го ви ол та ру и па шће 
на зе мљу.
15. И уда ри ћу ку ћу зим ну и љет ну ку ћу, 

и про па шће ку ће од *сло но ве ко сти, и не-
ста ће ве ли ких ку ћа, го во ри Го спод.

*1.О цар. 22,39.

Пријетња поглаварима 
у Израиљу.

4.Чуј те ову ри јеч, кра ве ва сан ске, 
ко је сте у го ри са ма риј ској, ко је 

кри во чи ни те убо ги ма и са ти ре те си ро-
ма хе, ко је го во ри те го спо да ри ма сво јим: 
До не си те да пи је мо.
2. За кле се Го спод Го спод све то шћу сво-

јом да ће вам ево до ћи да ни, те ће вас из-
вла чи ти ку ка ма, и оста так ваш уди ца ма 
ри бар ским.
3. И кроз про ло ме ће те изаћи, сва ка на-

пре масе, и по ба ца ће те што бу де у дво ро-
ви ма, го во ри Го спод. пукотине
4. Иди те у Ве тиљ, и чи ни те бе за ко ње, у 

Гал га лу мно жи те бе за ко ње сво је, и при-
но си те сва ко ју тро жр тве сво је, а сваки 
тре ћи де сет ке сво је;
5. И па ли те жр тву за хвал ну од хље ба ки-

се ло га, и огла си те жр тве дра го вољ не и 
раз гла си те, јер вам је та ко ми ло, си но ви 
Изра и ље ви, го во ри Го спод Го спод.
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6. И за то вам Ја да дох да су вам чи сти 
зу би по сви јем гра до ви ма ва шим и да 
не ма хље ба ни гдје по сви јем мје сти ма ва-
шим; али се не обра ти сте к Ме ни, го во ри 
Го спод.
7. А Ја вам ус те гох дажд, кад још три мје-

се ца би ја ху до же тве, и пу стих дажд на је-
дан град, а на дру ги град не пу стих да жда, 
је дан се крај на ква си, а дру ги крај, на ко ји 
не да жди, по су ши се.
8. Та ко два и три гра да иђа ху у је дан град 

да пи ју во де, и не мо га ху се на пи ти; ипак 
се не обра ти сте к Ме ни, го во ри Го спод.
9. Бих вас су шом и ме дљи ком; гу сје ни це 

из је до ше оби ље у вр то ви ма ва шим и у 
ви но гра ди ма ва шим и на смо ква ма ва-
шим и на ма сли на ма ва шим; ипак се не 
обра ти сте к Ме ни, го во ри Го спод.
10. По слах у вас по мор као у Ми сир, по-

бих ма чем мла ди ће ва ше и од ве дох ко ње 
ва ше, и учи них те се по ди за ше смрад из 
око ла ва ше га и у но здр ве ва ше; ипак се не 
обра ти сте к Ме ни, го во ри *Го спод.

*Јер. 49,26.
11. За ти рах вас као што *Го спод за тре 

†Со дом и Го мор, и би ја сте као глав ња ис-
трг ну та из ог ња; ипак се не обра ти сте к 
Ме ни, го во ри Го спод. *Јер. 49,18. †Иса. 13,19.
12. За то ћу ти та ко учи ни ти, Изра и љу; 

и што ћу ти та ко учи ни ти, при пра ви се, 
Изра и љу, да сре теш Бо га сво је га.
13. Јер ето Оно га ко ји је са здао го ре и 

ко ји је ство рио вје тар и ја вља *чо вје ку 
што ми сли, чи ни од зо ре та му, и хо ди по 
ви си на ма зе маљ ским; име Му је †Го спод 
Бог над вој ска ма. *Јо ван 2,25. †Иса. 47,4.

Нарицање и позивање на покајање. 
Ништа не помаже спољашње 

служење Богу.

5.Чуј те ову ри јеч, на ри ца ње ко је по-
ди жем за ва ма, до ме Изра и љев.

2. Па де, не ће ви ше уста ти дје вој ка Изра-
и ље ва; ба че на је на зе мљу сво ју, не ма ни-
ко га да је по диг не.
3. Јер ова ко ве ли Го спод Го спод: У гра ду 

из ко је га је из ла зи ла ти су ћа оста ће сто-
ти на, а из ко је га је из ла зи ла сто ти на у 
ње му ће оста ти де сет до му Изра и ље ву.

4. Јер ова ко ве ли Го спод до му Изра и-
ље ву: Тра жи те Ме, и би ће те жи ви.
5. А не тра жи те Ве ти ља, и не иди те у Гал-

гал, и не про ла зи те у Вир са ве ју, јер ће Гал-
гал оти ћи у роп ство, а Ве тиљ ће се обра-
ти ти у ни штавило.
6. Тра жи те Го спо да и би ће те жи ви, да не 

об у зме до ма Јо си фо ва као огањ и спа ли и 
не бу де ни ко га да га си Ве тиљ.
7. Ко ји обра ћа те суд у пе лен, и прав ду на 

зе мљу оба ра те,
8. Оно га тра жи те ко ји је ство рио зви је-

зде Ко ла и Шта пе, и ко ји пре тва ра сјен 
смрт ни у ју тро а дан у там ну ноћ, ко ји до-
зи ва во де мор ске и про ље ва их по зе мљи; 
име му је Го спод.
9. Ко ји по ди же по ги бао на ја ко га, те по-

ги бао до ђе на град.
10. *Мр зе на оно га ко ји ка ра на вра ти ма, 

и га де се на оно га ко ји го во ри пра во.
*Иса. 29,21.

11. За то што га зи те си ро ма ха и узи ма те 
од ње га жи то у да нак, са гра ди сте ку ће 
од те са на ка ме на, али не ће те сје дје ти у 
њи ма; на са ди сте ли је пе ви но гра де, али 
не ће те пи ти *ви на из њих. *Мих. 6,15.
12. Јер знам бе за ко ња ва ша, ко јих је 

много, и гри је хе ва ше, ко ји су ве ли ки, 
ко ји му чи те пра вед ни ка, при ма те по-
кло не и из вр ће те прав ду убо ги ма на 
вра ти ма.
13. За то ће пра вед ни му ча ти у ово ври-

је ме, јер је зло ври је ме.
14. Тра жи те до бро, а не зло, да би сте би ли 

жи ви; и та ко ће *Го спод Бог над вој ска ма 
би ти с ва ма, ка ко ре ко сте. *Мих. 3,11.
15. *Мр зи те на зло и љу би те до бро, и 

по ста ви те на вра ти ма суд, не би ли се Го-
спод Бог над вој ска ма сми ло вао на оста-
так Јо си фов. *Псал. 34,14.
16. За то ова ко ве ли *Го спод Бог над вој-

ска ма, Го спод: Би ће ту жња ва по сви јем 
ули ца ма, и по сви јем пу то ви ма го во ри ће: 
Ја ох, ја ох, и зва ће ра та ре на жа лост и на 
ту жња ву оне ко ји уми ју на ри ца ти.

*Јер. 9,17.
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17. И по сви јем ће ви но гра ди ма би ти ту-
жња ва, јер ћу *про ћи по сред те бе, го во ри 
Го спод. *2.Мој. 12,12.
18. Те шко они ма ко ји же ле дан Го спод њи! 

Што ће вам дан Го спод њи? Та да је мрак, а 
не ви дје ло.
19. Као да би ко бје жао од ла ва па би га 

срео ме двјед; или као да би ко до шао у 
ку ћу и на сло нио се ру ком на зид, па би га 
зми ја ује ла.
20. Ни је ли дан Го спод њи мрак, а не ви-

дје ло, и та ма, без свје тло сти?
21. Мр зим на ва ше пра зни ке, од ба цио 

сам их, и не ћу да ми ри шем свет ко ви на 
ва ших. будем наклоњен
22. Ако Ми при не се те жр тве па ље ни це 

и при но се сво је, не ћу их при ми ти, и не ћу 
по гле да ти на за хвал не жр тве од уго је не 
сто ке ва ше.
23. Укло ни од Ме не бу ку пје са ма сво јих, и 

сви ра ња псал ти ра тво јих не ћу да чу јем.
харфи

24. Не го правда не ка те че као во да и пра-
в едност као си лан по ток.
25. Је сте ли Ме ни при но си ли *жр тве и 

да ре у пу сти њи че тр де сет го ди на, до ме 
Изра и љев? *Дје ла 7,42.
26. Не го сте но си ли ша тор Мо ло ха сво-

је га, и Хи ју на, ли ко ве сво је, зви је зду бо га 
сво је га, ко је са ми се би на чи ни сте. идол
27. За то ћу вас пре се ли ти иза Да ма ска, 

го во ри Го спод, ко је му је име Бог над вој-
ска ма.

Пријетња распуштенијем и 
објеснијем поглаварима 

у Јуди и Израиљу.

6.Те шко без бри жни ма у Си о ну и 
они ма ко ји су без стра ха у го ри 

са ма риј ској, ко ји су на гла су из ме ђу по-
гла вица на ро ди ма, ка ко ји ма до ла зи дом 
Изра иљев.
2. Про ђи те у Хал ну и ви ди те, и одан де 

иди те у ве ли ки Емат, по сли је си ђи те у Гат 
Фи ли стеј ски; је ли ко је цар ство бо ље од 
ови јех, је су ли им ме ђе про стра ни је од 
ва ших ме ђа?
3. Те шко ва ма ко ји ми сли те да је да ле ко 

зли дан, а при ми че те сто ли цу на ко јој је 
на си ље;

4. Ко ји ли је жи те на од ри ма од сло но ве 
ко сти и пру жа те се на по сте ља ма сво јим, 
и је де те ја гањ це из ста да и те о це уго је не;
5. Ко ји пје ва те уза псал ти ре, и из ми-

шља те спра ве му зич ке као Да вид;
6. Ко ји пи је те ви но ве ли ким ча ша ма, и 

ма же те се ску по цје ни јем ми ри си ма, а не 
ма ри те за по лом Јо си фов. пропаст
7. За то ће са да оти ћи у роп ство ме ђу пр-

ви ма ко ји ће оти ћи у роп ство, и пре ста ће 
ра дост они јех ко ји се го сте.
8. За кле се Го спод Го спод со бом, го во ри 

Го спод Бог над вој ска ма: Ја се га дим на по-
нос Ја ко вљев и мр зим на дво ро ве ње го ве; 
за то ћу пре да ти град и све што је у ње му.
9. И ако де сет љу ди оста не у јед ној ку ћи, 

умри је ће.
10. И кад узме ко га стриц му или ко ји 

ће га спа ли ти да из не се ко сти ње го ве из 
ку ће, ре ћи ће оно ме ко ји бу де у ку ту у 
ку ћи: Има ли јо ште ко код те бе? А он ће 
ре ћи: Не ма ни ко га. А он ће ре ћи: Му чи; 
јер не по ми ња ше име на Го спод ње га.
11. Јер ево, Го спод за по ви је да и уда ри ће 

дом ве ли ки да се раз ва ли и ма ли дом да 
по пу ца.
12. Тр че ли ко њи по сти је ни и оре ли се 

во ло ви ма? Јер ви пре тво ри сте суд у жуч, 
и плод прав де у пе лен.
13. Ви се ра ду је те оно ме што ни је ни шта, 

и го во ри те: Ни је смо ли сво јом сна гом до-
би ли ро го ве? власт
14. Јер, гле, Ја ћу по диг ну ти на вас, до ме 

Изра и љев, го во ри Го спод Бог над вој-
ска ма, на род, ко ји ће вас при ти је сни ти од 
ула ска у *Емат до по то ка у пу сти њи.

*1.О цар. 8,65.

Виђење казне над Израиљем и 
Јеровоамовијем домом. Амос прориче 

пропаст Амасији, који га оптужује.

7.Ово ми по ка за Го спод Го спод: Гле, 
са зда ва ше ска кав це кад по чи ња-

 ше ни ца ти ота ва, и гле, би ја ше ота ва по 
ца ре вој ко сид би. трава која се коси пред јесен
2. А кад по је до ше тра ву зе маљ ску, та да 

ре кох: Го спо де, Го спо де, сми луј се; ка ко ће 
се по диг ну ти Ја ков, јер је ма ли?
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3. Го спод се рас ка ја за то: Не ће би ти, ре-
 че Го спод. би жао
4. Та да ми по ка за Го спод Го спод, и гле, Го-

спод Го спод по ви ка да ће су ди ти ог њем; и 
огањ про ждри је ве ли ку без да ну и про-
ждри је дио зе мље.
5. А ја ре кох: Го спо де, Го спо де, пре ста ни; 

ка ко ће се по диг ну ти Ја ков, јер је ма ли?
6. Го спод се рас ка ја за то: Ни то не ће 

би ти, ре че Го спод Го спод. би жао
7. Та да ми по ка за, и гле, Го спод ста ја ше 

на зи ду са зи да ну по мје ри ли ма, и у ру ци 
му бје ху мје ри ла. висак
8. И ре че ми Го спод: Што ви диш, Амо се? 

И ре кох: Мје ри ла. А Го спод ми ре че: Ево, 
Ја ћу мет ну ти мје ри ла по сред на ро да сво-
је га Изра и ља, не ћу га ви ше про ла зи ти.

праштати; штедјети
9. Јер ће се ра зо ри ти ви си не Иса ко ве, и 

све ти ње ће Изра и ље ве опу стје ти, и ус-
та ћу на дом Је ро во а мов с ма чем.
10. Та да *Ама си ја све ште ник ве тиљ ски 

по сла к Је ро во а му †ца ру Изра и ље ву и 
по ру чи му: Амос ди же бу ну на те усред 
до ма Изра и ље ва, ‡зе мља не мо же под ни-
је ти сви јех ри је чи ње го ви јех.

*2.О цар. 14,23. †Језд. 4,12. ‡1.О цар. 12,32.
11. Јер ова ко го во ри Амос: Је ро во ам ће 

по ги ну ти од ма ча, а Изра иљ ће се од ве сти 
из зе мље сво је у роп ство.
12. По том ре че Ама си ја Амо су: Ви ди о че, 

иди, бје жи у зе мљу Ју ди ну, и он дје је ди 
хљеб и он дје про ро куј;
13. А у *Ве ти љу ви ше не про ро куј, јер је 

све ти ња ца ре ва и дом је цар ски.
*1.О цар. 12,32.

14. А Амос од го во ри и ре че Ама си ји: Не 
бјех *про рок ни про роч ки син, не го бјех 
го ве дар и брах ду до ве;

*Зах. 13,5.  сикоморе, дивље смокве
15. А Го спод ме узе од ста да и ре че ми 

Го спод: Иди, про ро куј на ро ду мо је му 
Изра и љу.
16. Са да да кле чуј *ри јеч Го спод њу. Ти ка-

жеш: Не про ро куј у Изра и љу, и не кро пи 
по до му Иса ко ву. *Је зек. 13,2.  износи ријеч
17. За то ова ко ве ли Го спод: *Же на ће ти 

чи ни ти блуд у гра ду, и си но ви ће тво ји и 
кће ри тво је па сти од ма ча, и зе мља ће се 

тво ја раз ди је ли ти ужем, и ти ћеш умри-
је ти у не чи стој зе мљи, а Изра иљ ће се од-
ве сти из сво је зе мље у роп ство. *Плач 5,11.

У зеленашком Израиљу наступиће због 
казне неутажива жеђ за ријечи Божијом.

8.Ово ми по ка за Го спод: Гле, ко та-
ри ца љет но га во ћа.

2. И ре че: Што ви диш, Амо се? А ја ре-
кох: Ко та ри цу љет но га во ћа. А Го спод ми 
ре че: До ђе крај на ро ду мо је му Изра и љу, 
не ћу га ви ше про ла зи ти. штедјети
3. И пје сме ће цр кве не би ти ри да ње у 

онај дан, го во ри Го спод; би ће мно штво 
мр тви јех тје ле са, ко ја ће се сву да по ба-
ца ти му че ћи.
4. Чуј те ово, ко ји про жди ре те убо ге и са-

ти ре те си ро ма хе у зе мљи,
5. Го во ре ћи: Кад ће про ћи Мла ди на да 

про да је мо жи то, и Су бо та да отво ри мо 
пше ни цу? Ума њу ју ћи ефу и по ве ћа ва ју ћи 
си кал и ва ра ју ћи ла жни јем мје ри ли ма;
6. Да ку пу је мо си ро ма хе за нов це и 

убого га за јед не сандале, и да про да је мо 
очин ке од пше ни це.

остатак после вијања жита
7. За кле се Го спод сла вом Ја ко вље вом: 

Не ћу никад за бо ра ви ти ни јед но га дје ла 
њи хо ва.
8. Не ће ли се зе мља по тре сти од то га, и 

про ту жи ти сва ки ко ји жи ви на њој, и 
не ће ли се сва раз ли ти као ри је ка, и не ће 
ли се од ни је ти и по то пи ти као од ри је ке 

ми сир ске? Нил
9. И у онај дан, го во ри Го спод Го спод, 

учи ни ћу да Сун це за ђе у под не, и по мра-
чи ћу Зе мљу за би је ла да на.
10. И пре тво ри ћу пра зни ке ва ше у жа-

лост и све пје сме ва ше у плач, и мет ну ћу 
*ко стри јет око сви јех бе да ра, и учи ни ћу 
да сва ка гла ва оће ла ви и да бу де жа лост 
као за је дин цем, и крај ће јој би ти као го-
рак дан. *Јер. 6,26.
11. Гле, иду да ни, го во ри Го спод Го спод, 

кад ћу пу сти ти * глад на †Зе мљу, не глад 
хље ба ни жеђ во де, не го слу ша ња ри је чи 
Го спод њих. *Је зек. 7,15.26. †Ос. 2,3.
12. И по ту ца ће се од мо ра до мо ра, и од 

сје ве ра до ис то ка тр ча ће тра же ћи ри јеч 
Го спод њу, и не ће је на ћи.
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13. У то ће ври је ме оба ми ра ти ли је пе дје-
вој ке и мла ди ћи од же ђи,
14. Ко ји се ку ну кри ви цом са ма риј ском 

и го во ре: Та ко да је жив бог твој, Да не, и 
та ко да је жив пут у Вир са ве ју. И па шће, 
и не ће ви ше уста ти. идолска светилишта

Страшан суд Израиљу. 
Обрицање срећне будућности.

9.Ви дјех Го спо да, а Он ста ја ше на ол-
та ру, и ре че: Уда ри у гор њи праг 

од вра та да се за тре су до врат ни ци, и рас-
ци је пи их све од вр ха њи хо ва; а што оста не 
иза њих по би ћу ма чем; не ће уте ћи из ме ђу 
њих ни је дан, ни ти ће се ко ји спа сти.
2. Да се за ко па ју у нај до њи крај Зе мље, 

одан де ће их узе ти ру ка Мо ја; и да иза ђу 
на не бо, одан де ћу их ски ну ти;
3. И да се са кри ју наврх Кар ми ла, на ћи 

ћу их и узе ћу их одан де; и да се са кри ју ис-
пред Мо јих очи ју на дно мор ско, он дје ћу 
за по вје ди ти зми ји да их ује де;
4. Да оти ду у роп ство пред не при ја те-

љи ма сво јим, и он дје ћу за по вје ди ти ма чу 
да их по би је, и обра ти ћу очи сво је њи ма 
на зло, а не на до бро.
5. Јер Го спод Го спод над вој ска ма кад се 

до так не Зе мље, она се рас та па и *ту же 
сви ко ји жи ве на њој, и раз ље ва се сва 
као ри је ка и по та па се као од ри је ке ми-
сир ске. *Амос 8,8.  Нил
6. Он је са гра дио се би кли је ти на Не бу 

и свод свој осно вао на Зе мљи; зо ве во де 
мор ске и из ље ва их по зе мљи; име Му је 
Го спод.
7. Ни је сте ли Ми, си но ви Изра и ље ви, као 

си но ви ети оп ски, го во ри Го спод; не из  ве-

дох ли Изра и ља из зе мље ми сир ске, а Фи-
ли сте је из Каф то ра и Сир це из Ки ра?
8. Гле, очи су Го спод ње упра вље не на ово 

гр је шно цар ство да га за трем са зе мље; 
али не ћу са сви јем за тр ти до ма Ја ко вље ва, 
го во ри Го спод.
9. Јер, ево, Ја ћу за по вје ди ти и раз ме та ћу 

ме ђу сви јем на ро ди ма дом Изра и љев као 
што се раз ме ће жи то у ре ше ту да ни зр но 
не пад не на зе мљу.
10. Од ма ча ће по ги ну ти сви гр је шни ци 

из ме ђу Мо је га на ро да, ко ји го во ре: Не ће 
до ћи, ни ти ће нас за де си ти зло.
11. У то ћу ври је ме по диг ну ти опа ли ша-

тор *Да ви дов, и за тво ри ћу му пу ко ти не, 
и опра ви ћу му што је раз ва ље но, и опет 
ћу га са гра ди ти као што је био при је,

дом  *Дје ла 15,16.
12. Да би на сли је ди ли оста так едом ски и 

све на ро де на ко је се при зи ва име Мо је, 
го во ри Го спод, ко ји чи ни ово.
13. Ево, иду да ни, го во ри Го спод, кад ће 

орач сти за ти же те о ца, и ко ји га зи гро жђе 
си ја ча, и го ре ће ка па ти слат ким ви ном, а 
сви ће се ху мо ви рас та па ти.
14. И по вра ти ћу ро бље на ро да сво је га 

Изра и ља, и опет ће са гра ди ти пу сте *гра-
до ве и на се ли ће се, и на са ди ће ви но гра де 
и пи ти ви но из њих, и на чи ни ће вр то ве и 
је сти род из њих. *Иса. 61,4.
15. И по са ди ћу их у *зе мљи њи хо вој, и 

не ће се ви ше иш чу па ти из зе мље сво је, 
ко ју им да дох, го во ри Го спод Бог твој.

*Иса. 60,21.

КЊИ ГА ПРО РО КА АВ ДИ ЈЕ
Прорицање казне злурадијем 

Едомцима и избављења Израиља.

Утва ра Ав ди је ва. Ова ко ве ли Го спод 
Го спод за Едом ску: Чу смо глас од 

Го спо да, и гла сник би по слан к на ро ди ма: 
Устај те, да уста не мо на њу у бој.

виђење

2. Гле, учи ни ћу те ма ли јем ме ђу на ро-
ди ма, би ћеш вр ло пре зрен.
3. По нос ср ца тво је га пре ва ри те, те бе, 

ко ји жи виш у ра сје ли на ма ка ме ни јем, 
у ви со ком ста ну свом, и го во риш у ср цу 
свом: Ко ће ме обо ри ти на зе мљу?

провалијама

КЊИ ГА ПРО РО КА АВ ДИ ЈЕ
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Господ позива Јону кога 
кажњава због непослушности.

1.До ђе ри јеч Го спод ња *Јо ни си ну 
Ама ти је ву го во ре ћи: *2.О цар. 14,25.

2. Уста ни, иди у Ни не ви ју град ве ли ки, 
и про по ви је дај про тив ње га, јер иза ђе 
зло ћа њи хо ва пре да Ме.
3. А Јо на уста да бје жи у Тар сис од Го-

спо да, и си шав у Јо пу на ђе ла ђу ко ја 

иђа ше у Тар сис, и пла тив во за ри ну уђе у 
њу да оти де с њи ма у Тар сис од Го спо да.
4. Али Го спод по ди же ве лик вје тар на 

мо ру, и по ста ве ли ка бу ра на мо ру да ми-
шља ху да ће се раз би ти ла ђа.
5. И ла ђа ри упла шив ши се при зи ва ху 

сва ки сво је га бо га, и ба ца ху што бје ше у 
ла ђи у мо ре да би би ла лак ша; а Јо на бје ше 
си шао на дно ла ђи, и ле гав спа ва ше твр до.

4. Да по диг неш ви со ко као орао и ме ђу 
зви је зде да мет неш гни је здо сво је, одан де 
ћу те обо ри ти, го во ри Го спод.
5. Ка ко си опли је њен? Да су до шли к те би 

кра дљив ци или лу пе жи но ћу, не би ли по-
кра ли ко ли ко им је до ста? Да су до шли к 
те би бе ра чи ви но град ски, не би ли оста-
ви ли па би ра ка?
6. Ка ко се пре тра жи Исав, ка ко се на-

ђо ше по та је ње го ве! Едом
7. До гра ни це те од ве до ше сви ко ји би-

ја ху с то бом у вје ри, пре ва ри ше те и над-
вла да ше те ко ји би ја ху у ми ру с то бом; 
ко ји је ду хљеб твој под мет ну ше ти зам ку, 
да се не опа зи. договору
8. У онај дан, го во ри Го спод, не ћу ли по-

гу би ти му дре у зе мљи Едом ској и ра зум не 
у го ри Иса во вој?
9. И тво ји ће се ју на ци упла ши ти, Те-

ма не, да се ис три је бе по ко љем сви из 
го ре Иса во ве. јужни део едомске земље
10. За на си ље учи ње но бра ту тво је му 

*Јако ву по кри ће те стид и ис три је би ћеш 
се за сваг да. *1.Мој. 27,41.
11. Онај дан, кад ти ста ја ше на су прот; 

онај дан, кад ино стран ци од во ђа ху у 
*роп ство вој ску ње го ву, и ту ђин ци ула-
жа ху на вра та ње го ва и ба ца ху ждри јеб за 
Је ру са лим, бје ше и ти као ко ји од њих.

*На ум 3,10.
12. Али ти не тре ба ше гле да ти да на бра-

 та сво је га, да на, кад се од во ђа ше у ту ђу зе-
мљу, ни ти се ра до ва ти си но ви ма Ју ди ни-
јем у дан кад про па да ху, ни ти раз ва љи-
ва ти уста у дан не во ље њи хо ве. злурадо

13. Не тре ба ше ти ући на вра та на ро да 
мо је га у дан по ги бли њи хо ве, не тре ба ше 
да и ти гле даш зло њи хо во у дан по ги бли 
њи хо ве ни да се ма шаш до бра њи хо ва у 
дан по ги бли њи хо ве.
14. Ни ти тре ба ше да ста неш на рас пу-

ти цу да уби јаш бје жан њи хо ву, ни ти да 
из да јеш они јех ко ји оста ше у дан не во ље.

избјеглице
15. Јер је дан Го спод њи бли зу сви јем на-

ро ди ма; ка ко си чи нио, та ко ће ти би ти, 
*пла та ће ти се вра ти ти на гла ву тво ју.

*Суд. 1,7.
16. Јер као што сте ви пи ли на све тој 

го ри Мо јој, та ко ће пи ти сви на ро ди ва-
зда, пи ће, и прогутаће, и би ће као да их 
ни је би ло.
17. А на го ри ће Си о ну би ти спа се ње, и 

би ће све та, и дом ће Ја ко вљев на сли је-
ди ти на сљед ство сво је.
18. И дом ће Ја ко вљев би ти *огањ и дом 

Јо си фов пла мен, а дом Иса вов стр њи ка; 
и раз гор је ће се на њих, и спа ли ће их; и 
не ће би ти остат ка до му Иса во ву, јер Го-
спод ре че. *Зах. 12,6.
19. И на сли је ди ће југ, го ру Иса во ву, и 

рав ни цу, Фи ли сте је; и на сли је ди ће по ље 
Је фре мово и по ље са ма риј ско и Ве ни ја-
ми но во и Га лад;
20. И за ро бље на вој ска си но ва Изра и ље-

ви јех на сли је ди ће што је би ло ха на неј ско 
до Са реп те; а ро бље је ру са лим ско, што је 
у Се фа ра ду, на сли је ди ће ју жне гра до ве.
21. И из ба ви те љи ће иза ћи на го ру Сион 

да суде го ри Иса во вој, и *цар ство ће би ти 
Го спод ње. *От кр. 11,15.

КЊИ ГА ПРО РО КА ЈО НЕ

КЊИ ГА ПРО РО КА ЈО НЕ,  ГЛ. 1.
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6. А упра ви тељ ла ђе при сту пи к ње му и 
ре че му: Шта, ти спа ваш! Уста ни, при зи-
вај Бо га сво је га, не би ли нас се опо ме нуо 
Бог да не по ги не мо. заповједник
7. По том ре ко ше је дан дру го ме: Хо ди те, 

да ба ци мо ждри јеб да ви ди мо са ко га 
до ђе на нас ово зло. И ба ци ше ждри јеб, и 
па де ждри јеб на Јо ну.
8. Та да му ре ко ше: Ка жи нам за што до-

 ђе ово зло на нас; ко је си рад ње, и ода-
кле идеш, из ко је си зе мље, и од ко га си 
на ро да? послом бавиш
9. А он им ре че: Је вре јин сам, и бо јим се 

Го спо да Бо га не бе ско га, ко ји је ство рио 
мо ре и су ху зе мљу.
10. Та да се вр ло упла ши ше љу ди, и ре-

ко ше му: Шта си учи нио? Јер до зна ше 
љу ди да бје жи од Го спо да, јер им он ка за.
11. И ре ко ше му: Што ће мо чи ни ти с то-

бом, да би нам мо ре уто ли ло? Јер бу ра на 
мо ру би ва ше све ве ћа. стишало
12. А он им ре че: Узми те ме и ба ци те ме у 

мо ре, и мо ре ће вам уто ли ти, јер ви дим да 
је с ме не до шла на вас ова ве ли ка бу ра.
13. А љу ди ста до ше ве сла ти да би до шли 

ка кра ју; али не мо га ху, јер им бу ра на 
мо ру би ва ше све ве ћа.
14. Та да при зва ше *Го спо да и ре ко ше: 

Мо ли мо Ти се, Го спо де, да не по ги не мо 
због живота ово га чо вје ка, и не мој мет-
ну ти на нас кр ви пра ве, јер Ти, Го спо де, 
чи ниш ка ко хо ћеш. *5.Мој. 21,8.
15. По том узе ше Јо ну и ба ци ше га у мо ре, 

и пре ста бу ра на мо ру.
16. Та да се по бо ја ше они љу ди Го спо да 

вр ло, и при не со ше жр тву Го спо ду и учи-
ни ше за вје те.

Јонина молитва и избављење.

2.А Го спод за по вје ди, те ве ли ка ри ба 
про гу та Јо ну; и *Јо на би у тр бу ху 

ри бљем три да на и три но ћи. *Мат. 12,40.
2. И за мо ли се Јо на Го спо ду Бо гу сво је му 

из тр бу ха ри бље га,
3. И ре че: За ва пих у не во љи сво јој ка Го-

спо ду, и усли ши ме; из утро бе гроб не по-
ви ках, и Ти чу глас мој.

4. Јер си ме ба цио у ду би не, у ср це мо ру, и 
во да ме оп те че; све по пла ве Тво је и ва ли 
Тво ји пре ла зи ше пре ко ме не.
5. И ре кох: Од ба чен сам ис пред очи ју Тво-

јих; али ћу још гле да ти све ту цр кву Тво ју.
6. Оп те ко ше ме во де до гу ше, без да на ме 

оп ко ли, си та омо та ми се око гла ве.
7. Си ђох до кра је ва гор ских, при је вор-

ни це зе маљ ске на да мном су до ви је ка; 
али Ти из ва ди жи вот мој из ја ме, Го спо де 
Бо же мој.
8. Кад не ста ја ше ду ше мо је у ме ни, по ме-

нух Го спо да, и мо ли тва мо ја до ђе к Те би, у 
све ту цр кву Тво ју.
9. Ко ји др же ла жне та шти не, оста вља ју 

сво ју ми лост.
10. А ја ћу Ти гла сом за хвал ни јем при ни-

је ти *жр тву, ис пу ни ти што сам за вје то-
вао; спа се ње је у Го спо да. *Псал. 50,14.
11. И *Го спод за по вје ди ри би, те из бљу ва 

Јо ну на зе мљу. *Јо на 2,1.

Проповијед у Ниневији 
о пропасти града.

3.И до ђе ри јеч Го спод ња *Јо ни дру-
 ги пут го во ре ћи: *Лу ка 11,30.

2. Уста ни, и иди у Ни не ви ју град ве ли ки, 
и про по ви је дај му оно што ти Ја ка жем.
3. И устав Јо на оти де у Ни не ви ју по ри-

је чи Го спод њој; а Ни не ви ја бје ше град 
вр ло ве лик, три да на хо да.

дан хода у друштву = око 16 км
4. И Јо на по че ићи по гра ду је дан дан 

хо да, и про по ви је да и ре че: Јо ште че тр де-
сет да на, па ће Ни не ви ја про па сти.
5. И Ни не вља ни по вје ро ва ше Бо гу, и 

огла си ше пост, и обу ко ше се у ко стри јет 
од нај ве ће га до нај ма ње га.
6. Јер кад до ђе та ри јеч до ца ра ни не-

виј ско га, он уста са сво је га при је сто ла, и 
ски де са се бе сво је оди је ло, и об у че се у 
ко стри јет и сје де у пе пео.
7. И про гла си се и ка за по Ни не ви ји по за-

по ви је сти ца ре вој и кне зо ва ње го ви јех го-
во ре ћи: Љу ди и сто ка, го ве да и ов це да не 
оку се ни шта, ни да па су ни да пи ју во де.
8. Не го и љу ди и сто ка да се по кри ју ко-

стри је ћу, и да при зи ва ју Бо га ја ко, и да се 
вра ти сва ки са сво га зло га пу та и од не-
прав де ко ја му је у ру кама.

П
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КЊИ ГА ПРО РО КА ЈО НЕ,  ГЛ. 1. 2. 3.
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Опустошење Јуде и Израиља 
због идолопоклонства.

1.Ри јеч Го спод ња ко ја до ђе Ми хе ју 
Мо ре се ћа ни ну за вре ме на Јо-

та ма, Аха за и *Је зе ки је, ца ре ва Ју ди ни јех, 
што ви дје за Са ма ри ју и за Је ру са лим.

*Јер. 26,18.
2. Чуј те, сви на ро ди, слу шај, Зе мљо и што 

је на њој, и Го спод Бог да вам је Свје док, 
Го спод из све те цр кве сво је.
3. Јер, гле, Го спод из ла зи из мје ста сво-

је га, и си ћи ће, и *хо ди ће по ви си на ма зе-
маљ ским. *Амос 4,13.
4. И го ре ће се рас то пи ти пред Њим, и 

до  ли не ће се ра сје сти, као во сак од ог ња 
и као во да што те че низ стр мен.
5. Све је то за зло чин ство Ја ко вље во и за 

гри је хе до ма Изра и ље ва. Ко је је зло чин-
ство Ја ко вље во? Ни је ли Са ма ри ја? Ко је 
су ви си не Ју ди не? Ни је ли Је ру са лим?

6. За то ћу учи ни ти од Са ма ри је го ми лу 
у по љу да се са де ви но гра ди, и по ба ца ћу 
каме ње ње зи но у до ли ну и от кри ћу јој 
те ме ље.
7. И сви ре за ни ли ко ви ње зи ни раз би ће 

се, и сви ће се да ро ви ње зи ни са же ћи ог-
њем, и све ћу идо ле ње зи не по тр ти, јер од 
пла те блудничке на ку пи, и опет ће би ти 
пла та блудничка.
8. За то ћу пла ка ти и ри да ти; хо ди ћу сву-

чен и го; пла ка ћу као зма је ви и ту жи ћу 
као со ве. шакали  нојеви
9. Јер јој се ра не не мо гу ис ци је ли ти, до-

ђо ше до Ју де, до при је ше до вра та мо је га 
на ро да, до Је ру са ли ма.
10. Не ја вљај те у Га ту, не пла чи те; у Вит-

Афри ва љај се по пра ху.
11. Изи ђи, ста нов ни це са фир ска, с го-

лом сра мо том; ста нов ни ца са нан ска не ће 
иза ћи; жа лост вет-езил ска не ће вам да ти 
стан ка.

9. Ко зна, еда се по вра ти и рас ка је Бог и 
по вра ти се од љу то га гње ва сво је га, те не 
из ги не мо. смилује
10. И Бог ви дје дје ла њи хо ва, гдје се вра-

ти ше са зло га пу та сво је га; и рас ка ја се 
Бог ода зла ко је ре че да им учи ни, и не 
учи ни. сажали

Јона, срдит што Бог није уништио
Ниневију, уразумљује се.

4. А  Јо ни би вр ло не дра го, и ра-
ср ди се.

2. И по мо ли се Го спо ду и ре че: Го спо де, не 
ре кох ли то кад још би јах у сво јој зе мљи, 
за то шћах при је по бје ћи у Тар сис; јер знах 
да си Ти Бог ми ло стив и жа ло стив, спор 
на гњев и оби лан ми ло ср ђем, и ка јеш се 
ода зла. брзо се сажалиш у несрећи
3. Са да Го спо де, узми живот мо ј од ме не, 

јер ми је бо ље умри је ти не го жи вје ти.
4. А Го спод ре че: Је ли до бро што се 

ср диш?
5. И Јо на изи ђе из гра да, и сје де с ис то ка 

гра ду, и на чи ни он дје ко ли бу, и сје ђа ше 

под њом у хла ду да ви ди шта ће би ти од 
гра да.
6. А Го спод Бог за по вје ди, те уз ра сте ти-

ква над Јо ном да му бу де сјен над гла вом да 
му по мо гне у му ци ње го вој; и Јо на се об ра-
до ва ти кви ве о ма. рицинус (Ricinus communis)
7. По том за по вје ди Бог, те до ђе црв у зо ру 

сју тра дан, и под гри зе ти кву, те усах ну.
8. И кад огра ну сун це, по сла Бог сух ис-

точ ни вје тар; и сун це ста де же ћи Јо ну по 
гла ви та ко да оба ми ра ше и по же ље да 
умре го во ре ћи: Бо ље ми је умри је ти не го 
жи вје ти.
9. А Бог ре че Јо ни: Је ли до бро што се ср-

диш ти кве ра ди? А он ре че: До бро је што 
се ср дим до смр ти. рицинуса
10. А Го спод му ре че: Те би је жао ти кве, 

око ко је се ни је си тру дио, и ко је ни је си 
од га јио, не го јед ну ноћ уз ра сте, а дру гу 
ноћ про па де.
11. А Ме ни да не бу де жао Ни не ви је, ве ли-

ко га гра да, у коме има ви ше од сто и два-
де сет ти су ћа љу ди ко ји још не зна ју шта је 
де сно шта ли ли је во, и мно го сто ке?

КЊИ ГА ПРО РО КА МИ ХЕ ЈА

КЊИ ГА ПРО РО КА МИ ХЕ ЈА,  ГЛ. 1.



– 785 –

12. Јер ста нов ни ца ма рот ска ту жи за 
сво јим до бром. Јер си ђе зло од Го спо да до 
вра та је ру са лим ских.
13. Упрег ни бр зе ко ње у ко ла, ста нов-

ни це ла хи ска, ко ја си по че так гри је ху 
кће ри си он ској, јер се у те би на ђо ше зло-
чин ства Изра и ље ва.
14. За то по шљи да ре Мо ре се ту Гат ском; 

до мо ви ах сив ски пре ва ри ће ца ре ве 
Изра и ље ве.
15. Још ћу ти до ве сти на сљед ни ка, ста-

нов нице ма ри ска; до ћи ће до Одо ла ма, 
сла ве Изра и ље ве.
16. На чи ни се ће ла ва и остри зи се за ми-

лом дје цом сво јом; ра ши ри ће лу сво ју као 
орао, јер се во де од те бе у роп ство.

лешинар

Бол због безбожника који у лажи 
налази радост. Обрицање 

времена милости.

2.Те шко они ма ко ји сми шља ју 
бе за ко ње и о злу се тру де на по-

сте ља ма сво јим, и кад сва не из вр шу ју, јер 
им је си ла у ру ци.
2. Же ле њи ве, и оти ма ју их; же ле ку ће, и 

узи ма ју; чи не си лу чо вје ку и ку ћи ње го-
вој, чо вје ку и на сљед ству ње го ву. насиље
3. За то ова ко ве ли Го спод: Ево, Ја ми слим 

зло то ме ро ду, из ко је га не ће те из ву ћи 
вра то ва сво јих, ни ти ће те хо ди ти по но-
си то, јер ће би ти зло ври је ме.
4. У оно ври је ме го во ри ће се при ча о ва-

 ма, и на ри ца ће се жа ло сно го во ре ћи: Про-
па до смо; про ми је ни дио на ро да мо је га; 
ка ко ми узе, узев ши њи ве на ше раз ди је ли.
5. За то не ћеш има ти ни ко га ко би ти по-

ву као уже за ждри јеб у збо ру Го спод њем.
6. Не мој те про ро ко ва ти, не ка они про-

ро ку ју; ако им не про ро ку ју, не ће от сту-
пи ти сра мо та.
7. О ти, ко ји се зо веш дом Ја ко вљев, је ли 

се ума лио Дух Го спод њи, је су ли то дје ла 
Ње го ва? Еда ли Мо је ри је чи ни је су до бре 
оно ме ко ји хо ди пра во?
8. А на род се Мој при је по ди же као не-

при ја тељ; пре ко ха љи не ски да те плашт с 
они јех ко ји про ла зе не бо је ћи се, ко ји се 
вра ћа ју из бо ја.

9. Же не на ро да Мо је га из го ни те из ми-
ли јех ку ћа њи хо ви јех, од дје це њи хо ве 
оти ма те сла ву Мо ју на ви јек.
10. Уста ни те и иди те, јер ово ни је по чи-

ва ли ште; што се осквр ни, по гу би ће вас 
по ги бљу ве ли ком.
11. Ако ко хо ди за вје тром и ка зу је ла жи 

го во ре ћи: Про ро ко ва ћу ти за ви но и за 
си ло ви то пи ће; тај ће би ти про рок ово ме 
на ро ду.
12. До и ста ћу те са бра ти све га, Ја ко ве, 

до и ста ћу ску пи ти Оста так Изра и љев; 
по  ста ви ћу их за јед но као ов це во сор ске, 
као ста до усред то ра њи хо ва, би ће вре ва 
од људ ства.
13. Пред њи ма ће ићи ко ји раз би ја; они 

ће раз би ти и про ћи кроз вра та, и иза ћи 
ће; и цар ће њи хов ићи пред њи ма, и Го-
спод ће би ти пред њи ма.

Кажњавање старјешина свјетовнијех 
и духовнијех. Прорицање о 

разорењу Јерусалима.

3.За то ре кох: Чуј те, старјешине Ја ко-
вље ве и кне зо ви до ма Изра и ље ва, 

не тре ба ли вам зна ти шта је пра во?
2. Ко ји мр зи те на до бро а љу би те зло, 

са ди ре те ко жу с њих и ме со с ко сти њи-
хо ви јех;
3. И *је де те ме со на ро да Мо је га и са ди ре-

 те ко жу с њих и ко сти им пре би ја те, и са-
си је ца те као у ло нац и као ме со у ко тао.

*Псал. 14,4.
4. Та да ће ви ка ти ка Го спо ду, али их не ће 

усли ши ти, не го ће са кри ти ли це сво је од 
њих у оно ври је ме, ка ко они зло ра ди ше.
5. Ова ко ве ли Го спод за про ро ке ко ји за-

во де Мој на род, ко ји гри зу зу би ма сво јим 
и ви чу: Мир; и ако им ко не да ни шта у 
уста, ди жу рат на њ.
6. За то ће вам утва ра би ти ноћ и про ри-

ца ње ва ше та ма; и сун це ће за ћи ти јем 
про ро ци ма и дан ће им се смра чи ти.
7. Та да ће се по сти дје ти ви ди о ци, и вра-

ча ри ће се по сра ми ти, и сви ће за стри-
је ти усне сво је, јер не ће би ти од го во ра 
Бо жи је га.
8. Али ја сам пун си ле од Ду ха Го спод-

ње га, и су да и хра бро сти *да ка жем Ја-
ко ву зло чин ство ње го во и Изра и љу гри-
јех ње гов. *Иса. 58,1.
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9. Чуј те ово, старјешине до ма Ја ко вље ва 
и кне зо ви до ма Изра и ље ва, ко ји се га ди те 
на прав ду, и све што је пра во из вр ће те;
10. Ко ји гра ди те Сион кр вљу и Је ру са-

лим бе за ко њем.
11. По гла ва ри ње го ви су де по ми ту, и 

све ште ни ци ње го ви уче за *пла ту, и про-
ро ци ње го ви га та ју за нов це, а на Го спо да 
се осла ња ју го во ре ћи: Ни је ли †Го спод 
усред нас? Не ће до ћи зло на нас.

*Мих. 7,3. †Иса. 48,2.
12. За то ће се због вас *Сион пре о ра ти 

као њи ва, и †Је ру са лим ће по ста ти го-
ми ла, и го ра од до ма ви со ка шу ма.

*Јер. 26,18. †Псал. 79,1.

О царству Месијину, повратак и 
избављење Израиља после велике патње.

4.Али ће у по сљед ња вре ме на би ти 
утвр ђе на го ра до ма *Го спод ње га 

на врх свих го ра и уз ви ше на из над ху мо-
 ва, и на ро ди ће се стје ца ти к њој. *Иса. 2,2.
2. И ићи ће мно ги на ро ди го во ре ћи: Хо-

ди те, да иде мо на го ру Го спод њу и у дом 
Бо га Ја ко вље ва, и учи ће нас сво јим пу-
те ви ма, и хо ди ће мо Ње го ви јем ста за ма; 
јер ће из Си о на иза ћи За кон и ри јеч Го-
спод ња из Је ру са ли ма.
3. И су ди ће ме ђу мно гим на ро ди ма, и по-

ка ра ће ја ке на ро де на да ле ко, и они ће ра-
ско ва ти ма че ве сво је на ра о ни ке, и ко пља 
сво ја на ср по ве; не ће ди за ти ма ча на род 
на на род, ни ти ће се ви ше учи ти ра ту.
4. Не го ће сје дје ти сва ки под сво јом ви-

но вом ло зом и под смо квом, и не ће би ти 
ни ко га да их пла ши; јер уста Го спо да над 
вој ска ма ре ко ше.
5. Јер ће сви на ро ди хо ди ти сва ки у име 

бо га сво је га; а ми ће мо хо ди ти у име Го-
спо да Бо га сво је га уви јек и до ви је ка.
6. У то ври је ме, го во ри Го спод, са бра ћу 

хро ме, и ску пи ћу ода гна не и ко ји ма зло 
учи них.
7. И учи ни ћу од хро ми јех Оста так и од 

ода гна них си лан на род; и Го спод ће ца-
ро ва ти над њи ма на го ри Си о ну от са да и 
до ви је ка.
8. И ти, Ку ло ста ду, Сти је но Кће ри си-

он ској, те би ће до ћи, до ћи ће пр ва власт, 
цар ство Кће ри је ру са лим ске.

9. За што ви чеш та ко ја ко, не ма ли ца ра у 
те би? Еда ли из ги бо ше тво ји са вјет ни ци, 
те те об у зе ше бо ло ви као по ро ди љу?
10. Му чи се и ви чи, Кће ри си он ска, као 

по ро ди ља, јер ћеш иза ћи из гра да и ста-
но ва ћеш у по љу, и оти ћи ћеш у Ва ви лон; 
он дје ћеш се осло бо ди ти, он дје ће те ис ку-
пи ти Го спод из ру ку не при ја те ља тво јих.
11. А са да се са бра ше на те мно ги на ро ди 

го во ре ћи: Да се осквр ни, и да се очи на ше 
на гле да ју Си о на.
12. Али не зна ју ми сли Го спод њих, ни ти 

ра зу ми ју на мје ре Ње го ве, јер их је ску пио 
као сно пље на гум но.
13. Уста ни и вр си, кће ри си он ска, јер ћу 

ти на чи ни ти рог гво зден, и ко пи та ћу ти 
на чи ни ти мје де на, те ћеш са тр ти мно ге 
на ро де, и по све ти ћу *Го спо ду бла го њи-
хо во и има ње њи хо во Го спо ду све Зе мље.

*Иса. 21,10.

О Христову мјесту рођења и 
царству милости. Слава Израиљева 

и обраћање.

5.Са бе ри се са да у че те, чет ни це, оп-
сје днути смо, не ка би ју пру том 

по обра зу су ди ју Изра и ље ва. владара
2. А ти, Ви тле је ме Ефра то, ако и је си нај-

ма њи ме ђу ти су ћа ма Ју ди ни јем, из те бе 
ће Ми иза ћи ко ји ће би ти Го спо дар у 
Изра и љу, ко јему су из ла сци од по чет ка, 
од вјеч ни јех вре ме на.
3. За то ће их оста ви ти до кле не ро ди она 

ко ја ће ро ди ти; та да ће се Оста так бра ће 
ње го ве вра ти ти си но ви ма Изра и ље ви јем.
4. И ста ја ће и па шће их си лом Го спод-

њом, ве ли чан ством име на Го спо да Бо га 
сво је га; и они ће на ста ва ти, јер ће Он та да 
би ти ве лик до кра је ва зе маљ ских.
5. И Он ће би ти мир; кад до ђе Аси рац 

у на шу зе мљу, и кад сту пи у дво ре на ше, 
та да ће мо по диг ну ти на њ се дам па сти ра 
и осам кне зо ва из на ро да.
6. И они ће опа сти зе мљу асир ску ма чем и 

зе мљу Не вро до ву на вра ти ма ње го ви јем; 
и Он ће нас из ба ви ти од Асир ца кад до ђе у 
на шу зе мљу и кад сту пи на ме ђу на шу.
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7. И Оста так ће Ја ко вљев би ти усред 
мно  гих на ро да као ро са од Го спо да и као 
си тан дажд по тра ви, ко ја не че ка чо вје ка 
ни ти се узда у си но ве чо вје чи је.
8. И Оста так ће Ја ко вљев би ти ме ђу на-

ро ди ма, усред мно гих на ро да, као лав 
ме ђу зви је ри ма шум ским, као ла вић ме ђу 
ста ди ма ова ца, ко ји кад иде тла чи и рас-
тр же и не ма ни ко га да из ба ви.
9. Ру ка ће ти се уз ви си ти над про тив-

ни ци ма тво јим, и сви ће се не при ја те љи 
тво ји ис три је бити.
10. *И у оно ћу ври је ме, го во ри Го спод, 

ис три је би ти ко ње исред те бе и по тр ећу 
ко ла тво ја. *Зах. 9,10.
11. И за тре ћу гра до ве у тво јој зе мљи, и 

ра зва ли ћу сва твр да мје ста тво ја;
12. И ис три је би ћу вра ча ње из ру ку тво-

јих, и не ћеш има ти га та ра;
13. И ис три је би ћу ли ко ве тво је ре за не и 

сту бо ве тво је исред те бе, и не ћеш се ви ше 
кла ња ти дје лу ру ку сво јих;
14. И ис ко ри је ни ћу га је ве тво је исред 

те бе, и рас ко па ћу гра до ве тво је,
15. И из вр ши ћу осве ту с гње вом и љу ти-

ном на на ро ди ма ко ји не слу ша ше.

Народна незахвалност. 
Жртва коју Господ прихвата. 

Жетва зле сјетве.

6.Слу шај те шта го во ри Го спод: Ус та-
 ни, су ди се с го ра ма, и не ка чу ју 

ху мо ви глас твој.
2. Слу шај те, го ре и твр ди те ме љи зе маљ-

ски, пар бу Го спод њу, јер Го спод има пар бу 
с на ро дом сво јим, и с Изра и љем се су ди.
3. На ро де Мој, шта сам ти учи нио, и чим 

сам ти до са дио? Од го во ри Ми.
4. Јер те из ве дох из зе мље ми сир ске и ис-

ку пих из ку ће роп ске и по слах пред то-
бом Мој си ја, Аро на и Ма ри ју.
5. На ро де Мој, опо ме ни се што на у ми Ва-

лак цар мо ав ски и што му од го во ри Ва-
лам син Ве о ров, од Си ти ма до Гал га ла 
шта би, да по знаш прав ду Го спод њу.
6. Са чим ћу до ћи пред Го спо да да се по-

кло ним Бо гу Ви шње му? Хо ћу ли до ћи 

пре да Њ са жр тва ма па ље ни ца ма, с те о-
ци ма од го ди не?
7. Хо ће ли Го спо ду би ти ми ле ти су ће 

ов но ва, де се ти не ти су ћа по то ка уља? 
Хо ћу ли да ти пр вен ца сво је га за при-
је ступ свој, плод утро бе сво је за гри јех 
ду ше сво је?
8. По ка зао ти је, чо вје че, шта је до бро; и 

шта Го спод иште од те бе осим да чи ниш 
што је пра во и да љу биш ми лост и да хо-
диш смјер но с Бо гом сво јим?
9. Глас Го спод њи ви че гра ду, и ко је му дар 

ви ди име Тво је; слу шај те прут и Оно га 
ко ји га је од ре дио. палицу владалачку
10. Ни је ли јо ште у ку ћи без бо жни ко вој 

бла го не пра во, и ефа кр ња, гад на?
11. Хо ће ли би ти чист у ко га су мје ри  ла 

ла жна и у то бо цу при је вар но ка ме ње?
12. Јер су бо га ту ни ње го ви пу ни не-

прав де, и ста нов ни ци го во ре лаж, и у 
усти ма им је је зик при је ва ран.
13. За то ћу те и Ја би ти да обо лиш, пу сто-

ши ћу те за гри је хе тво је.
14. Ти ћеш је сти, али се не ћеш на си ти ти, 

и па да ње тво је би ће усред те бе; и скла ња-
ћеш, али не ћеш из ба ви ти, и што из ба виш 
пре да ћу ма чу.
15. Ти ћеш си ја ти, али не ћеш же ти; ти 

ћеш ци је ди ти ма сли не, али се не ћеш на-
ма за ти уљем, це ди ћеш грожђе, али не ћеш 
пи ти ви на.
16. Јер др жиш уред бе *Амри је ве и сва 

дје ла до ма †Аха во ва, и хо диш по са вје-
ти ма њи хо ви јем, да те пре дам у по ги бао, 
и ста нов ни ке ваше у пот сми јех, и но си-
ће те ‡сра мо ту многих на ро да.

*1.О цар. 16,25. †1.О цар. 16,30. ‡Мих. 2,6.

Мало је побожнијех. 
Обрицање богате божанске 

милости послије казне.

7.Те шко ме ни, јер сам као кад се 
обе ре ље ти на, као кад се па бир чи 

по сли је бра ња ви но град ско га; не ма гро-
зда за је ло, ра но га во ћа же ли ду ша мо ја.
2. Не ста по бо жно га са Зе мље и не ма пра-

во га ме ђу љу ди ма, сви вре ба ју крв, сва ки 
ло ви бра та сво је га мре жом.

Д
О

Б
РО

ТА
КЊИ ГА ПРО РО КА МИ ХЕ ЈА,  ГЛ. 5. 6. 7.
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Божије величанство против 
Асирије.

1.Бре ме Ни не ви ји; књи га од утва ре 
На у ма Ел ко ша ни на. виђења

2. Бог је рев ни тељ и Го спод је освет ник; 
освет ник је Го спод и гње ви се; Го спод 
се све ти про тив ни ци ма сво јим, и др жи 
гњев пре ма не при ја те љи ма сво јим.
3. Го спод је спор на гњев и ве ли ке је 

мо ћи; али ни ка ко не прав да крив ца; пут 
је Го спод њи у ви хо ру и бу ри, и обла ци су 
прах од но гу Ње го ви јех.

4. За пре ћу је мо ру и ису шу је га, и све ри-
је ке ису шу је, ве не Ва сан и Кар мил, и цви-
јет ва сан ски ве не.
5. Го ре се тре су од Ње га, и ху мо ви се ра-

ста па ју, а зе мља го ри пред Њим и ва си-
ље на и све што жи ви у њој.
6. Пред гње вом Ње го ви јем ко ће се одр-

жа ти, и ко ће се опри је ти ја ро сти гње ва 
Ње го ва? Ја рост се Ње го ва из ли је ва као 
огањ, и сти је не се рас па да ју пред Њим.
7. До бар је Го спод, Град је у не во љи, и по-

зна је оне ко ји се узда ју у Њ.

У
ТЈЕХ

А

3. Да чи не зло об је ма ру ка ма што ви ше 
мо гу, иште кнез; и су ди ја су ди за пла ту, и 
ко је ве лик го во ри опа чи ну ду ше сво је.
4. Нај бо љи је из ме ђу њих као трн, нај-

пра ви ји је го ри од тр ња ка; дан стра жа ра 
тво јих, по хо ђе ње тво је, до ђе, са да ће се 
сме сти.
5. Не вје руј те при ја те љу, не осла њај те се 

на во ђу; од оне ко ја ти на кри лу ле жи, чу-
вај вра та уста сво јих.
6. Јер син гр ди оца, кћи уста је на ма тер 

сво ју, сна ха на све кр ву сво ју, не при ја те љи 
су чо вје ку до ма шњи ње го ви.
7. Али ја ћу Го спо да по гле да ти, че ка ћу Бо-

 га спа се ња сво је га; усли ши ће ме Бог мој.
8. Не мој ми се ра до ва ти, не при ја те-

љи це мо ја; ако па дох, ус та ћу; ако сје дим у 
мра ку, Го спод ће ми би ти Ви дје ло.
9. Под но си ћу гњев Го спод њи, јер Му 

згри је ших, док не рас пра ви пар бу мо ју 
и да ми пра ви цу; из ве шће ме на ви дје ло, 
ви дје ћу прав ду Ње го ву.
10. Не при ја те љи ца ће мо ја ви дје ти, и 

срам ће је по кри ти, ко ја ми го во ри: *Гдје 
је Го спод Бог твој? Очи ће је мо је ви дје-
 ти; са да ће се она по га зи ти као бла то на 
ули ца ма.

*Псал. 79,10.
11. У ко је се ври је ме са зи да ју зи до ви 

тво ји, у то ће ври је ме оти ћи за по ви јест 
на да ле ко;

12. У то ће ври је ме до ла зи ти к те би од 
Асир ске до твр ди јех гра до ва, и од твр ди-
јех гра до ва до ри је ке, и од мо ра до мо ра, и 
од го ре до го ре.
13. А зе мља ће би ти пу ста због ста нов-

ни ка сво јих, за плод дје ла њи хо ви јех.
14. Па си на род свој па ли цом сво јом, ста до 

на сљед ства сво је га, ко је жи ви оса мље но у 
шу ми, усред Кар ми ла; не ка па су по Ва са ну 
и по Га ла ду, као у ста ро ври је ме.
15. Као у ври је ме кад си иза шао из зе мље 

ми сир ске по ка за ћу чу де са.
16. На ро ди ће ви дје ти, и по сти дје ће се од 

све си ле сво је; мет ну ће ру ку на уста, уши 
ће им за глух ну ти.
17. Ли за ће прах као зми ја; као бу би не зе-

маљ ске дрх ћу ћи изаћи ће из ру па сво јих; 
при тр ча ће упла ше ни ка Го спо ду Бо гу на-
ше му, и те бе ће се бо ја ти.
18. Ко је Бог као Ти, ко ји пра шта бе за-

ко ње и про ла зи при је сту пе Остат ку од 
на сљед ства сво је га, не др жи до ви је ка гње-
 ва сво је га, јер Му је ми ла *ми лост.

опрашта  *Јер. 9,24.
19. Опет ћеш се сми ло ва ти на нас; по га-

зи ћеш на ша бе за ко ња; ба ци ћеш у ду би не 
мор ске све *гри је хе њи хо ве. *Иса. 38,17.
20. По ка за ћеш *исти ну Ја ко ву, ми лост 

Авра му, ка ко си се за клео оци ма на шим 
у ста ро ври је ме. *Псал. 85,10.

М
И

Л
О
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Т

КЊИ ГА ПРО РО КА НА У МА
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8. Али ће сил ном по пла вом учи ни ти крај 
мје сту ње зи ну, и та ма ће го ни ти не при-
ја те ље Ње го ве. (Ниневија)
9. Шта сми шља те Го спо ду? Он ће учи-

ни ти крај; не ће се два пу та по диг ну ти 
по ги бао.
10. Јер као тр ње спле те ни и као од ви на 

пи ја ни, про ждри је ће се као су ха сла ма.
11. Из те бе је иза шао ко ји сми шља зло 

Го спо ду, са вјет ник не ва љао.
12. Ова ко ве ли Го спод: Ако и је су у си ли 

и мно го их има, опет ће се исје ћи и про ћи. 
Му чио сам те, не ћу те ви ше му чи ти.
13. Не го ћу са да сло ми ти ја рам ње гов с 

те бе, и по ки да ћу тво је око ве.
14. Али за те бе за по вје ди Го спод да се 

не си је ви ше име тво је; из до ма бо го ва 
тво јих ис три је би ћу ли ко ве ре за не и ли-
ве не; на чи ни ћу ти од ње га гроб кад бу-
деш пре зрен.
15. Ето, *на го ра ма но ге оно га ко ји но си 

до бре гла се, ко ји огла шу је мир. Пра знуј, 
Ју до, сво је пра зни ке, ис пу њавај за вје те 
сво је, јер зли ко вац не ће ви ше про ла зи ти 
по те би; са сви јем се за тро.

*Иса. 52,7.  Велијар

Прорицање о разорењу 
града Ниневије.

2.Иза ђе за ти рач на те, чу вај град, 
па зи на пут, утвр ди бе дра, укри-

је пи се до бро.
2. Јер Го спод по вра ти сла ву Ја ко вље ву 

као сла ву Изра и ље ву, јер их пу сто шни ци 
опу сто ши ше и ло зе им по тр ше.
3. Штит је ју на ка ње го ви јех цр вен, вој-

ни ци су у скер ле ту; ко ла ће му би ти као 
за па ље ни лу че ви на дан кад се увр ста, и 
је ле ће се љу ља ти стра шно.
4. Ко ла ће пра ска ти по ули ца ма и уда-

ра ти јед на о дру га по пу то ви ма, би ће као 
лу че ви, и тр ча ће као му ње.
5. По ми ња ће ју на ке сво је, а они ће па-

да ти иду ћи, по хи тје ће к зи до ви ма ње го-
ви јем, и за клон ће би ти го тов.
6. Вра та ће се Ријеци отво ри ти, и двор ће 

се раз ва ли ти.

7. И ко ја сто ји, за ро би ће се и од ве шће се, 
дје вој ке ње зи не пра ти ће је уз ди шу ћи као 
го лу би це, би ју ћи се у пр си.
8. Ни не ви ја би ја ше као је зе ро во де но от-

ка ко је; али бје же. Ста ни те, ста ни те. Али 
се ни ко не об зи ре.
9. Гра би те сре бро, гра би те зла то; бла гу 

не ма кра ја, мно штво је сва ко ја ких дра-
гих за кла да.
10. Ис пра зни се, и ого ље, и опу стје; и 

ср це се рас то пи, ко ље на уда ра ју јед но о 
дру го, и бол је у сви јем бе дри ма, и ли ца су 
свје ма по цр ње ла.
11. Гдје је ло жа ла во ви ма и па си ште ла-

ви ћи ма, ку да иђа ше лав и ла ви ца и ла вић, 
и ни ко га не бје ше да их пла ши?
12. Лав ло вља ше сво јим ла ви ћи ма до ста, 

и да вља ше ла ви ца ма сво јим, и пу ња ше 
пе ћи не сво је ло ва и ло же сво је гра бе жа.
13. Ево ме на те, го во ри *Го спод над вој-

ска ма, и по па ли ћу ко ла тво ја у дим, и мач 
ће про ждри је ти ла ви ће тво је, и ис три је-
би ћу са зе мље гра беж твој, и не ће се чу ти 
глас по сла ни ка тво јих. *Јер. 50,31.

Гријехови града Ниневије узрок 
су казни која иде на њу.

3.Те шко гра ду крв нич ком, сав је 
пун ла жи и оти ма ња, гра беж не 

из би ва из ње га.
2. Пу ца ју би че ви, и точ ко ви пра ште, и 

ко њи то по ћу, и ко ла ска чу,
3. Ко ња ни ци по ска ку ју, и ма че ви сја је, и 

ко пља си је ва ју, и мно штво је по би је ни јех 
и си ла мр тви јех тје ле са, не ма бро ја мр-
тва ци ма; и па да се пре ко мр тва ца,
4. За мно штво блудности љуп ке блу-

дни це, вје ште ба ја чи це, ко ја про да је на-
ро де сво јим блудничењем и пле ме на вра-
ча њем сво јим.
5. Ево Ме на те, го во ри Го спод над вој-

ска ма, и уз гр ну ћу ти ску те тво је на ли це, 
и по ка за ћу на ро ди ма го ло ти њу тво ју и 
цар стви ма сра мо ту тво ју.
6. И ба ци ћу на те бе га до ве и на ру жи ћу 

те, и на чи ни ћу од те бе углед. прљавштину
7. И ко те год ви ди, бје жа ће од те бе, и 

го во ри ће: Опу стје Ни не ви ја; ко ће је 

КЊИ ГА ПРО РО КА НА У МА,  ГЛ. 1. 2. 3.
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Јудини гријехови. Казна због њих 
преко Халдејаца. Пророкова 

молитва и јадиковање.

1. Б ре ме ко је ви дје про рок Ава кум.
пророчко виђење

2. До кле ћу, Го спо де, ва пи ти, а Ти не ћеш 
да чу јеш? До кле ћу Ти ви ка ти: На си ље, а 
Ти не ћеш да из ба виш?
3. За што пу шташ да ви дим бе за ко ње, и 

да гле дам му ку и гра беж и на си ље пред 
со бом, и ка ко по ди жу сва ђу и ра спру?
4. За то се оста вља за кон, и суд не из ла зи 

ниг да, јер без бо жник оп тје че пра вед-
ни ка, за то суд из ла зи из о па чен. прогони
5. По гле дај те по на ро ди ма и ви ди те, и чу-

ди те се и ди ви те се, јер ћу учи ни ти дје ло у 
ва ше да не ко је га не ће те вје ро ва ти кад се 
ста не при по ви је да ти.

6. Јер, ево, Ја ћу по диг ну ти Хал деј це, на-
род љут и на гао, ко ји ће ићи по зе мљи ши-
ром да осво ји на се ља ко ја ни је су ње го ва.
7. Же сток је и стра шан, суд ње гов и власт 

ње го ва од ње га из ла зи.
8. Ко њи ће му би ти бр жи од ри со ва и 

љу ћи од ву ко ва уве че, ве ли ко ће мно-
штво би ти ко њи ка ње го ви јех, и иду ћи 
из да ле ка ко њи ци ње го ви до ле тје ће као 
орао кад хи та на лов.
9. Сви ће до ћи на гра беж, с ли ца ће би ти 

као ис точ ни вје тар, по ку пи ће ро бље као 
пи је сак. пљачку
10. И ца ре ви ма ће се ру га ти и кне зо ви ће 

им би ти за пот сми јех, сми ја ће се сва ком 
гра ду, на су ће зе мље, и узе ће га. утврђењу
11. Та да ће му се про ми је ни ти дух, про ћи 

ће и скри ви ће; та ће му си ла ње го ва би ти 
бо г ње го в.

жа ли ти? Гдје ћу тра жи ти оне ко ји би те 
тје ши ли?
8. Је си ли бо ља од Но-Амо на, ко ји ле-

жа ше ме ђу ри је ка ма, оп то чен во дом, ко-
је му пред ња ку ла бје ше мо ре и зи до ви му 
бје ху мо ре? међу рукавцима Еуфрата
9. Ја чи на му бје ше Ху ска зе мља и Ми сир 

и на ро ди без бро ја; Фу те ји и Ли ве ји бје ху 
ти по моћ ни ци.
10. И он би пре се љен, оти де у *роп ство, и 

†дје ца ње го ва би ше раз мр ска на по угло-
ви ма сви јех ули ца; и за гла ва ре ње го ве 
ба ца ше ждри јеб, и сви вла сте љи ње го ви 
би ше око ва ни у пу та.

*Авд. 1.11. †Плач 2,19.  окове
11. И ти ћеш се опи ти и кри ћеш се, и ти 

ћеш тра жи ти за клон од не при ја те ља.
12. Сви ће гра до ви тво ји би ти као *смо-

кве с ра ни јем ро дом; кад се тре сну, па да ју 
у уста оно ме ко хо ће да је де. *Јер. 24,2.
13. Ето, на род су ти же не усред те бе; не-

при ја те љи ма ће тво јим би ти ши ром 
отво ре на вра та од зе мље тво је, огањ ће 
про ждри је ти при је вор ни це тво је.

14. На хва тај се би во де за оп са ду, утвр ди 
огра де сво је; уђи у као и уга зи бла то, 
опра ви пећ за опе ке.
15. Он дје ће те про ждри је ти огањ, мач ће 

те исје ћи, из је шће те као хрушт; не ка вас 
је мно го као хру ште ва, не ка вас је мно го 
као ска ка ва ца. гундељ
16. Имаш тр го ва ца ви ше не го што је зви-

је зда на не бу; хру ште ви па до ше, па од ле-
тје ше.
17. Гла ва ри су тво ји као ска кав ци и вој-

во де тво је као ве ли ки ска кав ци, ко ји па-
да ју по пло то ви ма кад је сту де но, а кад 
сун це гра не, од ли је ћу, и мје сто им се не 
по зна је гдје бје ху.
18. За дри је ма ше тво ји па сти ри, *ца ре 

асир ски, по ли је га ше ју на ци тво ји, на род 
се твој рас пр ша по го ра ма, и не ма ни ко га 
да их збе ре. *Јер. 50,18.
19. Не ма ли је ка по ло му твом, љу та је 

ра на тво ја; ко год чу је глас о те би, пље-
ска ће ру ка ма над то бом, јер ко га ни је сти-
за ла зло ћа тво ја јед на ко? поразу
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12. Ни је си ли Ти од ви је ка, Го спо де Бо же 
мој, Све че мој? Не ће мо умри је ти; Ти си 
га, Го спо де, од ре дио за суд; и утвр дио си 
га, Сти је но, за ка ра ње.
13. Чи сте су очи Тво је да не мо жеш гле-

да ти зла, и бе за ко ња не мо жеш гле да ти; 
за што гле даш бе за ко ни ке? Му чиш, кад 
без бо жник про жди ре пра ви је га од се бе?
14. И хо ћеш ли оста ви ти љу де као ри-

 бе мор ске, као бу би не, ко је не ма ју го -
спо да ра?
15. Из вла чи их све уди цом, хва та их у 

мре жу сво ју, и згр ће их пре ђом сво јом, 
за то се ве се ли и ра ду је. врста мреже
16. За то при но си жр тву сво јој мре жи, и 

ка ди сво јој пре ђи; јер је ти јем дио ње гов 
пре тио и хра на му иза бра на.
17. Хо ће ли за то из вла чи ти мре жу сво ју 

и јед на ко уби ја ти на ро де не ми ли це?

Утјеха за вјеру. Гријехови 
Халдејаца. Прорицање пропасти 

охолијех.

2.На стра жи сво јој ста дох, и ста јах 
на ку ли, и мо трах да ви дим шта 

ће ми ре ћи и шта бих од го во рио оно ме 
ко ји ме ко ра ше.
2. И од го во ри ми Го спод и ре че: Пи ши 
утва ру, и да бу де раз го ви јет но на пло-

ча ма да се ла ко чи та. виђење
3. Јер ће још би ти утва ра до од ре ђе но га 

вре ме на, и го во ри ће шта ће би ти до по-
сљет ка и не ће сла га ти; ако окли је ва, че кај 
је, јер ће за ци је ло до ћи, и не ће одоц ни ти.
4. Гле, ко се по но си, ње го ва ду ша ни је 

пра ва у ње му; а *пра вед ник ће од вје ре 
сво је жив би ти. *Рим. 1,17; Гал. 3,11; Јевр. 10,38.
5. А ка ко ви но ва ра, та кав је чо вјек охол, 

ни ти оста је у ста ну; јер ра ши ру је дух свој 
као гроб, и као смрт је, ко ја се не мо же на-
си ти ти и зби ра к се би све на ро де и ску-
пља к се би сва пле ме на.
6. Не ће ли га сви они узе ти у при чу и у 

за го нет ке, и ре ћи: Те шко оном ко ји умно-
жа ва што ни је ње го во, до кле ће, и ко ји 
тр па на се гу сто бла то.
7. Не ће ли на је дан пут уста ти они ко ји ће 

те гри сти? И не ће ли се про бу ди ти они 

ко ји ће те рас тр за ти, и ко ји ма ћеш би ти 
гра беж?
8. Што си ти опли је нио мно ге на ро де, 

те бе ће опли је ни ти сав оста так од на ро да, 
за крв људ ску и за на си ље учи ње но зе-
мљи, гра ду и сви ма ко ји жи ве у ње му.
9. Те шко оно ме ко ји се ла ко ми на га дан 

до би так ку ћи сво јој, да по ста ви гни је-
здо сво је на ви со ком мје сту и са чу ва се 
ода зла.
10. Сми слио си сра мо ту ку ћи сво јој да 

за треш мно ге на ро де, и огри је шио си се 
о самога себе.
11. Јер ће ка мен из зи да ви ка ти, и чвор из 

др ве та свје до чи ће.
12. Те шко оно ме ко ји гра ди град кр вљу и 

осни ва град не прав дом!
13. Гле, ни је ли од Го спо да над вој ска ма 

да љу ди ра де за *огањ и на ро ди се тру де 
ни за што? *Иса. 50,11.
14. *Јер ће се Зе мља на пу ни ти по зна ња 

сла ве Го спод ње као што је мо ре пу но 
во де. *Иса. 11,9.
15. Те шко оно ме ко ји по ји бли жње га 

сво је га, до да је ми јех свој да би га опио и 
гле дао му го ло ти њу.
16. На си ти ћеш се сра мо те мје сто сла ве, 

пиј и ти, и от криј го ло ти њу сво ју; до ћи ће 
к те би ча ша у де сни ци Го спод њој, и бљу-
во ти на ће срам на би ти на сла ви тво јој.
17. Јер на си ље учи ње но Ли ва ну по кри ће 

те и пу стош ме ђу зви јер јем ко ја га је пла-
ши ла, за крв људ ску и на си ље учи ње но 
зе мљи, гра ду и сви ма ко ји жи ве у ње му.
18. Шта по ма же ре зан лик што га из ре за 

умјет ник ње гов, шта ли вен лик и учи тељ 
ла жи, те се умјет ник узда у дје ло сво је 
гра де ћи ни је ме идо ле?
19. Те шко оно ме ко ји го во ри др ве ту: 

Пре ни се, и ни је му ка ме ну: Про бу ди се! 
Хо ће ли он учи ти? Ето, об ло жен је зла том 
и сре бром, а не ма ду ха у ње му.
20. А Го спод је у све тој цр кви сво јој; 
му чи пред Њим, сва зе мљо! ћути
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Дан гњева.

1.Ри јеч Го спод ња ко ја до ђе Со фо-
ни ји си ну Ху си ја си на Го до ли је 

си на Ама ри је си на Је зе ки ји на, за вре ме на 
Јо си је си на Амо но ва, ца ра Ју ди на.
2. Све ћу узе ти са Зе мље, го во ри Го спод;
3. Узе ћу љу де и сто ку, узе ћу пти це не-

бе ске и ри бе мор ске и са бла зни с без бо-
жни ци ма, и ис три је би ћу љу де са Зе мље, 
го во ри Го спод.

4. Јер ћу мах ну ти ру ком сво јом на Ју ду 
и на све ста нов ни ке је ру са лим ске, и ис-
три јеби ћу из мје ста ово га оста так Ва лов 
и име све ште ни ка идол ских с дру гим све-
ште ни цима,
5. И оне ко ји се кла ња ју на *кро во ви ма 

вој сци не бе ској и ко ји се кла ња ју и ку ну 
се Го спо дом и ко ји се ку ну Мел хо мом.

*Јер. 19,13.  амонско божанство
6. И оне ко ји се од вра ћа ју од Го спо да и 

ко ји не тра же Го спо да ни ти пи та ју за Њ.

Пророкова молитва пуна 
радосног поуздања.

3.Мо ли тва про ро ка Ава ку ма; за 
пје ва ње.

2. Го спо де, чух ри јеч Тво ју, и упла ших се; 
Го спо де, дје ло сво је усред го ди на са чу вај 
у жи во ту, усред го ди на об ја ви га, у гње ву 
сје ти се ми ло сти.
3. Бог до ђе од Те ма на и Све тац с го ре Фа-

ра на; сла ва Ње го ва по кри не бе са и Зе мља 
се на пу ни хва ле Ње го ве.
4. Свје тлост Му би ја ше као сун це, зра ци 

из ла жа ху Му из ру ку, и он дје бје ше са-
кри  ве на си ла Ње го ва.
5. Пред Њим иђа ше по мор, и жи во угље-

вље иђа ше ис под но гу Ње го ви јех.
6. Ста де, и из мје ри Зе мљу, по гле да и ра-

з мет ну на ро де, рас па до ше се вјеч не го ре, 
сле го ше се ху мо ви вјеч ни; пу те ви су Му 
вјеч ни.
7. Ви дјех ша то ре ети оп ске у му ци, ус-

треп та ше за вје си зе мљи ма ди јан ској.
8. Еда ли се на ри је ке раз гње ви Го спод? 

Еда ли се на ри је ке рас па ли гњев Твој, 
на мо ре ја рост Тво ја, кад си по је здио на 
коњ има сво јим и на ко ли ма сво јим за 
спа се ње?
9. По мо ли се лук Твој као што си се за клео 

пле ме ни ма; раз дро си зе мљу за ри је ке.
10. Ви дје ше Те го ре и уз дрх та ше, по во-

дањ на ва ли; без да на пу сти глас свој, увис 
по ди же ру ке сво је. нагла поплава

11. Сун це и Мје сец ста до ше у ста ну свом, 
идо ше пре ма свје тло сти Тво је стри је ле, 
пре ма си је ва њу сјај но га ко пља Тво је га.
12. Ср ди то си ишао по *зе мљи, гњев но 

си га зио на ро де. *Мих. 4,13.
13. Иза шао си на спа се ње на ро ду сво-

је му, на спа се ње с по ма за ни ком сво јим; 
раз мр скао си гла ву ку ћи без бо жнич кој 
до врха от крив ши те мељ.
14. Ње го ви јем ко пљи ма про био си гла ву 

се ли ма ње го ви јем кад на ва љи ва ху као 
ви хор да нас ра за спу, ра до ва ху се као да 
ће про ждри је ти си ро ма ха у по та ји.
15. Ишао си по мо ру на коњ има сво јим, 

по го ми ли мно ге во де. пучини
16. Чух, и утро ба се мо ја ус ко ле ба, усне 

ми уз дрх та ше на глас, у * ко сти ми уђе 
тру леж, и ус тре сох се на мје сту свом; ка ко 
ћу по чи ва ти у дан не во ље, кад до ђе на на-
род ко ји ће га опу сто ши ти. *Јер. 23,9.
17. Јер смо ква не ће цва сти, ни ти ће би ти 

ро да на ло зи ви но вој; род ће ма сли нов 
пре ва ри ти, и њи ве не ће да ти хра не, ова ца 
ће не ста ти из то ра, и го ве да не ће би ти у 
обо ру.
18. Али ћу се ја ра до ва ти у *Го спо ду, ве се-

ли ћу се у Бо гу Спа се ња сво је га. *Иса. 61,10.
19. *Го спод је Го спод си ла мо ја, и да ће 

ми но ге као у ко шу те, и во ди ће ме по ви-
си на ма мо јим. На чел ни ку пје вач ком уз 
жи це мо је. *Псал. 27,1.
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7. *Му чи пред Го спо дом Го спо дом, јер је 
бли зу дан Го спод њи, јер је Го спод при го-
то вио жр тву и по звао сво је зва ни це.

*Авак. 2,20.
8. И у дан жр тве Го спод ње по хо ди ћу кне-

зо ве и цар ске си но ве и све ко ји но се ту-
ђин ско оди је ло.
9. И по хо ди ћу у тај дан све ко ји ска чу 

пре ко пра га, ко ји пу не ку ћу го спо да ра 
сво јих гра бе жом и при је ва ром.
10. И у тај ће дан, ве ли Го спод, би ти ви ка 

од Ри бљих вра та, и ја ук с дру ге стра не, и 
по лом ве лик с ху мо ва.
11. Ри дај те ко ји жи ви те у Мак те су, јер 

из ги бе сав на род тр го вач ки, ис три је-
би ше се сви ко ји но се сре бро.

део Јерусалима изван зидова
12. И у то ћу ври је ме раз гле да ти Је ру-

са лим са жи шци ма, и по хо ди ћу љу де 
ко ји ле же на сво јој дро жди ни, ко ји 
го во ре у *ср цу свом: Го спод не чи ни ни 
до бро ни зло. земљи предака  *Псал. 10,11.
13. И бла го ће се њи хо во раз гра би ти и 

ку ће њи хо ве опу сто ши ти; гра де ку ће, али 
не ће сје дје ти у њи ма; и са де ви но гра де, 
али не ће пи ти *ви на из њих. *Ос. 2,9.
14. Бли зу је ве ли ки дан *Го спод њи, бли зу 

је и иде вр ло бр зо; глас ће би ти да на Го-
спод ње га, гор ко ће та да ви ка ти ју нак.

*Јоил 2,1.
15. Тај је дан дан, ка да ће би ти гњев, дан, 

ка да ће би ти ту га и му ка, дан, ка да ће 
би ти пу сто ше ње и за ти ра ње, дан, ка да ће 
би ти мрак и та ма, дан, ка да ће би ти облак 
и ма гла,
16. Дан, ка да ће би ти тру бље ње и по клич 

на твр де *гра до ве и на ви со ке угло ве.
*Јер. 8,16.

17. И при ти је сни ћу љу де, те ће ићи као 
сли је пи, јер згри је ши ше Го спо ду; и крв ће 
се њи хо ва про су ти као прах и тје ле са њи-
хо ва као гној.
18. Ни *сре бро њи хо во ни зла то њи хо во 

не ће их мо ћи из ба ви ти у дан гње ва Го спод-
ње га; и сву ће †зе мљу про ждри је ти огањ 
рев но сти Ње го ве; јер ће бр зо учи ни ти крај 
сви ма ста нов ни ци ма зе маљ ским.

*Је зек. 7,19. †Соф. 3,8.

Опомена народу да се покаје. 
Казна над народом.

2.Са бе ри те се, са бе ри те се, на ро де 
не ми ли,

2. Док ни је иза шао суд, и дан про шао 
као пље ва, док ни је до шао на вас љу ти 
гњев Го спод њи, док ни је до шао на вас дан 
гње ва Го спод ње га.
3. Тра жи те Го спо да сви ко ји сте крот ки у 

зе мљи, ко ји чи ни те што је на ре дио; тра-
жи те прав ду, тра жи те кро тост, еда би сте 
се са кри ли на дан гње ва Го спод ње га.
4. Јер ће се Га за оста ви ти и Аска лон ће 

опу стје ти; Азот ће се ода гна ти у под не и 
Ака рон ће се ис ко ри је ни ти.
5. Те шко они ма ко ји жи ве по бре го ви ма 

мор ским, на ро ду хе ре теј ском: Ри јеч је 
Го спод ња на вас, Ха на не, зе мљо фи ли-
стеј ска, Ја ћу те за тр ти да не бу де ста нов-
ни ка у те би. обалама  са Крита
6. И бре го ви ће мор ски би ти ста но ви и 

ја ме па стир ске и то ро ви за ста да.
7. И тај ће крај би ти Остат ку до ма Ју-

ди на; он дје ће па сти; у до мо ви ма ће аска-
лон ским ли је га ти уве че; јер ће их по хо-
ди ти Го спод Бог њи хов и по вра ти ти ро-
бље њи хо во.
8. Чуо сам руг Мо а вов и уко ре си но ва 

Амо но ви јех ко ји ма ру жи ше Мој на род, и 
ра ши ри ше се пре ко ме ђа њи хо ви јех.
9. За то, та ко Ја био жив, го во ри Го спод 

над вој ска ма, Бог Изра и љев, Мо ав ће 
би ти као Со дом и си но ви Амо но ви као 
Го мор, мје сто ко при ва ма, и сла ни ца и 
вјеч на пу стош: Оста так на ро да Мо је га 
опли је ни ће их, и ко ји оста ну од на ро да 
Мо је га на сли је ди ће их. мочвара око солана
10. То ће им би ти за по но си тост њи хо ву; 

јер ру жи ше на род Го спо да над вој ска ма и 
по ди за ше се на њ.
11. Стра шан ће им би ти *Го спод, јер ће 

ис три је би ти све бо го ве зе маљ ске, и Ње му 
ће се кла ња ти сва ки из сво је га мје ста, сва 
остр ва на род на. *Мал. 1,11.
12. И ви, Ети о пља ни, би ће те по би је ни 

ма чем Мо јим.
13. И диг ну ће ру ку сво ју на сје вер, и за-

тр ће Асир ску, и Ни не ви ју ће опу сти ти да 
бу де су ха као пу сти ња.

КЊИ ГА ПРО РО КА СО ФО НИ ЈЕ,  ГЛ. 1. 2.
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14. И у њој ће ле жа ти ста да, сва ко ја ко 
зви јер је из ме ђу на ро да, и гем и ћук но-
ћи ва ће на до врат ни ци ма ње зи ни јем; 
гла сом ће пје ва ти на про зо ри ма; пу стош 
ће би ти на пра го ви ма, јер ће се по ски-
да ти ке дро ви на.
15. Та кав ће би ти ве се ли град, ко ји сје ди 

без *бри ге, ко ји го во ри у †ср цу свом: Ја 
сам, и осим ме не не ма дру го га. Ка ко опу-
стје, по ста ло жа зви јер ју! Ко год про ђе 
ми мо њега зви жда ће и ма ха ти ру ком.

*Иса. 47,8. †От кр. 18,7.

Пријетња Јерусалиму. Утјешно 
обрицање Месијанског времена.

3.Те шко гра ду од мет нич ком и ос-
квр ње ном, на сил нич ком!

2. Не слу ша гла са, не при ма на у ка, не узда 
се у Го спо да, не при сту па к Бо гу сво је му.
3. Кне зо ви су у ње му ла во ви ко ји ри чу; 

су ди је су ву ци ве чер њи, ко ји не гло ђу ко-
сти до ју тра.
4. Про ро ци су му хва ли ше, ва ра ли це; 

све ште ни ци ње го ви сквр не Све ти њу, из-
вр ћу За кон.
5. Го спод је пра ве дан усред ње га, не чи ни 

не прав де, сва ко ју тро из но си суд свој на 
ви дје ло, не из о ста је, али без бо жник не 
зна за стид.
6. Ис три је бих на ро де, ку ле им се ра зо-

ри ше, ули це им опу стих, те ни ко не про-
ла зи; гра до ви им се рас ко па ше, да не ма 
ни ко га, не ма ста нов ни ка.
7. Ре кох: По бо ја ћеш Ме се, при ми ћеш 

на ук; не ће му се за тр ти стан ни чим чиме 
бих га по хо дио; али они ура ни ше те по-
ква ри ше сва дје ла сво ја.
8. За то че кај те Ме, го во ри Го спод, до да-

 на кад ћу се по диг ну ти на пли јен; јер је 
суд Мој да са бе рем на ро де и по ку пим 
цар ства, да из ли јем на њих гњев свој, сву 
же сти ну ја ро сти сво је, јер ће огањ рев но-
сти Мо је про ждри је ти сву Зе мљу.
9. Јер ћу та да про ми је ни ти на ро ди ма 

усне, те ће би ти чи сте, да би сви при зи-

ва ли име Го спод ње и слу жи ли Му сло-
жни јем ра ме ни ма.
10. Ис пре ко *ри је ка ху ских ко ји се Ме ни 

мо ле, ра си ја ни Мо ји, до ни је ће Ми †да ре.
*Иса. 18,7. †Мал. 1,11.

11. Та да се не ћеш ви ше сти дје ти ни јед-
но га од сво јих дје ла, ко ји ма си Ми згри-
је шио; јер ћу он да узе ти из те бе оне ко ји 
се хва ле сла вом тво јом, и не ћеш се ви ше 
ве ли ча ти на све тој го ри Мо јој.
12. И оста ви ћу у те би на род не во љан и 

си ро ма шан, и они ће се узда ти у име Го-
спод ње.
13. Оста так Изра и љев не ће чи ни ти бе за-

ко ња ни ти ће го во ри ти ла жи, ни ти ће се 
на ћи у усти ма њи хо ви јем је зик при је ва-
ран; не го ће па сти и ле жа ти и не ће би ти 
ни ко га да их пла ши.
14. Пје вај, кће ри си он ска; кли куј, Изра-

и љу; ра дуј се и ве се ли се из све га ср ца, 
кће ри је ру са лим ска!
15. Укло ни *Го спод су до ве тво је, од вра  ти 

не при ја те ље тво је; Цар †Изра и љев Го  спод 
усред те бе је, не ћеш се ви ше бо ја ти зла.

*Је зек. 48,35. †Јо ван 1,49.
16. У онај дан ре ћи ће се гра ду Је ру са-

ли му: Не бој се; Си о ну: не мој да ти кло ну 
ру ке.
17. Го спод Бог твој, ко ји је усред те бе, 

Сил ни, спа шће те; ра до ва ће ти се ве о ма, 
обновиће љу ба в сво ју, ве се ли ће се те бе 
ра ди пје ва ју ћи.
18. Ко ји ту же за пра зни ци ма, са бра ћу их, 

ко ји су из те бе, због те шке сра мо те ко ја је 
на те би.
19. Гле, уни шти ћу у оно ври је ме све ко ји 

те му че, и из ба ви ћу хро ме и са бра ти ода-
гна не, и до ба ви ћу им хва лу и сла ву по 
свој Зе мљи, гдје су би ли под сра мо том.
20. У оно ври је ме до ве шћу вас, у оно 

ври је ме са бра ћу вас; јер ћу вам до ба ви ти 
сла ву и хва лу по сви јем на ро ди ма на Зе-
мљи, кад по вра тим ро бље ва ше пред ва-
шим очи ма, го во ри *Го спод. *Је зек. 39,13.
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Пријекор због незидања Храма.

1.Дру ге го ди не ца ра Да ри ја, ше  сто   га 
мје се ца, пр во га да на, до ђе ри  јеч 

Го спод ња пре ко Аге ја про ро ка Зо ро-
ва   ве љу си ну *Са ла ти ло ву, упра ви те љу 
†ју деј ском, и Ису су си ну Јо се де ко ву, по-
гла ва ру све ште нич ком, го во ре ћи:

*Агеј 1,14. †Агеј 2,2.
2. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма го-

во ре ћи: Тај на род го во ри: Још ни је до-
шло ври је ме, ври је ме да се са зи да дом Го-
спод њи.
3. За то до ђе ри јеч Го спод ња пре ко Аге ја 

про ро ка го во ре ћи:
4. Је ли ва ма ври је ме да сје ди те у ку ћа ма 

сво јим об ло же ни јем да ска ма, а овај је 
дом пуст?
5. За то са да ова ко ве ли Го спод над вој-

ска ма: Узми те на ум пу теве сво је.
6. Си је те мно го, а уво зи те ма ло; је де те, 

а не би ва те си ти; пи је те, а не на па ја те 
се; оди је ва те се, а ни је дан не мо же да се 
згри је; и ко ји за слу жу је нов це, ме ће их у 
про дрт то бо лац. довозите
7. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: 

Узми те на ум пу то ве сво је.
8. Иди те у го ру, и до не си те др ва, те зи-

дај те дом; и би ће Ми ми ло, и про сла ви ћу 
се, ве ли Го спод.
9. Из гле да те мно го, а ето ма ло; и што уне -

се те у ку ћу, Ја раз ду хам; за што, ве ли Го спод 
над вој ска ма; за то што је дом Мој пуст, а ви 
сва ки тр чи те за свој дом. очекујете
10. За то се за тво ри *не бо над ва ма да 

не ма ро се, и зе мља се за тво ри да не ма 
ро да ње зи на. *5.Мој. 28,23.
11. И до звах су шу на *зе мљу, и на го ре, и 

на жи то и на ви но и на уље и на све што 
зе мља ра ђа, и на љу де и на сто ку и на 
сва ки рад руч ни. *2.О цар. 8,1.
12. И по слу ша *Зо ро ва вељ син Са ла ти-

лов и Исус син Јо се де ков, по гла вар све-
ште нич ки, и сав Оста так на род ни глас 
Го спо да Бо га сво је га и ри је чи про ро ка 
Аге ја, ка ко га по сла Го спод Бог њи хов, и 
по бо ја се на род Го спо да. *Језд. 5,2.

13. И го во ри Агеј, по сла ник Го спод њи, 
на ро ду као што га по сла *Го спод, и ре че: 
Ја сам с ва ма, го во ри Го спод. *2.Днев. 15,2.
14. И *Го спод по ди же дух Зо ро ва ве љу 

си ну Са ла ти ло ву, упра ви те љу †ју деј ском, 
и дух Ису су си ну Јо се де ко ву, по гла ва ру 
све ште нич ком, и дух све му Остат ку на-
род ном, те до ђо ше и ра ди ше у до му Го-
спо да над вој ска ма, Бо га сво је га,

*2.Днев. 36,22. †Агеј 2,21.
15. Два де сет че твр то га да на ше сто га мје-

се ца, дру ге го ди не ца ра Да ри ја.

Прорицање будуће славе Храма 
и месијанског времена.

2.Сед мо га мје се ца, два де сет пр во га 
да на, до ђе *ри јеч Го спод ња пре-

 ко Аге ја про ро ка го во ре ћи: *Агеј 2,10.
2. Ка жи са да Зо ро ва ве љу си ну Са ла ти-

ло ву, упра ви те љу ју деј ском, и Ису су си ну 
Јо се де ко ву, по гла ва ру све ште нич ком, и 
Остат ку на род ном го во ре ћи:
3. Ко је ме ђу ва ма остао ко ји је ви дио 

овај дом у пр вој сла ви ње го вој, а ка кав ви 
са да ви ди те? Ни је ли пре ма оном као ни-
шта у ва шим очи ма?
4. Не го са да бу ди хра бар, Зо ро ва ве љу, 

го во ри Го спод, и бу ди хра бар Ису се си не 
Јо се де ков, по гла ва ру све ште нич ки, и бу-
 ди хра бар сав на ро де зе маљ ски, го во ри 
Го спод, и ра ди те; јер сам Ја с ва ма, го во ри 
Го спод над вој ска ма.
5. По ри је чи ко јом сам учи нио за вјет с 

ва ма кад изи ђо сте из Ми си ра, Дух ће Мој 
ста ја ти ме ђу ва ма, не бој те се.
6. Јер ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: 

Још јед ном, до ма ло, и Ја ћу по тре сти не-
бе са и Зе мљу и мо ре и су ху зе мљу;
7. И по тре шћу све на ро де, и до ћи ће Иза-

бра ни из сви јех на ро да, и на пу ни ћу овај 
дом сла ве, ве ли Го спод над вој ска ма.
8. Мо је је сре бро и мо је је зла то, го во ри 

Го спод над вој ска ма.
9. Сла ва ће ово га до ма по сљед ње га би ти 

ве ћа не го оно га пр во га, ве ли Го спод над 
вој ска ма; и по ста ви ћу мир на овом мје-
сту, го во ри Го спод над вој ска ма.
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Позив на покајање. 
Појава анђела Господњега. 

Виде се четири рога и четири ковача.

1.Осмо га мје се ца дру ге го ди не Да -
ри је ве, до ђе *ри јеч Го спод ња 

про ро ку †За ха ри ји си ну Ва ра хи је си на 
Идо ва го во ре ћи: *Агеј 1,1. †Језд. 5,1.
2. Го спод се вр ло раз гње ви на оце ва ше.
3. За то им ре ци: Ова ко ве ли Го спод над 

вој ска ма: Вра ти те се к Ме ни, го во ри Го-
спод над вој ска ма, и Ја ћу се вра ти ти к 
ва ма, ве ли Го спод над вој ска ма.
4. Не бу ди те као оци ва ши, ко ји ма ви-

ка ху пре ђа шњи про ро ци го во ре ћи: 
Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: Вра ти те 
се са зли јех пу те ва сво јих и од зли јех дје ла 

сво јих; али не по слу ша ше ни ти па зи ше 
на Ме, го во ри Го спод.
5. Оци ва ши гдје су, и ти про ро ци жи ве 

ли до ви је ка?
6. Али ри је чи Мо је и уред бе Мо је ко је 

за по ви је дах слу га ма сво јим про ро ци ма 
не сти го ше ли оце ва ше? Те се они обра-
ти ше и ре ко ше: Ка ко Го спод над вој ска ма 
бје ше на ми слио учи ни ти нам пре ма пу-
те ви ма на шим и по дје ли ма на шим, та ко 
нам учи ни.
7. Два де сет че твр то га да на је да на е сто га 

мје се ца, а то је мје сец Са ват, дру ге го-
ди не Да ри је ве, до ђе ри јеч Го спод ња про-
ро ку За ха ри ји си ну Ва ра хи је си на Идо ва 
го во ре ћи: јануар/фебруар

10. Два де сет че твр то га да на де ве то га 
мје се ца дру ге го ди не Да ри је ве до ђе ри јеч 
Го спод ња пре ко Аге ја про ро ка го во ре ћи:
11. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: Упи-

тај све ште ни ке за За кон, и ре ци:
12. Гле, ако би ко но сио све то ме со у 

ску ту од ха љи не сво је, или би се ску том 
сво јим до та као хље ба или ва ри ва или 
ви на или уља или ка кво га год је ла, би ли 
се осве тио? А све ште ни ци од го во ри ше и 
ре ко ше: Не.
13. По том ре че Агеј: Ако би се ко не-

чист од мр тва ца до та као че га то га, хо ће 
ли би ти не чи сто? А све ште ни ци од го во-
ри ше и ре ко ше: Би ће не чи сто.
14. Та да Агеј од го во ри и ре че: Та кав је 

тај на род и та кви су ти љу ди пре да Мном, 
го во ри Го спод, и та кво је све дје ло ру ку 
њи хо ви јех, и што год при но се та мо, не-
чи сто је.
15. А са да узми те на ум, од ово га да на на-

зад, при је не го се по ло жи ка мен на ка мен 
у цр кви Го спод њој,
16. При је то га кад ко до ђе ка го ми ли од 

два де сет мје ра, бје ше де сет; кад до ђе ка 
ка ци да до би је пе де сет вје да ра из ка це, 
бје ше два де сет; 1 ведро око 38 литара

17. Бих вас су шом и *ме дљи ком и гра-
дом, сва ко дје ло ру ку ва ших; али се ви не 
обра ти сте к Ме ни, го во ри †Го спод.

гљивична болест биљака  *5.Мој. 28,22. †Амос 4,6.
18. Узми те на ум, од то га да на на зад, од 

да на два де сет че твр то га, мје се ца де ве-
то га, од да на кад се осно ва *цр ква Го-
спод ња, узми те на ум. *Зах. 8,9.
19. Има ли јо ште сје ме на у жит ни ци? Ни 

ви но ва ло за ни смо ква ни ши пак ни ма-
сли на још не ро ди; од ово га ћу да на бла-
го сло ви ти. нар
20. По том до ђе *ри јеч Го спод ња дру ги 

пут Аге ју два де сет че твр то га да на истога 
мје се ца го во ре ћи: *Агеј 2,10.
21. Ка жи Зо ро ва ве љу упра ви те љу *ју-

деј ском, и ре ци: Ја ћу по тре сти †не бо и 
Зе мљу; *Агеј 1,14. †Је вр. 12,26.
22. И пре ва ли ћу при је сто цар стви ма, и 

са тр ћу си лу цар стви ма на род ни јем, пре-
ва ли ћу ко ла и оне ко ји сје де на њи ма, и 
по па да ће ко њи и ко њи ци, сва ки од ма ча 
бра та сво је га. оборићу
23. У то ври је ме, го во ри *Го спод над вој-

ска ма, узе ћу те бе, Зо ро ва ве љу, си не Са ла-
ти лов, слу го Мој, го во ри Го спод, и по ста-
ви ћу те као пе чат; јер сам те иза брао, го-
во ри Го спод над вој ска ма. *Јер. 22,24.

КЊИ ГА ПРО РО КА ЗА ХА РИ ЈЕ
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8. Ви дјех но ћу, а то чо вјек ја ха ше на ко њу 
ри ђу, и ста ја ше ме ђу мир та ма ко је би ја ху 
у до лу, а за њим би ја ху ко њи ри ђи, ша-
ре ни и би је ли.
9. И ре кох: Шта је ово, го спо да ру мој? А 

ан ђео ко ји го во ра ше са мном ре че ми: Ја 
ћу ти по ка за ти шта је ово.
10. Та да чо вјек ко ји ста ја ше ме ђу мир-

та ма про го во ри и ре че: Ово су ко је по сла 
Го спод да оби ла зе *Зе мљу. *Зах. 6,7.
11. И они про го во ри ше *ан ђе лу Го спод-

ње му ко ји ста ја ше ме ђу мир та ма, и ре-
ко ше: Ми оби ђо смо Зе мљу, и гле, сва Зе-
мља по чи ва и мир на је. *Псал. 103,20.
12. Та да ан ђео Го спод њи од го во ри и 

ре че: Го спо де над вој ска ма, кад ћеш се већ 
сми ло ва ти Је ру са ли му и гра до ви ма Ју ди-
нијем, на ко је се гње виш већ се дам де сет 
го ди на?
13. А Го спод од го во ри ан ђе лу ко ји го во-

ра ше са мном, до бри јем ри је чи ма, ми ли-
јем ри је чи ма.
14. И ре че ми ан ђео ко ји го во ра ше са 

мном: Ви чи и ре ци: Ова ко ве ли *Го спод 
над вој ска ма: Рев ну јем за Је ру са лим и за 
†Сион ве о ма. *Јоил 2,18. †Зах. 8,2.
15. И гње вим се сил но на на ро де без-

бри жне, јер се ма ло раз гње вих а они по-
мо го ше на зло. охоле
16. За то ова ко ве ли *Го спод: Обра тих се 

к †Је ру са ли му ми ло шћу, дом ће се Мој 
опет са зи да ти у ње му, го во ри Го спод над 
војска ма, и уже ће се за тег ну ти пре ко Је-
ру са ли ма. *Иса. 12,1. †Зах. 8,3.  мерачко
17. Још ви чи и ре ци: Ова ко ве ли *Го спод 

над вој ска ма: Опет ће гра до ви мо ји оби-
ло ва ти до бром, и Го спод ће опет утје ши ти 
Сион и опет ће иза бра ти †Је ру са лим.

*Иса. 51,3. †Зах. 3,2.
18. Та да по ди гох очи сво је и ви дјех, и гле, 

че ти ри ро га.
19. И ре кох ан ђе лу ко ји го во ра ше са 

мном: Шта је то? А он ми ре че: То су ро-
го ви ко ји раз мет ну ше Ју ду, Изра и ља и Је-
ру са лим.
20. По том по ка за ми Го спод че ти ри 

ко ва ча.
21. И ре кох: Шта су ти до шли да ра де? А 

Он од го во ри и ре че: Оно су ро го ви ко  ји 

раз мет ну ше Ју ду да ни ко не по ди же гла-
 ве; а ови до ђо ше да их упла ше, да од би ју 
ро го ве на ро ди ма, ко ји по ди го ше рог на 
зе мљу Ју ди ну да је раз мет ну.

Човјек с ужетом мјерачкијем. 
Радосно доба повратка из Вавилона. 

Позивање многобожаца.

2.Опет по ди гох очи сво је и ви дјех, 
и гле, *чо вјек, и у ру ци му уже 

мје рач ко. *Је зек. 40,3.
2. И ре кох: Ку да идеш? А он ми ре че: Да 

из мје рим Је ру са лим да ви дим ко ли ка му 
је ши ри на и ко ли ка му је ду жи на.
3. И гле, ан ђео ко ји го во ра ше са мном 

изи ђе, и дру ги ан ђео изи ђе му на су срет.
4. И ре че му: Тр чи, го во ри оном мла ди ћу 

и ре ци: Је ру са ли мља ни ће се на се ли ти по 
се ли ма ра ди мно штва љу ди и сто ке што 
ће би ти у ње му.
5. И Ја ћу му, го во ри Го спод, би ти зид ог-

њен уна о ко ло и би ћу за сла ву усред ње га.
6. Хеј, хеј, бје жи те из зе мље сје вер не, го-

во ри Го спод, јер вас ра за сух у че ти ри вје-
тра не бе ска, го во ри Го спод.
7. Хеј Си о не, ко ји сје диш код кће ри ва-

ви лон ске, из ба ви се.
8. Јер ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: 

За сла вом по сла ме к на ро ди ма, ко ји вас 
опли је ни ше; јер ко ти че у вас, ти че у зје-
ни цу ока Ње го ва.
9. Јер ево Ја ћу мах ну ти ру ком сво јом 

на њих, и би ће пли јен слу га ма сво јим, 
и по знаће те да ме је по слао Го спод над 
вој ска ма.
10. Пје вај и ве се ли се, кће ри си он ска, јер 

ево Ја идем и на ста ва ћу усред те бе, го-
во ри *Го спод. *Је зек. 48,35.
11. И мно ги ће се на ро ди при ли је пи ти ка 

Го спо ду у тај дан, и би ће Ми на род, и Ја ћу 
на ста ва ти усред те бе, и по зна ћеш да ме је 
по слао к те би *Го спод над вој ска ма.

*Зах. 2,9.
12. И Го спод ће на сли је ди ти Ју ду, свој 

дио, у зе мљи Све тој, и опет ће иза бра ти 
Је ру са лим.
13. Не ка му чи сва ко ти је ло пред Го спо-

дом, јер уста из све то га ста на сво је га. ћути

КЊИ ГА ПРО РО КА ЗА ХА РИ ЈЕ,  ГЛ. 1. 2.
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Исус поглавар свештенички пред 
анђелом Господњим. Прорицање 

о Човјеку Клици (Месија).

3.По сли је ми по ка за *Ису са по гла-
ва ра све ште нич ко га, ко ји ста-

ја ше пред ан ђе лом Го спод њим, и со то ну, 
ко ји му ста ја ше с де сне стра не да га пре.

*Агеј 1,1.  оптужи
2. А анђео Го сподњи ре че со то ни: Го спод 

да те уко ри, со то но, Го спод да те уко ри, 
ко ји иза бра Је ру са лим. Ни је ли он глав ња 
ис трг ну та из ог ња? веће запаљено дрво
3. А Исус би ја ше об у чен у ха љи не пр-

ља ве, и ста ја ше пред ан ђе лом.
4. А он про го во ри и ре че они ма ко ји ста-

ја ху пред њим: Ски ни те с ње га те пр ља ве 
ха љи не. И ре че му: Ви ди, узех с те бе бе за-
ко ње тво је, и обу кох ти но ве ха љи не.
5. И даље ре че: Не ка му мет ну чи сту ка пу 

на гла ву. И мет ну ше му чи сту ка пу на 
гла ву, и обу ко ше му ха љи не; а ан ђео Го-
спод њи ста ја ше.
6. И ан ђео Го спод њи за свје до чи Ису су 

го во ре ћи:
7. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: Ако 

узи деш мо јим пу то ви ма, и ако уз др жиш 
што сам на ре дио да се др жи, та да ћеш ти 
су ди ти до му Мо је му и чу ва ћеш три је мо-
 ве Мо је, и да ћу ти да хо диш ме ђу ови ма 
што сто је.
8. Чуј, Ису се, по гла ва ру све ште нич ки, ти 

и дру го ви тво ји што сје де пред то бом, јер 
су ти љу ди чу до; ево, Ја ћу до ве сти Слу гу 
сво је га, Кли цу. знаменити
9. Јер гле, ка мен ко ји мет нух пред Ису са, 

на том је јед ном ка ме ну се дам очи ју; гле, Ја 
ћу га оте са ти, го во ри Го спод над вој ска ма, 
и узе ћу бе за ко ње те зе мље у је дан дан.
10. У тај дан, го во ри *Го спод над вој-

ска ма, зва ће те сва ки бли жње га сво је га 
под ви но ву ло зу и под смо кву. *Јер. 32,15.

Златан свијећњак и двије 
маслине.

4.По том вра ти се ан ђео ко ји ми 
го во ра ше, и про бу ди ме као 

чо вје ка ко ји се бу ди ода сна.
2. И ре че ми: Шта ви диш? А ја ре кох: Ви-

дим, ето сви јећ њак сав од зла та, и го ре на 
ње му ча ша, и се дам жи жа ка ње го ви јех на 

ње му, и се дам ли је ва ка за се дам жи жа ка 
што су го ре на ње му,
3. И дви је ма сли не уза њ, јед на с де сне 

стра не ча ши а јед на с ли је ве.
4. И про го во рих ан ђе лу ко ји го во ра ше са 

мном, и ре кох: Шта је то, го спо да ру мој?
5. А ан ђео ко ји го во ра ше са мном од го-

во ри и ре че ми: Зар не знаш шта је то? И 
ре кох: Не, го спо да ру мој.
6. А он од го во ри и ре че ми го во ре ћи: То 

је ри јеч Го спод ња Зо ро ва ве љу: Не си лом 
ни кр је по шћу не го Ду хом мо јим, ве ли Го-
спод над вој ска ма.
7. Што си ти, го ро ве ли ка, пред Зо ро ва-

ве љем? Рав ни ца; и он ће из ни је ти нај-
ви ши ка мен, с ус кли ци ма: Ми лост, ми-
лост ње му. забатни
8. И до ђе ми ри јеч Го спод ња го во ре ћи:
9. Ру ке *Зо ро ва ве ље ве осно ва ше овај 

дом, ру ке ће ње го ве и до вр ши ти, и по зна-
ћеш да ме је Го спод над вој ска ма по слао 
к ва ма. *Језд. 3,8.
10. Јер ко је пре зрео дан ма ли јех ства ри? 

Јер ће се ра до ва ти кад ви де ка мен мје-
рач ки у ру ци Зо ро ва ве љу они јех се дам 
очи ју Го спод њих ко је пре ла зе сву *Зе мљу.

скромних почетака  *2.Днев. 16,9.
11. Та да од го ва ра ју ћи ре кох му: Шта су 

оне дви је ма сли не с де сне стра не сви јећ-
ња ку и с ли је ве?
12. И опет про го во рих и ре кох му: Шта 

су оне дви је гран чи це ма сли но ве, што су 
ме ђу два ли јев ка злат на, ко ји то че зла то?

златно уље
13. И ре че ми го во ре ћи: Зар не знаш шта 

је то? А ја ре кох: Не, го спо да ру мој.
14. Та да ре че: То су два помазаника ко ји 

сто је код Го спо да све Зе мље.
Књига која лети; жена у ефи.

5.По том опет по ди гох очи сво је и 
ви дјех, а то књи га ле ћа ше.

свитак
2. И он ми ре че: Шта ви диш? А ја ре кох: 

Ви дим књи гу гдје ле ти, ду жи на јој два де-
сет ла ка та а ши ри на де сет ла ка та.
3. Та да ми ре че: То је про клет ство ко је 

иза ђе на сву Зе мљу, јер сва ки ко ји кра де 
ис три је би ће се по њој с јед не стра не, и 
ко ји се год ку не кри во ис три је би ће се по 
њој с дру ге стра не.

КЊИ ГА ПРО РО КА ЗА ХА РИ ЈЕ,  ГЛ. 3. 4. 5.
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4. Ја ћу га пу сти ти, го во ри Го спод над 
вој ска ма, те ће до ћи на ку ћу лу пе жу и на 
ку ћу оно ме ко ји се ку не Мо јим име ном 
кри во, и ста ја ће му усред ку ће и са тр ће 
је, и др вље јој и ка ме ње. боравиће
5. По том изи ђе ан ђео ко ји го во ра ше са 

мном, и ре че ми: По диг ни очи сво је и 
ви ди шта је ово што из ла зи.
6. А ја ре кох: Шта је? А он ре че: То је ефа 

што из ла зи. И ре че: То је њихово беза-
коње по свој Зе мљи.
7. И гле, по ди за ше се та ла нат оло ва, и 

јед на же на сје ђа ше усред ефе. поклопац од
8. И он ре че: то је без бо жност. И вр же је 

усред ефе, и вр же онај ко мад оло ва озго 
на ждри је ло јој.
9. И по ди гох очи сво је и ви дјех, а то дви је 

же не из ла жа ху, и вје тар им би ја ше под 
кри ли ма, а кри ла им би ја ху као у ро де, и 
ди го ше ефу ме ђу Зе мљу и не бо.
10. И ре кох ан ђе лу ко ји го во ра ше са 

мном: Ку да оне но се ефу?
11. А он ми ре че: Да јој на чи не ку ћу у зе-

мљи Се на ру; и он дје ће се на мје сти ти и 
по ста ви ти на сво је под нож је. Вавилонији

Четвора кола. Поновно прорицање 
о Човјеку Клици, који ће бити 

Цар и Свештеник.

6.По том опет по ди гох очи сво је, и 
ви дјех, а то че тво ра ко ла из ла-

жа ху из ме ђу дви је го ре, а те го ре би ја ху 
од мје ди.
2. У пр ви јем ко ли ма бје ху ко њи ри ђи, а у 

дру гим ко ли ма ко њи вра ни,
3. А у тре ћим ко ли ма ко њи би је ли, а у че-

твр ти јем ко ли ма ко њи ша ре ни, ја ки.
4. И про го во рив ре кох ан ђе лу ко ји го во-

ра ше са мном: Шта је то, го спо да ру мој?
5. А ан ђео од го во ри и ре че ми: То су че-

ти ри вје тра не бе ска, ко ји из ла зе ис пред 
Го спо да све Зе мље, гдје ста ја ше.
6. Ко њи вра ни што су у јед ни јем, они иду 

у сје вер ну зе мљу; а би је ли иду за њи ма; а 
ша ре ни иду у зе мљу ју жну.
7. И ја ки иза шав ши шћа ху да иду и про-

ла зе Зе мљу; и ре че: Иди те, про ла зи те Зе-
мљу. И ста до ше про ла зи ти Зе мљу.

8. Та да ме зов ну, и ре че ми: Ви ди, ко ји 
оти до ше у зе мљу сје вер ну, уми ри ше дух 
Мој у зе мљи сје вер ној.
9. По том ми до ђе ри јеч Го спод ња го во-

ре ћи:
10. Узми од ро бља, од Хел да ја и од То ви је 

и од Је да је, ко ји до ђо ше из Ва ви лон ске, па 
до ђи исто га да на и уђи у дом Јо си је си на 
Со фо ни ји на.
11. Узми сре бра и *зла та, и на чи ни ви-

јен це, и мет ни на гла ву Ису су си ну Јо се-
де ко ву, по гла ва ру све ште нич ком,

*2.Мој. 28,36.
12. И ре ци му го во ре ћи: Ова ко ве ли *Го-

спод над вој ска ма: ево чо вје ка, ко је му је 
име †Кли ца, ко ја ће кли ја ти с мје ста сво га 
и са гра ди ће ‡цр кву Го спод њу.

*Зах. 13,7. †Иса. 4,2. ‡Мал. 3,1.
13. Јер ће Он са гра ди ти цр кву Го спод њу, 

и но си ће сла ву, и сје дје ће и вла да ти на 
свом при је сто лу, и до њега би ће *Све ште-
ник на при је сто лу свом, и свјет мир ни 
би ће ме ђу об је ма. *Псал. 110,4.  однос
14. И ви јен ци не ка бу ду Еле му и То ви ји 

и Је да ји и Хе ну си ну Со фо ни ји ну за спо-
мен у цр кви Го спод њој.
15. И ко ји су да ле ко, до ћи ће и гра ди ће 

цр кву Го спод њу, и по зна ће те да ме је Го-
спод над вој ска ма по слао к ва ма. И то ће 
би ти ако уза слу ша те глас Го спо да Бо га 
сво је га.

Бог не прихвата спољашњи пост, 
већ добра дјела.

7.Потом четврте године цара Да     ри   ја 
до ђе ри јеч Го спод ња За ха    ри  ји 

че т вр то га да на, де ве то га мје се ца, Хи-
сле ва, новембар/децембар
2. Кад по сла ше у дом Бож ји Са ра са ра и 

Ре ге ме ле ха и љу де сво је да мо ле Го спо да,
људи из Вавилона да питају о посту 5. мјесеца

3. И да го во ре све ште ни ци ма, ко ји би-
ја ху у до му Го спо да над вој ска ма, и про-
ро ци ма, и ре ку: Хо ће мо ли пла ка ти пе-
то га мје се ца одва ја ју ћи се, ка ко чи ни смо 
већ то ли ко го ди на?
4. И до ђе ми ри јеч Го спод ња го во ре ћи:
5. Ка жи све му на ро ду зе маљ ском и све-

ште ни ци ма, и ре ци: Кад по сти сте и тужи -

КЊИ ГА ПРО РО КА ЗА ХА РИ ЈЕ,  ГЛ. 5. 6. 7.
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сте пе то га и сед мо га мје се ца за се дам де-
сет го ди на, еда ли Ме ни по сти сте?
6. А кад је де те и пи је те, не је де те ли и не 

пи је те ли са ми?
7. Ни је су ли то ри је чи ко је је Го спод про-

гла сио пре ко пре ђа шњих про ро ка, кад Је-
ру са лим би ја ше на се љен и ми ран и гра-
до ви ње го ви око ње га, и кад би ја ше на се-
љен ју жни крај и рав ни ца? Негев и Сефела
8. До ђе ри јеч Го спод ња За ха ри ји го во-

рећи:
9. Ова ко го во ри Го спод над вој ска ма: Су-

ди те пра во и бу ди те ми ло сти ви и жа ло-
сти ви је дан дру гом.
10. И не чи ни те кри во удо ви ци ни си-

ро ти, ино стран цу ни си ро ма ху, и не ми-
сли те зло је дан дру гом у ср цу свом.
11. Али не хтје ше слу ша ти, и уз ма ко ше 

ра ме ном на траг, и за ти ско ше уши сво је 
да не чу ју.
12. И ср цем сво јим отврд ну ше као ди ја-

ма нт да не чу ју За ко на и ри је чи ко је сла 
Го спод над вој ска ма ду хом сво јим пре ко 
про ро ка пре ђа шњих; за то до ђе ве лик 
гњев од Го спо да над вој ска ма.
13. За то као што је Он ви као а они не слу-

ша ше, та ко и они ви ка ше а Ја их не слу-
шах, го во ри Го спод над вој ска ма.
14. Не го их раз мет нух ви хо ром по сви-

јем на ро ди ма, ко јих не по зна ва ше, и зе-
мља опу стје иза њих да ни ко у њу не до хо-
ђа ше ни ти се из ње вра ћа ше, и обра ти ше 
ми лу зе мљу у пу стош.

Обрицање будућега спасења Божијему 
народу, који ће многе многобошце 
покренути да траже правога Бога.

8.Опет ми до ђе ри јеч Го спо да над 
вој ска ма го во ре ћи:

2. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: Рев-
ну јем за Сион ве ли ком рев но шћу, и ве ли-
ким гње вом рев ну јем за њ.
3. Ова ко ве ли Го спод: Вра тих се у Сион и 

на се лих се усред Је ру са ли ма, и Је ру са лим 
ће се зва ти Град исти ни ти, и го ра Го спо да 
над вој ска ма Све та го ра.
4. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: Опет 

ће сје дје ти стар ци и ста ри це по ули ца ма 

је ру са лим ским, сва ко са шта пом у ру ци 
од ве ли ке ста ро сти.
5. И ули це ће град ске би ти пу не дје ти ћа 

и дје во ја ка, ко је ће се игра ти по ули ца ма.
6. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: Ако 

је чуд но у очи ма Остат ку то га на ро да у 
ово ври је ме, еда ли ће би ти чуд но и у Мо-
јим очи ма, го во ри Го спод над вој ска ма.
7. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: Ево, 

Ја ћу из ба ви ти свој на род из зе мље ис-
точ не и из зе мље за пад не.
8. И до ве шћу их, и они ће на ста ва ти ус-

ред Је ру са ли ма, и би ће Ми на род и Ја ћу 
им би ти Бог, исти ном и прав дом.
9. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: Не ка 

вам се укри је пе ру ке ко ји слу ша те у ово 
ври је ме ове ри је чи из уста про роч ких од 
да на кад се осно ва дом Го спо да над вој-
ска ма да се са зи да цр ква.
10. Јер при је ти јех да на не бје ше пла те 

ни за чо вје ка ни за жи вин че, ни ти бје ше 
ми ра од не при ја те ља ни оно ме ко ји од ла-
жа ше ни оно ме ко ји до ла жа ше, и пу стих 
све љу де јед но га против дру го га.
11. А са да не ћу би ти као при је Остат ку 

то га на ро да, го во ри Го спод над вој ска ма.
12. Не го ће усјев би ти ми ран, ви но ва ће 

ло за но си ти плод свој, и *зе мља ће ра ђа ти 
род свој, и не бо ће да ва ти ро су сво ју; и 
све ћу то да ти у на сљед ство Остат ку то га 
на ро да. *Иса. 61,7.
13. И као што би ја сте уклин ме ђу на ро-

ди ма, до ме Ју дин и до ме Изра и љев, та ко 
ћу вас из ба ви ти те ће те би ти бла го слов; 
не бој те се, не ка вам се окри је пе ру ке.
14. Јер ова ко ве ли *Го спод над вој ска ма: 

као што вам на ми слих зло учи ни ти, кад 
Ме раз гње ви ше оци ва ши, ве ли Го спод 
над вој ска ма, и не рас ка јах се, *Јер. 31,28.
15. Та ко опет у ове да не на ми слих да до-

бро чи ним Је ру са ли му и до му Ју ди ну; не 
бој те се.
16. Ово је што тре ба да чи ни те: Го во-

ри те исти ну је дан дру гом, су ди те пра во и 
мир но на вра ти ма сво јим;
17. И не ми сли те је дан дру го ме зло у ср цу 

свом, и не љу би те кри ве за кле тве, јер на 
све то мр зим, го во ри *Го спод. *При че 6,16.

П
О

С
Љ

ЕД
И

Ц
Е

П
РА

В
Д

А
КЊИ ГА ПРО РО КА ЗА ХА РИ ЈЕ,  ГЛ. 7. 8.



– 801 –

18. По том до ђе ми ри јеч Го спо да над вој-
ска ма го во ре ћи:
19. Ова ко ве ли *Го спод над вој ска ма: 

Пост че твр то га мје се ца, и пост пе то га и 
пост сед мо га и пост де се то га обра ти ће 
се до му Ју ди ну у ра дост и ве се ље и у пра-
зни ке ве се ле; али љу би те исти ну и мир.

*Иса. 35,10.
20. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: Још 

ће до ла зи ти на ро ди и ста нов ни ци мно-
гих гра до ва;
21. До ла зи ће ста нов ни ци јед но га у дру-

 ги го во ре ћи: Хај де мо да се мо ли мо Го-
спо ду и да тра жи мо Го спо да над вој-
ска ма; идем и ја.
22. Та ко ће до ћи мно ги на ро ди и сил ни 

на ро ди да тра же Го спо да над вој ска ма у 
Је ру са ли му и да се мо ле Го спо ду.
23. Ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: У то 

ће ври је ме де сет љу ди од сви јех је зи ка на-
род ни јех ухва ти ти јед но га Ју деј ца за скут 
го во ре ћи: Иде мо с ва ма, јер чу је мо да је 
Бог с ва ма.

Скрушеност многобожаца. Обрицање 
мирнога и моћнога Цара, Месије.

9.Бре ме ри је чи Го спод ње зе мљи Ад-
ра ху и Да ма ску, гдје ће по чи ну  ти, 

јер је Го спод ње око на љу ди ма и на *сви јем 
пле ме ни ма Изра и ље ви јем.

пророчко виђење из  *Псал. 145,15.
2. И Емат ће за хва ти ти, и Тир и Си дон, 

ако и је су ве о ма му дри,
3. И Тир са гра ди се би град, и са бра сре-

бра као пра ха, и зла та као ка ла по пу ту.
расквашене земље

4. Гле, Го спод ће га отје ра ти, и вр ћи ће 
у мо ре си лу ње го ву, и он ће ог њем из гор-
је ти. бацити
5. Аска лон ће ви дје ти и упла ши ће се, и 

Га за ће се вр ло уз му чи ти, и Ака рон, што 
га осра мо ти на да ње ње го во, и по ги ну ће 
цар у Га зи; и Аска лон се не ће на се ли ти.
6. И у Азо ту ће сје дје ти ту ђин, и по нос ћу 

фи ли стеј ски за тр ти.
7. И укло ни ћу крв њи хо ву од уста њи хо-

ви јех, и га до ве њи хо ве из зу ба њи хо ви-
јех, и ко оста не би ће и он Бо га на ше га, и 
би ће као по гла вар у Ју ди, а Ака рон као Је-
ву се јац.

8. И по ста ви ћу око код до ма сво је га су-
прот вој сци, су прот они ма ко ји од ла зе и 
до ла зе, и на стој ник не ће ви ше про ла-
зи ти кроз њих, јер са да по гле дах сво јим 
очи ма. логор  надзорник
9. Ра дуј се мно го, кће ри си он ска, под-

викуј, кће ри је ру са лим ска; ево, Цар твој 
иде к те би, пра ве дан је и спа са ва, кро так 
и ја ше на ма гар цу, и на ма га ре ту, мла де ту 
ма га ри чи ну.
10. Јер ћу ис три је би ти из Је фре ма ко ла и 

из Је ру са ли ма ко ње; и ис три је би ће се лук 
убо ји ти; и Он ће ка зи ва ти мир на ро ди ма, 
и власт ће му би ти од мо ра до мо ра и од 

*ри је ке до кра је ва зе маљ ских.
Еуфрата  *Псал. 72,8.

11. А теби, за крв за вје та тво је га пу стих 
су жње тво је из ја ме, гдје не ма во де.
12. Вра ти те се ка гра ду, су жњи, ко ји се 

на да те, још ти и да нас ја вљам да ћу ти пла-
ти ти дво ји ном.
13. Јер за пех се би Ју ду као лук, и на пу них 

Је фре ма, и по ди гох си но ве тво је, Си о не, 
на си но ве тво је, Ја ва не, и учи них те да си 
као мач ју нач ки. Грчка
14. И *Го спод ће се по ка за ти над њи ма, и 

стри је ла ће ње го ва иза ћи као му ња, и Го-
спод, Го спод за тру би ће у тру бу и по ћи ће 
с ви хо ри ма ју жни јем. *Зах. 14,3.
15. Го спод над вој ска ма за кла ња ће их, и 

они ће је сти по га зив ши ка ме ње из праћ ке, 
и пи ће под ви ку ју ћи као од ви на, и би ће 
пу ни као ча ша, као угло ви од ол та ра.
16. И *Го спод Бог њи хов из ба ви ће их у 

тај дан као ста до сво је га на ро да, јер су они 
драго ка ме ње у ви јен цу које ће засјати у 
зе мљи Ње го вој. *Мал. 3,17.
17. Јер ко ли ко ће би ти до бро ње го во и 

ко ли ка ље по та ње го ва! Од жи та ће ра сти 
мом ци, а од слат ко га ви на дје вој ке.

Народ се спасава од насилника, 
сабира се и опет задобија благослов.

10.Ишти те од *Го спо да да жда у 
ври је ме по зно га да жда, Го-

спод ће пу сти ти му ње, и да ће вам из о би ла 
да жда и сва ко ме тра ве у по љу. *Јер. 14,22.
2. Јер ли ко ви го во ре ни шта ви ло и вра чи 

ви де лаж и го во ре за луд не сне, тје ше та-
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шти ном; за то оти до ше као ста до, и оја-
ди ше се, јер не бје ше па сти ра.
3. Гњев се Мој рас па ли на па сти ре, и по -

ка рах јар це; јер Го спод над вој ска ма оби ђе 
ста до сво је, дом Ју дин, и учи ни да су Му 
као коњ оки ћен за бој.
4. Од ње га је угао, од ње га ко ље, од ње га 

лук убо ји ти, од ње га из ла зи и сва ки на-
стој ник. угаони камен
5. И они ће би ти као ју на ци, га зи ће у бо ју 

као бла то по ули ца ма, и би ће се, јер је Го-
спод с њи ма, и ко ји ја шу на коњ има осра-
мо ти ће се. војеваће
6. И укри је пи ћу дом Ју дин, и дом ћу Јо-

си фов спа сти, и до ве шћу их на траг, јер ми 
их је жао, и би ће као да их ни је сам од ба-
цио, јер сам Ја Го спод Бог њи хов и усли-
ши ћу их.
7. И они од Је фре ма би ће као ју нак, и 

ср це ће им би ти ве се ло као од ви на, и 
си но ви њи хо ви ви дје ће и ве се ли ће се, и 
ср це ће им се ра до ва ти о Го спо ду.
8. За зви жда ћу им и са бра ћу их, јер ћу их 

из ба ви ти, и они ће се умно жи ти као што 
су се би ли умно жи ли. даћу им знак
9. И ра си ја ћу их ме ђу на ро де да се у даљ-

ни јем мје сти ма опо ми њу Ме не, и жи ве ћи 
са си но ви ма сво ји ма да се вра те.
10. И до ве шћу их на траг из зе мље ми сир-

ске, и са бра ћу их из * Асир ске, и до ве шћу 
их у зе мљу Га лад ску и на Ли ван; и не ће им 
би ти до ста мје ста. *Иса. 11,11.
11. И од тје ско бе ће при је ћи пре ко мо ра, 

и раз би ће ва ле у мо ру, и све ће ду би не 
Ри је ци пре сах ну ти, и обо ри ће се по нос 

асир ски и па ли ца ће се *ми сир ска узе ти.
Нила  жезло  *Је зек. 30,13.

12. И укри је пи ћу их Го спо дом, и они ће 
хо ди ти у име Ње го во, го во ри Го спод.

Јадиковање због невјернијех пастира 
народнијех. Штапови, Благост и Свеза. 

Тридесет сребрника за једнога 
Доброга Пастира.

11.Отво ри, *Ли ва не, вра та сво-
ја, и огањ не ка про ждре ке-

дре твоје. *Авак. 2,17.
2. Ри дај, је ло, јер па де ке дар, јер кра-

сни ци про па до ше; ри дај те, хра сто ви ва-
сан ски, јер се по си је че шу ма огра ђе на.

лепа стабла

3. Сто ји ја ук па сти ра, јер се за тре сла ва 
њи хо ва; сто ји ри ка ла во ва, јер се опу-
сто ши по нос јор дан ски.
4. Ова ко ве ли Го спод Бог мој: Па си ов це 

кла ни це,
5. Ко је уби ја ју они ко ји их др же, ни ти их 

ко кри ви, и ко ји их про да ју го во ре: Бла-
го сло вен да је Го спод, обо га тих се; и ко ји 
их па су, ни је дан их не жа ли.
6. За то не ћу ви ше жа ли ти ста нов ни ка зе-

маљ ских, го во ри Го спод, не го ћу ево пре-
да ти јед но га дру го ме у ру ке и у ру ке ца ру 
њи хо ву, и они ће по тр ти зе мљу а Ја је не ћу 
из ба ви ти из ру ку њи хо ви јех.
7. И па сох ов це кла ни це, не вољ не од 

ста да, и узев два шта па на звах је дан Бла-
гост, а дру ги на звах Све за, и па сох ста до.
8. И по гу бих три па сти ра за мје сец да на, 

јер се ду ша Мо ја љу ћа ше на њих, и ду ша 
њи хо ва мр жа ше на Ме. одбацих
9. И ре кох: Не ћу вас ви ше па сти; ко ја по-

ги не не ка по ги не, и ко ја про пад не не ка 
про пад не, и ко је оста ну не ка је ду ме со 
јед на дру гој.
10. И узех свој штап, Бла гост, и сло мих га 

да уки нем за вјет свој ко ји учи них са сви-
јем на ро ди ма.
11. И уки де се оно га да на, и не вољ ни од 

ста да, ко ји гле да ху на Ме, по зна ше до и ста 
да бје ше ри јеч Го спод ња.
12. И ре кох им: Ако вам је дра го, дај те Ми 

Мо ју пла ту; ако ли ни је, не мој те; *и из мје-
ри ше Ми пла ту, три де сет сре бр ни ка.

*Мат. 26,15.
13. И ре че ми Го спод: Ба ци лон ча ру ту 

ча сну ци је ну ко јом Ме про ци је ни ше. И 
узев три де сет сре бр ни ка ба цих их у дом 
Го спод њи лон ча ру.
14. По том сло мих дру ги штап свој, 

Све зу, да уки нем брат ство из ме ђу Ју де и 
Изра и ља.
15. И *Го спод ми ре че: Узми јо ште опра-

 ву без ум на па сти ра. *Је зек. 34,2.  опрему
16. Јер ево Ја ћу по диг ну ти па сти ра у зе-

мљи, ко ји не ће оби ла зи ти ону ко ја ги не, 
не ће тра жи ти не ја ке, ни ти ће ли је чи ти 
ра ње не, ни ти ће но си ти су ста ле, не го ће 
је сти ме со од пре ти ли јех, и пап ке ће им 
ки да ти.
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17. Те шко па сти ру ни ка квом, ко ји оста-
вља *ста до! Мач му је над ми ши цом и над 
де сни јем оком; ми ши ца ће му усах ну ти и 
де сно ће му око по там ње ти. *Јер. 23,1.

Моћна Божија заштита Јерусалима. 
Обрицање духа милости. Тужење 

народа за Онијем којега су проболи.

12.Бре ме ри је чи Го спод ње за Из-
ра и ља. Го во ри Го спод, ко ји је 

ра за пео не бе са и осно вао Зе мљу, и ство-
рио чо вје ку дах ко ји је у ње му:
2. Ево, Ја ћу учи ни ти Је ру са лим *ча шом 

за опи ја ње сви јем на ро ди ма уна о ко ло, 
ко ји ће оп сје сти Је ру са лим ра ту ју ћи на 
Ју ду. *Иса. 51,17.
3. И у тај ћу дан учи ни ти Је ру са лим те-

шким ка ме ном сви јем на ро ди ма; ко ји га 
год хтјед бу ду диг ну ти, са тр ће се, ако би се 
и сви на ро ди зе маљ ски са бра ли на њ.
4. У тај ћу дан, го во ри Го спод, учи ни ти да 

сви ко њи бу ду пла шљи ви и сви ко ња ни ци 
бе зум ни; и отво ри ћу очи сво је на дом Ју-
дин, и осли је пи ћу све ко ње на ро ди ма.
5. Те ће го во ри ти гла ва ри Ју ди ни у ср цу 

свом: Ја ки су ста нов ни ци је ру са лим ски 
Го спо дом над вој ска ма, Бо гом сво јим.
6. У онај ћу дан учи ни ти да гла ва ри Ју-

ди ни бу ду као ог њи ште у др ви ма и као 
луч за па љен у сно по ви ма, те ће про ждри-
је ти и на десно и на ли је во све на ро де уна-
о ко ло, а Је ру са лим ће још оста ти на свом 
мје сту, у Је ру са ли му. жеравица
7. И Го спод ће са чу ва ти ша то ре Ју ди не 

нај при је, да се не ди же над Ју дом сла ва 
до ма Да ви до ва и сла ва ста нов ни ка је ру-
са лим ских.
8. У онај ће дан Го спод за кла ња ти ста-

нов ни ке је ру са лим ске, и нај сла би ји ме ђу 
њи ма би ће у тај дан као Да вид, и дом ће 
Да ви дов би ти као божанство, као ан ђео 
Го спод њи пред њи ма.
9. И у тај дан тра жи ћу да ис три је бим све 

на ро де ко ји до ђу на Је ру са лим;
10. И из ли ћу на дом Да ви дов и на ста-

нов ни ке је ру са лим ске дух ми ло сти и мо-
ли та ва, и *по гле да ће на Онога ко је га про-
бо до ше; и пла ка ће за Њим као за је дин-
цем, и ту жи ће за Њим као за пр вен цем.

*Јован 19,37; Откр. 1,7.

11. У оно ће ври је ме би ти ту жња ва ве-
ли ка у *Је ру са ли му као ту жња ва у Ада-
дри мо ну у по љу ме ги дон ском.

*2.Днев. 35,24.
12. И ту жи ће зе мља, сва ка по ро ди ца на-

по се; по ро ди ца до ма * Да ви до ва на по се, 
и же не њи хо ве на по се; по ро ди ца до ма 
На та но ва на по се, и же не њи хо ве на по се;

одвојено  *Лу ка 3,31.
13. По ро ди ца до ма Ле ви је ва на по се, и 

же не њи хо ве на по се; по ро ди ца Се ме је ва 
на по се, и же не њи хо ве на по се;
14. Све оста ле по ро ди це, сва ка на по се, и 

же не њи хо ве на по се.

Благодат Новога завјета. Смрт 
Великога Пастира. Растурање и 

прикупљање Његова стада.

13.У тај ће дан би ти отво рен из-
вор до му Да ви до ву и ста нов-

ни ци ма је ру са лим ским за гри јех и за не-
чи сто ту.
2. И у тај ћу дан, го во ри Го спод над вој-

ска ма, ис три је би ти из зе мље име на идо-
ли ма да се ви ше не спо ми њу, и про ро ке и 
не чи сти дух укло ни ћу из зе мље.
3. И ако ко још ус про ро ку је, ре ћи ће му 

отац ње гов и ма ти ње го ва, ко ји га ро-
ди ше: Не ћеш би ти жив, јер си го во рио 
лаж у име Го спод ње. И отац ће га ње гов и 
ма ти ње го ва, ко ји га ро ди ше, *про бо сти, 
што про ро ко ва. *5.Мој. 18,20.
4. И у тај ће се дан сти дје ти про ро ци 

сва ки сво је утва ре, кад би про ро ко вао, 
и не ће се огр та ти пла штем од ко стри је ти 
да би ла га ли. виђења
5. Не го ће сва ки ре ћи: Ни је сам про рок, 

ра тар сам, јер ме чо вјек нај ми од мла до-
сти мо је.
6. И ако му ко ре че: Ка кве су ти то ра не 

на ру кама? Он ће од го во ри ти: До па дох 
их у ку ћи при ја те ља сво јих.
7. Ма чу, уста ни на па сти ра Мо је га и на 

чо вје ка дру га Мо је га, го во ри Го спод над 
вој ска ма, *уда ри Па сти ра, и ов це ће се 
раз бје ћи, али ћу окре ну ти ру ку сво ју к 
ма ли ма. *Мат. 26,31.
8. И у свој Зе мљи, го во ри Го спод, два ће 

се ди је ла ис три је би ти у њој и по ги ну ти, а 
тре ћи ће оста ти у њој;
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9. И ту ћу тре ћи ну мет ну ти у огањ, и пре-
то пи ћу их ка ко се пре та па сре бро, и оку-
ша ћу их ка ко се ку ша зла то; они ће при-
зва ти име Мо је, и Ја ћу им се ода зва ти и 
ре ћи ћу: То је Мој на род; а они ће ре ћи: 
Го спод је Бог наш.

Јерусалим у невољи. Божанско спасење. 
Кажњавање непријатеља. Слава и 
пространство царства Божијега. 

Све ће бити светиња Господу.

14. Ево иде дан Го спод њи, и пли -
јен ће се твој раз ди је ли ти 

усред те бе.
2. Јер ћу ску пи ти све на ро де на Је ру са-

лим у бој, и град ће се узе ти, и ку ће опли-
је ни ти и же не осра мо ти ти, и по ло ви на ће 
гра да оти ћи у роп ство, а Оста так на рода 
не ће се ис три је би ти из гра да.
3. Јер ће Го спод иза ћи, и во је ва ће на на-

ро де као што во ју је на дан кад је бој.
4. И но ге ће Ње го ве ста ти у тај дан на 

го ри Ма слин ској ко ја је пре ма Је ру са ли му 
с ис то ка, и го ра ће се Ма слин ска рас па сти 
по сри је ди на ис ток и на за пад да ће би ти 
про дол вр ло ве ли ка, и по ло ви на ће го ре 
усту пи ти на сје вер а по ло ви на на југ.
5. И бје жа ће те у про дол гор ску, јер ће 

про дол гор ска до пи ра ти до Аса ла, и бје-
жа ће те као што бје жа сте од тру са у ври-
је ме Ози је ца ра Ју ди на; и до ћи ће Го спод 
Бог мој, и сви ће Све ти би ти с Њим.
6. И у тај дан не ће би ти ви дје ла, ни хлад-

ноће ни леда;
7. Не го ће би ти је дан дан, ко ји је по знат 

Го спо ду, не ће би ти дан и ноћ, јер ће и 
уве че би ти свје тлост.
8. И у тај ће дан про те ћи из Је ру са ли ма 

во да жи ва, по ла к Ис точ ном мо ру а по ла 
к За пад ном мо ру, и би ће и ље ти и зи ми.

Мртвом мору  Средоземном мору
9. И Го спод ће би ти Цар над свом Зе-

мљом, у онај дан би ће Го спод је дан и име 
Ње го во јед но.
10. И сва ће се зе мља пре тво ри ти у рав-

ни цу од Га ва је до Ри мо на с ју га Је ру са-
ли му, ко ји ће се по диг ну ти и на се ли ти на 
свом мје сту од вра та Ве ни ја ми но ви јех до 
мје ста гдје су Пр ва вра та, до вра та на углу, 
и од ку ле *Ана не и ло ве до ти је ска ца ре ва.

*Нем. 3,1.  пресе

11. И они ће на ста ва ти у ње му, и не ће 
ви ше би ти про клет ства, и Је ру са лим ће 
ста ја ти без стра ха.
12. А ово ће би ти зло ко јим ће Го спод 

уда ри ти све на ро де ко ји би во је ва ли на 
Је ру са лим: Ти је ло ће сва ком по сах ну ти 
док још сто ји на но гама, и очи ће сва ком 
по сах ну ти у ру па ма сво јим, и је зик ће 
сва ком по сах ну ти у усти ма. дупљама
13. И у то ће ври је ме би ти ве ли ка смет ња 

ме ђу њи ма од Го спо да, и хва та ће је дан 
дру го га за ру ку, и ру ка ће се јед но га по-
диг ну ти на ру ку дру го га.
14. А и Ју да ће во је ва ти у Је ру са лиму, и 

бла го сви јех на ро да уна о ко ло са бра ће се, 
зла то и сре бро и оди је ла вр ло мно го.
15. И зло као то зло сна ћи ће ко ње, ма зге, 

ка ми ле и ма гар це и сву сто ку ко ја бу де у 
том око лу.
16. И ко год оста не од сви јех на ро да ко ји 

до ђу на Је ру са лим, свак ће до ла зи ти од 
го ди не до го ди не да се по кло ни Ца ру *Го-
спо ду над вој ска ма и да пра зну је пра зник 
Сје ни ца. *Нем. 8,14; 3.Мој. 23,34.
17. И ако ко ји од пле ме на зе маљ ских не 

би до шли у Је ру са лим да се по кло не Ца ру, 
Го спо ду над вој ска ма, за њих не ће би ти 
да жда;
18. И ако се пле ме *ми сир ско не би по-

ди гло и до шло, за ко је не да жди, би ће 
исто зло ко јим ће Го спод уда ри ти на ро де 
ко ји не би до ла зи ли да пра зну ју пра зник 
Сје ни ца. *5.Мој. 11,10.
19. Та ква ће би ти казна Ми сир ци ма и 

казна сви јем на ро ди ма ко ји не би до ла-
зи ли да пра зну ју пра зник Сје ни ца.
20. У тај ће дан би ти написано на звон-

ци ма коњ ским: *Све ти ња Го спо ду; и лон-
 ци ће у до му Го спод њем би ти као здје  ле 
пред ол та ром; *2.Мој. 28,36.
21. И сви ће лон ци у Је ру са ли му и у Ју ди 

би ти све ти ња *Го спо ду над вој ска ма, и 
сви ко ји хо ће да при не су жр тву до ла-
зе ћи узи ма ће их и ку ха ти у њи ма; и у тај 
дан не ће ви ше би ти Ха на неј ца у до му Го-
спо да над вој скама. *Је зек. 45,1.  трговца
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Израиљева незахвалност. 
Кажњавање свештеника и народа 

због незаконите жртве.

1.Бре ме ри је чи Го спод ње Изра и љу 
пре ко Ма ла хи је. пророштво

2. Љу бим вас, ве ли Го спод; а ви го во ри те: 
У чем нас љу биш? Не бје ше ли Исав брат 
Ја ко ву, го во ри Го спод; али Ја ко ва љу бих.
3. А на Иса ва мр зех; за то го ре ње го ве 

опу стех и на сљед ство ње го во да дох ша-
ка лима из пу сти ње.
4. Што Едом го во ри: Оси ро ма ши смо, али 

ће мо се по вра ти ти и са гра ди ти пу ста мје-
ста, ова ко ве ли Го спод над вој ска ма: Не ка 
они гра де, али ћу Ја раз гра ди ти, и они ће 
се зва ти: Кра ји на бе за ко нич ка и на род на 
ко ји се гње ви Го спод до ви је ка.
5. И очи ће ва ше ви дје ти и ви ће те ре ћи: 

Ве лик је Го спод на ме ђа ма Изра и ље ви јем.
6. Син по шту је оца и слу га го спо да ра 

сво је га; ако сам Ја отац, гдје је част Мо ја? 
и ако сам Го спо дар, гдје је страх Мој, ве ли 
Го спод над вој ска ма ва ма, све ште ни ци, 
ко ји пре зи ре те име Мо је, и го во ри те: У 
чему пре зи ре мо име Тво је?
7. До но си те на Мој ол тар хљеб осквр-

њен, и го во ри те: Чим Те осквр ни смо? 
Ти јем што го во ри те: Сто је Го спод њи за 
пре зи ра ње.
8. И кад до но си те сли је по на жр тву, 

ни је ли зло, и кад до но си те хро мо или 
бо ле сно, ни је ли зло? Од не си га стар-
је ши ни сво је му, хо ћеш ли му уго ди ти 
и хо ће ли по гле да ти на те, ве ли Го спод 
над вој ска ма.
9. За то, мо ли те се Бо гу да се сми лу је на 

нас; кад је то из ва ших ру ку, хо ће ли на 
ко га од вас гле да ти, го во ри Го спод над 
вој ска ма.
10. Ко је ме ђу ва ма ко ји би за тво рио 

вра та или за па лио огањ на Мом ол та ру 
ни за што? Ни је сте Ми ми ли, ве ли *Го-
спод над вој ска ма, и не ћу при ми ти да ра 
из ва ше ру ке. *Иса. 1,11.
11. Јер од *ис то ка сун ча но га до за па да 

ве ли ко ће би ти име Мо је ме ђу на ро ди ма, 

и на сва ком ће се мје сту при но си ти кад 
име ну Мо је му и чист дар; јер ће име Мо је 
би ти ве ли ко ме ђу на ро ди ма, ве ли †Го-
спод над вој ска ма. *Иса. 59,19. †Је зек. 48,35.
12. А ви га сквр ни те го во ре ћи: Сто је Го-

спод њи не чист, и што се по ста вља на њ, 
је ло је за пре зи ра ње.
13. И го во ри те: Гле, ко ли ка му ка, а мо гло 

би се одух ну ти, го во ри Го спод над вој-
ска ма; и до но си те оте то, и хро мо и бо ле-
сно до но си те на дар; еда ли ћу при ми ти 
из ру ке ва ше, го во ри Го спод. одбацити
14. Про клет да је ва ра ли ца, ко ји има у 

свом ста ду му шко и за вје ту је, па при но си 
Го спо ду квар но; јер сам ве лики Цар, ве ли 
*Го спод над вој ска ма, и име је Мо је стра-
шно ме ђу на ро ди ма. *3.Мој. 22,26.

Проповијед и казна за свештенике и 
народ због њиховијех гријехова, нарочито 
због бракова са многобожачкијем женама.

2.И та ко са да ва ма је ова за по ви-
јест, све ште ни ци. опомена

2. Ако не по слу ша те и не ста ви те у ср це 
да да те сла ву име ну Мо је му, ве ли Го спод 
над вој ска ма, та да ћу пу сти ти на вас про-
клет ство и про кле ћу бла го сло ве ва ше; и 
про клех их, јер не ста вља те у ср це.
3. Ево Ја ћу вам по ква ри ти усјев, и ба-

ци ћу вам ба ле гу у ли це, ба ле гу пра зни ка 
ва ших, да вас од не се са со бом.
4. И по зна ће те да сам вам Ја по слао ову 
за по ви јест да би био мој за вјет с Ле ви-

јем, ве ли Го спод над вој ска ма. опомену
5. За вјет Мој за жи вот и мир бје ше с њим, 

и да дох му то за страх, јер Ме се бо ја ше и 
име на се Мо је га стра ша ше.
6. За кон исти ни ти бје ше у усти ма ње го-

ви јем, и бе за ко ње се не на ђе на усна ма 
ње го ви јем; у ми ру и пра во иде са Мном и 
мно ге од вра ти од бе за ко ња.
7. Јер усне све ште ни ко ве тре ба да чу ва ју 

зна ње и За кон да се тра жи из ње го ви јех 
уста, јер је ан ђео Го спо да над вој ска ма.

весник
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8. Али ви за ђо сте с пу та, и учи ни сте те се 
мно ги спо та ко ше о За кон, по ква ри сте за-
вјет Ле ви јев, ве ли Го спод над вој ска ма.
9. За то и Ја вас учи них пре зре ним и по-

ни ште ним у све га на ро да, као што се ви 
не др жи те Мо јих пу те ва и у за ко ну гле-
да те ко је ко.
10. Ни је ли нам сви ма је дан Отац? Ни је 

ли нас је дан Бог ство рио? За што не вје ру 
чи ни мо је дан дру го ме сквр не ћи за вјет 
ота ца сво јих?
11. Ју да чи ни не вје ру, и гад се чи ни у 

Изра и љу и у Је ру са ли му; јер сквр ни Ју да 
све ти њу Го спод њу, ко ју би му ва ља ло љу-
би ти, же не ћи се кћер ју ту ђе га бо га.
12. Го спод ће ис три је би ти из ша то ра Ја-

ко вље ви јех чо вје ка ко ји чи ни та ко, ко ји 
стра жи и ко ји од го ва ра, и ко ји при но си 
при нос Го спо ду над вој ска ма.
13. Још и ово чи ни те: По кри ва те су за ма 

ол тар Го спод њи, пла чем и уз да си ма; за то 
не гле да ви ше на при нос, ни ти Му је дра го 
при ми ти што из ва ших ру ку.
14. А ви го во ри те: За што? За то што је Го-

спод Свје док из ме ђу те бе и же не мла до-
сти тво је, ко јој ти чи ниш не вје ру, а она ти 
је дру га ри ца и же на, с ко јом си у вје ри.
15. Јер ни је ли учи нио јед но, ако и има ше 

још ви ше ду ха? А за што јед но? Да тра жи 
нараштај Бо жи ји; за то чу вај те дух свој, и 
*же ни мла до сти сво је не чи ни те не вје ре.

*Мат. 19,4.
16. Јер *Го спод Бог Изра и љев ве ли да 

мр зи на пу шта ње, јер та кав по кри ва на-
си ље пла штем сво јим, го во ри Го спод над 
вој ска ма; за то чу вај те дух свој да не чи-
ни те не вје ре. *5.Мој. 24,1.  развод
17. До са ђу је те Го спо ду ри је чи ма сво јим, 

и го во ри те: У чему Му до са ђу је мо? У томе 
што го во ри те: Ко год чи ни зло, по во љи је 
Го спо ду, и та кви су Му ми ли; или: Гдје је 
Бог ко ји су ди?

О Месијину претечи.

3.Ево, Ја ћу по сла ти *ан ђе ла сво је га, 
ко ји ће при пра ви ти пут пре да 

Мном, и из не на да ће до ћи у цр кву сво ју 
†Го спод, ко је га ви тра жи те, и ‡ан ђео 

за вјет ни, ко је га ви же ли те, ево до ћи ће, 
ве ли Го спод над вој ска ма.

*Мар. 1,2. †Агеј 2,7. ‡Иса. 63,9.
2. Али ко ће под ни је ти дан до ла ска Ње-

го ва? И ко ће се одр жа ти кад се по ка же, 
јер је Он као огањ лив чев и као ми ло бје-
љар ско.
3. И сје шће као онај ко ји ли је и чи сти 

сре бро, и очи сти ће си но ве Ле ви је ве, и 
пре то пи ће их као зла то и сре бро, и они ће 
при но си ти Го спо ду при но се у прав ди.
4. И уго дан ће би ти Го спо ду при нос Ју-

дин и је ру са лим ски као у ста ро ври је ме и 
као пре ђа шњих го ди на.
5. И до ћи ћу к ва ма на суд, и би ћу брз 

Свје док про тив вра ча ра и про тив пре љу-
бо чи на ца, и про тив они јех ко ји се ку ну 
кри во и про тив они јех ко ји за ки да ју на-
јам на јам ни ку, и удо ви ци и си ро ти и до-
шља ку кри во чи не и не бо је се Ме не, ве ли 
Го спод над вој ска ма.
6. Јер Ја Го спод не ми је њам се; за то ви, си-

но ви Ја ко вље ви, не из ги бо сте.
7. Од вре ме на ота ца сво јих от сту пи сте 

од уре да ба Мо јих и не др жа сте их. Вра-
ти те се к Ме ни, и Ја ћу се вра ти ти к ва ма, 
ве ли Го спод над вој ска ма. Али ве ли те: У 
чему би смо се вра ти ли?
8. Еда ли ће чо вјек за ки да ти Бо га? А ви 

Ме не за ки да те; и го во ри те: У чему Те за-
ки да мо? У де сет ку и у при но су.
9. Про кле ти сте, јер Ме за ки да те, ви, сав 

на род.
10. До не си те све де сет ке у спре ме да бу де 

хра не у Мо јој ку ћи, и оку шај те Ме у том, 
ве ли Го спод над вој ска ма, хо ћу ли вам 
отво ри ти уста ве не бе ске и из ли ти бла го-
слов на вас да вам бу де до ста.
11. И за при је ти ћу вас ра ди про ждр-

љив цу, те вам не ће ква ри ти ро да зе маљ-
ско га, и ви но ва ло за у по љу не ће вам би ти 
не род на, ве ли *Го спод над вој ска ма.

штеточини  *Амос 4,9.
12. И зва ће вас бла же ним сви на ро ди, јер 

ће те би ти *зе мља ми ла, ве ли †Го спод над 
вој ска ма. *Дан. 8,9. †Соф. 3,20.
13. Же сто ке бје ху ва ше ри је чи на Ме, ве-

 ли Го спод; а ви ве ли те: Шта го во ри смо на 
Те бе?
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14. Ре ко сте: За лу ду је слу жи ти Бо гу, и ка-
ква ће би ти ко рист да др жи мо што је на-
ре дио да се др жи, и да хо ди мо жа ло сни 
пред Го спо дом над вој ска ма?
15. За то хва ли мо по но си те да су срећ ни; 

на пре ду ју ко ји чи не бе за ко ње, и ко ји ис-
ку ша ва ју Бо га, из ба вља ју се.
16. Та да ко ји се бо је *Го спо да го во ри ше 

је дан дру го ме, и по гле да Го спод, и чу, и 
на пи са се Књи га за спо мен пред Њим за 
оне ко ји се бо је Го спо да и ми сле о име ну 
Ње го ву. *1.О цар. 18,3.
17. Ти ће Ми би ти бла го, ве ли Го спод над 

вој ска ма, у онај дан кад Ја учи ним, и би ћу 
им ми ло стив као што је отац ми ло стив 
сво ме си ну ко ји му слу жи.
18. Та да ће те се обра ти ти и ви дје ће те 

раз ли ку из ме ђу пра вед ни ка и без бо-
жни ка, из ме ђу оно га ко ји слу жи Бо гу и 
оно га ко ји Му не слу жи.

Господ о будућности.

4.Јер, гле, иде дан, ко ји го ри као пећ, 
и сви ће по но си ти и сви ко ји ра де 

без бо жно би ти стр њи ка, и упа ли ће их 
дан ко ји иде, ве ли Го спод над вој ска ма, и 
не ће им оста ви ти ни ко ри је на ни гра не.
2. А ва ма, ко ји се бо ји те име на Мо је га, 

гра ну ће Сун це прав де, и здра вље ће би ти 
на зра ци ма Ње го ви јем, и из ла зи ће те и 
ска ка ће те као те о ци од ја са ла.
3. И из га зи ће те без бо жни ке, јер ће они 

би ти пе пео под ва шим но га ма у дан кад 
Ја учи ним, ве ли Го спод над вој ска ма.
4. Пам ти те За кон Мој си ја слу ге Мо је га, 

ко је му за по вје дих на Хо ри ву за све га 
Изра и ља уред бе и за ко не.
5. Ево, Ја ћу вам по сла ти Или ју про ро ка 

при је не го до ђе ве ли ки и стра шни дан Го-
спод њи;
6. И он ће обра ти ти ср це ота ца к си но-

ви ма, и ср це си но ва к оци ма њи хо ви јем, 
да не до ђем и за трем Зе мљу.
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Родослов Христов, зачеће, 
име и рођење.

1.Родослов Ису са *Хри ста, си на †Да  -
ви дова Авра а мо ва си на.

У Вуковом оригиналу: племе 
*Мат. 22,42. †Псал. 132,11.

2. Авра ам ро ди Иса ка. А Исак ро ди Ја-
ко ва. А Ја ков ро ди Ју ду и бра ћу ње го ву.
3. А Ју да ро ди Фа ре са и За ру с Та ма ром. А 

Фа рес ро ди Есро ма. А Есром ро ди Ара ма.
4. А Арам ро ди Ами на да ва. А Ами на дав 

ро ди На а со на. А На а сон ро ди Сал мо на.
5. А Сал мон ро ди Во о за с Ра вом. А Во оз 

ро ди Ови да с Ру том. А Овид ро ди Је се ја.
6. А Је сеј ро ди Да ви да ца ра. А *Да вид цар 

ро  ди Со ло му на с Уриј ини цом. * 2. Сам. 12,24.
7. А *Со ло мун ро ди Ро во а ма. А Ро во ам 

ро ди Ави ју. А Ави ја ро ди Асу. * 2. Сам. 12,24.
8. А Аса ро ди Јо са фа та. А Јо са фат ро ди 

Јо ра ма. А Јо рам ро ди Ози ју.
9. А Ози ја ро ди Јо та ма. А Јо там ро ди 

Аха за. А Ахаз ро ди Језе ки ју.
10. А Језе ки ја ро ди *Ма на си ју. А Ма на-

си ја ро ди Амо на. А Амон ро ди Јо си ју.
*2.О цар. 20,21.

11. А Јо си ја ро ди *Је хо ни ју и бра ћу ње-
го ву, у се о би †Ва ви лон ској.

*Јер. 27,20. †Јер. 52,11; 2.О цар. 25,11.
12. А по се о би Ва ви лон ској, Је хо ни ја 

ро ди Са ла ти и ла. А Са ла ти и ло ро ди *Зо-
ро ва ве ља. *Језд. 3,2.
13. А Зо ро ва вељ ро ди Ави ју да. А Авијуд 

ро ди Ели а ки ма. А Ели а ким ро ди Азо ра.
14. А Азор ро ди Са до ка. А Са док ро ди 

Ахи ма. А Ахим ро ди Елиј у да.
15. А Елијуд ро ди Еле а за ра. А Еле а зар 

ро ди Ма та на. А Ма тан ро ди Ја ко ва.
16. А Ја ков ро ди Јо си фа, му жа Ма ри је, 

ко ја ро ди Ису са про зва но га Хри ста.

17. Све га да кле ко ље на од Авра а ма до 
Да ви да, ко ље на че тр на ест, а од Да ви да 
до се о бе Ва ви лон ске, ко ље на че тр на ест, 
а од се о бе Ва ви лон ске до Хри ста, ко ље на 
че тр на ест. нараштаја
18. А ро ђе ње Ису са Хри ста би ло је ова ко: 

Kад је Ма ри ја, ма ти ње го ва, би ла ис про-
ше на за Јо си фа, а још док се ни је су би ли 
са ста ли, на ђе се да је она труд на од Ду ха 
Све то га.
19. А Јо сиф муж ње зин, бу ду ћи по бо жан, 

и не хо те ћи је јав но сра мо ти ти, на ми сли 
је тај но пу сти ти.
20. Но кад он та ко по ми сли, а то му се 

ја ви у сну *ан ђео Го спод њи го во ре ћи: Јо-
си фе, си не Да ви дов, не бој се узе ти Ма-
ри је же не сво је; јер оно што се у њој за-
че ло од Ду ха је Све то га. *Лу ка 1,35.
21. Па ће ро ди ти Си на, и на дје ни Му име 

Исус; јер ће Он из ба ви ти свој на род од 
*гри је ха њи хо ви јех. *Дан. 9,24.
22. А ово је све би ло да се из вр ши што је Го-

спод ка зао пре ко про ро ка ко ји го во ри:
23. Ето, дје вој ка ће за труд ње ти, и ро ди ће 

си на, и на дје ну ће му име * Ема ну и ло, ко је 
ће ре ћи: С на ма Бог. *Иса. 7,14.
24. Кад се Јо сиф про бу ди од сна, учи ни 

као што му је за по вје дио ан ђео Го спод њи, 
и узме же ну сво ју.
25. И не зна ди ја ше за њу, док не ро ди 

Си на сво је га пр вен ца, и над је де му име 
Исус. Господ спасава; Спаситељ

Мудраци са истока. Бјежање Христово 
у Мисир. Ирод убија дјецу. Христов 

повратак и настањивање у Назарету.

2.А кад се ро ди Исус у Ви тле је му 
ју деј ско ме, за вре ме на ца ра Иро-

 да, а то до ђу му дра ци са ис то ка у Је ру са-
лим, и ка жу: Дом хљеба

СВЕ ТО ЈЕ ВАН ЂЕ ЉЕ ПО МА ТЕ ЈУ
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СВЕ ТО ЈЕ ВАН ЂЕ ЉЕ ПО МА ТЕ ЈУ,  ГЛ.  2. 3.

2. Гдје је цар ју деј ски што се ро дио? Јер 
смо ви дје ли ње го ву зви је зду на ис то ку и 
до шли смо да му се по кло ни мо.
3. Кад то чу је цар Ирод, упла ши се, и сав 

Је ру са лим с њим.
4. И са брав ши све гла ва ре све ште нич ке 

и књи жев ни ке на род не, пи та ше их: Гдје 
ће се ро ди ти Хри стос?
5. А они му ре ко ше: У Ви тле је му ју деј-

ско ме; јер је та ко про рок на пи сао:
6. *И ти Ви тле је ме, зе мљо Ју ди на, ни по 

чем ни си нај ма њи у др жа ви Ју ди ној; јер 
ће из те бе из и ћи Че ло во ђа ко ји ће па сти 
на род мој Изра и ља. *Михеј 5,2.
7. Он да Ирод тај но до зва му дра це, и ис-

пи ти ва ше их кад се по ја ви ла звијезда.
8. И по слав ши их у Ви тле јем, ре че: 

Иди те и ра спи тај те до бро за ди је те, па 
кад га на ђе те, ја ви те ми, да и ја идем да 
му се по кло ним.
9. И они са слу шав ши ца ра, по ђо ше: А 

то и зви је зда ко ју су ви дје ли на ис то ку, 
иђа ше пред њи ма, док не до ђе и ста де од-
о зго гдје бје ше ди је те.
10. А кад ви дје ше зви је зду гдје је ста ла, 

об ра до ва ше се ве о ма ве ли ком ра до сти.
11. И ушав ши у ку ћу, ви дје ше Ди је те с 

Ма ри јом ма те ром Ње го вом, и па до ше 
и по кло ни ше Му се; па отво ри ше да ре 
сво је и *да ри ва ше Га: зла том, и та мја ном, 
и смир ном. *Псал. 72,10; Иса. 60,6.
12. И при мив ши у сну за по ви јест да се не 

вра ћа ју к Иро ду, дру ги јем пу тем оти до ше 
у сво ју *зе мљу. *1.Сам. 22,5.
13. А по што они оти ду, а то ан ђео Го-

спод њи ја ви се Јо си фу у сну и ка за му: 
Уста ни, узми Ди је те и ма тер Ње го ву па 
бје жи у Мисир, и бу ди она мо, док ти не 
ка жем; јер ће Ирод тра жи ти Ди је те да Га 
по гу би.
14. И он устав ши узе Ди је те и ма тер Ње-

го ву но ћу и оти де у Ми сир.
15. И би та мо до смр ти Иро до ве, да се 

из вр ши што је Го спод ре као пре ко про-
ро ка ко ји го во ри: Из *Ми си ра до звах 
Си на сво је га. *4.Мој. 24,8.
16. Та да Ирод кад ви дје да су га му дра ци 

пре ва ри ли, раз гње ви се вр ло и по сла те по-

бише сву дје цу по Ви тле је му и по свој око-
ли ни ње го вој од дви је го ди не и ни же, по 
вре ме ну ко је је до бро до знао од му д ра ца.
17. Та да се зби што је ка зао про рок *Је ре-

ми ја го во ре ћи: *Јер. 31,15.
18. Глас у Ра ми чу се, плач, и ри да ње, и ја-

у ка ње мно го: Ра хи ља пла че за сво јом дје-
цом, и не ће да се утје ши, јер их не ма.
19. А по смр ти Иро до вој, гле, ан ђео Го-

спод њи у сну ја ви се Јо си фу у Ми си ру.
20. И ре че: Уста ни, и узми Ди је те и ма тер 

Ње го ву и иди у *зе мљу Изра и ље ву; јер су 
из у мр ли ко ји су тра жи ли ду шу дје ти њу.

*2.Мој. 4,19.
21. И он устав ши, узе Ди је те и ма тер Ње-

го ву, и до ђе у зе мљу Изра и ље ву.
22. Али чув ши да Ар хе лај ца ру је у Ју-

де ји мје сто Иро да оца сво је га, по бо ја се 
она мо ићи; не го при мив ши у сну за по ви-
јест, оти де у кра је ве га ли леј ске.
23. И до шав ши она мо, на мје сти се у 

гра ду ко ји се зо ве На за рет, да се збу де као 
што су ка за ли *про ро ци да ће се На за ре-
ћа нин на зва ти. *Јо ван 1,45.

Јован позива народ на покајање 
и крштава Исуса.

3.У оно пак до ба до ђе *Јо ван Кр сти-
тељ, и уча ше у †пу сти њи Ју деј ској.

*Мар. 1,4. †Лу ка 3,2.3.
2. И го во ра ше: По кај те се, јер се при-

бли жи Цар ство не бе ско.
3. Јер је то онај за ко га је го во рио про рок 

Иса и ја гдје ка же: *Глас оно га што ви че у 
пу стињи: При пра ви те пут Го спо ду, и по-
рав ни те ста зе Ње го ве. *Иса. 40,3.
4. А Јо ван има ше ха љи ну од дла ке ка-

ми ље и по јас ко жан око се бе; а хра на ње-
го ва би ја ше ска кав ци и мед ди вљи.
5. Та да из ла жа ше к ње му Је ру са лим и сва 

Ју де ја, и сва око ли на јор дан ска.
6. И он их кр шта ва ше у Јор да ну, и ис по-

ви је да ху гри је хе сво је.
7. А кад ви дје (Јо ван) мно ге фа ри се је и 

са ду ке је гдје иду да их кр сти, ре че им:* 
По ро ди аспи ди ни! ко ка за ва ма да бје-
жи те од гње ва ко ји иде? *Мат. 23,33.
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8. Ро ди те, да кле, род до сто јан по ка ја ња.
9. И не ми сли те и не го во ри те у се би: 

Има мо оца Авра а ма; јер вам ка жем да 
мо же Бог и од ка ме ња ово га по диг ну ти 
дје цу Авра а му.
10. Већ и сје ки ра код ко ри је на др ве ту 

сто ји; сва ко да кле *др во ко је не ра ђа до-
бра ро да, си је че се и у †огањ ба ца.

*Дан. 4,14. †Мал. 3,2.
11. Ја, да кле, кр шта вам вас во дом за по-

ка ја ње; а Онај што иде за мном, ја чи је од 
ме не; ја ни је сам до сто јан Ње му обу ће по-
ни је ти; Он ће вас кр сти ти Ду хом Све ти-
јем и ог њем.
12. Ње му је ло па та у ру ци Ње го вој, па ће 

отри је би ти гум но сво је, и ску пи ће пше-
ни цу сво ју у жит ни цу, а пље ву ће са же ћи 
ог њем вјеч ни јем.
13. Та да до ђе Исус из Га ли ле је на Јор дан к 

Јо ва ну да се кр сти.
14. А *Јо ван бра ња ше Му го во ре ћи: Ти 

тре ба ме не да кр стиш, а Ти ли до ла зиш к 
ме ни? *Дје ла 13,25.
15. А Исус од го во ри и ре че му: Оста ви 

сад, јер та ко нам тре ба ис пу ни ти сва ку 
*прав ду. Та да Јо ван оста ви Га. *Дан. 9,24.
16. И кр стив ши се Исус изи ђе од мах из 

во де; и гле, отво ри ше Му се не бе са, и ви-
дје Ду ха Бо жи је га гдје си ла зи као го луб и 
до ђе на Ње га.
17. И гле, *глас с Не ба ко ји го во ри: Ово је 

Син мој љу ба зни ко ји је по Мо јој во љи.
*Лу ка 9,35.  љубљени

Исуса куша сотона; почиње да учи, 
позива своје прве ученике 
и исцјељује сваку болест.

4.Та да Ису са од ве де Дух у *пу сти њу 
да Га ђа во ку ша. *Мар. 1,12.

2. И по стив ши да на че тр де сет и но ћи че-
тр де сет, на по сљет ку оглад ње.
3. И при сту пи к Ње му ку шач и ре че: Ако 

си Син Бо жиј, ре ци да ка ме ње ово хље-
бо ви по ста ну.
4. А Он од го во ри и ре че: Пи са но је: Не 

жи ви чо вјек о са мом хље бу, но о сва кој 
ри је чи ко ја из ла зи из уста Бо жи јих.

5. Та да од ве де Га ђа во у Све ти град и по-
ста ви га на врх цр кве;
6. Па му ре че: Ако си Син Бо жиј, ско чи 

до ље, јер у Пи сму сто ји да ће ан ђе ли ма 
сво ји јем *за по вје ди ти за Те бе, и узе ће Те 
на ру ке, да гдје не зап неш за ка мен но гом 
сво јом. *Псал. 91,11.12.
7. А Исус ре че ње му: Али и то сто ји на пи-

са но: Не мој ку ша ти Го спо да Бо га сво је га.
8. Опет узе Га ђа во и од ве де на го ру вр ло 

ви со ку, и по ка за Му сва цар ства ово га 
сви је та и сла ву њи хо ву;
9. И ре че Му: Све ово да ћу Те би ако пад-

неш и по кло ниш ми се.
10. Та да ре че ње му Исус: Иди од Ме не, 

со то но; јер сто ји на пи са но: *Го спо ду Бо гу 
сво је му по кла њај се и Ње му је ди но ме 
слу жи. *5.Мој. 6,13.
11. Та да оста ви Га ђа во, и гле, ан ђе ли 

при сту пи ше и слу жа ху Му.
12. А кад чу *Исус да је Јо ван пре дан, 

оти де у Га ли ле ју. *Лу ка 4,14.
13. И оста вив ши На за рет до ђе и на мје-

сти се у Ка пер на у му при мор ско ме на 
ме ђи За ву ло но вој и Неф та ли мо вој,
14. Да се збу де што је ре као Иса и ја про-

рок го во ре ћи:
15. Зе мља *За ву ло но ва и зе мља Неф та-

ли мо ва, на пу ту к мо ру с оне стра не Јор-
да на, Га ли ле ја не зна бо жач ка. *Иса. 9,1.
16. Љу ди ко ји сје де у та ми, ви дје ше Ви-

дје ло ве ли ко, и они ма што сје де на стра ни 
и у сје ну смрт но ме, за сви је тли Ви дје ло.
17. Ота да по че *Исус учи ти и го во ри-

 ти: По кај те се, јер се при бли жи † Цар-
ство не бе ско. *Мар. 1,14. †Мат. 10,7.
18. И иду ћи по крај мо ра Га ли леј ског ви-

дје два бра та, *Си мо на, ко ји се зо ве †Пе-
тар, и Ан дри ју бра та ње го ва, гдје ме ћу 
мре же у мо ре, јер би ја ху ри ба ри.

*Мар. 1,16. †Мат. 16,18.
19. И ре че им: Хај де те за Мном, и учи-

ни ћу вас лов ци ма људ ски јем.
20. А они тај час оста ви ше мре же и за 

Њим оти до ше.
21. И оти шав ши ода тле ви дје дру га два 

бра та, *Ја ко ва †Зе ве де је ва, и Јо ва на бра та 
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ње го ва, у ла ђи (са Зе ве де јем оцем њи хо-
ви јем) гдје кр пе мре же сво је, и по зва их.

*Мар. 1,19. †Лу ка 5,10.
22. А они тај час оста ви ше ла ђу и оца 

сво је га и за Њим оти до ше.
23. И про хо ђа ше Исус по свој *Га ли ле ји 

уче ћи по збор ни ца ма њи хо ви јем, и про-
по ви је да ју ћи Је ван ђе ље о Цар ству, и ис-
цје љу ју ћи сва ку бо лест и сва ку не моћ по 
љу ди ма. *Мар. 1,39; Лука 4,15. синагога
24. И оти де глас о Ње му по свој Си ри ји 

и при ве до ше Му све бо ле сне од раз лич-
ни јех бо ле сти и с раз лич ни јем му ка ма, 
и би је сне, и мје сеч ња ке, и узе те, и ис ци-
је ли их.
25. И за Њим иђа ше на ро да мно го из Га-

ли ле је, и из Де сет Гра до ва, и из Је ру са-
ли ма, и Ју де је, и ис пре ко Јор да на.

Бесједа на гори: Блаженства. 
Достојанство и дужности ученика. 

Закон ће се цео извршити.

5.А кад Он ви дје на род, по пе се на 
го ру, и сје де, и при сту пи ше Му 

уче ни ци Ње го ви.
2. И отво рив ши уста сво ја уча ше их го-

во ре ћи:
3. *Бла го си ро ма шни ма ду хом, јер је њи-

хо во Цар ство не бе ско; *Иса. 57,15. смернима
4. *Бла го они ма ко ји пла чу, јер ће се утје-

шити; *Иса. 61,2.
5. *Бла го крот ки ма, јер ће на сли је ди ти 

зе мљу; *Псал. 37,11.
6. Бла го глад ни ма и жед ни ма прав де, јер 

ће се на си ти ти;
7. Бла го ми ло сти ви ма, јер ће би ти по ми-

ло ва ни;
8. Бла го они ма ко ји су чи сто га ср ца, јер 

ће Бо га ви дје ти;
9. Бла го они ма ко ји мир гра де, јер ће се 

си но ви Бо жи ји на зва ти;
10. Бла го прог на ни ма прав де ра ди, јер је 

њи хо во Цар ство не бе ско.
11. Бла го ва ма ако вас уза сра мо те и ус-

про го не и ре ку на вас сва ко ја ке рђа ве ри-
је чи ла жу ћи, Ме не ра ди.

12. Ра дуј те се и ве се ли те се, јер је ве ли ка 
пла та ва ша на не бе си ма, јер су та ко про-
го ни ли про ро ке при је вас.
13. Ви сте со зе мљи; ако со об љу та ви, 

чим ће се осо ли ти? Она већ не ће би ти ни 
за што, осим да се про спе на по ље и да је 
љу ди по га зе.
14. Ви сте ви дје ло сви је ту; не мо же се 

град са кри ти кад на го ри сто ји.
15. Ни ти се ужи же сви је ћа и ме ће под суд 

не го на сви јећ њак, те сви је тли сви ма ко ји 
су у ку ћи.
16. Та ко да се сви је тли ва ше ви дје ло пред 

љу ди ма, да ви де ва ша до бра дје ла, и сла ве 
Оца ва ше га ко ји је на не бе си ма.
17. Не ми сли те да сам Ја до шао да по ква-

рим *За кон или Про ро ке: ни је сам до шао 
да по ква рим, не го да ис пу ним. *Гал. 3,24.
18. Јер вам за и ста ка жем: До кле *не бо и 

зе мља сто ји, не ће не ста ти ни нај ма ње га 
слов ца или јед не ти тле из За ко на, док се 
све не из вр ши. *Лу ка 16,17.
19. Ако ко по ква ри јед ну од ови јех нај ма-

њи јех за по ви је сти и на у чи та ко љу де, нај-
ма њи на зва ће се у Цар ству не бе ско ме; а ко 
из вр ши и на у чи, тај ће се ве ли ки на зва ти у 
Цар ству не бе ско ме.
20. Јер вам ка жем да ако не бу де ве ћа 

*прав да ва ша не го књи жев ни ка и фа ри-
се ја, не ће те ући у Цар ство не бе ско.

*Рим. 10,3.
21. Чу ли сте ка ко је ка за но ста ри ма: Не 

убиј; јер ко уби је, би ће крив су ду.
22. А Ја вам ка жем да ће сва ки ко ји се 

гње ви на бра та сво је га ни за што, би ти 
крив су ду; а ако ли ко ре че бра ту сво је му: 

Ра ка! би ће крив скуп шти ни; а ко ре че: 
бу да ло! би ће крив па клу ог ње ном.

ништаријо  гехени
23. За то, да кле, ако при не сеш дар свој к 

ол та ру, и он дје се опо ме неш да брат твој 
има не што на те,
24. Оста ви он дје дар свој пред ол та ром, и 

иди при је те се по ми ри с бра том сво ји јем, 
па он да до ђи и при не си дар свој.
25. Ми ри се са су пар ни ком сво ји јем бр зо, 

док си на пу ту с њим, да те су пар ник не 
пре да *су ди ји, а су ди ја да те не пре да слу зи 
и у там ни цу да те не врг ну. *Лу ка 12,58.
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26. За и ста ти ка жем: Не ћеш из и ћи одан де, 
док не даш до по сљед ње га ди на ра.
27. Чу ли сте ка ко је ка за но ста ри ма: Не 

чи ни пре љу бе.
28. А Ја вам ка жем да сва ки ко ји по гле да 

на же ну са же љом, већ је учи нио пре љу бу 
у *ср цу сво је му. *При че 6,25.
29. А ако те око тво је де сно са бла жња ва, 

ис ко пај га и ба ци од се бе, јер ти је бо ље да 
по ги не је дан од удо ва тво ји јех не го ли све 
ти је ло тво је да бу де ба че но у *па као.

гехену *Мар. 9,43.
30. И ако те де сна ру ка тво ја са бла жња ва, 

от си је ци је и ба ци од се бе, јер ти је бо ље 
да по ги не је дан од удо ва тво ји јех не го ли 
све ти је ло тво је да бу де ба че но у па као.
31. Та ко је ка за но: Ако ко пу сти *же ну 

сво ју, да јој да књи гу рас пу сну. *5.Мој. 24,1.
32. А ја вам ка жем да сва ки ко ји пу сти 

*же ну сво ју, осим за пре љу бу, на во ди је 
те чи ни пре љу бу; и ко ји пу ште ни цу узме 
пре љу бу чи ни. *Мар. 10,11.
33. Још сте чу ли ка ко је ка за но ста ри ма: 

Не ку ни се кри во, а ис пу ни што си се *Го-
спо ду за клео. *3.Мој. 19,12; 2.Мој. 20,7.
34. А Ја вам ка жем: Не ку ни те се ни ка ко: 

Ни *Не бом, јер је при је стол Бо жиј;
*Јак. 5,12.

35. Ни Зе мљом, јер је под нож је но га ма 
ње го ви јем; ни Је ру са ли мом, јер је *град 
ве ли ко га Ца ра. *Псал. 48,2.
36. Ни гла вом сво јом не ку ни се, јер не 

мо жеш ни дла ке јед не би је ле или цр не 
учи ни ти.
37. *Да кле, не ка бу де ва ша ри јеч: Да, да; 

не, не; а што је ви ше од ово га, ода зла је.
*Јак. 5,12.

38. Чу ли сте да је ка за но: *Око за око, и 
зуб за зуб. *2. Мој. 21,24; 3.Мој. 24,20.
39. А Ја вам ка жем да се не бра ни те ода 

зла, не го ако те ко уда ри по де сно ме твом 
обра зу, обр ни му и дру ги;
40. И ко ји хо ће да се су ди с то бом и ко-

шу љу тво ју да узме, по дај му и ха љи ну.
41. И ако те по тје ра ко је дан са хат, иди с 

њи ме два.

42. Ко ји иште у те бе, по дај му; и ко ји хо ће 
да му узај миш, не од ре ци му.
43. Чу ли сте да је ка за но: Љу би *бли жње га 

сво је га, и мр зи на не при ја те ља сво је га.
*3.Мој. 19,18.

44. А Ја вам ка жем: Љу би те не при ја те ље 
сво је, бла го си љај те оне ко ји вас ку ну, чи-
ни те до бро они ма ко ји на вас мр зе и мо-
ли те се Бо гу за оне ко ји вас го не;
45. Да бу де те си но ви Оца сво је га ко ји 

је на Не бе си ма; јер Он за по ви је да сво ме 
Сун цу, те оба сја ва и зле и до бре, и да је 
дажд пра вед ни ма и не пра вед ни ма.
46. Јер ако љу би те оне ко ји вас љу бе, ка-

к ву пла ту има те? Не чи не ли то и ца ри-
ни ци?
47. И ако Бо га на зи ва те са мо сво јој 

бра ћи, шта од ви ше чи ни те? Не чи не ли 
та ко и не зна бошци?
48. Бу ди те ви, да кле, са вр ше ни, *као што 

је са вр шен Отац ваш не бе ски. *3.Мој. 19,2.

Наставак бесједе на гори: О милостињи, 
молитви и посту. Не треба се 

бринути за оно што је земаљско.

6.Па зи те да прав ду сво ју не чи ни те 
пред љу ди ма да вас они ви де; 

ина че пла те не ма те од Оца сво је га ко ји је 
на не бе си ма.
2. Кад, да кле, да јеш ми ло сти њу, не тру -

 би пред со бом, као што чи не ли це мје ри 
по збор ни ца ма и по ули ца ма да их хва ле 
љу ди. За и ста вам ка жем: При ми ли су 
пла ту сво ју.
3. А ти кад дајеш ми ло сти њу, да не зна 

ље вица тво ја што чи ни де сни ца тво ја.
4. Та ко да бу де ми ло сти ња тво ја тај на; и 

Отац твој ко ји ви ди тај но, пла ти ће те би 
јав но.
5. И кад се мо лиш Бо гу, не бу ди као ли це-

мје ри, ко ји ра до по збор ни ца ма и на рас-
кр шћу по ули ца ма сто је и мо ле се да их 
ви де љу ди. За и ста вам ка жем да су при-
ми ли пла ту сво ју.
6. А ти кад се мо лиш, уђи у кли јет сво ју, и 

за тво рив ши вра та сво ја, по мо ли се Оцу 
сво је му ко ји је у тај но сти; и Отац твој ко ји 
ви ди тај но, пла ти ће те би јав но.
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7. А кад се мо ли те, не го во ри те мно го, 
као не зна бо шци; јер они ми сле да ће за 
мно ге ри је чи сво је би ти усли ше ни.
8. Ви, да кле, не бу ди те као они; јер зна Отац 

ваш шта вам тре ба при је мо ли тве ва ше;
9. Ова ко, да кле, мо ли те се ви: *Оче наш 

ко ји си на не бе си ма, да се све ти име Тво је;
*Лука 11,2.

10. Да до ђе Цар ство Тво је; да бу де во ља 
Тво ја и на Зе мљи као на Не бу;
11. Хљеб наш по треб ни дај нам да нас;
12. И опро сти нам ду го ве на ше као и ми 

што опра шта мо ду жни ци ма сво ји јем;
13. И не на ве ди нас у на паст; но из ба ви 

нас ода зла. Јер је Тво је *цар ство, и си ла, и 
сла ва ва ви јек. Амин. *1.Днев. 29,11.
14. Јер ако опра шта те љу ди ма гри је хе њи-

хо ве, опро сти ће и ва ма Отац ваш не бе ски.
15. Ако ли не опра шта те љу ди ма гри је ха 

њи хо ви јех, ни Отац ваш не ће опро сти ти 
ва ма гри је ха ва ши јех.
16. А кад по сти те, не бу ди те жа ло сни као 

ли це мје ри; јер они на чи не бли је да ли ца 
сво ја да их ви де љу ди гдје по сте. За и ста 
вам ка жем да су при ми ли пла ту сво ју.
17. А ти кад по стиш, на ма жи гла ву сво ју, 

и ли це сво је умиј,
18. Да те не ви де љу ди гдје по стиш, не го 

Отац твој ко ји је у тај но сти; и Отац твој 
ко ји ви ди тај но, пла ти ће те би јав но.
19. Не са би рај те се би бла га на зе мљи, гдје 

мо љац и рђа ква ри, и гдје лу пе жи пот ко-
па ва ју и кра ду;
20. Не го са би рај те се би *бла го на Не бу, гдје 

ни мо љац ни рђа не ква ри, и гдје лу пе жи не 
пот ко па ва ју и не кра ду. *Мат. 19,21.
21. Јер гдје је ва ше бла го, он дје ће би ти и 

ср це ва ше.
22. *Сви је ћа је ти је лу око. Ако, да кле, бу де 

око тво је здра во, све ће ти је ло тво је сви је-
тло би ти. *Лука 11,34-36.
23. Ако ли око тво је квар но бу де, све ће 

ти је ло тво је там но би ти. Ако је, да кле, ви-
дје ло што је у те би та ма, а ка мо ли та ма?
24. Ни ко не мо же два го спо да ра слу жи ти: 

јер или ће на јед но га мр зи ти, а дру го га љу-
би ти; или јед но га во ље ти, а за дру гог не *ма-
ри ти. Не мо же те Бо гу слу жи ти и ма мо ни.

*Лу ка 16,13. богатству

25. За то вам ка жем: *Не бри ни те се за 
жи вот свој, шта ће те је сти, или шта ће те 
пи ти; ни за ти је ло сво је, у што ће те се 
обу ћи. Ни је ли жи вот пре те жни ји од 
хра не, и ти је ло од оди је ла? *Фил. 4,6.
26. По гле дај те на пти це не бе ске ка ко не 

си ју, ни ти жњу, ни са би ра ју у жит ни це; па 
Отац ваш не бе ски хра ни их. Ни је сте ли 
ви мно го пре те жни ји од њих?
27. А ко од вас бри ну ћи се мо же при ма-

кну ти ра сту сво је му ла кат је дан?
28. И за оди је ло што се бри не те? По гле-

дај те на љи ља не у по љу ка ко ра сту; не 
тру де се ни ти пре ду.
29. Али Ја вам ка жем да ни Со ло мун у 

свој сво јој сла ви не об у че се као је дан од 
њих.
30. А кад тра ву по по љу, ко ја да нас јест 

а сју тра се у пећ ба ца, Бог та ко оди је ва; а 
ка мо ли вас, ма ло вјер ни?
31. Не бри ни те се, да кле, го во ре ћи: Шта 

ће мо је сти, или, шта ће мо пи ти, или, чим 
ће мо се одје ну ти?
32. Јер све ово не зна бо шци ишту; а зна и 

Отац ваш не бе ски да ва ма тре ба све ово.
33. Не го ишти те нај при је *цар ства Бо-

жи је га, и прав де Ње го ве, и ово ће вам се 
све до да ти. *Лу ка 12,31.
34. Не бри ни те се, да кле, за сју тра; јер 

сју тра бри ну ће се за се. До ста је сва ком 
да ну зла сво га.

Крај бесједе на гори: О суђењу 
без љубави, о моћи молитве 
и о извршењу Божије воље.

7.Не *су ди те да вам се не су ди;
*Рим. 2,1; 1.Кор. 4,5.

2. Јер ка к ви јем су дом су ди те, она к ви јем 
ће вам су ди ти; и ка к вом мје ром мје ри те, 
она квом ће вам се мје ри ти.
3. А за што ви диш трун у оку бра та сво-

је га, а брв на у оку сво је му не осје ћаш?
4. Или, ка ко мо жеш ре ћи бра ту сво је му: 

Ста ни да ти из ва дим трун из ока тво је га; 
а ето брв но у оку тво је му?
5. Ли це мје ре! из ва ди нај при је брв но из 

ока сво је га, па ћеш он да ви дје ти из ва-
ди ти трун из ока бра та сво је га.
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6. Не дај те све ти ње пси ма; ни ти ме ћи те 
би се ра сво је га пред сви ње, да га не по га зе 
но га ма сво ји ма, и вра тив ши се не рас-
трг ну вас.
7. Ишти те, и да ће вам се; тра жи те, и на ћи 

ће те; ку цај те, и отво ри ће вам се.
8. Јер сва ки ко ји иште, при ма; и ко ји тра-

 жи, на ла зи; и ко ји ку ца, отво ри ће му се.
9. Или ко ји је ме ђу ва ма чо вјек у ко га ако 

за и ште син ње гов хље ба, ка мен да му да?
10. Или ако ри бе за и ште, да му да зми ју?
11. Кад, да кле, ви, зли бу ду ћи, уми је те 

*да ре до бре да ва ти дје ци сво јој, ко ли ко 
ће ви ше Отац ваш не бе ски да ти до бра 
они ма ко ји Га мо ле? *Лу ка 11,13.
12. Све, да кле, што хо ће те да чи не ва ма 

људи, чи ни те и ви њи ма: Јер је то *За кон 
и Про ро ци. *Мат. 22,40.
13. Уђи те на уска вра та; јер су ши ро ка 

вра та и ши рок пут што во де у про паст, и 
мно го их има ко ји њим иду.
14. Као што су уска вра та и ти је сан пут 

што во де у жи вот, и ма ло их је ко ји га на-
ла зе.
15. Чу вај те се од ла жни јех *про ро ка, ко ји 

до ла зе к ва ма у оди је лу ов чи је му, а уну тра 
су ву ци гра бљи ви. *Мих. 3,5.
16. По ро до ви ма њи хо ви јем по зна ће те 

их. Еда ли се бе ре с тр ња гро жђе, или с 
чич ка смо кве?
17. Та ко сва ко *др во до бро ро до ве до бре 

ра ђа, а зло др во ро до ве зле ра ђа.
*Јер. 11,19.

18. Не мо же др во до бро ро до ва зли јех ра-
ђа ти, ни др во зло ро до ва до бри јех ра ђа ти.
19. Сва ко, да кле, др во ко је не ра ђа ро да 

до бра, си је ку и у огањ ба ца ју.
20. И та ко, да кле, по ро до ви ма њи хо ви-

јем по зна ће те их.
21. Не ће сва ки ко ји Ми го во ри: *Го-

спо де, Го спо де, ући у цар ство не бе ско; 
но ко ји чи ни по во љи Оца Мо је га ко ји 
је на не бе си ма. *Дје ла 19,13.
22. Мно ги ће ре ћи Ме ни у онај дан: Го-

спо де, Го спо де, ни је смо ли у име Тво је 
про ро ко ва ли, и Тво ји јем име ном ђа-

во ле из го ни ли, и Тво ји јем име ном чу де са 
мно га тво ри ли?
23. И та да ћу им Ја ка за ти: Ни кад вас ни-

је сам знао; иди те од Ме не ко ји чи ни те 
*бе за ко ње. *Псал. 5,5.
24. Сва ки, да кле, ко ји слу ша ове Мо је ри-

је чи и из вр шу је их, ка за ћу да је као му дар 
чо вјек ко ји са зи да ку ћу сво ју на ка ме ну:
25. И уда ри дажд, и до ђо ше во де, и ду-

ну ше вје тро ви, и на па до ше на ку ћу ону, и 
не па де; јер бје ше утвр ђе на на ка ме ну.
26. А сва ки ко ји слу ша ове Мо је ри је чи, а 

не из вр шу је их, он ће би ти као чо вјек луд 
ко ји са зи да ку ћу сво ју на пи је ску:
27. И уда ри дажд, и до ђо ше во де, и ду-

ну ше вје тро ви, и уда ри ше у ку ћу ону, и 
па де, и ра спа де се стра шно.
28. И кад свр ши Исус ри је чи ове, ди-

вља ше се на род на у ци Ње го вој.
29. Јер их уча ше као онај ко ји власт има, 

а не као књи жев ни ци.

Исус исцјељује губавога 
слугу капетанова, Петрову ташту 
и друге болеснике, поучава своја 

два ученика, стишава олују и 
помаже два бијесна човјека.

8.А кад си ђе с го ре, за Њим иђа ше 
на ро да мно го.

2. И гле, чо вјек гу бав до ђе и кла ња ше Му 
се го во ре ћи: Го спо де, ако хо ћеш, мо жеш 
ме очи сти ти.
3. И пру жив ши ру ку Исус, до хва ти га се 

го во ре ћи: Хо ћу, очи сти се. И од мах очи-
сти се од гу бе.
4. И ре че му Исус: Гле дај, ни ко ме не ка зуј, 

не го иди и по ка жи се све ште ни ку, и при-
не си дар *ко ји је за по вје дио Мој си је ра ди 
свје до чан ства њи ма. *3.Мојс. 14.2-32.
5. А кад уђе у Ка пер на ум, при сту пи к 

Ње му ка пе тан мо ле ћи Га
6. И го во ре ћи: Го спо де, слу га мој ле жи 

до ма узет, и му чи се вр ло.
7. А Исус ре че му: Ја ћу до ћи и ис ци је-

ли ћу га.
8. И ка пе тан од го во ри и ре че: Го спо де, 

ни је сам до сто јан да под кров мој уђеш; 
не го са мо ре ци ри јеч, и оздра ви ће слу-
 га мој.
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9. Јер и ја сам чо вјек под вла сти, и имам 
под со бом вој ни ке, па ре чем јед но ме: Иди, 
и иде; и дру го ме: До ђи, и до ђе; и слу  зи 
сво је му: Учи ни то, и учи ни.
10. А кад чу Исус, уди ви се и ре че они ма 

што иду за Њим: За и ста вам ка жем: Ни у 
Изра и љу то ли ке вје ре не на ђох.
11. И то вам ка жем да ће мно ги од *ис-

то ка и за па да до ћи и сје шће за тр пе зу с 
Авра а мом и Иса ком и Ја ко вом у Цар ству 
не бе ско ме: *Лу ка 13,29.
12. А си но ви *цар ства из гна ће се у та му 

нај крај њу; он дје ће би ти †плач и шкр гут 
зу ба. *Мат. 21,43. †Мат. 13,42.
13. А ка пе та ну ре че Исус: Иди, и ка ко си 

вје ро вао не ка ти бу де. И оздра ви слу га 
ње гов у тај час.
14. И до шав ши Исус у дом Пе тров ви-

дје та шту ње го ву гдје ле жи и *гро зни ца 
је тре се. *Лу ка 4,38.
15. И при хва ти је за ру ку, и пу сти је гро-

зни ца, и уста, и слу жа ше Му.
16. А уве че до ве до ше к Ње му би је сни јех 

мно го, и из гна ду хо ве ри јеч ју, и све *бо ле-
сни ке ис ци је ли: *Мар. 1,32.
17. Да се збу де што је ка зао Иса и ја про-

рок го во ре ћи: Он не мо ћи на ше узе и *бо-
ле сти по не се. *Иса. 53,4.
18. А кад ви дје Исус мно го на ро да око 

се бе, за по вје ди уче ни ци ма сво ји јем да 
иду на ону стра ну.
19. И при сту пив ши је дан књи жев ник 

ре че му: Учи те љу, ја идем за То бом куд 
год Ти по ђеш.
20. Ре че ње му *Исус: Ли си це има ју ја ме 

и пти це не бе ске гни је зда; а Син Чо вје чиј 
не ма гдје гла ве за кло ни ти. *2.Кор. 8,9.
21. А дру ги од уче ни ка ње го ви јех ре че 

му: *Го спо де, до пу сти ми нај при је да идем 
да уко пам оца сво је га. *Лу ка 9,59.
22. А Исус ре че ње му: Хај де за Мном, 

а оста ви не ка *мр тви уко па ва ју сво је 
мр тва це. *Еф. 2,1.
23. И кад уђе у ла ђу, за Њим уђо ше уче-

ни ци Ње го ви.
24. И гле, *олу ја ве ли ка по ста де на мо ру да 

се †ла ђа по кри ва ло ви ма; а Он спа ва ше.
*Лу ка 8,23. †Мар. 4,37.

25. И при ку чив ши се уче ни ци Ње го ви 
про бу ди ше Га го во ре ћи: Го спо де, из ба ви 
нас, из ги бо смо. прићи близу
26. И ре че им: За што сте стра шљи ви, ма-

ло вјер ни? Та да устав ши за при је ти вје тро-
ви ма и мо ру, и по ста де ти ши на ве ли ка.
27. А љу ди чу ди ше се го во ре ћи: Ко је 

Овај да Га слу ша ју и вје тро ви и мо ре?
28. А кад до ђе на ону стра ну у зе мљу гер-

ге син ску, сре то ше га два би је сна, ко ји из-
ла зе из гро бо ва, та ко зла да не мо га ше 
ни ко про ћи пу тем они јем.
29. И гле, по ви ка ше: Шта је Те би до нас, 

*Ису се, Си не Бо жиј, зар си до шао амо 
при је вре ме на да му чиш нас? *Мар. 1,24.
30. А да ле ко од њих па си ја ше ве ли ко 

крдо сви ња.
31. И ђа во ли мо ља ху га го во ре ћи: Ако 

нас из го ниш, по шљи нас да иде мо у крдо 
сви ња.
32. И ре че им: Иди те. И они из и шав ши 

оти до ше у сви ње. И гле, на ва ли све крдо с 
бри је га у мо ре, и по то пи ше се у во ди.
33. А сви ња ри по бје го ше; и до шав ши у 

град ка за ше све, и за би је сне.
34. И гле, сав град изи ђе на су срет Ису су; 

и ви дјев ши Га мо ли ше да би оти шао из 
њи хо во га кра ја.

Узети. Матеј и ученици Јованови. 
Кћи Јаирова и жена која болује од 

течења крви. Два слијепа и један нијем. 
Позив ученицима да се моле за 

посленике на жетви.

9.И ушав ши у *ла ђу при је ђе и до ђе 
у свој град. *Мар. 5,21.

2. И гле, до не со ше Му узе та ко ји ле жа ше 
на од ру. И ви дјев ши Исус вје ру њи хо ву 
ре че узе то ме: Не бој се, син ко, опра шта ју 
ти се гри је си тво ји.
3. И гле, не ки од књи жев ни ка ре ко ше у 

се би: Овај ху ли на Бо га.
4. И ви де ћи Исус по ми сли њи хо ве ре че: 

За што зло ми сли те у ср ци ма сво ји јем?
5. Јер шта је лак ше ре ћи: Опра шта ју ти се 

гри је си; или ре ћи: Уста ни и хо ди?
6. Али да зна те да власт има Син Чо вје-

чиј на зе мљи опра шта ти гри је хе, та да 
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ре че узе то ме: Уста ни, узми одар свој и 
иди до ма.
7. И устав ши оти де до ма.
8. А љу ди ви де ћи чу ди ше се, и хва ли ше 

Бо га, ко ји је дао власт та к ву љу ди ма.
9. И од ла зе ћи Исус одан де ви дје чо вје ка 

гдје сје ди на ца ри ни, по име ну Ма те ја, и 
ре че му: Хај де за Мном. И устав ши оти де 
за Њим.
10. И кад је ђа ше у ку ћи, гле, мно ги *ца ри-

ни ци и гр је шни ци до ђо ше и је ђа ху с Ису-
сом и с уче ни ци ма Ње го ви јем. *Мар. 2,15.
11. И ви дјев ши то *фа ри се ји го во ра ху 

уче ни ци ма Ње го ви јем: За што с ца ри ни-
ци ма и гр је шни ци ма Учи тељ ваш је де и 
пи је? *Лу ка 5,30.
12. А Исус чув ши то ре че им: Не тре ба ју 

здра ви ље ка ра не го бо ле сни.
13. Не го иди те и на у чи те се шта зна чи: 

*Ми ло сти хо ћу, а не при ло га. Јер Ја ни је-
сам до шао да зо вем пра вед ни ке но †гр је-
шни ке на по ка ја ње. *Мат. 12,7. †1.Тим. 1,15.
14. Та да при сту пи ше к Ње му *уче ни ци 

†Јо ва но ви го во ре ћи: За што ми и фа ри-
се ји по сти мо мно го, а уче ни ци Тво ји не 
по сте? *Мар. 2,18. †Лу ка 5,33.
15. А Исус ре че им: Еда ли мо гу сва то ви 

пла ка ти, док је с њи ма *же ник? Не го ће 
до ћи ври је ме кад ће се оте ти од њих же ник, 
и он да ће †по сти ти. *Јо ван 3,29. †1.Кор. 7,5.
16. Јер ни ко не ме ће но ве за кр пе на ста ру 

ха љи ну; јер ће за кр па ода дри је ти од ха-
љи не, и го ра ће ру па би ти.
17. Ни ти се ље ва *ви но но во у мје хо ве 

ста ре; ина че мје хо ви про дру се и ви но 
се про ли је, и мје хо ви про пад ну. Не го се 
ље ва ви но но во у мје хо ве но ве, и обо је се 
са чу ва. *О Јо ву 32,19.
18. Док Он та ко го во ра ше њи ма, гле, кнез 

не ка кав до ђе и кла ња ше Му се го во ре ћи: 
Кћи мо ја сад умри је; не го до ђи и мет ни 
на њу ру ку сво ју, и ожи вље ће.
19. И устав ши Исус за њим по ђе и уче-

ни ци Ње го ви.
20. И гле, *же на ко ја је два на ест го ди на 

бо ло ва ла од те че ња кр ви при сту пи са-

страг и до хва ти му се ску та од ха љи не 
Ње го ве. *3.Мој. 15,25.
21. Јер го во ра ше у се би: Са мо ако се до-

та кнем ха љи не Ње го ве, оздра ви ћу.
22. А *Исус оба зрев ши се и ви дјев ши је 

ре че: Не бој се, кће ри; вје ра тво ја по мо гла 
ти је. И оздра ви †же на од то га ча са.

*Мар. 10,52. †Лу ка 7,50.
23. И до шав ши Исус у дом кне жев и ви-

дјев ши сви ра че и љу де за бу ње не,
24. Ре че им: *От сту пи те, јер дје вој ка ни је 

умр ла, не го спа ва. И пот сми је ва ху Му се.
*Дјела 20,10.

25. А кад ис тје ра љу де, уђе, и ухва ти је за 
ру ку, и уста дје вој ка.
26. И оти де *глас овај по свој зе мљи оној.

*Лу ка 7,17.
27. А кад је *Исус од ла зио одан де, за Њим 

иђа ху два сли јеп а ви чу ћи и го во ре ћи: По-
ми луј нас, Си не †Да ви дов!

*Мат. 20,30. †Мат. 15,22.
28. А кад до ђе у ку ћу, при сту пи ше к 

Ње му сли јеп ци, и ре че им Исус: Вје ру-
је те ли да мо гу то учи ни ти? А они Му ре-
ко ше: Да, Го спо де.
29. Та да до хва ти се очи ју њи хо ви јех го-

во ре ћи: По вје ри ва шој не ка вам бу де.
30. И отво ри ше им се очи. И за при је ти 

им *Исус го во ре ћи: Гле дај те да ни ко не 
до зна. *Јо ван 9,14.
31. А они из и шав ши раз гла си ше Га по 

свој зе мљи оној.
32. Кад они пак изи ђу, гле, до ве до ше к 

Ње му чо вје ка ни је ма и би је сна.
33. И по што из гна ђа во ла, про го во ри 

ни је ми. И ди вља ше се на род го во ре ћи: 
Ниг да се то га ни је ви дје ло у Изра и љу.
34. А фа ри се ји го во ра ху: По мо ћу кне за 

ђа вол ског из го ни ђа во ле.
35. И про хо ђа ше Исус по сви јем гра до-

ви ма и се ли ма уче ћи по збор ни ца ма њи-
хо ви јем и про по ви је да ју ћи Је ван ђе ље о 
Цар ству, и ис цје љу ју ћи сва ку бо лест и 
сва ку не моћ по љу ди ма.
36. А гле да ју ћи љу де са жа ли Му се, јер 

би ја ху сме те ни и ра си ја ни као *ов це без 
па сти ра. *4.Мој. 27,17.
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37. Та да ре че уче ни ци ма сво ји јем: *Же тве 
је мно го, а по сле ни ка ма ло. *Лу ка 10,2.
38. Мо ли те се, да кле, Го спо да ру од же тве 

да из ве де по сле ни ке на же тву сво ју.

Исус шаље дванаест својијех ученика, 
овлашћује их и упућује их.

10.И до звав ши сво ји јех два на-
ест уче ни ка да де им власт 

над *ду хо ви ма не чи сти јем да их из го не, 
и да ис цје љу ју од сва ке †бо ле сти и сва ке 
не мо ћи. *Мар. 6,7. †Лу ка 9,1.
2. А два на ест апо сто ла име на су ова: 

Пр ви Си мон, ко ји се зо ве Пе тар, и Ан-
дри ја брат ње гов; Ја ков Зе ве де јев, и Јо ван 
брат ње гов;
3. Фи лип и Вар то ло ми је; То ма и Ма-

теј ца ри ник; Ја ков Ал фе јев, и Ле веј про-
зва ни Та ди ја;
4. Си мон Ка на нит, и Ју да Иска ри от ски, 

ко ји Га и пре да де.
5. Ови јех два на ест по сла Исус и за-

по вје ди им го во ре ћи: На пут не зна бо-
жа ца не иди те, и у град са мар јан ски не 
ула зи те.
6. Не го иди те к из гу бље ни јем ов ца ма 

до ма Изра и ље ва.
7. А хо де ћи про по ви је дај те и ка зуј те *да 

се при бли жи ло Цар ство не бе ско.
*Мат 4,17; Лука 10,9.

8. Бо ле сне ис цје љуј те, гу ба ве чи сти те, 
мр тве ди жи те, ђа во ле из го ни те; за ба да ва 
сте до би ли, за ба да ва и да ји те.
9. Не но си те зла та ни сре бра ни мје ди у 

по ја си ма сво ји јем,
10. Ни тор бе на пут, ни дви је ха љи не ни 

обу ће ни шта па; јер је *по сле ник до сто јан 
сво га је ла. *Лу ка 10,7.
11. А кад у ко ји град или се ло уђе те, ис-

пи тај те ко је у ње му до сто јан, и он дје 
оста ни те док не изи ђе те.
12. А ула зе ћи у ку ћу на зо ви те јој: Мир 

ку ћи овој.
13. И ако бу де ку ћа до стој на, до ћи ће мир 

ваш на њу; а ако ли не бу де до стој на, мир 
ће се ваш к ва ма вра ти ти.

14. *А ако вас ко не при ми ни ти по-
слу ша ри је чи ва ши јех, из ла зе ћи из ку ће 
или из гра да оно га отре си те прах с но гу 
сво ји јех. Лука 10,10.11.
15. За и ста вам ка жем: Лак ше ће би ти зе-

мљи со дом ској и го мор ској у дан стра-
шно га су да не го ли гра ду оно ме.
16. Ето, Ја вас ша љем као ов це ме ђу ву-

ко ве: бу ди те, да кле, му дри као зми је и бе-
за зле ни као го лу бо ви.
17. А чу вај те се од љу ди; јер ће вас они 

пре да ти су до ви ма, и по збор ни ца ма сво-
ји јем би ће вас.
18. И пред вла сте ље и ца ре ве во ди ће вас 

Мене ра ди за свје до чан ство њи ма и не-
зна бо шци ма.
19. А кад вас пре да ду, не бри ни те се ка ко 

ће те или шта ће те го во ри ти; јер ће вам се 
у онај час да ти шта ће те ка за ти.
20. Јер ви не ће те го во ри ти, не го Дух Оца 

ва ше га го во ри ће из вас.
21. А *пре да ће брат бра та на смрт и отац 

си на; и ус та ће дје ца на ро ди те ље и по-
би ће их. *Мат. 10,35.
22. И сви ће мр зи ти на вас име на Мо је га 

ра ди; *али ко ји пре тр пи до кра ја бла го 
ње му. *Мат. 24,13.
23. А кад вас по тје ра ју у јед ном гра ду, 

бје жи те у дру ги. Јер вам ка жем за и ста: 
Не ће те об и ћи *гра до ва Изра и ље ви јех, 
док до ђе Син Чо вје чиј. *Дје ла 14,6.
24. Не ма уче ни ка над учи те ља сво је га ни 

слу ге над го спо да ра сво је га.
25. До ста је уче ни ку да бу де као учи тељ 

ње гов и слу зи као го спо дар ње гов. Кад су 
до ма ћи на на зва ли Ве ел зе ву лом, а ка мо ли 
до ма ће ње го ве?
26. Не бој те их се да кле; *јер не ма ни шта 

са кри ве но што се не ће от кри ти, ни тај но 
што се не ће до зна ти.

  *Мар. 4,22; Лука 8,17; 12,2.
27. Што вам го во рим у та ми, ка зуј те на 

ви ди ку; и што вам се шап ће на уши, про-
по ви је дај те с кро во ва.
28. И не бој те се они јех ко ји уби ја ју ти-

је ло, а ду ше не мо гу уби ти; не го се бој те 
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оно га ко ји мо же и ду шу и ти је ло по гу-
би ти у па клу. у гехени
29. Не про да ју ли се два врап ца за је дан 

ди нар? Па није дан од њих не мо же па сти 
на зе мљу без Оца ва ше га.
30. А ва ма је и ко са на гла ви сва из бро је на.
31. Не бој те се да кле; ви сте бо љи од 

мно го вра ба ца.
32. А ко ји год при зна Ме не пред љу ди ма, 

при зна ћу и Ја ње га пред Оцем сво ји јем 
ко ји је на Не бе си ма.
33. *А ко се од ре че Ме не пред љу ди ма, 

од ре ћи ћу се и Ја ње га пред Оцем сво ји-
јем ко ји је на Не бе си ма. *Лука 9,26.
34. *Не ми сли те да сам Ја до шао да до не-

сем мир на Зе мљу; ни је сам до шао да до-
не сем мир не го мач. *Лука 12,51.
35. Јер сам до шао да ра ста вим *чо вје ка 

од оца ње го ва и кћер од ма те ре ње зи не и 
сна ху од све кр ве ње зи не: *Михеј 7,6.
36. И *не при ја те љи чо вје ку по ста ће до-

ма шњи ње го ви. *Михеј 7,6.
37. Ко ји љу би оца или ма тер већ ма не го 

Ме не, ни је Ме не до сто јан; и ко ји љу би 
си на или кћер већ ма не го Ме не, ни је 
Ме не до сто јан.
38. *И ко ји не узме кр ста сво је га и не 

по ђе за Мном, ни је Ме не до сто јан.
*Мат. 16,24.

39. Ко ји чу ва *ду шу сво ју, из гу би ће је; а 
ко ји из гу би ду шу сво ју Ме не ра ди, на ћи 
ће је. *Мат. 16,25.  живот
40. *Ко ји вас при ма, Ме не при ма; а ко ји 

при ма Ме не, при ма Оно га ко ји Ме је 
по слао. *Мат. 18,5.
41. Ко ји при ма про ро ка у име про роч ко, 

пла ту про роч ку при ми ће; а ко ји при ма 
пра вед ни ка у име пра вед нич ко, пла ту 
пра вед нич ку при ми ће.
42. *И ако ко на по ји јед но га од ови јех ма-

ли јех са мо ча шом сту де не во де у име уче-
нич ко, за и ста вам ка жем, не ће му пла та 
про па сти. *Мат. 25,40; Мар. 9,41.

Питање Крститељево и Исусово 
лично свједочанство. Тешко 

градовима који се нијесу покајали. 
Хвала Оцу. Позивање уморнијех.

11.И кад свр ши Исус за по ви је сти 
два на е сто ри ци уче ни ка сво-

ји јех, оти де одан де да ље да учи и да про-
по ви је да по гра до ви ма њи хо ви јем.
2. А *Јо ван чув ши †у там ни ци дје ла Хри-

сто ва по сла дво ји цу уче ни ка сво ји јех,
*Лука 7,18. †Мат. 14,3.

3. И ре че Му: Је си ли Ти Онај што ће 
до ћи, или дру го га да че ка мо?
4. А Исус од го ва ра ју ћи ре че им: Иди те и 

ка жи те Јо ва ну што чу је те и ви ди те:
5. Сли је пи про гле да ју и хро ми хо де, гу-

ба ви чи сте се и глу хи чу ју, мр тви уста ју и 
си ро ма шни ма про по ви је да се Је ван ђе ље.
6. И бла го оно ме ко ји се не са бла зни о 

Ме не.
7. А кад ови оти до ше, по че Исус љу ди ма 

го во ри ти о Јо ва ну: Шта сте из и шли у пу-
сти њи да ви ди те? Тр ску, ко ју љу ља вје тар?
8. Или шта сте из и шли да ви ди те? Чо вје-

 ка у ме ке ха љи не об у че на? Ето, ко ји ме ке 
ха љи не но се по цар ски јем су дво ро ви ма.
9. Или шта сте из и шли да ви ди те? Про-

ро ка? Да, ја вам ка жем, и ви ше од про-
ро ка.
10. Јер је ово онај за ко га је пи са но: Ето, 

ја ша љем *ан ђе ла сво је га пред ли цем Тво-
ји јем, ко ји ће при пра ви ти пут Твој пред 
То бом. *Мал. 3,1.
11. За и ста вам ка жем: Ни је дан из ме ђу 

ро ђе ни јех од же на ни је из и шао ве ћи од 
Јо ва на Кр сти те ља; а нај ма њи у Цар ству 
не бе ско ме ве ћи је од ње га.
12. А од вре ме на Јо ва на Кр сти те ља до сад 

*Цар ство не бе ско на си лу се узи ма, и си-
ле џи је до би ја ју га. *Лу ка 16,16.
13. Јер су сви Про ро ци и За кон про ри-

ца ли до Јо ва на.
14. И ако хо ће те вје ро ва ти, он је *Или ја 

што ће до ћи. *Мал. 4,5.
15. Ко ји има уши да чу је не ка чу је.
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16. Али ка кав ћу ка за ти да је овај род? Он 
је као дје ца ко ја сје де по ули ца ма и ви чу 
сво ји јем дру го ви ма,
17. И го во ре: Сви ра смо вам, и не игра-

сте; жа ли смо вам се, и не ја у ка сте.
18. Јер Јо ван до ђе, ко ји ни је де ни пи је, а 

они ка жу: ђа во је у ње му.
19. До ђе Син Чо вје чиј, ко ји и је де и пи је, 

а они ка жу: Гле *чо вје ка из је ли це и пи ја-
ни це, дру га ца ри ни ци ма и гр је шни ци ма. 
И оправ да ше пре му дрост †дје ца ње зи на.

*Лу ка 19,7. †Лу ка 7,35.
20. Та да по че Исус ви ка ти на гра до ве у 

ко ји ма су се до го ди ла нај ве ћа *чу де са Ње-
го ва, па се ни је су по ка ја ли: *Лу ка 10,13.
21. Те шко те би, Хо ра зи не! Те шко те би, 

Вит са и до! Јер да су у Ти ру и Си до ну би ла 
чу де са ко ја су би ла у ва ма, дав но би се у 
вре ћи и пе пе лу по ка ја ли.
22. Али вам ка жем: *Ти ру и Си до ну 

лак ше ће би ти у дан стра шно га су да не го 
ва ма. *Мат. 10,14; 11,24.
23. И ти, Ка пер на у ме! ко ји си се до не-

бе са по ди гао до па кла ћеш про па сти: Јер 
да су у Со до му би ла чу де са што су у те би 
би ла, остао би до да на шњег да на. подземље
24. Али вам ка жем да ће зе мљи со дом-

ској лак ше би ти у дан стра шно га су да 
не го те би.
25. *У то ври је ме од го во ри Исус, и ре че: 

Хва лим Те, Оче, Го спо де Не ба и Зе мље, 
†што си ово са крио од пре му дри јех и ра-
зум ни јех а ка зао си про сти ма.

*Лука 10,21. †1.Кор. 1,27.
26. Да, Оче, јер је та ко би ла во ља Тво ја.
27. *Све је Ме ни пре дао Отац Мој, и ни ко 

не зна Си на до Отац; ни ти Оца ко зна до 
Син и ако ко ме Син хо ће ка за ти.

*Мат. 28,18; Јован 3,35.
28. Хо ди те к Ме ни сви ко ји сте умор ни и 

на то ва ре ни, и Ја ћу вас од мо ри ти.
29. Узми те ја рам Мој на се бе, и на у чи те се 

од Ме не; јер сам Ја кро так и смје ран у ср цу, 
и на ћи ће те по кој ду ша ма сво ји јем.
30. Јер је ја рам Мој благ, и бре ме је Мо је 

ла ко.

Христос брани оне што кидају класје и 
лијечење у Суботу, исцјељује бијесна, 

кажњава фарисејско хуљење на Бога и
неће да да знак; показује ко су

Његови прави сродници.

12.У то ври је ме иђа ше Исус у *Су-
бо ту кроз усје ве: а уче ни ци 

Ње го ви оглад ње ше, и по че ше тр га ти †кла-
сје, и је сти. *Мар. 2,23. †5.Мој. 23,25.
2. А фа ри се ји ви дјев ши то ре ко ше Му: 

Гле, уче ни ци Тво ји чи не што не ва ља чи-
ни ти у Су бо ту.
3. А Он ре че им: Ни је сте ли чи та ли *што 

учи ни Да вид кад оглад ње, он и ко ји би-
ја ху с њим? *1.Сам. 21,6.
4. Ка ко уђе у ку ћу Бо жи ју, и хље бо ве по-

ста вље не по је де, ко ји јех ни је ва ља ло је-
сти ње му ни они ма што су би ли с њим, 
*не го са ми јем све ште ни ци ма. *3.Мој. 24,9.
5. Или ни је сте чи та ли у За ко ну ка ко у 

Су бо ту све ште ни ци у цр кви Су бо ту по-
га не, па ни је су кри ви?
6. А Ја вам ка жем да је ов дје Онај ко ји је 

ве ћи од цр кве.
7. Кад би сте пак зна ли шта је то: Ми ло-

сти хо ћу а не при ло га, ни кад не би сте осу-
ђи ва ли пра ви јех;
8. Јер је го спо дар и од Су бо те Син Чо вје чиј.
9. И оти шав ши одан де до ђе у збор ни цу 

њи хо ву. синагогу
10. И гле, *чо вјек би ја ше ту с ру ком су-

хом; и за пи та ше Га го во ре ћи: Ва ља ли у 
†Су бо ту ли је чи ти? да би Га окри ви ли.

*Јо ван 9,16. †Лу ка 13,14.
11. А Он ре че им: Ко ји је ме ђу ва ма чо вјек 

ко ји има ов цу јед ну па ако она у *Су бо ту 
упад не у ја му не ће је узе ти и из ва ди ти?

*Лу ка 13,15.
12. А ко ли ко ли је чо вјек пре те жни ји од 

ов це? Да кле, ва ља у Су бо ту до бро чи ни ти.
13. Та да ре че чо вје ку: Пру жи ру ку сво ју. 

И пру жи. И по ста де здра ва као и дру га.
14. А *фа ри се ји из и шав ши на чи ни ше ви-

је ћу о Ње му ка ко би Га по гу би ли. Но Исус 
до знав ши то укло ни се одан де. *Мар. 3,6.
15. И за Њим идо ше љу ди мно ги, и ис ци-

је ли их све.
16. И за при је ти им да Га не раз гла шу ју:
17. Да се збу де што је ка зао Иса и ја про-

рок го во ре ћи:
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18. Гле, Слу га мој, ко га сам иза брао, Љу-
ба зни мој, ко ји је по во љи *ду ше Мо је: 
Мет ну ћу Дух свој на Ње га, и суд не зна бо-
шци ма ја ви ће. *Иса. 42,1.
19. Не ће се сва ђа ти ни ви ка ти, ни ти ће 

чу ти ко по рас пу ти ца ма гла са Ње го ва.
20. Тр ске сту че не не ће пре ло ми ти и свје-

шти ла за па ље на не ће уга си ти, док прав да 
не одр жи по бје де.
21. И у име Ње го во узда ће се на ро ди.
22. Та да до ве до ше к Ње му би је сна ко ји 

бје ше ни јем и сли јеп; и ис ци је ли га да ни-
је ми и сли је пи ста де го во ри ти и гле да ти.
23. И ди вља ху се сви љу ди го во ре ћи: Ни је 

ли ово *Хри стос, Син Да ви дов? *Јо ван 4,29.
24. А фа ри се ји чув ши то ре ко ше: Овај 

друк чи је не из го ни *ђа во ла до по мо ћу 
Ве ел зе ву ла кне за ђа вол ско га. *Мар. 3,22.
25. А *Исус зна ју ћи ми сли њи хо ве ре че 

им: Сва ко †цар ство ко је се раз ди је ли са мо 
по се би, опу стје ће; и сва ки град или дом 
ко ји се раз ди је ли сам по се би, про па шће.

*Мат. 9,4. †Лу ка 11,17.
26. И ако со то на со то ну из го ни, сам по 

се би раз ди је лио се; ка ко ће, да кле, оста ти 
цар ство ње го во?
27. И ако Ја по мо ћу Ве ел зе ву ла из го ним 

ђа во ле, си но ви ва ши чи јом их по мо ћу из-
го не? За то ће вам они би ти су ди је.
28. А ако ли Ја Ду хом Бо жи јим из го ним 

*ђа во ле, да кле је до шло к ва ма †Цар ство 
не бе ско. *Лу ка 11,20. †Дан. 2,44.
29. Или ка ко мо же ко ући у ку ћу ја ко га и по -

кућ ство ње го во оте ти, ако нај при је не све  же 
ја ко га? и он да ће ку ћу ње го ву опли је ни ти.
30. Ко ји ни је са Мном, про тив Ме не је; и 

ко ји не са би ра са Мном, про си па.
31. За то вам ка жем: Сва ки *гри јех и ху ла 

опро сти ће се љу ди ма; а на Ду ха Све то га 
ху ла не ће се опро сти ти љу ди ма. *1.Јов. 5,16.
32. И ако ко ре че ри јеч на Си на Чо вје-

чи је га, опро сти ће му се; а ко ји ре че на 
Ду ха Све то га, не ће му се опро сти ти ни на 
ово ме сви је ту ни на оно ме.
33. Или уса ди те *др во до бро, и род ње-

гов би ће до бар; или уса ди те др во зло, и 
род ње гов зао би ће; јер се по ро ду др во 
по зна је. *Мат. 7,17.

34. По ро ди *аспи ди ни! ка ко мо же те до-
бро го во ри ти, кад сте зли? јер уста го во ре 
од су ви шка †ср ца. *Мат. 3,7. †Лу ка 6,45.
35. До бар чо вјек из до бре кли је ти из-

но си до бро; а зао чо вјек из зле кли је ти 
из но си зло.
36. А ја вам ка жем да ће за сва ку пра зну 

ри јеч ко ју ре ку, љу ди да ти од го вор у дан 
стра шно га су да.
37. Јер ћеш се сво ји јем ри је чи ма оправ да ти, 

и сво ји јем ћеш се ри је чи ма осу ди ти.
38. Та да од го во ри ше не ки од књи жев-

ни ка и *фа ри се ја го во ре ћи: Учи те љу! ми 
бисмо ра ди од Те бе знак ви дје ти.

*Мат. 16,1.
39. А Он од го ва ра ју ћи ре че им: Род зли и 

пре љу бо твор ни тра жи знак; и не ће му се 
да ти знак осим зна ка Јо не про ро ка.
40. Јер као што је *Јо на био у тр бу ху ки-

то вом три да на и три но ћи: Та ко ће би ти 
и Син Чо вје чиј у ср цу зе мље три да на и 
три но ћи. *Јо на 2,1.
41. *Ни не вља ни из и ћи ће на суд с ро дом 

ови јем, и осу ди ће га; јер се по ка ја ше Јо-
ни ни јем по у че њем: А гле, ов дје је ве ћи од 
†Јо не. *Јо на 3,5. †Лу ка 11,32.
42. Ца ри ца ју жна из и ћи ће на суд с ро дом 

ови јем, и осу ди ће га; јер она до ђе с кра ја 
зе мље да слу ша пре му дрост Со ло му но ву: 
А гле, ов дје је ве ћи од Со ло му на.
43. А кад не чи сти дух изи ђе из *чо вје ка, 

иде кроз без вод на мје ста тра же ћи по ко ја, 
и не на ђе га. *Лу ка 11,24.
44. Он да ре че: Да се вра тим у дом свој 

от ку да сам из и шао; и до шав ши на ђе пра-
зан, по ме тен и укра шен.
45. Та да оти де и узме са со бом се дам дру-

ги јех ду хо ва го ри јех од се бе, и ушав ши 
жи ве он дје; и бу де по то ње го ре чо вје ку 
оно ме од пр во га. Та ко ће би ти и ово ме 
ро ду зло ме.
46. Док Он још го во ра ше љу ди ма, гле, 

ма ти Ње го ва и *бра ћа Ње го ва ста ја ху на-
по љу и †че ка ху да го во ре с Њи ме.

*Мар. 3,31. †Лука 8,19.
47. И не ко Му ре че: Ево ма ти Тво ја и 

бра ћа Тво ја сто је на по љу, ра ди су да го-
во ре с То бом.
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48. А Он од го во ри и ре че оно ме што Му 
ка за: Ко је ма ти мо ја, и ко су бра ћа мо ја?
49. И пру жив ши ру ку сво ју на уче ни ке 

сво је ре че: Ето ма ти Мо ја и *бра ћа Мо ја. Јер 
ко из вр шу је во љу оца Мо је га, ко ји је на Не-
бе си ма, онај је брат Мој и се стра и ма ти.

*Мат. 25,40.

Седам прича о царству Божијем. 
Исус презрен на својој постојбини.

13.И онај дан из и шав ши Исус из 
ку ће сје ђа ше код мо ра.

2. И са бра ше се око Ње га љу ди мно ги, 
та ко да мо ра ући у ла ђу и сје сти; а на род 
сав ста ја ше по бри је гу.
3. И Он им ка зи ва мно го у при ча ма го во-

ре ћи: Гле, изи ђе си јач да си је.
4. И кад си ја ше, јед на зр на па до ше крај 

пу та, и до ђо ше пти це и по зо ба ше их;
5. А дру га па до ше на ка ме ни та мје ста, 

гдје не би ја ше мно го зе мље, и од мах из-
ни ко ше; јер не би ја ше у ду би ну зе мље.
6. И кад оба сја сун це, по ве ну ше, и бу-

ду ћи да не ма ху жи ла, по сах ну ше.
7. А дру га па до ше у тр ње, и на ра сте тр ње, 

и по да ви их.
8. А дру га па до ше на зе мљу до бру, и до-

но ша ху род, јед но по сто, а јед но по ше-
сет, а јед но по три де сет.
9. Ко има уши да чу је не ка чу је.
10. И при сту пив ши *уче ни ци ре ко ше Му: 

За што им го во риш у при ча ма? *Лу ка 8,9.
11. А Он од го ва ра ју ћи ре че им: Ва ма је 

да но да зна те тај не *Цар ства не бе ско га, а 
њи ма ни је да но. *Мар. 4,11.
12. Јер ко има, да ће му се, и пре те ћи ће му; а 

ко ји не ма, узе ће му се и оно што има.
13. За то им го во рим у при ча ма, јер гле-

да ју ћи не ви де, и чу ју ћи не чу ју ни ти ра-
зу ми ју.
14. И зби ва се на њи ма про ро штво Иса-

ији но, ко је го во ри: *Уши ма ће те чу ти, и 
не ће те ра зу мје ти; и очи ма ће те гле да ти, и 
не ће те ви дје ти. *Иса. 6,9.
15. Јер је одр ве ни ло ср це ови јех љу ди, и 

уши ма те шко чу ју, и очи су сво је за тво-
ри ли да ка ко не ви де очи ма, и уши ма не 

чу ју, и ср цем не ра зу ми ју, и не обра те се да 
их ис ци је лим.
16. А *бла го ва ши јем очи ма што ви де, и 

уши ма ва ши јем што чу ју. *Мат. 16,17.
17. Јер вам ка жем за и ста да су мно ги *про-

ро ци и пра вед ни ци же ље ли ви дје ти што 
ви ви ди те, и не ви дје ше; и чу ти што ви чу-
је те, и не чу ше. *1.Пе тр. 1,10.
18. Ви пак чуј те при чу о си ја чу:
19. Сва ко ме ко ји слу ша *ри јеч о Цар ству 

и не ра зу ми је, до ла зи не ча сти ви и кра де 
по си ја но у ср цу ње го вом: то је око пу та 
по си ја но. *Лу ка 8,12.
20. А на ка ме ну по си ја но то је ко ји слу ша 

ри јеч и од мах с ра до сти при ми је,
21. Али не ма ко ри је на у се би, не го је не по-

сто јан, па кад бу де до не во ље или га по тје-
ра ју ри је чи ра ди, од мах уда ри на траг.
22. А по си ја но у тр њу то је ко ји слу ша 

ри јеч, но бри га ово га сви је та и при је-
ва ра *бо гат ства за гу ше ри јеч, и без ро да 
оста не. *Лу ка 18,24.
23. А по си ја но на до број зе мљи то је ко ји 

слу ша ри јеч и ра зу ми је, ко ји, да кле, и род 
ра ђа, и до но си је дан по сто, а је дан по ше-
сет, а је дан по три де сет.
24. Дру гу при чу ка за им го во ре ћи: Цар-

ство је не бе ско као чо вјек ко ји по си ја до-
бро сје ме у по љу сво је му,
25. А кад љу ди по спа ше, до ђе ње гов не-

при ја тељ и по си ја ку кољ по пше ни ци, па 
оти де.
26. А кад ни че усјев и род до не се, он да се 

по ка за ку кољ.
27. Та да до ђо ше слу ге до ма ћи но ве и ре-

ко ше му: Го спо да ру! ни је си ли ти до бро 
сје ме си јао на сво јој њи ви? От ку да да кле 
ку кољ?
28. А он ре че им: Не при ја тељ чо вјек то 

учи ни. А слу ге ре ко ше му: Хо ћеш ли, да-
кле, да иде мо да га по чу па мо?
29. А он ре че: Не; да не бисте чу па ју ћи ку-

кољ по чу па ли за јед но с њи ме пше ни цу.
30. Оста ви те не ка ра сте обо је за јед но до 

же тве; и у ври је ме же тве ре ћи ћу же те-
о ци ма: Са бе ри те нај при је ку кољ, и све-
жи те га у сно пље да га са же жем; а пше-
ни цу све зи те у жит ни цу мо ју.
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31. Дру гу при чу ка за им го во ре ћи: *Цар-
ство је не бе ско као зр но го ру шич но ко је 
узме чо вјек и по си је на њи ви сво јој,

*Мар. 4,30.
32. Ко је је исти на нај ма ње од сви ју сје-

ме на, али кад уз ра сте, ве ће је од све га по-
вр ћа, и бу де др во да пти це *не бе ске до ла зе, и 
сје да ју на ње го ви јем гра на ма. *Је зек. 31,6.
33. Дру гу при чу ка за им: *Цар ство је не-

бе ско као ква сац ко ји узме же на и мет не у 
три ко па ње бра шна док све не ус ки сне.

*Лу ка 13,20.  дрвени суд за мијешење хљеба
34. Све ово у при ча ма го во ри Исус љу-

ди ма, и без при че ни шта не го во ра ше им:
35. Да се збу де што је ре као про рок го во-

ре ћи: *Отво ри ћу у при ча ма уста сво ја, ка-
за ћу са кри ве но од †по ста ња сви је та.

*Псал. 78,2.  †Рим. 16,25.
36. Та да оста ви Исус љу де, и до ђе у ку ћу. И 

при сту пи ше к Ње му уче ни ци Ње го ви го -
во ре ћи: Ка жи нам при чу о ку ко љу на њи ви.
37. А Он од го ва ра ју ћи ре че им: Ко ји си је 

до бро сје ме оно је Син Чо вје чиј;
38. А њи ва је сви јет; а до бро сје ме си но ви 

су Цар ства, а ку кољ си но ви су зла;
39. А не при ја тељ ко ји га је по си јао јест 

ђа во; а *же тва је по сље дак ово га ви је ка; а 
же те о ци су ан ђе ли. *Јоило 3,13.
40. Ка о што се, да кле, ку кољ са би ра, и ог-

њем са жи же, та ко ће би ти на по сљет ку 
ово га ви је ка.
41. По сла ће Син Чо вје чиј *ан ђе ле сво је, 

и са бра ће из цар ства Ње го ва све са бла-
зни и ко ји чи не бе за ко ње. *Мат. 24,31.
42. И ба ци ће их у пећ ог ње ну; он дје ће 

би ти плач и шкр гут зу ба.
43. Та да ће се пра вед ни ци за сја ти као 

сун це у цар ству Оца сво је га. Ко има уши 
да чу је не ка чу је.
44. Још је Цар ство не бе ско као *бла го са-

кри ве но у по љу, ко је на шав ши чо вјек са-
кри и од ра до сти за то оти де и све што има 
про да де и ку пи по ље оно. *При че 2,4.
45. Још је Цар ство не бе ско као чо вјек тр-

го вац ко ји тра жи до бра би се ра,
46. Па кад на ђе *јед но мно го цје но зр но 

би се ра, оти де и про да де све што има ше 
и ку пи га. *Приче 8,10.

47. Још је Цар ство не бе ско као мре жа 
ко ја се ба ци у мо ре и за гра би од сва ке 
ру ке ри бе;
48. Ко ју кад се на пу ни, из ву ко ше на крај, 

и сје дав ши, из абра ше до бре у су до ве, а 
зле ба ци ше на по ље.
49. Та ко ће би ти на по сљет ку ви је ка: Из-

и ћи ће ан ђе ли и од лу чи ће зле од пра вед-
ни јех.
50. И ба ци ће их у пећ ог ње ну: он дје ће 

би ти плач и шкр гут зу ба.
51. Ре че им Исус: Ра зу мје сте ли ово? Ре-

ко ше му: Да, Го спо де.
52. А он им ре че: За то је сва ки књи жев-

ник ко ји се на у чио Цар ству не бе ско ме 
као до ма ћин ко ји из но си из кли је ти сво је 
но во и ста ро.
53. И кад свр ши Исус при че ове, оти де 

одан де.
54. И до шав ши на по стој би ну сво ју, 

уча ше их по збор ни ца ма њи хо ви јем та-
 ко да Му се ди вља ху, и го во ра ху: От куд 
ово ме пре му дрост ова и мо ћи?
55. Ни је ли ово др во дје љин син, не зо ве 

ли се ма ти ње го ва *Ма ри ја, и †бра ћа ње-
го ва Ја ков, и Јо си ја, и Си мон, и Ју да?

*Мар. 15,40. †Мат. 12,46.
56. И се стре Ње го ве ни је су ли све код 

нас? От куд Ње му ово све?
57. И са бла жња ва ху се о Ње га. А *Исус 

ре че им: Не ма про ро ка без †ча сти осим 
на ‡по стој би ни сво јој и у до му сво је му.

*Мар. 6,4. †Јо ван 4,44. ‡Лу ка 4,24.
58. И не ство ри он дје чу де са мно ги јех за 

не вјер ство њи хо во.

Погубљење Јована Крститеља. Исус 
храни пет хиљада људи, хода по мору и 
помаже Петру који тоне. Исцјељује све 

који Га дотакну.

14.У то ври је ме до ђе глас до Иро да 
че тво ро вла сни ка о Ису су;

2. И ре че слу га ма сво ји јем: то је Јо ван 
Кр сти тељ; он уста де из мр тви јех, и за то 
чи ни чу де са.
3. Јер Ирод ухва ти Јо ва на, све за га и ба ци 

у там ни цу због Иро ди ја де же не Фи ли па 
бра та сво је га.
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4. Јер му го во ра ше Јо ван: Не мо жеш ти 
ње има ти.
5. И шћа ше да га уби је, али се по бо ја на-

ро да; јер га др жа ху за про ро ка.
6. А кад би ја ше дан ро ђе ња Иро до ва, 

игра кћи Иро ди ја ди на пред њи ма и уго ди 
Иро ду.
7. За то и с кле твом обре че јој да ти шта 

год за и ште.
8. А она на у че на од ма те ре сво је рече: 

Дај ми, ов дје на кру гу гла ву Јо ва на Кр-
сти те ља.
9. И за бри ну се цар; али због кле тве и 

они јех ко ји се го шћа ху с њим, за по вје ди 
јој да ти.
10. И по сла те по сје ко ше Јо ва на у там ни ци.
11. И до не со ше гла ву ње го ву на кру гу, и 

да до ше дје вој ци, и од не се је ма те ри сво јој.
12. И до шав ши уче ни ци ње го ви, узе ше 

ти је ло ње го во и уко па ше га; и до ђо ше 
Ису су те ја ви ше.
13. И чув ши *Исус, оти де одан де у †ла ђи у 

пу сто мје сто на са мо. А кад то чу ше љу ди, 
идо ше за Њим пје ши це из ‡гра до ва.

*Јо ван 6,1. †Мар. 6,32. ‡Мат. 10,23.
14. И из и шав ши *Исус ви дје мно ги на-

род, и са жа ли Му се за њих, и ис ци је ли 
бо ле сни ке њи хо ве. *Мар. 1,41.
15. А предве че при сту пи ше к Ње му уче-

ни ци Ње го ви го во ре ћи: Ов дје је пу сто мје-
сто, а доц кан је већ; от пу сти на род не ка иде 
у * се ла да ку пи се би хра не. *Мар. 6,36.
16. А *Исус ре че им: Не тре ба да иду; по-

дај те им ви не ка је ду. *Јо ван 13,29.
17. А они ре ко ше Му: Не ма мо ов дје до 

са мо пет хље бо ва и дви је ри бе.
18. А Он ре че: До не си те Ми их ова мо.
19. И за по вје ди на ро ду да по сје да ју по 

тра ви; па узе они јех пет * хље бо ва и дви је 
†ри бе, и по гле дав ши на не бо бла го сло ви, 
и пре ло мив ши да де ‡уче ни ци ма сво ји-
јем, а уче ни ци на ро ду.

*Мат. 15,36. †Јо ван 6,11. ‡Мат. 26,26.
20. И је до ше сви, и на си ти ше се, и на ку-

пи ше ко ма да што пре те че два на ест ко та-
ри ца пу ни јех.
21. А они јех што су је ли бје ше љу ди око 

пет хи ља да, осим же на и дје це.

22. И од мах на тје ра Исус *уче ни ке сво је да 
уђу у ла ђу и на при јед да иду на ону стра ну, 
док Он от пу сти на род. *Мар. 6,45.
23. И от пу стив ши на род по пе се на го ру 

сам да се мо ли Бо гу. И уве че би ја ше он дје 
сам.
24. А ла ђа бје ше на сред мо ра у не во љи од 

ва ло ва, јер би ја ше про ти ван вје тар.
25. А у че твр ту стра жу но ћи оти де к њи-

 ма Исус иду ћи по мо ру. по поноћи од 3-6
26. И ви дјев ши Га уче ни ци по мо ру гдје 

иде, по пла ши ше се го во ре ћи: То је утва ра; 
и од стра ха по ви ка ше.
27. А Исус од мах ре че им го во ре ћи: Не 

бој те се; Ја сам, не пла ши те се.
28. А Пе тар од го ва ра ју ћи ре че: Го спо де! ако 

си Ти, ре ци ми да до ђем к Те би по во ди.
29. А Он ре че: Хо ди. И из и шав ши из ла ђе 

Пе тар иђа ше по во ди да до ђе к Ису су.
30. Но ви де ћи вје тар ве ли ки упла ши се, 

и по чев ши се то пи ти, по ви ка го во ре ћи: 
Го спо де, по ма гај!
31. И од мах Исус пру жив ши ру ку ухва ти 

Пе тра, и ре че му: Ма ло вјер ни! за што по-
сум ња?
32. И кад уђо ше у ла ђу, пре ста вје тар.
33. А ко ји би ја ху у ла ђи при сту пи ше и 

по кло ни ше Му се го во ре ћи: Ва и сти ну Ти 
си Син Бо жиј.
34. И пре шав ши до ђо ше у *зе мљу ге ни-

са ретску. *Мар. 6,53.
35. И по знав ши Га љу ди из оно га мје ста, 

по сла ше по свој оној око ли ни, и до не-
со ше к Ње му све бо ле сни ке.
36. И мо ља ху Га да се са мо до так ну ску та 

од Ње го ве ха љи не; и ко ји се до та ко ше 
оздра ви ше.

Исус одбацује људске обичаје. 
Услишена жена Хананејка. Исцјељује 

болеснике. Храни четири хиљаде људи.

15.Та да при сту пи ше к Ису су књи-
жев ни ци и *фа ри се ји од Је ру са-

ли ма го во ре ћи: *Мар. 7,1.
2. За што уче ни ци Тво ји пре сту па ју оби-

ча је ста ри јех? Јер не уми ва ју ру ку сво ји-
јех кад хљеб је ду.
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3. А Он од го ва ра ју ћи ре че им: За што и 
ви пре сту па те за по ви јест Бо жи ју за оби-
ча је сво је?
4. Јер Бог за по ви је да го во ре ћи: По штуј 

оца и ма тер; и ко ји опсу је оца или ма тер 
смр ћу да умре. вријеђа
5. А ви ка же те: Ако ко ји ре че оцу или ма-

те ри: При лог је чим бих ти ја мо гао по мо ћи;
6. Мо же и да не по шту је оца сво је га или 

ма те ре. И уки до сте за по ви јест Бо жи ју за 
оби ча је сво је.
7. Ли це мје ри, до бро је за вас про ро ко-

вао Иса и ја го во ре ћи:
8. Ови *љу ди при бли жа ва ју се к Ме ни ус-

ти ма сво ји јем, и усна ма по шту ју Ме; а ср це 
њи хо во да ле ко сто ји од Ме не. *Иса. 29,13.
9. Но за лу ду Ме по шту ју уче ћи на у ка ма 

и за по ви је сти ма људ ски ма.
10. И до звав ши љу де, ре че им: Слу шај те 

и ра зу миј те.
11. Не по га ни чо вје ка што ула зи у уста; не го 

што из ла зи из уста оно по га ни чо вје ка.
12. Та да при сту пи ше уче ни ци Ње го ви и 

ре ко ше Му: Знаш ли да фа ри се ји чув ши 
ту ри јеч са бла зни ше се?
13. А он од го ва ра ју ћи ре че: Сва ко др во 

ко је ни је уса дио Отац мој не бе ски, ис ко-
ри је ни ће се.
14. Оста ви те их: Они су *сли је пи во ђи сли-

јеп ци ма; а †сли је пац сли јеп ца ако во ди, 
оба ће у ја му па сти. *Мат. 23,16. †Лу ка 6,39.
15. А Пе тар од го ва ра ју ћи ре че Му: Ка жи 

нам при чу ову. протумачи
16. А Исус ре че: Еда ли сте и ви још не-

ра зум ни?
17. Зар још не зна те да све што ула зи у 

уста у тр бух иде, и из ба цу је се на по ље?
18. А што из ла зи из уста од *ср ца из ла зи, 

и оно по га ни чо вје ка. *Мат. 12,34.
19. Јер од *ср ца из ла зе зле ми сли, уби ства, 

†пре љу бе, блудничења, кра ђе, ла жна свје-
до чан ства, ху ле на Бо га. *1.Мој. 6,5. †Мар. 7,21.
20. И ово је што по га ни чо вје ка, а не у ми-

ве ни јем ру ка ма је сти не по га ни чо вје ка.
21. И из и шав ши одан де Исус оти де у 

кра је ве *тир ске и си дон ске. *Мар. 7,24.
22. И гле, же на Ха на неј ка изи ђе из они-

јех кра је ва, и по ви ка к Ње му го во ре ћи: 

по ми луј ме Го спо де Си не Да ви дов! мо ју 
кћер вр ло му чи ђа во.
23. А Он јој не од го во ри ни ри је чи. И при-

сту пив ши уче ни ци Ње го ви мо ља ху Га го-
во ре ћи: От пу сти је, ка ко ви че за на ма.
24. А Он од го ва ра ју ћи ре че: Ја сам по-

слан са мо к из гу бље ни јем ов ца ма до ма 
Изра и ље ва.
25. А она при сту пив ши по кло ни Му се 

го во ре ћи: Го спо де по мо зи ми!
26. А Он од го ва ра ју ћи ре че: Ни је до бро 

узе ти од дје це хљеб и ба ци ти пси ма.
27. А она ре че: Да, Го спо де, али и пси је ду 

од мр ва што па да ју с тр пе зе њи хо ви јех 
го спо да ра.
28. Та да од го во ри Исус, и ре че јој: О же но, 

ве ли ка је вје ра тво ја; не ка ти бу де ка ко хо-
ћеш. И оздра ви кћи ње зи на од оно га ча са.
29. И оти шав ши *Исус одан де, до ђе к 

мо ру †Га ли леј ском, и по пев ши се на го ру, 
сје де он дје. *Мар. 7,31. †Мат. 4,18.
30. И при сту пи ше к Ње му љу ди мно ги 

ко ји има ху са со бом хро ми јех, сли је пи јех, 
ни је ми јех, узе ти јех и дру ги јех мно ги јех, и 
по ло жи ше их к но га ма Ису со ви јем, и ис-
ци је ли их,
31. Та ко да се на род ди вља ше, ви де ћи ни-

је ме гдје го во ре, узе те здра ве, хро ме гдје 
иду, и сли је пе гдје гле да ју; и хва ли ше Бо га 
Изра и ље ва.
32. А *Исус до звав ши †уче ни ке сво је 

ре че: Жао Ми је ово га на ро да, јер већ три 
да на сто је код Ме не и не ма ју шта је сти; 
а ни је сам их рад от пу сти ти глад не да не 
осла бе на пу ту. *Мар. 1,41. †Мар. 8,1.
33. И ре ко ше Му уче ни ци Ње го ви: От-

ку да нам у пу сти њи то ли ки хљеб да се на-
си ти то ли ки на род?
34. И ре че им Исус: Ко ли ко *хље бо ва има-

 те? А они ре ко ше: се дам, и ма ло ри би це.
*Мар. 8,5.

35. И за по вје ди на ро ду да по сје да ју по 
зе мљи.
36. И узев ши они јех се дам *хље бо ва и 

ри бе, и дав ши хва лу, пре ло ми, и да де уче-
ни ци ма сво ји јем, а уче ни ци на ро ду.

*Мат. 14,19.
37. И је до ше сви, и на си ти ше се; и на-

ку пи ше ко ма да што пре те че се дам ко та-
ри ца пу ни јех.
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38. А они јех што су је ли би ја ше че ти ри 
хи ља де љу ди, осим же на и дје це.
39. И от пу стив ши на род уђе у *ла ђу, и 

до ђе у око ли не маг дал ске. *Мар. 8,10.

Фарисеји ишту знак. О квасцу. 
Петрово свједочанство о Исусу. 
Прво претсказивање страдања. 

Христови следбеници.

16.И при сту пи ше к Ње му *фа ри-
се ји и са ду ке ји, и ку ша ју ћи 

Га иска ху да им по ка же знак с †не ба.
*Мат. 12,38. †Мар. 8,11.

2. А Он од го ва ра ју ћи ре че им: Уве че го-
во ри те: Би ће ве дро; јер је не бо цр ве но.
3. И ују тру: Да нас ће би ти вје тар, јер је 

не бо цр ве но и мут но. Ли це мје ри! ли це 
не бе ско уми је те по зна ва ти, а зна ке вре-
ме на не мо же те по зна ти?
4. Род зли и прељубочиначки тра жи 

знак, и знак не ће му се да ти осим зна ка 
Јо не про ро ка. И оста вив ши их оти де.
5. И по ла зе ћи уче ни ци Ње го ви на ону 

стра ну за бо ра ви ше узе ти хље ба.
6. А Исус ре че им: Чу вај те се ква сца фа-

ри сеј ско га и са ду кеј ског.
7. А они ми шља ху у се би го во ре ћи: То је 

што ни је смо хље ба узе ли.
8. А Исус ра зу мјев ши ре че им: Шта ми-

сли те у се би, ма ло вјер ни, што хље ба ни-
је сте узе ли?
9. *Зар још не ра зу ми је те ни ти пам ти те 

пет хље бо ва на пет хи ља да, и ко ли ко ко-
та ри ца на ку пи сте? *Мат. 14,17.
10. Ни се дам *хље бо ва на че ти ри хи ља де, и 

ко ли ко ко та ри ца на ку пи сте? *Мат. 15,34.
11. Ка ко не ра зу ми је те да вам не ре кох за 

хље бо ве да се чу ва те ква сца фа ри сеј ско га 
и са ду кеј ског?
12. Та да ра зу мје ше да не ре че ква сца 

хљеб но га да се чу ва ју, не го на у ке фа ри-
сеј ске и са ду кеј ске.
13. А кад до ђе *Исус у око ли не Ће са ри је 

Фи ли по ве, пи та ше уче ни ке сво је го во-
ре ћи: Ко го во ре љу ди да је Син Чо вје чиј?

*Мар. 8,27.
14. А они ре ко ше: Јед ни го во ре да си *Јо-

ван Кр сти тељ, дру ги да си † Или ја, а дру ги 
Је ре ми ја, или ко ји од ‡про ро ка.

*Мат. 3,1. †Мал. 4,5. ‡Лу ка 9,8.

15. Ре че им Исус: А ви шта ми сли те ко 
сам Ја?
16. А Си мон *Пе тар од го во ри и ре че: Ти 

си †Хри стос, Син Бо га жи во га.
*Мар. 8,29. †Лу ка 9,20.

17. И од го ва ра ју ћи Исус ре че му: Бла го 
те би, Си мо не си не Јо нин! Јер ти је ло и крв 
ни је су те би то ја ви ли, не го Отац Мој ко ји 
је на Не бе си ма.
18. А и Ја те би ка жем: Ти си *Пе тар, и на 

ово ме ка ме ну са зи да ћу † Цр кву сво ју, и 
вра та па кле на не ће је над вла да ти.

*Јо ван 1,42. †От кр. 3,12.
19. И да ћу ти кљу че ве од Цар ства не бе-

ско га: И што све жеш на зе мљи би ће све-
за но на Не бе си ма; и што раз дри је шиш на 
зе мљи би ће раз дри је ше но на Не бе си ма.
20. Та да за при је ти Исус уче ни ци ма сво ји-

јем да ни ком не ка зу ју да је он Хри стос.
21. Ота да по че Исус ка зи ва ти уче ни ци ма 

сво ји јем да Ње му ва ља ићи у Је ру са лим, и 
мно го по стра да ти од стар је ши на и од гла-
ва ра све ште нич ки јех и књи жев ни ка, и да 
ће Га уби ти, и тре ћи дан да ће уста ти.
22. И узев ши Га Пе тар по че Га од вра ћа ти 

го во ре ћи: Бо же са чу вај! то не ће би ти од 
Те бе.
23. А Он се обр нув ши ре че Пе тру: Иди 

од Ме не со то но; ти си Ми са бла зан; јер не 
ми слиш што је Бо жи је не го људ ско.
24. Та да Исус ре че уче ни ци ма сво ји јем: 

Ако ко хо ће за Мном ићи, не ка се од ре че 
се бе, и узме крст свој и иде за Мном.
25. Јер ко хо ће сво ју ду шу да са чу ва, из гу-

би ће је; а ако ко из гу би ду шу сво ју Ме не 
ра ди, на ћи ће је.
26. Јер ка ква је ко рист чо вје ку ако сав 

сви јет до би је а *ду ши сво јој на у ди? или 
ка кав ће от куп да ти †чо вјек за сво ју 

ду шу? *О Јо ву 27,8. †Мар. 8,37.  живот
27. Јер ће до ћи Син Чо вје чиј у сла ви Оца 

сво је га с ан ђе ли ма сво ји јем, и та да ће се 
вра ти ти сва ко ме по дје ли ма ње го ви јем.
28. За и ста вам ка жем: Има ју не ки ме ђу 

ови ма што сто је ов дје ко ји не ће оку си ти 
смр ти док не ви де Си на Чо вје чи је га гдје 
иде у *Цар ству сво је му. *Мар. 9,1.
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Христово преображење. Исцјељење 
једнога мјесечара. Друго казивање

о страдању. Порез Храму.

17.И по сли је шест да на узе Исус 
Пе тра и *Ја ко ва и †Јо ва на 

бра та ње го ва, и из ве де их на го ру ви со ку 
са ме. *Мар. 5,37. †Лу ка 9,28.
2. И пре о бра зи се пред њи ма, и за сја се 

ли це Ње го во као сун це а ха љи не Ње го ве 
по ста до ше би је ле као св јетлост.
3. И гле, ука за ше им се Мој си је и Или ја, 

ко ји с Њим го во ра ху.
4. А Пе тар од го ва ра ју ћи ре че Ису су: Го-

спо де! до бро нам је ов дје би ти; ако хо-
ћеш да на чи ни мо ов дје три сје ни це: Те би 
јед ну, а Мој си ју јед ну, а јед ну Или ји.
5. Док он још го во ра ше, гле, облак сја-

јан за кло ни их; и гле, глас из обла ка го во-
ре ћи: Ово је Син мој љу ба зни, ко ји је по 
мо јој во љи; Ње га по слу шај те.
6. И чув ши уче ни ци па до ше ни чи це, и 

упла ши ше се вр ло.
7. И при сту пив ши Исус до хва ти их се, и 

ре че: Уста ни те, и не бој те се.
8. А они по диг нув ши очи сво је ни ко га не 

ви дје ше до Ису са са ма.
9. И си ла зе ћи с го ре *за по вје ди им Исус 

го во ре ћи: Ни ком не ка зуј те шта сте ви-
дје ли, док Син Чо вје чиј из мр тви јех не 
уста не. *Мат. 16,20.
10. И за пи та ше Га уче ни ци Ње го ви го во-

ре ћи: За што, да кле, књи жев ни ци ка жу да 
*Или ја нај при је тре ба да до ђе? *Мал. 4,5.
11. А Исус од го ва ра ју ћи ре че им: Или ја 

ће до ћи нај при је и уре ди ти све.
12. Али вам ка жем да је *Или ја већ до-

шао, и не по зна ше га; не го учи ни ше с 
њи ме шта хтје ше: та ко и Син Чо вје чиј 
тре ба да по стра да од њих. *Мар. 9,12.
13. Та да ра зу мје ше уче ни ци да им го-

во ри за Јо ва на Кр сти те ља.
14. И кад до ђо ше к на ро ду, при сту пи к 

ње му чо вјек кла ња ју ћи му се
15. И го во ре ћи: Го спо де, по ми луј си на 

мо је га; јер о ми је ни бје сни и му чи се вр ло; 
јер мно го пу та па да у ва тру, и мно го пу та 
у во ду.

16. И до ве дох га уче ни ци ма Тво ји јем, и 
не мо го ше га ис ци је ли ти.
17. А Исус од го ва ра ју ћи ре че: О ро де 

не вјер ни и по ква ре ни! до кле ћу би ти с 
ва ма? до кле ћу вас тр пље ти? До ве ди те 
Ми га амо.
18. И за при је ти му Исус; и ђа во изи ђе из 

ње га; и оздра ви мом че од оно га ча са.
19. Та да при сту пи ше *уче ни ци к Ису су и 

на са мо ре ко ше Му: За што га ми не мо го-
смо иза гна ти? *Мар. 9,28.
20. А *Исус ре че им: За не вјер ство ва ше. 

Јер вам ка жем за и ста: Ако има те вје ре ко-
ли ко зр но †го ру шич но, ре ћи ће те го ри 
овој: При је ђи одав де та мо, и при је ћи ће, 
и ни шта не ће вам би ти не мо гу ће.

*Мат. 21,21. †Лу ка 17,6.  маловјерје
21. А овај се род из го ни са мо мо ли твом 

и по стом.
22. А кад су хо ди ли по *Га ли ле ји, ре че 

им Исус: Пре да ће се Син Чо вје чиј у ру ке 
људ ске; *Лу ка 24,6.
23. И уби ће Га, и тре ћи дан ус та ће. И не-

ве се ли би ја ху вр ло.
24. А кад до ђо ше у *Ка пер на ум, при сту-

пи ше к Пе тру они што ку пе ди драх ме, 
и ре ко ше: Зар ваш Учи тељ не ће да ти ди-
драх ме? *Мар. 9,33.  две драхме = 7,27 г сребра
25. Пе тар ре че: Хо ће. И кад уђе у ку ћу, 

пре те че га Исус го во ре ћи: Шта ми слиш 
Си мо не? Ца ре ви зе маљ ски од ко га узи-
ма ју по ре зе и ха ра че, или од сво ји јех си-
но ва или од ту ђи јех?
26. Ре че ње му Пе тар: Од ту ђи јех. Ре че му 

Исус: Да кле, не пла ћа ју си но ви.
27. Али да их не са бла зни мо, иди на мо ре, 

и ба ци уди цу, и ко ју пр ву ухва тиш ри бу, 
узми је; и кад јој отво риш уста на ћи ћеш 

ста тир; узми га те им по дај за Ме и за се.
сребрни или златни новац; или четири драхме

Будите као дјеца! Саблазан. 
Моћ апостолскијех свеза. Опраштање 

и прича о великом дужнику.

18.У тај час при сту пи ше уче ни ци 
к Ису су го во ре ћи: Ко је, да-

кле, нај ве ћи у Цар ству не бе ско ме?
2. И до зва Исус ди је те, и по ста ви га ме ђу 

њих,
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3. И ре че им: За и ста вам ка жем, ако се не 
по вра ти те и не бу де те као дје ца, не ће те 
ући у Цар ство не бе ско.
4. Ко ји се, да кле, по ни зи као ди је те ово, 

онај је нај ве ћи у Цар ству не бе ско ме.
5. И ко ји при ми та к во ди је те у име Мо је, 

Ме не при ма.
6. А ко ји са бла зни јед но га од ови јех ма-

ли јех ко ји вје ру ју Ме не, бо ље би му би ло 
да се обје си ка мен во де нич ни о вра ту ње-
го ву, и да по то не у ду би ну мор ску.
7. Те шко сви је ту од са бла зни, јер је по-

треб но да до ђу са бла зни; али те шко оном 
чо вје ку кроз ко га до ла зи са бла зан.
8. *Ако ли те ру ка тво ја или но га тво ја 

са бла жња ва, от си је ци је и ба ци од се бе: 
бо ље ти је ући у жи вот хро му или кља сту, 
не го ли с дви је ру ке и дви је но ге да те ба це 
у огањ вјеч ни. *Мат. 5,29-30.
9. И ако те око тво је са бла жња ва, из-

ва ди га и ба ци од се бе: бо ље ти је с јед ни-
јем оком у жи вот ући, не го с два ока да те 
ба це у па као ог ње ни. гехену
10. Гле дај те да не пре зре те јед но га од ма-

ли јех ови јех; јер вам ка жем да *ан ђе ли 
њи хо ви на Не бе си ма јед на ко гле да ју ли це 
Оца Мо је га не бе ско га. *Лу ка 1,19; Дан. 6,22.
11. *(Јер Син Чо вје чиј до ђе да из на ђе и 

спа се из гу бље но). *Лу ка 19,10.
12. Што вам се чи ни? Кад има је дан *чо-

вјек сто ова ца па за ђе јед на од њих, не 
оста ви ли он де ве де сет и де вет у пла ни ни, 
и иде да тра жи ону што је за шла?

*Лу ка 15,4.
13. И ако се до го ди да је на ђе, за и ста вам 

ка жем да се њој ви ше ра ду је не го они ма 
де ве де сет и де вет што ни је су за шле.
14. Та ко ни је во ља Оца ва ше га не бе ско га 

да по ги не је дан од ови јех ма ли јех.
15. *Ако ли ти са гри је ши брат твој, иди и 

по ка рај га ме ђу со бом и њим са ми јем; ако 
те по слу ша, до био си бра та сво је га.

*3.Мој. 19,17; Лука 17,3.
16. Ако ли те не по слу ша, узми са со бом 

још јед но га или дво ји цу да све *ри је чи 
оста ну на усти ма два или три свје до ка.

*5.Мој. 19,15.

17. Ако ли њих не по слу ша, ка жи Цр кви; 
а ако ли не по слу ша ни Цр кве, да ти бу де 
као не зна бо жац и ца ри ник.
18. Јер вам ка жем за и ста: Што год све-

же те на зе мљи би ће све за но на Не бу, и 
што год раз дри је ши те на зе мљи би ће раз-
дри је ше но на Не бу.
19. Још вам ка жем за и ста: Ако се два од 

вас сло же на зе мљи у че му му дра го, за 
што се уз мо ле, да ће им Отац Мој ко ји је 
на Не бе си ма.
20. Јер гдје су два или три са бра ни у име 

Мо је он дје сам Ја ме ђу њи ма.
21. Та да при сту пи к ње му Пе тар и ре че: 

Го спо де, ко ли ко пу та ако ми са гри је ши 
брат мој да му опро стим? До се дам пу та?
22. Ре че ње му Исус: Не ве лим ти до се дам 

пу та, не го до се дам пу та се дам де сет.
23. За то је Цар ство не бе ско као чо вјек 

цар ко ји на ми сли да се про ра чу ни са сво-
ји јем слу га ма.
24. И кад се по че ра чу ни ти, до ве до ше 

му јед но га ду жни ка од де сет хи ља да та-
ла на та. 1 таланат = 33,5 – 36,6 кг
25. И бу ду ћи да не ма ше чим пла ти ти, за-

по вје ди го спо дар ње гов да га про да ду, и 
*же ну ње го ву и дје цу, и све што има; и да 
му се пла ти. *2.О цар. 4,1.
26. Но слу га тај па де и кла ња ше му се го-

во ре ћи: Го спо да ру, при че кај ме, и све ћу 
ти пла ти ти.
27. А го спо да ру се са жа ли за ти јем слу-

гом, пу сти га и дуг опро сти му.
28. А кад изи ђе слу га тај, на ђе јед но га 

од сво ји јех дру га ра ко ји му је ду жан сто 
гро ша, и ухва тив ши га да вља ше го во-

ре ћи: Дај ми што си ду жан.
монета = 4,55 г сребра

29. Па де дру гар ње гов пред но ге ње го ве 
и мо ља ше га го во ре ћи: При че кај ме, и све 
ћу ти пла ти ти.
30. А он не хтје, не го га од ве де и ба ци у 

там ни цу, док не пла ти ду га.
31. Ви дјев ши пак дру га ри ње го ви тај до-

га ђај жао им би вр ло, и оти шав ши ка за ше 
го спо да ру сво је му сав до га ђај.
32. Та да га до зва го спо дар ње гов, и ре че 

му: Зли слу го, сав дуг онај опро стих те би, 
јер си ме мо лио.
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33. Ни је ли тре ба ло да се и ти сми лу јеш 
на свог дру га ра, као и ја на те што се сми-
ло вах?
34. И раз гње ви се го спо дар ње гов, и пре-

да де га му чи те љи ма, док не пла ти сав дуг 
свој.
35. Та ко ће и Отац Мој не бе ски учи ни ти 

ва ма, ако не опро сти те сва ки бра ту сво-
је му од ср ца сво ји јех.

О разводу брака. Исус благосиља дјецу. 
О богатом младићу.

19.И кад свр ши Исус ри је чи ове, 
оти де из Га ли ле је, и до ђе у 

око ли не *ју деј ске пре ко †Јор да на.
*Мар. 10,1. †Јо ван 10,40.

2. И за Њим идо ше љу ди мно ги и ис ци-
је ли их он дје.
3. И при сту пи ше к Ње му фа ри се ји да Га 

ку ша ју, и ре ко ше Му: Мо же ли чо вјек пу-
сти ти же ну сво ју за сва ку кри ви цу?
4. А он од го ва ра ју ћи ре че им: Ни је сте ли 

чи та ли да је Онај ко ји је у по чет ку ство-
рио чо вје ка му жа и же ну ство рио их?
5. И ре че: *За то оста ви ће чо вјек оца сво-

је га и ма тер, и при ли је пи ће се к же ни сво-
јој, и би ће дво је јед но ти је ло. *1.Мој. 2,24.
6. Та ко ни је су ви ше дво је, не го јед но ти-

јело; а што је Бог са ста вио чо вјек да не 
ра ста вља.
7. Ре ко ше му: *За што, да кле, Мој си је за-

по ви је да да се да књи га рас пу сна, и да се 
пу сти? *5.Мој. 24,1.
8. Ре че им: Мој си је је ва ма до пу стио по 

твр ђи ва ше га ср ца пу шта ти сво је же не; а 
ис по чет ка ни је би ло та ко.
9. Не го Ја вам ка жем: Ако ко пу сти сво ју 

же ну, осим за прељубу, и оже ни се дру-
гом, чи ни пре љу бу; и ко ји узме пу ште-
ни цу чи ни пре љу бу.
10. Ре ко ше му уче ни ци ње го ви: Ако је та ко 

чо вје ку са же ном, ни је се до бро же ни ти.
11. А Он ре че им: *Не мо гу сви при ми ти 

ти јех ри је чи до они ко ји ма је да но.
*1.Кор. 7,7,17.

12. Јер има ушко пље ни ка ко ји су се та ко 
ро ди ли из утро бе ма те ри не; а има ушко-
пље ни ка ко је су љу ди ушко пи ли; а има 
ушко пље ни ка ко ји су са ми се бе ушко-

пи ли Цар ства ра ди не бе ско га. Ко мо же 
при ми ти не ка при ми.
13. Та да при ве до ше к ње му *дје цу да 

мет не ру ке на њих, и да се по мо ли Бо гу; а 
†уче ни ци за бра њи ва ху им.

*Мар. 10,13. †Лу ка 18,15.
14. А Исус ре че: Оста ви те *дје цу и не за-

бра њуј те им до ла зи ти к Ме ни; јер је та ко-
ви јех Цар ство не бе ско. *Мат. 18,3.
15. И мет нув ши на њих ру ке оти де 

одан де.
16. И гле, не ко при сту пив ши ре че Му: 

*Учи те љу бла ги! ка к во ћу до бро да учи-
ним да имам жи вот вјеч ни? *Лу ка 10,25.
17. А Он ре че му: Што Ме зо веш бла ги јем, 

ни ко ни је благ осим јед но га Бо га. А ако 
же лиш ући у жи вот, др жи за по ви је сти.
18. Ре че Му: Ко је? А Исус ре че: Да не уби-

јеш; не чи ниш пре љу бе; не укра деш; не 
свје до чиш ла жно;
19. По штуј оца и ма тер; и љу би *бли-

жње га сво га као са мог се бе. *3.Мој. 19,18.
20. Ре че му мла дић: Све сам ово са чу вао 

од мла до сти сво је; шта ми још тре ба?
21. Ре че му Исус: Ако хо ћеш са вр шен да 

бу деш, *иди про дај све што имаш и по дај 
си ро ма си ма; и има ћеш бла го на Не бу; па 
хај де за Мном. *Лука 12,33.
22. А кад чу мла дић ри јеч, оти де жа ло-

стан; јер би ја ше вр ло бо гат.
23. А *Исус ре че уче ни ци ма сво ји јем: За-

и ста вам ка жем да је те шко бо га то ме ући 
у Цар ство не бе ско. *Мар. 10,24.
24. И још вам ка жем: Лак ше је ка ми ли 

про ћи кроз игле не уши не го ли *бо га то ме 
ући у Цар ство Бо жи је. *Мар. 10,25.
25. А кад то чу ше уче ни ци, ди вља ху се вр ло 

го во ре ћи: Ко се, да кле, мо же спа сти?
26. А *Исус по гле дав ши на њих ре че 

им: Љу ди ма је ово не мо гу ће, а Бо гу је 
све мо гу ће. *Мар. 10,27.
27. Та да од го во ри *Пе тар и ре че Му: Ето 

ми смо оста ви ли све и за То бом иде мо: 
Шта ће, да кле, би ти на ма? *Мар. 10,28.
28. А Исус ре че им: За и ста вам ка жем да 

ће те ви ко ји иде те за Мном, у дру гом ро-
ђе њу, кад сје дне Син Чо вје чиј на при је-
сто лу сла ве сво је, сје шће те и ви на два на-
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ест при је сто ла и су ди ти над два на ест ко-
ље на Изра и ље ви јех.
29. И сва ки, ко ји оста ви ку ће, или бра ћу, 

или се стре, или оца, или ма тер, или же ну, 
или дје цу, или зе мљу, име на Мо је га ра ди, 
при ми ће сто пу та оно ли ко, и до би ће жи-
вот вјеч ни.
30. Али ће мно ги пр ви би ти по сљед њи и 

по сљед њи пр ви.

Прича о радницима у винограду. 
Треће казивање о страдању. Синови 

Зеведејеви. Борба за првенство. 
Два слијепца.

20.Јер је Цар ство не бе ско као чо-
вјек до ма ћин ко ји ују тру ра но 

изи ђе да на ји ма по сле ни ке у ви но град 
свој.
2. И по го див ши се с по сле ни ци ма по 

грош на дан по сла их у ви но град свој.
3. И из и шав ши у тре ћи са хат, ви дје дру-

 ге гдје сто је на тргу бес по сле ни, девет ујутро
4. И њи ма ре че: Иди те и ви у мој ви но-

град, и што бу де пра во да ћу вам.
5. И они оти до ше. И опет из и шав ши у 

ше сти и де ве ти са хат, учи ни та ко.
6. И у је да на е сти са хат из и шав ши на ђе 

дру ге гдје сто је бес по сле ни, и ре че им: 
Што сто ји те ов дје ваздан бес по сле ни?
7. Ре ко ше му: Ни ко нас не нај ми. Ре че 

им: Иди те и ви у мој ви но град, и што бу де 
пра во при ми ће те.
8. А кад би уве че, ре че го спо дар од ви-

но гра да при ста ву сво је му: До зо ви по-
сле ни ке и по дај им пла ту по чев ши од по-
сљед њи јех до пр ви јех.
9. И до шав ши ко ји су у је да на е сти са хат 

нај мље ни при ми ше по грош. пет по подне
10. А кад до ђо ше пр ви, ми шља ху да ће 

ви ше при ми ти: И при ми ше и они по 
грош. сребрњак = 4,55 г  сребра
11. И при мив ши ви ка ху на го спо да ра
12. Го во ре ћи: Ови по сљед њи је дан са хат 

ра ди ше, и из јед на чи их с на ма ко ји смо се 
чи тав дан му чи ли и гор је ли.
13. А он од го ва ра ју ћи ре че јед но ме од 

њих: При ја те љу! ја те би не чи ним кри во; 
ни је си ли по го дио са мном по грош?

14. Узми сво је па иди; а ја хо ћу и ово ме 
по сљед ње му да дам као и те би.
15. Или зар ја ни је сам вла стан у сво је му 

чи ни ти шта хо ћу? Зар је око тво је зло што 
сам ја до бар?
16. Та ко ће би ти по сљед њи пр ви и пр ви 

по сљед њи; јер је мно го зва ни јех а *ма ло 
из бра ни јех. *Лу ка 14,24.
17. И по шав ши *Исус у †Је ру са лим узе на-

са мо два на ест уче ни ка на пу ту, и ре че им:
*Јо ван 12,12. †Мар. 10,33.

18. Ево иде мо у *Је ру са лим, и Син Чо вје-
чиј би ће пре дан гла ва ри ма све ште нич-
ки јем и књи жев ни ци ма; и осу ди ће Га на 
смрт; *Мат. 16,21.
19. И пре да ће Га не зна бо шци ма да Му се 

ру га ју и да Га би ју и ра зап ну; и тре ћи дан 
ус та ће.
20. Та да при сту пи к Ње му ма ти си но ва 

*Зе ве де је ви јех са сво ји јем си но ви ма кла-
ња ју ћи Му се и мо ле ћи Га за не што.

*Мат. 27,56.
21. А Он јој ре че: Шта хо ћеш? Ре че Му: 

за по вје ди да сје дну ова мо ја два си на, је-
дан с де сне стра не Те би, а је дан с ли је ве 
стра не Те би, у Цар ству Тво је му.
22. А Исус од го ва ра ју ћи ре че: Не зна те 

шта иште те; мо же те ли пи ти *ча шу ко ју 
ћу Ја пи ти, (и кр сти ти се †кр ште њем ко-
ји јем се Ја кр стим)? Ре ко ше Му: Мо же мо.

*Псал. 75,8. †Лука 12,50.
23. И ре че им: Ча шу, да кле, Мо ју ис пи-

ће те, и кр сти ће те се кр ште њем ко ји јем се 
Ја кр стим; али да сје дне те с де сне стра не 
Ме ни и с ли је ве, не мо гу Ја да ти, не го ко ме 
је уго то вио Отац мој.
24. И кад чу ше оста ли јех де сет уче ни ка, 

ра ср ди ше се на та два бра та.
25. А Исус до звав ши их ре че: Зна те да 

кне зо ви на род ни за по ви је да ју на ро ду, и 
по гла ва ри упра вља ју њим.
26. Али ме ђу ва ма да не бу де та ко; не го 

ко ји хо ће да бу де ве ћи ме ђу ва ма, да вам 
слу жи.
27. И ко ји хо ће ме ђу ва ма да бу де пр ви, 

да вам бу де слу га.
28. Као што ни Син Чо вје чиј ни је до шао 

да Му слу же, не го да слу жи и ду шу сво ју 
да у от куп за мно ге.

М
И

Л
О

С
Т



– 27 –

СВЕ ТО ЈЕ ВАН ЂЕ ЉЕ ПО МА ТЕ ЈУ,  ГЛ.  20. 21.

29. И кад је из ла зио из *Је ри хо на за Њим 
иде на род мно ги. *Мар. 10,46.
30. И гле, два сли јеп ца сје ђа ху крај пу та, 

и чув ши да Исус про ла зи по ви ка ше го-
во ре ћи: По ми луј нас Го спо де, Си не Да-
ви дов!
31. А на род при је ћа ше им да ућу те; а они 

још већ ма по ви ка ше го во ре ћи: По ми луј 
нас Го спо де, Си не Да ви дов!
32. И уста вив ши се Исус до зва их, и ре че: 

Шта хо ће те да вам учи ним?
33. Ре ко ше му: Го спо де, да се отво ре очи 

на ше.
34. И сми ло ва се Исус, и до хва ти се очи ју 

њи хо ви јех, и од мах про гле да ше очи њи-
хо ве, и оти до ше за Њим.

Христов улазак у Јерусалим. 
Чишћење Храма. Неплодна смоква. 

Говор Христов у Храму. 
Прича о виноградарима.

21.И кад се при бли жи ше к *Је ру-
са ли му и до ђо ше у Вит фа гу 

к Ма слин ској го ри, он да Исус по сла два 
†уче ни ка

*Зах. 14,4.  Дом незрелих смокава  †Мар. 11,1.
2. Го во ре ћи им: Иди те у се ло што је 

пре ма ва ма, и од мах ће те на ћи ма га ри цу 
при ве за ну и ма га ре с њом; одри је ши те је 
и до ве ди те Ми.
3. И ако вам ко ре че што, ка жи те да они 

тре ба ју Го спо ду; и од мах ће их по сла ти.
4. А ово је све би ло да се збу де што је ка-

зао про рок го во ре ћи:
5. *Ка жи те кће ри Си о но вој: Ево Цар твој 

иде те би кро так, и ја ше на ма гар цу, на ма-
га ре ту си ну ма га ри чи ну. *Иса. 62,11. Зах. 9,9.
6. И уче ни ци оти до ше, и учи нив ши ка ко 

им за по вје ди Исус,
7. До ве до ше ма га ри цу и ма га ре, и мет-

ну ше на њих ха љи не сво је, и по са ди ше Га 
на њих.
8. А љу ди мно ги про стри је ше ха љи не 

сво је по пу ту; а дру ги ре за ху гра ње од др-
ве та и про сти ра ху по пу ту.
9. А на род ко ји иђа ше пред Њим и за 

Њим, ви ка ше го во ре ћи: Оса на Си ну Да-
ви до ву! бла го сло вен ко ји иде у име Го-
спод ње! Оса на на ви си ни!

10. И кад Он уђе у *Је ру са лим, уз бу ни се 
сав †град го во ре ћи: Ко је то?

*Мат. 2,3. †Ру та 1,19.
11. А на род го во ра ше: Ово је Исус *про-

рок из На за ре та Га ли леј ско га. *Лу ка 7,16.
12. И уђе *Исус у †цр кву Бо жи ју, и из гна 

све ко ји про да ва ху и ку по ва ху по цр-
кви, и ис пре ме та тр пе зе они јех што ми-
је ња ху нов це, и клу пе они јех што про да-
ва ху го лу бо ве. *Мар. 11,11. †Мал. 3,1.
13. И ре че им: У *Пи сму сто ји: Дом Мој 

дом †мо ли тве не ка се зо ве; а ви на чи ни-
сте од ње га ‡пе ћи ну хај дуч ку.

*Лу ка 19,46. †Иса. 56,7. ‡Јер. 7,11.
14. И при сту пи ше к ње му хро ми и сли-

је пи у *цр кви, и ис ци је ли их. *Дје ла 3,1.
15. А кад ви дје ше гла ва ри све ште нич ки 

и књи жев ни ци чу де са што учи ни, и дје цу 
гдје ви чу у цр кви и го во ре: Оса на Си ну 
Да ви до ву, ра ср ди ше се.
16. И ре ко ше Му: Чу јеш ли што ови го-

во ре? А *Исус ре че им: Да, зар ни је сте ни-
кад чи та ли: Из уста †ма ле дје це и ко ја си-
са ју на чи нио си Се би хва лу?

*Мат. 11,25. †Псал. 8,2.
17. И оста вив ши их изи ђе на по ље из 

гра да у *Ви та ни ју, и за но ћи он дје.
Дом сиромашних  *Мар. 11,11.

18. А ују тру вра ћа ју ћи се у град оглад ње.
19. И угле дав ши смо кву јед ну крај пу та 

до ђе к њој, и не на ђе ни шта на њој до 
ли шћа са ма, и ре че јој: Да ни кад на те би 
не бу де ро да до ви је ка. И од мах усах ну 
смо ква.
20. И ви дјев ши то уче ни ци ди ви ше се го-

во ре ћи: Ка ко од мах усах ну смо ква!
21. А *Исус од го ва ра ју ћи ре че им: За и ста 

вам ка жем: Ако има те вје ру и не по сум-
ња те, не са мо смо кве но учи ни ће те, не го и 
го ри овој ако ре че те: Диг ни се и ба ци се 
у мо ре, би ће. *Мат. 17,20.
22. И све што уз и ште те у *мо ли тви вје ру-

ју ћи, до би ће те. *Мар. 11,24.
23. И кад до ђе у *цр кву и ста де учи ти, при-

сту пи ше к ње му гла ва ри †све ште нич ки и 
стар је ши не на род не го во ре ћи: Ка квом вла-
сти то чи ниш, и ко ти да де власт ту?

*Мар. 11,27. †Лу ка 20,1.
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24. А Исус од го ва ра ју ћи ре че им: И Ја ћу 
вас упи та ти јед ну ри јеч, ко ју ако Ми ка-
же те, и Ја ћу ва ма ка за ти ка квом вла сти 
ово чи ним.
25. Кр ште ње Јо ва но во от ку да би? или с 

Не ба, или од љу ди? А они по ми шља ху у 
се би го во ре ћи: Ако ре че мо: С Не ба, ре ћи 
ће нам: За што му, да кле, не вје ро ва сте?
26. Ако ли ре че мо: Од љу ди, бо ји мо се на-

ро да; јер сви *Јована др жа ху за †про ро ка.
*Лу ка 20,6; Мар. 6,20. †Мат. 14,5.

27. И од го ва ра ју ћи Ису су ре ко ше: Не 
зна мо. Ре че и Он њи ма: Ни Ја ва ма не ћу 
ка за ти ка квом вла сти ово чи ним.
28. Шта вам се чи ни? Чо вјек не ки има ше 

два си на; и до шав ши к пр во ме ре че: Си не, 
иди да нас ра ди у ви но гра ду мо ме.
29. А он од го ва ра ју ћи ре че: Не ћу; а по-

сли је се рас ка ја и оти де.
30. И при сту пив ши к дру го ме ре че та ко. 

А он од го ва ра ју ћи ре че: Хо ћу, го спо да ру; 
и не оти де.
31. Ко ји је од ове дво ји це ис пу нио во љу 

очи ну? Ре ко ше Му: Пр ви. Ре че им Исус: За-
и ста вам ка жем да ће *ца ри ни ци и блуднице 
при је вас ући у цар ство Бо жи је. *Лу ка 7,29.
32. Јер до ђе к ва ма Јо ван пу тем пра вед-

ни јем, и не вје ро ва сте му; а *ца ри ни ци и 
блуд ни це вје ро ва ше му; и ви по што ви дје-
сте то, не рас ка ја сте се да му вје ру је те.

*Лу ка 3,12.
33. Дру гу при чу чуј те: Би ја ше *чо вјек до-

ма ћин ко ји по са ди †ви но град, и огра ди 
га пло том, и ис ко па у ње му пив ни цу, и 
на чи ни ку лу, и да де га ви но гра да ри ма, и 
оти де. *Мат. 25,14. †Пјес. 8,11.
34. А кад се при бли жи ври је ме ро до-

ви ма, по сла слу ге сво је к ви но гра да ри ма 
да при ме ро до ве ње го ве.
35. И ви но гра да ри по хва тав ши слу ге 

ње го ве јед но га из би ше, а јед но га уби ше, 
а јед но га за су ше ка ме њем.
36. Опет по сла дру ге слу ге, ви ше не го 

при је, и учи ни ше им та ко исто.
37. А по том по сла к њи ма си на сво је га 

го во ре ћи: По сти дје ће се си на мо је га.
38. А ви но гра да ри ви дјев ши си на ре-

ко ше ме ђу со бом: Ово је на сљед ник; хо-

ди те да га уби је мо, и да на ма оста не до-
сто ја ње ње го во. насљедство
39. И ухва ти ше га, па из ве до ше на по ље 

из ви но гра да, и уби ше.
40. Кад до ђе, да кле, го спо дар од ви но-

гра да шта ће учи ни ти ви но гра да ри ма 
они јем?
41. Ре ко ше Му: Зло чин це ће злом смр ти 

по мо ри ти; а *ви но град да ће дру ги јем ви-
но гра да ри ма, ко ји ће му да ва ти ро до ве у 
сво је ври је ме. *Лу ка 20,16.
42. Ре че им Исус: Зар ни је сте ни кад чи-

та ли у Пи сму: Ка мен ко ји од ба ци ше зи-
да ри, онај *по ста гла ва од угла; то би од 
†Го спо да и див но је у ва ши јем очи ма.

*Псал. 118,22. †Иса. 28,16.
43. За то вам ка жем да ће се од вас узе ти 

*цар ство Бо жи је, и да ће се на ро ду ко ји 
ње го ве ро до ве до но си. *Мат. 8,12.
44. И ко пад не на овај ка мен раз би ће се; а 

на ко га он пад не са тр ће га.
45. И чув ши гла ва ри све ште нич ки и фа-

ри се ји при че Ње го ве ра зу мје ше да за 
њих го во ри.
46. И гле да ху да Га ухва те, али се по бо-

ја ше на ро да, јер Га др жа ху за про ро ка.

Прича о свадби царева сина. Новац 
харачки. Васкрсење. Највећа заповијест.

Христос је Давидов Син и Господ.

22.И од го ва ра ју ћи Исус опет ре че 
им у при ча ма го во ре ћи:

2. Цар ство је не бе ско као чо вјек цар ко ји 
на чи ни свад бу си ну сво је му.
3. И по сла слу ге сво је да зо ву зва ни це на 

свад бу; и не хтје ше до ћи.
4. Опет по сла дру ге слу ге го во ре ћи: Ка-

жи те зва ни ца ма: ево сам објед свој уго то-
вио, јун ци мо ји и хра ње ни ци по кла ни су, 
и све је го то во; до ђи те на свад бу.
5. А они не ма рив ши оти до ше овај у 

по ље сво је, а овај к тр го ви ни сво јој.
6. А оста ли ухва ти ше слу ге ње го ве, из ру-

жи ше их, и по би ше их.
7. А кад то чу цар онај, раз гње ви се и по-

слав ши вој ску сво ју по гу би крв ни ке оне, 
и град њи хов за па ли.
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8. Та да ре че слу га ма сво ји ма: Свад ба је, да-
кле, го то ва, а зва ни це не бјеху до стој не.
9. Иди те да кле на рас кр шћа и ко га год 

на ђе те, до зо ви те на свад бу.
10. И из и шав ши слу ге оне на рас кр шћа 

са бра ше све ко је на ђо ше, зле и до бре; и 
сто ло ви на пу ни ше се го сти ју.
11. Из и шав ши пак цар да ви ди го сте 

угле да он дје *чо вје ка нео бу че на у свад-
бе но ру хо. *Еф. 4,24.
12. И ре че му: При ја те љу! ка ко си до шао 

амо без свад бе но га ру ха? а он оћу тје.
13. Та да ре че цар слу га ма: Све жи те му 

ру ке и но ге, па га узми те те ба ци те у та му 
нај крај њу; он дје ће би ти *плач и шкр гут 
зу ба. *Мат. 8,12.
14. Јер су мно ги зва ни, али је *ма ло из-

бра ни јех. *Мат. 20,16.
15. Та да оти до ше *фа ри се ји и на чи ни ше 

ви је ћу ка ко би Га ухва ти ли у ри је чи.
*Мар. 12,13.

16. И по сла ше к Ње му уче ни ке сво је с Иро-
дов ци ма, те ре ко ше: *Учи те љу, зна мо да си 
исти нит, и пу ту Бо жи је му за и ста учиш, и 
не ма риш ни за ко га, јер не гле даш ко је ко.

*Лу ка 20,21.
17. Ка жи нам, да кле, шта ми слиш Ти, 

тре ба ли да ти ха рач ће са ру или не?
18. Ра зу мјев ши Исус лу кав ство њи хо во 

ре че: Што Ме ку ша те, ли це мје ри?
19. По ка жи те Ми но вац ха рач ки. А они 

до не со ше Му но вац. сребрњак (динар) 4,55 г
20. И ре че им: Чији је образ овај и нат пис?
21. И ре ко ше му: Ће са рев. Та да ре че им: 

По дај те, да кле, ће са ре во *ће са ру, и Бо-
жи је Бо гу. *Лу ка 23,2.
22. И чув ши ди ви ше се, и оста вив ши Га 

оти до ше.
23. Тај дан при сту пи ше к Ње му *са ду-

ке ји ко ји го во ре да не ма †вас кр се ни ја, и 
упи та ше Га, *Мат. 3,7. †Мар. 12,18.
24. Го во ре ћи: Учи те љу! Мој си је ре че: 

Ако ко умре без *дје це, да узме брат ње-
гов †же ну ње го ву и да по диг не потомство 
бра ту сво је му. *5.Мој. 25,5. †1.Мој. 38,8.
25. У нас бје ше се дам бра ће; и пр ви оже-

нив ши се умри је, и не имав ши по ро да 
оста ви же ну сво ју бра ту сво је му.

26. А та ко и дру ги, и тре ћи, тја до сед мо га.
27. А по сли је сви ју умри је и же на.
28. О вас кр се ни ју, да кле, ко га ће од сед-

мо ри це би ти же на? Јер је за сви ма би ла.
29. А Исус од го ва ра ју ћи ре че им: Ва ра те 

се, не зна ју ћи *Пи сма ни си ле Бо жи је,
*Јо ван 20,9.

30. Јер о вас кр се ни ју ни ти ће се же ни ти 
ни уда ва ти; не го су као *ан ђе ли Бо жи ји 
на Не бу. *Зах. 3,5; Псал. 103,20.
31. А за вас кр се ни је мр тви јех ни је сте ли 

чи та ли што вам је ре као Бог го во ре ћи:
32. Ја сам Бог *Авра а мов, и Бог †Иса ков, 

и Бог ‡Ја ко вљев? Ни је Бог Бог мр тви јех, 
не го жи ви јех.

*Мар. 12,26. †2.Мој. 3,6. ‡2.Мој. 3,16.
33. И чув ши на род ди вља ше се на у ци 

Ње го вој.
34. А фа ри се ји чув ши да по сра ми са ду-

ке је са бра ше се за јед но.
35. И упи та је дан од њих за ко ник ку ша-

ју ћи га и го во ре ћи:
36. Учи те љу! ко ја је за по ви јест нај ве ћа у 

за ко ну?
37. А Исус ре че му: Љу би *Го спо да Бо га 

сво је га свијем ср цем сво ји јем, и свом ду-
шом сво јом, и свом ми сли сво јом.

*5.Мој. 10,12; 5.Мој. 6,5.
38. Ово је пр ва и нај ве ћа за по ви јест.
39. А дру га је као и *ова: Љу би †бли-

жње га сво је га као са мо га се бе.
*Мар. 12,31. †3.Мој. 19,18.

40. О ови ма двје ма за по ви је сти ма ви си 
сав *За кон и про ро ци. *Мат. 7,12.
41. А кад се са бра ше фа ри се ји, упи та их 

*Исус *Мар. 12,35.
42. Го во ре ћи: Шта ми сли те за Хри ста, 

чији је Син? Ре ко ше му: Да ви дов.
43. Ре че им: Ка ко, да кле, Да вид ње га Ду-

хом на зи ва Го спо дом го во ре ћи:
44. Ре че *Го спод †Го спо ду мо је му: Сје ди 

Ме ни с де сне стра не, док по ло жим не при ја-
те ље Тво је као под нож је но га ма Тво ји ма?

*Псал. 110,1. †Дје ла 2,34.
45. Кад, да кле, Да вид на зи ва ње га Го спо-

дом, ка ко му је син?

УС
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46. И ни ко Му не мо га ше од го во ри ти ри-
је чи; ни ти сми ја ше ко од то га да на да Га 
за пи та ви ше.

Исус кори књижевнике и фарисеје. 
Тешки јерусалимски гријеси. 

Прорицање о разорењу Храма.

23.Та да Исус ре че на ро ду и уче-
ни ци ма сво ји ма,

2. Го во ре ћи: На Мој си је ву сто ли цу сје-
до ше књи жев ни ци и фа ри се ји.
3. Све, да кле, што вам ре ку да др жи те, др-

жи те и тво ри те; али што они чи не не чи-
ни те; јер го во ре а не чи не.
4. Не го ве жу бре ме на те шка и не згод на 

за но ше ње, и то ва ре на пле ћа људ ска; а 
пр стом сво ји јем не ће да их при хва те.
5. А сва дје ла сво ја чи не да их ви де љу ди: 

Ра ши ру ју сво је амај ли је, и гра де ве ли ке 
ску те на ха љи на ма сво ји ма. записе
6. И тра же за че ље на го зба ма и пр ва мје-

ста по збор ни ца ма,
7. И да им се кла ња по ули ца ма, и да их 

љу ди зо ву: Ра ви! Ра ви!
8. А ви се не зо ви те ра ви; јер је у вас је дан 

Ра ви, Хри стос, а ви сте сви бра ћа.
9. И оцем не зо ви те ни ко га на зе мљи; јер 

је у вас је дан Отац ко ји је на не бе си ма.
10. Ни ти се зо ви те учи те љи; јер је у вас 

је дан Учи тељ, Хри стос.
11. А нај ве ћи из ме ђу вас да вам бу де слу га.
12. Јер ко ји се по ди же, по ни зи ће се, а 

ко ји се по ни жу је, по диг ну ће се.
13. Те шко ва ма књи жев ни ци и фа ри се ји, 

ли це мје ри, што за тва ра те Цар ство не бе-
ско од љу ди; јер ви не ула зи те ни ти да те 
да ула зе ко ји би хтје ли.
14. Те шко ва ма књи жев ни ци и фа ри се ји, 

ли це мје ри, што је де те ку ће удо вич ке, 
и ла жно се Бо гу мо ли те ду го; за то ће те 
већ ма би ти осу ђе ни.
15. Те шко ва ма књи жев ни ци и фа ри-

се ји, ли це мје ри, што про хо ди те мо ре и 
зе мљу да бисте при сво ји ли јед но га, и кад 
га при сво ји те, чи ни те га си ном па кле ни-
јем удво је ве ћи јем од се бе. гехене
16. Те шко ва ма во ђи *сли је пи ко ји го во-

ри те: Ако се ко ку не цр квом ни шта је; а ко се 
ку не зла том цр кве ни јем крив је. *Иса. 56,10.

17. Бу да ле сли је пе, шта је ве ће, или зла то, 
или Цр ква ко ја зла то осве ти.
18. И ако се ко ку не ол та ром ни шта је то, а 

ко ји се ку не да ром ко ји је на ње му крив је.
19. Бу да ле сли је пе, шта је ве ће, или дар, 

или *ол тар ко ји дар осве ти? *2.Мој. 29,37.
20. Ко ји се, да кле, ку не ол та ром, ку не се 

њим и сви јем што је на ње му.
21. И ко ји се ку не цр квом, ку не се њом и 

Они јем ко ји жи ви у њој.
22. И ко ји се ку не *Не бом, ку не се при-

је сто лом Бо жи јем и Они јем ко ји сје ди на 
ње му. *От кр. 4,2; Мат. 5,34.
23. Те шко ва ма књи жев ни ци и фа ри се ји, 

ли це мје ри, што да је те *де се так од ме-
тви це и од ко пра и од ки ма, а оста ви сте 
што је нај пре те жни је у За ко ну: Прав ду и 
†ми лост и вје ру; а ово је тре ба ло чи ни ти 
и оно не оста вља ти. *Лу ка 11,42. †Ос. 6,6.
24. Во ђи сли је пи ко ји оцје ђу је те ко-

мар ца, а ка ми лу про жди ре те.
25. Те шко ва ма књи жев ни ци и *фа-

ри се ји, ли це мје ри, што чи сти те спо ља 
†ча шу и здје лу, а из ну тра су пу не гра бе жи 
и не прав де. *Лу ка 11,39. †Мар. 7,4.
26. Фа ри се ју сли је пи, очи сти нај при је 

из ну тра ча шу и здје лу да бу ду и спо ља 
*чи сте. *Ти ту 1,15.
27. Те шко ва ма књи жев ни ци и фа ри-

се ји, ли це мје ри, што сте као окре че ни 
гро бо ви, ко ји се спо ља ви де ли је пи а уну-
тра су пу ни ко сти ју мр твач ки јех и сва ке 
не чи сто те.
28. Та ко и ви спо ља се по ка зу је те љу ди ма 

пра вед ни, а из ну тра сте пу ни ли це мјер ја 
и бе за ко ња.
29. Те шко ва ма књи жев ни ци и фа ри се ји, 

ли це мје ри, што зи да те гро бо ве про ро-
ци ма и кра си те ра ке пра вед ни ка,
30. И го во ри те: Да смо ми би ли у ври је ме 

сво ји јех ота ца, не би смо с њи ма при ста ли 
у крв про ро ка.
31. Ти јем са мо свје до чи те за се бе да сте 

си но ви они јех ко ји су по би ли *про ро ке.
*1.Сол. 2,15.

32. И ви до пу ни те мје ру ота ца сво ји јех.
33. Зми је, по ро ди *аспи ди ни! ка ко ће те 

по бје ћи од пре су де у огањ па кле ни?
*Мат. 3,7.

Љ
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34. За то ево Ја ћу к ва ма по сла ти *про-
ро ке и пре му дре и књи жев ни ке; и ви ће те 
јед не по би ти и рас пе ти, а јед не би ти по 

збор ни ца ма сво ји ма и го ни ти од гра да 
до гра да, *Лу ка 11,49.  синагогама
35. Да до ђе на вас сва крв пра вед на што је 

про ли ве на на *зе мљи од кр ви †Аве ља пра-
вед но га до кр ви За ри је си на Ва ра хиј ина, 
ко је га уби сте ме ђу цр квом и ол та ром.

*От кр. 18,24. †1.Мој. 4,8.
36. За и ста вам ка жем да ће ово све до ћи 

на род *овај. *Мат. 24,34.
37. Је ру са ли ме, Је ру са ли ме, ко ји уби јаш 

про ро ке и за си паш ка ме њем по сла не к 
те би, ко ли ко пу та хтјех да ску пим че да 
тво ја, као што ко кош ску пља пи ли ће 
сво је под кри ла, и не хтје сте!
38. Ето ће вам се оста ви ти ва ша ку ћа пу ста.
39. Јер вам ка жем: Не ће те Ме не ви дје ти от-

се ле, док не ре че те: *Бла го сло вен ко ји иде у 
име †Го спод ње. *Мат. 21,9. †Псал. 118,26.

О разорењу Јерусалима. 
Поновни Христов долазак и

крај света. Стражите!

24.И из и шав ши Исус иђа ше од 
*цр кве, и при сту пи ше к Ње-

му уче ни ци Ње го ви да Му по ка жу гра ђе-
ви ну цр кве ну. *Мар. 13,1.
2. А Исус ре че им: Не ви ди те ли све ово? 

За и ста вам ка жем: Не ће оста ти ов дје ни ка-
мен на ка ме ну ко ји се не ће раз мет ну ти.
3. А кад сје ђа ше на го ри Ма слин ској при-

сту пи ше к Ње му уче ни ци на са мо го во-
ре ћи: Ка жи нам кад ће то би ти, и ка кав је 
знак Тво је га до ла ска и по сљет ка ви је ка?
4. И од го ва ра ју ћи Исус ре че им: Чу вај те 

се да вас ко не пре ва ри.
5. Јер ће мно ги до ћи у име Мо је го во ре ћи: 

Ја сам Хри стос. И мно ге ће пре ва ри ти.
6. Чу ће те ра то ве и гла со ве о ра то ви ма. 

Гле дај те да се не упла ши те; јер тре ба да то 
све бу де. Али ни је још та да по сље дак.
7. Јер ће уста ти на род на на род и цар ство 

на цар ство; и би ће гла ди и по мо ри, и зе-
мља ће се тре сти по сви је ту.
8. А то је све по че так стра да ња.

9. Та да ће вас пре да ти на му ке, и по би ће 
вас, и сви ће на ро ди омр зну ти на вас 
име на Мо је га ра ди.
10. И та да ће се мно ги са бла зни ти, и друг 

дру га из да ће, и омр зну ће друг на дру га.
11. И из и ћи ће мно ги ла жни про ро ци и 

пре ва ри ће мно ге.
12. И што ће се бе за ко ње умно жи ти, 

охлад ње ће љу бав мно ги јех.
13. Али ко ји пре тр пи до кра ја бла го ње му.
14. И про по вје ди ће се ово *Је ван ђе ље о 

Цар ству по све му сви је ту за свје до чан-
ство сви јем на ро ди ма. И та да ће до ћи 
по сље дак. *Кол. 1,23.
15. Кад, да кле, угле да те мр зост опу-

шће ња, о ко јој го во ри про рок Да ни ло, 
гдје сто ји на мје сту све то ме, ко ји чи та да 
ра зу ми је: страхоту опустошења
16. Та да ко ји бу ду у Ју де ји не ка бје же у 

го ре;
17. И ко ји бу де на кро ву да не си ла зи 

узе ти што му је у ку ћи;
18. И ко ји бу де у по љу да се не вра ти на-

траг да узме ха љи не сво је.
19. А те шко труд ни ма и до ји ли ца ма у те 

да не.
20. Не го се мо ли те Бо гу да не бу де бје жан 

ва ша у зи му ни у Су бо ту;
21. Јер ће би ти не во ља ве ли ка ка к ва ни је 

би ла од по ста ња сви је та до сад ни ти ће 
би ти;
22. И да се они да ни не скра те, ни ко не 

би остао; али из бра ни јех ра ди скра ти ће 
се да ни они.
23. Та да ако вам ко ре че: Ево ов дје је Хри-

стос или он дје, не вје руј те.
24. Јер ће из и ћи ла жни хри сто си и ла-

жни про ро ци, и по ка за ће зна ке ве ли ке и 
*чу де са да би пре ва ри ли, ако бу де мо гу ће, 
и из бра не. *От кр. 13,13.
25. Ето вам ка зах на при јед.
26. Ако вам, да кле, ре ку: Ево га у пу сти њи, 

не из ла зи те; ево га у со ба ма, не вје руј те.
27. Јер ка о што *му ња из ла зи од ис то ка и 

по ка зу је се до за па да, та кав ће би ти до ла-
зак Си на Чо вје чи је га. *Је зек. 1,14.
28. Јер гдје је стр ви на она мо ће се и *ор-

ло ви ку пи ти. *Лу ка 17,37.
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29. И од мах ће по не во љи да на ти јех 
*Сун це по мр ча ти, и Мје сец сво ју свје-
тлост из гу би ти, и †зви је зде с не ба спа сти, 
и си ле не бе ске по кре ну ти се.

*Иса. 13,10. †Је зек. 32,7.
30. И та да ће се по ка за ти знак Си на Чо-

вје чи је га на не бу; и та да ће про пла ка ти 
сва пле ме на на зе мљи; и угле да ће Си на 
Чо вје чи је га гдје иде на обла ци ма не бе-
ски м са си лом и сла вом ве ли ком.
31. И по сла ће ан ђе ле сво је с ве ли ки јем 

гла сом труб ни јем; и са бра ће из бра не сво  је 
од че ти ри вје тра, од кра ја до кра ја не бе са.
32. Од *смо кве на у чи те се при чи: Кад се 

већ ње зи не гра не по дмла де и ули ста ју, 
зна те да је бли зу ље то. *Лу ка 21,29.
33. Та ко и ви кад ви ди те све ово, знај те да 

је бли зу код вра та.
34. За и ста вам ка жем: *Овај на ра штај 

не ће про ћи, док се ово све не збу де.
*Мат. 23,36.  род

35. Не бо и *Зе мља про ћи ће, али ри је чи 
Мо је не ће про ћи. *Иса. 51,6.
36. А о да ну то ме и о ча су ни ко не зна, ни 

ан ђе ли не бе ски, до Отац Мој сам.
37. Јер ка о што је би ло у ври је ме *Но је во 

та ко ће би ти и до ла зак Си на Чо вје чи је га.
*Лу ка 17,26.

38. Јер ка о што пред по то пом је ђа ху и 
пи ја ху, же ња ху се и уда ва ху до оно га да на 
кад Но је уђе у *ков чег, *1.Пе тр. 3,20.
39. И не осје ти ше док не до ђе по топ и од-

не се све; та ко ће би ти и до ла зак Си на Чо-
вје чи је га.
40. Та да ће би ти два на њи ви; је дан ће се 

узе ти, а дру ги ће се оста ви ти.
41. Дви је ће мље ти на жрв ње ви ма; јед на 

ће се узе ти, а дру га ће се оста ви ти.
42. Стра жи те, да кле, јер не зна те у ко ји ће 

час до ћи Го спод ваш.
43. Али ово знај те: Кад би знао до ма ћин у 

ко је ће ври је ме до ћи * лу пеж, чу вао би и не 
би дао пот ко па ти ку ће сво је. *От кр. 3,3.
44. За то и ви бу ди те го то ви; јер у ко ји час 

не ми сли те до ћи ће Син Чо вје чиј.
45. Ко је, да кле, тај вјер ни и му дри слу га 

ко је га је по ста вио го спо дар ње гов над 
сво ји ма до ма шњи ма да им да је хра ну на 
оброк?

46. Бла го то ме слу зи ко је га до шав ши го-
спо дар ње гов на ђе да из вр шу је та ко.
47. За и ста вам ка жем: По ста ви ће га над 

сви јем има њем сво јим.
48. Ако ли тај рђа ви слу га ре че у ср цу 

сво ме: Не ће мој го спо дар још за ду го 
до ћи;
49. И поч не би ти сво је дру га ре, и је сти и 

пи ти с пи ја ни ца ма;
50. До ћи ће го спо дар то га слу ге у дан кад 

се не на да, и у час кад не ми сли.
51. И ра сје ћи ће га на по ла, и да ће му 

пла ту као и ли це мје ри ма; он дје ће би ти 
*плач и шкр гут зу ба. *Мат. 25,30.

Прича о десет дјевојака. Повјерено 
благо. О страшном суду.

25.Та да ће би ти Цар ство не бе ско 
као де сет дје во ја ка ко је узе ше 

жи шке сво је и изи ђо ше на су срет же ни ку.
2. Пет од њих би ја ху му дре, а пет лу де.
3. И лу де узев ши жи шке сво је не узе ше 

са со бом уља.
4. А му дре узе ше уље у су до ви ма са жи-

шци ма сво ји ма.
5. А бу ду ћи да же ник одоц ни, за дри је-

ма ше све, и по спа ше.
6. А у по но ћи ста де ви ка: Ето же ни ка гдје 

иде, из ла зи те му на су срет.
7. Та да уста ше све дје вој ке оне и укра-

си ше жи шке сво је.
8. А лу де ре ко ше му дри ма: Дај те нам од 

уља сво је га, јер на ши жи шци хо ће да се 
уга се.
9. А му дре од го во ри ше го во ре ћи: Да не 

би не до ста ло и на ма и ва ма, бо ље је иди те 
к тр гов ци ма и ку пи те се би.
10. А кад оне оти до ше да ку пе, до ђе же-

ник, и го то ве уђо ше с њим на свад бу, и за-
тво ри ше се вра та.
11. А по сли је до ђо ше и оне дру ге дје-

вој ке го во ре ћи: Го спо да ру, го спо да ру, 
отво ри нам.
12. А он од го ва ра ју ћи ре че им: За и ста 

вам ка жем: Не по зна јем вас.
13. *Стра жи те, да кле, јер не зна те да на ни 

ча са у ко ји ће Син Чо вје чиј до ћи.
*Мат. 24,42.
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14. Јер ка о што *чо вјек по ла зе ћи до зва 
слу ге сво је и пре да де им бла го сво је;

*Мат. 21,33.
15. И јед но ме, да кле, да де пет та лана та, 

а дру го ме два, а тре ће му је дан, сва ко ме 
пре ма ње го вој мо ћи; и оти де од мах.
16. А онај што при ми пет та лана та оти де 

те ра ди с њи ма, и до би још пет та лан ата.
17. Та ко и онај што при ми два до би и он 

још два.
18. А ко ји при ми је дан оти де те га за ко па 

у зе мљу и са кри сре бро го спо да ра сво-
је га.
19. А по ду гом вре ме ну до ђе го спо дар 

ти јех слу гу, и ста де се ра чу ни ти с њи ма.
20. И при сту пив ши онај што је при мио 

пет та лан ата, до не се још пет та лан ата го-
во ре ћи: Го спо да ру, пре дао си ми пет та-
лана та; ево још пет та лана та ја сам до-
био с њи ма. 1 таланат = 33,5 – 36,6 кг
21. А го спо дар ње гов ре че му: До бро, 

слу го до бри и вјер ни, у ма лом био си ми 
вје ран, над мно ги јем ћу те по ста ви ти; уђи 
у ра дост го спо да ра сво је га.
22. А при сту пив ши и онај што је при-

мио два та лан та ре че: Го спо да ру, пре дао 
си ми два та лан та; ево још два та лан та ја 
сам до био с њи ма.
23. А го спо дар ње гов ре че му: До бро, 

слу го до бри и вјер ни, у ма лом био си ми 
вје ран, над мно ги јем ћу те по ста ви ти; уђи 
у ра дост го спо да ра сво је га.
24. А при сту пив ши и онај што је при мио 

је дан та лант ре че: Го спо да ру, знао сам да 
си ти тврд чо вјек: Жњеш гдје ни је си си-
јао, и ку пиш гдје ни је си ви јао;
25. Па се по бо јах и оти дох те са крих та-

лант твој у зе мљу; и ево ти тво је.
26. А го спо дар ње гов од го ва ра ју ћи ре че 

му: Зли и ље ни ви слу го, знао си да ја жњем 
гдје ни је сам си јао, и ку пим гдје ни је сам 
ви јао:
27. Тре ба ло је, да кле, мо је сре бро да даш 

тр гов ци ма; и ја до шав ши узео бих сво је с 
до бит ком.
28. Узми те, да кле, од ње га та лант, и по-

дај те оно ме што има де сет та лан та.

29. Јер сва ко ме ко ји има, да ће се, и пре-
те ћи ће му; а од оно га ко ји не ма, и што 
има узе ће се од ње га.
30. И не ва ља ло га слу гу ба ци те у та му нај-

крај њу; он дје ће би ти плач и шкр гут зу ба.
31. А кад до ђе Син Чо вје чиј у сла ви сво јој 

и сви све ти *ан ђе ли с Њи ме, он да ће сје сти 
на при је сто лу сла ве сво је. *Ју да 14.
32. И са бра ће се пред Њим сви на ро ди, и 

ра злу чи ће их из ме ђу се бе као па стир што 
раз лу чу је *ов це од ја ра ца. *Је зек. 34,17.
33. И по ста ви ће ов це с де сне стра не Се-

 би, а јар це с ли је ве.
34. Та да ће ре ћи Цар они ма што Му сто је 

с де сне стра не: Хо ди те бла го сло ве ни Оца 
Мо је га; при ми те *Цар ство ко је вам је при-
пра вље но од по ста ња сви је та. *Лу ка 12,32.
35. Јер оглад њех, и да сте Ми да је дем; 

ожед њех, и на по ји сте Ме; гост би јах, и 
при ми сте Ме;
36. Го би јах, и одје ну сте Ме; бо ле стан би-

јах, и оби ђо сте Ме; у там ни ци би јах, и до-
ђо сте к Ме ни.
37. Та да ће Му од го во ри ти пра вед ни ци 

го во ре ћи: Го спо де, кад Те ви дје смо гла д на, 
и на хра ни смо, или жед на, и на по ји смо?
38. Кад ли Те ви дје смо го ста, и при ми-

смо, или го ла, и одје ну смо?
39. Кад ли Те ви дје смо бо ле сна или у там-

ни ци, и до ђо смо к Те би?
40. И од го ва ра ју ћи Цар ре ћи ће им: За-

и ста вам ка жем: кад учи ни сте јед но ме од 
ове Мо је нај ма ње бра ће, Ме ни учи ни сте.
41. Та да ће ре ћи и они ма што Му сто је с 

ли је ве стра не: Иди те од Ме не про кле ти у 
огањ вјеч ни при пра вље н ђа во лу и ан ђе-
ли ма ње го ви јем.
42. Јер оглад њех, и не да до сте Ми да је-

дем; ожед њех, и не на по ји сте Ме;
43. Гост би јах, и не при ми сте Ме; го би-

јах, и не одје ну сте Ме; бо ле стан и у там-
ни ци би јах, и не оби ђо сте Ме.
44. Та да ће Му од го во ри ти и они го во-

ре ћи: Го спо де, кад Те ви дје смо глад на или 
жед на, или го ста или го ла, или бо ле сна 
или у там ни ци, и не по слу жи смо Те?
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45. Та да ће им од го во ри ти го во ре ћи: За-
и ста вам ка жем: кад не учи ни сте јед но ме 
од ове мо је Ма ле *бра ће, ни Ме ни не учи-
ни сте. *1.Кор. 8,12.
46. И ови ће оти ћи у му ку вјеч ну, а пра-

вед ни ци у жи вот вјеч ни.

Посљедње казивање о страдању
Исусовом. Помазање у Витанији. Пасха и 

Света вечера. Борба у Гетсиманији. Јудина 
издаја. Хватају Исуса. Саслушање пред 

поглаваром свештеничкијем.
Петрово одрицање.

26.И кад свр ши Исус ри је чи ове, 
ре че уче ни ци ма сво ји ма:

2. Зна те да ће до два да на би ти Пас ха, и 
Си на Чо вје чи је га пре да ће да се ра зап не.
3. Та да ску пи ше се гла ва ри све ште нич ки 

и књи жев ни ци и стар је ши не на род не у 
двор по гла ва ра све ште нич ко га по име ну 
Ка ја фа;
4. И свје то ва ше се ка ко би Ису са из при-

је ва ре ухва ти ли и уби ли.
5. И го во ра ху: Али не о пра зни ку, да се не 

би на род по бу нио.
6. А кад Исус бје ше у Ви та ни ји у ку ћи 

Си мо на гу ба во га, Дом сиромашних
7. При сту пи к ње му же на са скле ни цом 

ми ра мно го цје но га, и из ли на гла ву Ње-
го ву кад сје ђа ше за тр пе зом.
8. А кад ви дје ше то уче ни ци Ње го ви, ра-

ср ди ше се го во ре ћи: За што се чи ни та ква 
ште та?
9. Јер се мо га ше ово про да ти ску по и 

нов ци да ти се си ро ма си ма.
10. А кад ра зу мје Исус, ре че им: Шта сме-

та те же ни? Она учи ни до бро дје ло на 
Ме ни.
11. Јер си ро ма хе има те сваг да са со бом, а 

Ме не не ма те сваг да.
12. А она из лив ши ми ро ово на ти је ло 

мо је за укоп Ме при го то ви.
13. За и ста вам ка жем: Гдје се год ус про-

по ви је да ово *Је ван ђе ље по све му сви-
је ту, ка за ће се и то за спо мен ње зин што 
учи ни она. *Мар. 13,10.
14. Та да је дан од два на е сто ри це, по име ну 

*Ју да †Иска ри от ски, оти де ка гла ва ри ма 
све ште нич ки јем, *Мат. 10,4. †Мар. 14,10.

15. И ре че: Шта ће те ми да ти да вам га из-
дам? А они му об ре ко ше три де сет сре бр-
ника. сребрник – сребрни сикал – 11,4 г сребра
16. И ота да тра жа ше зго ду да Га из да.
17. А у пр ви дан при је сни јех хље бо ва 

при сту пи ше уче ни ци к Ису су го во ре ћи: 
Гдје ћеш да Ти зго то ви мо *Пас ху да је деш?

бесквасних  *3.Мој. 23,5.  
18. А Он ре че: Иди те у *град к то ме и 

то ме, и ка жи те му: Учи тељ ка же: ври је ме 
је Мо је бли зу, у те бе ћу да учи ним Пас ху с 
уче ни ци ма сво ји јем. *Мар. 14,13.
19. И учи ни ше уче ни ци ка ко им за по-

вје ди Исус, и уго то ви ше Пас ху.
20. А кад би уве че, сје де за тр пе зу са 

два на е сто ри цом.
21. И кад је ђа ху ре че им: За и ста вам ка-

жем: је дан из ме ђу вас из да ће Ме.
22. И за бри нув ши се вр ло по че ше сва ки 

го во ри ти Му: Да ни је сам ја, Го спо де?
23. А Он од го ва ра ју ћи ре че: Ко ји умо чи 

са Мном ру ку у здје лу онај ће Ме из да ти.
24. Син Чо вје чиј, да кле, иде као што је 

пи са но за Ње га; али те шко оно ме *чо-
вје ку ко ји из да Си на Чо вје чи је га; бо ље би 
му би ло да се ни је ро дио онај чо вјек.

*Мар. 14,21; Мат. 18,7.
25. А Ју да, из дај ник Ње гов, од го ва ра-

ју ћи ре че: Да ни је сам ја, Ра ви? Ре че му: Ти 
ка за.
26. И кад је ђа ху, узе *Исус †хљеб и бла-

го сло вив ши пре ло ми га, и да ва ше уче ни-
ци ма, и ре че: Узми те, је ди те; ово је ти је ло 
Мо је. *1.Кор. 11,23. †Лу ка 24,30.
27. И узе ча шу и дав ши хва лу да де им го-

во ре ћи: Пиј те из ње сви;
28. Јер је ово крв Мо ја Но во га за вје та 

ко ја ће се про ли ти за мно ге ра ди от пу-
ште ња *гри је ха. опроштења  *Рим. 5,15.
29. Ка жем вам пак да не ћу от сад пи ти од 

ово га ро да ви но град ско га до оно га да на 
кад ћу пи ти с ва ма но во га у Цар ству Оца 
сво је га.
30. И от по јав ши хва лу изи ђо ше на го ру 

*Ма слин ску. *Мар. 14,26.
31. Та да ре че им *Исус: Сви ће те се ви 

са бла зни ти о Ме не ову ноћ; јер у Пи сму 
сто ји: Уда ри ћу па сти ра и †ов це од ста да 
раз бје ћи ће се. *Мар. 14,27. †Зах. 13,7.
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32. А по вас кр се ни ју сво је му Ја идем 
пред ва ма у *Га ли ле ју. *Мат. 28,16.
33. А *Пе тар ре че му: Ако се и сви са бла-

зне о Те бе ја се не ћу ни кад са бла зни ти.
*Мар. 14,29.

34. Ре че му *Исус: За и ста ти ка жем: но-
ћас, док †пи је тао не за пје ва, три пу та ћеш 
Ме се од ре ћи. *Мар. 14,72. †Лу ка 22,34.
35. Ре че ње му Пе тар: Да бих знао и умри-

је ти с То бом не ћу Те се од ре ћи. Та ко и сви 
уче ни ци ре ко ше.
36. Та да до ђе *Исус с њи ма у се ло ко је 

се зо ве Гет си ма ни ја, и ре че уче ни ци ма: 
Сје ди те ту, док Ја идем та мо да се по мо-
лим Бо гу. *Јо ван 18,1.  Преса за уље
37. И узев ши Пе тра и оба си на *Зе ве де-

је ва за бри ну се и по че ту жи ти. *Мат. 4,21.
38. Та да ре че им Исус: Жа ло сна је *ду ша 

Мо ја до смр ти; по че кај те ов дје, и стра-
жи те са Мном. *Псал. 88,14.
39. И оти шав ши *ма ло па де на ли це сво је 

мо ле ћи се и го во ре ћи: Оче Мој, ако је мо-
гу ће да Ме ми мо и ђе †ча ша ‡ова; али опет 
не ка ко Ја хо ћу не го ка ко Ти.

*Мар. 14,35. †Мат. 20,22. ‡Јо ван 12,27.
40. И до шав ши к уче ни ци ма на ђе их гдје 

спа ва ју, и ре че Пе тру: Зар не мо го сте је-
дан час по стра жи ти са Мном?
41. *Стра жи те и мо ли те се Бо гу да не 

пад не те у на паст; јер је дух ср чан, али је 
ти је ло сла бо. *Мар. 14,38.
42. Опет по дру ги пут оти де и по мо ли се 

го во ре ћи: Оче Мој, ако Ме не мо же ова 
ча ша ми мо и ћи да је не пи јем, не ка бу де 
во ља Тво ја.
43. И до шав ши на ђе их опет гдје спа ва ју; 

јер им би ја ху очи оте жа ле.
44. И оста вив ши их оти де опет и тре ћи пут 

те се по мо ли го во ре ћи оне исте ри је чи.
45. Та да до ђе к уче ни ци ма сво ји јем и 

ре че им: Јед на ко спа ва те и по чи ва те; ево 
се при бли жи час, и Син Чо вје чиј пре да је 
се у ру ке гр је шни ка.
46. Уста ни те да иде мо; ево се при бли жи 

из дај ник Мој.
47. И док Он још та ко го во ра ше, гле, 

*Ју да, је дан од два на е сто ри це, до ђе, и с 
њим љу ди мно ги с но же ви ма и с ко љем 

од гла ва ра све ште нич ки јех и стар је ши на 
на род ни јех. *Мар. 14,43.
48. А из дај ник Ње гов да де им знак го во-

ре ћи: Ко га ја цје ли вам Онај је; др жи те Га.
49. И од мах при сту пив ши к Ису су ре че: 

Здра во, Ра ви, и цје ли ва Га.
50. А Исус ре че му: При ја те љу, шта ћеш 

ти ов дје? Та да при сту пив ши ди го ше ру ке 
на Ису са и ухва ти ше Га.
51. И гле, је дан од они јех што би ја ху са 

Ису сом ма шив ши се ру ком из ва ди нож 
свој те уда ри слу гу по гла ва ра све ште нич-
ко га, и от си је че му ухо.
52. Та да ре че му Исус: Вра ти нож свој 

на мје сто ње го во; јер сви ко ји се ма ше за 
нож од но жа ће из ги ну ти.
53. Или ми слиш ти да Ја не мо гу сад умо-

ли ти оца сво је га да ми по шље ви ше од 
два на ест ле гио на ан ђе ла?

одред римске војске
54. Али ка ко би се ис пу ни ло што сто ји у 

Пи сму да ово тре ба да бу де?
55. У тај час ре че Исус љу ди ма: Као на хај-

ду ка из и шли сте с но же ви ма и с ко љем да 
Ме ухва ти те, а сва ки дан сам код вас сје дио 
уче ћи у цр кви, и не ухва ти сте Ме.
56. А ово све би да се збу ду Пи сма про-

роч ка. Та да уче ни ци сви оста ви ше Га, и 
по бје го ше.
57. И они што ухва ти ше *Ису са од ве-

до ше га по гла ва ру све ште нич ко ме †Ка-
ја фи, гдје се књи жев ни ци и стар је ши не 
са бра ше. *Мар. 14,53. †Јо ван 18,13.
58. А *Пе тар иђа ше за Њим из да ле ка 

до дво ра по гла ва ра све ште нич ко га и 
ушав ши уну тра сје де са слу га ма да ви ди 
свр ше так. *Јо ван 18,15.
59. А гла ва ри све ште нич ки и стар је ши не 

и сав са бор тра жа ху ла жна свје до чан ства 
на Ису са да би Га уби ли;
60. И не на ђо ше; и прем да мно ги ла жни 

свје до ци до ла зи ше, не на ђо ше. Нај по-
сли је до ђо ше два ла жна свје до ка,
61. И ре ко ше: Он је ка зао: Ја мо гу раз ва-

ли ти *цр кву Бо жи ју и за три да на на чи-
ни ти је. *Мат. 27,40.
62. И устав ши *по гла вар све ште нич ки 

ре че Му: Зар ни шта не од го ва раш што 
ови на Те бе свје до че? *Мар. 14,60.
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63. А Исус му ча ше. И по гла вар *све ште-
нич ки од го ва ра ју ћи ре че Му: За кли њем 
Те жи ви јем Бо гом да нам ка жеш је си ли 
ти Хри стос Син Бо жиј? ћуташе  *Мат. 27,12.
64. Ре че му *Исус: ти ка за. Али Ја вам ка-

жем: от се ле ће те ви дје ти Си на Чо вје чи-
је га гдје сје ди с де сне стра не Си ле и иде 
на обла ци ма не бе ски јем. *Дје ла 7,55.
65. Та да по гла вар све ште нич ки раз дри је 

ха љи не сво је го во ре ћи: Ху ли на Бо га; шта 
нам тре ба ју ви ше свје до ци? Ево сад чу сте 
ху лу Ње го ву.
66. Шта ми сли те? А они од го ва ра ју ћи ре-

ко ше: За слу жио је *смрт. *Јер. 26,11.
67. Та да пљу ну ше Му у ли це, и уда ри ше Га 

по ли цу, а јед ни Му дадо ше и при у шке
68. Го во ре ћи: Про ре ци нам, Хри сте, ко 

Те уда ри?
69. А *Пе тар сје ђа ше на по љу на дво ру, и 

при сту пи к ње му јед на слу шки ња го во-
ре ћи: И ти си био с Ису сом Га ли леј цем.

*Јо ван 18,25.
70. А он се од ре че пред сви ма го во ре ћи: 

Не знам шта го во риш.
71. А кад изи ђе к вра ти ма угле да га дру га, 

и ре че они ма што би ја ху он дје: И овај 
бје ше с Ису сом На за ре ћа ни ном.
72. И опет од ре че се с кле твом: Не знам 

тог чо вје ка.
73. А ма ло по том при сту пи ше они што 

ста ја ху и ре ко ше Пе тру: Ва и сти ну и ти си 
од њих; јер те и го вор твој из да је.
74. Та да се по че кле ти и пре кли ња ти да не 

зна тог чо вје ка. И од мах за пје ва пи је тао.
75. И опо ме ну се Пе тар ри је чи Ису со ве 

што му је ре као: Док пи је тао не за пје ва 
три пу та ћеш Ме се од ре ћи. И из и шав ши 
на по ље пла ка гор ко.

Исус пред Пилатом. Смрт Јуде издајника. 
Исус и Варава. Исуса шибају, ругају Му 

се. Распеће и смрт. Исусов погреб.

27.А кад би ују тру, учи ни ше ви је-
ћу сви гла ва ри *све ште нич ки 

и † стар је ши не на род не за ‡Ису са да Га 
по гу бе. *Мар. 15,1. †Лу ка 22,66. ‡Јо ван 18,28.

2. И све зав ши Га од ве до ше, и пре да доше 
Га Пон ти ју Пи ла ту, су ди ји.
3. Та да ви дјев ши Ју да из дај ник Ње гов да 

Га осу ди ше рас ка ја се, и по вра ти три де-
сет сре брни ка гла ва ри ма све ште нич ки-
јем и стар је шина ма, сребрни сикал - 11,4 г
4. Го во ре ћи: Ја са гри је ших што из да дох 

крв пра ву. А они ре ко ше: Шта ми ма ри мо 
за то? ти ћеш ви дје ти.
5. И ба цив ши сре бр ни ке у цр кви изи ђе, 

и оти де те се обје си.
6. А гла ва ри све ште нич ки узев ши сре-

бр ни ке ре ко ше: Не ва ља их мет ну ти у цр-
кве ну ха зну, јер је узе то за крв.
7. Не го се до го во ри ше те ку пи ше за њих 

лон ча ре ву њи ву за гро бље го сти ма.
8. Од то га се и про зва она њи ва *Крв на 

њи ва и до да нас. *Јер. 19,6.
9. Та да се из вр ши што је ка зао про рок Је-

ре ми ја го во ре ћи: И узе ше три де сет сре-
бр ни ка, ци је ну Ци је ње но га, ко га су ци је-
ни ли си но ви Изра и ље ви; *Зах. 11,12.13.
10. И да до ше их за њи ву лон ча ре ву, као 

што ми ка за Го спод.
11. А *Исус ста де пред су ди јом, и за пи та 

Га су ди ја го во ре ћи: Ти ли си цар †ју деј-
ски? А Исус ре че му: ти ка жеш.

*Јо ван 18,37. †Мар. 15,2.
12. И кад Га ту жа ху гла ва ри *све ште ни-

ч ки и стар је ши не, ни шта не од го во ри.
*Мат. 26,63.

13. Та да ре че му Пи лат: Чу јеш ли шта на 
Те бе свје до че?
14. И не од го во ри му ни на јед ну ри јеч 

та ко да се су ди ја ди вља ше вр ло.
15. А о сва ком пра зни ку *Пас хе би ја ше 

оби чај у су ди је да пу сти на ро ду по јед-
но га су жња ко га они хо ће. *Лу ка 23,17.
16. А та да има ху знат но га су жња по 

име ну Ва ра ву.
17. И кад се са бра ше, ре че им Пи лат: 

Ко га хо ће те да вам пу стим? Ва ра ву или 
Ису са про зва но га Хри ста?
18. Јер зна ди ја ше да су Га из за ви сти 

пре да ли.
19. А кад сје ђа ше у су ду, по ру чи му же на 

ње го ва го во ре ћи: Не мој се ти ни шта ми-
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је ша ти у суд то га Пра вед ни ка, јер сам да-
нас у сну мно го по стра да ла због Ње га.
20. А гла ва ри *све ште нич ки и стар је-

ши не на го во ри ше на род да ишту †Ва ра ву, 
а Ису са да по гу бе. *Мар. 15,11. †Јо ван 18,40.
21. А су ди ја од го ва ра ју ћи ре че им: Ко га 

хо ће те од ове дво ји це да вам пу стим? А 
они ре ко ше: Ва ра ву.
22. Ре че им Пи лат: А шта ћу чи ни ти с 

Ису сом про зва ни јем Хри стом? Ре ко ше 
му сви: Да се ра зап не.
23. Су ди ја пак ре че: А ка кво је зло учи-

нио? А они из гла са по ви ка ше го во ре ћи: 
Да се ра зап не.
24. А кад ви дје Пи лат да ни шта не по-

ма же не го још ве ћа бу на би ва, узе во ду те 
уми ру ке пред на ро дом го во ре ћи: Ја ни-
је сам крив у кр ви ово га Пра вед ни ка: Ви 
ће те ви дје ти.
25. И од го ва ра ју ћи сав на род ре че: Крв 

Ње го ва на нас и на дје цу на шу.
26. Та да пу сти им *Ва ра ву, а †Ису са ши-

бав ши пре да де да се ра зап не.
*Мар. 15,15. †Јо ван 19,1.

27. Та да вој ни ци су диј ни узе ше Ису са у 
суд ни цу и ску пи ше на Њ сву че ту вој ни ка.
28. И сву кав ши Га обу ко ше Му скер лет ну 

ка ба ни цу.
29. И опле тав ши ви је нац од тр ња мет-

ну ше Му на гла ву, и да до ше Му тр ску у 
де сни цу; и клек нув ши на ко ље на пред 
Њим ру га ху Му се го во ре ћи: Здра во, ца-
 ре ју деј ски!
30. И пљу нув ши на Њ узе ше тр ску и би-

 ше Га по гла ви.
31. И кад Му се на ру га ше, сву ко ше с Ње га 

ка ба ни цу, и обу ко ше Га у ха љи не Ње го ве, 
и по ве до ше да Га ра зап ну.
32. И из ла зе ћи на ђо ше *чо вје ка из †Ки-

ри не по име ну Си мо на и на тје ра ше га да 
Му по не се крст. *4.Мој. 15,35. †Мар. 15,21.
33. И до шав ши на мје сто ко је се зо ве Гол-

го та, то јест Ко штур ни ца, Место лобање
34. *Да до ше Му да пи је оцат по ми је шан 

са жу чи, и оку сив ши не хтједе да пи је.
*Псал. 69,21.

35. А кад Га ра за пе ше, раз ди је ли ше ха-
љи не Ње го ве ба цив ши коц ке;

36. И сје ђа ху он дје те Га чу ва ху.
37. И мет ну ше Му ви ше гла ве кри ви цу Ње-

го ву на пи са ну: Ово је * Исус цар †ју деј ски.
*Јо ван 19,19. †Мар. 15,26.

38. Та да рас пе ше с Њим два хај ду ка, јед-
но га с де сне а јед но га с ли је ве стра не.
39. А ко ји про ла жа ху ху ља ху на Њ ма-

шу ћи гла ва ма сво ји ма,
40. И го во ре ћи: Ти ко ји *цр кву раз ва љу-

јеш и за три да на на чи њаш по мо зи сам 
се би; ако си Син Бо жиј, си ђи с кр ста.

*Мат. 26,61.
41. А та ко и гла ва ри све ште нич ки с књи-

жев ни ци ма и стар је ши на ма пот сми је ва-
ју ћи се го во ра ху:
42. Дру ги ма по мо же, а се би не мо же по-

мо ћи. Ако је цар Изра и љев, не ка си ђе сад 
с кр ста па ће мо Га вје ро ва ти.
43. Он се уздао у Бо га: Не ка Му по мо гне 

сад, ако Му је по во љи, јер го во ра ше: Ја 
сам Син Бо жиј.
44. Та ко исто и хај ду ци ра за пе ти с Њим 

ру га ху Му се.
45. А од ше сто га са ха та би та ма по свој 

*зе мљи до са ха та де ве то га. *Амос 8,9.
46. А око де ве то га са ха та по ви ка Исус 

иза гла са го во ре ћи: Или! Или! ли ма са-
вах та ни? то јест: Бо же мој! Бо же мој! за-
што си Ме оста вио? око три по подне
47. А не ки од они јех што ста ја ху он дје 

чув ши то го во ра ху: Овај зо ве Или ју.
48. И од мах отр ча је дан од њих те узе 

сун ђер, и на пу ни оц та, па на та че на тр ску, 
те Га по ја ше.
49. А оста ли го во ра ху: ста ни да ви ди мо 

хо ће ли до ћи Или ја да Му по мо гне.
50. А Исус опет по ви ка иза гла са, и ис-

пу сти ду шу. издахну
51. И гле, *за вјес †цр кве ни раз дри је се 

на дво је од гор ње га кра ја до до ње га; и ‡зе-
мља се по тре се, и ка ме ње се рас па де;

*2.Мој. 26,31. †Мар. 15,38. ‡Псал. 18,7.
52. И гро бо ви се отво ри ше, и уста ше 

мно га ти је ла све ти јех ко ји су по мр ли;
53. И из и шав ши из гро бо ва по вас кр се-

ни ју Ње го вом уђо ше у Све ти град и по ка-
за ше се мно ги ма.



– 38 –

СВЕ ТО ЈЕ ВАН ЂЕ ЉЕ ПО МА ТЕ ЈУ,  ГЛ.  27. 28.

54. А *ка пе тан и ко ји с њим чу ва ху Ису са 
ви дјев ши да се зе мља тре се и шта би, по-
пла ши ше се вр ло го во ре ћи: За и ста Овај 
би ја ше Син Бо жиј. *Мар. 15,39.
55. И он дје би ја ху и гле да ху из да ле ка 

мно ге *же не ко је су ишле за Ису сом из Га-
ли ле је и слу жи ле Му. *Лу ка 8,2.
56. Ме ђу ко ји ма би ја ше *Ма ри ја Маг да-

ли на и Ма ри ја ма ти Ја ко вље ва и Јо сиј ина 
и ма ти си но ва Зе ве де је ви јех. *Мар. 15,40.
57. А кад би уве че, до ђе *чо вјек бо гат из 

†Ари ма те је, по име ну Јо сиф, ко ји је, та ко-
ђер, био уче ник Ису сов.

*Лу ка 23,50. †Јо ван 19,38.
58. Овај при сту пив ши к Пи ла ту за мо ли 

га за ти је ло Ису со во. Та да Пи лат за по-
вје ди да му да ду ти је ло.
59. И узев ши Јо сиф ти је ло за ви га у 

плат но чи сто;
60. И мет ну га у но ви свој *гроб што је 

био исје као у ка ме ну; и на ва лив ши ве-
ли ки ка мен на вра та од †гро ба оти де.

*Иса. 53,9. †Јо ван 11,38.
61. А он дје би ја ше Ма ри ја Маг да ли на и 

дру га Ма ри ја, и сје ђа ху пре ма гро бу.
62. Сју тра дан пак по пет ку са бра ше се гла-

ва ри све ште нич ки и фа ри се ји код Пи ла та,
63. И ре ко ше: Го спо да ру, ми се опо ме ну-

смо да овај ла жа ка за још за жи во та: По-
сли је три да на ус та ћу.
64. За то за по вје ди да се утвр ди гроб до 

тре ће га да на да не до ђу ка ко уче ни ци Ње-
го ви но ћу и да га не укра ду и не ка жу на-
ро ду: Уста из мр тви јех; и би ће по сљед ња 
при је ва ра го ра од пр ве.
65. Ре че им Пи лат: Ево вам стра же, па 

иди те те утвр ди те ка ко зна те.
66. А они оти шав ши са стра жом утвр-

ди ше гроб, и за пе ча ти ше ка мен.

Исусово васкрсење. Васкрснули се јавља 
ученицима. Заповијест о крштавању 

свијех народа.

28.А по ве че ру су бот ном на осви-
так пр во га да на *не дје ље, до-

ђе † Ма ри ја ‡Маг да ли на и дру га Ма ри ја 
да огле да ју гроб.

*Мар. 16,2. †Мат. 27,56. ‡Мар. 16,1.
2. И гле, зе мља се за тре се вр ло; јер ан ђео 

Го спод њи си ђе с Не ба, и при сту пив ши 

од ва ли ка мен од вра та гроб ни јех и сје-
ђа ше на ње му.
3. А ли це ње го во би ја ше као му ња, и оди-

је ло ње го во као сни јег.
4. И од стра ха ње го ва уз дрх та ше стра-

жа ри, и по ста до ше као мр тви.
5. А ан ђео од го ва ра ју ћи ре че же на ма: Не 

бој те се ви; јер знам да Ису са рас пе то га 
тра жи те.
6. Ни је ов дје: Јер уста де као што је ка-

зао. Хо ди те да ви ди те мје сто гдје је ле-
жао Го спод.
7. Па иди те бр же те ка жи те уче ни ци ма 

Ње го ви јем да је устао из мр тви јех. И гле, 
Он ће пред ва ма оти ћи у Га ли ле ју; та мо 
ће те Га ви дје ти. Ето ја вам ка зах.
8. И из и шав ши бр зо из гро ба са стра хом 

и ра до сти ве ли ком по те ко ше да ја ве уче-
ни ци ма Ње го ви јем.
9. А кад иђа ху да ја ве уче ни ци ма Ње-

го ви јем, и гле, сре те их Исус го во ре ћи: 
Здра во! А оне при сту пив ши ухва ти ше се 
за но ге Ње го ве и по кло ни ше Му се.
10. Та да ре че им Исус: Не бој те се; иди те 

те ја ви те бра ћи Мо јој не ка иду у Га ли ле ју; 
и та мо ће Ме ви дје ти.
11. А кад иђа ху, гле, не ки од стра жа ра до-

ђо ше у град и ја ви ше гла ва ри ма све ште-
нич ки јем све што се до го ди ло.
12. И они са став ши се са стар је ши на ма 

учи ни ше ви је ћу, и да до ше вој ни ци ма до-
вољ но но ва ца,
13. Го во ре ћи: Ка жи те: Уче ни ци Ње го ви 

до ђо ше но ћу и укра до ше га кад смо ми 
спа ва ли.
14. И ако то чу је су ди ја, ми ће мо ње га 

уми ри ти, и на чи ни ти да ва ма ни шта не 
бу де.
15. А они узев ши нов це учи ни ше као 

што су на у че ни би ли. И раз гла си се ова 
ри јеч по Је вре ји ма и до да нас.
16. А је да на ест уче ни ка оти до ше у *Га ли-

ле ју у го ру ку да им је ка зао Исус. *Мат. 26,32.
17. И кад Га ви дје ше, по кло ни ше Му се; а 

јед ни по сум ња ше.
18. И при сту пив ши Исус ре че им го во-

ре ћи: Да де Ми се сва ка власт на *Не бу и 
на зе мљи. *1.Пе тр. 3,22.
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19. *Иди те, да кле, и на у чи те све на ро де 
кр сте ћи их ва име Оца и Си на и Све то га 
Ду ха, *Мар. 16,15.

20. Уче ћи их да све др же што сам вам за-
по ви је дао; и ево Ја сам с ва ма у све да не до 
свр шет ка ви је ка. Амин.

П
Р

И
С

Н
О

С
Т

Јован објављује долазак Исуса Христа. 
Исусово крштење и кушање. 

Исус проповиједа Јеванђеље, позива 
ученике и исцјељује болеснике.

1.По че так Је ван ђе ља Ису са Хри ста 
Си на Бо жи је га.

2. Као што сто ји у *про ро ка: Ево Ја ша љем 
ан ђе ла сво је га пред ли цем тво ји јем, ко ји ће 
при пра ви ти пут твој пред то бом. *Мал. 3,1.
3. *Глас оно га што ви че у пу сти њи: При-

пра ви те пут Го спод њи, по рав ни те ста зе 
Ње го ве. *Иса. 40,3.
4. По ја ви се Јо ван кр сте ћи у пу сти њи, и 

про по ви је да ју ћи кр ште ње по ка ја ња за 
опро ште ње гри је ха.
5. И из ла жа ше к ње му сва ју деј ска зе мља 

и Је ру са ли мља ни; и кр шта ва ше их све у 
ри је ци Јор да ну, и ис по ви је да ху гри је хе 
сво је.
6. А Јо ван би ја ше об у чен у ка ми љу дла ку, 

и има ше по јас ко жан око се бе; и је ђа ше 
ска кав це и мед ди вљи. арба (3. Мој. 11,22)
7. И про по ви је да ше го во ре ћи: Иде за 

мном Ја чи од ме не, пред ким ја ни је сам 
до сто јан са гну ти се и одри је ши ти ре ме на 
на обу ћи Ње го вој.
8. Ја вас кр шта вам во дом, а Он ће вас кр-

сти ти Ду хом Све ти јем.
9. И у то ври је ме до ђе Исус из На за ре та 

Га ли леј ско га, и кр сти Га Јо ван у Јор да ну,
10. И од мах из ла зе ћи из во де ви дје *не бо 

гдје се отво ри, и Дух као го луб си ђе на Њ.
*Јо ван 1,32.

11. И *глас до ђе с Не ба: Ти си Син Мој 
љу ба зни ко ји је по Мо јој во љи.

*Мат. 3,17.  љубљени
12. И од мах Дух из ве де Га у *пу сти њу.

*Мат. 4,1.
13. И би он дје у пу сти њи да на че тр де-

сет, и ку ша Га со то на, и би са звје ри њем, 
и *ан ђе ли слу жа ху Му. *Мат. 4,11.

14. А по што пре да до ше Јо ва на, до ђе 
*Исус у Га ли ле ју про по ви је да ју ћи Је ван-
ђе ље о цар ству Бо жи је му *Мат. 4,23.
15. И го во ре ћи: Изи ђе ври је ме и при-

бли жи се *цар ство Бо жи је; по кај те се и 
вје руј те Је ван ђе ље. *Дан. 2,44.
16. И хо де ћи по крај мо ра ви дје *Си мо на, 

и Ан дри ју бра та ње го ва гдје ба ца ју мре же 
у мо ре; јер би ја ху ри ба ри. *Мат. 4,18.
17. И ре че им Исус: Хај де те за Мном, и 

учи ни ћу вас лов ци ма људ ски јем.
18. И од мах оста вив ши мре же сво је по-

ђо ше за Њим.
19. И оти шав ши ма ло одан де угле да *Ја-

ко ва Зе ве де је ва, и Јо ва на бра та ње го ва, и 
они у ла ђи кр пља ху мре же; *Мат. 4,21.
20. И од мах по зва их; и оста вив ши оца 

сво је га Зе ве де ја у ла ђи с на јам ни ци ма по-
ђо ше за Њим.
21. И до ђо ше у *Ка пер на ум; и од мах у Су-

бо ту ушав ши у збор ни цу уча ше.
*Лу ка 4,31; Мат. 4,13. синагогу

22. И ди вља ху се на у ци Ње го вој; јер их 
уча ше као Онај ко ји власт има а не као 
књи жев ни ци.
23. И би ја ше у збор ни ци њи хо вој *чо вјек с 

ду хом не чи сти јем, и по ви ка, *Мар. 5,2.
24. Го во ре ћи: Про ђи се, шта је Те би до нас, 

*Ису се †На за ре ћа ни не? До шао си да нас 
по гу биш? Знам Те ко си, ‡Све тац Бо жиј.

*Мар. 5,7. †Лу ка 4,34. ‡Псал. 16,10.
25. И за при је ти му Исус го во ре ћи: 

Умук ни, и изи ђи из ње га.
26. И стре се га дух не чи сти, и по ви ка иза 

гла са, и изи ђе из ње га.
27. И упла ши ше се сви та ко да пи та ху је-

дан дру го га го во ре ћи: Шта је ово, и ка ква 
је ово на у ка но ва, да с вла сти и ду хо ви ма 
не чи сти јем за по ви је да, и слу ша ју Га?

СВЕ ТО ЈЕ ВАН ЂЕ ЉЕ ПО МАР КУ
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28. И оти де глас о Ње му од мах по свој 
око ли ни га ли леј ској,
29. И од мах из и шав ши из збор ни це до-

ђо ше у дом Си мо нов и Ан дри јин с Ја ко-
вом и Јо ва ном.
30. А та шта Си мо но ва ле жа ше од гро-

зни це; и од мах ка за ше Му за њу.
31. И при сту пив ши по ди же је узев ши је 

за ру ку и пу сти је гро зни ца од мах, и слу-
жа ше им.
32. А кад би предве че, по што *Сун це 

за ђе, до но ша ху к Ње му све †бо ле сни ке и 
би је сне. *Лу ка 4,40. †Дје ла 5,16.
33. И сав град би ја ше се са брао к вра ти ма.
34. И ис ци је ли мно ге бо ле сни ке од раз-

лич ни јех бо ле сти, и *ђа во ле мно ге ис-
тје ра, и не да ди ја ше ђа во ли ма да ка зу ју да 
Га по зна ва ху. *Лу ка 4,41.
35. А ују тру вр ло ра но устав ши изи ђе, и 

оти де на са мо, и он дје се мо ља ше Бо гу.
36. И за Њим по тр ча ше Си мон и ко ји 

би ја ху с Њим.
37. И на шав ши Га ре ко ше Му: Тра же Те 

сви.
38. И ре че им: Хај де мо у обли жња се ла и 

гра до ве да и та мо про по вије дам, јер сам 
Ја за то до шао.
39. И про по ви је да по збор ни ца ма њи хо-

ви јем по свој *Га ли ле ји, и ђа во ле из го ни.
*Мат. 4,23.

40. И до ђе к Ње му гу ба вац мо ле ћи Га и на 
ко ље ни ма кле че ћи пред Њим и ре че Му: 
Ако хо ћеш, мо жеш ме очи сти ти.
41. А Исус сми ло вав ши се пру жи ру ку, и 

до хва тив ши га се ре че му: Хо ћу, очи сти се.
42. И тек што му то ре че, а гу ба оти де с 

ње га, и оста чист.
43. И за при је тив ши му од мах отпусти га,
44. И ре че му: Гле дај да ни ко ме ни шта 

не ка жеш, не го иди те се по ка жи све ште-
ни ку, и при не си за очи шће ње сво је што 
је за по вје дио *Мој си је за свје до чан ство 
њи ма. *Лу ка 5,14.
45. А он из и шав ши по че мно го про по-

ви је да ти и ка зи ва ти шта је би ло та ко да 
Исус не мо же јав но у град ући, не го би-
ја ше на по љу у пу сти јем мје сти ма, и до ла-
жа ху к Ње му са сви ју стра на.

Излечење одузетог. Исус позива Матеја.
О посту. Тргање класова у Суботу.

2.И *уђе опет у Ка пер на ум по сли је 
не ко ли ко да на; и чу се да је у 

ку ћи. *Мат. 9,1; Лука 5,18.
2. И од мах ску пи ше се мно ги та ко да не 

мо га ху ни пред вра ти ма да се спра те; и 
ка зи ва ше им ри јеч. сместе
3. И до ђо ше к Ње му с узе ти јем ко га но-

ша ше че тво ро.
4. И не мо гу ћи при бли жи ти се к Ње му 

од на ро да от кри ше ку ћу гдје Он би ја ше, 
и про ко пав ши спу сти ше одар на ко ме 
узе ти ле жа ше.
5. А Исус ви дјев ши вје ру њи хо ву ре че узе-

то ме: Син ко! опра шта ју ти се гри је си тво ји.
6. А он дје сје ђа ху не ки од књи жев ни ка и 

по ми шља ху у ср ци ма сво ји ма:
7. Шта Овај та ко ху ли на Бо га? *Ко мо же 

опра шта ти гри је хе осим јед но га Бо га?
*Иса. 43,25.

8. И од мах ра зу мјев ши Исус ду хом сво ји-
јем да они та ко по ми шља ју у се би, ре че им: 
Што та ко по ми шља те у ср ци ма сво ји јем?
9. Шта је лак ше, ре ћи узе то ме: Опра-

шта ју ти се гри је си? Или ре ћи: Уста ни и 
узми одар свој, и хо ди?
10. Но да зна те да власт има Син Чо вје-

чиј на зе мљи опра шта ти гри је хе, ре че 
узе то ме:
11. Те би го во рим: Уста ни и узми *одар 

свој, и иди до ма. *Јо ван 5,9.
12. И уста од мах, и узев ши одар изи ђе 

пред сви ма та ко да се сви ди вља ху и хва-
ља ху Бо га го во ре ћи: Ниг да то га ви дје ли 
ни је смо.
13. И изи ђе опет к мо ру; и сав на род 

иђа ше к Ње му, и уча ше их.
14. И про ла зе ћи ви дје *Ле ви ја Ал фе је ва 

гдје сје ди на ца ри ни, и ре че му: Хај де за 
Мном. И устав ши оти де за Њим. *Лу ка 5,27.
15. И кад сје ђа ше Исус за тр пе зом у ку ћи 

ње го вој, и ца ри ни ци и гр је шни ци мно ги 
сје ђа ху с Њим и с уче ни ци ма Ње го ви јем: 
јер их би ја ше мно го ко ји иђа ху за Њим.
16. А књи жев ни ци и фа ри се ји ви дјев ши 

Га гдје је де с ца ри ни ци ма и с гр је шни ци ма 
го во ра ху уче ни ци ма Ње го ви јем: За што с 
ца ри ни ци ма и гр је шни ци ма је де и пи је?
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17. И чув ши *Исус ре че им: Не тре ба ју 
здра  ви ље ка ра не го †бо ле сни. Ја ни је сам до-
шао да до зо вем пра вед ни ке но ‡гр је шни ке 
(на по ка ја ње). *Мат. 9,12. †Лу ка 5,31. ‡Лу ка 15,7.
18. И би ја ху *уче ни ци †Јо ва но ви и фа-

ри сеј ски ко ји по шћа ху; и до ђо ше и ре ко-
 ше Му: За што уче ни ци Јо ва но ви и фа ри-
сеј ски по сте, а Тво ји уче ни ци не по сте?

*Мат. 9,14. †Лу ка 5,33.
19. И ре че им Исус: Еда ли мо гу сва то ви 

по сти ти, док је *же ник с њи ма? До кле год 
има ју са со бом же ни ка не мо гу по сти ти.

*Еф. 5,25; Јо ван 3,29.
20. Не го ће до ћи дани кад ће се оте ти од 

њих же ник, и та да ће по сти ти у оне дане.
21. И ни ко не при ши ва но ве за кр пе на 

ста ру ха љи ну; ина че ће ода дри је ти но ва 
за кр па од ста ро га, и го ра ће ру па би ти.
22. И ни ко не ље ва но ва ви на у мје хо ве 

ста ре; ина че но во ви но про дре мје хо ве, и 
ви но се про ли је, и мје хо ви про пад ну; не го 
но во ви но у но ве мје хо ве ље ва ти тре ба.
23. И до го ди Му се да иђа ше у *Су бо ту 

кроз усје ве, и †уче ни ци Ње го ви тр га ху пу-
тем ‡кла сје. *Мат. 12,1. †Лу ка 6,1. ‡5.Мој. 23,25.
24. И фа ри се ји го во ра ху Му: Гле дај, за-

што чи не у Су бо ту што не ва ља?
25. А Он ре че им: Ни је сте ли ни кад чи та ли 

шта учи ни Да вид кад му би до не во ље и 
оглад ње с они ма што би ја ху с њим?
26. Ка ко уђе у Бо жи ју ку ћу пред Ави ја та-

ром по гла ва ром све ште нич ки јем и *хље-
бо  ве по ста вље не по је де ко ји јех не би ја ше 
сло бод но ни ко ме је сти осим све ште ни ка, 
и да де их они ма ко ји би ја ху с њим?

*2.Мој. 25,30.
27. И го во ра ше им: Су бо та је на чи ње на 

чо вје ка ра ди, а ни је чо вјек Су бо те ра ди.
28. Да кле је Го спо дар Син Чо вје чиј и од 

*Су бо те. *Мат. 12,8.

Исус исцјељује у Суботу суху руку, изгони 
нечисте духове. Избор Дванаесторице. 

Кажњава фарисеје што хуле на Духа Светога. 
Казује ко су Његови прави сродници.

3.И уђе опет у збор ни цу, и он дје 
бје ше *чо вјек са су хом ру ком.

*Лу ка 6,6.
2. И мо тра ху за Њим не ће ли га у Су бо ту 

ис ци је ли ти да Га окри ве.

3. И ре че чо вје ку са су хом ру ком: Ста ни 
на сри је ду.
4. И ре че им: Ва ља ли у Су бо ту до бро чи-

ни ти или зло чи ни ти? Ду шу одр жа ти, или 
по гу би ти? А они му ча ху.
5. И по гле дав ши на њих с гње вом од жа-

ло сти што су им она ко ср ца одр ве ни ла 
ре че чо вје ку: Пру жи ру ку сво ју. И пру жи; 
и по ста ру ка здра ва као и дру га.
6. И из и шав ши фа ри се ји од мах учи ни ше 

за Ње га ви је ћу с иро дов ци ма ка ко би Га 
по гу би ли.
7. А Исус оти де с уче ни ци ма сво ји јем к 

мо ру; и мно ги на род из Га ли ле је иде за 
Њим и из Ју де је;
8. И из Је ру са ли ма и из Иду ме је и ис пре ко 

Јор да на и од Ти ра и Си до на мно штво ве-
ли ко чув ши шта Он чи ни, до ђе к Ње му.
9. И ре че уче ни ци ма сво ји јем да бу де 

ла ђа у Ње га го то ва због на ро да, да Му не 
до са ђу је.
10. Јер мно ге ис ци је ли, та ко да на ва љи-

ва ху на Ње га ко ји би ја ху на ка же ни бо ле-
сти ма да Га се до так ну.
11. *И ду хови не чи сти кад Га ви ђа ху, 

при па да ху к Ње му и ви ка ху го во ре ћи: Ти 
си Син Бо жиј. *Лука 4,41.
12. И мно го им при је ћа ше да Га не 

про ка жу.
13. И изи ђо ше на го ру, и до зва ко је Он 

шћа ше; и до ђо ше Му.
14. И по ста ви Два на е сто ри цу да бу ду с 

Њим, и да их по ши ље да про по ви је да ју,
15. И да има ју власт да ис цје љу ју од бо ле-

сти, и да из го не ђа во ле:
16. (Пр во га) Си мо на, и над је де му име 

Пе тар;
17. И Ја ко ва Зе ве де је ва и Јо ва на бра та 

*Ја ко вље ва, и над је де им име на Во а нер-
гес, ко је зна чи Си но ви гро мо ви; *Лука 9,54.
18. И *Ан дри ју и Фи ли па и Вар то ло ми ја 

и Ма те ја и То му и Ја ко ва Ал фе је ва и Та-
ди ју и Си мо на Ка на ни та, *Дје ла 1,13.
19. И Ју ду Иска ри от ско га, ко ји Га и из да де.
20. И до ђо ше у ку ћу, и са бра се опет на-

род да не мо га ху ни хље ба је сти.
21. И чув ши то род Ње гов изи ђо ше да Га 

ухва те; јер го во ра ху да је из ван се бе.
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22. А књи жев ни ци ко ји би ја ху си шли из 
Је ру са ли ма го во ра ху: У Ње му је *Ве ел зе-
вул; и: Oн по мо ћу кне за †ђа вол ско га из го-
 ни ‡ђа во ле. *Мат. 12,24. †Лу ка 11,15. ‡Мат. 9,34.
23. И до звав ши их го во ра ше им у при ча ма: 

Kа ко мо же со то на со то ну из го ни ти?
24. И ако се *цар ство са мо по се би раз ди-

је ли, не мо же оста ти цар ство оно; *Лу ка 11,17.
25. И ако се дом сам по се би раз ди је ли, не 

мо же оста ти дом онај;
26. И ако со то на уста не сам на се и раз ди-

је ли се, не мо же оста ти, не го ће про па сти.
27. Ни ко не мо же по кућ ство ја ко га, 

ушав ши у ку ћу ње го ву, оте ти ако нај-
при је ја ко га не све же: и он да ће ку ћу ње-
го ву опли је ни ти.
28. За и ста вам ка жем: Сви гри је си опро-

сти ће се си но ви ма чо вје чи јим, и ху ље ња 
на Бо га, ма кар ка к ва би ла:
29. А ко ји по ху ли на Ду ха Све то га не ма 

опро ште ња ва ви јек, не го је крив вјеч-
но ме су ду.
30. Јер го во ра ху: У Ње му је не чи сти дух.
31. И до ђе ма ти Ње го ва и *бра ћа Ње-

го ва, и сто је ћи на по љу по сла ше к Ње му 
да Га зо ву. *Мат. 12,46.
32. И сје ђа ше на род око Ње га. И ре ко ше 

Му: Ето ма ти Тво ја и *бра ћа Тво ја и †се-
стре Тво је на по љу пи та ју за Те.

*Мат. 13,55. †Мар. 6,3.
33. И од го во ри им го во ре ћи: Ко је ма ти 

Мо ја или бра ћа Мо ја?
34. И по гле дав ши око Се бе на на род ко ји 

сје ђа ше, ре че: Ево ма ти Мо ја и *бра ћа 
Мо ја. *5.Мој. 33,9.
35. Јер ко из вр ши во љу Бо жи ју онај је 

брат Мој и се стра Мо ја и ма ти Мо ја.

Приче о царству Божијем. 
Утишавање буре.

4.И опет по че учи ти код мо ра, и ску-
пи ше се око Ње га љу ди мно ги 

та ко да мо ра ући у *ла ђу, и сје ди ти на мо ру; 
а на род сав би ја ше на зе мљи крај мо ра.

*Мар. 4,36.
2. И уча ше их у при ча ма мно го, и го во-

ра ше им у на у ци сво јој:
3. Слу шај те: Ево изи ђе си јач да си је.

4. И кад си ја ше до го ди се да јед но па де украј 
пу та, и до ђо ше пти це и по зо ба ше га.
5. А дру го па де на ка ме ни то мје сто гдје 

не би ја ше мно го зе мље; и од мах из ни че; 
јер не би ја ше у ду би ну зе мље:
6. А кад оба сја сун це, уве ну, и бу ду ћи да 

не ма ше ко ри је на, усах ну.
7. И дру го па де у тр ње; и на ра сте тр ње и 

уда ви га, и не до не се ро да.
8. И дру го па де на зе мљу до бру; и да ва ше 

род ко ји на пре до ва ше и ра сти ја ше и до-
но ша ше по три де сет и по ше сет и по сто.
9. И ре че: Ко има уши да чу је не ка чу је.
10. А кад оста сам, за пи та ше Га ко ји би-

ја ху с Њим и са Два на е сто ри цом за ову 
при чу.
11. И ре че им: Ва ма је да но да зна те тај не 

цар ства Бо жи је га, а они ма на по љу све у 
при ча ма би ва;
12. Да очи ма гле да ју и да не ви де, и да 

уши ма слу ша ју и да не ра зу ми ју; да се ка ко 
не обра те и да им се не опро сте гри је си.
13. И ре че им: Зар не ра зу ми је те ове 

при че? А ка ко ће те све при че ра зу мје ти?
14. Си јач *ри јеч си је. *Мат. 13,19.
15. А оно су крај пу та, гдје се си је ри јеч и 

кад је чу ју од мах до ђе со то на и от ме ри јеч 
по си ја ну у ср ци ма њи хо ви јем.
16. Та ко су и оно што се си је на ка ме ни-

ти јем мје сти ма, ко ји кад чу ју ри јеч од мах 
је при ме с ра до шћу;
17. Али не ма ју ко ри је на у се би, не го су не-

по сто ја ни, па кад бу де до не во ље или их по-
тје ра ју ри је чи ра ди, од мах се са бла зне.
18. А оно су што се у тр њу си је ко ји слу-

ша ју ри јеч,
19. Али бри ге ово га сви је та и при је ва ра 

*бо гат ства и оста ле сла сти уђу и за гу ше 
ри јеч, и без ро да оста не. *Псал. 52,7.
20. А оно су што се на до број зе мљи си је 

ко ји слу ша ју ри јеч и при ма ју, и до но се 
род по три де сет и по ше сет и по сто.
21. И го во ра ше им: Еда ли се сви је ћа 

ужи же да се мет не под суд или под *одар, 
а не да се на сви јет њак мет не? *Лу ка 8,16.
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22. Јер не ма ни шта тај но што не ће би ти 
јав но; ни ти има што са кри ве но што не ће 
из и ћи на ви дје ло.
23. Ако има ко уши да чу је не ка чу је.
24. И го во ра ше им: Пам ти те што чу је те: 

*Ка квом мје ром мје ри те она квом ће вам 
се мје ри ти и до мет ну ће се ва ма ко ји слу-
ша те. *Мат. 7,2.
25. Јер ко има, да ће му се; а ко ји не ма, 

узе ће му се и оно што има.
26. И го во ра ше им: Та кво је *цар ство Бо-

жи је као †чо вјек кад ба ци сје ме у зе мљу;
*Мат. 3,2. †Мат. 13,24.

27. И спа ва и уста је но ћу и да њу; и сје ме 
ни че и ра сте, да не зна он.
28. Јер зе мља са ма од се бе нај при је до-

не се тра ву, по том клас, па он да ис пу ни 
пше ни цу у кла су.
29. А кад са зри род, од мах по шље срп; јер 

на ста же тва.
30. И го во ра ше: Ка кво ће мо ка за ти да 

је *цар ство Бо жи је? или у ка квој ће мо га 
при чи ис ка за ти? *Лу ка 13,18.
31. Оно је као зр но *го ру шич но ко је кад 

се по си је у зе мљу ма ње је од сви ју сје ме на 
на зе мљи; *Мат. 13,31.
32. А кад се по си је, уз ра сте и бу де ве ће од 

све га по вр ћа, и пу сти гра не ве ли ке да мо гу 
у ње го ву хла ду пти це не бе ске жи вље ти.
33. И та к ви јем мно ги јем при ча ма ка зи-

ва ше им ри јеч ко ли ко мо га ху слу ша ти.
34. А без при ча не го во ра ше им ни ри је чи. 

А уче ни ци ма осо би то ка зи ва ше све.
35. И ре че им онај дан уве че: Хај де мо на 

ону стра ну.
36. И от пу стив ши на род узе ше Га ка ко 

бје ше у ла ђи; а и дру ге ла ђе би ја ху с Њим.
37. И по ста де ве ли ка олу ја; и ва ло ви та ко 

за ље ва ху у ла ђу да се већ на пу ни.
38. А Он на кр ми спа ва ше на уз гла вљу; 

и про бу ди ше Га, и ре ко ше Му: Учи те љу, 
зар Ти не ма риш што ги не мо?
39. И устав ши за при је ти вје тру, и ре че 

мо ру: Ћу ти, пре ста ни. И уто ли вје тар, и 
по ста де ти ши на ве ли ка.
40. И ре че им: За што сте та ко стра-

шљи ви? Ка ко не ма те вје ре?

41. И упла ши ше се вр ло, и го во ра ху је-
дан дру го ме: Ко је *Овај, да кле, да Га и вје-
тар и мо ре слу ша ју? *Лу ка 8,25.

Исусово чудо на човјеку с духом 
нечистијем. Чудо са женом која 

је боловала од течења крви и 
чудо са Јаировом кћери.

5.И до ђо ше пре ко мо ра у око ли ну 
*га да рин ску. *Лу ка 8,26.

2. И кад изи ђе из ла ђе, од мах Га сре те чо-
вјек с ду хом не чи сти јем,
3. Ко ји жи вља ше у гро бо ви ма и ни ко га 

не мо га ше све за ти ни ве ри га ма;
4. Јер је мно го пу та био мет нут у пу та и у 

ве ри ге, па је ис ки дао ве ри ге и пу та из ло-
мио; и ни ко га не мо га ше укро ти ти.
5. И јед на ко дан и ноћ ба вља ше се у гро-

бо ви ма и у го ра ма ви чу ћи и би ју ћи се 
ка ме њем.
6. А кад ви дје Ису са из да ле ка, по те че и 

по кло ни Му се.
7. И по ви кав ши иза гла са ре че: Шта је 

Те би до ме не, Ису се Си не Бо га Ви шње га? 
За кли њем Те Бо гом, не му чи ме.
8. Јер му го во ра ше: Изи ђи, ду ше не чи-

сти, из чо вје ка.
9. И пи та ше га: Ка ко ти је име? И од го во ри 

му: Ле гион ми је име; јер нас је мно го.
10. И мо ли ше Га мно го да их не ша ље из 

оне око ли не.
11. А он дје по бри је гу па си ја ше ве ли ки 

крд сви ња.
12. И мо ли ше Га сви ђа во ли го во ре ћи: 

По шљи нас у сви ње да у њих уђе мо.
13. И до пу сти им *Исус од мах. И из и-

шав ши ду хо ви не чи сти уђо ше у сви ње; и 
на ва ли крд с бри је га у мо ре; а би ја ше их 
око дви је хи ља де: И по то пи ше се у мо ру.

*Мат. 28,18.
14. А сви ња ри по бје го ше, и ја ви ше у 

гра ду и по се ли ма. И изи ђо ше љу ди да 
ви де шта је би ло.
15. И до ђо ше к Ису су, и ви дје ше би је-

сно га у ко ме је био ле гион гдје сје ди об у-
чен и па ме тан; и упла ши ше се.
16. А они што су ви дје ли ка за ше им шта 

би од би је сно га и од сви ња.

И
ЗЉ

ЕЧ
ЕЊ

Е
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17. И по че ше Га мо ли ти да оде из њи хо-
ви јех кра је ва.
18. И кад уђе у ла ђу, мо ља ше Га онај што 

је био би је сан да бу де с Њим.
19. А Исус не да де му, већ му ре че: Иди 

ку ћи сво јој к сво ји ма и ка жи им шта ти 
Го спод учи ни, и ка ко те по ми ло ва.
20. И оти де и по че при по ви је да ти у Де-

сет Гра до ва шта му учи ни Исус; и сви се 
ди вља ху.
21. И кад при је ђе Исус у *ла ђи опет на 

ону стра ну, ску пи се на род мно ги око 
Ње га; и бје ше крај мо ра. *Мат. 9,1.
22. И гле, до ђе је дан од *стар је ши на збор-

нич ки јех по име ну Ја ир; и ви дјев ши Га 
па де пред но ге Ње го ве. *Лу ка 8,41.
23. И мо ља ше Га вр ло го во ре ћи: Кћи је 

мо ја на смр ти; да до ђеш и да мет неш на 
њу ру ке да оздра ви и жи ви.
24. И по ђе с Њим; и за Њим иђа ше на-

ро да мно го и тур ка ху Га. гуркаху
25. И *же на не ка ква ко ја је два на ест го-

ди на бо ло ва ла од те че ња кр ви, *3.Мој. 15,25.
26. И ве ли ку му ку под ни је ла од мно ги јех 

ље ка ра, и по тро ши ла све што је има ла, и 
ни шта јој ни је су по мо гли, не го још го ре 
на чи ни ли,
27. Кад је чу ла за Ису са, до ђе у на ро ду са-

страг, и до та че се ха љи не Ње го ве.
28. Јер го во ра ше: Ако се са мо до так нем 

ха љи на Ње го ви јех оздра ви ћу.
29. И од мах пре сах ну из вор кр ви ње зи не, 

и осје ти у ти је лу да оздра ви од *бо ле сти.
*2.Мој. 15,26.

30. И од мах *Исус осје ти у Се би си лу што 
изи  ђе из Ње га, и оба зрев ши се на на род ре-
 че: Ко се то до та че Мо ји јех ха љи на? *Лу ка 8,46.
31. И ре ко ше Му уче ни ци Ње го ви: Ви-

диш на род гдје Те тур ка, па пи таш: Ко се 
до та че Ме не?
32. И Он се об зи ра ше да ви ди ону ко ја то 

учи ни.
33. А же на упла шив ши се дрх та ше, и зна-

ју ћи шта јој се до го ди, до ђе и кле че пред 
Њим, и ка за Му сву исти ну.
34. А Он ре че јој: *Кће ри! вје ра тво ја по-

мо же ти; иди с ми ром, и бу ди здра ва од 
бо ле сти сво је. *Лу ка 8,48.

35. Још Он го во ра ше, а до ђо ше од *стар-
је ши не збор нич ко га го во ре ћи: Kћи тво ја 
умри је; шта већ тру диш Учи те ља? *Лу ка 8,49.
36. А *Исус од мах чув ши ри јеч што ре ко-

 ше ре че стар је ши ни: Не бој се, са мо вје руј.
*Јо ван 11,25.

37. И не да де за со бом ићи ни ко ме осим 
Пе тра и Ја ко ва и Јо ва на бра та Ја ко вље ва.
38. И до ђе у ку ћу стар је ши не збор нич-

ко га, и ви дје вре ву и плач и ја ук ве ли ки.
39. И ушав ши ре че им: Шта сте уза вре ли 

те пла че те? Дје вој ка ни је умр ла, не го спа ва.
40. И пот сми је ва ху Му се. А Он ис тје ра-

в ши све узе оца дје вој чи на и ма тер и ко ји 
би ја ху с њим, и уђе гдје ле жа ше дје вој ка.
41. И узев ши дје вој ку за ру ку ре че јој: Та-

ли та ку ми, ко је зна чи: Дје вој ко, те би го-
во рим, уста ни.
42. И од мах уста дје вој ка и хо ђа ше; а 

бје ше од два на ест го ди на. И за чу ди ше се 
чу дом ве ли ки јем.
43. И за при је ти им вр ло да ни ко не до зна 

за то, и ре че: По дај те јој нека је де.
Исус презрен у својој постојбини. 

Одашиљање Дванаесторице. Јован 
Крститељ погубљен. Нахрањено 
пет хиљада људи. Исус на мору. 

Исцјељивање болесника.

6.И изи ђе одан де, и до ђе на сво ју 
по стој би ну; и за Њим идо ше 

уче ни ци Ње го ви.
2. И кад до ђе Су бо та, по че учи ти у збор-

ни ци. И мно ги ко ји слу ша ху, ди вља ху се 
го во ре ћи: От куд Ово ме то? И ка ква Му је 
пре му дрост да на? И чу де са та к ва ру ка ма 
Ње го ви јем чи не се?
3. Ни је ли ово др во дје ља, син Ма ри јин, а 

брат Ја ко вљев и Јо си јин и Ју дин и Си мо-
нов? И ни је су ли се стре ње го ве ов дје ме ђу 
на ма? И са бла жња ва ху се о Ње га.
4. А Исус ре че им: Ни гдје ни је про рок 

без ча сти до на по стој би ни сво јој и у ро ду 
и у до му сво ме.
5. И не мо га ше он дје ни јед но га чу да да 

учи ни, осим што ма ло бо ле сни ка ис ци-
је ли мет нув ши на њих ру ке.
6. И ди вља ше се не вјер ству њи хо во ме. И 

иђа ше по окол ни јем се ли ма и уча ше.
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7. И до зва Два на е сто ри цу, и по че их 
сла ти два и два, и да ва ше им власт над ду-
хо ви ма не чи сти јем.
8. И за по вје ди им да ни шта не узи ма ју 

на пут осим јед но га шта па: Ни тор бе ни 
хље ба ни но ва ца у по ја су;
9. Не го обу ве ни у опан ке, и не обла чи ти 

дви ју ха љи на. сандале
10. И ре че им: Гдје уђе те у дом он дје оста-

ни те, док не изи ђе те одан де.
11. И ако вас ко не при ми и не по слу ша 

вас, из ла зе ћи одан де отре си те прах с но гу 
сво ји јех за свје до чан ство њи ма. (За и ста вам 
ка жем: Лак ше ће би ти Со до му и Го мо ру у 
дан стра шно га су да не го гра ду оно ме).
12. И оти шав ши про по ви је да ху да се 

тре ба ка ја ти;
13. И ђа во ле мно ге из го ња ху; и ма за ху 

уљем мно ге бо ле сни ке; и ис цје љи ва ху.
14. И за чу цар *Ирод за Ису са, јер Ње-

го во име би ја ше се раз гла си ло, и ре че: Јо-
ван Кр сти тељ из мр тви јех уста, за то чи ни 
чу де са. *Лу ка 23,8.
15. Дру ги го во ра ху: То је *Или ја. А дру ги 

го во ра ху: То је про рок или као ко ји од 
про ро ка. *Мат. 16,14.
16. А кад чу Ирод, ре че: То је *Јо ван ко га 

сам ја по сје као, он уста из мр тви јех.
*Лу ка 3,19.

17. Јер овај Ирод по сла те ухва ти ше Јо-
ва на, и све зав ши ба ци га у там ни цу због 
Иро ди ја де же не Фи ли па бра та сво је га, 
јер се оже ни њом.
18. Јер Јо ван го во ра ше Иро ду: Не мо жеш 

ти има ти *же не бра та сво је га. *3.Мој. 18,16.
19. А Иро ди ја да ра ср ди се на ње га, и 

шћа ше да га уби је, али не мо га ше.
20. Јер се Ирод бо ја ше *Јо ва на зна ју ћи га 

да је чо вјек пра ве дан и свет, и чу ва ше га, 
и мно го ко је шта чи ња ше ка ко му он ре че, 
и ра до га слу ша ше. *Мат. 21,26.
21. И до го ди се дан зго дан, кад Ирод на 

дан сво га ро ђе ња да ва ше ве че ру кне зо-
ви ма сво ји јем и вој во да ма и стар је ши-
на ма га ли леј ски јем.
22. И ушав ши кћи Иро ди ја ди на и 

играв ши и уго див ши Иро ду и го сти ма 
ње го ви јем, ре че цар дје вој ци: Ишти у 
ме не шта год хо ћеш, и да ћу ти.

23. И за кле јој се: Што год за и штеш у ме не 
да ћу ти, да би би ло и до по *цар ства мо га.

*Јест. 5,3.
24. А она из и шав ши ре че ма те ри сво јој: 

Шта ћу иска ти? А она ре че: Гла ву Јо ва на 
Кр сти те ља.
25. И од мах ушав ши бр зо к ца ру за и ска 

го во ре ћи: Хо ћу да ми даш сад на кру гу 
гла ву Јо ва на Кр сти те ља.
26. И за бри ну се цар, али због кле тве и 

го сти ју сво ји јех не хтје јој од ре ћи.
27. И од мах по сла цар џе ла та, и за по-

вје ди да до не се гла ву ње го ву.
28. А он оти шав ши по си је че га у там-

ни ци, и до не се гла ву ње го ву на кру гу, и 
да де дје вој ци, а дје вој ка да де је ма те ри 
сво јој.
29. И чув ши *уче ни ци ње го ви до ђо ше и 

узе ше ти је ло ње го во, и мет ну ше га у гроб.
*Мат. 14,12.

30. И ску пи ше се *апо сто ли к Ису су, и ја-
ви ше Му све и што учи ни ше и шта љу де 
на у чи ше. *Лу ка 9,10.
31. И ре че им: До ђи те ви са ми на са мо, и 

по чи ни те ма ло. Јер их би ја ше мно го ко ји 
до ла зе и од ла зе, и не има ху кад ни је сти.
32. *И оти до ше на ла ђи у пу сто мје сто 

са ми. *Мат. 14,13.
33. И ви дје ше их љу ди кад иђа ху, и по-

зна ше их мно ги, и пје ши це из сви ју гра-
до ва стје ца ху се она мо, и пре сти го ше их, 
и ску пи ше се око Ње га.
34. И из и шав ши Исус ви дје на род мно ги, 

и са жа ли Му се, јер би ја ху као *ов це без 
па сти ра; и по че их учи ти мно го. *Мат. 9,36.
35. И кад би већ пред ноћ, при сту пи ше к 

Ње му *уче ни ци Ње го ви го во ре ћи: Пу сто 
је мје сто, а већ је доц кан; *Мат. 14,15.
36. От пу сти их не ка иду у окол на се ла 

и за сеоке да ку пе се би хље ба; јер не ма ју 
шта је сти.
37. А Он од го ва ра ју ћи ре че им: По дај те 

им ви не ка је ду. И ре ко ше Му: Већ ако да 
иде мо да ку пи мо за двје ста *гро ша хље ба, 
и да им да мо да је ду?

динар = 4,55 г сребра  *Јо ван 6,7.
38. А Он им ре че: Ко ли ко *хље бо ва има те? 

Иди те ви ди те. И ви дјев ши ре ко ше: Пет 
хље бо ва и дви је ри бе. *Мат. 14,17.
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39. И за по вје ди им да их по са де све у го-
ми ле по зе ле ној тра ви.
40. И по са ди ше се у го ми ле по сто и по 

пе де сет.
41. И узев ши они јех пет хље бо ва и дви је 

ри бе по гле да на не бо, и *бла го сло ви, па 
пре ло ми хље бо ве, и да де уче ни ци ма сво-
ји јем да мет ну ис пред њих; и оне дви је 
ри бе раз ди је ли сви ма. *1.Сам. 9,13.
42. И је до ше сви, и на си ти ше се.
43. И на ку пи ше ко ма да два на ест ко та-

ри ца пу ни јех и од ри ба.
44. А би ја ше они јех што су је ли хље бо ве 

око пет хи ља да љу ди.
45. И од мах на тје ра *уче ни ке сво је да уђу 

у †ла ђу и да иду на при јед на ону стра ну у 
Вит са и ду, док он от пу сти на род.

*Мат. 14,22. †Јо ван 6,17.  Дом рибара
46. И от пу стив ши их оти де на го ру да се 

по мо ли Бо гу.
47. И уве че би ја ше ла ђа на сред мо ра, а 

Он сам на зе мљи.
48. И ви дје их гдје се му ча ху ве сла ју ћи: 

Јер им би ја ше про ти ван вје тар. И око че-
твр те стра же ноћ не до ђе к њи ма иду ћи по 
мо ру; и шћа ди ја ше да их ми мо и ђе.

по поноћи између 3 и 6
49. А они ви дјев ши Га гдје иде по мо ру 

ми шља ху да је утва ра, и по ви ка ше;
50. Јер Га сви ви дје ше и по пла ши ше се. 

И од мах про го во ри с њи ма, и ре че им: Не 
бој те се, Ја сам, не пла ши те се.
51. И уђе к њи ма у ла ђу, и уто ли вје тар; и 

вр ло се упла ши ше, и ди вља ху се.
52. Јер их не на у чи ше хље бо ви; јер се би-

ја ше *ср це њи хо во ока ме ни ло. *Мар. 3,5.
53. И пре шав ши до ђо ше у *зе мљу ге ни-

са рет ску; и ста до ше украј. *Мат. 14,34.
54. И кад изи ђо ше из ла ђе, од мах Га по-

зна ше љу ди.
55. И оп тр чав ши сав онај крај по че ше на 

од ри ма до но си ти бо ле сни ке гдје чу ја ху 
да је Он.
56. И куд год иђа ше у се ла или у гра до ве 

или у засеоке, на рас кр шћи ма ме та ху *бо-
ле сни ке и мо ља ху Га да се ба рем ску та од 
ха љи не Ње го ве до так ну: И оздра вља ху 
сви ко ји Га се до ти ца ху. *Дје ла 5,15.

О људскијем законима. Исус исцјељује 
кћер жене Хананејке, глуве и нијеме.

7.И ску пи ше се око Ње га *фа ри се ји и 
не ки од књи жев ни ка ко ји би ја ху 

до шли из Је ру са ли ма. *Мат. 15,1.
2. И ви дјев ши не ке од уче ни ка Ње го ви-

јех да не чи сти јем, то јест не у ми ве ни јем, 
ру ка ма је ду хљеб, уко ри ше их.
3. Јер фа ри се ји и сви Је вре ји не је ду док 

не уми ју ру ку до ла ка та, др же ћи се оно га 
што им је оста ло од ста ри јех;
4. И кад до ђу с па за ра, не је ду док се не 

уми ју; и још мно го има што су при ми ли 
те др же: пе ру ча ше и жба но ве и ко тло ве 
и клу пе.
5. А по том пи та ху Га фа ри се ји и књи жев-

ни ци: За што уче ни ци Тво ји не жи ве као 
што нам је оста ло од ста ри јех, не го је ду 
хљеб не у ми ве ни јем ру ка ма?
6. А Он од го ва ра ју ћи ре че им: До бро је 

про ро ко вао Иса и ја за вас ли це мје ре, као 
што је пи са но: *Ови љу ди усна ма Ме по-
шту ју, а ср це њи хо во да ле ко сто ји од 
Ме не. *Иса. 29,13.
7. Но за лу ду Ме по шту ју уче ћи на у ка ма, 

за по ви је сти ма људ ски јем.
8. Јер оста ви сте за по ви је сти Бо жи је, а 

др жи те оби ча је људ ске, пра ње жба но ва и 
ча ша; и дру га мно га та к ва чи ни те.
9. И ре че им: До бро уки да те за по ви јест 

Бо жи ју да свој оби чај са чу ва те.
10. Јер Мој си је ре че: *По штуј оца сво је га 

и ма тер сво ју; и: †Ко ји опсу је оца или ма-
тер смр ћу да умре. *2. Мој. 20,12; †2. Мој. 21,17. 
11. А ви ка же те: Ако ре че чо вјек оцу или 

ма те ри: Кор ван, то јест: При лог је чим 
бих ти ја мо гао по мо ћи. посвећено Богу
12. И та ко не да те му ни шта учи ни ти оцу 

сво је му или ма те ри сво јој,
13. Уки да ју ћи ри јеч Бо жи ју сво ји јем оби-

ча јем ко ји сте по ста ви ли; и ова ко мно го 
ко је шта чи ни те.
14. И до звав ши сав на род ре че им: По-

слу шај те Ме не сви, и ра зу миј те.
15. Ни шта не ма што би чо вје ка мо гло опо-

га ни ти да уђе спо ља у ње га, не го што из ла зи 
из ње га оно је што по га ни чо вје ка.
16. Ако ко има уши да чу је не ка чу је.
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17. И кад до ђе од на ро да у ку ћу пи та ху Га 
уче ни ци Ње го ви за при чу.
18. И ре че им: Зар сте и ви та ко не ра-

зум ни? Не ра зу ми је те ли да што год у чо-
вје ка спо ља ула зи не мо же га опо га ни ти?
19. Јер му не ула зи у ср це не го у тр бух; и 

из ла зи на по ље чи сте ћи сва је ла.
20. Још ре че: Што из ла зи из чо вје ка оно 

по га ни чо вје ка;
21. Јер из ну тра из *ср ца људ ско га из ла зе 

ми сли зле, †пре љу бе, блуд, уби ства,
*1.Мој. 6,5. †Мат. 15,19.

22. Кра ђе, ла ком ства, па ко сти, зло ће, лу-
кав ство, сра мо те, зло око, ху ље ње на Бо га, 
по нос, без у мље.
23. Сва ова зла из ну тра из ла зе, и по га не 

чо вје ка.
24. И устав ши одан де оти де у кра је ве 

*тир ске и си дон ске, и ушав ши у ку ћу шћа-
ди ја ше да ни ко не чу је за Њ; и не мо же се 
са кри ти. *Мат. 15,21.
25. Јер чув ши за Њ же на што у ње зи ној 

кће ри би ја ше дух не чи сти, до ђе и па де к 
но га ма Ње го ви ма.
26. А же на та би ја ше Гр ки ња ро дом Си-

ро фе ни чан ка, и мо ља ше Га да ис тје ра ђа-
во ла из кће ри ње зи не.
27. А *Исус ре че јој: Ста ни да се нај при је 

дје ца на хра не; јер ни је пра во узе ти хљеб 
од дје це и ба ци ти пси ма. *Мат. 10,5.
28. А она од го ва ра ју ћи ре че Му: Да, Го-

спо де; али и пси под тр пе зом је ду од мр ва 
дје ти њи јех.
29. И ре че јој: За ту ри јеч иди; изи ђе *ђа во 

из кће ри тво је. *1.Јов. 3,8.
30. И до шав ши ку ћи на ђе да је ђа во из и-

шао, и кћи ле жа ше на од ру.
31. И опет изи ђе *Исус из кра је ва тир ски-

јех и си дон ски јех и до ђе на мо ре Га ли леј ско 
у кра је ве де се то град ске. *Мат. 15,29.
32. И до ве до ше к Ње му глу ха и му та ва, и 

мо ља ху Га да мет не на њ ру ку.
33. И узев ши га из на ро да на са мо мет ну 

пр сте сво је у уши ње го ве, и пљу нув ши 
до хва ти се је зи ка ње го ва;
34. И по гле дав ши на *не бо уз дах ну, и ре че 

му: Ефа та, то јест: Отво ри се. *Мар. 6,41.

35. И од мах му се отво ри ше уши, и раз-
дри је ши се све за је зи ка ње го ва, и го во-
ра ше ли је по.
36. И за при је ти им да ни ко ме не ка зу ју; 

али што им Он за бра њи ва ше, они још 
већ ма раз гла ши ва ху.
37. И вр ло се ди вља ху го во ре ћи: Све до-

бро чи ни; и глу хе чи ни да чу ју и ни је ме 
да го во ре.

Нахрањено четири хиљаде људи. 
Тражење знака. Треба се чувати фарисеја 
и Ирода. Исцјељење слијепога. Петрова 
исповијест. Прво прорицање страдања.

8.У то ври је ме, кад би ја ше вр ло 
мно го на ро да и не има ди ја ху 

шта је сти, до зва *Исус уче ни ке сво је и 
ре че им: *Мат. 15,32.
2. Жао ми је на ро да, јер већ три да на 

сто је код Ме не и не ма ју  шта је сти.
3. И ако их от пу стим глад не ку ћа ма њи-

хо ви јем, осла би ће на пу ту; јер су мно ги 
од њих до шли из да ле ка.
4. И од го во ри ше Му уче ни ци Ње го ви: 

От ку да ће мо узе ти хље ба ов дје у пу сти њи 
да их на хра ни мо?
5. И за пи та их: Ко ли ко има те хље бо ва? А 

они ка за ше: Се дам.
6. И за по вје ди на ро ду да по сје да ју по зе-

мљи; и узев ши они јех се дам хље бо ва и 
хва лу дав ши, пре ло ми, и да де уче ни ци ма 
сво ји јем да раз да ду; и раз да до ше на ро ду.
7. И има ху ма ло ри би ца; и њих бла го сло-

вив ши ре че да и њих раз да ду.
8. И је до ше, и на си ти ше се, и на ку пи ше 

ко ма да што пре те че се дам ко та ри ца.
9. А они јех што су је ли би ја ше око че-

ти ри хи ља де. И от пу сти их.
10. И од мах уђе у *ла ђу с уче ни ци ма сво-

ји јем, и до ђе у око ли не дал ма нут ске.
*Мат. 15,39.

11. И изи ђо ше *фа ри се ји, и по че ше се 
пре пи ра ти с Њим, и ку ша ју ћи Га иска ху 
од ње га знак с Не ба. *Мат. 12,38.
12. И уз дах нув ши ду хом сво ји јем ре че: 

За што род овај знак тра жи? За и ста вам 
ка жем: Не ће се да ти ро ду ово ме знак.
13. И оста вив ши их уђе опет у ла ђу, и 

оти де на ону стра ну.
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14. И за бо ра ви ше *уче ни ци Ње го ви 
узе ти хље ба, и не ма ху са со бом у ла ђи до 
је дан хљеб. *Мат. 16,5.
15. И за по ви је да ше им го во ре ћи: Гле-

дај те, чу вај те се ква сца *фа ри сеј ско га и 
ква сца Иро до ва. *Мат. 16,11.
16. И ми шља ху, је дан дру го ме го во ре ћи: 

То је што хље ба не ма мо.
17. И ра зу мјев ши *Исус ре че им: Шта ми-

сли те што хље ба не ма те? Зар још не осје-
ћа те, ни ти ра зу ми је те? Зар је још ока ме-
ње но †ср це ва ше? *Мат. 16,8. †Иса. 63,17.
18. Очи има те и не ви ди те? Уши има те и 

не чу је те? И не пам ти те ли
19. Кад Ја пет *хље бо ва пре ло мих на пет 

хи ља да, ко ли ко †ко та ри ца пу ни јех ко-
ма да на ку пи сте? Ре ко ше му: Два на ест.

*Јо ван 6,13. †Мат. 14,20.
20. А кад се дам на че ти ри хи ља де, ко-

ли ко пу ни јех *ко та ри ца на ку пи сте ко-
ма да? А они ре ко ше: се дам. *Мат. 15,37.
21. И ре че им: Ка ко не ра зу ми је те?
22. И до ђе у Вит са и ду; и до ве до ше к Ње му 

сли је па, и мо ља ху Га да га се до так не.
23. И узев ши за ру ку сли је по га из ве де га 

на по ље из се ла, и пљу нув ши му у очи мет ну 
ру ке на њ, и за пи та га ви ди ли што.
24. И по гле дав ши ре че: Ви дим љу де гдје 

иду као др ва.
25. И по том опет мет ну му ру ке на очи, 

и ре че му да по гле да: И ис ци је ли се, и ви-
дје све ли је по.
26. И по сла га ку ћи ње го вој го во ре ћи: Не 

ула зи у се ло, ни ти ка зуј ко ме у се лу.
27. И изи ђе *Исус и †уче ни ци Ње го ви у 

се ла око Ће са ри је Фи ли по ве; и пу тем пи-
та ше уче ни ке сво је го во ре ћи им: Ко го-
во ре љу ди да сам Ја? *Мат. 16,13. †Лу ка 9,18.
28. А они од го во ри ше: *Јо ван Кр сти тељ; 

дру ги: Или ја; а дру ги: Ко ји од про ро ка.
*Мат. 14,2.

29. А Он им ре че: А ви шта ми сли те ко 
сам Ја? А *Пе тар од го ва ра ју ћи ре че Му: 
Ти си †Хри стос. *Мат. 16,16. †Јо ван 1,41.
30. И за при је ти им да ни ком не ка зу ју за 

Ње га.

31. И по че их учи ти да Си ну Чо вје чи је му 
ва ља мно го по стра да ти, и да ће Га окри-
ви ти *стар је ши не и гла ва ри све ште нич ки 
и књи жев ни ци, и да ће Га уби ти, и тре ћи 
дан да ће уста ти. *Лу ка 9,22.
32. И го во ра ше о том не устру ча ва ју ћи 

се. И Пе тар узе Га и по че Га од вра ћа ти.
33. А Он обр нув ши се и по гле дав ши на 

уче ни ке сво је за при је ти Пе тру го во ре ћи: 
Иди од ме не со то но; јер ти не ми слиш 
што је Бо жи је не го што је људ ско.
34. И до звав ши на род с *уче ни ци ма сво-

ји ма ре че им: Ко хо ће за Мном да иде не ка се 
од ре че се бе и узме крст свој, и за Мном иде.

*Мат. 16,24.
35. Јер ко хо ће *ду шу сво ју да са чу ва, из-

гу би ће је; а ко из гу би ду шу сво ју Ме не 
ра ди и †Је ван ђе ља онај ће је са чу ва ти.

*Мат. 10,39. †1.Кор. 9,23.
36. Јер ка ква је ко рист чо вје ку ако за до-

би је сав сви јет, а ду ши сво јој на у ди?
37. Или ка кав ће от куп да ти чо вјек за 
ду шу сво ју? живот
38. Јер ко се *по сти ди Ме не и Мо ји јех 

ри је чи у ро ду ово ме пре љу бо твор но ме 
и гр је шном, и Син ће се Чо вје чиј по сти-
дје ти ње га кад до ђе у сла ви Оца сво је га с 
†ан ђе ли ма све ти ма. *Лу ка 9,26. †Лу ка 12,9.

Христово преображење. Исцјељење 
човјека с духом нечистијем. Друго 

прорицање страдања. Борба за 
првенство. Понижени ће се узвисити. 

Треба се чувати саблазни.

9.И ре че им: За и ста вам ка жем: Има ју 
не ки ме ђу ови ма што сто је ов-

дје ко ји не ће оку си ти смр ти док не ви де 
*цар ство Бо жи је да до ђе у си ли.

*Мат. 16,28.
2. И по сли је шест да на узе Исус Пе тра 

и Ја ко ва и Јо ва на и из ве де их на го ру ви-
со ку са ме; и пре о бра зи се пред њи ма.
3. И ха љи не Ње го ве по ста до ше сјај не и 

вр ло би је ле као сни јег, као што не мо же 
бје ли ља уби је ли ти на зе мљи.
4. И ука за им се Или ја с Мој си јем гдје се 

раз го ва ра ху с Ису сом.
5. И Пе тар од го ва ра ју ћи ре че Ису су: 

Ра ви, до бро нам је ов дје би ти; и да на чи-
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ни мо три сје ни це: Те би јед ну и Мој си ју 
јед ну и Или ји јед ну.
6. Јер не зна ди ја ше шта го во ри; јер би-

ја ху вр ло упла ше ни.
7. И по ста де облак те их за кло ни; и до ђе 

глас из обла ка го во ре ћи: Ово је Син Мој 
љу ба зни; Ње га по слу шај те.
8. И ује дан пут по гле дав ши ни ко га не ви-

дје ше осим Ису са са ма са со бом.
9. А кад си ла жа ху с го ре за при је ти им да 

ни ком не ка зу ју шта су ви дје ли, док Син 
Чо вје чиј не уста не из мр тви јех.
10. И *ри јеч за др жа ше у се би пи та ју ћи 

је дан дру го га: Шта то зна чи уста ти из 
мр тви јех? *Дан. 7,28.
11. И пи та ху Га го во ре ћи: Ка ко го во ре 

књи жев ни ци да *Или ја тре ба нај при је да 
до ђе? *Мал. 4,5.
12. А Он од го ва ра ју ћи ре че им: *Или ја ће 

до ћи нај при је, и уре ди ти све; али и Син 
Чо вје чиј тре ба да мно го по стра да и да се 
по ни зи, као што је пи са но. *Мат. 17,11.
13. Али вам ка жем да је и *Или ја до шао и 

учи ни ше с њим шта хтје до ше као што је 
пи са но за ње га. *Мат. 11,14.
14. И до шав ши к уче ни ци ма сво ји јем ви-

дје на род мно ги око њих и књи жев ни ке 
гдје се пре пи ру с њи ма.
15. И од мах ви дјев ши Га сав на род уп-

ла ши се и при тр чав ши по здра вља ху Га.
16. И упи та књи жев ни ке: Шта се пре пи-

ре те с њи ма?
17. И од го ва ра ју ћи је дан од на ро да ре че: 

*Учи те љу, до ве дох к Те би си на сво је га у 
ко ме је дух ни јем. *Лу ка 9,38.
18. И сва ки пут кад га ухва ти ло ми га, и 

пје ну ба ца и шкр гу ће зу би ма; и су ши се. 
И ре кох уче ни ци ма Тво ји јем да га ис тје-
ра ју; и не мо го ше.
19. А Он од го ва ра ју ћи му ре че: О ро де 

не вјер ни, до кле ћу с ва ма би ти, до кле ћу 
вас тр пље ти? До ве ди те га к Ме ни.
20. И до ве до ше га к Ње му; и кад га ви дје 

од  мах га дух *ста де ло ми ти; и па днув ши на 
зе мљу ва ља ше се ба ца ју ћи пје ну. *Лу ка 9,42.
21. И упи та оца ње го ва: Ко ли ко има вре-

ме на ка ко му се то до го ди ло? А он ре че: 
Из дје тињ ства.

22. И мно го пу та ба ца га у ва тру и у во ду 
да га по гу би; не го ако што мо жеш по мо зи 
нам, сми луј се на нас.
23. А *Исус ре че му: Ако мо жеш вје ро-

ва ти: Све је мо гу ће оно ме ко ји вје ру је.
*Мат. 17,20.

24. И од мах по ви кав ши отац дје ти њи (са 
су за ма) го во ра ше: Вје ру јем, Го спо де, по-
мо зи мо је му не вјер ју.
25. А *Исус ви де ћи да се стје че на род за-

при је ти ду ху не чи сто ме го во ре ћи му: 
†Ду ше ни је ми и глу хи! Ја ти за по ви је дам, 
изи ђи из ње га и ви ше не ула зи у ње га.

*Мар. 1,25. †Мар. 5,8.
26. И по ви кав ши и из ло мив ши га вр ло 

изи ђе; и учи ни се као мр тав та ко да мно ги 
го во ра ху: Умри је.
27. А Исус узев ши га за ру ку по ди же га; 

и уста.
28. И кад уђе у ку ћу пи та ху га *уче ни ци 

Ње го ви на са мо: За што га ми не мо го смо 
ис тје ра ти? *Мат. 17,19.
29. И ре че им: Овај се род ни чим не мо же 

ис тје ра ти до мо ли твом и по стом.
30. И из и шав ши одан де иђа ху кроз Га ли-

ле ју; и не шћа ди ја ше да ко до зна,
31. Јер уча ше уче ни ке сво је, и го во ра ше 

им да ће се Син Чо вје чиј пре да ти у ру ке 
људ ске, и уби ће Га, и по што Га уби ју ус-
та ће тре ћи дан.
32. А они не ра зу ми је ва ху ри је чи, и не 

сме ди ја ху да Га за пи та ју.
33. И до ђе у Ка пер на ум, и кад бје ше у 

ку ћи за пи та их: Шта се пре пи ра сте пу тем 
ме ђу со бом?
34. А они му ча ху; јер се пу тем пре пи-

ра ше ме ђу со бом ко је нај ве ћи. ћутаху
35. И сје дав ши до зва Два на е сто ри цу и 

ре че им: Ко ји хо ће да бу де пр ви не ка бу де 
од сви ју нај зад њи и сви ма слу га.
36. И узев ши ди је те мет ну га ме ђу њих и 

за гр лив ши га ре че им:
37. Ко јед но ова к во ди је те при ми у име 

Мо је, Ме не при ма; а ко Ме не при ми, не 
при  ма Ме не не го Оно га ко ји је Ме не 
по слао.
38. Од го во ри Му Јо ван го во ре ћи: Учи-

те љу, ви дје смо јед но га гдје име ном Тво ји-
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јем из го ни ђа во ле ко ји не иде за на ма: И 
за бра ни смо му, јер не иде за на ма.
39. А Исус ре че: Не бра ни те му; јер не ма 

ни ко га ко ји би име ном Мо ји јем чу до чи-
нио да мо же бр зо зло го во ри ти за Мном.
40. Јер ко ни је про тив вас с ва ма је.
41. Јер ко вас на по ји *ча шом во де у име 

Мо је, за то што сте Хри сто ви, за и ста вам 
ка жем: Не ће му про па сти пла та. *Мат. 10,42.
42. А ко ји са бла зни јед но га од ови јех *ма -

ли  јех ко ји вје ру ју у Ме не, бо ље би му би ло 
да се обје си ка мен во де нич ни о вра ту ње-
го ву и да се ба ци у мо ре. *Мат. 18,6.
43. И ако те ру ка тво ја са бла жња ва, от си-

је ци је: Бо ље ти је без ру ке у жи вот ући, 
не го ли с обје ру ке ући у па као, у огањ 
вјеч ни, гехену
44. (Гдје црв њи хов не уми ре, и огањ се 

не га си).
45. И ако те но га тво ја са бла жња ва, от-

си је ци је: Бо ље ти је ући у жи вот хро му, 
не го ли с дви је но ге да те ба це у *па као, у 
огањ вјеч ни, *гехену
46. Гдје црв њи хов не уми ре, и огањ се не 

га си.
47. Ако те и око тво је са бла жња ва, ис-

ко пај га: Бо ље ти је с јед ни јем оком ући 
у цар ство Бо жи је, не го ли с два ока да те 
ба це у па као ог ње ни,
48. Гдје *црв њи хов не уми ре, и огањ се 

не га си. *Иса. 66,24.
49. Јер ће се сва ки ог њем по со ли ти, и сва ка 

ће се *жр тва со љу по со ли ти. *Је зек. 43,24.
50. До бра је со; али ако со бу де не сла на, 

чим ће се осо ли ти? Имај те со у се би, и 
мир имај те ме ђу со бом.

О разводу брака. Христос благосиља 
дјецу. Богати младић. Треће прорицање о 
страдању. Синови Зеведејеви. Вартимеј.

10.И устав ши одан де до ђе у око-
ли не *ју деј ске пре ко †Јор да-

на, и сте че се опет на род к Ње му; и као 
што оби чај има ше, опет их уча ше.

*Мат. 19,1. †Јо ван 10,40.
2. И при сту пив ши фа ри се ји упи та ше ку-

ша ју ћи Га: Мо же ли чо вјек пу сти ти же ну?
3. А Он од го ва ра ју ћи ре че им: Шта вам 

за по ви је да Мој си је?

4. А они ре ко ше: Мој си је до пу сти да јој 
се да рас пу сна књи га и да се пу сти.
5. И од го ва ра ју ћи Исус ре че им: По 

твр ђи ва ше га ср ца на пи са вам он за по-
ви јест ову.
6. А у по чет ку ства ра ња *му жа и же ну 

ство рио их је Бог. *1. Мој. 1,27.
7. За то оста ви чо вјек оца сво је га и ма тер 

и при ли је пи се к же ни сво јој,
8. И бу ду дво је јед но ти је ло. Та ко ни је су 

ви ше дво је не го јед но ти је ло.
9. А што је Бог са ста вио чо вјек да не 

ра ста вља.
10. И у ку ћи опет за пи та ше Га за то уче-

ни ци Ње го ви.
11. И ре че им: Ко ји пу сти *же ну и оже ни 

се дру гом, чи ни †пре љу бу са њом.
*Мат. 5,32. †Мат. 19,9.

12. И ако же на оста ви му жа сво је га и 
по ђе за дру го га, чи ни пре љу бу.
13. И до но ша ху к Ње му *дје цу да их се до-

так не; а †уче ни ци бра ња ху они ма што их 
до но ша ху. *Мат. 19,13. †Лу ка 18,15.
14. А *Исус ви дјев ши ра ср ди се и ре че 

им: Пу сти те †дје цу не ка до ла зе к Ме ни, 
и не бра ни те им; јер је та к ви јех ‡цар ство 
Бо жи је. *Мат. 19,14. †Лу ка 18,16. ‡Мат. 18,4.
15. За и ста вам ка жем: Ко ји не при ми 

*цар ства Бо жи је га као ди је те, не ће ући у 
ње га. *Мат. 18,3.
16. И за гр лив ши их мет ну на њих ру ке те 

их бла го сло ви.
17. И кад изи ђе на пут, при тр ча не ко, и 

клек нув ши на ко ље на пред Њим пи та ше 
га: *Учи те љу †бла ги, шта ми тре ба чи-
ни ти да до би јем жи вот вјеч ни?

*Мат. 19,16. †Лу ка 18,18.
18. А Исус ре че му: Што ме зо веш бла ги-

јем? Ни ко ни је благ осим јед но га Бо га.
19. За по ви је сти знаш: Не чи ни пре љу бе; 

не убиј; не укра ди; не свје до чи ла жно; не 
чи ни не прав де ни ко ме; по штуј оца сво-
је га и ма тер.
20. А он од го ва ра ју ћи ре че Му: Учи те љу, 

све сам ово са чу вао од мла до сти сво је.
21. А Исус по гле дав ши на њ, оми ље Му, и 

ре че му: Још ти јед но не до ста је: Иди про-
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дај све што имаш и по дај си ро ма си ма; и 
има ћеш *бла го на не бу; и до ђи те хај де за 
Мном узев ши крст. *Мат. 6,19.
22. А он по ста зло во љан од ове ри је чи, и 

оти де жа ло стан; јер би ја ше вр ло бо гат.
23. И по гле дав ши *Исус ре че уче ни ци ма 

сво ји ма: Ка ко је те шко бо га ти ма ући у 
†Цар ство не бе ско! *Мат. 19,23. †Лу ка 18,24.
24. А уче ни ци се упла ши ше од ри је чи Ње-

го ви јех. А Исус опет од го ва ра ју ћи ре че им: 
*Дје цо, ка ко је те шко они ма ко ји се узда ју у 
сво је †бо гат ство ући у цар ство Бо жи је!

*Псал. 17,14. †Псал. 52,7.
25. Лак ше је ка ми ли про ћи кроз иг-

ле не уши не го ли бо га то ме ући у цар-
ство Бо жи је.
26. А они се вр ло ди вља ху го во ре ћи у 

се би: Ко се, да кле, мо же спа сти?
27. А *Исус по гле дав ши на њих ре че: Љу-

ди ма је не мо гу ће, али ни је Бо гу; јер је све 
мо гу ће Бо гу. *Мат. 19,26.
28. А *Пе тар Му по че го во ри ти: Ето ми смо 

оста ви ли све, и за То бом иде мо. *Мат. 19,27.
29. А Исус од го ва ра ју ћи ре че: За и ста вам 

ка жем: Не ма ни ко га ко ји је оста вио ку ћу, 
или бра ћу, или се стре, или оца, или ма-
тер, или же ну, или дје цу, или зе мљу, Ме не 
ра ди и Је ван ђе ља ра ди,
30. А да не ће при ми ти сад у ово ври је ме 

сто пу та оно ли ко ку ћа, и бра ће, и се ста ра, 
и ота ца, и ма те ра, и дје це, и зе мље, у про го-
ње њу, а на оно ме сви је ту жи вот вјеч ни.
31. Али ће мно ги пр ви би ти по сљед њи, и 

по сљед њи пр ви.
32. А кад иђа ху пу тем у *Је ру са лим, Исус 

иђа ше пред њи ма, а они се чу ђа ху, и за 
Њим иђа ху са стра хом. И узев ши опет 
Два на е сто ри цу по че им ка зи ва ти шта ће 
би ти од Ње га: *Мат. 20,17.
33. Ево иде мо у Је ру са лим, и Син Чо вје-

чији пре да ће се гла ва ри ма све ште нич-
ки јем и књи жев ни ци ма и осу ди ће Га на 
смрт, и пре да ће га не зна бо шци ма;
34. И на ру га ће Му се, и би ће Га, и по пљу-

ва ће Га, и уби ће Га, и тре ћи дан ус та ће.
35. И пред Ње га до ђо ше Ја ков и Јо ван, си-

но  ви Зе ве де је ви, го во ре ћи: Учи те љу, хо ће-
 мо да нам учи ниш за што ће мо Те мо ли ти.

36. А Он ре че: Шта хо ће те да вам учи ним?
37. А они Му ре ко ше: Дај нам да сје дне мо 

је дан с де сне стра не Те би а дру ги с ли је ве, 
у сла ви Тво јој.
38. А Исус им ре че: Не зна те шта иште те; 

мо же те ли пи ти ча шу ко ју Ја пи јем, и кр-
сти ти се кр ште њем ко ји јем се Ја кр стим?
39. А они Му ре ко ше: Мо же мо. А Исус 

ре че им: Ча шу, да кле, ко ју Ја пи јем ис пи-
ће те; и кр ште њем ко ји јем се Ја кр стим кр-
сти ће те се;
40. Али да сје дне те с де сне стра не Ме ни 

и с ли је ве, не мо гу Ја да ти не го ко ји ма је 
уго то вље но.
41. И чув ши то де се то ри ца по че ше се ср-

ди ти на Ја ко ва и на Јо ва на.
42. А Исус до звав ши их ре че им: Зна те да 

кне зо ви на род ни вла да ју на ро дом и по-
гла ва ри ње го ви упра вља ју њим.
43. Али ме ђу ва ма да не бу де та ко; не го 

ко ји хо ће да бу де ве ћи ме ђу ва ма, да вам 
слу жи.
44. И ко ји хо ће пр ви ме ђу ва ма да бу де, 

да бу де сви ма слу га.
45. Јер Син Чо вје чиј ни је до шао да Му 

слу же не го да слу жи, и да да *ду шу сво ју 
у от куп за мно ге. *Иса. 53,10.
46. И до ђо ше у Је ри хон. И кад из ла жа ше 

из *Је ри хо на, Он и уче ни ци Ње го ви и на-
род мно ги, син Ти ме јев Вар ти меј сли је пи 
сје ђа ше крај пу та и про ша ше. *Мат. 20,29.
47. И чув ши да је то *Исус На за ре ћа нин 

ста де ви ка ти и го во ри ти: Си не Да ви дов 
Ису се, по ми луј ме! *От кр. 22,16.
48. И при је ћа ху му мно ги да ућу ти, а он 

још већ ма ви ка ше: Си не Да ви дов, по ми-
луј ме!
49. И став ши Исус ре че да га зов ну. И 

зов ну ше сли јеп ца го во ре ћи му: Не бој се; 
уста ни, зо ве те.
50. А он зба цив ши са се бе ха љи не сво је 

уста де, и до ђе к Ису су.
51. И од го ва ра ју ћи ре че му Исус: Шта 

ћеш да ти учи ним? А сли је пи ре че му: Ра-
ву ни, да про гле дам.
52. А Исус ре че му: Иди, вје ра тво ја по-

мо же ти. И од мах про гле да, и оти де пу тем 
за Ису сом.
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Исус улази у Јерусалим, проклиње 
смокву, чисти Храм, препоручује вјеру, 

молитву и праштање. Брани своју власт.

11.И кад се при бли жи к *Је ру са ли-
му, к †Вит фа ги и Ви та ни ји, 

код го ре Ма слин ске, по сла дво ји цу од уче-
ни ка сво ји јех *Дје ла 1,12; Мат. 21,1. †Лу ка 19,29.
2. И ре че им: Иди те у се ло што је пре ма 

ва ма, и од мах ка ко уђе те у ње га на ћи ће те 
ма га ре при ве за но, на ко је ни ко од љу ди 
ни је усје дао; одри је ши те га и до ве ди те.
3. И ако вам ко ре че: Шта то чи ни те? ка-

жи те: Тре ба Го спо ду; и од мах ће га по-
сла ти амо.
4. А они оти до ше, и на ђо ше ма га ре при-

ве за но код вра та на по љу на рас кр шћу, и 
одри је ши ше га.
5. И не ки од они јех што ста ја ху он дје ре-

ко ше им: За што дри је ши те ма га ре?
6. А они ре ко ше им као што им за по вје ди 

Исус; и оста ви ше их.
7. И до ве до ше ма га ре к Ису су, и мет ну ше 

на њ ха љи не сво је; и усје де на њ.
8. А мно ги про стри је ше ха љи не сво је по 

пу ту; а јед ни ре за ху гра ње од др ве та, и 
про сти ра ху по пу ту.
9. А ко ји иђа ху пред Њим и за Њим, ви-

ка ху го во ре ћи: Оса на, бла го сло вен ко ји 
иде у име Го спод ње! спаси нас
10. Бла го сло ве но цар ство оца на ше га 

Да ви да ко је иде у име *Го спод ње! †Оса на 
на ви си ни! *Лу ка 13,35.  †Псал. 118,26.
11. И уђе *Исус у Је ру са лим, и у цр кву; и 

про мо трив ши све, кад би уве че, изи ђе у 
Ви та ни ју с Два на е сто ри цом. *Мат. 21,12.
12. И сју тра дан кад изи ђо ше из Ви та-

ни је, оглад ње.
13. И ви дјев ши из да ле ка смо кву с ли-

шћем до ђе не би ли што на шао на њој; и 
до шав ши к њој ни шта не на ђе осим ли-
шћа; јер још не бје ше ври је ме смо ква ма.
14. И од го ва ра ју ћи Исус ре че јој: Да от-

сад од те бе ни ко не је де ро да до ви је ка. И 
слу ша ху уче ни ци Ње го ви.
15. И до ђо ше опет у Је ру са лим; и ушав ши 

Исус у *цр кву ста де из го ни ти оне ко ји 
про да ва ху и ку по ва ху по цр кви; и ис пре-
ме та тр пе зе они јех што ми је ња ху нов це, 
и клу пе они јех што про да ва ху го лу бо ве.

*Лу ка 19,45. столове

16. И не да ди ја ше да ко про не се су да 
кроз цр кву.
17. И уча ше го во ре ћи им: Ни је ли пи-

са но: Дом Мој не ка се зо ве дом *мо ли тве 
сви ма на ро ди ма? А ви на чи ни сте од ње га 
хај дуч ку †пе ћи ну. *Иса. 56,7. †Јер. 7,11.
18. И чу ше књи жев ни ци и гла ва ри *све-

ште нич ки, и тра жа ху ка ко би Га по гу-
би ли; јер Га се бо ја ху; јер се сав на род чу-
ђа ше на у ци Ње го вој. *Мат. 21,45.
19. И кад би уве че изи ђе на по ље из гра да.
20. И ују тру про ла зе ћи ви дје ше *смо кву 

гдје се по су ши ла из ко ри је на. *Мат. 21,19.
21. И опо ме нув ши се Пе тар ре че Му: Ра ви, 

гле, смо ква што си је про клео по су ши ла се.
22. И од го ва ра ју ћи Исус ре че им:
23. Имај те вје ру Бо жи ју; јер вам за и ста 

ка жем: Ако ко ре че го ри овој: Диг ни се и 
ба ци се у мо ре, и не по сум ња у ср цу сво-
је му, не го уз вје ру је да ће би ти као што го-
во ри: Би ће му што год ре че.
24. За то вам ка жем: Све што иште те у 

сво јој *мо ли тви вје руј те да ће те при ми ти; 
и би ће вам. *Мат. 21,22.
25. И кад сто ји те на мо ли тви, пра штај те 

ако што има те на ко га: Да и Отац ваш, 
ко ји је на Не бе си ма, опро сти ва ма по гр-
је шке ва ше.
26. Ако ли пак ви не опра шта те, ни Отац 

ваш ко ји је на Не бе си ма не ће опро сти ти 
ва ма по гр је ша ка ва ши јех.
27. И до ђо ше опет у Је ру са лим; и кад 

хо ђа ше по *цр кви до ђо ше к Ње му гла-
ва ри †све ште нич ки и књи жев ни ци и 
стар је ши не, *Мат. 21,23. †Лу ка 20,1.
28. И ре ко ше му: Ка квом вла сти то чи-

ниш? И ко Ти да де власт ту, да то чи ниш?
29. А Исус од го ва ра ју ћи ре че им: И Ја ћу 

вас да упи там јед ну ри јеч, и од го во ри те Ми; 
па ћу вам ка за ти ка квом вла сти ово чи ним.
30. Кр ште ње Јо ва но во или би с Не ба или 

од љу ди? Од го во ри те Ми.
31. И ми шља ху у се би го во ре ћи: Ако ре-

че мо: с Не ба; ре ћи ће: За што му, да кле, не 
вје ро ва сте?
32. Ако ли ре че мо: Од љу ди; бо ји мо се 

на ро да; јер сви ми шља ху за *Јо ва на да за-
и ста про рок бје ше. *Мар. 6,20.

С
И

Л
А
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33. И од го ва ра ју ћи ре ко ше Ису су: Не 
зна мо. И Исус од го ва ра ју ћи ре че њи ма: 
Ни Ја ва ма не ћу ка за ти ка квом вла сти 
ово чи ним.

Прича о виноградарима. Питање о 
давању пореза, о васкрсењу мртвијех 

и о највећој заповијести. Давидов 
Син и Господ. Треба се чувати 

књижевника! Удовичина лепта.

12.И по че им го во ри ти у при ча-
ма: По са ди *чо вјек †ви но-

град, и огра ди пло том, и ис ко па пив ни цу, 
и на чи ни ку лу, и да де га ви но гра да ри ма, 
па оти де. *Мат. 21,33. †Пјес. 8,11.
2. И кад до ђе ври је ме, по сла к ви но гра-

да ри ма слу гу да при ми од ви но гра да ра од 
ро да ви но град ско га.
3. А они ухва тив ши слу гу из би ше га, и 

по сла ше пра зна.
4. И опет по сла к њи ма дру го га слу гу; и 

оно га би ше ка ме њем и раз би ше му гла ву, 
и по сла ше га сра мот на.
5. И опет по сла дру го га; и оно га уби ше; и 

мно ге дру ге, јед не из би ше а јед не по би ше.
6. Још, да кле, има ше је ди но га сво је га ми-

лог си на, по сла и ње га нај по сли је к њи ма 
го во ре ћи: По сти дје ће се си на мо је га.
7. А ви но гра да ри ре ко ше у се би: Ово је 

на сљед ник, хо ди те да га уби је мо, и на ма 
ће оста ти оче ви на ње го ва.
8. И ухва ти ше га, и уби ше, и из ба ци ше га 

на по ље из ви но гра да.
9. Шта ће, да кле, учи ни ти го спо дар од 

ви но гра да? До ћи ће и по гу би ће ви но гра-
да ре, и да ће ви но град дру ги ма.
10. Зар ни је сте чи та ли у Пи сму ово: Ка-

мен ко ји од ба ци ше зи да ри, онај *по ста 
гла ва од угла; *Псал. 118,22.
11. То би од Го спо да и див но је у на ши-

јем очи ма?
12. И гле да ху да Га ухва те, али се по бо-

ја ше на ро да; јер ра зу мје ше да за њих го-
во ри при чу; и оста вив ши Га оти до ше.
13. И по сла ше к Ње му не ке од *фа ри се ја 

и иро до ва ца да би Га ухва ти ли у ри је чи.
*Мат. 22,15.

14. А они до шав ши ре ко ше Му: *Учи-
те љу, зна мо да си исти нит, и да не ма риш 
ни за ко га; јер не гле даш ко је ко, не го за и-
ста пу ту Бо жи је му учиш; тре ба ли ће са ру 

да ва ти ха рач или не? Хо ће мо ли да ти 
или да не да мо? *Лу ка 20,21. порез
15. А Он зна ју ћи њи хо во ли це мјер је ре че 

им: Што ме ку ша те? До не си те ми но вац да 
ви дим. Тиберијев порески динар 4,55 г сребра
16. А они до не со ше. И ре че им: Чији је 

образ овај и нат пис? А они Му ре ко ше: 
Ће са рев.
17. И од го ва ра ју ћи Исус ре че им: По-

дај те ће са ре во ће са ру, и Бо жи је Бо гу. И 
чу ди ше Му се. задивише
18. И до ђо ше к Ње му *са ду ке ји ко ји ка жу 

да не ма †вас кр се ни ја, и за пи та ше Га го во-
ре ћи: *Мат. 22,23. †Лу ка 20,27.
19. Учи те љу, Мој си је нам на пи са: Ако 

ко  ме брат умре и оста ви *же ну а †дје це не 
ос та  ви, да брат ње гов узме же ну ње го ву и 
да по диг не потомство бра ту сво је му.

*1.Мој. 38,8. †5.Мој. 25,5.
20. Се дам бра ће бје ше: И пр ви узе же ну, 

и умри је без по ро да.
21. И дру ги узе је, и умри је, и ни он не 

оста ви по ро да; та ко и тре ћи.
22. И узе ше је сед мо ри ца, и не оста ви ше 

по ро да. А по сли је сви ју умри је и же на.
23. О вас кр се ни ју, да кле, кад уста ну ко га 

ће од њих би ти же на? јер је за сед мо ри-
цом би ла.
24. И од го ва ра ју ћи Исус ре че им: За то ли 

се ви ва ра те што не зна те Пи сма ни си ле 
Бо жи је?
25. Јер кад из мр тви јех уста ну, ни ти ће се 

же ни ти ни уда ва ти, не го су као *ан ђе ли 
на не бе си ма. *Мат. 22,30.
26. А за мр тве да уста ју ни је сте ли чи та ли 

у књи га ма Мој си је ви јем ка ко му ре че Бог 
код ку пи не го во ре ћи: Ја сам Бог *Авра а-
мов, и Бог †Иса ков, и Бог Ја ко вљев?

*Мат. 22,32. †2.Мој. 3,6.
27. Ни је Бог Бог мр тви јех, не го Бог жи-

ви јех. Ви се, да кле, вр ло ва ра те.
28. И при сту пи је дан од књи жев ни ка 

ко ји их слу ша ше ка ко се пре пи ру, и ви дје 
да им до бро од го ва ра, и за пи та га: Ко ја је 
пр ва за по ви јест од сви ју?
29. А *Исус од го во ри му: Пр ва је за по ви-

јест од сви ју: Чуј Изра и љу, †Го спод је Бог 
наш Го спод је ди ни; *Мар. 12,29. †5.Мој. 6,4.
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30. И љу би Го спо да Бо га сво је га сви јем 
ср цем сво ји јем и свом ду шом сво јом и 
сви јем умом сво ји јем и свом сна гом сво-
јом. Ово је пр ва за по ви јест.
31. И дру га је као и ова: Љу би *бли жње га 

сво је га као са мо га се бе. Дру ге за по ви је-
сти ве ће од ови јех не ма. *3.Мој. 19,18.
32. И ре че Му књи жев ник: До бро, Учи-

те љу! пра во си ка зао да је је дан Бог, и 
не ма дру го га осим Ње га;
33. И љу би ти Га сви јем ср цем и сви јем 

ра зу мом и свом ду шом и свом сна гом, и 
љу би ти бли жње га као са мо га се бе, ве ће је 
од сви ју жр та ва и при ло га.
34. А Исус ви дјев ши ка ко па мет но од го во-

 ри ре че му: Ни је си да ле ко од цар ства Бо-
жи је га. И ни ко ви ше не сми ја ше да Га за-
пи та.
35. И од го во ри *Исус и ре че уче ћи у цр-

кви: Ка ко го во ре књи жев ни ци да је †Хри-
стос Син Да ви дов? *Мат. 22,41. †Лу ка 20,41.
36. Јер сам Да вид ка за Ду хом Све ти јем: Ре-

 че *Го спод Го спо ду мо је му: сје ди Ме ни с де-
сне стра не, док по ло жим не при ја те ље Тво је 
за под нож је но га ма Тво ји ма. *Псал. 110,1.
37. Сам, да кле, Да вид на зи ва га Го спо-

дом, и от ку да му је син? И мно ги на род 
слу ша ше Га с ра до шћу.
38. И го во ра ше им у на у ци сво јој: Чу вај те 

се књи жев ни ка ко ји иду у ду гач ки јем ха љи-
на ма, и тра же да им се кла ња по ули ца ма,
39. И пр ви јех мје ста по збор ни ца ма, и 

за че ља на го зба ма.
40. Ови што је ду ку ће удо вич ке, и ла жно се 

мо ле Бо гу ду го, би ће још већ ма осу ђе ни.
41. И сје дав ши Исус пре ма Бо жи јој ха зни 

гле  да ше ка ко на род ме ће нов це у Бо жи ју 
ха зну. И мно ги *бо га ти ме та ху мно го.

ризницу  *Лу ка 21,1.
42. И до шав ши јед на си ро ма шна удо-

ви ца мет ну дви је леп те, ко је чи не је дан 
ко дрант. новац најмање вредности
43. И до звав ши уче ни ке сво је ре че им: 

За и ста вам ка жем: Ова си ро ма шна удо-
ви ца мет ну ви ше од сви ју ко ји ме ћу у Бо-
жи ју ха зну.
44. Јер сви мет ну ше од су ви шка сво је га; 

а она од си ро ти ње сво је мет ну све што 
има ше, сву хра ну сво ју.

Исусов говор о разорењу Јерусалима 
и о својој будућој слави. Савјети и 

опомене, особито о стражењу.

13.И кад из ла жа ше из *цр кве ре че 
му је дан од уче ни ка ње го ви-

јех: Учи те љу, гле ка кво је ка ме ње, и ка ква 
гра ђе ви на! *Мат. 24,1.
2. И од го ва ра ју ћи Исус ре че му: Ви диш 

ли ове ве ли ке гра ђе ви не? Ни ка мен на ка-
ме ну не ће ов дје оста ти ко ји се не ће раз-
мет ну ти.
3. И кад сје ђа ше на го ри Ма слин ској 

пре ма цр кви, пи та ху га са ма Пе тар и Ја-
ков и Јо ван и Ан дри ја:
4. Ка жи нам кад ће то би ти? И ка кав ће 

знак би ти кад ће се то све свр ши ти?
5. А Исус од го ва ра ју ћи им по че го во-

ри ти: Чу вај те се да вас ко не пре ва ри.
6. Јер ће мно ги до ћи у Мо је име го во-

ре ћи: Ја сам; и мно ге ће пре ва ри ти.
7. А кад чу је те ра то ве и гла со ве о ра то-

ви ма, не пла ши те се; јер тре ба да то бу де; 
али то још ни је по сље дак.
8. Ус та ће на род на на род и цар ство на цар-

ство; и зе мља ће се тре сти по сви је ту; и би ће 
гла ди (и бу не). То је по че так стра да њу.
9. А ви се чу вај те; јер ће вас пре да ва ти у 

су до ве и по збор ни ца ма би ће вас, и пред 
кра ље ве и ца ре ве из во ди ће вас Ме не ра ди 
за свје до чан ство њи ма.
10. И у сви ма на ро ди ма тре ба да се нај-

при је про по вје ди *Је ван ђе ље. *Мат. 24,14.
11. А кад вас по ве ду да пре да ју, не бри-

ни те се на при јед шта ће те го во ри ти, ни ти 
ми сли те; не го што вам се да у онај час оно 
го во ри те; јер ви не ће те го во ри ти не го 
Дух Све ти.
12. А пре да ће брат бра та на *смрт и отац 

си  на, и ус та ће дје ца на ро ди те ље и по-
би ће их. *Мат. 10,21.
13. И сви ће омр зну ти на вас име на Мо-

је га ра ди. Али ко ји пре тр пи до кра ја 
бла го ње му.
14. А кад ви ди те мр зост опу шће ња, за 

ко ју го во ри *про рок Да ни ло, да сто ји гдје 
не тре ба, ко ји чи та да ра зу ми је: та да ко ји 
бу ду у †Ју де ји не ка бје же у го ре;

страхоту опустошења *Мат. 24,15. †Лу ка 21,21.
15. И ко ји бу де на кро ву да не си ла зи у ку ћу, 

ни ти да ула зи да узме што из ку ће сво је;
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16. И ко ји бу де у по љу да се не вра ћа на-
траг да узме ха љи ну сво ју.
17. Али те шко труд ни ма и до ји ли ца ма у 

те да не!
18. Не го се мо ли те Бо гу да не бу де бје жан 

ва ша у зи му.
19. Јер ће у да не те би ти не во ља ка к ва 

ни је би ла од по чет ка ства ра ња ко је је Бог 
ство рио до сад, и не ће ни би ти.
20. И да Го спод не скра ти да не ни ко не би 

остао; али ради иза бра ни јех, ко је иза бра, 
скра тио је да не.
21. Та да ако вам ко ре че: Ево ов дје је Хри-

стос; или: Ено он дје; не вје руј те.
22. Јер ће из и ћи ла жни *хри сто си и ла жни 

про ро ци, и по ка за ће зна ке и чу де са да би 
пре ва ри ли, ако бу де мо гу ће, и из бра не.

*Мат. 24,24.
23. Али ви се чу вај те: Ето вам све ка зах 

на при јед.
24. Али у те да не, по сли је те не во ље, 

*Сун це ће по мр ча ти, и Мје сец сво ју свје-
тлост из гу би ти. *Лу ка 21,25.
25. И зви је зде ће спа да ти с не ба и си ле 

не бе ске по кре ну ти се.
26. И та да ће угле да ти Си на Чо вје чи је га 

гдје иде на обла ци ма са си лом и сла вом 
ве ли ком.
27. И та да ће по сла ти ан ђе ле сво је и са-

бра ће из бра не сво је од че ти ри вје тра, од 
кра ја зе мље до кра ја не ба.
28. А од смо кве на у чи те се при чи: Кад 

се већ ње зи на гра на по мла ди и ста не ли-
ста ти, зна те да је бли зу ље то.
29. Та ко и ви кад ви ди те ово да се зби ва, 

знај те да је бли зу код вра та.
30. За и ста вам ка жем да овај на ра штај 

не ће про ћи, док се ово све не збу де.
31. Не бо и *зе мља про ћи ће, али ри је чи 

Мо је не ће про ћи. *Иса. 51,6.
32. А о да ну то ме или о ча су ни ко не зна, 

ни ан ђе ли ко ји су на Не бе си ма, ни Син, 
до Отац.
33. Па зи те, стра жи те и мо ли те се Бо гу; 

јер не зна те кад ће ври је ме на ста ти.
34. Као што *чо вјек од ла зе ћи оста ви ку ћу 

сво ју, и да слу га ма сво ји ма власт, и сва-
коме свој по сао; и вра та ру за по вје ди да 
стра жи. *Мат. 25,14.

35. Стра жи те, да кле, јер не зна те кад ће 
до ћи го спо дар од ку ће, или уве че или у 
по но ћи или у пи је тле или ују тру;
36. Да не до ђе из не на да и да вас не на ђе 

а ви спа ва те.
37. А што вам ка жем, сви ма ка жем: 

Стра жи те.

Христово помазање у Витанији. 
Пасхално јагње. Тајна вечера. Борба у 
Гетсиманији. Хватање. Саслушавање, 
заповијест и страдање пред Кајафом. 

Петрово одрицање и кајање.

14.Би ја ху пак још два да на до *Пас-
хе и до да на при је сни јех хље-

бо ва; и тра жа ху гла ва ри †све ште нич ки 
и књи жев ни ци ка ко би Га из при је ва ре 
ухва ти ли и уби ли. *Мат. 26,2. †Јо ван 11,47.
2. Али го во ра ху: Не о пра зни ку, да се не 

би на род по бу нио.
3. И кад би ја ше Он у Ви та ни ји у ку ћи Си-

мо на гу ба во га и сје ђа ше за тр пе зом, до ђе 
же на са скле ни цом мно го цје но га ми ра 
чи сто га нар до ва, и раз бив ши скле ни цу 
ље ва ше му на гла ву.
4. А не ки се ср ђа ху го во ре ћи: За што се то 

ми ро про си па та ко?
5. Јер се мо га ше за њ узе ти ви ше од три ста 

гро ша и да ти си ро ма си ма. И ви ка ху на њу.
6. А Исус ре че: Оста ви те је; шта јој сме-

та те, она учи ни до бро дје ло на Ме ни.
7. Јер си ро ма хе има те сваг да са со бом, и 

кад год хо ће те мо же те им до бро чи ни ти; 
а Ме не не ма те сваг да.
8. Она што мо же, учи ни: Она по ма за на-

при јед ти је ло Мо је за укоп.
9. За и ста вам ка жем: Гдје се год ус про-

по ви је да Је ван ђе ље ово по све му сви је ту, 
ка за ће се и то за спо мен ње зин.
10. И *Ју да Иска ри от ски, је дан од два-

на е сто ри це, оти де ка гла ва ри ма све ште-
нич ки јем да им Га из да. *Мат. 10,4.
11. А они чув ши об ра до ва ше се, и об ре-

ко ше му нов це да ти: и тра жа ше зго ду да 
Га из да.
12. И у пр ви дан при је сни јех *хље бо ва, 

кад кла ху пас ху, ре ко ше Му уче ни ци Ње-
го ви: Гдје ћеш да иде мо да Ти зго то ви мо 
Пас ху да је деш? бесквасних *Мат. 26,17.
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13. И по сла дво ји цу од уче ни ка сво ји јех и 
ре че им: Иди те у град, и сре шће вас чо вјек 
ко ји но си во ду у кр ча гу; иди те за њим,
14. И гдје уђе ка жи те го спо да ру од оне 

ку ће: Учи тељ ве ли: гдје је го сти о ни ца гдје 
ћу је сти *Пас ху с уче ни ци ма сво ји јем?

*3.Мој. 23,5.
15. И он ће вам по ка за ти ве ли ку со бу 

про стр ту го то ву: Он дје нам зго то ви те.
16. И изи ђо ше уче ни ци Ње го ви, и до-

ђо ше у град, и на ђо ше као што им ка за, и 
уго то ви ше Пас ху.
17. И кад би уве че, до ђе са Два на е сто ри цом.
18. И кад сје ђа ху за тр пе зом и је ђа ху, ре че 

Исус: За и ста вам ка жем: Је дан од вас, ко ји 
је де са Мном, из да ће Ме.
19. А они се за бри ну ше, и ста до ше го во-

ри ти је дан за дру ги јем: Да не ја? И дру ги: 
Да не ја?
20. А Он од го ва ра ју ћи ре че им: Је дан 

од Два  на е сто ри це ко ји умо чи са Мном 
у здје лу.
21. Син Чо вје чиј, да кле, иде као што је 

пи са но за Ње га; али те шко оно ме *чо-
вје ку ко ји из да Си на Чо вје чи је га; бо ље би 
му би ло да се ни је ро дио онај чо вјек.

*Мат. 26,24; Зах. 13,7.
22. И кад је ђа ху узе *Исус †хљеб и бла го-

сло вив ши пре ло ми га, и да де им, и ре че: 
Узми те, је ди те; ово је ти је ло Мо је.

*Мат. 26,26. †Лу ка 22,19.
23. И узе ча шу и дав ши хва лу да де им; и 

пи ше из ње сви.
24. И ре че им: Ово је крв Мо ја Но во га за-

вје та ко ја ће се про ли ти за мно ге.
25. За и ста вам ка жем: Ви ше не ћу пи ти од 

ро да ви но град ско га до оно га да на кад ћу 
га пи ти но во га у цар ству Бо жи је му.
26. И от по јав ши хва лу изи ђо ше на го ру 

*Ма слин ску. *Мат. 26,30.
27. И ре че им Исус: Сви ће те се ви са бла-

зни ти о Ме не ову ноћ; јер је пи са но: Уда ри-
 ћу па сти ра и *ов це ће се раз бје ћи. *Зах. 13,7.
28. Али по вас кр се ни ју сво је му Ја идем 

пред ва ма у Га ли ле ју.
29. А *Пе тар му ре че: Ако се и сви са бла-

зне, али ја не ћу. *Јо ван 13,37.
30. И ре че му Исус: За и ста ти ка жем: Но-

ћас док два пут пи је тао не за пје ва, три 
пу та ћеш Ме се од ре ћи.

31. А он још већ ма го во ра ше: Да бих знао 
с То бом и умри је ти не ћу Те се од ре ћи. 
Та ко и сви го во ра ху.
32. И до ђо ше у *се ло ко је се зо ве Гет си ма-

ни ја, и ре че †уче ни ци ма сво ји јем: Сје ди те 
ов дје, док Ја идем да се по мо лим Бо гу.

*Мат. 26,36. †Јо ван 18,1.
33. И узе са со бом Пе тра и Ја ко ва и Јо-

ва на, и за бри ну се и по че ту жи ти.
34. И ре че им: Жа ло сна је *ду ша Мо ја до 

смр  ти; по че кај те ов дје, и стра жи те.
*Иса. 53,12.

35. И оти шав ши ма ло па де на зе мљу, и 
мо ља ше се да би Га ми мо и шао час ако је 
мо гу ће.
36. И го во ра ше: Ава, Оче, све је мо гу ће 

Те би; про не си ча шу ову ми мо Ме не; али 
опет не ка ко Ја хо ћу не го ка ко Ти.
37. И до ђе и на ђе их гдје спа ва ју, и ре че 

Пе тру: Си мо не, зар спа ваш? Не мо жеш 
ли јед но га ча са по стра жи ти?
38. Стра жи те и мо ли те се Бо гу да не пад-

не те у на паст; јер је дух ср чан али је ти-
је ло сла бо.
39. И опет оти шав ши по мо ли се Бо гу оне 

исте ри је чи го во ре ћи.
40. И вра тив ши се на ђе их опет гдје спа-

ва ју; јер им би ја ху очи оте жа ле; и не зна-
ди ја ху шта би Му од го во ри ли.
41. И до ђе тре ћи пут, и ре че им: Јед на ко 

спа  ва те и по чи ва те; до ста је; до ђе час; ево се 
пре да је Син Чо вје чиј у ру ке гр је шни ци ма.
42. Уста ни те да иде мо; ево *из дај ник се 

Мој при бли жи. *Мат. 26,46.
43. И од мах, док Он још го во ра ше, до ђе 

*Ју да, је дан од Два на е сто ри це, и с њим 
љу ди мно ги с но же ви ма и с ко љем од гла-
ва ра све ште нич ки јех и од књи жев ни ка и 
стар је ши на. *Мат. 26,47.
44. И из дај ник Ње гов да де им знак го во-

ре ћи: Ко га ја цје ли вам онај је; др жи те га, 
и во ди те га чу ва ју ћи.
45. И до шав ши од мах при сту пи к Ње му, 

и ре че: Ра ви! Ра ви! И цје ли ва Га.
46. А они мет ну ше ру ке сво је на Њ и ухва-

ти ше Га.
47. А је дан од они јех што ста ја ху он дје 

из ва ди нож те уда ри слу гу по гла ва ра све-
ште нич ко га, и от си је че му ухо.
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48. И од го ва ра ју ћи *Исус ре че им: Као на 
хај ду ка из и шли сте с но же ви ма и с ко љем 
да Ме ухва ти те, *Мат. 26,55.
49. А сва ки дан сам био код вас у цр кви 

и учио, и не ухва ти сте Ме. Али да се збу де 
Пи смо.
50. И оста вив ши Га уче ни ци сви по бје го ше.
51. И за Њим иђа ше не ка кав мла дић огр-

нут плат ном по го лу ти је лу; и ухва ти ше 
оно га мла ди ћа.
52. А он оста вив ши плат но го по бје же 

од њих.
53. И до ве до ше *Ису са к по гла ва ру све-

ште нич ко ме, и сте ко ше се к ње му сви 
гла ва ри †све ште нич ки и књи жев ни ци и 
стар је ши не. *Мат. 26,57. †Јо ван 18,13.
54. И *Пе тар иде за Њим из да ле ка до у 

двор по гла ва ра све ште нич ко га, и сје ђа ше 
са слу га ма, и гри ја ше се код ог ња. *Мар. 14,66.
55. А гла ва ри *све ште нич ки и сва скуп-

шти на тра жа ху на Ису са свје до чан ства 
да Га уби ју; и не на ђо ше; *Мат. 26,59.
56. Јер мно ги свје до ча ху ла жно на Ње га 

и свје до чан ства не би ја ху јед на ка.
57. И јед ни устав ши свје до ча ху на Ње га 

ла жно го во ре ћи:
58. Ми смо чу ли гдје Он го во ри: Ја ћу ра-

зва ли ти ову *цр кву ко ја је ру ка ма на чи-
ње на, и за три да на на чи ни ћу дру гу ко ја 
не ће би ти ру ка ма на чи ње на. *Мар. 15,29.
59. И ни ово свје до чан ство њи хо во не 

би ја ше јед на ко.
60. И устав ши *по гла вар све ште нич ки 

на сри је ду за пи та Ису са го во ре ћи: Зар 
ни шта не од го ва раш што ови на Те бе 
свје до че? *Мат. 26,62.
61. А Он му ча ше и ни шта не од го ва-

ра ше. Опет *по гла вар све ште нич ки за-
пи та и ре че: Је си ли Ти Хри стос, Син 
Бла го сло ве но га? *Мат. 26,63.
62. А *Исус ре че: Је сам; и ви дје ће те Си на 

Чо вје чи је га гдје сје ди с де сне стра не Си ле 
и иде на обла ци ма не бе ски јем. *Дје ла 1,11.
63. А по гла вар све ште нич ки раз дри је 

сво је ха љи не, и ре че: Шта нам тре ба ју 
ви ше свје до ци?
64. Чу сте ху лу на Бо га! Шта ми сли те? А 

они сви ка за ше да је за слу жио смрт.

65. И по че ше јед ни пљу ва ти на Њ, и по кри-
ва ти Му ли це, и ћу ша ти Га, и го во ри ти Му: 
Про ре ци; и слу ге Га би ја ху по обра зи ма.
66. И кад би ја ше *Пе тар до ље на дво ру, 

до ђе јед на од слу шки ња по гла ва ра све-
ште нич ко га, *Мат. 26,58.
67. И ви дјев ши Пе тра гдје се гри је по-

гле да на њ и ре че: И ти си био с Ису сом 
На за ре ћа ни ном.
68. А он се од ре че го во ре ћи: Не знам 

ни ти ра зу ми јем шта ти го во риш. И изи ђе 
на по ље пред двор, и пи је тао за пје ва.
69. И опет кад га ви дје слу шки ња, по че 

го во ри ти они ма што ста ја ху он дје: *Овај 
је од њих. *Мат. 26,71.
70. А он се опет од ри ца ше. И *ма ло за ти-

јем опет они што ста ја ху он дје ре ко ше Пе-
тру: Ва и сти ну си од њих, јер си †Га ли ле јац, 
и го вор ти је она кав. *Мат. 26,73. †Лу ка 22,59.
71. А он се по че кле ти и пре кли ња ти: Не 

знам то га Чо вје ка за ко га ви го во ри те.
72. И дру ги пут за пје ва *пи је тао. И опо-

ме ну се Пе тар ри је чи што му ре че Исус: 
Док пи је тао два пут не за пје ва од ре ћи ћеш 
Ме се три пут. И ста де пла ка ти. *Лу ка 22,61.
Исус пред Пилатом. Осуда. Трнов вијенац. 

Смрт Исусова на крсту. Погреб Исусов.

15.И од мах ују тру учи ни ше ви је-
ћу гла ва ри све ште нич ки са 

стар је ши на ма и књи жев ни ци ма, и сав 
са бор, и све зав ши *Ису са од ве до ше Га и 
пре да до ше Пи ла ту. *Јо ван 18,28.
2. И упи та Га Пи лат: Је си ли Ти цар ју деј-

ски? А Он од го ва ра ју ћи ре че му: Ти ка жеш.
3. И ту жа ху Га гла ва ри све ште нич ки вр ло.
4. А Пи лат опет упи та Га го во ре ћи: Зар 

ни шта не од го ва раш? Гле дај шта свје до че 
на Те бе.
5. Али Исус ви ше не од го во ри ни шта 

та ко да се ди вља ше Пи лат.
6. А о сва ком пра зни ку пу шта ше им по 

јед но га су жња ко га иска ху.
7. А би ја ше је дан за тво рен, по име ну 

Ва ра ва, са сво ји јем дру га ри ма, ко ји су у 
бу ни учи ни ли крв.
8. И по ви кав ши на род ста де иска ти што 

им сваг да чи ња ше.
9. А Пи лат им од го во ри го во ре ћи: Хо-

ће те ли да вам пу стим ца ра ју деј ско га?
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10. Јер зна ди ја ше да су Га из за ви сти пре-
да ли гла ва ри све ште нич ки.
11. Али гла ва ри све ште нич ки под го во-

ри ше на род бо ље Ва ра ву да ишту да им 
пу сти.
12. А Пи лат опет од го ва ра ју ћи ре че им: 

А шта хо ће те да чи ним с ти јем што га зо-
ве те ца рем ју деј ски јем?
13. А они опет по ви ка ше: Расп ни Га.
14. А Пи лат им ре че: А ка кво је зло учи-

нио? А они иза гла са ви ка ху: Расп ни Га.
15. А *Пи лат же ле ћи уго ди ти на ро ду пу-

сти им Ва ра ву, а †Ису са ши бав ши пре-
да де да Га ра зап ну. *Лу ка 23,24. †Јо ван 19,1.
16. А *вој ни ци Га од ве до ше у суд ни цу, и 

са зва ше сву че ту вој ни ка, *Мат. 27,27.
17. И обу ко ше Му скер лет ну ка ба ни цу, и 

опле тав ши ви је нац од тр ња мет ну ше на Њ.
18. И ста до ше Га по здра вља ти го во ре ћи: 

Здра во, ца ре ју деј ски!
19. И би ја ху Га по гла ви тр ском, и пљу-

ва ху на Њ, и па да ју ћи на ко ље на по кла-
ња ху Му се.
20. И кад Му се на ру га ше, сву ко ше с Ње га 

скер лет ну ка ба ни цу, и обу ко ше Га у Ње-
го ве ха љи не и из ве до ше да Га ра зап ну.
21. И на тје ра ше не ко га *Си мо на из Ки ри-

 не, оца Алек сан дро ва и Ру фо ва, ко ји иђа -
 ше из по ља, да Му по не се крст. *Мат. 27,32.
22. И до ве до ше Га на мје сто *Гол го ту, ко је 

ће ре ћи: †Ко штур ни ца.
*Јо ван 19,17. †Лу ка 23,33.

23. И да ва ху Му да пи је ви но са смир ном, 
а Он не узе.
24. И кад Га *ра за пе ше, раз ди је ли ше ха-

љи не Ње го ве ба ца ју ћи коц ке за њих ко ће 
шта узе ти. *Јо ван 19,23.
25. А би ја ше са хат тре ћи кад Га ра за пе ше.
26. И би ја ше нат пис Ње го ве кри ви це на-

пи сан: Цар *ју деј ски. *Мат. 27,37.
27. И с Њим рас пе ше два хај ду ка, јед но га 

с де сне а јед но га с ли је ве стра не Ње му.
28. И из вр ши се Пи смо ко је го во ри: *И 

мет ну ше Га ме ђу зло чин це. *Иса. 53,12.
29. И ко ји про ла жа ху ху ља ху на Њ ма шу ћи 

гла ва ма сво ји ма и го во ре ћи: Аха! Ти што 
*цр кву раз ва љу јеш и за три да на на чи њаш,

*Мар. 14,58.
30. По мо зи сам Се би и си ђи с кр ста.

31. Та ко и гла ва ри све ште нич ки с књи-
жев ни ци ма ру га ху се го во ре ћи је дан 
дру го ме: Дру ги ма по мо же, а се би не мо-
 же по мо ћи.
32. Хри стос цар Изра и љев не ка си ђе сад 

с кр ста да ви ди мо, па ће мо Му вје ро ва ти. 
И они што би ја ху с Њим ра за пе ти ру га ху 
Му се.
33. А у ше сто ме са ха ту би та ма по свој 

*зе мљи до са ха та де ве то га. *Лу ка 23,44.
34. И у де ве то ме са ха ту по ви ка Исус иза 

гла са го во ре ћи: Елои, Елои, ла ма са вах-
та ни? Ко је зна чи: *Бо же Мој, Бо же Мој, 
за што си Ме оста вио? *Псал. 22,1.
35. И не ки од они јех што ста ја ху он дје 

чув ши то го во ра ху: Ено зо ве Или ју.
36. А је дан отр ча те на пу ни сун ђер оц та, 

па на так нув ши на тр ску по ја ше Га го во-
ре ћи: Ста ни те да ви ди мо хо ће ли до ћи 
Или ја да Га ски не.
37. А *Исус по ви ка иза гла са, и из дах ну.

*Мат. 27,50.
38. И *за вјес цр кве ни раз дри је се на дво је 

с вр ха до на дно. *2.Мој. 26,31.
39. А кад ви дје ка пе тан ко ји ста ја ше 

пре ма Ње му да с та квом ви ком из дах ну, 
ре че: За и ста чо вјек овај Син Бо жиј бје ше.
40. А би ја ху и *же не ко је гле да ху из да-

ле ка, ме ђу ко ји ма бје ше и Ма ри ја Маг-
да ли на и Ма ри ја Ја ко ва Ма ло га и Јо си је 
ма ти, и Со ло ми ја, *Лу ка 23,49.
41. Ко је иђа ху за Њим и кад бје ше у Га ли-

ле ји, и слу жа ху Му; и дру ге мно ге ко је би-
ја ху до шле с Њим у Је ру са лим.
42. И кад би уве че, јер би ја ше пе так, то 

јест уо чи Су бо те,
43. До ђе Јо сиф из Ари ма те је, по штен са-

вјет ник, ко ји и сам цар ства Бо жи је га че-
ка ше, и усу ди се те уђе к Пи ла ту и за и ска 
ти је ло Ису со во.
44. А Пи лат се за чу ди да је већ умро; и 

до звав ши ка пе та на за пи та га: Је ли дав но 
умро?
45. И до знав ши од ка пе та на, да де ти је ло 

Јо си фу.
46. И ку пив ши плат но, и ски нув ши Га, 

оба ви плат ном, и мет ну Га у *гроб ко ји 
бје ше исје чен у ка ме ну, и на ва ли ка мен на 
вра та од †гро ба. *Иса. 53,9. †Јо ван 20,1.
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47. А Ма ри ја Маг да ли на и Ма ри ја Јо си-
јина гле да ху гдје Га ме та ху.

Христово васкрсење. Васкрсли се јавља 
ученицима. Заповијест о крштавању 

по свему свијету. Вазнесење.

16.И по што про ђе *Су бо та, †Ма-
ри ја Маг да ли на и Ма ри ја 

мати Ја ко вље ва и Со ло ми ја ку пи ше ми-
ри са да до ђу и да по ма жу Ису са.

*Лу ка 23,56. †Мат. 28,1.
2. И вр ло ра но у пр ви дан не дје ље до-

ђо ше на гроб око сун ча но га ро ђа ја.
3. И го во ра ху ме ђу со бом: Ко ће нам од-

ва ли ти ка мен од вра та гроб ни јех?
4. И по гле дав ши ви дје ше да ка мен бје ше 

од ва љен, јер бје ше вр ло ве ли ки.
5. И ушав ши у гроб ви дје ше мла ди ћа об-

у че на у би је лу ха љи ну гдје сје ди с де сне 
стра не; и упла ши ше се.
6. А он им ре че: Не пла ши те се, Ису са 

тра жи те На за ре ћа ни на, рас пе то га; уста, 
ни је ов дје, ево мје сто гдје Га мет ну ше.
7. Не го иди те ка жи те уче ни ци ма Ње го ви-

јем и Пе тру да пред ва ма оти де у Га ли ле ју: 
Та мо ће те Га ви дје ти, као што вам ре че.
8. И из и шав ши по бје го ше од гро ба; јер 

их ухва ти др хат и страх; и ни ком ни шта 
не ка за ше, јер се бо ја ху.
9. А Исус устав ши ра но у пр ви дан не-

дје ље, ја ви се нај при је Ма ри ји Маг да ли ни, 
из ко је је ис тје рао се дам ђа во ла. васкрсну

10. А она оти де те ја ви они ма што су 
би ли с Њим, ко ји пла ка ху и ри да ху.
11. И они чув ши да је жив и да Га је она ви -

дје  ла не вје ро ва ше.
12. А по том ја ви се на пу ту дво ји ци од 

њих у дру го ме об лич ју, кад су ишли у се ло.
13. И они оти шав ши ја ви ше оста ли ма; и 

ни њи ма не вје ро ва ше.
14. А нај по сли је ја ви се кад њих је да на е-

сто ри ца би ја ху за тр пе зом, и пре ко ри их за 
њи хо во не вјер је и твр ђу ср ца што не вје ро-
ва ше они ма ко ји су Га ви дје ли да је устао;
15. И ре че им: Иди те по све му сви је ту и про-

по вје ди те *Је ван ђе ље сва ко ме ство ре њу.
*Кол. 1,23.

16. Ко ји уз вје ру је и по кр сти се, спа шће 
се; а ко не вје ру је осу ди ће се.
17. А зна ци они ма ко ји вје ру ју би ће ови: 

Име ном Мо ји јем из го ни ће ђа во ле; го во-
ри ће но ви јем је зи ци ма;
18. Узи ма ће *зми је у ру ке, ако и смрт но 

што по пи ју, не ће им на у ди ти; на бо ле сни ке 
ме та ће ру ке, и оздра вља ће. *Дје ла 28,4.
19. А *Го спод †по што им из го во ри узе се 

на Не бо, и сје де Бо гу с де сне стра не.
*Псал. 110,1. †Дје ла 1,2.

20. А они изи ђо ше и про по ви је да ше 
сву да, и *Го спод их пот по ма га, и ри јеч 
по твр ђи ва зна ци ма ко ји су се по том по-
ка зи ва ли. Амин. *Јевр. 2,4.

СВЕ ТО ЈЕ ВАН ЂЕ ЉЕ ПО ЛУ КИ

Увод. Анђео објављује рођење Јована 
Крститеља. Анђео Гаврило објављује 

Христово рођење. Марија код Јелисавете. 
Маријин славопој. Јованово рођење и 

обрезање. Заријино пророковање.

1.Бу ду ћи да мно ги по че ше опи си-
ва ти до га ђа је ко ји се ис пу ни ше 

ме ђу на ма,
2. Као што нам пре да ше ко ји ис пр ва 

са ми ви дје ше и слу ге Ри је чи би ше:
3. На ми слих и ја, ис пи тав ши све од 

по чет ка, по ре ду пи са ти те би, че сти ти 
Те о фи ле,

4. Да по знаш те мељ они јех ри је чи ко-
ји ма си се на у чио.
5. У ври је ме Иро да, ца ра ју деј ско га, би ја-

 ше не ки све ште ник *од ре да Авиј ина, по 
име  ну За ри ја, и же на ње го ва од пле ме на 
Аро но ва, по име ну Је ли са ве та. *1. Днев. 24,10.
6. А би ја ху обо је пра вед ни пред Бо гом, 

и жи вља ху у све му по за по ви је сти ма и 
уред ба ма Го спод њи јем без ма не.
7. И не има ди ја ху дје це; јер Је ли са ве та 

бје ше не рот ки ња, и би ја ху обо је већ 
ста ри.
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8. И до го ди се, кад он слу жа ше по сво ме 
ре ду пред Бо гом,
9. Да по оби ча ју све штен ства до ђе на 

ње га да изи ђе у цр кву Го спод њу да ка ди.
10. И све мно штво на ро да би ја ше на-

по љу и мо ља ше се Бо гу у ври је ме ка ђе ња.
11. А ње му се по ка за ан ђео Го спод њи, ко ји 

ста ја ше с де сне стра не ол та ра ка ди о но га.
12. И кад га ви дје За ри ја упла ши се и 

страх на па де на њ.
13. А ан ђео ре че му: Не бој се, За ри ја; јер 

је усли ше на тво ја мо ли тва: и *же на тво ја 
Је ли са ве та ро ди ће ти си на, и на дје ни му 
име Јо ван. *1.Сам. 1,19.
14. И би ће те би ра дост и ве се ље, и мно ги 

ће се об ра до ва ти ње го ву ро ђе њу.
15. Јер ће би ти ве ли ки пред Бо гом, и не ће 

пи ти *ви на и си ке ра; и на пу ни ће се Ду ха 
Све то га још у утро би ма те ре сво је;

*4.Мој. 6,3. пиће од урми и јечма
16. И мно ге ће си но ве Изра и ље ве обра-

ти ти ка Го спо ду Бо гу њи хо во ме;
17. И он ће на при јед до ћи пред Њим у 

ду ху и си ли Илиј иној да обра ти *ср ца 
ота ца к дје ци, и не вјер ни ке к му дро сти 
пра вед ни ка, и да при пра ви †Го спо ду на-
род го тов. *1.Сам. 7,3. †1.Днев. 29,18.
18. И ре че За ри ја ан ђе лу: По че му ћу ја 

то по зна ти, јер сам ја стар и *же на је мо ја 
вре ме ни та? *1.Мој. 17,17.
19. И од го ва ра ју ћи ан ђео ре че му: Ја сам 

*Га ври ло што сто јим пред Бо гом, и по-
слан сам да го во рим с то бом и да ти ја вим 
ову ра дост. *Дан. 8,16.
20. И ево, они је ми ћеш и не ћеш мо ћи го-

во ри ти до оно га да на, док се то не збу де; 
јер ни је си вје ро вао мо јим ри је чи ма ко је 
ће се зби ти у сво је ври је ме.
21. И на род че ка ше За ри ју, и чу ђа ху се 

што се за ба ви у цр кви.
22. А из и шав ши не мо га ше да им го во-

 ри; и ра зу мје ше да му се не што утво ри-
 ло у цр кви; и он на ми ги ва ше им; и оста 
ни јем. привидело  даваше знаке очима
23. И кад се на вр ши ше да ни ње го ве слу-

жбе оти де ку ћи сво јој.
24. А по сли је ови јех да на за труд ње Је ли-

са ве та же на ње го ва, и кри ја ше се пет мје-
се ци го во ре ћи:

25. Та ко ми учи ни Го спод у да не ове у 
ко је по гле да на ме да ме из ба ви од уко ра 
ме ђу љу ди ма.
26. А у ше сти мје сец по сла Бог ан ђе ла Га-

ври ла у град га ли леј ски по име ну На за рет
27. К дје вој ци ис про ше ној за му жа, по 

име ну *Јо си фа из до ма Да ви до ва; и дје-
вој ци бје ше име Ма ри ја. *Лу ка 2,4; Мат. 1,18.
28. И ушав ши к њој ан ђео ре че: Ра дуј се, 

бла го дат на! Го спод је с то бом, (*бла го сло-
ве на си ти ме ђу же на ма). *Суд. 5,24.
29. А она ви дјев ши га по пла ши се од ри-

је чи ње го ве и по ми сли: Ка кав би ово био 
по здрав?
30. И ре че јој ан ђео: Не бој се, Ма ри ја, јер 

си на шла ми лост у Бо га.
31. И ево за труд ње ћеш, и ро ди ћеш си на, 

и на дје ни му име Исус.
32. Он ће би ти ве ли ки, и на зва ће се Син 

Нај ви ше га, и да ће Му *Го спод Бог †при је-
сто ‡Да ви да оца Ње го ва;

*2.Сам. 7,11. †Иса. 16,5. ‡Псал. 132,11.
33. И ца ро ва ће у до му Ја ко вље ву ва ви јек, и 

*цар ству Ње го вом не ће би ти кра ја.*Дан. 2,44.
34. А Ма ри ја ре че ан ђе лу: Ка ко ће то 

би ти кад ја не знам за му жа?
35. И од го ва ра ју ћи *ан ђео ре че јој: Дух 

Све ти до ћи ће на те бе, и си ла Нај ви ше га 
осје  ни ће те; за то и оно што ће се ро ди ти би-
 ће Све то, и на зва ће се Син Бо жиј. *Мат. 1,20.
36. И ево Је ли са ве та тво ја тет ка, и она за-

труд ње си ном у ста ро сти сво јој, и ово је 
ше сти мје сец њој , ко ју зо ву не рот ки њом.
37. Јер у Бо га све је мо гу ће што ре че.
38. А Ма ри ја ре че: Ево слу шки ње Го-

спод ње; не ка ми бу де по ри је чи тво јој. И 
ан ђео оти де од ње.
39. А Ма ри ја устав ши они јех да на оти де 

бр зо у гор њу зе мљу у град Ју дин.
40. И уђе у ку ћу За ри ји ну, и по здра ви се 

с Је ли са ве том.
41. И кад Је ли са ве та чу че сти та ње Ма-

ри ји но, за и гра ди је те у утро би ње зи ној, и 
Је ли са ве та се на пу ни Ду ха Све то га,
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42. И по ви ка здра во и ре че: *Бла го сло-
ве на си ти ме ђу же на ма, и бла го сло вен је 
плод утро бе тво је. *Суд. 5,24.
43. И от куд ме ни ово да до ђе ма ти Го-

спо да мо је га к ме ни?
44. Јер гле, кад до ђе глас че сти та ња тво-

је га у уши мо је, за и гра ди је те ра до сно у 
утро би мо јој.
45. И бла го оној ко ја вје ро ва; јер ће се из-

вр ши ти што јој ка за Го спод.
46. И ре че Ма ри ја: Ве ли ча ду ша мо ја Го-

спо да;
47. И об ра до ва се дух мој Бо гу Спа су 

мо је му,
48. Што по гле да на по ни же ње слу шки ње 

сво је; јер гле, от сад ће ме зва ти *бла же ном 
сви на ра шта ји; *1.Мој. 30,13.
49. Што ми учи ни ве ли чи ну Сил ни, и 

Све то име Ње го во;
50. И *ми лост је Ње го ва од ко ље на на ко-

ље но они ма ко ји Га се бо је. *2.Мој. 20,6.
51. По ка за си лу ру ком сво јом; ра за су по-

но си те у ми сли ма ср ца њи хо ва.
52. Зба ци сил не с при је сто ла, и по ди же 

по ни же не.
53. Глад не на пу ни бла га, и бо га те от пу-

сти пра зне.
54. При ми Изра и ља слу гу сво је га да се 

опо ме не ми ло сти;
55. Као што го во ри оци ма на ши јем, 

*Авра а му и потомству ње го ву до ви је ка.
*Гал. 3,16.

56. Ма ри ја пак пребива с њом око три 
мје се ца, и вра ти се ку ћи сво јој.
57. А Је ли са ве ти до ђе ври је ме да ро ди, и 

ро ди си на.
58. И чу ше ње зи ни су сје ди и род би на да 

је *Го спод по ка зао ве ли ку ми лост сво ју 
на њој, и ра до ва ху се с њом. *Ру та 4,14.
59. И у осми дан до ђо ше да обре жу ди-

је те, и шћа ди ја ху да му на дје ну име оца 
ње го ва, За ри ја.
60. И од го ва ра ју ћи ма ти ње го ва ре че: Не, 

не го да бу де Јо ван.
61. И ре ко ше јој: Ни ко га не ма у род би ни 

тво јој да му је та ко име.
62. И на ми ги ва ху оцу ње го ву ка ко би он 

хтио да му на дје ну име. давати знаке
63. И за и скав ши да шчи цу, на пи са го во-

ре ћи: Јо ван му је име. И за чу ди ше се сви.

64. И од мах му се отво ри ше уста и је зик 
ње гов, и го во ра ше хва ле ћи Бо га.
65. И уђе страх у све су сје де њи хо ве; и 

по свој гор њој Ју де ји раз гла си се сав 
овај до га ђај. брдовитој
66. И сви ко ји чу ше мет ну ше у *ср це 

сво је го во ре ћи: Шта ће би ти из ово га дје-
те та? И ру ка Го спод ња бје ше с њим.

*Лу ка 2,19.
67. И За ри ја отац ње гов на пу ни се Ду ха 

Све то га, и про ро ко ва го во ре ћи:
68. Бла го сло вен *Го спод Бог Ја ко вљев 

што по хо ди и из ба ви на род свој, *Зах. 10,3.
69. И по ди же нам рог спа се ни ја у до му 

*Да ви да слу ге сво је га, *Јер. 30,9.
70. Као што го во ри усти ма све ти јех 

*про ро ка сво ји јех од ви је ка *Дје ла 3,21.
71. Да ће нас из ба ви ти од на ши јех не при-

ја те ља и из ру ку сви ју ко ји мр зе на нас;
72. Учи ни ти ми лост оци ма на ши јем, и 

опо ме ну ти се све то га за вје та сво је га,
73. Кле тве ко јом се клео *Авра а му оцу 

на ше му да ће нам да ти *Је вр. 6,13.
74. Да се из ба ви мо из ру ку не при ја те ља 

сво ји јех, и да Му слу жи мо без стра ха,
75. У све то сти и у *прав ди пред Њим, 

док смо год жи ви. *Еф. 4,24.
76. И ти, ди је те, на зва ћеш се про рок Нај-

ви ше га; јер ћеш ићи на при јед пред ли цем 
Го спод њи м да Му при пра виш пут;
77. Да даш ра зум спа се ни ја на ро ду Ње-

го ву за опро ште ње гри је ха њи хо ви јех,
78. По ду бо кој ми ло сти Бо га на ше га, по 

ко јој нас је по хо дио Ис ток с ви си не;
79. Да оба сјаш оне ко ји сје де у та ми и у 

сје ну смрт но ме; да упу тиш но ге на ше на 
пут ми ра.
80. А ди је те ра сти ја ше и ја ча ше ду хом, и 

би ја ше у пу сти њи до тле, док се не по ка за 
Изра и љу.

Христово рођење, обрезање и 
доношење у Храм. Симеун и Ана. 
Дванаестогодишњи Исус у Храму. 

Његово дјетињство у Назарету.

2.У то ври је ме пак изи ђе за по ви јест 
од ће са ра Ав гу ста да се пре пи ше 

сав сви јет.
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2. Ово је био пр ви при је пис за вла да ња 
Ки ри но ва Си ри јом.
3. И по ђо ше сви да се пре пи шу сва ки у 

свој град.
4. Та да по ђе и Јо сиф из Га ли ле је из гра да 

На за ре та у Ју де ју у град Да ви дов ко ји се 
зва ше Ви тле јем, јер он би ја ше из до ма и 

пле ме на Да ви до ва, рода
5. Да се пре пи ше с Ма ри јом, ис про ше-

ном за ње га же ном, ко ја бје ше труд на.
6. И кад она мо би ја ху, до ђе ври је ме да 

она ро ди.
7. И ро ди си на сво је га Пр вен ца, и по ви 

Га, и мет ну Га у ја сле; јер им не би ја ше мје-
ста у го сти о ни ци.
8. И би ја ху па сти ри у оно ме кра ју ко ји 

чу ва ху ноћ ну стра жу код ста да сво је га.
9. И гле, ан ђео Го спод њи ста де ме ђу 

њи ма, и сла ва Го спод ња оба сја их; и упла-
ши ше се вр ло.
10. И ре че им ан ђео: Не бој те се; јер гле, 

ја вљам вам ве ли ку ра дост ко ја ће би ти 
све му на ро ду.
11. Јер вам се да нас ро ди Спас, ко ји је 

*Хри стос †Го спод, у гра ду Да ви до ву.
*Фил. 2,11. †Иса. 7,14.

12. И ето вам зна ка: На ћи ће те Ди је те по-
ви то гдје ле жи у ја слама.
13. И ује дан пут по ста де с ан ђе лом мно-

штво вој ни ка не бе ски јех, ко ји хва ља ху 
Бо га го во ре ћи:
14. Сла ва на ви си ни Бо гу, и на *Зе мљи 

мир, ме ђу љу ди ма до бра во ља. *Кол. 1,20.
15. И кад ан ђе ли оти до ше од њих на 

Не бо, па сти ри го во ра ху је дан дру го ме: 
Хај де мо до Ви тле је ма, да ви ди мо то што 
се та мо до го ди ло што нам ка за Го спод.
16. И до ђо ше бр зо, и на ђо ше Ма ри ју и 

Јо си фа и Ди је те гдје ле жи у ја сла ма.
17. А кад ви дје ше, ка за ше све што им је 

ка за но за то Ди је те.
18. И сви ко ји чу ше ди ви ше се то ме што 

им ка за ше па сти ри.
19. А Ма ри ја чу ва ше све ри је чи ове и 

сла га ше их у *ср цу сво је му. *1.Сам. 21,12.
20. И вра ти ше се па сти ри сла ве ћи и хва-

ле ћи Бо га за све што чу ше и ви дје ше као 
што им би ка за но.

21. И кад се на вр ши осам да на да Га 
обре жу, на дје ну ше Му име Исус, као што 
је ан ђео ре као, док се још ни је био ни за-
мет нуо у утро би.
22. И кад до ђе ври је ме да иду на мо ли тву 

по за ко ну Мој си је ву, до ни је ше га у Је ру са-
лим да Га мет ну пред *Го спо да, *1.Сам. 1,22.
23. Као што је на пи са но у за ко ну Го спод-

ње му: Да се сва ко ди је те му шко ко је нај-
при је отво ри ма те ри цу по све ти Го спо ду;
24. И да при не су при лог, као што је ре-

че но у за ко ну Го спод ње му, дви је гр ли це, 
или два го лу би ћа.
25. И гле, би ја ше у Је ру са ли му чо вјек по 

име ну Си меун, и тај чо вјек бје ше пра ве-
дан и по бо жан, ко ји че ка ше утје хе Изра-
и ље ве, и Дух Све ти би ја ше у ње му.
26. И ње му бје ше Све ти Дух ка зао да 

не ће ви дје ти смр ти док не ви ди Хри ста 
Го спод ње га.
27. И ка за му Дух те до ђе у цр кву; и кад 

до не со ше ро ди те љи ди је те Ису са да 
извр ше за Ње га за кон по оби ча ју,
28. И он Га узе на ру ке сво је, и хва ли Бо га 

и ре че:
29. Сад от пу шташ с ми ром слу гу сво је га, 

*Го спо де, по ри је чи сво јој; *От кр. 14,13.
30. Јер ви дје ше очи мо је спа се ни је Тво је,
31. Ко је си уго то вио пред ли цем сви ју 

на ро да,
32. Ви дје ло, да оба сја не зна бо шце, и 

сла ву на ро да тво је га Изра и ља.
33. И Јо сиф и ма ти ње го ва чу ђа ху се то ме 

што се го во ра ше за Ње га.
34. И бла го сло ви их Си меун, и ре че Ма-

ри ји ма те ри Ње го вој: Гле, Овај ле жи да 
мно ге обо ри и по диг не у *Изра и љу, и да 
бу де знак про тив ко га ће се го во ри ти,

*Иса. 8,18.
35. А и те би са мој про бо шће нож ду шу, 

да се от кри ју ми сли мно ги х ср ца.
36. И бје ше Ана *про ро чи ца, кћи Фа ну и-

ло ва, од ко ље на Аси ро ва; она је остар је ла, 
а се дам је го ди на жи вље ла с му жем од дје-
во ја штва сво је га, *2.Мој. 15,20.
37. И удо ва око осам де сет и че ти ри го-

ди не, ко ја не од ла жа ше од цр кве, и слу-
жа ше Бо гу дан и ноћ по стом и мо ли тва ма.
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38. И она у тај час до ђе, и хва ља ше Го-
спо да и го во ра ше за Ње га сви ма ко ји че-
ка ху спа се ни ја у Је ру са ли му.
39. И кад свр ши ше све по за ко ну Го спод-

ње му, вра ти ше се у Га ли ле ју у град свој 
На за рет.
40. А Ди је те ра сти ја ше и ја ча ше у ду ху, и 

пу ња ше се пре му дро сти, и бла го дат Бо-
жи ја бје ше на Ње му.
41. И ро ди те љи Ње го ви иђа ху сва ке го ди  не 

у Је ру са лим о пра зни ку *Пас хе. *5.Мој. 16,1.
42. И кад Му би два на ест го ди на, до ђо ше 

они у Је ру са лим по оби ча ју пра зни ка;
43. И кад да не про ве до ше и они се вра-

ти ше, оста ди је те Исус у Је ру са ли му; и не 
зна де Јо сиф и ма ти ње го ва;
44. Не го ми сле ћи да је с дру штвом, оти-

до ше дан хо да, и ста до ше Га тра жи ти по 
род би ни и по знан ци ма.
45. И не на шав ши Га вра ти ше се у Је ру са-

лим да Га тра же.
46. И по сли је три да на на ђо ше Га у цр кви 

гдје сје ди ме ђу учи те љи ма, и слу ша их, и 
пи та их,
47. И сви ко ји Га слу ша ху ди вља ху се Ње-

го ву ра зу му и од го во ри ма.
48. И ви дјев ши Га за чу ди ше се, и ма ти Ње-

го ва ре че Му: Си не! шта учи ни на ма та ко? 
Ево отац Твој и ја са стра хом тра жи смо Те.
49. И ре че им: За што сте Ме тра жи ли? 

Зар не зна те да Ме ни тре ба у оном би ти 
што је Оца Мо је га?
50. И они не ра зу мје ше ри је чи што им 

ре че.
51. И си ђе с њи ма и до ђе у На за рет; и би-

ја ше им по слу шан. И ма ти Ње го ва чу ва ше 
све ри је чи ове у *ср цу сво је му. *Дан. 7,28.
52. И Исус на пре до ва ше у пре му дро сти и 

у ра сту и у ми ло сти код Бо га и код љу ди.

Јованова проповијед о покајању и 
свједочанство о Христу.

Исусово крштење и порекло.

3.У пет на е стој го ди ни вла да ња ће-
са ра Ти ве ри ја, кад бје ше Пон ти је 

Пи лат су ди ја у Ју де ји, и Ирод че тво ро вла-
сник у Га ли ле ји, а Фи лип брат ње гов че-
тво ро вла сник у Иту ре ји и у Тра хо нит ској, 
и Ли са ни је че творо вла сник у Ави ли ни,

2. За по гла ва ра све ште нич ки јех Ане и 
Ка ја фе, ре че Бог Јо ва ну си ну За риј ну у 
пу сти њи,
3. И до ђе у сву око ли ну јор дан ску про-

по ви је да ју ћи кр ште ње по ка ја ња за опро-
ште ње гри је ха;
4. Као што је на пи са но у књи зи ри је чи 

про ро ка Иса и је ко ји го во ри: Глас оно га 
што ви че у пу сти њи: При пра ви те пут Го-
спод њи; по рав ни те ста зе Ње го ве;
5. Све до ли не не ка се ис пу не, и све го ре 

и бре го ви не ка се слег ну; и што је кри во 
не ка бу де пра во, и хра па ви пу те ви не ка 
бу ду глат ки;
6. И сва ко ће *ти је ло ви дје ти спа се ни је 

Бо жи је. *Иса. 40,3-5.
7. Јо ван пак го во ра ше љу ди ма ко ји из ла-

жа ху да их кр сти: По ро ди аспи ди ни! ко 
вам ка за да бје жи те од гње ва ко ји иде?
8. Ро ди те, да кле, ро до ве до стој не по ка-

ја ња, и не го во ри те у се би: Оца има мо 
Авра а ма; јер вам ка жем да Бог мо же и од 
ово га ка ме ња по диг ну ти дје цу Авра а му.
9. Јер већ и сје ки ра сто ји др ве ту код ко-

ри је на; и сва ко др во ко је до бра ро да не 
ра ђа си је че се и у огањ ба ца.
10. И пи та ху га љу ди го во ре ћи: Шта ће мо 

да кле чи ни ти?
11. Он пак од го ва ра ју ћи ре че им: Ко ји 

има дви је ха љи не не ка да јед ну оно ме 
ко ји не ма; и ко има хра не не ка чи ни та ко.
12. До ђо ше пак и *ца ри ни ци да их кр сти, 

и ре ко ше му: Учи те љу! шта ће мо чи ни ти?
*Мат. 21,32.

13. А он им ре че: Не ишти те ви ше не го 
што вам је ре че но.
14. Пи та ху га пак и вој ни ци го во ре ћи: А 

ми шта ће мо чи ни ти? И ре че им: Ни ко ме 
да не чи ни те си ле ни ти ко га да опа да те, и 
бу ди те за до вољ ни сво јом пла том.
15. А кад на род бје ше у сум њи и по ми-

шља ху сви у ср ци ма сво ји јем за Јо ва на: 
Да ни је он *Хри стос? *Јо ван 1,20.
16. Од го ва ра ше Јо ван сви ма го во ре ћи: 

Ја вас кр стим во дом; али иде за мном Ја чи 
од ме не, ко ме ја ни је сам до сто јан одри-
је ши ти ре ме на на обу ћи Ње го вој; Он ће 
вас кр сти ти Ду хом Све ти јем и ог њем.
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17. Он има ло па ту у ру ци сво јој, и очи-
сти ће гум но сво је, и ску пи ће пше ни цу 
сво ју, а пље ву ће са же ћи ог њем вјеч ни јем.
18. И дру го мно го  шта ја вља на ро ду и на-

по ми ња Јеванђеље.
19. Иро да пак че тво ро вла сни ка ко ра ше 

*Јо ван за Иро ди ја ду, †же ну бра та ње го ва, 
и за сва зла што учи ни Ирод;

*Мат. 11,2. †Мар. 6,17.
20. И сврх све га учи ни и то те за тво ри Јо-

ва на у *там ни цу. *Јо ван 3,24.
21. А кад се кр сти сав на род, и *Исус по-

што се кр сти и мо ља ше се Бо гу, отво ри се 
†не бо, *Мат. 3,13. †Јо ван 1,32.
22. И си ђе на Њ Дух Све ти у тје ле сно ме 

об ли ку као го луб, и чу се глас с Не ба го-
во ре ћи: Ти си Син мој љу ба зни, Ти си по 
Мо јој во љи.
23. И тај *Исус има ше око три де сет го ди на 

кад по че; и бје ше, као што се ми шља ше, 
син Јо си фа си на Илиј ева, *Јо ван 6,42.
24. Си на Ма та то ва, си на Ле виј ева, си на 

Мел хиј ева, си на Ја не је ва, си на Јо си фо ва,
25. Си на Ма та тиј ева, си на Амо со ва, си на 

На у мо ва, си на Еслиј ева, си на На ге је ва,
26. Си на Ма а то ва, си на Ма та тиј ева, си на 

Се ме јева, си на Јо си фо ва, си на Ју ди на,
27. Си на Јо а на нова, си на Ри сајева, си на 

Зо ро ва ве љева, си на Са ла ти и ло ва, си на 
Ни риј на,
28. Си на Мел хиј ева, си на Адиј ева, си на 

Ко са мо ва, си на Иро ва,
29. Си на Јо сиј ина, си на Ели је зе ро ва, си на 

Јо ри мо ва, си на Ма та то ва, си на Ле виј ева,
30. Си на Си ме у но ва, си на Ју ди на, си на Јо-

си фо ва, си на Јо на но ва, си на Ели ја ки мо ва,
31. Си на Ме ле јева, си на Ма и на но ва, 

си на Ма та ти јева, си на *На та но ва, си на 
Да ви до ва, *Зах. 12,12.
32. *Си на Је се је ва, си на Ови до ва, си на Во-

о зо ва, си на Сал мо но ва, си на На а со но ва,
*Рута 4,18.

33. Си на Ами на да во ва, си на Ара мо ва, си-
 на Есро мо ва, си на Фа ре со ва, си на Ју ди на,
34. Си на Ја ко вље ва, си на Иса ко ва, си на 

Авра а мо ва, си на Та ри на, си на На хо ро ва,
35. Си на Се ру хо ва, си на Ра га во ва, си на 

Фа ле ко ва, си на Еве ро ва, си на Са ли на,

36. Си на Ка и на но ва, си на Ар фак са до ва, 
си на Си мо ва, си на Но је ва, си на Ла ме хо ва,
37. Си на Ма ту са лова, си на Ено хо ва, си  на Ја-

ре до ва, си на Ма ле ле и ло ва, си на Ка и на но ва,
38. Си на Ено со ва, си на Си то ва, си на 

Ада мо ва, си на Бо жи је га.

Кушање Христово. Почиње да учи 
народ и проповиједа у Назарету и 

Капернауму гдје исцјељује Петрову 
ташту и многе болеснике.

4.Исус пак пун Ду ха Све то га вра ти 
се од Јор да на, и од ве де га Дух у 

*пу сти њу, *Мат. 4,1.
2. И че тр де сет да на ку ша Га ђа во, и не 

је де ни шта за то да на; и кад се они на вр-
ши ше, он да оглад ње,
3. И ре че Му ђа во: Ако си Син Бо жиј, 

ре ци ово ме ка ме ну да по ста не хљеб.
4. И од го во ри му Исус го во ре ћи: У Пи-

сму сто ји: Не ће жи вље ти чо вјек о са мом 
хље бу, (не го о сва кој ри је чи Бо жи јој).
5. И из ве дав ши Га ђа во на го ру ви со ку 

по ка за Му сва цар ства ово га сви је та у 
тре ну ћу ока,
6. И ре че му ђа во: Те би ћу да ти сву власт 

ову и сла ву њи хо ву, јер је ме ни пре да на, и 
ко ме ја хо ћу да ћу је;
7. Ти, да кле, ако се по кло ниш пре да мном 

би ће све Тво је.
8. И од го ва ра ју ћи Исус ре че му: Иди од 

ме не, со то но; у Пи сму сто ји: По кла њај се 
Го спо ду Бо гу сво је му, и Ње му Је ди но ме 
слу жи.
9. И од ве де Га у Је ру са лим, и по ста ви Га 

на врх цр кве, и ре че Му: Ако си Син Бо-
жиј, ско чи одав де до ље;
10. Јер у Пи сму сто ји да ће *ан ђе ли ма сво-

ји јем за по вје ди ти за Те бе да Те са чу ва ју,
*Псал. 91,11.

11. И узе ће те на ру ке да гдје не зап неш за 
ка мен но гом сво јом.
12. И од го ва ра ју ћи Исус ре че му: Ка за но је: 

Не ку шај *Го спо да Бо га сво је га. *5.Мој. 6,16.
13. И кад свр ши ђа во све ку ша ње, оти де 

од Ње га за не ко ври је ме.
14. И вра ти се *Исус у си ли ду хов ној у 

†Га ли ле ју; и оти де глас о Ње му по све му 
оном кра ју. *Мат. 4,12. †Дје ла 10,37; Јо ван 4,43.
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15. И Он уча ше по збор ни ца ма њи хо ви-
јем, и сви Га хва ља ху.
16. И до ђе у *На за рет гдје бје ше од ра-

стао, и уђе по оби ча ју сво ме у дан †су-
бот ни у збор ни цу, и уста де да чи та.

*Мат. 2,23. †Дје ла 13,14.
17. И дадо ше Му Књи гу про ро ка Иса-

и је, и отво рив ши књи гу на ђе мје сто гдје 
бје ше на пи са но:
18. *Дух је Го спод њи на Ме ни; за то Ме 

по ма за да ја вим Је ван ђе ље си ро ма си ма; 
по сла Ме да ис ци је лим скру ше не у ср цу; 
да про по вје дим за ро бље ни ма да ће се от-
пу сти ти, и сли је пи ма да ће про гле да ти; да 
от пу стим су жње; *Иса. 61,1.2.
19. И да про по ви је дам при јат ну го ди ну 

Го спод њу.
20. И за тво рив ши књи гу да де слу зи, па 

сје де; и сви у збор ни ци гле да ху на Њ.
21. И по че им го во ри ти: Да нас се из вр ши 

ово Пи смо у уши ма ва ши ма.
22. И сви Му свје до ча ху, и ди вља ху се 

ри је чи ма бла го да ти ко је из ла жа ху из уста 
Ње го ви јех, и го во ра ху: Ни је ли ово син 
*Јо си фов? одобраваху *Јо ван 6,42.
23. И ре че им: Ви ће те Ме ни без сум ње 

ка за ти ову при чу: Ље ка ру! из ли је чи се 
сам; што смо чу ли да си чи нио у *Ка пер на-
у му учи ни и ов дје на сво јој †по стој би ни.

*Мат. 4,13. †Мат. 13,54.
24. Ре че пак: За и ста вам ка жем: ни ка кав 

*про рок ни је мио на сво јој †по стој би ни.
*Мар. 6,4. †Мат. 13,57.

25. А за и ста вам ка жем: Мно ге *удо ви це 
би ја ху у Изра и љу у ври је ме Илиј ино кад 
се не бо за тво ри три го ди не и шест мје-
се ци и би ве ли ка глад по свој зе мљи;

*1.О цар. 17,9.
26. И ни к јед ној од њих не би по слан Или ја 

до у Са реп ту Си дон ску к же ни удо ви ци.
27. И мно ги би ја ху гу ба ви у Изра и љу за 

про ро ка Је ли си ја; и ни је дан се од њих не 
очи сти до Не е ма на Си ри ја ни на.
28. И сви се у збор ни ци на пу ни ше гње ва, 

кад чу ше ово.
29. И устав ши ис тје ра ше Га на по ље из 

гра да, и од ве до ше Га на врх го ре гдје би-
ја ше њи хов град са зи дан да би Га ба ци ли 
од о зго.

30. Али Он про ђе из ме ђу њих, и оти де.
31. И до ђе у Ка пер на ум град га ли леј ски, 

и уча ше их у *Су бо те. *Мар. 1,21.
32. И чу ђа ху се на у ци Ње го вој; јер Ње-

го ва бе сје да бје ше сил на.
33. И у збор ни ци бје ше *чо вјек у ко ме 

бје ше не чи сти дух ђа вол ски, и по ви ка 
иза гла са, *Мар. 1,23.
34. Го во ре ћи: Про ђи се, шта је Те би до нас, 

Ису се На за ре ћа ни не? До шао си да нас по-
гу биш? Знам Те ко си, *Све тац Бо жиј.

*Псал. 16,10.
35. И за при је ти му Исус го во ре ћи: 

Умук ни, и изи ђи из ње га. И обо рив ши га 
ђа во на сри је ду, изи ђе из ње га, и ни ма ло 
му не на у ди.
36. И у све уђе страх, и го во ра ху је дан 

дру го ме го во ре ћи: Ка ква је то ри јеч, да 
вла шћу и си лом за по ви је да не чи сти јем 
ду хо ви ма, и из ла зе?
37. И оти де глас о Ње му по сви ма окол-

ни јем мје сти ма.
38. Устав ши пак из збор ни це до ђе у ку ћу 

Си мо но ву; а та шту Си мо но ву бје ше ухва-
ти ла ве ли ка *гро зни ца, и мо ли ше Га за њу.

*Мат. 8,14. синагоге
39. И став ши ви ше ње за при је ти гро-

зни ци, и пу сти је. И од мах уста де и слу-
жа ше им.
40. А кад за хо ђа ше *Сун це, сви ко ји има-

ди ја ху †бо ле сни ке од раз лич ни јех бо ле-
сти до во ђа ху их к Ње му; а Он на сва ко га 
од њих ме та ше ру ке, и ис цје љи ва ше их.

*Мар. 1,32. †Мат. 8,16.
41. А и *ђа во ли из ла жа ху из мно ги јех ви-

чу ћи и го во ре ћи: Ти си Хри стос Син Бо-
жиј. И за пре ћи ва ше им да не го во ре да 
зна ју да је Он Хри стос. *Мар. 1,34.
42. А кад на ста дан, изи ђе и оти де у пу-

сто мје сто; и на род Га тра жа ше, и до ђе к 
Ње му, и за др жа ва ху Га да не иде од њих.
43. А Он им ре че: И дру ги јем гра до ви ма 

тре ба Ми про по вје ди ти *Је ван ђе ље о цар-
ству Бо жи је му; јер сам на то по слан.

*Мар. 1,14.
44. И про по ви је да ше по збор ни ца ма га-

ли леј ски јем.
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Петров риболов. Исцјељење губавога и 
узетога. Позивање Левија. 

Исус о посту.

5.Је дан пут пак кад на род на ле же к 
Ње му да слу ша ју ри јеч Бо жи ју Он 

ста ја ше код је зе ра Ге ни са рет ско га,
2. И ви дје дви је ла ђе гдје сто је у кра ју, а 

ри ба ри би ја ху из и шли из њих и ис пи-
ра ху мре же:
3. И уље зе у јед ну од ла ђа ко ја бје ше Си-

мо но ва, и за мо ли га да ма ло од мак не од 
кра ја; и сје дав ши уча ше на род из ла ђе.
4. А кад пре ста го во ри ти, ре че Си мо ну: 

Хај де на ду би ну, и ба ци те мре же сво је те 
ло ви те.
5. И од го ва ра ју ћи Си мон ре че Му: Учи-

те љу! сву ноћ смо се тру ди ли, и ни шта не 
ухва ти смо, али по Тво јој ри је чи ба ци ћу 
мре жу.
6. И учи нив ши то ухва ти ше мно штво 

ри ба, и мре же им се про дри је ше.
7. И дадо ше знак дру штву ко је бје ше на 

дру гој ла ђи да до ђу да им по мог ну; и до-
ђо ше, и на пу ни ше обје ла ђе та ко да се го-
то во по то пише.
8. А кад ви дје Си мон Пе тар, при па де ка 

ко ље ни ма Ису со ви јем го во ре ћи: Изи ђи 
од ме не, Го спо де! ја сам чо вјек гри је шан.
9. Јер би ја ше ушао страх у ње га и у све 

ко ји би ја ху с њим од мно штва ри ба ко је 
ухва ти ше;
10. А та ко и у Ја ко ва и Јо ва на, си но ве Зе-

ве де је ве, ко ји би ја ху дру го ви Си мо но ви. 
И ре че Исус Си мо ну: Не бој се; от се ле 
ћеш љу де ло ви ти.
11. И из ву кав ши обје ла ђе на зе мљу оста-

ви ше све, и оти до ше за Њим.
12. И кад бје ше Исус у јед ном гра ду, и гле, 

*чо вјек сав у гу би: И ви дјев ши Ису са па де 
ни чи це мо ле ћи Му се и го во ре ћи: †Го-
спо де, ако хо ћеш мо жеш ме очи сти ти.

*Мат. 8,2. †Јер. 32,27; 1.Мој. 18,14.
13. И пру жив ши ру ку до хва ти га се, и ре че: 

Хо ћу, очи сти се. И од мах гу ба спа де с ње га.
14. И Он му за по вје ди да ни ком не ка зу је: 

Не го иди и по ка жи се све ште ни ку, и при-
не си дар за очи шће ње сво је, ка ко је за по-
вје дио *Мој си је за †свје до чан ство њи ма.

*3.Мој. 13,1. †Мат. 8,4.

15. Али се глас о Ње му још већ ма раз ла-
жа ше, и мно штво на ро да стје ца ше се да 
Га слу ша ју и да их ис цје љу је од њи хо ви-
јех бо ле сти.
16. А Он од ла жа ше у пу сти њу и мо ља ше 

се Бо гу.
17. И је дан дан уча ше Он, и он дје сје ђа ху 

фа ри се ји и за ко ни ци ко ји би ја ху до шли 
из сви ју се ла га ли леј ски јех и ју деј ски јех и 
из Је ру са ли ма; и си ла Го спод ња ис цје љи-
ва ше их.
18. И гле, љу ди до не со ше на од ру чо вје ка 

ко ји бје ше узет, и тра жа ху да га уне су и 
мет ну пре да Њ;
19. И не на шав ши ку да ће га уни је ти од 

на ро да, по пе ше се на ку ћу и кроз кров спу-
сти ше га с од ром на сри је ду пред Ису са.
20. И ви дјев ши вје ру њи хо ву ре че му: 

Чо вје  че! опра шта ју ти се *гри је си тво ји.
*Мат. 9,2.

21. И по че ше по ми шља ти књи жев ни ци 
и фа ри се ји го во ре ћи: Ко је *Овај што ху-
 ли на Бо га? Ко мо же опра шта ти †гри је хе 
осим јед но га Бо га? *Мат. 9,3. †2.Мој. 34,7.
22. А кад ра зу мје Исус по ми сли њи хо ве, 

од го ва ра ју ћи ре че им: Шта ми сли те у ср-
ци ма сво ји јем?
23. Шта је лак ше ре ћи: Опра шта ју ти се 

гри је си тво ји? Или ре ћи: Уста ни и хо ди?
24. Не го да зна те да власт има Син Чо-

вје чиј на зе мљи опра шта ти *гри је хе, ре че 
узе то ме: Те би го во рим, уста ни и узми 
одар свој и иди ку ћи сво јој. *Дје ла 5,31.
25. И од мах уста де пред њи ма, и узе на 

че му ле жа ше, и оти де ку ћи сво јој хва-
ле ћи Бо га.
26. И сви се задиви ше, и хва ља ху Бо га, и 

на пу нив ши се стра ха го во ра ху: Чу да се 
на гле да смо да нас!
27. И по том изи ђе, и ви дје ца ри ни ка по 

име ну Ле ви ја гдје сје ди на ца ри ни, и ре че 
му: Хај де за Мном.
28. И оста вив ши све, уста де и по ђе за Њим.
29. И зго то ви Му Ле ви је код ку ће сво је 

ве ли ку част; и бје ше мно го ца ри ни ка и 
дру ги јех ко ји сје ђа ху с Њим за тр пе зом.
30. И ви ка ху на Ње га књи жев ни ци и фа-

ри се ји го во ре ћи уче ни ци ма Ње го ви јем: 
За што с ца ри ни ци ма и гр је шни ци ма је-
де те и пи је те?
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31. И од го ва ра ју ћи Исус ре че им: Не тре-
ба ју здра ви ље ка ра не го бо ле сни.
32. Ја ни је сам до шао да до зо вем пра вед-

ни ке не го *гр је шни ке на по ка ја ње.
*Мат. 9,13.

33. А они му ре ко ше: За што *уче ни ци 
†Јо ва но ви по сте че сто и мо ле се Бо гу, 
та ко и фа ри сеј ски; А Тво ји је ду и пи ју?

*Мат. 9,14. †Мар. 2,18.
34. А Он им ре че: Мо же те ли сва то ве на-

тје ра ти да по сте док је же ник с њи ма?
35. Не го ће до ћи да ни кад ће се оте ти од 

њих же ник, и он да ће *по сти ти у оне да не.
*Мат. 6,16.

36. Ка за им пак и при чу: Ни ко не ме ће 
за кр пе од но ве ха љи не на ста ру ха љи ну, 
ина че ће и но ву раз дри је ти, и ста рој не 
ли чи што је од но во га.
37. И ни ко не ље ва ви на но во га у мје хо ве 

ста ре; ина че про дре но во ви но мје хо ве и 
оно се про ли је, и мје хо ви про пад ну;
38. Не го ви но но во у мје хо ве но ве тре ба 

ље ва ти, и обо је ће се са чу ва ти.
39. И ни ко пив ши ста ро не ће од мах но-

во га; јер ве ли: Ста ро је бо ље.

Исус правда тргање класова и исцјељење 
човјека са сухом руком у Суботу. 
Избор Дванаесторице апостола. 

Проповијед на гори.

6.До го ди му се пак у пр ву *Су бо ту 
по дру го ме да ну Пас хе да иђа ше 

кроз усје ве, и †уче ни ци Ње го ви тр га ху 
кла сје, и са ти ра ху ру ка ма те је ђа ху.

*Мат. 12,1. †Мар. 2,23.
2. А не ки од фа ри се ја ре ко ше им: За што 

чи ни те што не ва ља чи ни ти у Су бо ту?
3. И од го ва ра ју ћи Исус ре че им: Зар ни-

је сте чи та ли оно што учи ни Да вид кад 
оглад ње, он и ко ји би ја ху с њим?
4. Ка ко уђе у ку ћу Бо жи ју, и узе хље бо ве 

по ста вље не и из је де, и да де их они ма што 
би ја ху с њим, ко ји јех ни ко ме не ва ља ше 
је сти осим је ди ни јех све ште ни ка.
5. И ре че им: Син је Чо вје чиј го спо дар и 

од Су бо те.
6. А до го ди се у дру гу Су бо ту да Он уђе 

у збор ни цу и уча ше, и бје ше он дје чо вјек 
ко ме де сна ру ка бје ше су ха.

7. Књи жев ни ци пак и фа ри се ји гле да ху 
за Њим не ће ли у Су бо ту ис ци је ли ти, да 
Га окри ве.
8. А Он зна ди ја ше по ми сли њи хо ве, 

и ре че чо вје ку ко ји има ше су ху ру ку: 
Уста ни и ста ни на сри је ду. А он уста де и 
ста де.
9. А Исус ре че им: Да вас за пи там, шта ва-

 ља у Су бо ту чи ни ти, до бро или зло? Одр-
жа ти живот или по гу би ти? А они му ча ху.
10. И по гле дав ши на све њих ре че му: 

Пру жи ру ку сво ју. А он учи ни та ко; и 
ру ка по ста здра ва као и дру га.
11. А они се сви на пу ни ше без у мља, и 

го во ра ху је дан дру го ме шта би учи ни ли 
Ису су.
12. Ти јех пак да на изи ђе на го ру да се по-

мо ли Бо гу; и про ве де сву ноћ на мо ли тви 
Бо жи јој.
13. И кад би дан, до зва *уче ни ке сво је, и 

из бра из њих Два на е сто ри цу, ко је и апо-
сто ли ма на зва: *Мат. 10,1.
14. Си мо на, ко га на зва Пе тром, и Ан-

дри ју бра та ње го ва, Ја ко ва и Јо ва на, Фи-
ли па и Вар то ло ми ја,
15. Ма те ја и То му, Ја ко ва Ал фе је ва и Си-

мо на про зва но га Зи ло та,
16. *Ју ду †Ја ко вље ва, и Ју ду Иска ри от-

ско га, ко ји Га и из да де. *Јо ван 14,22. †Ју да 1.
17. И из и шав ши с њи ма ста де на мје-

сту рав ном, и го ми ла уче ни ка Ње го ви-
јех; и мно штво на ро да из све *Ју де је и 
из Је ру са ли ма, и из при мор ја тир ско га 
и си дон ско га,

*Мат. 4,25.
18. Ко ји до ђо ше да Га слу ша ју и да се ис-

цје љу ју од сво ји јех бо ле сти, и ко је му ча ху 
ду хо ви не чи сти; и ис цје љи ва ху се.
19. И сав на род тра жа ше да Га се до-

так ну; јер из Ње га из ла жа ше си ла и ис-
цје љи ва ше их све.
20. И Он по диг нув ши очи на уче ни ке сво је 

го во ра ше: Бла го ва ма ко ји сте си ро ма шни 
ду хом; јер је ва ше *цар ство Бо жи је.*Мат. 5,3.
21. Бла го ва ма ко ји сте глад ни сад; јер 

ће те се на си ти ти. Бла го ва ма ко ји пла че те 
сад; јер ће те се на сми ја ти.



– 68 –

СВЕ ТО ЈЕ ВАН ЂЕ ЉЕ ПО ЛУ КИ,  ГЛ.  6. 7.

22. Бла го ва ма кад на вас љу ди омр зну 
и кад вас ра ста ве и осра мо те, и раз гла се 
име ва ше као зло због Си на Чо вје чи је га.
23. Ра дуј те се у онај дан и играј те, јер гле, 

ва ша је ве ли ка пла та на Не бу. Јер су та ко 
чи ни ли про ро ци ма оце ви њи хо ви.
24. Али те шко ва ма бо га ти; јер сте већ 

при ми ли утје ху сво ју.
25. Те шко ва ма си ти сад; јер ће те оглад-

ње ти. Те шко ва ма ко ји се сми је те сад; јер 
ће те за пла ка ти и за ри да ти.
26. Те шко ва ма кад ста ну сви до бро го-

во ри ти за ва ма; јер су та ко чи ни ли и ла-
жни јем про ро ци ма оце ви њи хо ви.
27. Али ва ма ка жем ко ји слу ша те: Љу-

би те не при ја те ље сво је, до бро чи ни те 
они ма ко ји на вас мр зе;
28. Бла го си љај те оне ко ји вас ку ну, и мо-

ли те се Бо гу за оне ко ји вас ври је ђа ју.
29. Ко ји те уда ри по обра зу, окре ни му 

и дру ги; и ко ји хо ће да ти узме ка ба ни цу, 
по дај му и ко шу љу.
30. А сва ко ме ко ји иште у те бе, по дај; и 

ко ји тво је узме, не ишти.
31. *И ка ко хо ће те да чи не ва ма љу ди чи-

ни те и ви њи ма она ко. *Мат. 7,12.
32. И ако љу би те оне ко ји вас љу бе, ка-

ква вам је хва ла? Јер и гр је шни ци љу бе 
оне ко ји њих љу бе.
33. И ако чи ни те до бро они ма ко ји ва ма 

до бро чи не, ка ква вам је хва ла? Јер и гр је-
шни ци чи не та ко.
34. И ако да је те у за јам они ма од ко ји-

јех се на да те да ће те узе ти, ка ква вам је 
хва ла? Јер и гр је шни ци гр је шни ци ма да ју 
у за јам да узму опет оно ли ко.
35. Али љу би те не при ја те ље сво је, и чи-

ни те до бро, и да ји те у за јам не на да ју ћи 
се ни че му; и би ће вам ве ли ка пла та, и би-
ће те си но ви Нај ви ше га, јер је Он благ и 
не бла го дар ни ма и зли ма.
36. Бу ди те, да кле, ми ло сти ви као и Отац 

ваш што је ми ло стив.
37. И не су ди те, и не ће вам су ди ти; и не 

осу ђуј те, и не ће те би ти осу ђе ни; опра-
штај те, и опро сти ће вам се.
38. Да ји те, и да ће вам се: Мје ру до бру и 

на би је ну и стре се ну и пре о пу ну да ће вам 
у *на руч је ва ше. Јер ка квом мје ром да је те 
она квом ће вам се вра ти ти. *Мар. 4,24.

39. И ка за им при чу: Мо же ли *сли је пац 
сли јеп ца во ди ти? Не ће ли оба два па сти у 
ја му? *Мат. 15,14.
40. Не ма *уче ни ка над учи те ља сво је га, 

не го и са сви јем кад се из у чи, би ће као и 
учи тељ ње гов. *Мат. 10,24.
41. А за што ви диш трун у оку бра та сво-

је га, а брв на у сво је му оку не осје ћаш?
42. Или ка ко мо жеш ре ћи бра ту сво-

је му: Бра те! ста ни да из ва дим трун ко ји је 
у оку тво је му, кад сам не ви диш брв но у 
сво је му оку? Ли це мје ре, из ва ди нај при је 
брв но из ока сво је га, па ћеш он да ви дје ти 
да из ва ди ш трун из ока бра та сво је га.
43. Јер не ма др ве та до бра да ра ђа зао род; 

ни ти др ве та зла да ра ђа до бар род.
44. Јер се сва ко *др во по ро ду сво ме по-

зна је: јер се смо кве не бе ру с тр ња, ни ти 
се гро жђе бе ре с ку пи не. *Мат. 12,33.
45. До бар чо вјек из до бре кли је ти ср ца 

сво је га из но си до бро, а зао чо вјек из зле 
кли је ти ср ца сво је га из но си зло, јер уста 
ње го ва го во ре од су ви шка ср ца.
46. А што Ме зо ве те: *Го спо де, Го спо де, а не 

из вр шу је те што вам го во рим? *Лу ка 13,25.
47. Сва ки ко ји иде за Мном и слу ша ри-

је чи Мо је и из вр шу је их, ка за ћу вам ка-
кав је:
48. Он је као чо вјек ко ји гра ди ку ћу, па 

ис ко па и уду би и уда ри *те мељ на ка ме ну; 
а кад до ђо ше во де, на ва ли ри је ка на ону 
ку ћу и не мо же је по кре ну ти, јер јој је те-
мељ на ка ме ну. *2.Тим. 2,19.
49. А ко ји слу ша и не из вр шу је он је као 

чо вјек ко ји на чи ни ку ћу на зе мљи без те-
ме ља, на ко ју на ва ли ри је ка и од мах је 
обо ри, и рас па де се ку ћа она стра шно.

О капетановом слузи и младићу 
у Наину. Јованово посланство. 

Грјешница помазује Исуса миром.

7.А кад свр ши све ри је чи сво је пред 
на ро дом, до ђе у Ка пер на ум.

2. У ка пе та на пак јед но га би ја ше слу га 
бо ле стан на умо ру ко ји му бје ше мио.
3. А кад чу за Ису са, по сла к Ње му стар-

је ши не ју деј ске мо ле ћи Га да би до шао да 
му ис ци је ли слу гу.
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4. А они до шав ши к Ису су мо ља ху га ли-
је по го во ре ћи: До сто јан је да му то учи ниш;
5. Јер љу би на род наш, и на чи ни нам 

збор ни цу.
6. А Исус иђа ше с њи ма. И кад већ би ја ху 

бли зу ку ће, по сла ка пе тан к Ње му при ја-
те ље го во ре ћи му: Го спо де! не тру ди се, јер 
ни је сам до сто јан да уђеш под мо ј кров;
7. За то и не др жах се бе до стој на да ти до-

ђем, не го са мо ре ци ри јеч, и оздра ви ће 
слу га мој.
8. Јер и ја сам чо вјек под вла сти, и имам 

под со бом вој ни ке, па ре чем јед но ме: 
Иди, и иде; и дру го ме: До ђи, и до ђе; и 
слу зи сво је му: Учи ни то, и учи ни.
9. А кад то чу Исус, задиви се, и окре-

нув ши се на ро ду, ко ји иђа ше за њим ре че: 
Ка жем вам, ни у Изра и љу то ли ке вје ре не 
на ђох.
10. И вра тив ши се по сла ни на ђо ше бо ле-

сно га слу гу здра ва.
11. И по том иђа ше у град ко ји се зо ве 

Наин, и с Њим иђа ху мно ги уче ни ци Ње-
го ви и мно штво на ро да.
12. Кад се при бли жи ше к вра ти ма град-

ски јем, и гле, из но ша ху мр тва ца, је дин ца 
си на ма те ре ње го ве, и она бје ше удо ви ца 
и на ро да из гра да мно го иђа ше с њом.
13. И ви дјев ши је Го спод са жа ли Му се за 

њом, и ре че јој: Не пла чи.
14. И при сту пив ши при хва ти за сан дук; 

а но си о ци ста до ше, и ре че: Мом че, те би 
го во рим, уста ни.
15. И сје де мр твац и ста де го во ри ти; и 

да де га ма те ри ње го вој.
16. А страх об у зе све, и хва ља ху Бо га го-

во ре ћи: Ве ли ки *про рок изи ђе ме ђу на ма, 
и Бог по хо ди на род свој. *Лу ка 24,19.
17. И оти де глас овај о Ње му по свој Ју-

де ји и по свој око ли ни.
18. И ја ви ше Јо ва ну уче ни ци ње го ви за 

све ово.
19. И до звав ши Јо ван два од уче ни ка сво-

ји јех по сла их к Ису су го во ре ћи: Је си ли Ти 
Онај што ће до ћи, или дру го га да че ка мо?
20. До шав ши пак љу ди к Ње му ре ко ше: 

Јо ван Кр сти тељ по сла нас к Те би го во-
ре ћи: Је си ли Ти Онај што ће до ћи, или 
дру го га да че ка мо?

21. А у тај час ис ци је ли мно ге од бо ле сти 
и од му ка и од зли јех ду хо ва, и мно ги ма 
сли је пи јем да ро ва вид.
22. И од го ва ра ју ћи *Исус ре че им: Иди те 

и ка жи те Јо ва ну шта ви дје сте и чу сте: 
Сли је пи про гле да ју, хро ми хо де, гу ба ви 
чи сте се, глу хи чу ју, мр тви уста ју, си ро ма-
шни ма про по ви је да се †Је ван ђе ље.

*Мат. 11,4. †Лу ка 4,18.
23. И бла го оно ме ко ји се не са бла зни о 

Ме не.
24. А кад оти до ше уче ни ци Јо ва но ви, 

по че на ро ду го во ри ти за Јо ва на: Шта сте 
из и шли у *пу сти њи да ви ди те? Тр ску, ко ју 
љу ља вје тар? *Мат. 11,7.
25. Шта сте, да кле, из и шли да ви ди те? 

Чо вје ка у ме ке ха љи не об у че на? Ето, ко ји 
го спод ске ха љи не но се и у сла сти ма жи ве 
по цар ски јем су дво ро ви ма.
26. Шта сте, да кле, из и шли да ви ди те? 

Про ро ка? Да, ја вам ка жем, и ви ше од 
про ро ка;
27. Јер је ово онај за ко га је пи са но: Ето Ја 

ша љем *ан ђе ла сво је га пред ли цем Тво ји јем 
ко ји ће при пра ви ти пут твој пред То бом.

*Мал. 3,1.
28. Јер вам ка жем: Ни је дан из ме ђу ро ђе-

ни јех од же на ни је ве ћи про рок од Јо ва на 
Кр сти те ља; а нај ма њи у цар ству Бо жи-
је му ве ћи је од ње га.
29. И сви љу ди ко ји слу ша ху и *ца ри-

ни ци оправ да ше Бо га, и кр сти ше се кр-
ште њем Јо ва но ви јем; *Лу ка 3,12. признаше
30. А фа ри се ји и књи жев ни ци од ба ци ше 

савјет Бо жиј за њих, и не хтје ше да их он 
кр сти.
31. А Го спод ре че: Ка кви ћу ка за ти да су 

љу ди ово га ро да? И ка кви су?
32. Они су као дје ца ко ја сје де по ули-

ца ма и до зи ва ју јед но дру го и го во ре: 
Сви ра смо вам, и не игра сте, жа ли смо вам 
се, и не пла ка сте.
33. Јер до ђе *Јо ван Кр сти тељ ко ји ни је де 

хље ба ни пи је †ви на, а ви ка же те, ђа во је 
у ње му; *Мат. 3,4. †Лу ка 1,15.
34. До ђе Син Чо вје чиј ко ји и је де и пи је, 

а ви ка же те, гле чо вје ка из је ли це и пи ја-
ни це, дру га ца ри ни ци ма и гр је шни ци ма.
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35. И оправ да ше пре му дрост сва *дје ца 
ње зи на. *Мат. 11,19.
36. Мо ља ше Га пак је дан од фа ри се ја да 

би об је до вао у ње га; и ушав ши у ку ћу фа-
ри се је ву сје де за тр пе зу.
37. И гле, *же на у гра ду ко ја бје ше гр је-

шни ца до знав ши да је Исус за тр пе зом у 
ку ћи фа ри се је вој, до не се скле ни цу ми ра;

*Лу ка 8,2.
38. И став ши са страг код но гу Ње го ви-

јех пла ка ше, и ста де пра ти но ге Ње го ве 
су за ма, и ко сом од сво је гла ве оти ра ше, и 
цје ли ва ше но ге Ње го ве, и ма за ше ми ром.
39. А кад ви дје фа ри сеј ко ји Га је до звао, 

рече у се би го во ре ћи: Да је Он про рок, 
знао би ко и ка ква Га се же на до ти че, јер 
је гр је шни ца.
40. И од го ва ра ју ћи Исус ре че му: Си-

мо не, имам ти не што ка за ти. А он ре че: 
Учи те љу! ка жи.
41. А Исус ре че: Дво ји ца би ја ху ду жни 

јед но ме зајмодавцу, је дан бје ше ду жан 
пет сто ти на ди на ра, а дру ги пе де сет.
42. А кад они не има до ше да му вра те, 
по кло ни обо ји ци. Ка жи ко ји ће га од 

њих дво ји це већ ма љу би ти. опрости
43. А Си мон од го ва ра ју ћи ре че: Ми слим 

онај ко ме нај ви ше по кло ни. А Он му 
ре че: Пра во си су дио. опрости
44. И окре нув ши се к же ни ре че Си мо-

 ну: Ви диш ли ову же ну? Ја уђох у тво ју 
ку ћу, ни во де Ми на но ге ни је си дао; а 
она су за ма обли Ми но ге, и ко сом од 
гла ве сво је отр.
45. Цје ли ва Ми ни је си дао; а она от ка ко 

уђох не пре ста цје ли ва ти ми но гу.
46. Уљем ни је си по ма зао гла ве Мо је; а 

она ми ром по ма за Ми но ге.
47. За то ка жем ти: Опра шта ју јој се гри-

је си мно ги, јер је ве ли ку љу бав има ла; а 
ко ме се ма ло опра шта има ма лу љу бав.
48. А њој ре че: Опра шта ју ти се *гри је си.

*Мат. 9,2.
49. И ста до ше у се би го во ри ти они што 

сје ђа ху с њим за тр пе зом: Ко је *Овај што 
и гри је хе опра шта? *Мат. 9,3.
50. А *же ни ре че: Вје ра тво ја по мо же ти; 

иди с ми ром. *Мат. 9,22.

Прича о сијачу. Ко су Христови сродници. 
Утишавање буре на мору. Исцјељење 
човјека с духом нечистијем. Буђење 

Јаирове кћери и чудо са болесном женом.

8.По сли је то га иђа ше Он по гра-
до  ви ма и по се ли ма уче ћи и 

про по ви је да ју ћи Је ван ђе ље о цар ству 
Бо жи је му, и Два на е сто ри ца с Њим,
2. И не ке же не ко је би ја ху ис ци је ље не 

од зли јех ду хо ва и бо ле сти: Ма ри ја, ко ја 
се зва ше Маг да ли на, из ко је се дам ђа во ла 
изи ђе,
3. И Јо ва на, же на Ху зе при ста ва Иро-

до ва, и Су са на, и дру ге мно ге ко је слу-
жа ху Ње му има њем сво ји јем.
4. А кад се са бра на ро да мно го, и из сви ју 

гра до ва до ла жа ху к Ње му, ка за у при чи:
5. Изи ђе си јач да си је сје ме сво је; и кад 

си ја ше, јед но па де крај пу та, и по га зи се, 
и пти це не бе ске по зо ба ше га.
6. А дру го па де на ка мен, и из ни кав ши 

осу ши се, јер не ма ше вла ге.
7. И дру го па де у тр ње, и уз ра сте тр ње, и 

уда ви га.
8. А дру го па де на зе мљу до бру, и из ни-

кав ши до не се род сто пу та оно ли ко. Го-
во ре ћи ово по ви ка: Ко има уши да чу је 
не ка чу је.
9. А уче ни ци Ње го ви пи та ху Га го во-

ре ћи: Шта зна чи при ча ова?
10. А он ре че: Ва ма је да но да зна те тај не 

цар ства Бо жи је га; а оста ли ма у при ча ма, да 
*гле да ју ћи не ви де, и чу ју ћи не ра зу ми ју.

*Иса. 6,9.
11. А при ча ова зна чи: Сје ме је *ри јеч 

Бо жи ја. *Мар. 4,14.
12. А ко је је крај пу та то су они ко ји слу-

ша ју, али по том до ла зи ђа во, и узи ма *ри-
јеч из ср ца њи хо во га, да не вје ру ју и да се 
не спа су. *Јак. 1,23.
13. А ко је је на ка ме ну то су они ко ји кад 

чу ју с ра до сти при ма ју ри јеч; и ови ко ри-
је на не ма ју ко ји за не ко ври је ме вје ру ју, а 
кад до ђе ври је ме ку ша ња от пад ну.
14. А ко је у тр ње па де то су они ко ји слу-

ша ју, и оти шав ши, од бри ге и бо гат ства и 
сла сти ово га жи во та за гу ше се, и род не 
са зри.
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15. А ко је је на до број зе мљи то су они ко ји 
ри јеч слу ша ју, и у до бро ме и чи стом ср цу 
др же, и род до но се у тр пље њу. Ово го во-
ре ћи по ви ка: Ко има уши да чу је не ка чу је.
16. Ни ко пак сви је ће не по кла па су дом 

кад је за па ли, ни ти ме ће под *одар, не го 
је мет не на †сви јећ њак да ви де ‡свје тлост 
ко ји ула зе. *Мар. 4,21. †Мат. 5,15. ‡Лу ка 11,33.
17. Јер не ма ни шта тај но што не ће би ти 

јав но, ни са кри ве но што се не ће до зна ти 
и на ви дје ло из и ћи.
18. Гле дај те, да кле, ка ко слу ша те; јер ко 

има, да ће му се, а ко не ма, узе ће се од ње га 
и оно што ми сли да има.
19. До ђо ше пак к Ње му ма ти и *бра ћа 

Ње го ва, и не мо га ху од на ро да да го во ре 
с Њим. *Мат. 12,46.
20. И ја ви ше Му го во ре ћи: Ма ти Тво ја и 

бра ћа Тво ја сто је на по љу, хо ће да Те ви де.
21. А Он од го ва ра ју ћи ре че им: Ма ти 

Мо ја и бра ћа Мо ја они су ко ји слу ша ју 
ри јеч Бо жи ју и из вр шу ју је.
22. И до го ди се у је дан дан Он уђе с уче ни-

ци ма сво ји јем у *ла ђу, и ре че им: Да при-
је ђе мо на ону стра ну је зе ра. И по ђо ше.

*Мат. 8,23.
23. А кад иђа ху они Он за спа. И по ди же 

се олу ја на је зе ру, и то пља ху се, и би ја ху у 
ве ли кој не во љи.
24. И при сту пив ши про бу ди ше Га го во-

ре ћи: Учи те љу, Учи те љу, из ги бо смо. А Он 
уста де, и за при је ти вје тру и ва ло ви ма; и 
пре ста до ше и по ста ти ши на.
25. А њи ма ре че: Гдје је вје ра ва ша? А они 

се по пла ши ше, и чу ђа ху се го во ре ћи је-
дан дру го ме: Ко је *Овај што и вје тро ви ма 
и во ди за по ви је да, и слу ша ју Га? *Мат. 8,27.
26. И до ђо ше у око ли ну *га да рин ску ко ја 

је пре ма Га ли ле ји. *Мар. 5,1.
27. А кад изи ђе Он на зе мљу, сре те га је дан 

чо вјек из гра да у ко ме би ја ху ђа во ли од 
мно го го ди на, и у ха љи не не обла ча ше се, и 
не жи вља ше у ку ћи, не го у гро бо ви ма.
28. А кад ви дје Ису са, по ви ка и при па де 

к Ње му и ре че здра во: Што је Те би до 
ме не, Ису се, Си не Бо га нај ви ше га? Мо-
лим Те, не му чи ме.
29. Јер Исус за по вје ди ду ху не чи сто ме да 

изи ђе из чо вје ка: јер га му ча ше одав но, и 

ме та ху га у ве ри ге и у пу та да га чу ва ју, и ис-
ки да све зе, и тје ра ше га ђа во по пу сти њи.
30. А Исус га за пи та го во ре ћи: Ка ко ти је 

име? А он ре че: Ле гион; јер мно ги ђа во ли 
би ја ху ушли у њ.
31. И мо ља ху Га да им не за по вје ди да иду 

у *без дан. *От кр. 20,3.
32. А он дје па си ја ше по го ри ве ли ки крд 

сви ња, и мо ља ху Га да им до пу сти да у 
њих уђу. И до пу сти им.
33. Та да изи ђо ше ђа во ли из чо вје ка и 

уђо ше у сви ње; и на ва ли крд с бри је га у 
је зе ро, и уто пи се.
34. А кад ви дје ше сви ња ри што би, по-

бје го ше и ја ви ше у гра ду и по се ли ма.
35. И изи ђо ше љу ди да ви де шта је би ло, 

и до ђо ше к Ису су, и на ђо ше чо вје ка из 
ко га ђа во ли би ја ху из и шли а он сје ди 
обу чен и па ме тан код но гу Ису со ви јех; и 
упла ши ше се.
36. А они што су ви дје ли ка за ше им ка ко 

се ис ци је ли би је сни.
37. И мо ли Га сав на род из око ли не га да-

рин ске да иде од њих; јер се би ја ху вр ло 
упла ши ли. А Он уђе у ла ђу и оти де на траг.
38. Чо вјек пак из ко га изи ђо ше ђа во ли 

мо ља ше да би с Њим био; али га Исус от-
пу сти го во ре ћи:
39. Вра ти се ку ћи сво јој, и ка зуј шта ти 

учи ни Бог. И оти де про по ви је да ју ћи по 
све му гра ду шта му Исус учи ни.
40. А кад се вра ти *Исус, сре те Га на род, 

јер Га сви оче ки ва ху. *Мар. 5,21.
41. И гле, до ђе чо вјек по име ну Ја ир, ко ји 

бје ше *стар је ши на у збор ни ци, и па де 
пред но ге Ису со ве, и мо ља ше Га да уђе у 
ку ћу ње го ву; *Мар. 5,22.
42. Јер у ње га бје ше је ди ни ца кћи од два-

на ест го ди на, и она уми ра ше. А кад иђа ше 
Исус, тур ка ше Га на род. гуркаше
43. И бје ше јед на бо ле сна *же на од те-

че ња кр ви два на ест го ди на, ко ја је све 
сво је има ње по тро ши ла на ље ка ре и ни-
је дан је ни је мо гао из ли је чи ти,*3.Мој. 15,25.
44. И при сту пив ши са страг до та че се 

ску та од ха љи не Ње го ве, и од мах ста де 
те че ње кр ви ње зи не.
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45. И ре че Исус: Ко је то што се до та че 
Ме не? А кад се сви од го ва ра ху, ре че Пе-
тар и ко ји би ја ху с њим: Учи те љу, на род 
Те оп ко лио и тур ка Те, а ти ка жеш: Ко је 
то што се до та че Ме не?
46. А Исус ре че: Не ко се до та че Ме не; јер 

ја осје тих си лу ко ја изи ђе из Ме не.
47. А кад ви дје же на да се ни је са кри ла, 

при сту пи дрх ћу ћи, и па де пред Њим, и 
ка за Му пред сви јем на ро дом за што Га се 
до та че и ка ко од мах оздра ви.
48. А Он јој ре че: Не бој се, кће ри, вје ра 

тво ја по мо же ти; иди с ми ром.
49. Док Он још го во ра ше до ђе не ко од 

ку ће *стар је ши не збор нич ко га го во ре ћи 
Му: Умри је кћи тво ја, не тру ди Учи те ља.

*Мар. 5,35.
50. А кад чу *Исус, од го во ри му го во-

ре ћи: Не бој се, са мо вје руј, и ожи вље ће.
*Мар. 5,36.

51. А кад до ђе у ку ћу, не да де ни јед но ме 
ући осим Пе тра и Јо ва на и Ја ко ва, и дје-
вој чи на оца и ма те ре.
52. А сви пла ка ху и ја у ка ху за њом; а Он 

ре че: Не пла чи те, ни је умр ла не го спа ва.
53. И пот сми је ва ху Му се зна ју ћи да је 

умр ла.
54. А Он иза гнав ши све узе је за ру ку, и 

зов ну го во ре ћи: Дје вој ко, уста ни!
55. И по вра ти се дух ње зин, и уста де од-

мах; и за по вје ди да јој да ду не ка је де.
56. И ди ви ше се ро ди те љи ње зи ни. А Он 

им за по вје ди да ни ко ме не ка зу ју шта је 
би ло.

Одашиљање Дванаесторице апостола. 
Нахрањено пет хиљада људи. Прво 

прорицање о страдању. Преображење 
Исусово. Исцјељење узетога. Таштина 

ученика и њихова усрдност према 
Учитељу. Исусови сљедбеници.

9. Са звав ши пак Два на е сто ри цу да     -
де им си лу и власт над сви јем 

ђа  во ли ма, и да ис цје љу ју од *бо ле сти.
*Мат. 10,1.

2. И по сла их да про по ви је да ју цар ство 
Бо жи је, и да ис цје љу ју бо ле сни ке.

3. И ре че им: Ни шта не узи мај те на пут, 
ни шта па ни тор бе ни хље ба ни но ва ца, 
ни ти по дви је ха љи не да има те.
4. У ко ју ку ћу уђе те он дје бу ди те и одан де 

по ла зи те.
5. И гдје вас не при ме из ла зе ћи из гра да 

оно га отре си те и прах с но гу сво ји јех, за 
свје до чан ство на њих.
6. А кад изи ђо ше, иђа ху по се ли ма про по-

ви је да ју ћи Је ван ђе ље и ис цје љу ју ћи сву да.
7. А кад чу Ирод че творо вла сник шта Он 

чи ни, не мо га ше се на чу ди ти, јер не ки го-
во ра ху да је Јо ван устао из мр тви јех,
8. А јед ни да се Или ја по ја вио, а јед ни да 

је устао ко ји од ста ри јех про ро ка.
9. И ре че Ирод: Јо ва на ја по сје кох; али ко 

је то о ко ме ја та к ва чу де са слу шам? И же-
ља ше Га ви дје ти.
10. И вра тив ши се *апо сто ли ка за ше Му 

шта су по чи ни ли. И узев ши их оти де на-
са мо у пу сти њу код гра да ко ји се зва ше 
Вит са и да. *Мар. 6,30.
11. А на род ра зу мјев ши по ђе за Њим и 

при мив ши их го во ра ше им о цар ству Бо-
жи је му и ис цје љи ва ше ко ји тре ба ху ис-
цје љи ва ња.
12. *А дан ста де на ги ња ти. Та да при сту-

пи ше два на е сто ри ца и ре ко ше Му: От-
пу сти на род, не ка иду на ко нак у окол на 
се ла и па лан ке, и нек на ђу је ла, јер смо 
ов дје у пу сти њи. *Јован 6,1. засеоке
13. А Он им ре че: По дај те им ви не ка је ду. 

А они ре ко ше: У нас не ма ви ше од пет *хље-
бо ва и дви је ри бе; већ ако да иде мо ми да 
ку пи мо за све ове љу де је ла? *2.О цар. 4,42.
14. Јер би ја ше љу ди око пет хи ља да. Али 

Он ре че уче ни ци ма сво ји јем: По са ди те 
их на го ми ле по пе де сет.
15. И учи ни ше та ко, и по са ди ше их све.
16. А Он узе (они јех) пет хље бо ва и обје 

ри бе, и по гле дав ши на не бо бла го сло ви 
их и пре ло ми, и да ва ше уче ни ци ма да 
раз да ду на ро ду.
17. И је до ше и на си ти ше се сви, и на ку-

пи ше ко ма да два на ест ко та ри ца што им 
пре те че.
18. И кад се је дан пут мо ља ше Бо гу на-

са мо, с Њим би ја ху *уче ни ци, и за пи та их 
го во ре ћи: Ко го во ре љу ди да сам Ја?

*Мар. 8,27.
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19. А они од го ва ра ју ћи ре ко ше: Јед ни 
ве ле да си *Јо ван Кр сти тељ, а дру ги да си 
Или ја; а дру ги да је ко ји устао од ста ри-
јех про ро ка. *Мат. 14,2.
20. А Он им ре че: А ви шта ми сли те ко 

сам Ја? А *Пе тар од го ва ра ју ћи ре че: †Хри-
стос Бо жиј. *Мар. 8,29. †Јо ван 1,41.
21. А Он им за при је ти и за по вје ди да ни-

ко ме не ка зу ју то га,
22. Го во ре ћи да Си ну Чо вје чи је му тре ба 

мно го по стра да ти, и да ће Га *стар је ши не 
и гла ва ри све ште нич ки и књи жев ни ци 
окри ви ти, и да ће Га уби ти, и тре ћи дан да 
ће уста ти. *Мар. 8,31.
23. А сви ма го во ра ше: Ко хо ће да иде за 

Мном не ка се од ре че се бе и узме крст свој 
и иде за Мном.
24. Јер ко хо ће ду шу сво ју да са чу ва, из-

гу би ће је; а ко из гу би ду шу сво ју Ме не 
ра ди онај ће је са чу ва ти.
25. Јер ка кву ће ко рист има ти *чо вјек ако 

сав †сви јет при до би је, а се бе из гу би или 
се би на у ди? *Мат. 16,26. †Мар. 8,36.
26. Јер ко се *по сти ди Ме не и Мо ји јех 

ри је чи ње га ће се Син Чо вје чиј по сти-
дје ти кад до ђе у сла ви сво јој и Очевој и 
све ти јех ан ђе ла. *Мар. 8,38.
27. А за и ста вам ка жем: Има ју не ки ме ђу 

ови ма што сто је ов дје ко ји не ће оку си ти 
смр ти док не ви де *цар ства Бо жи је га.

*Мат. 16,28.
28. А кад про ђе осам да на по сли је они-

јех ри је чи, узе Пе тра и *Јо ва на и Ја ко ва и 
изи ђе на го ру да се по мо ли Бо гу. *Мат. 17,1.
29. И кад се мо ља ше по ста де ли це Ње-

го во друк чи је, и оди је ло Ње го во би је ло 
и сјај но.
30. И гле, два чо вје ка го во ра ху с Њим, 

ко ји би ја ху Мој си је и *Или ја. *2.О цар. 2,11.
31. По ка за ше се у сла ви, и го во ра ху о 

из ла ску Ње го ву ко ји Му је тре ба ло свр-
ши ти у Је ру са ли му.
32. А Пе тар и ко ји би ја ху с Њим би ја ху за-

спа ли; али про бу див ши се ви дје ше сла ву 
Ње го ву и два чо вје ка ко ји с Њим ста ја ху.
33. И кад се одво ји ше од Ње га ре че Пе-

тар Ису су: Учи те љу, до бро нам је ов дје 
би ти; и да на чи ни мо три сје ни це: Јед ну 

Те би, и јед ну Мој си ју, и јед ну Или ји, не 
зна ју ћи шта го во ра ше.
34. А док он то го во ра ше до ђе облак и 

за кло ни их; и упла ши ше се кад за ђо ше у 
облак.
35. И чу се *глас из обла ка који го во-

раше: Ово је Син Мој љу ба зни, Ње га по-
слу шај те. *Мат. 3,17.  љубљени
36. И кад се чу ја ше глас на ђе се *Исус сам. 

И они уму ча ше, и ни ком не ја ви ше ни шта 
у оне да не од оно га што ви дје ше. *Мат. 17,9.
37. А до го ди се дру ги дан кад си ђо ше с 

го ре сре те Га мно штво на ро да.
38. И гле, чо вјек из на ро да по ви ка го во-

ре ћи: Учи те љу, мо лим Ти се, по гле дај на 
си на мо је га, јер ми је је ди нац:
39. И гле, хва та га дух, и ује дан пут ви че, 

и ло ми га с пје ном, и је два оти де од ње га 
кад га из ло ми;
40. И мо лих уче ни ке Тво је да га ис тје ра ју, 

па не мо го ше.
41. И од го ва ра ју ћи Исус ре че: О ро де не-

вјер ни и по ква ре ни, до кле ћу би ти с ва ма и 
тр пље ти вас? До ве ди Ми си на сво је га амо.
42. А док још иђа ше к Ње му обо ри га 

ђа во, и ста де га ло ми ти. А Исус за при је ти 
ду ху не чи сто ме, и ис ци је ли мом че, и да де 
га оцу ње го ву.
43. И сви се ди вља ху ве ли чи ни Бо жи јој. 

А кад се сви чу ђа ху све му што чи ња ше 
Исус, ре че уче ни ци ма сво ји јем:
44. Мет ни те ви у уши сво је ове ри је чи: 

Јер Син Чо вје чиј тре ба да се пре да у ру ке 
чо вје чи је.
45. А они не ра зу мје ше ри је чи ове; јер 

бје ше са кри ве на од њих да је не мо го ше 
ра зу мје ти; и бо ја ху се да Га за пи та ју за 
ову ри јеч.
46. А уђе ми сао у њих ко би нај ве ћи био 

ме ђу њи ма.
47. А Исус зна ју ћи по ми сли ср ца њи хо-

ви јех узе ди је те и мет ну га пре да се,
48. И ре че им: Ко ји при ми ово ди је те у 

име Мо је, Ме не при ма; и ко ји Ме не при ма, 
при ма *Оно га ко ји Ме је по слао; јер ко ји је 
нај ма њи ме ђу ва ма он је ве ли ки. *Мат. 10,40.
49. А *Јо ван од го ва ра ју ћи ре че: Учи те љу, 

ви дје смо јед но га гдје име ном Тво ји јем из-
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го ни ђа во ле, и за бра ни смо му, јер не иде с 
на ма за То бом. *Мар. 9,38.
50. И ре че му *Исус: Не бра ни те; јер ко 

ни је про тив вас с ва ма је. *1.Кор. 12,3.
51. А кад се на вр ши ше да ни узе ћа Ње-

го ва, Он на мје ри да иде пра во у Је ру са лим.
вазнесења

52. И по сла гла сни ке пред ли цем сво ји-
јем; и они оти до ше и до ђо ше у се ло са-
мар јан ско да Му уго то ве гдје ће но ћи ти.
53. И не при ми ше Га; јер ви дје ше да иде 

у Је ру са лим.
54. А кад ви дје ше уче ни ци Ње го ви Ја ков 

и Јо ван, ре ко ше: Го спо де, хо ћеш ли да ре-
че мо да *огањ си ђе с †не ба и да их ис три-
је би као и ‡Или ја што учи ни?

*1.О цар. 18,38. †2.О цар. 1,10. ‡2.О цар. 1,12.
55. А Он окре нув ши се за при је ти им и 

ре че: Не зна те ка кво га сте ви ду ха;
56. Јер Син Чо вје чиј ни је до шао да по-

гу би ду ше чо вје чи је не го да са чу ва. И 
оти до ше у дру го се ло.
57. *А кад иђа ху пу тем ре че му не ко: Го-

спо де, ја идем за То бом куд год Ти по ђеш.
*Мат. 8,19.

58. И ре че му Исус: Ли си це има ју ја ме и 
пти це не бе ске гни је зда, а Син Чо вје чиј 
не ма гдје за кло ни ти гла ве.
59. А дру го ме ре че: Хај де за Мном. А он 

ре че: *Го спо де, до пу сти ми да идем нај-
при је да уко пам оца сво је га. *Мат. 8,21.
60. А Исус ре че му: Оста ви не ка мр тви 

уко па ва ју сво је мр тва це; а ти хај де те ја-
вљај цар ство Бо жи је.
61. А дру ги ре че: Го спо де, ја идем за То-

бом; али до пу сти ми нај при је да идем да 
се опро стим с до ма шњи ма сво ји јем.
62. А Исус ре че му: Ни је дан ни је при пра-

ван за цар ство Бо жи је, ко ји мет не ру ку 
сво ју на плуг па се об зи ре на траг.

Одашиљање и повратак Седамдесеторице 
ученика. Исусова захвална молитва 

Оцу. Прича о милостивом Самарјанину. 
Марија и Марта: Само је једно потребно!

10.А по том иза бра Го спод и дру ги-
јех Се дам де се то ри цу, и по сла 

их по два и два пред ли цем сво ји јем у сва-
ки град и у мје сто ку да шћа ше сам до ћи.

2. А ре че им: Же тва је, да кле, ве ли ка а по-
сле ни ка ма ло; не го се мо ли те го спо да ру од 
же тве да из ве де по сле ни ке на же тву сво ју.
3. Иди те; ето Ја вас ша љем као ја гањ це 

ме ђу ву ко ве.
4. Не но си те ке се ни тор бе ни обу ће, и 

ни ко га не по здра вљај те на пу ту.
5. У ко ју год ку ћу уђе те нај при је го во-

ри те: Мир ку ћи овој.
6. И ако, да кле, бу де он дје син ми ра, 

оста ће на ње му мир ваш; ако ли не бу де, 
вра ти ће се к ва ма.
7. А у оној ку ћи бу ди те, и је ди те и пиј те 

што у њих има; јер је по сле ник до сто јан 
сво је пла те; не пре ла зи те из ку ће у ку ћу.
8. И у ко ји год град до ђе те и при ме вас, 

је ди те што се до не се пред вас.
9. И ис цје љуј те бо ле сни ке ко ји су у ње му, 

и го во ри те им: При бли жи се к ва ма цар-
ство Бо жи је.
10. И у ко ји год град до ђе те и не при ме 

вас, из и шав ши на ули це ње го ве ре ци те:
11. И прах од гра да ва ше га ко ји је при о-

нуо за нас отре са мо вам; али ово знај те да 
се при бли жи к ва ма цар ство Бо жи је.
12. Ка жем вам да ће *Со до му би ти лак ше 

у онај дан не го ли гра ду оно ме.
*Је зек. 16,48; Плач 4,6.

13. Те шко те би, *Хо ра зи не, те шко те би, 
Вит   са и до! Јер да су у Ти ру и у Си до ну 
би ла чу де са што су би ла у ва ма, дав но би 
се у вре ћи и у пе пе лу сје де ћи по ка ја ли.

*Мат. 11,21.
14. Али Ти ру и Си до ну би ће лак ше на 

су ду не го ва ма.
15. И ти, *Ка пер на у ме, ко ји си се до не-

бе са по ди гао до па кла ћеш про па сти.
*Мат. 11,23. гехене

16. Ко вас слу ша Ме не слу ша; и ко се вас 
од ри че Ме не се од ри че; а ко се Ме не од-
ри че, од ри че се Оно га ко ји је Ме не по слао.
17. Вра ти ше се пак Се дам де се то ри ца с 

ра до сти го во ре ћи: Го спо де, и ђа во ли нам 
се по ко ра ва ју у име Тво је.
18. А Он им ре че: *Ја ви дјех со то ну гдје спа-

 де с Не ба као му ња. *Јован 12,31; Откр. 12,8,9.
19. Ево вам да јем власт да ста је те на *зми је 

и на скор пи је и на сва ку си лу не при ја тељ-
ску, и ни шта вам не ће на у ди ти. *Мар. 16,18.
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20. Али се то ме не ра дуј те што вам се ду-
хо ви по ко ра ва ју, не го се ра дуј те што су 
*ва ша име на на пи са на на не бе си ма.

*2.Мој. 32,32; Филиб. 4,3.
21. У тај час об ра до ва се *Исус у ду ху и 

ре че: Хва лим те, Оче, Го спо де не ба и зе-
мље, што си ово са крио од пре му дри јех и 
ра зум ни јех а ка зао си про сти ма. Да, Оче, 
јер је та ко би ла во ља Тво ја. *Мат. 11,25.
22. И окре нув ши се к уче ни ци ма ре че: 

Све је Ме ни пре дао Отац Мој, и ни ко не 
зна ко је Син осим Оца, ни ко је Отац 
осим Си на, и ако Син хо ће ко ме ка за ти.

открити
23. И окре нув ши се к уче ни ци ма на-

са мо ре че: *Бла го очи ма ко је ви де што 
ви ви ди те. *Мат. 13,16.
24. Јер вам ка жем да су мно ги *про ро ци 

и ца ре ви же ље ли ви дје ти што ви ви ди те, 
и не ви дје ше; и чу ти што ви чу је те, и не 
чу ше. *1.Пе тр. 1,10.
25. И гле, уста де је дан *за ко ник и ку ша-

ју ћи Га ре че: Учи те љу, шта ћу чи ни ти да 
до би јем жи вот вјеч ни? *Мат. 22,35.
26. А Он му ре че: Шта је на пи са но у За-

ко ну? Ка ко чи таш?
27. А он од го ва ра ју ћи ре че: Љу би *Го-

спо да Бо га сво је га †сви јем ср цем сво-
ји јем, и свом ду шом сво јом, и свом сна-
гом сво јом, и свом ми сли сво јом; и ‡бли-
жње га сво је га као са мо га се бе.

*5.Мој. 6,5. †Мар. 12,30. ‡3.Мој. 19,18.
28. Ре че му пак: Пра во си од го во рио; то 

чи ни и би ћеш жив.
29. А он шћа ди ја ше да се оправ да, па 

ре че Ису су: А ко је бли жњи мој?
30. А Исус од го ва ра ју ћи ре че: Је дан чо-

вјек си ла жа ше из Је ру са ли ма у Је ри хон, 
па га ухва ти ше хај ду ци, ко ји га сву ко ше 
и из ра ни ше, па оти до ше, оста вив ши га 
по ла мр тва.
31. А из не на да си ла жа ше они јем пу тем 

не ка кав све ште ник, и ви дјев ши га про ђе.
32. А та ко и Ле вит кад је био на оно ме 

мје сту, при сту пи, и ви дјев ши га про ђе.
33. А Са мар ја нин не ка кав про ла зе ћи до ђе 

над ње га, и ви дјев ши га са жа ли му се;

34. И при сту пив ши за ви му ра не и за ли 
уљем и ви ном; и по са див ши га на сво је кљу-
 се до ве де у го сти о ни цу, и уста де око ње га.
35. И сју тра дан по ла зе ћи из ва ди два 
гро ша те да де крч ма ру, и ре че му: Гле-

дај га, и што ви ше по тро шиш ја ћу ти пла-
ти ти кад се вра тим. динар = 4,55 г сребра
36. Шта ми слиш, да кле, ко ји је од оне 

тро ји це био бли жњи оно ме што су га 
би ли ухва ти ли хај ду ци?
37. А он ре че: Онај ко ји се сми ло вао на 

ње га. А Исус му ре че: Иди, и ти чи ни та ко.
38. А кад иђа ху пу тем и Он уђе у јед но 

се ло, а же на не ка, по име ну Мар та, при ми 
Га у сво ју ку ћу.
39. И у ње бје ше се стра, по име ну Ма-

ри ја, ко ја и сје де код но гу Ису со ви јех и 
слу ша ше бе сје ду Ње го ву.
40. А Мар та се бје ше за бу ни ла ка ко ће 

Га до че ка ти, и при ку чив ши се ре че: Го-
спо де, зар Ти не ма риш што ме се стра 
мо ја оста ви са му да слу жим? Ре ци јој, да-
кле, да ми по мо гне. приближивши
41. А Исус од го ва ра ју ћи ре че јој: Мар та, 

Мар та, бри неш се и тру диш за мно го,
42. А са мо је јед но по треб но. Али је Ма-

ри ја до бри ди јел иза бра ла, ко ји се не ће 
узе ти од ње.

Исус учи ученике да се моле.
Изгони ђавола. Изобличава злобу и 

лицемјерство фарисеја и књижевника.

11.И кад се мо ља ше Бо гу на јед-
ном мје сту па пре ста, ре че 

Му не ки од уче ни ка Ње го ви јех: *Го спо де, 
на у чи нас мо ли ти се Бо гу, као што и Јо ван 
на у чи сво је уче ни ке. *Псал. 10,17.
2. А Он им ре че: Кад се мо ли те Бо гу го во-

ри те: Оче наш ко ји си на не бе си ма, да се 
све ти име Тво је; да до ђе цар ство Тво је; да 
бу де во ља Тво ја и на Зе мљи као на Не бу;
3. Хљеб наш по треб ни да ј нам сва ки дан;
4. И опро сти нам гри је хе на ше, јер и ми 

опра шта мо сва ко ме ду жни ку сво је му; и 
не на ве ди нас у на паст; не го нас из ба ви 
ода зла.
5. И ре че им: Ко ји од вас има при ја те ља, 

и оти де му у по но ћи и ре че му: При ја-
те љу, дај ми три хље ба у за јам;
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6. Јер ми до ђе при ја тељ с пу та, и не мам 
му шта по ста ви ти;
7. А он из ну тра од го ва ра ју ћи да ре че: Не 

уз не ми руј ме; већ су вра та за тво ре на и 
дје ца су мо ја са мном у по сте љи, и не мо гу 
уста ти да ти дам.
8. И ка жем вам: Ако и не уста не да му да 

за то што му је при ја тељ, али за ње го во на-
метљиво иска ње ус та ће и да ће му ко ли ко 
тре ба.
9. И Ја ва ма ка жем: Ишти те и да ће вам се; 

тра жи те и на ћи ће те; ку цај те и отво ри ће 
вам се.
10. Јер сва ки ко ји иште, при ма; и ко ји 

тра жи, на ла зи; и ко ји ку ца, отва ра му се.
11. Ко ји је ме ђу ва ма отац у ко га ако син 

за и ште хље ба да му да ка мен? Или ако за-
и ште ри бе да му да мје сто ри бе зми ју?
12. Или ако за и ште ја је да му да скор пи ју?
13. Кад, да кле, ви, зли бу ду ћи, уми је те 

до бре да ре да ва ти дје ци сво јој, ко ли ко 
ће ви ше Отац не бе ски да ти Ду ха Све то га 
они ма ко ји ишту у Ње га?
14. И јед ном из гна ђа во ла ко ји бје ше ни-

јем; кад ђа во изи ђе про го во ри ни је ми; и 
ди ви ше се љу ди.
15. А не ки од њих ре ко ше: По мо ћу Ве ел-

зе ву ла, кне за ђа вол ско га из го ни *ђа во ле.
*Мат. 9,34.

16. А дру ги ку ша ју ћи Га иска ху од Ње га 
знак с *Не ба. *Мат. 16,1.
17. А Он зна ју ћи по ми сли њи хо ве ре че 

им: Сва ко *цар ство ко је се раз ди је ли са мо 
по се би, опу стје ће, и дом ко ји се раз ди-
је ли сам по се би, про па шће. *Мар. 3,24.
18. Та ко и со то на ако се раз ди је ли сам по 

се би, ка ко ће оста ти ње го во цар ство, као 
што ка же те да по мо ћу Ве ел зе ву ла из го-
ним ђа во ле.
19. Ако ли Ја по мо ћу Ве ел зе ву ла из го ним 

*ђа во ле, си но ви ва ши чи јом по мо ћу из-
го не? За то ће вам они би ти су ди је. *Мар. 9,38.
20. А ако ли Ја *пр стом Бо жи јим из го-

ним ђа во ле, да кле је до шло к ва ма цар-
ство Бо жи је. *2.Мој. 8,19.
21. Кад се ја ки на о ру жа и чу ва свој двор, 

има ње је ње го во на ми ру;

22. А кад до ђе ја чи од ње га и над вла да га, 
узме све оруж је ње го во у ко је се уздао, и 
раз ди је ли што от ме од ње га.
23. Ко ји ни је са Мном, про тив Ме не је; и 

ко ји са Мном не са би ра, про си па.
24. Кад не чи сти дух изи ђе из *чо вје ка, 

иде кроз без вод на мје ста тра же ћи по ко ја, 
и не на шав ши ре че: Да се вра тим у дом 
свој от ку да сам из и шао; *Мат. 12,43.
25. И до шав ши на ђе по ме тен и укра шен.
26. Та да оти де и узме се дам дру ги јех ду-

хо ва го ри јех од се бе, и ушав ши жи ве он-
дје; и бу де по то ње чо вје ку оно ме го ре од 
пр во га.
27. А кад то го во ра ше, по ди же *глас јед на 

же на из на ро да и ре че Му: Бла го утро би 
ко ја Те је но си ла, и си са ма ко је си сао!

*При че 27,14.
28. А Он ре че: Бла го и они ма ко ји слу-

ша ју *ри јеч Бо жи ју, и др же је. *Лу ка 8,21.
29. А на ро ду ко ји се ску пља ше ста де го-

во ри ти: Род је овај зао; иште знак, и не ће 
му се да ти знак осим зна ка Јо не про ро ка;
30. Јер ка о што Јо на би знак Ни не вља-

ни ма, та ко ће и Син Чо вје чиј би ти ро ду 
ово ме.
31. Ца ри ца ју жна из и ћи ће на суд с љу-

ди ма ро да ово га, и осу ди ће их; јер она до ђе 
с кра ја *зе мље да слу ша пре му дрост Со ло-
му но ву: а гле, ов дје је ве ћи од Со ло му на.

*Фил. 2,10.
32. *Ни не вља ни из и ћи ће на суд с ро дом 

ови јем, и осу ди ће га; јер се по ка ја ше по-
у че њем Јо ни ни јем: а гле, ов дје је ве ћи од 
Јо не. *Јо на 3,5.
33. Ни ко не ме ће за па ље не сви је ће на 

са кри ве но мје сто, ни ти под суд, не го на 
*сви јећ њак да ви де †свје тлост ко ји ула зе.

*Мат. 5,15. †Лу ка 8,16.
34. Сви је ћа је ти је лу око. Ако, да кле, око 

тво је бу де здра во, све ће ти је ло тво је би ти 
сви је тло; ако ли око тво је бу де квар но, и 
ти је ло је тво је там но.
35. Гле дај, да кле, да ви дје ло ко је је у те би 

не бу де та ма.
36. Јер ако је све ти је ло тво је сви је тло да 

не ма ни ка кво га уда там на, би ће сви је тло 
као кад те сви је ћа оба сја ва свје тло шћу.
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37. А кад го во ра ше, мо ља ше Га не ка кав 
фа ри сеј да об је ду је у ње га. А Он ушав ши 
сје де за тр пе зу.
38. А фа ри сеј се за чу ди кад ви дје да се 

нај при је не уми при је об је да.
39. А *Го спод ре че му: Сад ви †фа ри се ји 

спо ља чи сти те ‡ча шу и здје лу, а из ну тра 
вам је пу но гра бе жа и зло бе.

*1.Мој. 6,5. †Мат. 23,25. ‡Мат. 23,26.
40. Без ум ни, ни је ли онај на чи нио и из-

ну тра ко ји је спо ља на чи нио?
41. Али да ј те ми ло сти њу од оно га што је 

уну тра; и гле, све ће вам би ти чи сто.
42. Али те шко ва ма фа ри се ји ма што да-

је те *де се так од ме тви це и од ру те и од 
сва ко га по вр ћа, а про ла зи те прав ду и 
љу бав Бо жи ју: Ово је тре ба ло чи ни ти, и 
оно не оста вља ти. *Мат. 23,23. обилазите
43. Те шко ва ма фа ри се ји ма што тра жи те 

за че ља по збор ни ца ма и да вам се кла ња 
по ули ца ма.
44. Те шко ва ма књи жев ни ци и *фа ри се ји, 

ли це мје ри, што сте као са кри ве ни гро-
бо ви по ко ји ма љу ди иду и не зна ју их.

*Мат. 23,27.
45. А не ки од за ко ни ка од го ва ра ју ћи ре че: 

Учи те љу, го во ре ћи то и нас сра мо тиш.
46. А Он ре че: Те шко и ва ма за ко ни ци ма 

што то ва ри те на љу де бре ме на пре те шка 
за но ше ње, а ви јед ни јем пр стом сво ји јем 
не ће те да их при хва ти те.
47. Те шко ва ма што зи да те *гро бо ве про-

ро ци ма, а ва ши су их оце ви по би ли.
*Мат. 23,29.

48. Ви, да кле, свје до чи те и одо бра ва те 
дје ла ота ца сво ји јех; јер их они по би ше, а 
ви им гро бо ве зи да те.
49. За то и пре му дрост Бо жи ја ре че: По-

сла ћу им *про ро ке и апо сто ле, и од њих ће 
јед не по би ти, а дру ге про тје ра ти; *Мат. 23,34.
50. Да се иште од ро да ово га крв сви ју про-

ро ка ко ја је про ли ве на од по ста ња сви је та,
51. Од кр ви Аве ље ве тја до кр ви Заха ри-

ји не, ко ји по ги бе ме ђу ол та ром и цр квом. 
Да, ка жем вам, иска ће се од ро да ово га.
52. Те шко ва ма за ко ни ци што узе сте 

кључ од зна ња: са ми не уђо сте, а ко ји 
шћа ди ја ху да уђу, за бра ни сте им.

53. А кад им Он ово го во ра ше, по че ше 
књи жев ни ци и фа ри се ји вр ло на ва љи-
ва ти к Ње му и мно ги јем пи та њем з бу њи-
ва ти Га,
54. Вре ба ју ћи и па зе ћи на Ње га не би 

ли што уло ви ли из уста Ње го ви јех да Га 
окри ве.

Не треба бити лицемјеран ни бојажљив, 
лаком и не треба се бринути. О стражењу. 

О помирљивости. Знак времена.

12.Кад се око њих ску пи ше хи ља-
де на ро да да ста до ше га зи ти 

је дан дру го га, он да по че нај при је го во ри-
ти *уче ни ци ма сво ји јем: Чу вај те се ква-
сца †фа ри сеј ско га, ко ји је ли це мјер је.

*Мар. 2,15. †Мат. 16,6.
2. Јер ни шта ни је са кри ве но што се не ће 

от кри ти, ни тај но што се не ће до зна ти;
3. Јер што у мра ку ре ко сте, чу ће се на ви-

дје лу; и што на ухо шап та сте у кли је ти ма, 
про по ви је да ће се на кро во ви ма.
4. Али вам ка жем, при ја те љи ма сво ји јем: 

Не бој те се од они јех ко ји уби ја ју ти је ло и 
по том не мо гу ни шта ви ше учи ни ти.
5. Не го ћу вам ка за ти ко га да се бо ји те: 

Бој те се оно га ко ји има власт по што уби је 
ба ци ти у па као; да, ка жем вам, оно га се 
бој те. гехену
6. Не про да је ли се пет вра ба ца за два ди-

на ра? И ни је дан од њих ни је за бо ра вљен 
пред Бо гом.
7. А у вас је и ко са на гла ви из бро је на. Не 

бој те се, да кле; ви сте бо љи од мно го вра-
ба ца.
8. Не го вам ка жем: Ко ји год при зна Ме не 

пред љу ди ма при зна ће и Син Чо вје чиј 
ње га пред ан ђе ли ма Бо жи јим;
9. А ко ји се од ре че Ме не пред љу ди ма 

ње га ћу се од ре ћи пред ан ђе ли ма Бо жи-
јим.
10. И сва ки ко ји ре че ри јеч на Си на Чо-

вје чи је га опро сти ће му се, а ко ји ху ли на 
Све то га Ду ха не ће му се опро сти ти.
11. А кад вас до ве ду у збор ни це и на су до ве 

и пред по гла ва ре, не бри ни те се ка ко ће те 
или шта од го во ри ти, или шта ће те ка за ти;
12. Јер ће вас Све ти Дух на у чи ти у онај 

час шта тре ба ре ћи.
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13. Ре че Му пак не ки из на ро да: Учи те љу, 
ре ци бра ту мо је му да по ди је ли са мном 

до сто ја ње. насљедство
14. А Он му ре че: Чо вје че, ко је Ме не по-

ста вио су ди јом или дјелитељем над ва ма?
15. А њи ма ре че: Гле дај те и чу вај те се од 

ла ком ства; јер ни ко не жи ви они јем што 
је су ви ше бо гат.
16. Ка за им пак при чу го во ре ћи: У јед-

но га бо га тог чо вје ка ро ди њи ва.
17. И ми шља ше у се би го во ре ћи: Шта 

ћу чи ни ти? Не мам у што са бра ти сво је 
ље ти не.
18. И ре че: Ево ово ћу чи ни ти: По ква ри ћу 

жит ни це сво је и на чи ни ћу ве ће; и он дје 
ћу са бра ти сва сво ја жи та и до бро сво је;
19. И ка за ћу *ду ши сво јој: Ду шо, имаш 

мно го има ње на мно го го ди на; по чи вај, 
је ди, пиј, ве се ли се. *Псал. 49,18.
20. А Бог ње му ре че: Без ум ни че, ову ноћ 

узе ће ду шу тво ју од те бе; а што си при-
пра вио чи је ће би ти?
21. Та ко би ва оно ме ко ји се би те че *бла го 

а не †бо га ти се у Бо га. *Мат. 6,20. †1.Тим. 6,18.
22. А уче ни ци ма сво ји јем ре че: За то 

вам ка жем: Не бри ни те се ду шом сво јом 
шта ће те је сти; ни ти је лом у што ће те се 
обу ћи:
23. Ду ша је пре те жни ја од је ла и ти је ло 

од оди је ла.
24. По гле дај те *га вра не ка ко не си ју, ни 

жа њу, ко ји не ма ју по дру ма ни жит ни ца, и 
Бог их хра ни, а ко ли ко сте ви пре те жни ји 
од пти ца? *О Јо ву 39,3.
25. А ко од вас бри ну ћи се мо же при ма-

кну ти ра сту сво је му ла кат је дан?
26. А кад ни нај ма ње што не мо же те, за-

што се бри не те за оста ло?
27. По гле дај те љи ља не ка ко ра сту: Не 

тру де се, ни ти пре ду; али Ја вам ка жем да 
ни Со ло мун у свој сла ви сво јој не об у че 
се као је дан од њих.
28. А кад тра ву по по љу, ко ја да нас јест 

а сју тра се у пећ ба ца, Бог та ко оди је ва, а 
ка мо ли вас, ма ло вјер ни!
29. И ви не ишти те шта ће те је сти или 

шта ће те пи ти, и не бри ни те се;
30. Јер ово све ишту и не зна бо шци ово га 

сви је та; а Отац ваш зна да ва ма тре ба ово.

31. Не го ишти те *цар ства Бо жи је га, и 
ово ће вам се све до да ти. *Мат. 6,33.
32. Не бој се, ма ло ста до, јер би во ља ва-

ше га Оца да вам да Цар ство.
33. Про да ј те што има те и да ј те ми ло-

сти њу; на чи ни те се би тор бе ко је не ће 
ове шта ти, ха зну ко ја се ни кад не ће ис-
пра зни ти, на не бе си ма, гдје се лу пеж не 

при ку чу је ни ти мо љац је де. силом узима
34. Јер гдје је ва ше *бла го он дје ће би ти 

и ср це ва ше. *Мат. 6,21.
35. Не ка бу ду ва ша бе дра за прег ну та и 

сви је ће за па ље не;
36. И ви као љу ди ко ји че ка ју го спо да ра 

сво је га кад се вра ти са свад бе да му од мах 
отво ре ка ко до ђе и куц не.
37. Бла го они јем слу га ма ко је на ђе го спо-

дар кад до ђе а они стра же. За и ста вам ка-
жем да ће се за прег ну ти, и по са ди ће их, и 
при сту пи ће те ће им слу жи ти.
38. И ако до ђе у дру гу стра жу, и у тре ћу 

стра жу до ђе, и на ђе их та ко, бла го они јем 
слу га ма.
39. Али ово знај те: кад би знао до ма ћин у 

ко ји ће час до ћи *лу пеж, чу вао би и не би 
дао пот ко па ти ку ће сво је. *1.Сол. 5,2.
40. И ви, да кле, бу ди те го то ви: јер у ко ји 

час не ми сли те до ћи ће Син Чо вје чиј.
41. А Пе тар му ре че: Го спо де, го во риш ли 

на ма ову при чу или сви ма?
42. А Го спод ре че: Ко је, да кле, тај вјер ни 

и му дри при став ко је га по ста ви го спо-
дар над *че ља ди сво јом да им да је хра ну 
на оброк? *При че 31,15.
43. Бла го то ме слу зи ко је га до шав ши го-

спо дар ње гов на ђе да из вр шу је та ко.
44. За и ста вам ка жем: Над сви јем сво ји-

јем има њем по ста ви ће га.
45. Ако ли ре че слу га у ср цу сво је му: 

Не ће мој го спо дар још за ду го до ћи; и 
ста не би ти слу ге и слу шки ње, и је сти и 
пи ти, и опи ја ти се;
46. До ћи ће го спо дар то га слу ге у дан кад 

се не на да, и у час кад не ми сли, и ра сје ћи 
ће га, и ди јел ње гов мет ну ће с не вјер ни ма.
47. А онај слу га ко ји зна во љу го спо да ра 

сво је га, и ни је се при пра вио, ни ти учи-
нио по во љи ње го вој, би ће вр ло би јен;
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48. А ко ји не зна па за слу жи бој, би ће 
ма ло би јен. Ко ме је год мно го да но мно го 
ће се иска ти од ње га; а ко ме пре да ше нај-
ви ше нај ви ше ће иска ти од ње га.
49. Ја сам до шао да ба цим огањ на зе мљу; 

и ка ко би Ми се хтје ло да се већ за па лио!
50. Али се Ме ни ва ља кр сти ти кр ште-

њем, и ка ко Ми је те шко док се не свр ши!
51. Ми сли те ли да сам Ја до шао да дам мир 

на зе мљу? Не, ка жем вам, не го раз дор.
52. Јер ће от се ле пет у јед ној ку ћи би ти раз-

ди је ље ни, ус та ће три на два, и два на три.
53. Ус та ће отац на си на и син на оца; ма ти 

на кћер и кћи на ма тер; све кр ва на сна ху 
сво ју и сна ха на све кр ву сво ју.
54. А на ро ду го во ра ше: Кад ви ди те *облак 

гдје се ди же од за па да од мах ка же те: Би ће 
дажд; и би ва та ко. *1.О цар. 18,44.
55. И кад ви ди те југ гдје ду ва ка же те: 

Би ће вру ћи на; и би ва.
56. Ли це мје ри, ли це не ба и зе мље уми-

је те по зна ва ти, а вре ме на ово га ка ко не 
по зна је те?
57. За што пак и са ми од се бе не су ди те 

пра вед но?
58. Јер кад идеш са сво ји јем су пар ни ком 

кне зу, гле дај не би ли се на пу ту с њим по-
рав нао да те не при тег не су ди ји, и су ди ја 
да те не пре да слу зи, и слу га да те не ба ци 
у там ни цу. приведе
59. Ка жем ти: Не ћеш одан де из и ћи, док 

не даш и по сљед ње га ди на ра. пару; лепту

Исусова бесједа о пропасти Галилејаца и
о покајању. Исцјељење болесне 

жене у Суботу. Приче и говори о 
царству Божијем. Иродове замке. 

Јадиковање над Јерусалимом.

13.У то ври је ме пак до ђо ше не ки и 
ка за ше за Га ли леј це ко ји јех крв 

по ми је ша Пи лат са жр тва ма њи хо ви јем.
2. И од го ва ра ју ћи Исус ре че им: Ми сли те 

ли да су ти Га ли леј ци би ли нај гр је шни ји 
од сви ју Га ли ле ја ца, јер та ко по стра да ше?
3. Не, ка жем вам, не го ако се не по ка је те, 

сви ће те та ко из ги ну ти.
4. Или оних осам на ест што на њих па де 

ку ла Си ло ам ска и по би их, ми сли те ли да 

су они нај кри вљи би ли од сви ју Је ру са ли-
мља на?
5. Не, ка жем вам, не го ако се не по ка је те, 

сви ће те та ко из ги ну ти.
6. Ка за им пак ову при чу: Је дан чо вјек има-

ди ја ше смо кву уса ђе ну у сво ме ви но гра ду, 
и до ђе да тра жи ро да на њој, и не на ђе.
7. Он да ре че ви но гра да ру: Ево тре ћа го-

ди на ка ко до ла зим и тра жим ро да на овој 
смо кви, и не на ла зим; по си је ци је, да кле, 
за што зе мљи да сме та?
8. А он од го ва ра ју ћи ре че му: Го спо да ру! 

оста ви је и за ову го ди ну, док око пам око 
ње и оба спем гно јем;
9. Па да ако ро ди, ако ли не, по сје ћи ћеш 

је на го ди ну.
10. А кад уча ше у јед ној збор ни ци у Су бо ту,
11. И гле, бје ше он дје же на бо ле сна од 

ду ха немоћи осам на ест го ди на, и бје ше 
згр че на, и не мо га ше се ис пра ви ти.
12. А кад је ви дје, до зва је Исус и ре че јој: 

Же но, опро ште на си од бо ле сти сво је.
13. И мет ну на њу ру ке, и од мах се ис-

пра ви и хва ља ше Бо га.
14. А стар је ши на од збор ни це ср ђа ше се 

што је *Исус †ис ци је ли у ‡Су бо ту, и од го-
ва ра ју ћи ре че на ро ду: Шест је да на у ко је 
тре ба ра ди ти, у оне, да кле, до ла зи те те се 
ли је чи те, а не у дан су бот ни.

*Лу ка 14,3. †Јо ван 5,15. ‡Мат. 12,10.
15. А Го спод му од го во ри и ре че: Ли це-

мје ре, сва ки од вас у Су бо ту не одр је шу је 
ли сво је га во ла или *ма гар ца од ја са ла, и 
не во ди да на по ји? *Лу ка 14,5.
16. А ову кћер Авра а мо ву ко ју све за со-

то на ево осам на е ста го ди на, не тре ба ше ли 
је одри је ши ти из ове све зе у дан су бот ни?
17. И кад Он ово го во ра ше сти ђа ху се 

сви ко ји Му се про ти вља ху; и сав на род 
ра до ва ше се за сва Ње го ва слав на дје ла.
18. А Он им ре че: Ка кво је *цар ство Бо-

жи је, и ка кво ћу ка за ти да је? *Мар. 4,30.
19. Оно је као зр но *го ру шич но, ко је 

узев ши чо вјек ба ци у врт свој, и уз ра сте 
и по ста др во ве ли ко, и пти це не бе ске усе-
ли ше се у гра не ње го ве. *Мат. 13,31.
20. Опет ре че: Ка кво ћу ка за ти да је цар-

ство Бо жи је?
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21. Оно је као ква сац ко ји узев ши же на 
мет ну у три ко па ње бра шна, док не ус-
ки се све. дрвени суд за мијешење хљеба 

запремине око 6,25 л
22. И про ла жа ше по гра до ви ма и се ли ма 

уче ћи и пу ту ју ћи у Је ру са лим.
23. Ре че му пак не ко: Го спо де, је ли ма ло 

они јех ко ји ће би ти спа се ни? А Он им ре че:
24. На ва ли те да уђе те на ти је сна вра та; 

јер вам ка жем: Мно ги ће тра жи ти да уђу 
и не ће мо ћи: борите се
25. Кад уста не до ма ћин и за тво ри вра та, 

и ста не те на по љу ста ја ти и ку ца ти у вра та 
го во ре ћи: *Го спо де, Го спо де, отво ри нам; 
и од го ва ра ју ћи ре ћи ће вам: Не по зна јем 
вас от ку да сте. *Иса. 55,6.
26. Та да ће те ста ти го во ри ти: Ми је до смо 

пред То бом и пи смо, и по ули ца ма на ши-
јем учио си.
27. А Он ће ре ћи: Ка жем вам, не по зна-

јем вас от ку да сте; от сту пи те од Ме не сви 
ко ји не прав ду чи ни те.
28. Он дје ће би ти *плач и шкр гут зу ба, 

кад ви ди те Авра а ма и Иса ка и Ја ко ва и 
све про ро ке у †цар ству Бо жи је му, а се бе 
на по ље ис тје ра не. *Мат. 8,12. †Мат. 8,11.
29. И до ћи ће од ис то ка и за па да и сје-

ве ра и ју га и сје шће за тр пе зу у цар ству 
Бо жи је му.
30. И гле, има по сљед њи јех ко ји ће би ти 

пр ви, и има пр ви јех ко ји ће би ти по-
сљед њи.
31. У тај дан при сту пи ше не ки од фа ри-

се ја го во ре ћи Му: Изи ђи и иди одав де, јер 
Ирод хо ће да Те уби је.
32. И ре че им: Иди те те ка жи те оној ли-

си ци: Ево из го ним ђа во ле и ис цје љу јем 
да нас и сју тра, а тре ћи дан завр ши ћу.
33. Али да нас и сју тра и пре ко сју тра 

тре ба ми ићи; јер про рок не мо же по ги-
ну ти из ван Је ру са ли ма.
34. Је ру са ли ме, Је ру са ли ме, ко ји уби јаш 

*про ро ке и за си паш ка ме њем по сла не к 
се би! Ко ли ко пу та хтјех да ску пим че да 
тво ја као ко кош пилиће сво је под кри ла, 
и не хтје сте! *Нем. 9,26.
35. Ето ће вам се оста ви ти ку ћа ва ша пу-

ста; а Ја вам ка жем: Не ће те Ме не ви дје ти 
док не до ђе да ре че те: *Бла го сло вен ко ји 
иде у име †Го спод ње. *Мат. 21,9. †Псал. 118,26.

Исцјељење у Суботу човјека који је 
патио од водене болести. Треба бити 

понизан и чинити добро. Прича о 
Великој вечери. Одрицање самога себе.

14.И до го ди Му се да до ђе у Су бо-
ту у ку ћу јед но га кне за фа-

ри сеј ско га да је де хљеб; и они мо тра ху на 
Ње га.
2. И гле, бје ше пред Њим не ка кав чо вјек 

на ко ме бје ше де бе ла бо лест.
3. И од го ва ра ју ћи Исус ре че за ко ни ци ма 

и фа ри се ји ма го во ре ћи: Је ли сло бод но у 
Су бо ту ис цје љи ва ти?
4. А они оћу тје ше. И до хва тив ши га се 

ис ци је ли га и от пу сти.
5. И од го ва ра ју ћи ре че им: Ко ји од вас не 

би сво је га ма гар ца или во ла да му пад не у 
бу нар од мах из ва дио у дан су бот ни?
6. И не мо го ше Му од го во ри ти на то.
7. А го сти ма ка за при чу, кад опа зи ка ко 

из би ра ху за че ља, и ре че им:
8. Кад те ко по зо ве на свад бу, не сје дај у 

за че ље, да не бу де ме ђу го сти ма ко ста-
ри ји од те бе;
9. И да не би до шао онај ко ји је по звао 

те бе и ње га, и ре као ти: По дај мје сто 
ово ме, и он да ћеш са сти дом сје сти на 
ни же мје сто.
10. Не го кад те ко по зо ве, до шав ши сје ди 

на по сљед ње мје сто, да ти ре че кад до ђе 
онај ко ји те по зва: При ја те љу, по мак ни се 
ви ше; та да ће те би би ти част пред они ма 
ко ји сје де с то бом за тр пе зом.
11. Јер сва ки ко ји се по ди же, по ни зи ће 

се; а ко ји се по ни жу је, по диг ну ће се.
12. А и оно ме што их је по звао ре че: Кад 

да јеш објед или ве че ру, не зо ви при ја те ља 
сво ји јех, ни бра ће сво је, ни ро ђа ка сво-
ји јех, ни су сје да бо га ти јех, да не би и они 
те бе кад по зва ли и вра ти ли ти;
13. Не го кад чи ниш го збу, зо ви си ро-

ма хе, кља сте, хро ме, сли је пе;
14. И бла го ће ти би ти што ти они не мо гу 

вра ти ти; не го ће ти се вра ти ти о *вас кр се-
ни ју пра вед ни јех. *Јо ван 5,29.
15. А кад чу то не ки од они јех што сје ђа ху 

с Њим за тр пе зом ре че Му: *Бла го оно ме 
ко ји је де хље ба у †цар ству Бо жи је му!

*От кр. 19,9. †Лу ка 22,16.
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16. А Он му ре че: Је дан *чо вјек зго то ви 
ве ли ку ве че ру, и по зва мно ге; *Мат. 22,2.
17. И кад би ври је ме ве че ри, по сла слу гу 

сво је га да ка же зва ни ма: Хај де те, јер је 
већ све го то во.
18. И по че ше се из го ва ра ти сви ре дом; 

пр ви му ре че: Ку пих њи ву, и ва ља ми ићи 
да је ви дим; мо лим те из го во ри ме.
19. И дру ги ре че: Ку пих пет јар мо ва во-

ло ва, и идем да их огле дам; мо лим те, из-
го во ри ме.
20. И тре ћи ре че: Оже них се, и за то не 

мо гу до ћи.
21. И до шав ши слу га тај ка за ово го спо-

да ру сво ме. Та да се ра ср ди до ма ћин и 
ре че слу зи сво ме: Иди бр зо на рас кр шћа 
и ули це град ске, и до ве ди амо си ро ма хе, и 
кља сте, и бо га ља сте, и сли је пе.
22. И ре че слу га: Го спо да ру, учи нио сам 

ка ко си за по вје дио, и још мје ста има.
23. И ре че го спо дар слу зи: Изи ђи на пу-

теве и ме ђу огра де, те на тје рај да до ђу да 
ми се на пу ни ку ћа.
24. Јер вам ка жем да није дан од они јех 

зва ни јех љу ди не ће оку си ти мо је ве че ре. 
(Јер је мно го зва ни јех, али је ма ло из бра-
ни јех).
25. Иђа ше пак с Њим мно штво на ро да, и 

оба зрев ши се ре че им:
26. Ако ко до ђе к Ме ни а не мр зи на сво-

је га оца, и на ма тер, и на *же ну, и на дје цу, 
и на †бра ћу, и на се стре и на са му ду шу 
сво ју, не мо же би ти Мој уче ник.

*5.Мој. 13,6. †5.Мој. 33,9. живот
27. И ко не но си кр ста сво је га и за Мном 

не иде, не мо же би ти Мој уче ник.
28. И ко ји од вас кад хо ће да зи да ку лу не 

сје де нај при је и не про ра чу на шта ће га 
ста ти, да ви ди има ли да мо же до вр ши ти?
29. Да не би, кад по ста ви те мељ и не уз-

мо гне до вр ши ти, сви ко ји гле да ју ста ли 
му се ру га ти,
30. Го во ре ћи: Овај чо вјек по че зи да ти, и 

не мо же да до вр ши.
31. Или ко ји цар кад по ђе с вој ском да се 

по би је с дру ги јем ца рем не сје де нај при је 
и не др жи ви је ћу мо же ли с де сет хи ља да 
сре сти оно га што иде на ње га са два де сет 
хи ља да?

32. Ако ли не мо же, а он по шље по сла-
ни ке док је онај још да ле ко и мо ли да се 
по ми ре.
33. Та ко, да кле, сва ки од вас ко ји се не 

од ре че све га што има не мо же би ти Мој 
уче ник.
34. Со је до бра, али ако со об љу та ви, чим 

ће се осо ли ти?
35. Ни ти је по треб на у зе мљу ни у гноју; 

не го је про спу на по ље. Ко има уши да 
чу је не ка чу је.

Приче о изгубљеној овци, 
новцу и сину.

15.И при бли жа ва ху се к Ње му сви 
*ца ри ни ци и †гр је шни ци да 

Га чу ју. *Мат. 9,10. †Мар. 2,15.
2. И ви ка ху на Ње га фа ри се ји и књи жев-

ни ци го во ре ћи: Овај при ма гр је шни ке и 
је де с њи ма.
3. А Он им ка за при чу ову го во ре ћи:
4. Ко ји чо вјек од вас има ју ћи сто ова ца и 

из гу бив ши јед ну од њих не оста ви де ве-
де сет и де вет у пу сти њи и не иде за из гу-
бље ном док је не на ђе?
5. И на шав ши диг не је на ра ме сво је ра-

ду ју ћи се,
6. И до шав ши ку ћи са зо ве при ја те ље и 

су сје де го во ре ћи им: Ра дуј те се са мном, 
ја на ђох сво ју ов цу из гу бље ну.
7. Ка жем вам да ће та ко би ти ве ћа ра дост 

на Не бу за јед но га гр је шни ка ко ји се ка је, 
не го ли за де ве де сет и де вет пра вед ни ка 
ко ји ма не тре ба по ка ја ње.
8. Или ко ја же на има ју ћи де сет ди на ра, 

ако из гу би је дан ди нар, не за па ли сви је ће, 
и не по ме те ку ће, и не тра жи до бро док не 
на ђе? драхми
9. И на шав ши са зо ве дру га ри це и су сје де 

го во ре ћи: Ра дуј те се са мном, ја на ђох ди-
нар из гу бље ни.
10. Та ко, ка жем вам, би ва ра дост пред 

ан ђе ли ма Бо жи ји ма за јед но га гр је шни ка 
ко ји се ка је.
11. И ре че: Је дан чо вјек има ше два си на,
12. И ре че мла ђи од њих оцу: Оче, дај ми 

дио од има ња што при па да ме ни. И отац 
им по ди је ли има ње.
13. И по том до не ко ли ко да на по ку пи 

мла ђи син све сво је, и оти де у даљ ну зе-
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мљу; и она мо про су има ње сво је жи ве ћи 
бес пут но.
14. А кад по тро ши све, по ста де ве ли ка 

глад у оној зе мљи, и он се на ђе у не во љи.
15. И оти шав ши при би се код јед но га чо-

вје ка у оној зе мљи; и он га по сла у по ље 
сво је да чу ва сви ње.
16. И же ља ше на пу ни ти тр бух свој ро-

шчи ћи ма ко је сви ње је ђа ху, и ни ко му их 
не да ва ше. махунасти плодови
17. А кад до ђе к се би, ре че: Ко ли ко на јам-

ни ка у оца мо је га има ју хље ба ису ви ше, а 
ја уми рем од гла ди!
18. Ус та ћу и идем оцу сво је му, па ћу му ре-

 ћи: Оче, са гри је ших *Не бу и те би, *Лу ка 15,21.
19. И већ ни је сам до сто јан на зва ти се 

син твој: При ми ме као јед но га од сво ји-
јех на јам ни ка.
20. И устав ши оти де оцу сво је му. А кад 

је још по да ле ко био, угле да га отац ње гов, 
и са жа ли му се, и по тр чав ши за гр ли га и 
цје ли ва га.
21. А син му ре че: Оче, са гри је ших Не бу 

и те би, и већ ни је сам до сто јан на зва ти се 
син твој.
22. А отац ре че слу га ма сво ји јем: Из не-

си те нај љеп шу ха љи ну и обу ци те га, и по-
дај те му пр стен на ру ку и обу ћу на но ге.
23. И до ве ди те те ле уго је но те за ко љи те, 

да је де мо и да се ве се ли мо.
24. Јер овај мој син бје ше мр тав, и ожи-

вље; и из гу бљен бје ше, и на ђе се. И ста-
до ше се ве се ли ти.
25. А син ње гов ста ри ји би ја ше у по љу, 

и до ла зе ћи кад се при бли жи ку ћи чу пје-
ва ње и под ви ки ва ње.
26. И до звав ши јед но га од слу гу за пи та: 

Шта је то?
27. А он му ре че: Брат твој до ђе; и отац твој 

за кла те ле уго је но, што га је здра ва ви дио.
28. А он се ра ср ди и не шћа ди ја ше да уђе. 

Та да изи ђе отац ње гов и мо ља ше га.
29. А он од го ва ра ју ћи ре че оцу: Ето те 

слу жим то ли ко го ди на, и ни кад не пре-
сту пих тво је за по ви је сти, па ме ни ни кад 
ни је си дао ја ре та да бих се про ве се лио са 
сво ји јем дру штвом;
30. А кад до ђе тај твој син ко ји ти је 

има ње про суо с блудница ма, за клао си 
му те ле уго је но.

31. А он му ре че: Си не, ти си сваг да са 
мном, и све је мо је тво је.
32. Тре ба ло је раз ве се ли ти се и об ра-

до ва ти, јер овај брат твој мр тав бје ше, и 
ожи вље; и из гу бљен бје ше и на ђе се.

Прича о неправедном приставу. 
Богаташ и убоги Лазар.

16.А уче ни ци ма сво ји јем го во ра-
ше: Би ја ше је дан чо вјек бо гат 

ко ји има ше при ста ва, и то га об ла га ше 
код ње га да му про си па има ње.
2. И до звав ши га ре че му: Шта ово ја чу-

јем за те бе? Дај ра чун ка ко си ку ћио ку ћу, 
јер ви ше не мо жеш ку ћом упра вља ти.
3. А при став од ку ће ре че у се би: Шта 

ћу чи ни ти? го спо дар мој узи ма од ме не 
упра вља ње ку ћом: Ко па ти не мо гу, про-
си ти сти дим се.
4. Знам шта ћу чи ни ти да би ме при ми ли 

у ку ће сво је кад ми се оду зме упра вља ње 
ку ћом.
5. И до звав ши ре дом ду жни ке го спо да ра 

сво је га ре че пр во ме: Ко ли ко си ду жан го-
спо да ру мо је му?
6. А он ре че: Сто ока уља. И ре че му: Узми 

пи  смо сво је и сје ди бр зо те на пи ши пе де сет.
вата (бата) – 3000 литара

7. А по том ре че дру го ме: А ти ко ли ко 
си ду жан? А он ре че: Сто ока пше ни це. 
И ре че му: Узми пи смо сво је и на пи ши 
осам де сет. кора – 36 хиљада литара
8. И по хва ли го спо дар не вјер но га при-

ста ва што му дро учи ни; јер су си но ви 
ово га ви је ка му дри ји од си но ва ви дје ла у 
сво је му на ра шта ју.
9. И ја ва ма ка жем: На чи ни те се би при ја-

те ље не пра вед ни јем бо гат ством, да би вас 
кад оси ро ма ши те при ми ли у вјеч не ку ће.
10. Ко ји је вје ран у ма лом и у мно гом је 

вје ран; а ко је не вје ран у ма лом и у мно-
гом је не вје ран.
11. Ако, да кле, у не пра вед ном *бо гат-

ству вјер ни не би сте, ко ће вам у исти-
ном вје ро ва ти? *Еф. 3,8.
12. И ако у ту ђем не би сте вјер ни, ко ће 

вам да ти ва ше?
13. Ни ка кав пак слу га не мо же два го спо-

да ра слу жи ти; јер или ће на јед но га мр-
зи ти, а дру го га љу би ти, или ће јед но ме 
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бити вјеран а за дру го га не *ма ри ти. Не мо-
же те слу жи ти Бо гу и бо гат ству. *Мат. 6,24.
14. А ово све слу ша ху и *фа ри се ји, ко ји 

би ја ху сре бро љуп ци, и ру га ху Му се.
*Мат. 23,14.

15. И ре че им: Ви сте они ко ји се гра ди те 
пра вед ни пред љу ди ма; али Бог зна *ср ца 
ва ша; јер што је у љу ди ви со ко оно је мр-
зост пред Бо гом. *1.Сам. 16,7.
16. За кон и про ро ци су до Јо ва на; от се ле се 

*цар ство Бо жи је про по ви је да Је ван ђе љем, 
и сва ки на ва љу је да уђе у ње га. *Мат. 11,12.
17. Лак ше је пак не бу и зе мљи про ћи не-

го ли јед ној ти тли из За ко на про па сти.
18. Сва ки ко ји пу шта *же ну сво ју и узи ма 

дру гу, пре љу бу чи ни; и ко ји се же ни пу-
ште ни цом, пре љу бу чи ни. *Мар. 10,11.
19. Чо вјек не ки пак бје ше бо гат, ко ји се 

обла ча ше у скер лет и у сви лу, и жи вља ше 
сва ки дан го спод ски и ве се ља ше се.
20. А би ја ше је дан си ро мах, по име ну Ла-

зар, ко ји ле жа ше пред ње го ви јем вра ти ма 
гно јав, пун чирева
21. И же ља ше да се на си ти мр ва ма ко је 

па да ху с тр пе зе бо га то га; још и пси до ла-
жа ху и ли за ху гној ње гов.
22. А кад умри је си ро мах, од не со ше га 

ан ђе ли у на руч је Авра а мо во; а умри је и 
*бо га ти, и сахранише га. *Јак. 2,5.
23. И у па клу кад бје ше у му ка ма по ди же 

очи сво је и угле да из да ле ка Авра а ма и Ла-
за ра у на руч ју ње го ву, мјесту за мртве
24. И по ви кав ши ре че: Оче Авра а ме, сми-

луј се на ме и по шљи ми Ла за ра не ка умо чи 
у во ду врх од пр ста сво је га, и да ми рас-
хла ди је зик; јер се му чим у ово ме пла ме ну.
25. А Авра ам ре че: Син ко, опо ме ни се да 

си ти при мио до бра сво ја у жи во ту сво ме, 
и Ла зар опет зла; а сад се он тје ши, а ти се 
му чиш.
26. И пре ко све га то га по ста вље на је 

ме ђу на ма и ва ма ве ли ка про паст, да они 
ко ји би хтје ли од о вуд к ва ма при је ћи, не 
мо гу, ни ти они оту да к на ма да пре ла зе.
27. Та да ре че: Мо лим те, да кле, оче, да га 

по ша љеш ку ћи оца мо је га,
28. Јер имам пет бра ће: не ка им по свје-

до чи да не би и они до шли на ово мје сто 
му че ња. петорицу

29. Ре че му Авра ам: Они има ју *Мој си ја 
и про ро ке, не ка њих слу ша ју. *Јо ван 5,45.
30. А он ре че: Не, оче Авра а ме, не го ако 

им до ђе ко из мр тви јех по ка ја ће се.
31. А Авра ам му ре че: Ако не слу ша ју 

Мој си ја и про ро ка, да ко и из мр тви јех 
уста не не ће вје ро ва ти.

О саблазни, праштању, вјери и дјелима. 
Исцјељење десет губаваца. 

Будућност царства Божијега.

17.А уче ни ци ма ре че: Ни је мо гу ће 
да не до ђу са бла зни; али те-

шко оно ме од ко га до ла зе;
2. Бо ље би му би ло да му се во де нич ни ка-

мен обје си о вра ту, и да га ба це у мо ре, не го 
да са бла зни јед но га од ови јех ма ли јех.
3. Чу вај те се. Ако ти са гри је ши брат твој, 

на ка рај га; па ако се по ка је, опро сти му.
4. И ако ти се дам пу та на дан са гри је ши, 

и се дам пу та на дан до ђе к те би и ре че: Ка-
јем се, опро сти му.
5. И ре ко ше апо сто ли Го спо ду: До мет ни 

нам вје ре.
6. А Го спод ре че: Кад би сте има ли вје ре 

ко ли ко зр но го ру шич но, и ре кли би сте 
ово ме ду ду: Иш чу пај се и уса ди се у мо ре, 
и по слу шао би вас.
7. Ко ји пак од вас кад има слу гу ко ји оре 

или чу ва сто ку па кад до ђе из по ља, ре че 
му: Хо ди бр зо и сје ди за тр пе зу?
8. Не го не ка же ли му: Уго то ви ми да ве-

че рам, и за прег ни се те ми слу жи док је-
дем и пи јем, па он да и ти је ди и пиј?
9. Еда ли ће он за хва ли ти слу зи то ме кад 

свр ши што му се за по вје ди? Не вје ру јем.
10. Та ко и ви кад завр ши те све што вам 

је за по вје ђе но, го во ри те: Ми смо за луд не 
слу ге, јер учи ни смо што смо би ли ду жни 
чи ни ти.
11. И кад иђа ше у *Је ру са лим, Он про ла-

жа ше из ме ђу †Са ма ри је и Га ли ле је.
*Лу ка 9,51. †Јо ван 4,4.

12. И кад ула жа ше у јед но се ло сре то ше 
га де сет гу ба ви јех љу ди, ко ји ста доше из-
да ле ка,
13. И по ди го ше глас го во ре ћи: Ису се, 

Учи те љу, по ми луј нас.

В
ЈЕРА
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14. И ви дјев ши их ре че им: Иди те и по-
ка жи те се све ште ни ци ма. И они иду ћи 
очи сти ше се.
15. А је дан од њих ви дјев ши да се ис ци-

је ли по вра ти се хва ле ћи Бо га иза гла са,
16. И па де ни чи це пред но ге Ње го ве, и 

за хва ли Му. И то бје ше Са мар ја нин.
17. А Исус од го ва ра ју ћи ре че: Не ис ци је-

ли ше ли се де се то ри ца? Гдје су, да кле, де-
ве то ри ца?
18. Ка ко се ме ђу њи ма ко ји не на ђе да се 

вра ти да за хва ли Бо гу, не го само овај ту ђин?
19. И ре че му: Уста ни, иди; вје ра тво ја по-

мо же ти.
20. А кад Га упи та ше фа ри се ји: Кад ће 

до ћи *цар ство Бо жи је? Од го ва ра ју ћи ре че 
им: Цар ство Бо жи је не ће до ћи да се ви ди;

*Дје ла 1,6.
21. Ни ти ће се ка за ти: Ево га ов дје или 

он дје; јер гле, *цар ство је Бо жи је уну тра 
у ва ма. *Рим. 14,17.
22. А уче ни ци ма ре че: До ћи ће ври је ме 

кад ће те за же ље ти да ви ди те је дан дан 
Си на Чо вје чи је га, и не ће те ви дје ти.
23. И ре ћи ће вам: Ево ов дје је, или ено 

он дје; али не из ла зи те, ни ти тра жи те.
24. Јер ка о што *му ња си не с не ба, и за-

сви је тли се пре ко све га што је под не бом, 
та ко ће би ти и Син Чо вје чиј у свој дан.

*Је зек. 1,14.
25. Али Му нај при је тре ба мно го по стра-

да ти, и окри вље н би ти од ро да ово га.
26. И ка ко је би ло у ври је ме Но је во она ко 

ће би ти у да не Си на Чо вје чи је га:
27. Је ђа ху, пи ја ху, же ња ху се, уда ва ху се 

до оно га да на кад Но је уђе у ков чег, и до ђе 
по топ и по гу би све.
28. Та ко као што би у да не Ло то ве: Је ђа ху, 

пи ја ху, ку по ва ху, про да ва ху, са ђа ху, зи да ху;
29. А у дан кад изи ђе Лот из Со до ма, уда ри 

огањ и сум пор из не ба и по гу би све.
30. Та ко ће би ти и у онај дан, кад ће се ја-

ви ти Син Чо вје чиј.
31. У онај дан ко ји се де си на кро ву а по-

кућ ство ње го во у ку ћи, не ка не си ла зи да 
га узме; и ко ји се де си у по љу, та ко не ка се 
не вра ћа на траг.
32. Опо ми њи те се *же не Ло то ве.*1.Мој. 19,26.

33. Ко ји по ђе да са чу ва *ду шу сво ју, из гу би-
 ће је; а ко ји је из гу би, ожи вље ће је. *Мат. 16,25.
34. Ка жем вам: У ону ноћ би ће два на јед-

но ме од ру, је дан ће се узе ти, а дру ги ће се 
оста ви ти;
35. Дви је ће мље ти за јед но, јед на ће се 

узе ти, а дру га ће се оста ви ти;
36. (Два ће би ти на њи ви, је дан ће се узе-

 ти, а дру ги ће се оста ви ти.)
37. И од го ва ра ју ћи ре ко ше Му: Гдје, Го-

спо де? А Он им ре че: Гдје је стр ви на она мо 
ће се и *ор ло ви ску пи ти. *Мат. 24,28.

Приче о удовичиној молби и о молитви 
фарисеја и цариника. Исус позива дјецу Себи. 

Опасност од богатства. Треће прорицање 
о страдању. Исцјељење слијепога.

18.Ка за им пак и при чу ка ко се 
тре ба сваг да мо ли ти Бо гу, и 

не да ти да до ту жи, досади
2. Го во ре ћи: У јед но ме гра ду би ја ше је-

дан су ди ја ко ји се Бо га не бо ја ше и љу ди 
не сти ђа ше.
3. А у оно ме гра ду би ја ше јед на удо ви ца 

и до ла жа ше к ње му го во ре ћи: Не дај ме 
мо је му су пар ни ку.
4. И не шћа ди ја ше за ду го. А нај по сли је 

ре че у се би: Ако се и не бо јим Бо га и љу ди 
не сра мим,
5. Но бу ду ћи да ми до са ђу је ова удо ви ца, 

од бра ни ћу је, да ми јед на ко не до ла зи и не 
до са ђу је.
6. Та да ре че Го спод: Чуј те шта го во ри не-

пра вед ни су ди ја.
7. А ка мо ли Бог не ће од бра ни ти из бра-

ни јех сво ји јех ко ји Га мо ле дан и ноћ, и 
допустити да чекају?
8. Ка жем вам да ће их од бра ни ти бр зо. 

Али Син Чо вје чиј кад до ђе хо ће ли на ћи 
вје ру на зе мљи?
9. А и дру ги ма ко ји ми шља ху за се бе да 

су пра вед ни ци и дру ге уни шта ва ху ка за 
при чу ову: понижаваху
10. Два чо вје ка уђо ше у *цр кву да се мо ле 

Бо  гу, је дан фа ри сеј а дру ги ца ри ник.
*Мат. 21,12.

11. Фа ри сеј ста де и мо ља ше се у се би 
ова ко: Бо же, хва лим Те што ја ни је сам 
као оста ли љу ди: Хај ду ци, не пра вед ни ци, 
пре љу бо чин ци, или као овај ца ри ник.
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12. По стим два пут у не дје љи; да јем де се-
так од све га што имам.
13. А ца ри ник из да ле ка ста ја ше, и не 

шћа ше ни очи ју по диг ну ти на не бо, не го 
би ја ше пр си сво је го во ре ћи: Бо же, ми ло-
стив бу ди ме ни гр је шно ме.
14. Ка жем вам да овај оти де оправ дан 

ку ћи сво јој, а не онај. Јер сва ки ко ји се сам 
по ди же по ни зи ће се; а ко ји се сам по ни-
жу је по диг ну ће се.
15. До но ша ху к Ње му и *дје цу да их се 

до так не; а кад ви дје ше уче ни ци, за при је-
ти ше им. *Мат. 19,13.
16. А Исус до звав ши их ре че: Пу сти те 

*дје цу не ка до ла зе к Ме ни, и не бра ни те 
им; јер је та ко ви јех цар ство Бо жи је.

*1.Кор. 14,20.
17. И ка жем вам за и ста: Ко ји не при ми цар-

ства Бо жи је га као ди је те, не ће ући у ње га.
18. И за пи та га је дан кнез го во ре ћи: 

*Учи те љу бла ги, шта да учи ним да на сли-
је дим жи вот вјеч ни? *Мат. 19,16.
19. А Исус ре че му: Што ме зо веш бла ги-

јем? Ни ко ни је благ осим јед но га Бо га.
20. За по ви је сти знаш: Не чи ни пре љу бе; 

не убиј; не укра ди; не свје до чи ла жно; по-
штуј оца сво је га и ма тер сво ју.
21. А он ре че: Све сам ово са чу вао од 

мла до сти сво је.
22. А кад то чу Исус ре че му: Још ти јед но 

не до ста је, про дај све што имаш и раз дај 
си ро ма си ма; и има ћеш *бла го на Не бу; и 
хај де за Мном. *Мат. 6,19.
23. А кад он чу то по ста де жа ло стан, јер 

бје ше вр ло бо гат.
24. А кад га ви дје Исус гдје по ста де жа ло-

стан, ре че: Ка ко је те шко ући у *цар ство 
Бо жи је они ма ко ји има ју †бо гат ство!

*Јак. 2,5. †При че 11,28.
25. Лак ше је ка ми ли про ћи кроз игле не уши 

не го ли бо га то ме ући у цар ство Бо жи је.
26. А они ко ји слу ша ху ре ко ше: Ко се, да-

кле, мо же спа сти?
27. А Он ре че: Што је љу дима не мо гу ће, 

Бо гу је мо гу ће.
28. А *Пе тар ре че: Ето ми смо оста ви ли 

све и за То бом иде мо. *Мат. 19,27.

29. А Он им ре че: За и ста вам ка жем: не ма 
ни јед но га ко ји би оста вио ку ћу, или ро ди-
те ље, или *бра ћу, или се стре, или же ну, или 
дје цу цар ства ра ди Бо жи је га, *5.Мој. 33,9.
30. Ко ји не ће при ми ти ви ше у ово ври је ме, 

и у сви је ту који ће доћи жи вот вјеч ни.
31. Узе пак Два на е сто ри цу и ре че им: 

Ево иде мо го ре у *Је ру са лим, и све ће се 
свр ши ти што су про ро ци пи са ли за Си на 
Чо вје чи је га. *Мат. 16,21.
32. Јер ће Га пре да ти не зна бо шци ма, и на-

ру га ће Му се, и ру жи ће Га, и по пљу ва ће Га,
33. И би ће Га, и уби ће Га; и тре ћи дан ус та ће.
34. И они ни шта од то га не ра зу мје ше, и 

бе сје да ова бје ше од њих са кри ве на, и не 
ра зу мје ше што им се ка за.
35. А кад се при бли жи к *Је ри хо ну, је дан 

сли је пи сје ђа ше крај пу та про се ћи.
*Мар. 10,46; Мат. 20,29.

36. А кад чу на род гдје про ла зи за пи та: 
Шта је то?
37. И ка за ше му да Исус На за ре ћа нин 

про ла зи.
38. И по ви ка го во ре ћи: Ису се, Си не Да-

ви дов, по ми луј ме.
39. И при је ћа ху му они што иђа ху на-

при јед да ућу ти; а он још ви ше ви ка ше: 
Си не Да ви дов! по ми луј ме.
40. И Исус ста де и за по вје ди да Му га до-

ве ду; а кад Му се при бли жи, за пи та га,
41. Го во ре ћи: Шта хо ћеш да ти учи ним? 

А он ре че: Го спо де! да про гле дам.
42. А Исус ре че: Про гле дај; вје ра тво ја 

по мо же ти.
43. И од мах про гле да, и по ђе за Њим хва-

ле ћи Бо га. И сви љу ди ко ји ви дје ше хва-
ља ху Бо га.

Закхеј. Прича о кесама сребра које је 
господар повјерио слугама. Исусов 
улазак у Јерусалим. Исус плаче над 

Јерусалимом и чисти Храм.

19.И кад уђе у *Је ри хон и про ла-
жа ше кро за њ, *Исус Н. 6,26.

2. И гле, чо вјек по име ну Зак хеј, ко ји бје ше 
стар је ши на ца ри нич ки, и бје ше бо гат,
3. И иска ше да ви ди Ису са да Га по зна; и не 

мо га ше од на ро да, јер бје ше ма ло га ра ста;

И
ЗГЛ

ЕД
И
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4. И по тр чав ши на при јед, по пе се на дуд 
да Га ви ди; јер Му је ону да тре ба ло про ћи.

дивља смоква
5. И кад до ђе Исус на оно мје сто, по гле-

дав ши го ре ви дје га, и ре че му: Зак хе ју, 
си ђи бр зо; јер Ми да нас ва ља би ти у тво-
јој ку ћи.
6. И си ђе бр зо; и при ми Га ра ду ју ћи се.
7. И сви, кад ви дје ше, ви ка ху на Ње га го-

во ре ћи да гр је шно ме чо вје ку до ђе у ку ћу.
8. А Зак хеј ста де и ре че Го спо ду: Го-

спо де, ево по ла има ња сво је га да ћу си-
ро ма си ма, и ако сам ко га за нио вра ти ћу 
оно ли ко че тво ро.
9. А Исус му ре че: Да нас до ђе спа се ни је 

ку ћи овој; јер је и ово син Авра а мов.
10. Јер је Син Чо вје чиј до шао да на ђе и 

спа се што је из гу бље но.
11. А кад они то слу ша ху, на ста ви ка зи-

ва ти при чу; јер бје ше бли зу Је ру са ли ма, 
и ми шља ху да ће се од мах ја ви ти цар ство 
Бо жи је.
12. Ре че, да кле: Је дан *чо вјек од до бра 

ро да оти де у даљ ну зе мљу да при ми се би 
цар ство, и да се вра ти. *Мат. 25,14.
13. До звав ши пак де сет сво ји јех слу гу 

да де им де сет ке са, и ре че им: Тр гуј те, док 
се ја вра тим.
14. А гра ђа ни ње го ви, који су га мрзели, 

по сла ше за њим по сла ни ке го во ре ћи: Не-
ће мо да он ца ру је над на ма.
15. И кад се он вра ти, по што при ми цар-

ство, ре че да до зо ву оне слу ге ко ји ма да де 
сре бро, да ви ди шта је ко ји до био.
16. Та да до ђе пр ви го во ре ћи: Го спо да ру, 

ке са тво ја до не се де сет ке са.
17. И ре че му: До бро, до бри слу го; кад си 

ми у ма лом био вје ран ево ти власт над 
де сет гра до ва.
18. И до ђе дру ги го во ре ћи: Го спо да ру, 

ке са тво ја до не се пет ке са.
19. А он ре че и оно ме: И ти бу ди над пет 

гра до ва.
20. И тре ћи до ђе го во ре ћи: Го спо да ру, ево 

тво ја ке са ко ју сам за ве зао у убрус и чу вао.
21. Јер сам се бо јао те бе: Јер си чо вјек 

тврд, узи маш што ни је си оста вио, и 
жњеш што ни је си си јао.

22. А го спо дар му ре че: По тво ји јем ћу 
ти ри је чи ма су ди ти, зли слу го! Знао си 
да сам ја тврд чо вјек, узи мам што ни је сам 
оста вио, и жњем што ни је сам си јао,
23. Па за што ни је си дао мо је га сре бра 

тр гов ци ма, и ја до шав ши при мио бих га 
с до бит ком?
24. И ре че они ма што ста ја ху пред њим: 

Узми те од ње га ке су и по дај те оно ме што 
има де сет ке са.
25. И ре ко ше му: Го спо да ру, он има де-

сет ке са.
26. А он им од го во ри: Јер вам ка жем да 

ће се сва ко ме ко ји има да ти; а од оно га 
ко ји не ма узе ће се од ње га и оно што има.
27. А оне мо је не при ја те ље ко ји ни је су 

хтје ли да ја бу дем цар над њи ма, до ве ди те 
амо, и иси је ци те пре да мном.
28. И ка зав ши ово по ђе на при јед, и 

иђа ше го ре у *Је ру са лим. *Мар. 10,32.
29. И кад се при бли жи *Вит фа ги и Ви та-

ни ји, код го ре ко ја се зва ше †Ма слин ска, 
по сла два од ‡уче ни ка сво ји јех,

*Мар. 11,1. †Зах. 14,4. ‡Мат. 21,1.
30. Го во ре ћи: Иди те у то се ло пре ма ва ма, 

и кад уђе те у ње га на ћи ће те ма га ре при-
ве за но на ко је ни ка кав чо вјек ни кад ни је 
усје дао; одри је ши те га и до ве ди те.
31. И ако вас ко упи та: За што дри је ши те? 

ова ко му ка жи те: Оно Го спо ду тре ба.
32. А кад оти до ше по сла ни, на ђо ше као 

што им ка за.
33. А кад они дри је ша ху ма га ре, ре ко ше 

им го спо да ри од ње га: За што дри је ши те 
ма га ре?
34. А они ре ко ше: Оно Го спо ду тре ба.
35. И до ве до ше га *Ису су, и ба ци ше ха-

љи не сво је на ма га ре, и по са ди ше Ису са.
*Јо ван 12,14; Мар. 11,7.

36. А кад иђа ше, про сти ра ху ха љи не 
сво је по пу ту.
37. А кад се при бли жи већ да си ђе с го ре 

Ма слин ске, по че све мно штво уче ни ка у 
ра до сти хва ли ти Бо га иза гла са за сва чу-
де са што су ви дје ли,
38. Го во ре ћи: *Бла го сло вен Цар ко ји иде 

у име †Го спод ње! Мир на Не бу и сла ва на 
ви си ни! *Мат. 21,9. †Псал. 118,26.
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39. И не ки фа ри се ји из на ро да ре ко ше Му: 
Учи те љу, за при је ти уче ни ци ма сво ји јем.
40. И од го ва ра ју ћи ре че им: Ка жем вам: 

Ако они ућу те, ка ме ње ће по ви ка ти.
41. И кад се при бли жи, угле да град и за-

пла ка за њим,
42. Го во ре ћи: Кад би и ти знао у овај твој 

дан шта је за мир твој! Али је сад са кри-
ве но од очи ју тво ји јех.
43. Јер ће до ћи да ни на те бе, и окру жи ће 

те не при ја те љи тво ји оп ко пи ма, и оп ко-
ли ће те, и об у зе ће те са сви ју стра на;
44. И раз би ће те бе и дје цу тво ју у те би, 

и не ће оста ви ти у те би ка ме на на ка ме ну, 
за то што ни је си по знао вре ме на у ко је му 
си по хо ђен.
45. И ушав ши у *цр кву ста де из го ни ти 

оне што про да ва ху (у њој и ку по ва ху),
*Мат. 21,12; Мар. 11,15.

46. Го во ре ћи им: У Пи сму сто ји: Дом Мој 
дом је *мо ли тве, а ви на чи ни сте од ње га 
†пе ћи ну хај дуч ку. *Иса. 56,7. †Јер. 7,11.
47. И уча ше сва ки дан у цр кви. А гла ва ри 

све ште нич ки и књи жев ни ци и стар је-
ши не на род не гле да ху да Га по гу бе.
48. И не на ла жа ху шта би Му учи ни ли; јер 

сав на род иђа ше за Њим, и слу ша ху Га.

Христос о својој власти. Прича о 
злијем виноградарима. О харачу и 
о васкрсењу мртвијех. Чији је Син 

Христос? Треба се чувати књижевника.

20.И кад Он у је дан од они јех да на 
уча ше на род у *цр кви и про-

по ви је да ше Је ван ђе ље, до ђо ше гла ва ри 
све ште нич ки и књи жев ни ци са стар је-
ши на ма, *Мат. 21,23.
2. И ре ко ше Му го во ре ћи: Ка жи нам ка к вом 

вла сти то чи ниш? Или ко Ти је дао власт ту?
3. А Он од го ва ра ју ћи ре че им: И Ја ћу вас 

упи та ти јед ну ри јеч, и ка жи те Ми:
4. Кр ште ње Јо ва но во или би с Не ба или 

од љу ди?
5. А они по ми шља ху у се би го во ре ћи: 

Ако ре че мо с Не ба, ре ћи ће: За што му, да-
кле, не вје ро ва сте?
6. Ако ли ре че мо: Од љу ди, сав ће нас на-

род по би ти ка ме њем; јер сви вје ро ва ху да 
Јо ван бје ше про рок.

7. И од го во ри ше: Не зна мо от ку да.
8. А Исус им ре че: Ни ја ва ма не ћу ка за ти 

ка квом вла сти ово чи ним.
9. А на ро ду по че ка зи ва ти при чу ову: *Је-

дан чо вјек по са ди ви но град, и да де га ви-
но гра да ри ма па оти де на дуже вре ме на.

*Мат. 21,33.
10. И у ври је ме по сла к ви но гра да ри ма 

слу гу да му да ду од ро да ви но град ско га; али 
ви но гра да ри из би ше га, и по сла ше пра зна.
11. И по сла опет дру го га слу гу; а они и ово-

 га из би ше и осра мо тив ши по сла ше пра зна.
12. И по сла опет тре ће га; а они и ово га 

ра ни ше, и ис тје ра ше.
13. Он да ре че го спо дар од ви но гра да: Шта 

ћу чи ни ти? Да по шљем си на сво је га љу ба-
зно га, еда се ка ко за сти де кад ви де ње га.

љубљенога
14. А ви но гра да ри ви дјев ши ње га ми-

шља ху у се би го во ре ћи: Ово је на сљед-
ник; хо ди те да га уби је мо да на ше бу де 

до сто ја ње. наследство
15. И из ве до ше га на по ље из ви но гра да и 

уби ше. Шта ће, да кле, учи ни ти њи ма го-
спо дар од ви но гра да?
16. До ћи ће и по гу би ће ове ви но гра да ре, 

и да ће ви но град дру ги ма. А они што слу-
ша ху ре ко ше: Не дао Бог!
17. А Он по гле дав ши на њих ре че: Шта 

зна чи, да кле, оно у Пи сму: Ка мен ко ји од-
ба ци ше зи да ри онај *по ста гла ва од угла?

*Псал. 118,22.
18. Сва ки ко ји пад не на тај ка мен раз-

би ће се; а на ко га он пад не са тр ће га.
19. И гле да ху гла ва ри све ште нич ки и 

књи жев ни ци у онај час да диг ну ру ке на 
Њ; али се по бо ја ше на ро да, јер ра зу мје ше 
да њи ма ову при чу ка за.
20. И па жа ху на Ње га, и по сла ше вре-

ба че, ко ји се гра ђа ху као да су по бо жни, 
не би ли Га ухва ти ли у ри је чи да Га пре-
да ду по гла ва ри ма и вла сти су диј иној.
21. И упи та ше га го во ре ћи: *Учи те љу, 

зна мо да пра во го во риш и учиш, и не 
гле даш ко је ко, не го за и ста учиш пу ту 
Бо жи је му: *Мар. 12,14.
22. Тре ба ли нам ће са ру да ва ти ха рач, 

или не? порез
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23. А Он ра зу мјев ши њи хо во лу кав ство 
ре че им: Шта Ме ку ша те?
24. По ка жи те Ми ди нар; чији је на ње му 

образ и нат пис? А они од го ва ра ју ћи ре-
ко ше: Ће са рев. порески динар = 4,55 г сребра
25. А Он им ре че: По дај те, да кле, што је 

ће са ре во ће са ру, а што је Бо жи је Бо гу.
26. И не мо го ше ри је чи Ње го ве по ку-

ди ти пред на ро дом; и ди ви ше се од го-
во ру Ње го ву, и уму ко ше.
27. А при сту пи ше не ки од *са ду ке ја ко ји 

ка жу да не ма †вас кр се ни ја, и пи та ху Га,
*Мат. 16,1. †Мар. 12,18.

28. Го во ре ћи: Учи те љу, Мој си је нам на-
пи са: Ако ко ме умре брат ко ји има *же ну, 
и умре без †дје це, да брат ње гов узме же ну, 
и да по диг не потомство бра ту сво је му.

*1.Мој. 38,8. †5.Мој. 25,5.
29. Би ја ше се дам бра ће, и пр ви узе же ну, 

и умри је без дје це;
30. И узе дру ги же ну, и он умри је без 

дје це;
31. И тре ћи је узе; а та ко и свих се дам; и 

не оста ви ше дје це, и по мри је ше;
32. А по сли је сви ју умри је и же на.
33. О вас кр се ни ју, да кле, ко га ће од њих 

би ти же на, јер је она сед мо ри ци би ла 
же на.
34. И од го ва ра ју ћи Исус ре че им: Дје ца 

ово га сви је та же не се и уда ју;
35. А ко ји се удо сто је до би ти онај сви јет 

и вас кр се ни је из мр тви јех ни ти ће се же-
ни ти ни уда ва ти;
36. Јер ви ше не мо гу умри је ти; јер су као 

ан ђе ли; и си но ви су Бо жи ји кад су си-
но ви *вас кр се ни ја. *Мат. 22,30.
37. А да мр тви уста ју, и *Мој си је по ка за 

код ку пи не гдје на зи ва Го спо да Бо га Авра-
а мо ва и Бо га Иса ко ва и Бо га Ја ко вље ва.

*2.Мој. 3,6.
38. А Бог ни је Бог мр тви јех не го жи ви-

јех; јер су Ње му сви жи ви.
39. А не ки од књи жев ни ка од го ва ра ју ћи 

ре ко ше: Учи те љу, до бро си ка зао.
40. И већ не сми ја ху ни шта да Га за пи та ју. 

А Он им ре че:
41. Ка ко го во ре да је *Хри стос Син 

†Да ви дов? *Мар. 12,35. †Лу ка 18,38.

42. Кад сам *Да вид го во ри у Псал ти ру: 
Ре че †Го спод Го спо ду мо је му: сје ди Ме ни 
с де сне стра не, *Дје ла 2,34. †Псал. 110,1.
43. Док по ло жим не при ја те ље Тво је за 

под нож је но га ма Тво ји ма.
44. Да вид, да кле, Ње га на зи ва Го спо дом; 

па ка ко му је син?
45. А кад сав на род слу ша ше, ре че *уче-

ни ци ма сво ји јем: *Мат. 23,1.
46. Чу вај те се од књи жев ни ка, ко ји хо ће 

да иду у ду гач ки јем ха љи на ма, и тра же да 
им се кла ња по ули ца ма, и пр ва мје ста по 
збор ни ца ма, и за че ља на го зба ма;
47. Ко ји је ду ку ће удо вич ке, и ла жно се 

мо ле Бо гу ду го. Они ће још већ ма би ти 
осу ђе ни.

Удовичина лепта. Исусов говор
о разорењу Јерусалима и

његовој будућности.

21.По гле дав ши пак го ре ви дје *бо-
га те гдје ме ћу при ло ге сво је у 

ха зну Бо жи ју; *Мар. 12,41. ризницу
2. А ви дје и јед ну си ро ма шну удо ви цу 

ко ја ме та ше он дје дви је леп те;
3. И ре че: За и ста вам ка жем: Ова си ро-

ма шна удо ви ца мет ну ви ше од сви ју:
4. Јер сви ови мет ну ше у при лог Бо гу од 

су ви шка сво је га, а она од си ро ти ње сво је 
мет ну сву хра ну сво ју што има ше.
5. И кад не ки го во ра ху за цр кву да је 

укра ше на ли је пи јем ка ме њем и за кла-
ди ма, ре че: завештањима
6. До ћи ће да ни у ко је од све га што ви-

ди те не ће оста ти ни ка мен на ка ме ну, ко ји 
се не ће раз мет ну ти.
7. За пи та ше га пак го во ре ћи: Учи те љу, а 

кад ће то би ти, и ка кав је знак кад ће се то 
до го ди ти?
8. А Он ре че: Чу вај те се да вас не пре ва ре, 

јер ће мно ги до ћи у име Мо је го во ре ћи: Ја 
сам, и ври је ме се при бли жи. Не иди те, да-
кле, за њи ма.
9. А кад чу је те ра то ве и бу не, не пла ши те 

се; јер то све тре ба нај при је да бу де; али 
још ни је та да по сље дак.
10. Та да им ре че: Ус та ће на род на на род и 

*цар ство на цар ство; *Мат. 24,7.
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11. И *зе мља ће се тре сти вр ло по сви-
је ту, и би ће гла ди и по мо ри и стра хо те и 
ве ли ки зна ци би ће на не бу. *Јоило 2,30.
12. А при је све га ово га мет ну ће на вас 

ру ке сво је и го ни ће вас и пре да ва ти у 
збор ни це и у там ни це; во ди ће вас пред 
ца ре ве и кра ље ве због име на Мо је га.
13. А то ће вам се до го ди ти за свје до-

чанство.
14. Мет ни те, да кле, у ср ца сво ја, да се при је 

не при пра вља те ка ко ће те од го ва ра ти:
15. Јер ћу вам Ја да ти уста и пре му дрост, 

ко јој се не ће мо ћи про ти ви ти ни од го во-
ри ти сви ва ши про тив ни ци. ријеч
16. А пре да ва ће вас и ро ди те љи и бра ћа и 

ро ђа ци и при ја те љи; и по би ће не ке од вас.
17. И сви ће омр зну ти на вас због име на 

Мо је га.
18. И дла ка с гла ве ва ше не ће по ги ну ти.
19. Тр пље њем сво ји јем спа са вај те ду ше 

сво је.
20. А кад ви ди те да Је ру са лим оп ко ли 

вој ска, он да знај те да се при бли жи ло ври-
је ме да опу сти.
21. Та да ко ји бу ду у *Ју де ји не ка бје же у 

го ре, и ко ји бу ду у гра ду не ка из ла зе на-
по ље; и ко ји су на по љу не ка не ула зе у ње га:

*Мар. 13,14.
22. Јер су ово да ни осве те, да се из вр ши 

све што је на пи са но.
23. Али те шко труд ни ма и до ји ли ца ма у 

те да не! Јер ће би ти ве ли ка не во ља на Зе-
мљи, и гњев на овом на ро ду.
24. И па шће од оштри ца ма ча, и од ве шће 

се у роп ство по сви јем на ро ди ма; и Је ру-
са лим ће га зи ти не зна бо шци, док се не 
из вр ше вре ме на не зна бо жа ца.
25. И би ће зна ци у *Сун цу и у Мје се цу и 

у зви је зда ма; и љу ди ма на †Зе мљи ту га од 
смет ње и од ху ке мор ске и ва ло ва.

*Иса. 13,10. †Иса. 13,13.
26. Љу ди ће уми ра ти од стра ха и од че-

ка ња оно га што иде на Зе мљу; јер ће се и 
си ле *не бе ске по кре ну ти. *Мат. 24,29.
27. И та да ће угле да ти Си на Чо вје чи је га 

гдје иде на обла ци ма са си лом и сла вом 
ве ли ком.

28. А кад се поч не ово зби ва ти, гле дај те и 
по диг ни те гла ве сво је; јер се при бли жу је 
из ба вље ње ва ше.
29. И ка за им при чу: Гле дај те на *смо кву 

и на сва др ве та; *Мар. 13,28.
30. Кад ви ди те да већ по тје ра ју, са ми 

зна те да је бли зу ље то.
31. Та ко и ви кад ви ди те ово да се зби ва, 

знај те да је бли зу цар ство Бо жи је.
32. За и ста вам ка жем да овај на ра штај 

не ће про ћи, док се ово све не збу де.
33. Не бо и Зе мља про ћи ће, а ри је чи Мо је 

не ће про ћи.
34. Али се чу вај те да ка ко ва ша ср ца не 

оте жа ју жде ра њем и пи јан ством и бри-
га ма ово га сви је та, и да вам овај дан не 
до ђе из не на да.
35. Јер ће до ћи као зам ка на све ко ји жи ве 

по свој *Зе мљи. *2.Пе тр. 3,10.
36. *Стра жи те да кле јед на ко и мо ли те 

се Бо гу да би сте се удо сто ји ли уте ћи од 
све га ово га што ће се зби ти, и ста ти пред 
Си ном Чо вје чи јим. *Мат. 24,42.
37. И да њу уча ше у цр кви, а но ћу из ла-

жа ше и но ћи ва ше на го ри ко ја се зо ве 
*Ма слин ска. *Јо ван 8,1.
38. И сав на род до ла жа ше из ју тра к Ње му 

у *цр кву да Га слу ша ју. *Мал. 3,1.

Издајство. Пасхално јагње и вечера. 
Таштина ученика. Исусова патња на гори 
Маслинској. Хватање. Петрово одрицање. 

Исусово страдање пред Кајафом.

22.При бли жа ва ше се пак пра-
зник при је сни јех хље бо ва 

ко ји се зо ве *Пас ха. бесквасних  *3.Мој. 23,5.
2. И гле да ху гла ва ри све ште нич ки и 

књи жев ни ци ка ко би Га уби ли; али се бо-
ја ху на ро да.
3. А со то на уђе у Ју ду, ко ји се зва ше Иска-

ри от, и ко ји бје ше је дан од Два на е сто ри це.
4. И оти шав ши го во ри с гла ва ри ма све-

ште нич ки јем и са стар је ши на ма ка ко ће 
им Га из да ти.
5. И они се об ра до ва ше, и уго во ри ше да 

му да ду нов це.
6. И он се обре че, и тра жа ше згод на вре-

ме на да им Га пре да тај но од на ро да.
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7. А до ђе дан при је сни јех хље бо ва у ко ји 
тре ба ше кла ти пас ху; пасхално јагње
8. И по сла Пе тра и Јо ва на ре кав ши: 

Иди те уго то ви те нам Пас ху да је де мо.
9. А они Му ре ко ше: Гдје хо ћеш да 

уго то ви мо?
10. А Он им ре че: Ето кад уђе те у град, 

сре шће вас чо вјек ко ји но си во ду у кр-
ча гу; иди те за њим у ку ћу у ко ју он уђе,
11. И ка жи те до ма ћи ну: *Учи тељ ве ли: 

Гдје је го сти о ни ца гдје ћу је сти Пас ху с 
уче ни ци ма сво ји јем? *Мар. 14,14.
12. И он ће вам по ка за ти ве ли ку со бу 

про стр ту; он дје уго то ви те.
13. А они оти до ше и на ђо ше као што им 

ка за; и уго то ви ше Пас ху.
14. И кад до ђе час, сје де за тр пе зу, и два-

на ест апо сто ла с Њим.
15. И ре че им: Вр ло сам же љео да ову 

Пас ху је дем с ва ма при је не го по стра дам;
16. Јер вам ка жем да је от се ле не ћу је сти 

док се не испуни у ца р ству Бо жи је му.
17. И узев ши ча шу да де хва лу, и ре че: 

Узми те је и раз ди је ли те ме ђу со бом;
18. Јер вам ка жем да не ћу пи ти од ро да ви-

но град ско га док не до ђе *цар ство Бо жи је.
*Мат. 26,29.

19. И узев ши хљеб да де хва лу, и пре ло-
мив ши га да де им го во ре ћи: Ово је ти је ло 
Мо је ко је се да је за вас; ово чи ни те за Мој 
спо мен.
20. А та ко и ча шу по ве че ри, го во ре ћи: 

Ова је ча ша Но ви за вјет Мо јом кр ви ко ја 
се за вас про ље ва.
21. Али ево ру ка из дај ни ка Мо је га са 

Мном је на тр пе зи.
22. И Син Чо вје чиј, да кле, иде као што је 

уре ђе но; али те шко *чо вје ку оно ме ко ји 
Га из да је! *Зах. 13,7.
23. И они стадо ше тра жи ти ме ђу со бом ко-

 ји би, да кле, од њих био ко ји ће то учи ни ти.
24. А по ста и пре пи ра ње ме ђу њи ма ко ји 

би се др жао ме ђу њи ма да је нај ве ћи.
25. А Он им ре че: Ца ре ви на род ни вла-

да ју на ро дом, а ко ји њим упра вља ју, зо ву 
се до бро тво ри.
26. Али ви не мој те та ко; не го ко ји је нај-

ве ћи ме ђу ва ма не ка бу де као нај ма њи, и 
ко ји је стар је ши на не ка бу де као слу га.

27. Јер ко ји је ве ћи, ко ји сје ди за тр пе зом 
или ко ји слу жи? Ни је ли онај ко ји сје ди за 
тр пе зом? А Ја сам ме ђу ва ма као слу га.
28. А ви сте они ко ји сте се одр жа ли са 

Мном у Мо ји јем кушањи ма.
29. И Ја оста вљам ва ма *цар ство као што 

је Отац Мој Ме ни оста вио: *Лу ка 12,32.
30. Да је де те и пи је те за тр пе зом Мо јом 

у *цар ству Мо је му, и да сје ди те на при-
је сто лима и су ди те над два на ест ко ље на 
†Изра и ље ви јех. *Дан. 7,22. †Мат. 19,28.
31. Ре че пак Го спод: Си мо не, Си мо не, 

ево вас иште со то на да би вас чи нио као 
пше ни цу.
32. А Ја се мо лих за те бе да тво ја вје ра 

не пре ста не; и ти кад год обра тив ши се 
утвр ди бра ћу сво ју.
33. А он Му ре че: *Го спо де, с То бом го тов 

сам и у там ни цу и на смрт ићи. *Јо ван 13,37.
34. А Он ре че: Ка жем ти, Пе тре, да нас 

не ће за пје ва ти *пи је тао, док се три пут не 
од ре чеш да Ме по зна јеш. *Мат. 26,34.
35. И ре че им: Кад вас по слах без ке се и 

без тор бе и без обу ће, еда вам што не до-
ста де? А они ре ко ше: Ни шта.
36. А Он им ре че: Али сад ко ји има ке су 

не ка је узме, та ко и тор бу; а ко ји не ма не ка 
про да ха љи ну сво ју и ку пи нож.
37. Јер вам ка жем да још и ово тре ба на 

Ме ни да се из вр ши што сто ји у Пи сму: и 
ме ђу зло чин це мет ну ше Га. Јер што је пи-
са но за Ме не, извршава се.
38. А они ре ко ше: Го спо де, ево ов дје два 

но жа. А Он им ре че: До ста је.
39. И *из и шав ши оти де по оби ча ју на 

го ру Ма слин ску; а за Њим оти до ше уче-
ни ци Ње го ви. * Мат. 26,36.
40. А кад до ђе на мје сто ре че им: Мо ли те 

се Бо гу да не пад не те у на паст.
41. И сам от сту пи од њих колико се мо же 

ка ме ном до ба ци ти, и клек нув ши на ко-
ље на мо ља ше се Бо гу
42. Го во ре ћи: Оче, кад би хтио да про-

не сеш ову ча шу ми мо Ме не! Али не Мо ја 
во ља не го Тво ја да бу де.
43. А ан ђео Му се ја ви с Не ба, и кри је пи Га.
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44. И бу ду ћи у бо ре њу, мо ља ше се бо ље; 
зној пак Ње гов би ја ше као ка пље кр ви 
ко је ка па ху на зе мљу.
45. И устав ши од мо ли тве до ђе к уче ни-

ци ма сво ји јем, и на ђе их а они спа ва ју од 
жа ло сти,
46. И ре че им: Што спа ва те? Уста ни те, 

мо ли те се Бо гу да не пад не те у на паст.
47. Док он још пак го во ра ше, гле, на род 

и је дан од Два на е сто ри це, ко ји се зва ше 
*Ју да, иђа ше пред њи ма, и при сту пи к 
Ису су да Га цје ли ва. Јер им ово би ја ше дао 
као знак: Ко га цје ли вам Онај је. *Мар. 3,19.
48. А Исус му ре че: Ју да, зар цје ли вом из-

да јеш Си на Чо вје чи је га?
49. А кад они што би ја ху с Њим ви дје ше 

шта ће би ти, ре ко ше Му: Го спо де, да би-
је мо но жем?
50. И уда ри је дан од њих слу гу по гла ва ра 

све ште нич ко га, и от си је че му де сно ухо.
51. А Исус од го ва ра ју ћи ре че: Оста ви те 

то. И до хва тив ши се до уха ње го ва ис ци-
је ли га.
52. А гла ва ри ма све ште нич ки јем и вој-

во да ма цр кве ни јем и стар је ши на ма ко ји 
би ја ху до шли на Њ ре че Исус: Зар као на 
хај ду ка изи ђо сте с но же ви ма и ко љем да 
Ме ухва ти те?
53. Сва ки дан био сам с ва ма у цр кви и не 

ди го сте ру ку на Ме не; али је сад ваш час и 
област та ме.
54. А кад Га ухва ти ше, од ве до ше Га и уве-

до ше у двор по гла ва ра све ште нич ко га. А 
*Пе тар иђа ше за Њим из да ле ка. *Јо ван 18,15.
55. А кад они на ло жи ше огањ на сред 

дво ра и сје ђа ху за јед но, и *Пе тар сје ђа ше 
ме ђу њи ма. *Мат. 26,69.
56. Ви дјев ши га пак јед на слу шки ња гдје 

сје ди код ог ња, и по гле дав ши на њ ре че: И 
овај бје ше с Њим.
57. А он Га се од ре че го во ре ћи: Же но, не 

по зна јем Га.
58. И ма ло за ти јем ви дје га дру ги и ре че: 

И ти си од њих. А *Пе тар ре че: Чо вје че, 
ни је сам. *Јо ван 18,25.
59. И по што про ђе око јед но га са ха та 

дру ги не ко по твр ђи ва ше го во ре ћи: За и-
ста и овај бје ше с Њим; јер је Га ли ле јац.

60. А Пе тар ре че: Чо вје че, не знам шта 
го во риш. И од мах док он још го во ра ше 
за пје ва пи је тао.
61. И оба зрев ши се *Го спод по гле да на 

Пе тра, и †Пе тар се опо ме ну ри је чи Го-
спод ње ка ко му ре че: При је не го ‡пи је тао 
за пје ва од ре ћи ћеш Ме се три пут.

*Је зек. 16,63. †Мат. 26,75. ‡Мар. 14,72.
62. И из и шав ши на по ље пла ка гор ко.
63. А љу ди ко ји др жа ху Ису са ру га ху Му 

се, и би ја ху Га.
64. И по крив ши Га би ја ху Га по обра зу 

и пи та ху Га го во ре ћи: Про ре ци ко Те 
уда ри?
65. И дру ге мно ге ху ле го во ра ху на Њ.
66. И кад сва ну, са бра ше се *стар је ши не 

на род не и гла ва ри све ште нич ки и књи-
жев ни ци, и од ве до ше Га у свој суд *Мат. 27,1.
67. Го во ре ћи: Је си ли Ти *Хри стос? Ка жи 

нам. А он им ре че: Ако вам и ка жем, не-
ће те вје ро ва ти. *Мат. 26,63.
68. А ако вас и за пи там, не ће те ми од го-

во ри ти, ни ти ће те Ме пу сти ти.
69. От се ле ће Син Чо вје чиј сје дје ти с де-

сне стра не си ле Бо жи је.
70. Сви пак ре ко ше: Ти ли си, да кле, Син 

Бо жиј? А Он им ре че: Ви ка же те да сам Ја.
71. А они ре ко ше: Шта нам тре ба ју 

ви ше свједо чан ства, јер са ми чу смо из 
уста Ње го ви јех?

Христово страдање и ружење пред 
Пилатом и Иродом. Осуда. На путу 
ка Голготи. Распеће и смрт. Погреб.

23.И устав ши њих, све мно штво, 
од ве до ше Га к Пи ла ту.

2. И по че ше Га ту жи ти го во ре ћи: Ово га 
на ђо смо да от па ђу је на род наш, и за бра-
њу је да ва ти ће са ру да нак, и го во ри да је 
Он Хри стос цар.
3. А Пи лат га за пи та: Ти ли си цар ју деј ски? 

А Он од го ва ра ју ћи ре че му: Ти ка жеш.
4. А Пи лат ре че гла ва ри ма све ште нич-

ки јем и на ро ду: Ја не на ла зим ни ка кве 
кри ви це на овом чо вје ку.
5. А они на ва љи ва ху го во ре ћи: Он бу ни 

љу де уче ћи по свој Ју де ји по чев ши од Га-
ли ле је дов де.
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6. А Пи лат чув ши за Га ли ле ју за пи та: Зар 
је Он Га ли ле јац?
7. И ра зу мјев ши да је из под руч ја Иро-

до ва по сла га Иро ду, ко ји та ко ђер би ја ше 
у Је ру са ли му они јех да на.
8. А Ирод ви дјев ши Ису са би му вр ло 

ми ло; јер је одав но же љео да Га ви ди, јер 
је мно го слу шао за Ње га, и на да ше се да 
ће ви дје ти од Ње га ка кво чу до.
9. И пи та Га мно го ко је за што; али му Он 

ни шта не од го во ри.
10. А гла ва ри све ште нич ки и књи жев-

ни ци ста ја ху, и јед на ко ту жа ху Га.
11. А Ирод осра мо тив ши Га са сво ји јем 

вој ни ци ма, и на ру гав ши Му се, об у че Му 
би је лу ха љи ну, и по сла Га на траг Пи ла ту.
12. И у тај се дан по ми ри ше *Пи лат и Ирод 

ме ђу со бом; јер при је би ја ху у за ва ди.
*Дје ла 4,27.

13. А Пи лат са звав ши гла ва ре све ште-
нич ке и кне зо ве и на род,
14. Ре че им: До ве до сте ми ово га Чо вје ка 

као ко ји на род от па ђу је, и ето ја Га пред 
ва ма ис пи тах, и не на ла зим на овом Чо-
вје ку ни јед не кри ви це што ви на Ње га го-
во ри те;
15. А ни Ирод, јер сам Га слао к ње му; и 

ето се не на ла зи ни шта да је учи нио што 
би за слу жи ва ло смрт.
16. Да кле, да Га из би јем па да пу стим.
17. А тре ба ше о сва ком пра зни ку *Пас хе 

да им пу сти по јед но га су жња. *Јо ван 18,39.
18. Али на род сав по ви ка го во ре ћи: Узми 

Ово га, а пу сти нам Ва ра ву;
19. Ко ји би ја ше ба чен у там ни цу за не ка-

кву бу ну учи ње ну у гра ду и за крв.
20. А Пи лат опет ре че да би он хтио пу-

сти ти Ису са.
21. А они ви ка ху го во ре ћи: Расп ни Га, 

расп ни.
22. А он им тре ћи пут ре че: Ка кво је да-

кле Он зло учи нио? Ја ни шта на Ње му не 
на ђох што би за слу жи ва ло смрт; да кле, да 
Га из би јем па да пу стим.
23. А они јед на ко на ва љи ва ху с ве ли-

ком ви ком, и иска ху да се Он ра зап не; и 
над вла да ви ка њи хо ва и гла ва ра све ште-
нич ки јех.

24. И Пи лат пре су ди да бу де као што они 
ишту.
25. И пу сти оно га што иска ху, ко ји бје ше 

ба чен у там ни цу за бу ну и за крв; а *Ису са 
оста ви на њи хо ву во љу. *Јо ван 19,16.
26. И кад Га по ве до ше, ухва ти ше не ко га 

*Си мо на Ки рин ца ко ји иђа ше из по ља, и 
мет ну ше на ње га крст да но си за Ису сом.

*Мат. 27,32.
27. А за Њим иђа ше мно штво на ро да и 

же на, ко је пла ка ху и на ри ца ху за Њим.
28. А Исус оба зрев ши се на њих ре че: 

Кће ри је ру са лим ске, не пла чи те за Мном, 
не го пла чи те за со бом и за дје цом сво јом.
29. Јер гле, иду да ни у ко је ће се ре ћи: 

Бла го не рот ки ња ма, и утро ба ма ко је не 
ро ди ше, и дојкама ко је не до ји ше.
30. *Та да ће по че ти го во ри ти го ра ма: Пад-

ни те на нас; и бре го ви ма: По криј те нас.
*Откр. 6,16; 9,6.

31. Јер кад се ова ко ра ди од си ро ва др-
ве та, шта ће би ти од су ха?
32. Во ђа ху пак и дру га два зло чин ца да 

по гу бе с Њим.
33. И кад до ђо ше на мје сто ко је се зва ше 
*Ко штур ни ца, он дје ра за пе ше Ње га и 

зло чин це, јед но га с де сне стра не а дру-
го га с ли је ве. Лобања  *Мат. 27,33.
34. А Исус го во ра ше: Оче, опро сти им; 

јер не зна ју шта чи не. А ди је ле ћи Ње го ве 
ха љи не ба ца ху *коц ке. *Мар. 15,24.
35. И на род ста ја ше те гле да ше, а и кне-

зо ви с њи ма ру га ху Му се го во ре ћи: Дру-
ги ма по мо же, не ка по мо гне и се би, ако је 
Он Хри стос, Из бра ник Бо жиј.
36. А и вој ни ци Му се ру га ху, и при сту-

па ху к Ње му и да ва ху Му оцат,
37. И го во ра ху: Ако си Ти цар ју деј ски 

по мо зи сам Се би.
38. А би ја ше над њим и нат пис на пи сан 

сло ви ма грч ки јем и ла тин ски јем и је вреј-
ски јем: Ово је цар *ју деј ски. *Мат. 27,37.
39. А је дан од обје ше ни јех зло чи на ца ху-

ља ше на Ње га го во ре ћи: Ако си Ти *Хри-
стос по мо зи Се би и на ма. *Мар. 15,32.
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40. А дру ги од го ва ра ју ћи шут ка ше га и 
го во ра ше: Зар се ти не бо јиш Бо га, кад си 
и сам осу ђен та ко?
41. И ми смо још пра вед но осу ђе ни; јер 

при ма мо по сво ји јем дје ли ма као што 
смо за слу жи ли; али Он ни ка ква зла ни је 
учи нио.
42. И ре че Ису су: Опо ме ни ме се, Го-

спо де, кад до ђеш у Цар ство сво је.
са Царством својим

43. (И ре че му Исус: За и ста ти ка жем да-
нас, бићеш са Мном у ра ју).
44. А би ја ше око ше сто га са ха та, и та ма 

би по свој *зе мљи до са ха та де ве то га.
12 часова, подне  *Мат. 27,45.  15 часова

45. И по мр ча Сун це, и *за вјес †цр кве ни 
раз дри је се на по ла. *Мат. 27,51. †Мар. 15,38.
46. И по ви кав ши Исус иза гла са ре че: 

Оче, у ру ке Тво је пре да јем дух свој. И ре-
кав ши ово из дах ну.
47. А кад ви дје *ка пе тан шта би, ста де 

хва ли ти Бо га го во ре ћи: За и ста овај Чо-
вјек бје ше Пра вед ник. *Мат. 27,54.
48. И сав на род ко ји се би ја ше ску пио 

да гле да ово, кад ви дје шта би ва, вра ти се 
би ју ћи се у пр си сво је.
49. А сви Ње го ви знан ци ста ја ху из да-

ле ка, и же не ко је би ја ху ишле за Њим из 
Га ли ле је, и гле да ху ово.
50. И гле, *чо вјек, по име ну †Јо сиф, са-

вјет ник, чо вјек до бар и пра ве дан,
*Мат. 27,57. †Јо ван 19,38.

51. Он не би ја ше при стао на њи хов са вјет 
и на по сао, из *Ари ма те је гра да ју деј ско га, 
ко ји и сам че ка ше цар ства Бо жи је га,

*Мар. 15,43.
52. Он при сту пив ши к Пи ла ту за и ска 

ти је ло Ису со во.
53. И ски де га, и оба ви плат ном, и мет ну 

га у *гроб исје чен, у ко ји ни ко не би ја ше 
ни кад мет нут. *Иса. 53,9.
54. И дан би ја ше пе так, и Су бо та осви-

та ше.
55. А *же не ко је би ја ху до шле с Ису сом 

из Га ли ле је, идо ше за Јо си фом, и ви дје ше 
гроб и ка ко се ти је ло мет ну. *Лу ка 8,2.
56. Вра тив ши се пак при пра ви ше ми-

ри се и ми ро; и у *Су бо ту, да кле, оста ше 
на ми ру по За ко ну. *2.Мој. 16,29.

Васкрсење Христово. Исус се јавља 
ученицима који иду у Емаус и потом 

апостолима. Христово вазнесење.

24.А у пр ви дан не дјељ ни до ђо ше 
вр ло ра но на *гроб, и до не со-

ше ми ри се што при пра ви ше, и не ке дру ге 
†же не с њи ма; седмице *Мат. 28,1. †Лу ка 24,22.
2. Али на ђо ше ка мен од ва љен од гро ба.
3. И ушав ши не на ђо ше ти је ла Го спо да 

Ису са.
4. И кад се оне чу ђа ху то ме, гле, два 

човје ка стадо ше пред њи х у сјај ни јем ха-
љина ма;
5. А кад се оне упла ши ше и обо ри ше 

ли ца к зе мљи, ре ко ше им: Што тра жи те 
жи во га ме ђу мр тви ма?
6. Ни је ов дје; не го уста де; опо ме ни те се 

ка ко вам ка за кад бје ше још у Га ли ле ји,
7. Го во ре ћи да Син Чо вје чиј тре ба да се 

пре да у ру ке љу ди гр је шни ка и да се ра-
зап не и тре ћи дан да уста не.
8. И опо ме ну ше се ри је чи Ње го ви јех.
9. И вра тив ши се од гро ба ја ви ше све ово 

Је да на е сто ри ци и сви ма оста ли јем.
10. А то би ја ше Маг да ли на Ма ри ја и *Јо-

ва на и Ма ри ја Ја ко вље ва и оста ле с њи ма 
ко је ка за ше ово апо сто ли ма. *Лу ка 8,3.
11. И њи ма се учи ни ше њи хо ве ри је чи 

као лаж, и не вје ро ва ше им.
12. А *Пе тар устав ши отр ча ка гро бу, и 

на гнув ши се ви дје са ме ха љи не гдје ле же, 
и оти де чу де ћи се у се би шта би. *Јо ван 20,3.
13. *И гле, дво ји ца од њих иђа ху у онај 

дан у се ло ко је би ја ше да ле ко од Је ру са-
ли ма шездесет по тр ка ли шта и зва ше се 

Ема ус. *Мар. 16,12. стадија, око 11км 
топли извори, Никопољ

14. А они го во ра ху ме ђу со бом о сви ма 
ови јем до га ђа ји ма.
15. И кад се они раз го ва ра ху и за пи ти-

ва ху је дан дру го га, а Исус при бли жи се, и 
иђа ше с њи ма.
16. А очи им се др жа ху да Га не по зна ше.
17. А Он им ре че: Ка кав је то раз го вор 

ко ји има те ме ђу со бом иду ћи, и што сте 
не ве се ли?
18. А је дан по име ну Кле о па, од го ва ра-

ју ћи ре че Му: Зар си Ти је дини странац у 
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Је ру са ли му ко ји ни је си чуо шта је у ње му 
би ло ови јех да на?
19. И ре че им: Шта? А они Му ре ко ше: За 

*Ису са †На за ре ћа ни на, ко ји бје ше про-
рок, си лан у дје лу и у ри је чи пред Бо гом 
и пред сви јем на ро дом;

*Јо ван 6,14; Јо ван 3,2. †Дје ла 2,22.
20. Ка ко Га пре да до ше гла ва ри све ште-

нич ки и кне зо ви на ши те се осу ди на 
смрт, и ра за пе ше Га.
21. А ми се на да смо да је Он Онај ко ји ће 

из ба ви ти Изра и ља; али сврх све га то га 
ово је да нас тре ћи дан ка ко то би.
22. А упла ши ше нас и же не не ке од на-

ши јех, ко је су би ле ра но на гро бу,
23. И не на шав ши ти је ла Ње го ва до ђо ше 

го во ре ћи да су им се ан ђе ли ја ви ли ко ји 
су ка за ли да је Он жив.
24. И идо ше јед ни од на ши јех на гроб, и 

на ђо ше та ко као што и же не ка за ше, али 
Ње га не ви дје ше.
25. И Он им ре че: О без ум ни и спо ро га 

ср ца за вје ро ва ње све га што го во ри ше 
про ро ци!
26. Ни је ли то тре ба ло да *Хри стос пре-

тр пи и да уђе у сла ву сво ју? *Дје ла 17,3.
27. И по чев ши од *Мој си ја и од сви ју 

про ро ка ка зи ва ше им што је за Ње га у 
све му Пи сму. *4.Мој. 21,9.
28. И при бли жи ше се к се лу у ко је иђа ху, 

и Он чи ња ше се да хо ће да ље да иде.
29. И они Га уста вља ху го во ре ћи: Оста ни 

с на ма, јер је дан на гао, и бли зу је ноћ. И 
уђе с њи ма да но ћи.
30. И кад сје ђа ше с њи ма за тр пе зом, 

узе хљеб и бла го сло вив ши пре ло ми га и 
да де им.
31. Та да се њи ма отво ри ше очи и по-

зна ше Га. И Ње га не ста де.
32. И они го во ра ху је дан дру го ме: Не го-

ра ше ли на ше *ср це у на ма кад нам го во-
ра ше пу тем и кад нам ка зи ва ше Пи смо?

*Псал. 39,3.
33. И устав ши онај час, вра ти ше се у Је-

ру са лим, и на ђо ше у ску пу Је да на е сто-
ри цу и ко ји би ја ху с њи ма,

34. Ко ји го во ра ху: За и ста уста де Го спод, 
и ја ви се Си мо ну.
35. И они ка за ше шта би на пу ту, и ка ко 

Га по зна ше кад пре ло ми хљеб.
36. А кад они ово го во ра ху, и сам Исус 

ста де ме ђу њи ма, и ре че им: Мир вам.
37. А они се упла ши ше, и по пла ше ни бу-

ду ћи, ми шља ху да ви де ду ха.
38. И ре че им: Шта се пла ши те? И за што 

та к ве ми сли ула зе у ср ца ва ша?
39. Ви ди те ру ке Мо је и но ге Мо је: Ја сам 

гла вом; опи пај те Ме и ви ди те; јер дух ти-
је ла и ко сти ју не ма као што ви ди те да Ја 
имам.
40. И ово ре кав ши по ка за им ру ке и 

но ге.
41. А док они још не вје ро ва ху од ра до-

сти и чу ђа ху се ре че им: Има те ли ов дје 
што за је ло?
42. А они му дадо ше ко мад ри бе пе че не, 

и ме да у са ту.
43. И узев ши из је де пред њи ма.
44. И ре че им: Ово су ри је чи ко је сам вам 

го во рио, још док сам био с ва ма, да све 
треба да се извр ши што је за Ме не на пи-
са но у за ко ну Мој си је ву и у Про ро ци ма и 
у Псал ми ма.
45. Та да им отво ри ум да ра зу ми ју Пи смо.
46. И ре че им: Та ко је пи са но, и та ко је 

тре ба ло да Хри стос по стра да и да уста не 
из мр тви јех тре ћи дан;
47. И да се про по ви је да по ка ја ње у име 

Ње го во и опро ште ње *гри је ха по сви јем 
на ро ди ма по чев ши од †Је ру са ли ма.

*Јер. 31,34. †Мих. 4,2.
48. А ви сте свје до ци ово ме.
49. И гле, Ја ћу по сла ти обе ћа ње Оца сво-

је га на вас; а ви сје ди те у гра ду је ру са лим-
ско ме док се не об у че те у си лу с ви си не.
50. И из ве де их на по ље до Ви та ни је, и 

по ди гнув ши ру ке сво је бла го сло ви их.
51. И кад их бла го си ља ше, от сту пи од 

њих, и уз но ша ше се на Не бо.
52. И они Му се по кло ни ше, и вра ти ше се 

у *Је ру са лим с ве ли ком ра до шћу.*Дје ла 1,12.
53. И би ја ху јед на ко у *цр кви (хва ле ћи и) 

бла го си ља ју ћи Бо га. Амин. *Дје ла 2,46.
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Вјечна је Ријеч постала тијело. 
Свједочанство Крститељево о Јагњету 

Божијем. Први Исусови ученици.

1.У по чет ку бје ше *Ри јеч, и Ри јеч 
бје ше у Бо га, и Бог бје ше Ри јеч.

*От кр. 19,13.
2. Она бје ше у по чет ку у Бо га.
3. *Све је кроз Њу по ста ло, и без Ње ни-

шта није по ста ло што је по ста ло.
*Кол. 1,16; Јевр. 1,2.

4. У Њој бје ше жи вот, и жи вот бје ше ви-
дје ло љу ди ма.
5. И ви дје ло се сви је тли у та ми, и та ма га 

не об у зе.
6. *По сла Бог чо вје ка по име ну Јо ва на.

*Мат. 3,1.
7. Овај до ђе за свје до чан ство да свје до чи 

за Ви дје ло да сви вје ру ју кро за њ.
8. Он не бје ше Ви дје ло, не го да свје до чи 

за Ви дје ло.
9. Бје ше Ви дје ло исти ни то ко је оба сја ва 

сва ко га чо вје ка ко ји до ла зи на сви јет.
10. На сви је ту бје ше, и сви јет кро за Њ 

по ста, и сви јет Га не по зна.
11. К сво ји ма до ђе, и сво ји Га не при ми ше.
12. А *ко ји Га при ми ше да де им власт да 

бу ду си но ви Бо жи ји, ко ји вје ру ју у име 
Ње го во, *Гал. 3,26.
13. Ко ји се не ро ди ше од кр ви, ни од во ље 

тје ле сне, ни од во ље му же вљеве, не го од 
Бо га.
14. И Ри јеч по ста де ти је ло и усе ли се у 

нас пу но бла го да ти и исти не; и ви дје смо 
*сла ву Ње го ву, сла ву, као Је ди но род но га 
од Оца. *2.Пет. 1,17.
15. Јо ван свје до чи за Ње га и ви че го во-

ре ћи: Овај бје ше за ко га ре кох: *Ко ји за 
мном иде пре да мном по ста де, јер при је 
ме не бје ше. *Јован 1,27,30.
16. И од пу нине Ње го ве ми сви узе смо 

бла го дат за бла го да ћу.
17. Јер се За кон да де пре ко Мој си ја, а *бла-

го дат и исти на по ста де од Ису са Хри ста.
*Рим. 5,21.

18. *Бо га ни ко ни је ви дио ни кад: Је ди но-
род ни Син ко ји је у на руч ју Очи ном, Он 
Га ја ви. *Мат. 11,27.
19. И ово је свје до чан ство Јо ва но во кад 

по сла ше Је вре ји из Је ру са ли ма све ште-
ни ке и Ле ви те да га за пи та ју: Ко си ти?
20. И он при зна, и не за та ји, и при зна: Ја 

ни је сам *Хри стос. *Јо ван 3,28.
21. И за пи та ше га: Ко си да кле? Је си ли 

*Или ја? И ре че: Ни је сам. Је си ли про рок? 
И од го во ри: Ни је сам. *Мал. 4,5.
22. А они му ре ко ше: Ко си, да мо же мо 

ка за ти они ма што су нас по сла ли, шта ка-
жеш за се бе?
23. Ре че: Ја сам глас оно га што ви че у пу-

сти њи: По рав ни те пут Го спод њи; као што 
*ка за Иса и ја про рок. *Иса. 40,3.
24. И би ја ху по сла ни ци од фа ри се ја,
25. И за пи та ше га го во ре ћи му: За што, 

да кле, кр шта ваш кад ти ни је си Хри стос 
ни Или ја ни про рок?
26. Од го во ри им Јо ван го во ре ћи: Ја кр-

шта вам во дом, а ме ђу ва ма сто ји ко га ви 
не зна те.
27. Он је Онај што ће до ћи за мном, ко ји 

бје ше пре да мном; ко ме ја ни је сам до сто-
јан одри је ши ти ре ме на на обу ћи Ње го вој.
28. Ово би у Ви та ва ри пре ко Јор да на 

гдје Јо ван кр шта ва ше. Мјесто брода (газ)
29. А сју тра дан ви дје Јо ван *Ису са гдје 

иде к ње му, и ре че: Гле, † Јаг ње Бо жи је 
ко је узе на се ‡гри је хе сви је та.

*Јо ван 1,36. †2.Мој. 12,3. ‡1.Кор. 15,3.
30. Ово је Онај за ко га ја ре кох: За мном 

иде Чо вјек, ко ји пре да мном по ста де, јер 
при је ме не бје ше.
31. И ја Га не зна дох: Не го да се ја ви Изра-

и љу за то ја до ђох да кр стим во дом.
32. И свје до чи Јо ван го во ре ћи: Ви дјех 

Ду ха гдје си ла зи с *Не ба као го луб и 
оста де на Ње му. *Мар. 1,10.
33. И ја Га не зна дох; не го Онај ко ји ме по-

сла да кр стим во дом Он ми ре че: На ко га 
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ви диш да си ла зи Дух и оста је на Ње му то 
је Онај ко ји ће кр сти ти Ду хом Све ти јем.
34. И ја ви дјех и за свје до чих да је Овај 

Син Бо жиј.
35. А сју тра дан опет ста ја ше Јо ван и дво-

ји ца од уче ни ка ње го ви јех,
36. И ви дјев ши Ису са гдје иде, ре че: Гле, 

Јаг ње Бо жи је.
37. И чу ше га оба уче ни ка кад го во ра ше, 

и оти до ше за Ису сом.
38. А Исус оба зрев ши се и ви дјев ши их 

гдје иду за Њим, ре че им: Шта ће те? А они 
му ре ко ше: Ра ви, ко је зна чи: Учи те љу, гдје 

сто јиш? боравиш
39. И ре че им: До ђи те и ви ди те. И оти до ше, 

и ви дје ше гдје ста ја ше; и оста ше у Ње га онај 
дан. А би ја ше око де се то га са ха та.
40. А је дан од дво ји це ко ји чу ше од Јо-

ва на и иђа ху за њим би ја ше * Ан дри ја 
брат Си мо на Пе тра; *Мат. 4,18.
41. Он на ђе нај при је бра та сво је га Си-

мо на, и ре че му: Ми на ђо смо Ме си ју, ко је 
зна чи Хри стос.
42. И до ве де га к Ису су. А Исус по гле-

дав ши на њ ре че: Ти си Си мон, син Јо нин; 
ти ћеш се зва ти Ки фа, ко је зна чи Пе тар.
43. А сју тра дан на ми сли из и ћи у Га ли ле ју, 

и на ђе Фи ли па, и ре че му: Хај де за мном.
44. А Фи лип бје ше из *Вит са и де из гра да 

Ан дриј ина и Пе тро ва. *Јо ван 12,21.
45. Фи лип на ђе *На та на и ла, и ре че му: 

За ко га †Мој си је у за ко ну пи са и про-
ро ци, на ђо смо Га, Ису са си на Јо си фо ва 
из На за ре та. *Јо ван 21,2. †4.Мој. 21,9.
46. И ре че му На та на и ло: из На за ре та 

мо же ли би ти што до бро? Ре че му Фи лип: 
До ђи и ви ди.
47. А Исус ви дјев ши На та на и ла гдје иде 

к Ње му ре че за ње га: Ево пра во га Изра-
иљ ца у ко ме не ма лу кав ства.
48. Ре че Му На та на и ло: Ка ко ме по зна-

јеш? Од го во ри Исус и ре че му: При је не го 
те по зва Фи лип ви дјех те кад би ја ше под 
смо квом.
49. Од го во ри На та на и ло и ре че Му: Ра ви, 

Ти си Син Бо жиј, Ти си цар Изра и љев.
50. Од го во ри Исус и ре че му: Што ти ка-

зах да те ви дјех под смо квом за то вје ру-
јеш; ви дје ћеш ви ше од ово га.

51. И ре че му: За и ста, за и ста вам ка жем: 
От се ле ће те ви дје ти *Не бо отво ре но и ан-
ђе ле Бо жи је гдје се пе њу и си ла зе к Си ну 
Чо вје чи је му. *1.Мој. 28,12.

Свадба у Кани. Чишћење Храма.

2.И у тре ћи дан би свад ба у Ка ни 
Га ли леј ској, и он дје бје ше ма ти 

Ису со ва.
2. А по зван бје ше и Исус и уче ни ци Ње-

го ви на свад бу.
3. И кад не ста ви на, ре че ма ти Ису со ва 

Ње му: Не ма ју ви на.
4. Исус јој ре че: Шта је Ме ни до те бе 

же но? Још ни је до шао Мој час.
5. Ре че ма ти Ње го ва слу га ма: Што год 

вам ре че учи ни те.
6. А он дје би ја ше шест во де ни јех су до ва 

од ка ме на, по ста вље ни јех по оби ча ју је-
вреј ско га чи шће ња, ко ји узи ма ху по два 
или по три ве дра. укупно око 600 л
7. Ре че им Исус: На пу ни те су до ве во дом. 

И на пу ни ше их до вр ха.
8. И ре че им: За хва ти те сад и но си те 

ку му. И од не со ше.
9. А кад оку си кум од ви на ко је је по-

ста ло од во де, и не зна ди ја ше от ку да је, 
а слу ге зна ди ја ху ко је су за хва ти ле во ду, 
зов ну кум же ни ка,
10. И ре че му: Сва ки чо вјек нај при је до бро 

ви но из но си, а кад се опи ју он да рђа ви је; а 
ти си чу вао до бро ви но до сли је. засите пића
11. Овим учи ни *Исус по че так чу де си ма 

у †Ка ни Га ли леј ској, и по ка за сла ву сво ју; 
и уче ни ци Ње го ви вје ро ва ше Га.

*Јо ван 4,54. †Исус Н. 19,28.
12. По том си ђе у Ка пер на ум, Он и ма ти 

Ње го ва, и *бра ћа Ње го ва, и уче ни ци Ње-
го ви, и он дје ста ја ше не мно го да на.

*Мат. 12,46.
13. И бли зу бје ше *Пас ха †је вреј ска, и 

изи ђе Исус у ‡Је ру са лим.
*4.Мој. 28,16. †Јо ван 5,1. ‡Јо ван 11,55.

14. И на ђе у *цр кви гдје сје де они што 
про да ва ху во ло ве и ов це и го лу бо ве, и 
ко ји нов це ми је ња ху. *Мат. 21,12.
15. И на чи нив ши бич од узи ца, из гна све 

из цр кве, и ов це и во ло ве; и мје ња чи ма 
про су нов це и сто ло ве ис пре ме та;
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16. И ре че они ма што про да ва ху го лу-
бо ве: Но си те то одав де, и не чи ни те од 
до ма Оца мо је га до ма тр го вач ко га.
17. А уче ни ци се Ње го ви опо ме ну ше да 

у Пи сму сто ји: *Рев ност за ку ћу Тво ју из-
је де ме. *Псал. 69,9.
18. А Је вре ји од го ва ра ју ћи ре ко ше Му: 

Ка кав нам знак по ка зу јеш, да то мо жеш 
чи ни ти?
19. Исус од го во ри и ре че им: Раз ва ли те 

ову *цр кву, и за три да на ћу је по диг ну ти.
*Мат. 26,61.

20. А Је вре ји ре ко ше: Че тр де сет и шест 
го ди на гра ђе на је ова цр ква, и Ти за три 
да на да је по диг неш?
21. А Он го во ра ше за *цр кву ти је ла сво је га.

*Мат. 26,61.
22. А кад уста из мр тви јех, опо ме ну ше се 

уче ни ци Ње го ви да ово го во ра ше, и вје-
ро ва ше *Пи сму и ри је чи ко ју ре че Исус.

*Лу ка 24,45.
23. А кад бје ше у Је ру са ли му на пра зник 

Пас хе, мно ги вје ро ва ше у име Ње го во, ви-
де ћи чу де са Ње го ва ко ја чи ња ше.
24. Али Исус не по вје ра ва ше им Се бе; јер 

их све зна ди ја ше,
25. И не тре ба ше Му да ко свје до чи за чо-

вје ка; јер сам зна ди ја ше шта бје ше у чо вје ку.

Разговор Исусов с Никодимом. 
Јован свједочи о Христу.

3.Би ја ше пак чо вјек ме ђу фа ри се-
ји ма, по име ну Ни ко дим, кнез 

је вреј ски.
2. Овај до ђе к Ису су но ћу и ре че Му: 

Ра ви, зна мо да си Ти Учи тељ од Бо га до-
шао; јер ни ко не мо же чу де са ови јех чи-
ни ти ко ја Ти чи ниш ако ни је Бог с њим.
3. Од го во ри Исус и ре че му: За и ста, за и-

ста ти ка жем, ако се ко на но во не ро ди, не 
мо же ви дје ти цар ства Бо жи је га.
4. Ре че Ни ко дим Ње му: Ка ко се мо же чо-

вјек ро ди ти кад је стар? Еда ли мо же по 
дру ги пут ући у утро бу ма те ре сво је и ро-
ди ти се?
5. Од го во ри Исус: За и ста, за и ста, ти ка-

жем, ако се ко не ро ди во дом и Ду хом, не 
мо же ући у цар ство Бо жи је.
6. Што је ро ђе но од ти је ла, ти је ло је; а 

што је ро ђе но од Ду ха, дух је.

7. Не чу ди се што ти ре кох: Ва ља вам се 
на но во ро ди ти.
8. Дух ди ше гдје хо ће, и глас Ње гов чу-

јеш, а не знаш от ку да до ла зи и ку да иде; 
та ко је сва ки чо вјек ко ји је ро ђен од 
Ду ха.
9. Од го во ри Ни ко дим и ре че Му: Ка ко 

мо же то би ти?
10. Исус од го во ри и ре че му: Ти си учи-

тељ Изра и љев, и то ли не знаш?
11. За и ста, за и ста, ти ка жем да ми го во-

ри мо што зна мо, и свје до чи мо што ви дје-
смо, и свје до чан ства на ше га не при ма те.
12. Кад вам ка зах зе маљ ско па не вје ру-

је те, ка ко ће те вје ро ва ти ако вам ка жем 
не бе ско?
13. И ни ко се не по пе на *Не бо осим ко ји 

си ђе с Не ба, Син Чо вје чиј ко ји је на Не бу.
*При че 30,4.

14. И као што *Мој си је по ди же зми ју у 
пу сти њи, та ко тре ба Син Чо вје чиј да се 
по диг не, *4.Мој. 21,9.
15. Да ни је дан ко ји Га вје ру је не по ги не, 

не го да има жи вот вјеч ни:
16. Јер Бо гу та ко оми ље сви јет да је и 

Си на сво је га Је ди но род но га дао, да ни је-
дан ко ји Га вје ру је не по ги не, не го да има 
жи вот вјеч ни.
17. Јер Бог не по сла Си на сво је га на *сви-

јет да су ди сви је ту, не го да се сви јет спа се 
кро за Њ. *1.Јов. 4,14.
18. Ко ји Ње га вје ру је не су ди му се, а ко ји 

не вје ру је већ је осу ђен, јер не вје ро ва у 
име Је ди но род но га Си на Бо жи је га.
19. А суд је овај што Ви дје ло до ђе на сви-

јет, и љу ди ма оми ље већ ма та ма не го ли 
Ви дје ло; јер њи хо ва дје ла би ја ху зла.
20. Јер сва ки ко ји зло чи ни мр зи на ви-

дје ло и не иде к ви дје лу да не по ка ра ју 
дје ла ње го ва, (јер су зла).
21. А ко исти ну чи ни иде к ви дје лу, да се 

ви де дје ла ње го ва, јер су у Бо гу учи ње на.
22. А по том до ђе *Исус и †уче ни ци Ње-

го ви у ју деј ску зе мљу, и он дје жи вља ше с 
њи ма и кр шта ва ше. *Јо ван 4,1. †Јо ван 4,2.
23. А Јо ван кр шта ва ше у Ено ну бли зу 

Са ли ма, јер он дје бје ше мно го во де; и до-
ла жа ху те их кр шта ва ше.
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24. Јер још не би ја ше *Јо ван ба чен у 
†там ни цу. *Лу ка 3,19. †Мат. 14,3.
25. Та да по ста де ра спра ме ђу уче ни ци ма 

Јо ва но ви јем и Је вре ји ма око чи шће ња.
26. И до ђо ше к Јо ва ну и ре ко ше му: Ра ви, 

Онај што бје ше с то бом пре ко Јор да на, за 
ко га си ти свје до чио, ево Он кр шта ва, и 
сви иду к Ње му.
27. Јо ван од го во ри и ре че: Не мо же чо-

вјек ни шта при ма ти ако му не бу де да но 
с Не ба.
28. Ви са ми ме ни свје до чи те да ре кох: Ја 

ни је сам *Хри стос, не го сам по слан пред 
Њим. *Јо ван 1,20.
29. Ко има *не вје сту же ник је, а при ја тељ 

же ни ков сто ји и слу ша га, и ра до шћу ра-
ду је се гла су же ни ко ву. Ова, да кле, ра дост 
мо ја ис пу ни се. *Пјес. 5,1.
30. Онај тре ба да ра сте, а ја да се ума њу јем.
31. Ко ји од о зго до ла зи над сви ма је; ко ји 

је са *зе мље од зе мље је, и го во ри од зе-
мље; ко ји до ла зи с †Не ба над сви ма је.

*Мат. 28,18. †1.Кор. 15,47.
32. И што ви дје и чу оно свје до чи; и *свје-

до чан ства Ње го ва ни ко не при ма.*Јован 3,11.
33. Ко ји при ми Ње го во свје до чан ство, 

по твр ди да је Бог исти нит.
34. Јер ко га Бог по сла, онај ри је чи Бо жи је 

го во ри, јер Бог Ду ха не да је на мје ру.
35. Јер Отац љу би Си на, и све да де у ру ке 

Ње го ве.
36. Ко вје ру је Си на, има жи вот вјеч ни; а 

ко не вје ру је Си на, не ће ви дје ти жи во та, 
не го гњев Бо жиј оста је на ње му.

Исусов разговор са Самарјанком. 
Исцјељење сина царева човјека.

4.Кад ра зу мје, да кле, Го спод да су 
чу ли фа ри се ји да Исус ви ше 

уче ни ка до би ја и кр шта ва не го Јо ван,
2. Исус пак сам не кр шћа ва ше не го уче-

ни ци Ње го ви,
3. Оста ви Ју де ју, и оти де опет у Га ли ле ју.
4. А ва ља ло Му је про ћи кроз Са ма ри ју.
5. Та ко до ђе у град са ма риј ски ко ји се 

зо ве Си хар, бли зу се ла ко је да де Ја ков Јо-
си фу си ну сво је му.

6. А он дје би ја ше из вор Ја ко вљев; и Исус 
умо ран од пу та сје ђа ше на из во ру; а бје ше 
око ше сто га са ха та. око поднева
7. До ђе же на Са мар јан ка да за хва ти во де; 

ре че јој Исус: Дај Ми да пи јем,
8. Јер уче ни ци Ње го ви би ја ху оти шли у 

град да ку пе је ла.
9. Ре че му же на Са мар јан ка: Ка ко Ти, Је-

вре јин бу ду ћи, мо жеш иска ти од ме не 
же не Са мар јан ке да пи јеш? Јер се Је вре ји 
не ми је ша ју са Са мар ја ни ма.
10. Од го во ри Исус и ре че јој: Да ти знаш 

дар Бо жиј, и ко је Тај ко ји ти го во ри: Дај 
Ми да пи јем, ти би иска ла у Ње га и дао би 
ти во ду жи ву.
11. Ре че Му же на: Го спо де, ни за хва ти ти 

не маш чим, а сту де нац је ду бок; ода кле 
ћеш, да кле, узе ти во ду жи ву?
12. Еда ли си Ти ве ћи од на ше га оца Ја ко ва, 

ко ји нам да де овај сту де нац, и он из ње га 
пи ја ше и си но ви ње го ви и сто ка ње го ва?
13. Од го во ри Исус и ре че јој: Сва ки ко ји 

пи је од ове во де опет ће ожед ње ти;
14. А ко ји пи је од во де ко ју ћу му Ја да ти 

не ће ожед ње ти до ви је ка; не го во да што 
ћу му Ја да ти би ће у ње му из вор во де ко ја 
те че у жи вот вјеч ни.
15. Ре че му же на: *Го спо де, дај ми те во де 

да не жед ним ни ти да до ла зим ова мо на 
во ду. *Јо ван 6,34.
16. Ре че јој Исус: Иди зов ни му жа сво-

је га, и до ђи ова мо.
17. Од го во ри же на и ре че Му: Не мам 

му жа. Ре че јој Исус: До бро си ка за ла, не-
мам му жа;
18. Јер си пет му же ва има ла, и сад ко га 

имаш ни је ти муж; то си пра во ка за ла.
19. Ре че му же на: Го спо де, ви дим да си Ти 

*про рок. *Лу ка 7,16.
20. Оци на ши мо ли ше се Бо гу на овој 

го ри, а ви ка же те да је у Је ру са ли му мје-
сто гдје се тре ба мо ли ти.
21. Ре че јој Исус: Же но, вје руј Ми да иде 

ври је ме кад се не ће те мо ли ти Оцу ни на 
овој го ри ни у Је ру са ли му.
22. Ви не зна те коме се мо ли те; а ми 

зна мо коме се мо ли мо: јер је спа се ни је од 
Је вре ја.
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23. Али иде ври је ме, и већ је на ста ло, кад 
ће се пра ви бо го мољ ци мо ли ти Оцу *ду-
хом и исти ном, јер Отац хо ће та ко ви јех 
бо го мо ља ца. *Фил. 3,3.
24. Бог је Дух; и ко ји Му се мо ле, ду хом и 

исти ном тре ба да се мо ле.
25. Ре че Му же на: Знам да ће до ћи Ме си ја 

ко ји се зо ве Хри стос, кад Он до ђе ка за ће 
нам све.
26. Ре че јој *Исус: Ја сам ко ји с то бом 

го во рим. *Јо ван 9,37; Јо ван 8,25.
27. И та да до ђо ше уче ни ци Ње го ви, и 

чу ђа ху се гдје го во ра ше са же ном; али ни-
је дан не ре че: Шта хо ћеш? Или шта го во-
риш с њом?
28. А же на оста ви су до ве сво је и оти де у 

град и ре че љу ди ма:
29. Хо ди те да ви ди те Чо вје ка ко ји ми ка за 

све што сам учи ни ла, да ни је то Хри стос?
30. Изи ђо ше, да кле, из гра да и по ђо ше к 

Ње му.
31. А уче ни ци Ње го ви мо ља ху Га ме ђу 

ти јем го во ре ћи: Ра ви, је ди.
32. А Он им ре че: Ја имам је ло да је дем за 

ко је ви не зна те.
33. Та да уче ни ци го во ра ху ме ђу со бом: 

Већ ако Му ко до не се да је де?
34. А Он им ре че: Је ло је Мо је да из вр-

шим во љу Оно га ко ји Ме је по слао, и да 
свр шим Ње гов по сао.
35. Не ка же те ли ви да су још че ти ри мје-

се ца па ће *же тва при спје ти? Ето, ве лим 
вам: По диг ни те очи сво је и ви ди те њи ве 
ка ко су већ жу те за же тву. *Мат. 9,37.
36. И ко ји жње при ма *пла ту, и са би ра 

род за жи вот вјеч ни, да се ра ду ју за јед но 
и ко ји си је и ко ји жње; *Псал. 19,11.
37. Јер је у том исти ни та бе сје да да је 

дру ги ко ји си је а дру ги ко ји жње.
38. Ја вас по слах да жње те гдје се ви не 

тру ди сте; дру ги се тру ди ше, а ви у по сао 
њи хов уђо сте.
39. И из гра да оно га мно ги од Са мар ја на 

вје ро ва ше Га за бе сје ду же не ко ја свје до-
ча ше: Ка за ми све што сам учи ни ла.
40. Кад до ђо ше, да кле, Са мар ја ни к Ње-

 му, мо ља ху Га да би остао код њих; и он дје 
оста два да на.
41. И мно го их ви ше вје ро ва за Ње го ву 

бе сје ду.

42. А же ни го во ра ху: Сад не вје ру је мо 
ви ше за тво ју бе сје ду, јер са ми чу смо и 
по зна смо да је Овај за и ста Спас сви је ту, 
*Хри стос. *1.Тим. 1,15.
43. А по сли је два да на изи ђе одан де, и 

оти де у Га ли ле ју:
44. Јер сам *Исус свје до ча ше да †про рок 

на сво јој ‡по стој би ни не ма ча сти.
*Мат. 13,57. †Мар. 6,4. ‡Лу ка 4,24.

45. А кад до ђе у Га ли ле ју, при ми ше Га 
Га ли леј ци ко ји би ја ху ви дје ли све што 
учи ни у *Је ру са ли му на пра зник; јер и 
они идо ше на †пра зник.

*Јо ван 2,23. †5.Мој. 16,16.
46. До ђе пак *Исус опет у †Ка ну Га ли леј-

ску, гдје пре тво ри во ду у ‡ви но. И бје ше 
не ки ца рев чо вјек ко је га син бо ло ва ше у 
Ка пер на у му. *Јо ван 2,11. †Јо ван 2,1. ‡Јо ван 2,9.
47. Овај чув ши да Исус до ђе из Ју де је у Га-

ли ле ју, до ђе к Ње му и мо ља ше Га да си ђе и 
да му ис ци је ли си на; јер би ја ше на самр ти.
48. И ре че му Исус: Ако не ви ди те зна ка 

и чу де са, не вје ру је те.
49. Ре че му ца рев чо вјек: Го спо де, си ђи 

док ни је умр ло ди је те мо је.
50. Ре че Му Исус: Иди, син је твој здрав. 

И вје ро ва чо вјек ри је чи ко ју му ре че 
Исус, и по ђе.
51. И од мах кад он си ла жа ше, гле, сре-

то ше га слу ге ње го ве и ја ви ше му го во-
ре ћи: Син је твој здрав.
52. Та да пи та ше за са хат у ко ји му лак ше 

би; и ка за ше му: Ју че у сед мом са ха ту пу-
сти га гро зни ца.
53. Та да ра зу мје отац да бје ше онај са хат 

у ко ји му ре че Исус: Син је твој здрав. И 
вје ро ва он и сва ку ћа ње го ва.
54. Ово, опет, дру го чу до учи ни Исус кад 

до ђе из Ју де је у Га ли ле ју.

Исцјељење тридесетосмогодишњега бо-
лесника у бањи Витезди. Исус говори о Себи 
као Судији и о Оном који васкрсава мртве.

5.А по том бје ше пра зник *је вреј ски, 
и изи ђе Исус у †Је ру са лим.

*Јо ван 2,13. †Јо ван 11,55.
2. У Је ру са ли му пак код Ов чи јех вра та 

има ба ња, ко ја се зо ве је вреј ски Ви те зда, 
и око ње пет по кри ве ни јех три је мо ва,



– 100 –

СВЕ ТО ЈЕ ВАН ЂЕ ЉЕ ПО ЈО ВА НУ,  ГЛ.  5.

3. У ко ји ма ле жа ше мно штво бо ле сни ка, 
сли је пи јех, хро ми јех, су хи јех, ко ји че ка ху 
да се за љу ља во да;
4. Јер ан ђео Го спод њи си ла жа ше у од ре-

ђе но ври је ме у ба њу и му ћа ше во ду; и 
ко ји нај при је ула жа ше по што се за му ти 
во да, оздра вља ше, ма кар ка ква бо лест да 
је на ње му. Витезда – Дом милосрђа
5. А он дје би ја ше је дан чо вјек ко ји три-

де сет и осам го ди на бје ше бо ле стан.
6. Кад ви дје Исус ово га гдје ле жи, и ра зу-

мје да је већ одав но бо ле стан, ре че му: Хо-
ћеш ли да бу деш здрав?
7. Од го во ри му бо ле сни: Да, Го спо де; али 

не мам чо вје ка да ме спу сти у ба њу кад се 
за му ти во да; а док ја до ђем дру ги си ђе 
при је ме не.
8. Ре че му Исус: Уста ни, узми одар свој и 

хо ди.
9. И од мах оздра ви чо вјек, и узев ши одар 

свој хо ђа ше. А тај дан бје ше Су бо та.
10. Та да го во ра ху Је вре ји оно ме што 

оздра ви: Да нас је *Су бо та и не ва ља ти 
одра но си ти. *Нем. 13,19.
11. А он им од го во ри: Ко ји ме ис ци је ли 

Он ми ре че: Узми одар свој и хо ди.
12. А они га за пи та ше: Ко је тај чо вјек 

ко ји ти ре че, узми одар свој и хо ди?
13. А ис ци је ље ни не зна ди ја ше ко је; јер 

се Исус укло ни, јер људ ства мно го бје ше 
на мје сту.
14. А по том га на ђе *Исус у цр кви и ре че 

му: Ето си здрав, ви ше не гри је ши, да ти 
не бу де го ре. *Јо ван 8,11.
15. А чо вјек оти де и ка за Је вре ји ма да је 

оно Исус ко ји га ис ци је ли.
16. И за то го ња ху Је вре ји Ису са, и гле-

да ху да га уби ју, јер чи ња ше то у Су бо ту.
17. А Исус им од го ва ра ше: Отац Мој до-

сли је чи ни, и Ја чи ним.
18. И за то још ви ше гле да ху Је вре ји да Га 

уби ју што не са мо ква ра ше Су бо ту не го и 
Оцем сво ји јем на зи ва ше Бо га и гра ђа ше 
се јед нак Бо гу.
19. А *Исус од го ва ра ју ћи ре че им: За и-

ста, за и ста вам ка жем: Син не мо же ни-
шта чи ни ти сам од Се бе не го што ви ди 
да Отац чи ни; јер што Он чи ни оно и Син 
чи ни она ко; *Јо ван 8,28.

20. Јер Отац Си на љу би, и све Му по ка-
зу је што сам чи ни; и по ка за ће Му ве ћа 
дје ла од ови јех да се ви чу ди те.
21. Јер ка о што Отац по ди же мр тве и 

ожи вљу је, та ко и Син ко је хо ће ожи-
вљу је.
22. Јер Отац не су ди ни ко ме, не го сав суд 

да де Си ну,
23. Да сви по шту ју Си на као што Оца 

по шту ју. Ко не по шту је Си на не по шту је 
Оца ко ји Га је по слао.
24. За и ста, за и ста вам ка жем: Ко Мо ју 

ри јеч слу ша и вје ру је Оно ме ко ји је Ме не 
по слао, има жи вот вјеч ни, и не до ла зи на 
суд, не го је пре шао из смр ти у жи вот.
25. За и ста, за и ста вам ка жем: Иде час, и 

већ је на стао, кад ће *мр тви чу ти глас Си на 
Бо жи је га, и чув ши ожи вље ти. *Еф. 2,1.
26. Јер ка о што Отац има жи вот у Се би, 

та ко да де и Си ну да има жи вот у Се би;
27. И да де Му власт да и суд чи ни, јер је 

Син Чо вје чиј.
28. Не ди ви те се ово ме, јер иде час у ко ји 

ће сви ко ји су у гро бо ви ма чу ти глас Си на 
Бо жи је га,
29. И из и ћи ће ко ји су чи ни ли до бро у 

*вас кр се ни је жи во та, а ко ји су чи ни ли 
зло у вас кр се ни је су да. *Лу ка 14,14.
30. Ја не мо гу ни шта чи ни ти сам од Се бе; 

ка ко чу јем она ко су дим, и суд је Мој пра-
ве дан; јер не тра жим во ље сво је не го во љу 
Оца ко ји Ме је по слао.
31. Ако Ја свје до чим за Се бе, *свје до чан-

ство Мо је ни је исти ни то. *Јо ван 8,13.
32. Има дру ги ко ји свје до чи за Ме не; и 

знам да је исти ни то свје до чан ство што 
свје до чи за Ме не.
33. Ви по сла сте к Јо ва ну, и по свје до чи 

вам за исти ну;
34. А Ја не при мам свје до чан ства од чо-

вје ка, не го ово го во рим да се ви спа се те.
35. Он бје ше ви дје ло ко је го ра ше и сви је-

тља ше, а ви се хтје сте ма ло вре ме на ра до-
ва ти ње го ву сви је тље њу.
36. Али Ја имам *свје до чан ство ве ће од Јо-

ва но ва; јер по сло ви ко је ми да де Отац да их 
завр шим, ови по сло ви ко је Ја ра дим свје-
до че за Ме не да Ме Отац по сла. *1.Јов. 5,9.
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37. И Отац ко ји Ме по сла сам свје до чи за 
Ме не. Ни гла са Ње го ва кад чу сте ни ли ца 
Ње го ва ви дје сте.
38. И ри је чи Ње го ве не ма те у се би да 

сто ји; јер ви не вје ру је те Оно ме ко га Он 
по сла.
39. Пре гле дај те *Пи сма, јер ви ми сли те 

да има те у њи ма жи вот вјеч ни; и она свје-
до че за Ме не. *Лу ка 24,27.
40. И не ће те да до ђе те к Ме ни да има те 

жи вот.
41. Ја не при мам сла ве од љу ди.
42. Не го вас по зна јем да љу ба ви Бо жи је 

не ма те у се би.
43. Ја до ђох у име Оца сво је га и не при-

ма те Ме; ако дру ги до ђе у име сво је, ње га 
ће те при ми ти.
44. Ка ко ви мо же те вје ро ва ти кад при-

ма те сла ву је дан од дру го га, а сла ве ко ја је 
од је ди но га Бо га не тра жи те?
45. Не ми сли те да ћу вас Ја ту жи ти Оцу; 

има ко ји вас ту жи, Мој си је, у ко га се ви 
уз да те.
46. Јер да сте вје ро ва ли Мој си ју та ко 

би сте вје ро ва ли и Ме ни; *јер он пи са за 
Ме не. *1.Мој. 3,15.
47. А кад ње го ви јем пи сми ма не вје ру је  те 

ка ко ће те вје ро ва ти Мо ји јем ри је чи ма?

Исус храни пет хиљада људи, иде 
по мору, говори о Себи као о Хљебу 
живота, и о примању Његова тијела 

и крви. Петрова исповијест.

6.По том оти де Исус пре ко мо ра 
Га ли леј ско га код * Ти ве ри ја де.

*Јо ван 6,23.
2. И за њим иђа ше мно штво на ро да, јер 

ви ђа ху чу де са Ње го ва ко ја чи ња ше на бо-
ле сни ци ма.
3. А Исус изи ђе на го ру, и он дје сје ђа ше с 

уче ни ци ма сво ји јем.
4. А би ја ше бли зу Пас ха пра зник је вреј ски.
5. По диг нув ши, да кле, Исус очи, и ви-

дјев ши да мно штво на ро да иде к Ње му, 
ре че Фи ли пу: гдје ће мо ку пи ти хље ба да 
ови је ду?
6. А ово го во ра ше ку ша ју ћи га, јер сам 

зна ди ја ше шта ће чи ни ти.

7. Од го во ри му Фи лип: Двје ста гро ша 
хље ба ни је до ста да сва ко ме од њих по 
ма ло до пад не. динар = 4,55 г сребра
8. Ре че му је дан од уче ни ка ње го ви јех, 

Ан дри ја, брат Си мо на Пе тра:
9. Ов дје има јед но мом че ко је има пет 

хље бо ва јеч ме ни јех и дви је ри бе; али шта 
је то на то ли ки сви јет!
10. А Исус ре че: По са ди те љу де. А бје ше 

тра ве мно го на оно ме мје сту. По са ди се, 
да кле, љу ди на број око пет хи ља да.
11. А Исус узев ши оне хље бо ве, и дав ши 

хва лу, да де уче ни ци ма, а уче ни ци они ма 
ко ји би ја ху по са ђе ни; та ко и од ри ба ко-
ли ко хтје ше.
12. И кад се на си ти ше, ре че уче ни ци ма 

сво ји јем: Ску пи те ко ма де што пре те ко ше 
да ни шта не про пад не.
13. И ску пи ше, и на пу ни ше два на ест ко-

та ри ца ко ма да од пет хље бо ва јеч ме ни јех 
што пре те че иза они јех што су је ли.
14. А љу ди ви дјев ши чу до ко је учи ни Исус 

го во ра ху: Ово је за и ста онај *про рок ко ји 
тре ба да до ђе на сви јет. *Јо ван 1,21.
15. А кад ра зу мје *Исус да хо ће да до ђу да 

Га ухва те и да Га учи не ца рем, оти де опет 
у го ру сам. *Јо ван 18,36.
16. А кад би уве че си ђо ше уче ни ци Ње-

го ви на мо ре,
17. И уђо ше у *ла ђу, и по ђо ше пре ко мо ра 

у Ка пер на ум. И већ се би ја ше смр кло, а 
Исус не бје ше до шао к њи ма. *Мар. 6,45.
18. А мо ре се по ди за ше од ве ли ко га вје тра.
19. Во зив ши пак око два де сет и пет или 

три де сет по тр ка ли шта угле да ше Ису са 
гдје иде по мо ру и долази бли зу до ла ђе, 
и упла ши ше се. пет – шест километара
20. А Он им ре че: Ја сам; не бој те се.
21. Он да Га с ра до шћу узе ше у ла ђу; и од-

мах ла ђа би на зе мљи у ко ју иђа ху.
22. Сју тра дан пак на род ко ји ста ја ше 

пре ко мо ра кад ви дје да ла ђе дру ге не 
бје ше он дје осим оне јед не што у њу 
уђо ше уче ни ци Ње го ви, и да не уђе Исус с 
уче ни ци ма сво ји јем у ла ђу не го са ми уче-
ни ци Ње го ви оти до ше,
23. А дру ге ла ђе из Ти ве ри ја де до ђо ше 

бли зу оног мје ста гдје је до ше хљеб кад Го-
спод да де хва лу,
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24. Кад ви дје на род да Ису са не бје ше он-
дје ни уче ни ка ње го ви јех, уђо ше и они 
у ла ђе, и до ђо ше у Ка пер на ум да тра же 
Ису са. Наумово село
25. И на шав ши Га пре ко мо ра ре ко ше Му: 

Ра ви, кад си до шао ова мо?
26. Исус им од го во ри и ре че: За и ста, за-

и ста вам ка жем: Не тра жи те Ме што чу-
де са ви дје сте, не го што је до сте хље ба и 
на си ти сте се.
27. Ста рај те се не за је ло ко је про ла зи, 

не го за је ло ко је оста је за вјеч ни жи вот, 
ко је ће вам да ти Син Чо вје чиј, јер ово га 
по твр ди Отац Бог.
28. А они Му ре ко ше: Шта ће мо чи ни ти 

да ра ди мо дје ла Бо жи ја?
29. Од го во ри Исус и ре че им: Ово је дје ло 

Бо жи је да вје ру је те Оно га ко га Он по сла.
30. А они Му ре ко ше: Ка кав, да кле, Ти 

по ка зу јеш знак да ви ди мо и да вје ру је мо? 
Шта ра диш Ти?
31. Оце ви на ши је до ше ма ну у пу сти њи, 

као што је на пи са но: *Хљеб с †Не ба да де 
им да је ду. *2.Мој. 16,15. †Нем. 9,15.
32. Та да им ре че Исус: За и ста, за и ста 

вам ка  жем: Мој си је не да де ва ма хље ба с 
Не ба, не  го вам Отац Мој да је хљеб исти-
ни ти с Не ба;
33. Јер је хљеб Бо жиј онај ко ји си ла зи с 

Не ба и да је жи вот сви је ту.
34. Та да Му ре ко ше: *Го спо де, дај нам 

сваг да тај хљеб. *Јо ван 4,15.
35. А *Исус им ре че: Ја сам Хљеб жи во та: 

Ко  ји Ме ни до ла зи не ће оглад ње ти, и ко ји 
Ме  не вје ру је не ће ни кад ожед ње ти.

*Јо ван 7,37.
36. Не го вам ка зах да Ме и ви дје сте и не 

вје ру је те.
37. Све што ме ни да је Отац к Ме ни ће 

до ћи; и ко ји до ла зи к Ме ни не ћу га ис тје-
ра ти на по ље.
38. Јер си ђох с *Не ба не да чи ним во љу сво-

 ју, не го во љу Оца ко ји Ме по сла. *Јо ван 3,13.
39. А ово је во ља Оца ко ји Ме по сла да 

од оно га што Ми да де ни шта не из гу бим, 
не го да га вас кр снем у по сљед њи дан.
40. А ово је во ља Оно га ко ји Ме по сла 

да сва ки ко ји ви ди Си на и вје ру је Га има 

жи вот вјеч ни; и Ја ћу га вас кр сну ти у по-
сљед њи дан.
41. Та да ви ка ху Је вре ји на Ње га што 

ре че: Ја сам Хљеб ко ји си ђе с Не ба.
42. И го во ра ху: Ни је ли ово Исус син Јо си-

фов ко је му ми зна мо оца и ма тер? ка ко, да-
кле, Он го во ри: Ја си ђох с *Не ба? *Јо ван 3,13.
43. Он да Исус од го во ри и ре че им: Не 

ви чи те ме ђу со бом.
44. Ни ко не мо же до ћи к Ме ни ако га не 

при ву че Отац ко ји Ме по сла; и Ја ћу га 
вас кр сну ти у по сљед њи дан.
45. *У про ро ци ма сто ји на пи са но: И би ће 

сви на у че ни од Бо га. Сва ки ко ји чу је од 
Оца и на у чи, до ћи ће к Ме ни.

*Иса. 54,13;  Јер. 31,34.
46. Не да је ко ви дио Оца осим Оно га 

ко ји је од Бо га: Он ви дје Оца.
47. За и ста, за и ста вам ка жем: Ко ји вје-

ру је Ме не има жи вот вјеч ни.
48. Ја сам Хљеб жи во та.
49. Оце ви ва ши је до ше ма ну у пу сти њи, 

и по мри је ше.
50. Ово је Хљеб ко ји си ла зи с Не ба: Да 

ко ји од Ње га је де не умре.
51. Ја сам *Хљеб жи ви ко ји си ђе с Не ба; 

ко ји је де од ово га Хље ба жи вље ће ва ви-
јек; и Хљеб ко ји ћу Ја да ти ти је ло је Мо је, 
ко је ћу да ти за жи вот сви је та. *Јо ван 6,33.
52. А Је вре ји се пре пи ра ху ме ђу со бом 

го во ре ћи: Ка ко мо же *Овај да ти на ма ти-
је ло сво је да је де мо? *Јо ван 9,16.
53. А *Исус им ре че: За и ста, за и ста вам 

ка жем, ако не је де те ти је ла Си на Чо вје-
чи је га и не пи је те кр ви Ње го ве, не ће те 
има ти жи во та у се би. *Мат. 26,26.
54. Ко ји је де Мо је ти је ло и пи је Мо ју крв 

има жи вот вјеч ни, и Ја ћу га вас кр сну ти у 
по сљед њи дан:
55. Јер је ти је ло Мо је пра во је ло и крв 

Мо ја пра во пи ће.
56. Ко ји је де Мо је ти је ло и пи је Мо ју крв 

сто ји у Ме ни и Ја у ње му.
57. Као што Ме по сла жи ви Отац, и Ја 

жи вим Оца ра ди; и ко ји је де Ме не и он ће 
жи вље ти Ме не ра ди.
58. Ово је Хљеб ко ји си ђе с Не ба: Не као 

што ва ши оце ви је до ше ма ну, и по мри је ше; 
ко ји је де Хљеб овај жи вље ће ва ви јек.
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59. Ово ре че у збор ни ци кад уча ше у Ка-
пер на у му.
60. Та да мно ги од уче ни ка Ње го ви јех 

ко ји слу ша ху ре ко ше: Ово је твр да бе-
сје да! Ко је мо же слу ша ти?
61. А Исус зна ју ћи у се би да уче ни ци Ње-

го ви ви чу на то, ре че им: Зар вас ово са-
бла жња ва?
62. А шта кад ви ди те Си на Чо вје чи је га 

да од ла зи го ре гдје је при је био?
63. Дух је оно што ожи вља ва; ти је ло не 

по ма же ни шта. Ри је чи ко је вам Ја ре кох 
дух су и жи вот су.
64. Али има ју не ки ме ђу ва ма ко ји не вје-

ру ју. Јер зна ди ја ше *Исус од по чет ка ко ји 
су што не вје ру ју, и ко ће Га из да ти. *Мат. 9,4.
65. И ре че: За то вам ре кох да ни ко не 

мо же до ћи к Ме ни ако му не бу де да но од 
Оца Мо је га.
66. Од та да мно ги од уче ни ка Ње го ви јех 

оти до ше на траг, и ви ше не иђа ху с Њим.
67. А Исус ре че Два на е сто ри ци: Да не-

ће те и ви оти ћи?
68. Та да Му од го во ри Си мон Пе тар: Го-

спо де! ко ме ће мо ићи? Ти имаш ри је чи 
вјеч но га жи во та.
69. И ми вје ро ва смо и по зна смо да си Ти 

Хри стос, Син Бо га жи во га.
70. Исус им од го во ри: Не из брах ли Ја 

вас два на е сто ри цу, и је дан је од вас ђа во?
71. А го во ра ше за Ју ду Си мо но ва Иска-

ри о та, јер Га он шћа ше из да ти, и би ја ше 
је дан од Два на е сто ри це.

Исус за празник Сјеница говори о 
својој науци, о својем одласку и о 

Светом Духу. Владање народа и 
фарисеја према Христу.

7.И по том хо ђа ше *Исус по Га ли-
ле ји; јер по Ју де ји не шћа ди ја ше 

да хо ди, јер гле да ху †Је вре ји да Га уби ју.
*Јо ван 13,1. †Јо ван 5,16.

2. Би ја ше пак бли зу пра зник је вреј ски 
гра ђе ње Сје ни ца.
3. Та да Му ре ко ше бра ћа Ње го ва: Изи ђи 

одав де и иди у Ју де ју, да и уче ни ци Тво ји 
ви де дје ла Тво ја ко ја чи ниш;

4. Јер ни ко не чи ни што тај но а сам 
тра жи да је по знат. Ако то чи ниш ја ви 
се бе сви је ту.
5. Јер ни бра ћа Ње го ва не вје ро ва ху Га.
6. Та да им ре че Исус: Ври је ме Мо је још ни-

 је до шло, а ври је ме је ва ше сваг да го то во.
7. Не мо же сви јет мр зи ти на вас: а на 

Ме не мр зи, јер Ја свје до чим за њ да су 
дје ла ње го ва зла.
8. Ви изи ђи те на пра зник овај: Ја још 

не ћу из и ћи на пра зник овај, јер се Мо је 
ври је ме још ни је на вр ши ло.
9. Ре кав ши им ово оста у Га ли ле ји.
10. А кад изи ђо ше бра ћа Ње го ва на пра-

зник, та да и сам изи ђе, не јав но не го као 
тај но.
11. А Је вре ји Га тра жа ху на *пра зник и 

го во ра ху: Гдје је Он? *Јо ван 11,56.
12. И би ја ху о Њему мно ге ра спре у на-

ро ду: Јед ни го во ра ху да је до бар, а дру ги, 
ни је, не го ва ра на род.
13. Али ни ко не го во ра ше јав но за Њ од 

стра ха је вреј ско га.
14. Али од мах у по ло ви ни пра зни ка 

изи ђе Исус у цр кву и уча ше.
15. И ди вља ху се Је вре ји го во ре ћи: Ка ко 

Овај зна књи ге, а ни је се учио?
16. Та да им од го во ри *Исус и ре че: Мо-

 ја на у ка ни је Мо ја, не го Оно га ко ји Ме 
је по слао. *Јо ван 8,28.
17. Ко хо ће Ње го ву во љу тво ри ти, ра зу-

мје ће је ли ова на у ка од Бо га или Ја сам од 
се бе го во рим.
18. Ко ји го во ри сам од се бе, сла ву сво ју 

тра жи; а ко тра жи сла ву Оно га ко ји Га 
је по слао, Он је исти нит и не ма у Ње му 
не прав де.
19. Не да де ли Мој си је ва ма За кон и ни ко 

од вас не жи ви по За ко ну? За што тра жи те 
да Ме уби је те?
20. Од го во ри на род и ре че: Је ли *ђа во у 

Те би? ко тра жи да Те уби је? *Јо ван 8,48.
21. Од го во ри Исус и ре че им: Јед но дје ло 

учи них и сви се ди ви те то ме.
22. Мој си је вам да де да се об ре зу је те, не 

као да је од Мој си ја не го од ота ца; и у Су-
бо ту об ре зу је те чо вје ка.
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23. Ако се чо вјек у *Су бо ту об ре зу је да се 
не по ква ри за кон Мој си јев, ср ди те ли се на 
ме не што све га чо вје ка ис ци је лих у Су бо ту?

*Лу ка 6,9.
24. Не гле дај те ко је ко кад су ди те, не го 

пра ве дан суд су ди те.
25. Та да го во ра ху не ки од Је ру са ли-

мља на: Ни је ли то Онај ко је га тра же да 
уби ју?
26. И гле, ка ко го во ри сло бод но и ни шта 

Му не ве ле: Да не до зна ше на ши кне зо ви 
да је Он за и ста Хри стос?
27. Али Ово га зна мо от ку да је; а Хри стос 

кад до ђе, ни ко не ће зна ти от ку да је.
28. Та да *Исус по ви ка у цр кви уче ћи и 

ре че: И Ме не по зна је те и зна те от ку да 
сам; и сам од Се бе не до ђох, не го има Исти-
ни ти ко ји Ме по сла, ко је га ви не зна те.

*Јо ван 8,14.
29. Ја Га знам, јер сам од Ње га и Он Ме 

по сла.
30. Та да гле да ху да Га ухва те; и ни ко не 

мет ну на Њ ру ке, јер још не бје ше до шао 
час Ње гов.
31. А од на ро да мно ги Га вје ро ва ше, и го-

во ра ху: Кад до ђе Хри стос еда ли ће ви ше 
чу де са чи ни ти не го Овај што чи ни?
32. Чу ше фа ри се ји од на ро да та кав го вор 

за Ње га, и по сла ше фа ри се ји и гла ва ри 
све ште нич ки слу ге да Га ухва те.
33. Та да ре че Исус: Још сам *ма ло вре ме на 

с ва ма, па идем к Оно ме ко ји Ме по сла.
*Јо ван 13,33.

34. Тра жи ће те Ме и не ће те Ме на ћи; и 
гдје сам Ја ви не мо же те до ћи.
35. А Је вре ји ре ко ше ме ђу со бом: Ку да ће 

Овај ићи да Га ми не на ђе мо? Не ће ли ићи 
ме ђу раш тр ка не Гр ке, и Гр ке учи ти?
36. Шта зна чи ова ри јеч што ре че: Тра-

жи ће те Ме и не ће те Ме на ћи; и гдје сам Ја 
ви не мо же те до ћи?
37. А у по сљед њи ве ли ки дан пра зни ка 

ста ја ше Исус и ви ка ше го во ре ћи: Ко је 
же дан не ка до ђе к Ме ни и пи је.
38. Ко ји Ме вје ру је, као што Пи смо ре че, 

из ње го ва ти је ла по те ћи ће ри је ке жи ве 
*во де. *Иса. 44,3.
39. А ово ре че за Ду ха ко је га по сли је при-

ми ше они ко ји вје ру ју у име Ње го во: јер 

Дух (Све ти) још не бје ше на њи ма, јер 
*Исус још не бје ше про сла вљен.*Јо ван 12,16.
40. А мно ги од на ро да чув ши ове ри је чи 

го во ра ху: Ово је за и ста * про рок.*Јо ван 1,21.
41. Дру ги го во ра ху: Ово је *Хри стос. А 

јед ни го во ра ху: Зар ће Хри стос из Га ли-
ле је до ћи? *Јо ван 4,42.
42. Не ка за ли Пи смо да ће Хри стос до ћи 

из рода *Да ви до ва, и из се ла †Ви тле је ма 
ода кле бје ше Да вид? *Лу ка 2,4. †Мат. 2,5.
43. Та ко ра спра по ста де у на ро ду због 

Ње га.
44. А не ки од њих шћа ди ја ху да Га ухва те; 

али ни ко не мет ну ру ку на Њ.
45. До ђо ше пак слу ге ка гла ва ри ма све-

ште нич ки јем и фа ри се ји ма; и они им ре-
ко ше: За што Га не до ве до сте?
46. А слу ге од го во ри ше: Ни кад чо вјек 

ни је та ко го во рио као овај Чо вјек.
47. Та да им од го во ри ше фа ри се ји: Зар се 

и ви пре ва ри сте?
48. Вје ро ва ли Га ко од кне зо ва или од 

фа ри се ја?
49. Не го на род овај, ко ји не зна За ко на, 

про клет је.
50. Ре че им Ни ко дим што до ла зи к Ње му 

но ћу, ко ји бје ше је дан од њих:
51. Еда ли за кон наш су ди чо вје ку до кле 

га нај при је не са слу ша и до зна шта чи ни?
52. Од го во ри ше му и ре ко ше: Ни је си ли 

и ти из *Га ли ле је? Раз гле дај и ви ди да про-
рок из Га ли ле је не до ла зи. *Иса. 9,1.
53. И оти до ше сва ки сво јој ку ћи.

Прељубочиница. Исус видјело свијету. 
Говор против јеврејскога невјеровања.

8.А Исус оти де на го ру Ма слин ску.

2. А ују тру, опет, до ђе у цр кву, и сав на-
род иђа ше к Ње му; и сје дав ши уча ше их.
3. А књи жев ни ци и фа ри се ји до ве до ше к 

Ње му же ну ухва ће ну у пре љу би, и по ста-
вив ши је на сри је ду,
4. Ре ко ше Му: Учи те љу, ова је же на ухва-

ће на сад у пре љу би;
5. А Мој си је нам у За ко ну за по вје ди да та-

ко ве ка ме њем уби ја мо; а Ти шта ве лиш?
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6. Ово пак ре ко ше ку ша ју ћи Га да би Га 
има ли за што окри ви ти. А Исус са же се 
до ље и пи са ше пр стом по зе мљи не гле да-
ју ћи на њих.
7. А кад Га јед на ко пи та ху, ис пра ви се 

и ре че им: Ко ји је ме ђу ва ма без гри је ха 
не ка нај при је ба ци ка мен на њу.
8. Па се опет са же до ље и пи са ше по 

зе мљи.
9. А кад они то чу ше, и по ка ра ни бу ду ћи 

од сво је са вје сти из ла жа ху је дан за дру-
ги јем по чев ши од стар је ши на до по сљед-
њи јех; и оста Исус сам и же на сто је ћи на 
сри је ди.
10. А кад се Исус ис пра ви, и не ви дјев ши 

ни јед но га до са му же ну, ре че јој: Же но, 
гдје су они што те ту жа ху? Ни је дан те не 
осу ди?
11. А она ре че: Ни је дан, Го спо де! А Исус 

јој ре че: Ни Ја те не осу ђу јем, иди, и от-
се ле ви ше не гри је ши.
12. Исус им пак опет ре че: Ја сам Ви дје ло 

сви је ту; ко иде за Мном не ће хо ди ти по 
та ми, не го ће има ти ви дје ло жи во та.
13. Та да Му ре ко ше фа ри се ји: Ти сам за 

се бе свје до чиш: *Свје до чан ство Тво је ни-
 је исти ни то. *Јо ван 5,31.
14. *Исус од го во ри и ре че им: Ако Ја 

свје до чим сам за Се бе исти ни то је †свје-
до чан ство Мо је: јер знам от ку да до ђох и 
ку да идем; а ви не зна те от ку да до ла зим и 
ку да идем. *Јо ван 7,28. †Јо ван 5,31.
15. Ви су ди те по ти је лу, Ја не су дим ни ко ме.
16. И ако су дим Ја, суд је Мој прав: Јер ни-

је сам сам, не го Ја и Отац ко ји Ме по сла.
17. А и у за ко ну ва ше му сто ји на пи са но да 

је *свје до чан ство дво ји це љу ди исти ни то.
*5.Мој. 17,6.

18. Ја сам ко ји свје до чим сам за Се бе, и 
свје до чи за Ме не Отац ко ји Ме по сла.
19. Та да му го во ра ху: Гдје је Отац Твој? 

Исус од го во ри: Ни Ме не зна те ни Оца 
Мо је га; кад би сте зна ли Ме не, зна ли би-
сте и Оца Мо је га.
20. Ове ри је чи ре че *Исус код ха зне Бо-

жи је кад уча ше у цр кви; и ни ко Га не 
ухва ти, јер још не бје ше до шао час Ње гов.

*Мар. 12,41.

21. А Исус им опет ре че: Ја идем, и тра-
жи ће те Ме; и по мри је ће те у сво је му гри-
је ху; куд Ја идем ви не мо же те до ћи.
22. Та да ре ко ше Је вре ји: Да се не ће сам 

уби ти, што го во ри: Куд Ја идем ви не мо-
же те до ћи?
23. И ре че им: Ви сте од ни жи јех, Ја сам 

од ви ши јех; ви сте од ово га сви је та, Ја ни-
је сам од ово га сви је та.
24. Та ко вам ка зах да ће те по мри је ти у гри-

је си ма сво ји ма; јер ако не уз вје ру је те да сам 
Ја, по мри је ће те у гри је си ма сво ји ма.
25. Та да му го во ра ху: Ко си Ти? И ре че 

им Исус: По че так, ка ко вам и ка жем.
26. Мно го имам за вас го во ри ти и су-

ди ти; али Онај ко ји Ме по сла исти нит је, и 
Ја оно го во рим сви је ту што чух од Ње га.
27. Не ра зу мје ше, да кле, да им го во ра ше 

за Оца.
28. А *Исус им ре че: Кад по диг не те Си на 

Чо  вје чи је га, он да ће те до зна ти да сам Ја, и 
да ни шта сам од Се бе не чи ним; не го ка ко 
Ме на  у чи Отац Мој она ко го во рим.

*Јо ван 5,19.
29. И Онај ко ји Ме по сла са Мном је. Не 

оста ви Отац Ме не са ма; јер Ја сваг да чи-
ним што је Ње му угод но.
30. Кад ово го во ра ше, *мно ги Га вје-

ро ваше. *Јован 7,31.
31. Та да Исус го во ра ше они јем Је вре-

ји ма ко ји Му вје ро ва ше: Ако ви оста не те 
на Мо јој бе сје ди, за и ста ће те би ти уче-
ни ци Мо ји,
32. И по зна ће те исти ну, и исти на ће вас 
из ба ви ти. учинити слободним
33. Од го во ри ше и ре ко ше Му: Ми смо 

*по томци Авра а мо ви, и ни ко ме ни је-
смо ро бо ва ли ни кад; ка ко Ти го во риш да 
ће мо се из ба ви ти? *Рим. 9,7. ослободити
34. Исус им од го во ри: За и ста, за и ста вам 

ка жем да је сва ки ко ји чи ни *гри јех роб 
†гри је ху. *Рим. 6,12. †При че 5,22.
35. А роб не оста је у ку ћи ва ви јек, син 

оста је ва ви јек.
36. Ако вас да кле Син из ба ви, за и ста ће те 

би ти из ба вље ни. ослободи  слободни
37. Знам да сте потомци Авра а мо ви; али 

гле да те да Ме уби је те, јер Мо ја бе сје да не 
мо же у вас да ста не.
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38. Ја го во рим што ви дјех од Оца сво је га; и 
ви та ко чи ни те што ви дје сте од оца сво је га.
39. Од го во ри ше и ре ко ше Му: Отац је 

наш Авра ам. Исус им ре че: Кад би сте ви 
би ли *дјеца †Авра а мо ва, чи ни ли би сте 
дје ла Авра а мо ва. *Мат. 3,9. †Гал. 3,7.
40. А сад гле да те Ме не да уби је те, Чо-

вје ка ко ји вам Исти ну ка зах ко ју чух од 
Бо га: Та ко Авра ам ни је чи нио.
41. Ви чи ни те дје ла оца сво је га. Та да Му 

ре ко ше: Ми ни је смо ро ђе ни из прељубе, 
Јед но га Оца има мо Бо га.
42. А Исус им ре че: Кад би Бог био ваш 

Отац, љу би ли би сте Ме не; јер Ја од Бо га 
изи ђох и до ђох; јер не до ђох сам од Се бе, 
не го Ме Он по сла.
43. За што не ра зу ми је те го во ра Мо је га? 

Јер не мо же те ри је чи Мо ји јех да слу ша те.
44. Ваш је отац ђа во; и сла сти оца сво је га 

хо ће те да чи ни те; он је крв ник људ ски од 
по чет ка, и не сто ји на исти ни; јер не ма * 
исти не у ње му; кад го во ри лаж, сво је го-
во ри: јер је ла жа и отац ла жи. *1.Мој. 3,1.
45. А Ме ни не вје ру је те, јер Ја исти ну 

го во рим.
46. Ко ји Ме од вас ко ри за гри јех? Ако ли 

исти ну го во рим, за што Ми ви не вје ру је те?
47. Ко је од Бо га ри је чи Бо жи је слу ша; 

за то ви не слу ша те, јер ни је сте од Бо га.
48. Та да од го во ри ше Је вре ји и ре ко ше 

Му: Не го во ри мо ли ми пра во да си Ти 
Са мар ја нин, и да је ђа во у Те би.
49. Исус од го во ри: У Ме ни ђа во ла не ма, 

не го по шту јем Оца сво је га; а ви Ме не 
сра мо ти те.
50. А Ја не тра жим сла ве сво је; има ко ји 

тра жи и су ди.
51. За и ста, за и ста вам ка жем: Ко одр жи 

*ри јеч Мо ју не ће ви дје ти смр ти до ви је ка.
*Јо ван 5,24.

52. Та да Му ре ко ше Је вре ји: Сад ви дје смо 
да је ђа во у Те би: Авра ам умри је и *про-
ро ци, а Ти го во риш: Ко одр жи ри јеч Мо ју 
не ће оку си ти смр ти до ви је ка. *Зах. 1,5.
53. Еда ли си Ти ве ћи од оца на ше га Авра-

а ма, ко ји умри је? И про ро ци по мри је ше: 
Ко се Ти сам гра диш?

54. Исус од го во ри: Ако се Ја сам сла вим, 
сла ва је Мо ја ни шта: Отац је Мој ко ји Ме 
сла ви, за ко је га ви го во ри те да је ваш Бог.
55. И не *по зна је те Га, а Ја га знам; и ако 

ре чем да Га не знам би ћу ла жа као ви. Не го 
Га знам, и ри јеч Ње го ву др жим. *Јован 7,28.
56. Авра ам, отац ваш, био је рад да ви ди 

дан Мој; и ви дје, и об ра до ва се.
57. Та да Му ре ко ше Је вре ји: Још ти не ма 

пе де сет го ди на, и Авра а ма ли си ви дио?
58. А *Исус им ре че: За и ста, за и ста вам ка-

жем: Ја сам при је не го се Авра ам ро дио.
*Је вр. 13,8.

59. Та да узе ше ка ме ње да ба це на Њ; а *Исус 
се са кри, и изи ђе из цр кве про шав ши из-
ме ђу њих и оти де та ко. *Јо ван 12,36.

Исцјељење слијепога од рођења у Суботу. 
Фарисеји испитују исцјељенога.

9.И про ла зе ћи ви дје чо вје ка сли је па 
од ро ђе ња.

2. И за пи та ше Га уче ни ци Ње го ви го во-
ре ћи: Ра ви, ко са гри је ши, или овај или 
ро ди те љи ње го ви, те се ро ди сли јеп?
3. Исус од го во ри: Ни он са гри је ши ни 

ро ди те љи ње го ви, не го да се ја ве дје ла Бо-
жи ја на ње му.
4. Ме ни ва ља ра ди ти дје ла Оно га ко ји 

Ме по сла док је дан: До ћи ће ноћ кад ни ко 
не мо же ра ди ти.
5. Док сам на сви је ту Ви дје ло сам сви је ту.
6. Ре кав ши ово пљу ну на зе мљу и на-

чи ни као од пљу ван ке, и по ма за ка лом 
очи сли је по ме, блато
7. И ре че: Иди умиј се у ба њи Си ло ам-

ској, ко је зна чи по слан. Оти де, да кле, и 
уми се, и до ђе гле да ју ћи.
8. А су сје ди и ко ји га би ја ху ви дје ли при-

 је да бје ше сли јеп го во ра ху: Ни је ли ово 
онај што сје ђа ше и про ша ше?
9. Јед ни го во ра ху: Он је; а дру ги: На лик 

је на њ. А он го во ра ше: Ја сам.
10. Та да му го во ра ху: Ка ко ти се отво-

ри ше очи?
11. Он од го во ри и ре че: Чо вјек ко ји се 

зо ве Исус на чи ни као, и по ма за очи мо је, 
и ре че ми: Иди у ба њу Си ло ам ску и умиј 
се. А кад оти дох и умих се, про гле дах.
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12. Та да му ре ко ше: гдје је Он? Ре че: Не 
знам.
13. Та да по ве до ше к фа ри се ји ма оно га 

што бје ше не кад сли јеп.
14. А бје ше Су бо та кад на чи ни Исус као 

и отво ри му очи.
15. Та да га опет пи та ху и фа ри се ји ка ко 

про гле да. А он им ре че: Као мет ну ми на 
очи, и умих се, и ви дим.
16. Та да го во ра ху не ки од фа ри се ја: Ни је 

*овај чо вјек од Бо га, јер не свет ку је Су-
бо те. Дру ги го во ра ху: Ка ко мо же чо вјек 
гр је шан та к ва †чу де са чи ни ти? И по ста 
ра спра ме ђу њи ма. *Јо ван 9,24. †Јо ван 3,2.
17. Ре ко ше, да кле, опет сли јепоме: Шта 

ве лиш ти за Ње га што ти отво ри очи 
тво је? А он ре че: *Про рок је. *Јо ван 4,19.
18. Та да Је вре ји не вје ро ва ше за ње га да 

бје ше сли јеп и про гле да, док не до зва ше 
ро ди те ље оно га што је про гле дао,
19. И за пи та ше их го во ре ћи: Је ли ово 

ваш син за ко га ви го во ри те да се ро ди 
сли јеп? Ка ко, да кле, сад ви ди?
20. А ро ди те љи ње го ви од го во ри ше им и 

ре ко ше: Зна мо да је ово син наш и да се 
ро ди сли јеп;
21. А ка ко сад ви ди не зна мо; или ко му 

отво ри очи ми не зна мо; он је ве ли ки, пи-
тај те ње га не ка сам ка же за се бе.
22. Ово ре ко ше ро ди те љи ње го ви, јер се 

бо ја ху Је вре ја; јер се Је вре ји би ја ху до го-
во ри ли да бу де од лу чен од збор ни це ко Га 
при зна за Хри ста.
23. За то ре ко ше ро ди те љи ње го ви: Он је 

ве ли ки, пи тај те ње га.
24. Та да по дру ги пут до зва ше чо вје ка 

ко ји је био сли јеп, и ре ко ше му: По дај Бо гу 
сла ву; ми зна мо да је Чо вјек овај гр је шан.
25. А он од го во ри и ре че: Је ли гр је шан 

не знам; са мо знам да ја би јах сли јеп, а сад 
ви дим.
26. Та да му опет ре ко ше: Шта ти учи ни? 

Ка ко отво ри очи тво је?
27. Од го во ри им: Ја вам већ ка зах, и не 

слу ша сте; шта ће те опет слу ша ти? Већ ако 
и ви хо ће те уче ни ци Ње го ви да бу де те?
28. А они га уко ри ше, и ре ко ше му: 

Ти си уче ник Ње гов, а ми смо уче ни ци 
Мој си је ви.

29. Ми зна мо да с Мој си јем го во ри Бог; а 
Ово га не зна мо от ку да је.
30. Чо вјек од го во ри и ре че им: То и јест 

за чу до, што ви не зна те от ку да је, а Он 
отво ри очи мо је.
31. А зна мо да Бог не слу ша гр је шни ка; 

не го ако ко по шту је Бо га и во љу Ње го ву 
тво ри оно га слу ша.
32. От ка ко је сви је та ни је чу ве но да ко 

отво ри очи ро ђе ном сли јеп цу.
33. Кад Он не би био од Бо га не би мо гао 

ни шта чи ни ти.
34. Од го во ри ше и ре ко ше му: Ти си се 

ро дио сав у гри је си ма, па зар ти нас да 
учиш? И ис тје ра ше га на по ље.
35. Чу Исус да га ис тје ра ше на по ље; и на-

шав ши га ре че му: Вје ру јеш ли ти Си на 
Бо жи је га?
36. Он од го во ри и ре че: А ко  је, Го спо де, 

да Га вје ру јем?
37. А Исус му ре че: И ви дио си Га, и ко ји 

го во ри с то бом Он је.
38. А он ре че: Вје ру јем, Го спо де! И по-

кло ни Му се.
39. И ре че Исус: Ја до ђох на суд на *овај 

†сви јет, да ви де ко ји не ви де, и ко ји ви де 
да по ста ну сли је пи. *Лу ка 2,34. †Јо ван 3,17.
40. И чу ше ово не ки од фа ри се ја ко ји би-

ја ху с Њим, и ре ко ше Му: Еда ли смо и ми 
сли је пи?
41. Ре че им Исус: Кад би сте би ли сли је пи, 

не би сте има ли *гри је ха, а сад го во ри те да 
ви ди те, та ко ваш гри јех оста је. *Јо ван 15,22.

О добром пастиру и његовом стаду.

10.За и ста, за и ста вам ка жем: Ко не 
ула зи на вра та у тор ов чији не-

го пре ла зи на дру гом мје сту он је *лу пеж 
и хај дук; *Јоило 2,9.
2. А ко ји ула зи на вра та јест па стир 

ов ца ма:
3. Ње му вра тар отва ра, и ов це глас ње гов 

слу ша ју, и сво је ов це зо ве по име ну, и из-
го ни их;
4. И кад сво је ов це ис тје ра, иде пред 

њи ма, и ов це иду за њим, јер по зна ју глас 
ње гов.
5. А за ту ђи ном не ће да иду, не го бје же од 

ње га, јер не по зна ју гла са ту ђе га.
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6. Ову при чу ка за им Исус, али они не ра-
зу мје ше шта то би ја ше што им ка за.
7. Та да им ре че Исус опет: За и ста, за и ста 

вам ка жем: Ја сам Вра та к ов ца ма.
8. Сви ко ли ко их год до ђе при је Ме не 

лу пе жи су и хај ду ци; али их ов це не по-
слу ша ше.
9. Ја сам Вра та; ко уђе кро за Ме спа шће 

се, и ући ће и из и ћи ће, и па шу ће на ћи.
10. Лу пеж не до ла зи ни за што дру го не го 

да укра де и уби је и по гу би; Ја до ђох да 
има ју жи вот и из о би ље. у изобиљу
11. Ја сам *Па стир до бри; Па стир до бри 

† ду шу сво ју по ла же за ов це,
*Иса. 40,11. †1.Пе тр. 2,25.  живот

12. А на јам ник, ко ји ни је па стир, ко ме 
ни је су ов це сво је, ви ди ву ка гдје иде, и 
оста вља ов це, и бје жи, и вук раз гра би 
ов це и рас пу ди их;
13. А на јам ник бје жи, јер је на јам ник и не 

ма ри за ов це.
14. Ја сам Па стир до бри и знам сво је, и 

Мо је Ме не зна ју.
15. Као што Ме не зна Отац и Ја знам Оца; 

и ду шу сво ју по ла жем за ов це.
16. И дру ге ов це имам ко је ни је су из ово га 

то ра, и оне Ми ва ља до ве сти; и чу ће глас 
Мој, и би ће јед но ста до и је дан па стир.
17. За то Ме Отац љу би, јер Ја ду шу сво ју 

по ла жем да је опет узмем.
18. Ни ко је не оти ма од Ме не, не го је Ја 

сам од Се бе по ла жем. Власт имам по ло-
жи ти је и власт имам узе ти је опет. Ову 
сам за по ви јест при мио од Оца сво је га.
19. Та да опет по ста де ра спра ме ђу Је вре-

ји ма за ове ри је чи.
20. Мно ги од њих го во ра ху: У Ње му је 

ђа во, и по лу дио је; шта Га слу ша те?
21. Дру ги го во ра ху: Ове ри је чи ни је су 

лу до га; зар мо же ђа во сли је пи ма очи 
отвара ти?
22. А би ја ше та да пра зник Об но вље ња 

Хра ма у Је ру са ли му, и бје ше зи ма.
23. И хо да ше Исус у Храму по три је му 

Со ло му но ву.
24. А Је вре ји Га оп ко ли ше, и го во ра ху 

Му: До кле ћеш му чи ти ду ше на ше? Ако 
си Ти Хри стос ка жи нам сло бод но.

25. Исус им од го во ри: Ја вам ка зах, па не 
вје ру је те. Дје ла ко ја тво рим Ја у име Оца 
сво је га она свје до че за Мене.
26. Али ви не вје ру је те; јер ни је сте од Мо -

ји јех ова ца, као што вам ка зах.
27. *Ов це Мо је слу ша ју глас Мој, и Ја по-

зна јем њих, и за Мном иду. *Псал. 95,7.
28. И Ја ћу им да ти жи вот вјеч ни, и ни-

кад не ће из ги ну ти, и ни ко их не ће оте ти 
из ру ке Мо је.
29. Отац Мој ко ји Ми их да де ве ћи је од 

сви ју; и ни ко их не мо же оте ти из ру ке 
Оца Мо је га.
30. Ја и Отац јед но смо.
31. А Је вре ји опет узе ше ка ме ње да Га 

уби ју.
32. Исус им од го во ри: Мно га вам до бра 

дје ла ја вих од Оца сво је га; за ко је од тих 
дје ла ба ца те ка ме ње на Ме?
33. Од го во ри ше Му *Је вре ји го во ре ћи: 

За до бро дје ло не ба ца мо ка ме ња на Те, 
не го за ху лу на Бо га, што Ти, чо вјек бу-
ду ћи, гра диш се Бог. *Јо ван 5,18.
34. Исус им од го во ри: Не сто ји ли на пи-

са но у за ко ну ва ше му: Ја ре кох: Бо го ви 
сте?
35. Ако оне на зва бо го ви ма ко ји ма ри-

јеч Бо жи ја би, и Пи смо се не мо же по ква-
ри ти;
36. Ка ко ви го во ри те Оно ме ко је га Отац 

по све ти и по сла на сви јет: Ху лу на Бо га 
го во риш, што ре кох: Ја сам Син Бо жиј?
37. Ако не тво рим дје ла Оца сво је га не 

вје руј те Ми.
38. Ако ли тво рим, ако Ме ни и не вје ру-

је те, дје ли ма Мо ји ма вје руј те, да по зна те 
и вје ру је те да је Отац у Ме ни и Ја у Ње му.
39. Та да опет гле да ху да Га ухва те; али им 

се из ма че из ру ку.
40. И оти де опет пре ко *Јор да на на оно 

мје сто гдје †Јо ван при је кр шта ва ше; и 
оста он дје. *Мат. 19,1. †Јо ван 1,28.
41. И мно ги до ђо ше к Ње му и го во ра ху: 

Јо ван не учи ни ни јед но га чу да, али све 
што ка за Јо ван за Ово га исти на бје ше.
42. И мно ги вје ро ва ше Га он дје.
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Лазарево васкрсење. Поглавари 
свештенички договарају се да убију Исуса.

11.Би ја ше пак је дан бо ле сник, 
*Ла зар из Ви та ни је из †се ла 

Ма ри је и Мар те се стре ње зи не.
*Јо ван 12,1.  Дом сиромашних  †Лу ка 10,38.

2. А Ма ри ја, ко је брат Ла зар бо ло ва ше, 
бје ше она што по ма за Го спо да ми ром и 
отре но ге Ње го ве сво јом ко сом.
3. Он да по сла ше се стре к Ње му го во-

ре ћи: Го спо де, гле, онај ко ји ти је мио бо-
ле стан је.
4. А кад чу Исус, ре че: Ова бо лест ни је на 

смрт, не го на сла ву Бо жи ју, да се преко ње 
про сла ви Син Бо жиј.
5. А Исус љу бља ше Мар ту и се стру ње-

зи ну и Ла за ра.
6. А кад чу да је бо ле стан, та да оста два 

да на на оном мје сту гдје бје ше.
7. А по том ре че уче ни ци ма: Хај де мо опет 

у Ју де ју.
8. Уче ни ци Му ре ко ше: Ра ви, сад Ју деј ци 

шћа ди ја ху да Те уби ју ка ме њем, па опет 
хо ћеш да идеш она мо?
9. Исус од го во ри: Ни је ли два на ест са-

ха та у да ну? Ко да њу иде не спо ти че се, 
јер ви ди ви дје ло ово га сви је та;
10. А ко иде но ћу спо ти че се, јер не ма ви-

дје ла у ње му.
11. Ово ка за, и по том ре че им: Ла зар, 

наш при ја тељ, за спа; не го идем да га про-
бу дим.
12. Он да Му ре ко ше уче ни ци Ње го ви: 

Го спо де, ако је за спао, ус та ће.
13. А Исус им ре че за смрт ње го ву, а они 

ми шља ху да го во ри за спа ва ње сна.
14. Та да им Исус ка за упра во: Ла зар 

умри је.
15. И ми ло Ми је вас ра ди што ни је сам 

био она мо да вје ру је те; не го хај де мо к 
ње му.
16. Он да *То ма, ко ји се зва ше Бли за-

нац, ре че уче ни ци ма: Хај де мо и ми да по-
мре мо с њим. *Јо ван 20,24.
17. А кад до ђе Исус, на ђе га а он већ че-

ти ри да на у гро бу.
18. А Ви та ни ја бје ше бли зу Је ру са ли ма 

око пет на ест по тр ка ли шта. око 3 км

19. И мно ги од Ју де ја ца би ја ху до шли к 
Мар ти и Ма ри ји да их тје ше за бра том 
њи хо ви јем.
20. Кад Мар та, да кле, чу да Исус иде, 

изи ђе пре да Њ, а Ма ри ја сје ђа ше до ма.
21. Он да ре че Мар та Ису су: Го спо де, да 

си Ти био ов дје не би мој брат умро.
22. А и сад знам да што за и штеш у Бо га 

да ће ти Бог.
23. Исус јој ре че: Брат ће твој уста ти.
24. Мар та Му ре че: Знам да ће уста ти о 

*вас кр се ни ју, у по сљед њи дан. *Лу ка 14,14.
25. А *Исус јој ре че: Ја сам Вас кр се ни је 

и Жи вот; ко ји вје ру је Ме не ако и умре 
жи вље ће. *Јо ван 6,35.
26. И ни је дан ко ји жи ви и вје ру је Ме не 

не ће умри је ти ва ви јек. Вје ру јеш ли ово?
27. Ре че Му: Да, Го спо де! Ја вје ро вах да си 

Ти *Хри стос Син Бо жиј ко ји је тре ба ло да 
до ђе на †сви јет. *Јо ван 4,42. †1.Тим. 1,15.
28. И ово ре кав ши оти де те зов ну тај но 

Ма ри ју се стру сво ју го во ре ћи: Учи тељ је 
до шао, и зо ве те.
29. А она ка ко чу, уста бр зо и оти де к Ње му.
30. Јер Исус још не бје ше до шао у се ло, 

не го би ја ше на оном мје сту гдје Га сре те 
Мар та.
31. А Ју деј ци он да ко ји би ја ху с њом у 

ку ћи и тје ша ху је, кад ви дје ше Ма ри ју да 
бр зо уста и изи ђе, по ђо ше за њом го во-
ре ћи да иде на гроб да пла че она мо.
32. А Ма ри ја ка ко до ђе гдје бје ше Исус, 

и ви дје Га, па де на но ге Ње го ве го во ре ћи 
Му: Го спо де, да си Ти био ов дје, не би 
умро мој брат.
33. Он да Исус кад је ви дје гдје пла че, и 

гдје пла чу Ју деј ци ко ји до ђо ше с њом, 
згро зи се у ду ху, и сам по ста де жа ло стан.
34. И ре че: Гдје сте га мет ну ли? Ре ко ше 

му: Го спо де, хај де да ви диш.
35. Уда ри ше су зе Ису су.
36. Он да Ју деј ци го во ра ху: Гле дај ка ко га 

љу бља ше.
37. А не ки од њих ре ко ше: Не мо га ше ли 

Овај ко ји отво ри очи сли јеп оме учи ни ти 
да и овај не умре?
38. А Исус опет се згро зи у се би, и до ђе 

на гроб; а би ја ше пе ћи на, и ка мен ле жа ше 
на њој.
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39. Исус ре че: Узми те ка мен. Ре че му Мар та, 
се стра оно га што је умро: Го спо де, већ 
заудара; јер су че ти ри да на ка ко је умро.
40. Исус јој ре че: Не ре кох ли ти да ако 

вје ру јеш ви дје ћеш сла ву Бо жи ју?
41. Узе ше, да кле, ка мен гдје ле жа ше мр-

твац; а Исус по ди же очи го ре, и ре че: Оче, 
хва ла Ти што си Ме усли шио.
42. А Ја зна дох да Ме сваг да слу шаш; не го 

ре кох на ро да ра ди ко ји ов дје сто ји, да вје-
ру ју да си Ме Ти по слао.
43. И ово ре кав ши зов ну иза гла са: *Ла-

за ре, изи ђи на по ље. *Јо ван 12,17.
44. И изи ђе мр твац оба вит плат ном по 

ру ка ма и по но га ма, и ли це ње го во убру-
сом по ве за но. *Исус им ре че: Раз дри је-
ши те га и пу сти те нек иде. *Јо ван 12,1.
45. Он да мно ги од Ју де ја ца ко ји би ја ху 

до шли к Ма ри ји и ви дје ше шта учи ни 
Исус, вје ро ва ше Га.
46. А не ки од њих оти до ше к фа ри се ји ма 

и ка за ше им шта учи ни Исус.
47. Он да гла ва ри све ште нич ки и фа ри се ји 

са бра ше скуп шти ну, и го во ра ху: Шта ће мо 
чи ни ти? Чо вјек овај чи ни мно га чу де са.
48. Ако Га оста ви мо та ко, сви ће Га вје ро-

ва ти; па ће до ћи Ри мља ни и узе ти нам зе-
мљу и на род.
49. А је дан од њих, по име ну *Ка ја фа, 

ко ји оне го ди не бје ше † по гла вар све ште-
нич ки, ре че им: Ви не зна те ни шта;

*Лу ка 3,2. †Дје ла 4,6.
50. И не ми сли те да је на ма бо ље да је дан 

*чо вјек умре за на род, не го ли да на род 
сав про пад не. *Јо ван 18,14.
51. А ово не ре че сам од се бе, не го, бу ду ћи 

по гла вар све ште нич ки оне го ди не, про-
ре че да Ису су ва ља умри је ти за на род;
52. И не са мо за на род, не го да и ра си ја ну 

дје цу Бо жи ју ску пи ујед но.
53. Од то га, да кле, да на до го во ри ше се да 

Га уби ју.
54. А *Исус ви ше не хо ђа ше јав но међу 

Ју деј ци ма, не го одан де оти де у крај бли зу 
пу сти ње у град по име ну Је фрем, и он дје 
хо ђа ше с уче ни ци ма сво ји ма. *Јо ван 4,1.
55. А бје ше бли зу *Пас ха †је вреј ска, и мно -

 ги из оно га кра ја до ђо ше у Је ру са лим при је 
Пас хе да се очи сте. *4.Мој. 9,6. †Јо ван 2,13.

56. Та да тра жа ху Ису са, и сто је ћи у цр кви 
го во ра ху ме ђу со бом: Шта ми сли те ви за-
што не до ла зи на *пра зник? *Јо ван 7,11.
57. А гла ва ри све ште нич ки и фа ри се ји 

из да ше за по ви јест ако Га ко опа зи гдје је, 
да ја ви да Га ухва те.

Исусово помазање у Витанији. Улазак 
у Јерусалим. О Његовој смрти. Глас 

с Неба. Невјеровање Јевреја.

12.А Исус при је Пас хе на шест да на 
до ђе у *Ви та ни ју гдје бје ше Ла-

зар што умри је, ко га по ди же из мр тви јех.
*Јо ван 11,1.

2. Он дје Му пак зго то ви ше ве че ру, и 
Мар та слу жа ше, а и Ла зар сје ђа ше с Њим 
за тр пе зом;
3. А Ма ри ја узев ши ли тру пра во га нар-

до ва мно го цје но га ми ра по ма за но ге Ису-
со ве, и отре ко сом сво јом но ге Ње го ве; а 
ку ћа се на пу ни ми ри са од ми ра. око 327 г
4. Он да ре че је дан од уче ни ка Ње го ви-

јех, Ју да Си мо нов Иска ри от ски, ко ји Га 
по сли је из да де:
5. За што се ово ми ро не про да де за три-

ста гро ша и не да де си ро ма си ма? динара
6. А ово не ре че што се ста ра ше за си ро-

ма хе, не го што бје ше лу пеж, и има ше ков-
че жић, и но ша ше што се ме та ше у њ.
7. А Исус ре че: Не ди рај те у њу; она је то 

до хра ни ла за дан Мо је га по гре ба;
8. Јер си ро ма хе сваг да има те са со бом, а 

Ме не не ма те сваг да.
9. Ра зу мје пак мно ги на род из Ју де је да је 

он дје и до ђо ше не са мо Ису са ра ди не го и 
да ви де Ла за ра ко је га по ди же из мр тви јех.
10. А гла ва ри све ште нич ки до го во ри ше 

се да и Ла за ра уби ју;
11. Јер мно ги ње га ра ди иђа ху из Ју де је и 

вје ро ва ху Ису са.
12. А сју тра дан мно ги од на ро да ко ји 

бје ше до шао на пра зник, чув ши да Исус 
иде у Је ру са лим,
13. Узе ше гра не од фи ни ка и изи ђо ше 

Му на су срет, и ви ка ху го во ре ћи: Оса на, 
*бла го сло вен ко ји иде у име Го спод ње, 
цар Изра и љев. *Мат. 21,9.  палме
14. А Исус на шав ши ма га ре усје де на њ, 

као што је пи са но:
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15. Не бој се *кће ри Си о но ва, ево Цар 
твој иде сје де ћи на ма га ре ту. *Зах. 9,9.
16. Али ово уче ни ци Ње го ви не ра зу-

мје ше при је: Не го кад се про сла ви *Исус 
он да се опо ме ну ше да ово бје ше за Ње га 
пи са но, и ово Му учи ни ше. *Јо ван 7,39.
17. А на род свје до ча ше ко ји бје ше при је 

с Њим кад Ла за ра иза зва из гро ба и по-
ди же га из мр тви јех.
18. За то Га и сре те на род, јер чу ше да Он 

учи ни ово чу до.
19. А фа ри се ји го во ра ху ме ђу со бом: Ви-

ди те да ни шта не по ма же? Гле, сви јет иде 
за Њим.
20. А би ја ху не ки Гр ци ме ђу они ма ко ји 

би ја ху до шли на пра зник да се мо ле Бо гу.
21. Они, да кле, при сту пи ше к Фи ли пу, 

ко ји бје ше из Вит са и де Га ли леј ске, и мо-
ља ху га го во ре ћи: Го спо ди не, ми би смо 
хтје ли да ви ди мо Ису са.
22. До ђе Фи лип и ка за Ан дри ји, а Ан-

дри ја и Фи лип опет ка за ше Ису су.
23. А *Исус од го во ри им го во ре ћи: До ђе 

час да се про сла ви Син Чо вје чиј.*Јо ван 13,31.
24. За и ста, за и ста вам ка жем: Ако зр но 

пше нич но пад нув ши на зе мљу не умре, 
он да јед но оста не; ако ли умре мно го 
ро да ро ди:
25. Ко ји љу би *ду шу сво ју из гу би ће је, а 

ко мр зи на ду шу сво ју на овом сви је ту, са-
чу ва ће је за жи вот вјеч ни. *Лу ка 9,24.
26. Ко Ме ни слу жи, за Мном нек иде, и 

гдје сам Ја он дје и слу га Мој не ка бу де; и 
ко Ме ни слу жи оно га ће по што ва ти Отац 
Мој.
27. Сад је *ду ша Мо ја жа ло сна; и шта да 

ка жем? Оче, са чу вај Ме од ово га ча са; али 
за то до ђох на час овај. *Псал. 6,3.
28. Оче, про сла ви име сво је! Та да глас 

до ђе с Не ба: И про сла вио сам, и опет ћу 
про сла ви ти.
29. А кад чу на род ко ји ста ја ше, го во-

ра ху: Гром за гр ми; а дру ги го во ра ху: Ан-
ђео Му го во ри.
30. Исус од го во ри и ре че: Овај глас не би 

Ме не ра ди не го на ро да ра ди.
31. Сад је суд ово ме сви је ту; сад ће би ти 

ис тје ран *кнез ово га сви је та на по ље.
*Јо ван 14,30.

32. И кад Ја бу дем по диг нут од зе мље, све 
ћу при ву ћи к Се би.
33. А ово го во ра ше да по ка же ка квом ће 

смр ти умри је ти.
34. На род Му од го во ри: Ми чу смо из За-

ко на да ће Хри стос оста ти ва ви јек; ка ко 
Ти го во риш да се Си ну Чо вје чи је му ва ља 
по диг ну ти? Ко је тај Син Чо вје чиј?
35. А Исус им ре че: Још је ма ло вре ме на 

Ви дје ло с ва ма; хо ди те док ви дје ло има те 
да вас та ма не об у зме; јер ко хо ди по та ми 
не зна ку да иде.
36. Док Ви дје ло има те вје руј те Ви дје ло, 

да бу де те си но ви Ви дје ла. Ре кав ши ово 
Исус оти де и са кри се од њих.
37. Ако је и чи нио то ли ка чу де са пред 

њи ма, опет Га не вје ро ва ху;
38. Да се збу де ри јеч *Иса и је про ро ка ко ји 

ре че: Го спо де, ко вје ро ва го во ре њу на-
ше му? И ру ка †Го спод ња ко ме се от кри?

*Рим. 10,16. †Иса. 53,1.
39. За то не мо га ху вје ро ва ти, јер опет 

ре че *Иса и ја: *Иса. 6,9.10.
40. За сли је пио је очи њи хо ве и ока ме нио 

ср ца њи хо ва, да не ви де очи ма ни ср цем 
ра зу ми ју, и не обра те се да их ис ци је лим.
41. Ово ре че Иса и ја кад ви дје *сла ву Ње-

го ву и го во ри за Ње га. *Иса. 6,1-3.
42. Али опет и од кне зо ва мно ги Га вје ро-

ва ше; не го због *фа ри се ја не при зна ва ху, да 
не би би ли из гна ни из збор ни це; *Лу ка 7,36.
43. Јер им већ ма оми ље сла ва људ ска не-

 го сла ва Бо жи ја.
44. А Исус по ви ка и ре че: Ко Ме не вје-

ру је не вје ру је Ме не, не го Оно га ко ји Ме 
по сла;
45. И ко ви ди Ме не ви ди Оно га ко ји Ме 

по сла.
46. Ја до ђох Ви дје ло на *сви јет, да ни је-

дан ко ји Ме вје ру је не оста не у та ми.
*Јо ван 3,19.

47. И ко чу је Мо је ри је чи и не вје ру је, Ја 
му не ћу су ди ти; јер Ја не до ђох да су дим 
сви је ту, не го да спа сем *сви јет. *Јо ван 3,17.
48. Ко ји се од ри че Ме не, и не при ма 

ри је чи Мо ји јех, има се би су ди ју: Ри јеч 
ко ју Ја го во рих она ће му су ди ти у по-
сљед њи дан;
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49. Јер Ја од Се бе не го во рих, не го Отац 
ко ји Ме по сла Он Ми да де за по ви јест 
шта ћу ка за ти и шта ћу го во ри ти.
50. И знам да је за по ви јест Ње го ва жи-

вот вјеч ни. Што Ја, да кле, го во рим она ко 
го во рим као што Ми ре че Отац.

Прање ногу. Исус показује издајника. 
Нова заповијест о љубави. Исус 

прориче Петрово одрицање.

13.А пред пра зник Пас хе, зна ју ћи 
*Исус да Му до ђе час да при је ђе 

из ово га сви је та к Оцу, ка ко је љу био сво је 
ко ји би ја ху на сви је ту, до кра ја их љу би.

*Јо ван 13,29.
2. И по ве че ри, кад већ ђа во бје ше мет-

нуо у ср це Ју ди Си мо но ву Иска ри от-
ско ме да Га из да,
3. Зна ју ћи Исус да Му све Отац да де у 

ру ке, и да од Бо га изи ђе, и к Бо гу иде,
4. Уста де од ве че ре, и ски де сво је ха љи не, 

и узе убрус те се за пре же;
5. По том усу во ду у уми ва о ни цу, и по че 

пра ти но ге уче ни ци ма и оти ра ти убру-
сом ко ји јем бје ше за прег нут.
6. Он да до ђе к Си мо ну Пе тру, и он Му 

ре че: Го спо де, зар Ти мо је но ге да опе реш?
7. Исус од го во ри и ре че му: Што Ја чи ним 

ти сад не знаш, али ћеш по сли је до зна ти.
8. Ре че Му Пе тар: Ни кад Ти не ћеш опра ти 

мо ји јех но гу. Исус му од го во ри: Ако те не 
опе рем не маш ди је ла са Мном.
9. Ре че Му Си мон Пе тар: Го спо де, не са-

 мо но ге мо је, не го и ру ке и гла ву.
10. Исус му ре че: Опра но ме не тре ба до 

са мо но ге опра ти, јер је сав чист; и ви сте 
чи сти, али не сви.
11. Јер зна ди ја ше из дај ни ка сво је га, за то 

ре че: Ни је сте сви чи сти.
12. А кад им опра но ге, узе ха љи не сво је, 

и сје дав ши опет за тр пе зу ре че им: Зна те 
ли шта Ја учи них ва ма?
13. Ви зо ве те Ме не Учи те љем и Го спо-

дом; и пра во ве ли те, јер је сам.
14. Кад, да кле, Ја опрах ва ма но ге Го спод 

и Учи тељ, и ви сте ду жни је дан дру го ме 
пра ти но ге.
15. Јер Ја вам да дох углед да и ви та ко чи-

ни те као што Ја ва ма учи них.

16. За и ста, за и ста вам ка жем: Ни је слу га 
ве ћи од го спо да ра сво је га, ни ти је по сла-
ник ве ћи од оно га ко ји га је по слао.
17. Кад ово зна те, бла го ва ма ако га из-

вр шу је те.
18. Не го во рим за све вас, јер Ја знам ко је 

из брах; не го да се збу де Пи смо: Ко ји са 
Мном *хљеб је де по ди же пе ту сво ју на Ме.

*Псал. 41,9.
19. Сад вам ка жем при је не го се збу де, да, 

кад се збу де, вје ру је те да сам Ја.
20. *За и ста, за и ста вам ка жем: Ко ји при ма 

оно га ко га по шљем Ме не при ма; а ко при-
 ма Ме не при ма Оно га ко ји Ме по сла.

*Мат. 10,40.
21. Ре кав ши ово Исус *по ста жа ло стан у 

ду ху, и по свје до чи и ре че: За и ста, за и ста 
вам ка жем: Је дан из ме ђу вас из да ће ме.

*Мар. 3,5.
22. Он да се уче ни ци згле да ху ме ђу со-

бом, и чу ђа ху се за ко га го во ри.
23. А је дан од *уче ни ка Ње го ви јех, ко-

је га †Исус љу бља ше, сје ђа ше за тр пе зом 
на кри лу Ису со ву. *Јо ван 19,26. †Јо ван 20,2.
24. Он да даде знак ње му Си мон Пе тар да 

за пи та ко би то био за ко га го во ри.
25. А он ле же на пр си Ису со ве и ре че Му: 

*Го спо де, ко је то? *Јо ван 21,20.
26. Исус од го во ри: Онај је ко ме Ја умо-

чив ши за ло гај дам. И умо чив ши за ло гај 
да де Ју ди Си мо но ву Иска ри от ско ме.
27. И по за ло га ју та да уђе у ње га *со то на. 

Он да му ре че Исус: Шта чи ниш чи ни 
бр же. *Лу ка 22,3.
28. А ово не ра зу мје ни ко од они јех што 

сје ђа ху за тр пе зом за што му ре че.
29. А не ки ми шља ху, бу ду ћи да у Ју де 

бје ше ке са, да му Исус ре че: Ку пи што 
тре ба за пра зник; или да да што си ро ма-
шни ма.
30. А он узев ши за ло гај од мах изи ђе; а 

бје ше ноћ.
31. Кад он изи ђе, он да Исус ре че: Сад 

се про сла ви Син Чо вје чиј, и Бог се про-
сла ви у Ње му.
32. Ако се Бог про сла ви у Ње му, и Бог ће 

Ње га про сла ви ти у Се би, и од мах ће Га 
про сла ви ти.
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33. Дје чи це, још сам ма ло с ва ма; тра жи-
ће те Ме, и као што ре кох Ју деј ци ма: Ку да 
Ја идем ви не мо же те до ћи, и ва ма го во-
рим сад.
34. Но ву вам за по ви јест да јем да љу би те 

је дан дру го га, као што Ја вас љу бих, да се 
и ви љу би те ме ђу со бом.
35. По том ће сви по зна ти да сте Мо ји 

уче ни ци ако узи ма те љу бав ме ђу со бом.
36. Ре че Му Си мон Пе тар: *Го спо де, ку да 

идеш? Исус му од го во ри: Ку да Ја идем не 
мо жеш сад ићи за Мном, али ћеш по сли је 
по ћи за Мном. *Јо ван 14,5.
37. Пе тар Му ре че: *Го спо де, за што сад не 

мо гу ићи за То бом? Ду шу ћу сво ју по ло-
жи ти за Те. *Лу ка 22,33.  живот
38. Од го во ри му Исус: Ду шу ли ћеш 

сво ју по ло жи ти за Ме? За и ста, за и ста ти 
ка жем: Не ће *пи је тао за пје ва ти, док Ме 
се три пут не од ре кнеш. живот  *Лу ка 22,61.

Исусов говор на растанку са 
ученицима. Обрицање Светога Духа.

14.Да се не пла ши ср це ва ше, вје-
руј те Бо га, и Ме не вје руј те.

2. Мно ги су ста но ви у ку ћи Оца Мо је га. 
А да ни је та ко, ка зао бих вам: Идем да вам 
при пра вим мје сто.
3. И кад оти дем и при пра вим вам мје сто, 

опет ћу до ћи, и узе ћу вас к Се би да и ви 
бу де те гдје сам Ја.
4. И ку да Ја идем зна те, и пут зна те.
5. Ре че му То ма: Го спо де, не зна мо ку да 

идеш; и ка ко мо же мо пут зна ти?
6. Исус му ре че: Ја сам Пут и Исти на и 

Жи вот; ни ко не ће до ћи к Оцу до кро за Ме.
7. Кад би сте Ме не зна ли он да би сте зна-

 ли и Оца Мо је га; и от се ле по зна је те Га, и 
ви дје сте Га.
8. Ре че му Фи лип: Го спо де, по ка жи нам 

Оца, и би ће нам до ста.
9. Исус му ре че: То ли ко сам ври је ме с 

ва ма и ни је си Ме по знао, Фи ли пе? Ко ји 
ви дје Ме не, ви дје Оца; па ка ко ти го во-
риш: По ка жи нам Оца?
10. Зар не вје ру јеш да сам Ја у Оцу и Отац 

у Ме ни? Ри је чи ко је вам Ја го во рим не го-

во рим од Се бе; не го Отац ко ји сто ји у 
Ме ни Он тво ри дје ла.
11. Вје руј те Ме ни да сам Ја у Оцу и Отац 

у Ме ни; ако ли Ме ни не вје ру је те, вје руј те 
Ми по ти јем дје ли ма.
12. За и ста, за и ста вам ка жем: Ко ји вје-

ру је Ме не, дје ла ко ја Ја тво рим и он ће 
тво ри ти, и ве ћа ће од ови јех тво ри ти, јер 
Ја идем к Оцу сво је му;
13. *И шта год за и ште те (у Оца) у име 

Мо  је, оно ћу вам учи ни ти, да се про сла ви 
Отац у Си ну. *Мар. 11,24.
14. И ако што за и ште те у име Мо је, Ја ћу 

учи ни ти.
15. Ако има те *љу бав к Ме ни, за по ви је-

сти Мо је др жи те. *1.Јов. 5,3.
16. И Ја ћу умо ли ти Оца, и да ће вам дру-

го га Утје ши те ља да бу де с ва ма ва ви јек:
17. Ду ха исти не, ко је га сви јет не мо же 

при ми ти, јер Га не ви ди ни ти Га по зна је; 
а ви Га по зна је те, јер у ва ма сто ји, и у ва ма 
ће би ти.
18. Не ћу вас оста ви ти си рот не; до ћи ћу 

к ва ма.
19. Још *ма ло и сви јет Ме не ви ше не ће 

ви дје ти; а ви ће те Ме ви дје ти; јер Ја жи-
вим, и ви ће те жи вље ти. *Јо ван 16,16.
20. У онај ће те ви дан до зна ти *да сам Ја у 

Оцу сво је му, и ви у Ме ни, и Ја у ва ма.
*Јован 17,21.23.

21. Ко има за по ви је сти Мо је и др жи их 
он је онај што има *љу бав к Ме ни; а ко ји 
има љу бав к Ме ни има ће к ње му љу бав 
Отац Мој; и Ја ћу има ти љу бав к ње му, и 
ја ви ћу му се сам. *1.Јов. 2,5.
22. Ре че Му Ју да, не Иска ри от ски: Го-

спо де, шта је то да ћеш се на ма ја ви ти а не 
сви је ту?
23. Исус од го во ри и ре че му: Ко има љу-

бав к Ме ни, др жа ће ри јеч Мо ју; и Отац 
Мој има ће љу бав к ње му: и к ње му ће мо 
до ћи, и у ње га ће мо се ста ни ти.
24. Ко ји не ма љу ба ви к Ме ни не др жи 

Мо ји јех ри је чи; а ри јеч што чу је те ни је 
Мо ја не го Оца ко ји Ме по сла.
25. Ово вам ка зах док сам с ва ма.
26. А *Утје ши тељ Дух Све ти, ко је га ће 

Отац по сла ти у име Мо је, Он ће вас на-

Н
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О
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у чи ти све му и на по ме ну ће вам све што 
вам ре кох. *Јован 14,16.
27. Мир вам оста вљам, мир свој да јем 

вам: Не да јем вам га као што сви јет да је, 
да се не пла ши *ср це ва ше, и да се не бо ји.

*Фил. 4,7.
28. Чу сте да вам Ја ка зах: *Идем, и до ћи 

ћу к ва ма. Кад би сте има ли љу бав к Ме-
 ни, он да би сте се об ра до ва ли што ре кох: 
Идем к Оцу; јер је Отац Мој ве ћи од Ме не.

*Јован 14,3.18.
29. И сад вам ка зах, при је док се ни је 

зби ло, да вје ру је те кад се збу де.
30. Већ не ћу мно го го во ри ти с ва ма; јер 

иде *кнез ово га сви је та, и у Ме ни не ма 
ни шта. *Јо ван 12,31.
31. Не го да ви ди сви јет да имам љу бав к 

Оцу, и *као што Ми за по вје ди Отац она ко 
тво рим. Уста ни те, хај де мо одав де.

*Јован 10,18.

Наставак. Христос је чокот.

15.Ја сам пра ви Чо кот, и Отац је Мој 
Ви но гра дар;

2. Сва ку ло зу на Ме ни ко ја не ра ђа ро да 
от сје ћи ће је; и сва ку ко ја ра ђа род очи-
сти ће је да ви ше ро да ро ди.
3. Ви сте већ очи шће ни ри јеч ју ко ју вам 

го во рих.
4. Бу ди те у Ме ни и Ја ћу у ва ма. Као што 

ло за не мо же ро да ро ди ти са ма од се бе 
ако не бу де на чо ко ту, та ко и ви ако у 
Ме ни не бу де те.
5. Ја сам Чо кот а ви ло зе: и ко ји бу де у 

Ме ни и Ја у ње му он ће ро ди ти мно ги род; 
јер без Ме не не мо же те чи ни ти ни шта.
6. Ко у Ме ни не оста не из ба ци ће се на-

по ље као ло за, и осу ши ће се, и ску пи ће је, 
и у огањ ба ци ти, и спа ли ти.
7. Ако оста не те у Ме ни и ри је чи Мо је у 

ва ма оста ну, шта год хо ће те ишти те, и 
би ће вам.
8. Ти јем ће се Отац Мој про сла ви ти, да род 

мно ги ро ди те; и би ће те Мо ји уче ни ци.
9. Као што Отац има љу бав к Ме ни, и Ја 

имам љу бав к ва ма; бу ди те у љу ба ви Мо јој.
10. Ако за по ви је сти Мо је уз др жи те оста-

ће те у љу ба ви Мо јој, као што Ја одр жах 

за по ви је сти Оца сво је га и оста јем у љу-
ба ви Ње го вој.
11. Ово вам ка зах, да *ра дост Мо ја у ва ма 

оста не и ра дост ва ша се ис пу ни.
*Јо ван 16,24.

12. Ово је за по ви јест Мо ја да има те *љу-
бав ме ђу со бом, као што Ја има дох љу бав 
к ва ма. *Јо ван 15,17.
13. Од ове љу ба ви ни ко ве ће не ма, да ко 

ду шу сво ју по ло жи за при ја те ље сво је.
14. Ви сте при ја те љи Мо ји ако тво ри те 

што вам Ја за по ви је дам.
15. Ви ше вас не на зи вам слу га ма; јер 

слу га не зна шта ра ди го спо дар ње гов; 
не го вас на звах при ја те љи ма; јер вам све 
ка зах што чух од Оца сво је га.
16. Ви Ме не не из бра сте, не го Ја вас из-

брах, и по ста вих вас да ви иде те и род ро-
ди те; и да ваш род оста не, да што год за и-
ште те у Оца у име Мо је да вам да.
17. Ово вам за по ви је дам да има те љу бав 

ме ђу со бом.
18. Ако *сви јет на вас уз мр зи, знај те да на 

Ме не омр зну при је вас. *1.Јов. 3,13.
19. Кад би сте би ли од сви је та, он да би 

*сви јет сво је љу био: а ка ко ни је сте од 
сви  је та, не го вас Ја од сви је та из брах, за то 
мр зи на вас сви јет. *Јо ван 17,14.
20. Опо ми њи те се ри је чи ко ју вам Ја ре-

кох: Ни је слу га ве ћи од го спо да ра сво је га. 
Ако Ме не из гна ше, и вас ће из гна ти; ако 
Мо ју ри јеч одр жа ше, и ва шу ће одр жа ти.
21. Али све ће вам ово чи ни ти за име 

Мо је, јер не по зна ју Оно га ко ји Ме по сла.
22. Да ни је сам био до шао и го во рио им 

не би *гри је ха има ли; а сад из го во ра не ће 
има ти за гри јех свој. *Јо ван 9,41.
23. Ко ји мр зи на Ме не и на Оца Мо је га 

мр зи.
24. Да ни је сам био дје ла тво рио ме ђу 

њи ма, ко ји јех ни ко дру ги не тво ри, не би 
гри је ха има ли: А сад и ви дје ше, и омр-
зну ше на Ме не и на Оца Мо је га.
25. Али да се збу де ри јеч на пи са на у за ко ну 

њи хо вом: омр зну ше на Ме не ни за што.
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26. А кад до ђе Утје ши тељ, ко га ћу вам по-
сла ти од Оца, Дух *Исти не, ко ји од Оца из-
ла зи, Он ће свје до чи ти за Ме не. *1.Јов. 5,6.
27. А и ви ће те свје до чи ти, јер сте од по-

чет ка са Мном.

Наставак и крај. О одласку к Оцу.

16.Ово вам ка зах да се не са бла-
зни те.

2. Из го ни ће вас из збор ни ца; а до ћи ће 
ври је ме кад ће сва ки ко ји вас уби је ми-
сли ти да Бо гу слу жбу чи ни.
3. И ово ће чи ни ти, јер не по зна ше Оца 

ни Ме не.
4. Не го вам ово ка зах кад до ђе ври је ме да 

се опо ме не те ово га да вам Ја ка зах; а ис-
пр ва не ка зах вам ово, јер би јах с ва ма.
5. А сад идем к Оно ме ко ји Ме по сла, и 

ни ко Ме од вас не пи та: Ку да идеш?
6. Не го што вам ово ка зах жа ло сти на-

пу ни се ср це ва ше.
7. Не го вам Ја исти ну го во рим: Бо ље је 

за вас да Ја идем, јер ако Ја не идем, Утје-
ши тељ не ће до ћи к ва ма; ако ли идем, по-
сла ћу Га к ва ма.
8. И кад Он до ђе по ка ра ће сви јет за гри-

јех, и за прав ду, и за суд:
9. За гри јех, да кле, што не вје ру ју Ме не;
10. А за *прав ду што идем к Оцу сво је му; 

и ви ше Ме не ће те ви дје ти; *Иса. 42,6.
11. А за суд што је *кнез ово га сви је та 

осу ђен. *Јо ван 12,31.
12. Још вам мно го имам ка за ти; али сад 

не мо же те но си ти.
13. А кад до ђе Он, Дух *исти не, упу ти ће 

вас на сва ку исти ну; јер не ће од Се бе го во-
ри ти, не го ће го во ри ти што чу је, и ја ви ће 
вам што ће би ти уна пре дак. *1.Јов. 5,6.
14. Он ће Ме про сла ви ти, јер ће од Мо-

је га узе ти, и ја ви ће вам:
15. Све што има Отац Мо је је: За то ре кох 

да ће од Мо је га узе ти, и ја ви ти вам.
16. *Још ма ло, и не ће те Ме ви дје ти, и опет 

ма ло, па ће те Ме ви дје ти: јер идем к Оцу.
*Јован 14,19.

17. А не ки од уче ни ка Ње го ви јех ре ко ше 
ме ђу со бом: Шта је то што нам ка же: Још 

ма ло, и не ће те Ме ви дје ти; и опет ма ло па 
ће те Ме ви дје ти; и: Ја идем к Оцу?
18. Го во ра ху, да кле: шта је то што го во ри: 

Ма ло? Не зна мо шта го во ри.
19. А Исус ра зу мје да шћа ди ја ху да Га за -

пи та ју, па им ре че: За то ли се за пи ту је те 
ме ђу со бом што ре кох: Још ма ло и не-
ће те Ме ви дје ти, и опет ма ло па ће те Ме 
ви дје ти?
20. За и ста, за и ста вам ка жем да ће те ви 

за пла ка ти и за ри да ти, а сви јет ће се ра-
до ва ти; и ви ће те жа ло сни би ти, али ће се 
ва ша жа лост окре ну ти на ра дост.
21. Же на кад ра ђа тр пи му ку; јер до ђе час 

ње зин: Али кад ро ди ди је те, ви ше се не 
опо ми ње жа ло сти од ра до сти, јер се ро ди 
чо вјек на сви јет.
22. Та ко и ви, да кле, има те сад жа лост; 

али ћу вас опет ви дје ти, и ра до ва ће се 
*ср це ва ше, и ва ше ра до сти ни ко не ће 
узе ти од вас; *Јо ван 14,1.
23. И у онај дан не ће те Ме пи та ти ни за 

што. За и ста, за и ста вам ка жем да што год 
уз и ште те у Оца у име Мо је, да ће вам.
24. До сли је не иска сте ни шта у име Мо је; 

ишти те и при ми ће те, да ра дост ва ша бу де 
ис пу ње на.
25. Ово вам го во рих у при ча ма; али ће 

до ћи ври је ме кад вам ви ше не ћу го во-
ри ти у при ча ма, не го ћу вам упра во ја-
ви ти за Оца.
26. У онај ће те дан у име Мо је за и ска ти, и 

не ве лим вам да ћу Ја умо ли ти Оца за вас;
27. Јер сам Отац има љу бав к ва ма као 

што ви има сте љу бав к Ме ни, и вје ро ва-
сте да Ја од Бо га изи ђох.
28. Изи ђох од Оца, и до ђох на сви јет; и 

опет оста вљам сви јет, и идем к Оцу.
29. Ре ко ше Му уче ни ци Ње го ви: Ето сад 

упра во го во риш, а при че ни ка кве не го-
во риш.
30. Сад зна мо да све знаш, и не тре ба Ти 

да Те ко пи та. По то ме вје ру је мо да си од 
Бо га из и шао.
31. Исус им од го во ри: Зар сад вје ру је те?
32. Ево иде час, и већ је на стао, да се раз-

бјег не те сва ки на сво ју стра ну и Ме не 
са ма оста ви те; али ни је сам сам, јер је 
Отац са Мном.
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33. Ово вам ка зах, да у Ме ни мир има те. 
У сви је ту ће те има ти не во љу; али не бој те 
се, јер Ја над вла дах *сви јет. *Јо ван 14,27.

Христова првосвештеничка молитва за 
Себе, своје ученике и своју заједницу.

17.Ово изго во ри Исус, па по ди-
же очи сво је на не бо и ре че: 

Оче, до ђе час, про сла ви Си на сво је га, да 
и Син Твој про сла ви Те бе;
2. Као што си Му дао власт над сва ки јем 
ти је лом да све му што си Му дао да жи-

вот вјеч ни. човјеком
3. А ово је жи вот вјеч ни да по зна ју Те бе 

је ди но га исти но га Бо га, и ко га си по слао 
Ису са Хри ста.
4. Ја Те бе про сла вих на зе мљи: По сао 

свр ших ко ји си Ми дао да ра дим.
5. И сад про сла ви Ти Ме не, Оче, у Те бе са  -

мо га сла вом ко ју има дох у Те би при је не го 
сви јет по ста де.
6. Ја ја вих име Тво је љу ди ма ко је си Ми 

дао од сви је та; Тво ји би ја ху па си их Ме ни 
дао, и Тво ју ри јеч одр жа ше.
7. Сад ра зу мје ше да је све што си Ми дао 

од Те бе.
8. Јер ри је чи ко је си дао Ме ни да дох им; 

и они при ми ше, и *по зна до ше исти ни то 
да од Те бе изи ђох, и вје ро ва ше да си Ме 
Ти по слао. *Јован 16,30.
9. Ја се за њих мо лим: Не мо лим се за 

сви јет, не го за оне ко је си Ми дао, јер су 
Тво ји.
10. И Мо је све је Тво је, и Тво је Мо је; и Ја 

се про сла вих у њи ма.
11. И ви ше ни је сам на сви је ту, а они су 

на сви је ту, а Ја идем к Те би. Оче Све ти, са-
чу вај их у име сво је, оне ко је си ми дао, да 
бу ду јед но као и Ми.
12. Док би јах с њи ма на сви је ту, *Ја их чу-

вах у име Тво је; оне ко је си Ми дао са чу-
вах, и ни ко од њих не по ги бе осим си на 
по ги бли, да се збу де Пи смо. *Јован 6,39.
13. А сад к Те би идем, и ово го во рим на 

сви је ту, да има ју ра дост Мо ју ис пу ње ну 
у се би.
14. Ја им да дох ри јеч Тво ју; и *сви јет омр-

зну на њих, јер ни је су од сви је та, као ни Ја 
што ни је сам од сви је та. *1.Јов. 3,13.

15. Не мо лим Те да их узмеш са сви је та, 
не го да их са чу ваш ода зла.
16. Од сви је та ни је су, као ни Ја што ни је-

сам од сви је та.
17. Осве ти их исти ном сво јом: Ри јеч је 

Тво ја исти на.
18. Као што си Ти Ме не по слао у сви јет, и 

Ја њих по слах у сви јет.
19. Ја по све ћу јем Се бе за њих, да и они 

бу ду осве ће ни исти ном.
20. Не мо лим пак са мо за њих, не го и 

за оне ко ји Ме уз вје ру ју њи хо ве ри је чи 
ра ди;
21. Да сви јед но бу ду, као Ти, Оче, што си 

у Ме ни и Ја у Те би; да и они у На ма јед но 
бу ду, да и сви јет вје ру је да си Ме Ти по-
слао.
22. И сла ву ко ју си Ми дао Ја да дох њи ма, 

да бу ду јед но као Ми што смо јед но.
23. Ја у њи ма и Ти у Ме ни: Да бу ду са сви-

јем ујед но, и да по зна сви јет да си Ме Ти 
по слао и да си имао *љу бав к њи ма као и 
к Ме ни што си љу бав имао. *Кол. 3,14.
24. Оче, хо ћу да и они ко је си Ми дао бу-

 ду са Мном гдје сам Ја; да ви де сла ву Мо ју 
ко ју си Ми дао, јер си имао љу бав к Ме ни 
при је по ста ња сви је та.
25. Оче пра вед ни, сви јет Те бе не по зна, 

а Ја те по знах, и ови по зна ше да си Ме Ти 
по слао.
26. И по ка зах им име Тво је, и по ка за ћу: 

Да љу бав ко јом си Ме не љу био у њи ма 
бу де, и Ја у њи ма.

Исуса хватају. Испитивање пред
Великим савјетом поглавара

свештеничкијех. Петар се одриче. 
Саслушавање пред Пилатом.

18.И ре кав ши ово Исус изи ђе с 
уче ни ци ма сво ји јем пре ко 

по то ка Ке дро на гдје бје ше врт, у ко ји уђе 
Он и *уче ни ци Ње го ви. *Лу ка 22,39.
2. А Ју да из дај ник Ње гов зна ди ја ше оно 

мје сто; јер се Исус че сто ску пља ше он дје с 
уче ни ци ма сво ји јем.
3. *Он да Ју да узе че ту и од гла ва ра све ште-

нич ки јех и фа ри се ја мом ке, и до ђе она мо с 
фе ње ри ма и са сви је ћа ма и с оруж јем.
*Мат. 26,47; Мар. 14,43; Лука 22,47. бакље светиљке
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4. А Исус зна ју ћи све што ће би ти од Ње-
 га изи ђе и ре че им: Ко га тра жи те?
5. Од го во ри ше Му: Ису са На за ре ћа ни на. 

Исус им ре че: Ја сам. А с њи ма ста ја ше и 
Ју да ко ји Га из да ва ше.
6. А кад им ре че: Ја сам; из ма ко ше се на-

траг и по па да ше на зе мљу.
7. Он да их опет за пи та Исус: Ко га тра-

жи те? А они ре ко ше: Ису са На за ре ћа-
ни на.
8. Исус им од го во ри: Ка зах вам да сам Ја. 

Ако, да кле, Ме не тра жи те, оста ви те ове 
нек иду.
9. Да се из вр ши ри јеч што ре че: *Не из гу-

бих ни јед но га од они јех ко је си Ми дао.
*Јован 17,12.

10. А Си мон *Пе тар има ше нож, па га 
из ва ди и уда ри слу гу по гла ва ра све ште-
нич ко га, и от си је че му де сно ухо. А слу зи 
бје ше име Мал хо. *Јо ван 18,26.
11. Он да ре че Исус Пе тру: За дје ни нож 

у но жни це. *Ча шу ко ју Ми да де Отац зар 
да је не пи јем? *Мат. 20,22.
12. А че та и вој во да и мом ци је вреј ски 

ухва ти ше Ису са и све за ше Га,
13. И од ве до ше Га нај пре Ани, јер бје ше 

таст *Ка ја фи, ко ји бје ше † по гла вар све-
ште нич ки оне го ди не.

*Мат. 26,57. †Дје ла 4,6.
14. А *Ка ја фа бје ше онај што да де савјет 

Ју деј ци ма да је бо ље да умре је дан †чо вјек 
не го на род да про пад не.

*Лу ка 3,2. †Јо ван 11,50.
15. *За Ису сом пак иђа ше Си мон Пе тар и 

дру ги уче ник; а уче ник онај бје ше по знат 
код по гла ва ра све ште нич ко га, и уђе с 
Ису сом у двор по гла ва ра све ште нич ко га;

*Мат. 26,58.
16. А Пе тар ста ја ше на по љу код вра та. 

Он да изи ђе онај уче ник што бје ше по-
знат код по гла ва ра све ште нич ко га и ре че 
вра та ри ци те уве де Пе тра.
17. Он да ре че слу шки ња вра та ри ца Пе-

тру: Да ни је си и ти уче ник ово га Чо вје ка? 
Он ре че: Ни је сам.
18. А слу ге и мом ци би ја ху на ло жи ли 

*огањ и ста ја ху те се гри ја ху, јер бје ше зи ма; 
а и Пе тар ста ја ше с њи ма и гри ја ше се.

*Јо ван 21,9.

19. По гла вар пак све ште нич ки за пи та 
Ису са за уче ни ке Ње го ве и за Ње го ву 
на у ку.
20. *Исус му од го во ри: Ја го во рих јав но 

сви је ту, Ја сваг да учих у збор ни ци и у цр-
кви, гдје се сваг да ску пља ју Ју деј ци, и ни-
шта тај но не го во рих. *Мат. 26,55.
21. Што пи таш Ме не? Пи тај оне ко ји су 

слу ша ли шта сам им го во рио; ево ови 
зна ду шта сам Ја го во рио.
22. А кад Он ово ре че, је дан од мо ма ка 

ко ји ста ја ху он дје уда ри Ису са по обра зу, 
и ре че: Зар та ко од го ва раш по гла ва ру 
све ште нич ко ме?
23. Исус му од го во ри: Ако зло ре кох, до-

ка жи да је зло; ако ли до бро, за што Ме 
би јеш?
24. И Ана по сла Га све за на Ка ја фи по гла-

ва ру све ште нич ко ме.
25. А Си мон *Пе тар ста ја ше и гри ја ше се. 

Он да му ре ко ше: Да ни је си и ти од уче-
ни ка Ње го ви јех? А он се од ре че и ре че: 
Ни је сам. *Лу ка 22,58.
26. Ре че је дан од слу гу по гла ва ра све ште-

нич ко га, ко ји бје ше ро ђак оно ме што му 
Пе тар от си је че ухо: Не ви дјех ли ја те бе у 
вр ту с Њим?
27. Он да се *Пе тар опет од ре че; и од мах 

†пи је тао за пје ва. *Лу ка 22,60. †Мат. 26,74.
28. А *Ису са по ве до ше од Ка ја фе у суд-

ни цу. Али бје ше ју тро, и они не уђо ше у 
суд ни цу да се не би опо га ни ли, не го да би 
мо гли је сти †Пас ху.

*Јо ван 19,11; Мар. 15,1; †5.Мој. 16,2.
29. Он да Пи лат изи ђе к њи ма на по ље и 

ре че: Ка к ву кри ви цу из но си те на ово га 
Чо вје ка?
30. Од го во ри ше му и ре ко ше: Кад Он не би 

био зло чи нац не би смо Га пре да ли те би.
31. А Пи лат им ре че: Узми те Га ви и по за-

ко ну сво је му су ди те Му. А Је вре ји му ре-
ко ше: Ми не сми је мо ни ко га по гу би ти.
32. Да се збу де ри јеч Ису со ва ко ју ре че 

ка зу ју ћи ка квом ће смр ти умри је ти.
33. Он да уђе Пи лат опет у суд ни цу, и до-

зва Ису са, и ре че му: Ти си цар ју деј ски?
34. Исус му од го во ри: Го во риш ли ти то 

сам од се бе, или ти дру ги ка за ше за Ме не?
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35. Пи лат од го во ри: Зар сам ја Је вре јин? 
Род Твој и гла ва ри све ште нич ки пре да ше 
Те ме ни; шта си учи нио?
36. *Исус од го во ри: †Цар ство Мо је ни је 

од ово га сви је та; кад би би ло од ово га 
сви је та цар ство Мо је, он да би слу ге Мо је 
бра ни ле да не бих био пре дан Је вре ји ма; 
али цар ство Мо је ни је одав де.

*Јо ван 6,15. †Дан. 2,44.
37. Он да Му ре че Пи лат: Да кле Ти си цар? 

Исус од го во ри: Ти го во риш да сам Ја цар. 
Ја сам за то ро ђен, и за то до ђох на сви јет 
да свје до чим *исти ну. И сва ки ко ји је од 
исти не слу ша глас Мој. *1.Јов. 3,19.
38. Ре че Му Пи лат: Шта је исти на? И ово 

ре кав ши изи ђе опет к Је вре ји ма, и ре че 
им: Ја ни ка кве кри ви це не на ла зим на 
Ње му.
39. А у вас је оби чај да вам јед но га пу-

стим на Пас ху, хо ће те ли, да кле, да вам 
пу стим ца ра ју деј ско га?
40. Он да сви по ви ка ше опет го во ре ћи: Не 

Ово га, не го Ва ра ву. А Ва ра ва бје ше хај дук.

Исус пред Пилатом. Шибање. 
Трнов вијенац. Распеће. Посљедње 

ријечи и смрт. Погреб.

19.Та да, да кле, *Пи лат узе Ису са и 
ши ба Га. *Мар. 15,15.

2. И вој ни ци спле тав ши ви је нац од тр ња 
мет ну ше Му на гла ву, и обу ко ше Му скер-
лет ну ха љи ну,
3. И го во ра ху: Здра во, ца ре ју деј ски, и 

би ја ху га по обра зи ма.
4. Он да Пи лат изи ђе опет на по ље, и 

ре че им: Ево Га из во дим к ва ма на по ље, 
да ви ди те да на Ње му не на ла зим ни ка-
кве кри ви це.
5. А Исус изи ђе на по ље под ви јен цем од 

тр ња и у скер лет ној ха љи ни. И ре че им 
Пи лат: Ево Чо вје ка!
6. А кад Га ви дје ше гла ва ри све ште нич ки 

и мом ци, по ви ка ше го во ре ћи: Расп ни Га, 
расп ни. Пи лат им ре че: Узми те Га ви и рас-
пни те, јер ја не на ла зим на Ње му кри ви це.
7. Од го во ри ше му Је вре ји: Ми има мо за-

кон и по за ко ну на ше му ва ља да умре, јер 
на чи ни се бе Си ном Бо жи јим.
8. Кад, да кле, Пи лат чу ову ри јеч, по бо ја 

се већ ма.

9. И опет уђе у суд ни цу, и ре че Ису су: 
Ода кле си Ти? А Исус му не да де од го во ра.
10. А Пи лат Му ре че: Зар ме ни не го во-

риш? Не знаш ли да имам власт рас пе ти 
Те, и власт имам пу сти ти Те?
11. Исус од го во ри: Не би имао вла сти ни-

ка кве на да Мном кад ти не би би ло да но 
одо зго; за то онај има ве ћи гри јех ко ји Ме 
пре да де те би.
12. Од та да гле да ше Пи лат да Га пу сти. 

Али Је вре ји ви ка ху го во ре ћи: Ако Ово га 
пу стиш ни је си при ја тељ *ће са ру. Сва ки 
ко ји се бе ца рем гра ди про ти ви се ће са ру.

*Лу ка 23,2.
13. Пи лат, да кле, чув ши ову ри јеч из ве де 

Ису са на по ље, и сје де на су диј ску сто ли цу 
на мје сту ко је се зо ве Кал др ма а је вреј-
ски Га ва та. Поплочан трг;  Узвишица
14. А бје ше пе так уо чи Пас хе око ше-

сто га са ха та; и Пи лат ре че Је вре ји ма: Ево 
цар ваш. подне
15. А они ви ка ху: Узми, узми, расп ни Га. 

Пи лат им ре че: Зар *ца ра ва ше га да ра зап-
нем? Од го во ри ше гла ва ри све ште нич ки: 
Ми не ма мо ца ра осим ће са ра. *Ос. 3,4.
16. Та да им Га, да кле, пре да де да се ра-

зап не. А они узе ше *Ису са и од ве до ше.
*Мат. 27,26.

17. И но се ћи крст свој изи ђе на мје сто ко је 
се зо ве *Ко штур ни ца а је вреј ски Гол го та.

*Мар. 15,22.  Лобања
18. Он дје Га ра за пе ше, и с Њим дру гу 

дво ји цу с јед не и с дру ге стра не, а Ису са 
у сри је ди.
19. Пи лат пак на пи са и нат пис и мет ну 

на крст; и бје ше на пи са но: *Исус На за ре-
ћа нин, цар ју деј ски. *Мат. 27,37.
20. И онај нат пис чи та ше мно ги од Је-

вре ја; јер мје сто бје ше бли зу гра да гдје 
ра за пе ше Ису са; и бје ше на пи са но је вреј-
ски, грч ки, ла тин ски.
21. А је вреј ски гла ва ри све ште нич ки го-

во ра ху Пи ла ту: Не пи ши, цар ју деј ски, 
не го да сам ре че: Ја сам цар ју деј ски.
22. Пи лат од го во ри: Што пи сах пи сах.
23. А вој ни ци кад ра за пе ше Ису са узе ше 

Ње го ве ха љи не и на чи ни ше че ти ри ди-
је ла, сва ко ме вој ни ку по ди јел, и до ла му; 
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а до ла ма не бје ше ши ве на не го иза тка на 
сва с вр ха до дна.
24. Он да ре ко ше ме ђу со бом: Да је не де-

ре мо, не го да ба ци мо коц ке за њу ко ме ће 
до па сти. Да се збу де Пи смо ко је го во ри: 
*Раз ди је ли ше ха љи не мо је ме ђу со бом, и 
за до ла му Мо ју ба ци ше коц ке. Вој ни ци, 
да кле, та ко учи ни ше. *Псал. 22,18.
25. А ста ја ху код кр ста Ису со ва ма ти Ње-

го ва, и се стра ма те ре ње го ве Ма ри ја Кле-
о по ва, и Ма ри ја Маг да ли на.
26. А *Исус ви дјев ши ма тер и †уче ни ка 

ко га љу бља ше гдје сто ји ре че ма те ри сво-
јој: Же но, ето ти си на! *Јо ван 2,4. †Јо ван 13,23.
27. По том ре че уче ни ку: Ето ти ма те ре! 

И од оно га ча са узе је уче ник к се би.
28. По том зна ју ћи Исус да се већ све свр-

 ши, да се збу де Пи смо ре че: Же дан сам.
29. Он дје ста ја ше суд пун оц та; а они на-

пу ни ше сун ђер оц та, и на так нув ши на 
тр ску, при не со ше к усти ма Ње го ви јем.
30. А кад при ми Исус оцат ре че: Свр ши 

се. И пре кло нив ши гла ву пре да де дух.
31. А бу ду ћи да бје ше пе так, па да не би 

*ти је ла оста ла на кр сту у Су бо ту, јер би-
ја ше ве ли ки дан она Су бо та, Је вре ји мо-
ли ше Пи ла та да им се пре би ју го ли је ни 
па да их ски ну. *5.Мој. 21,23.
32. Он да до ђо ше вој ни ци, и пр во ме, да-

кле, пре би ше го ли је ни и дру го ме рас пе-
то ме с Њим.
33. А до шав ши до Ису са, кад Га ви дје ше 

да је већ умро, не пре би ше Му го ли је ни;
34. Не го је дан од вој ни ка про бо де Му ре-

бра ко пљем; и од мах изи ђе крв и во да.
35. И онај што ви дје по свје до чи, и свје-

до чан ство је ње го во исти ни то; и он зна 
да исти ну го во ри да ви вје ру је те.
36. Јер се ово до го ди *да се збу де Пи смо: 

Кост Ње го ва да се не пре ло ми. *2.Мој. 12,46.
37. И опет дру го Пи смо го во ри: *По гле-

да ће Оно га ко га про бо до ше. *Зах. 12,10.
38. А по том *Јо сиф из Ари ма те је, ко ји 

бје ше уче ник Ису сов, али кра дом од 
стра ха је вреј ско га, мо ли Пи ла та да узме 
ти је ло Ису со во, и до пу сти Пи лат. Он да 
до ђе и узе ти је ло Ису со во. *Мат. 27,57.

39. А до ђе и *Ни ко дим, ко ји при је до-
ла зи к Ису су но ћу, и до не се по ми је ша не 
смир не и ало је око сто ли та ра.

*Јо ван 3,1.  око 33 кг
40. И узе ше ти је ло Ису со во, и оба ви ше 

га плат ном с ми ри си ма, као што је оби чај 
у Је вре ја да уко па ва ју.
41. А би ја ше бли зу оно га мје ста гдје 

бје ше ра за пет, врт, и у вр ту *гроб нов, у 
ко ји ни ко ни кад не бје ше мет нут.

*Иса. 22,16.
42. Он дје, да кле, пет ка ра ди је вреј ско га, 

јер бје ше бли зу *гроб, мет ну ше Ису са.
*Иса. 53,9.

Исус се послије васкрсења јавља Марији 
Магдалини, потом Једанаесторици 
ученика, а послије осам дана Томи.

20.А у пр ви дан *не дје ље до ђе 
†Ма ри ја Маг да ли на на ‡гроб 

ра но, још док се не бје ше ра сва ну ло, и ви-
дје да је ка мен од ва љен од гро ба.

седмице  *Мат. 28,1. †Мар. 16,1. ‡Мар. 16,2.
2. Он да отр ча, и до ђе к Си мо ну Пе тру 

и дру гом уче ни ку ко га љу бља ше Исус, 
и ре че им: Узе ше Го спо да из гро ба; и не 
зна мо гдје Га мет ну ше.
3. А Пе тар изи ђе и дру ги уче ник, и по-

ђо ше ка гро бу.
4. Тр ча ху пак оба за јед но, и дру ги уче-

ник тр ча ше бр же од Пе тра, и до ђе при је 
ка гро бу.
5. И над ви рив ши се ви дје ха љи не гдје 

ле же; али не уђе.
6. До ђе пак Си мон Пе тар за њим, и уђе у 

гроб, и ви дје ха љи не са ме гдје ле же,
7. И убрус ко ји бје ше на гла ви Ње го вој 

не с ха љи на ма да ле жи не го осо би то са-
вит на јед ном мје сту.
8. Та да, да кле, уђе и дру ги уче ник, ко ји 

нај при је до ђе ка гро бу, и ви дје и вје ро ва.
9. Јер још не зна ди ја ху *Пи сма да Ње му 

ва ља уста ти из мр тви јех. *Дјела 2,23-31.
10. Он да оти до ше опет уче ни ци до ма.
11. А Ма ри ја ста ја ше на по љу код гро ба и 

пла ка ше. И кад пла ка ше над ви ри се над 
*гроб, *Мар. 16,5.
12. И ви дје два ан ђе ла у би је ли јем ха-

љи на ма гдје сје де је дан че ло гла ве а је-
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дан че ло но гу гдје бје ше ле жа ло ти је ло 
Ису со во.
13. И ре ко ше јој они: *Же но, што пла-

чеш? Ре че им: Узе ше Го спо да мо је га, и не 
знам гдје Га мет ну ше. *Јо ван 20,15.
14. И ово ре кав ши оба зре се на траг, и ви-

дје Ису са гдје сто ји, и не зна ди ја ше да је 
*Исус. *Мат. 28,9.
15. Исус јој ре че: Же но, што пла чеш? Ко га 

тра жиш? А она ми сле ћи да је вр тар ре че 
Му: Го спо ди не, ако си Га ти узео ка жи ми 
гдје си Га мет нуо, и ја ћу Га узе ти.
16. *Исус јој ре че: Ма ри ја! А она оба-

зрев ши се ре че Му: Ра ву ни, ко је зна чи 
Учи те љу. *Јо ван 1,38.
17. Ре че јој *Исус: Не до хва тај се до Ме не, 

јер се још не вра тих к Оцу сво је му; не го 
иди к бра ћи Мо јој, и ка жи им: Вра ћам се 
к Оцу сво је му и Оцу ва ше му, и Бо гу сво-
је му и Бо гу ва ше му. *Мат. 28,10.
18. А *Ма ри ја Маг да ли на оти де, и ја ви 

уче ни ци ма да ви дје Го спо да и ка за јој ово.
*Лу ка 24,10.

19. А кад би уве че онај пр ви дан не дје ље, 
и вра та би ја ху за тво ре на гдје се би ја ху 
уче ни ци Ње го ви ску пи ли од стра ха је-
вреј ско га, до ђе *Исус и ста де на сри је ду и 
ре че им: Мир вам. *Јо ван 21,14.
20. И ово ре кав ши по ка за им ру ке и *ре-

бра сво ја. Он да се уче ни ци об ра до ва ше 
ви дјев ши Го спо да. *Јо ван 20,25.
21. А *Исус им ре че опет: Мир вам; као 

што Отац по сла Ме не, и Ја ша љем вас.
*Мат. 28,18.

22. И ово ре кав ши ду ну, и ре че им: При-
ми те Духа Све тога.
23. Ко ји ма опро сти те гри је хе, опро сти ће 

им се; и ко ји ма за др жи те, за др жа ће се.
24. А *То ма ко ји се зо ве Бли за нац, је дан 

од Два на е сто ри це, не бје ше он дје с њи ма 
кад до ђе Исус. *Јо ван 11,16.
25. А дру ги му уче ни ци го во ра ху: Ви дје-

смо Го спо да. А он им ре че: Док не ви дим 
на ру ка ма Ње го ви јем ра на од кли на, и 
не мет нем пр ста сво је га у ра не од кли на, 
и не мет нем ру ке сво је у ре бра Ње го ва; 
не ћу вје ро ва ти.

26. И по сли је осам да на опет би ја ху уче-
ни ци Ње го ви уну тра, и То ма с њи ма. До ђе 
*Исус кад би ја ху вра та за тво ре на, и ста де 
ме ђу њи ма и ре че: Мир вам. *Јо ван 21,14.
27. По том ре че То ми: Пру жи прст свој 

амо и ви ди ру ке Мо је; и пру жи ру ку сво ју 
и мет ни у ре бра Мо ја, и не бу ди не вје ран 
не го вје ран.
28. И од го во ри То ма и ре че Му: Го спод 

мој и Бог мој.
29. Исус му ре че: По што Ме ви дје вје ро-

вао си; бла го они ма ко ји не ви дје ше и вје-
ро ва ше.
30. А и мно га дру га чу де са учи ни *Исус 

пред уче ни ци ма сво ји јем ко ја ни је су пи-
са на у књи зи овој. *Јо ван 21,25.
31. А ова се на пи са ше, да вје ру је те да 

Исус јест Хри стос, Син Бо жиј, и да вје ру-
ју ћи има те жи вот у име Ње го во.

Исус се јавља на Тиверијадском мору. 
Управља питање Петру. Прорицање 

о Петру и Јовану. Крај књиге.

21.По сли је то га опет се ја ви Исус 
уче  ни ци ма сво ји јем на мо ру 

Ти  ве ри јад ском. А ја ви се ова ко: Галилејском
2. Би ја ху за јед но Си мон Пе тар и То ма 

ко ји се зва ше Бли за нац, и На та на и ло из 
Ка не Га ли леј ске, и си но ви Зе ве де је ви, и 
дру га дво ји ца од уче ни ка Ње го ви јех.
3. Ре че им Си мон Пе тар: Идем да ло вим 

ри бу. Ре ко ше му: Иде мо и ми с то бом. 
Он да изи ђо ше и од мах сје до ше у ла ђу, и 
ону ноћ не ухва ти ше ни шта.
4. А кад би ју тро, ста де Исус на бри је гу; 

али уче ни ци не по зна ше да је Исус. обали
5. А Исус им ре че: Дје цо, еда што има те за 

*је ло? Од го во ри ше му: Не ма мо. *Лука 24,41.
6. А он им ре че: *Ба ци те мре жу с де сне 

стра не ла ђе, и на ћи ће те. Он да ба ци ше, и 
већ не мо га ху из ву ћи је од мно штва ри бе.

*Лука 5.4-6,7.
7. Он да уче ник онај, ко га љу бља ше Исус, 

ре че Пе тру: То је Го спод. А Си мон Пе тар 
кад чу да је Го спод, за пре же се ко шу љом, 
јер бје ше го, и ско чи у мо ре.
8. А дру ги уче ни ци до ђо ше на ла ђи, јер 

не бје ше да ле ко од зе мље не го око двје-
ста ла ка та, ву ку ћи мре жу с ри бом. обале
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9. Кад, да кле, из ађо ше на зе мљу, ви дје ше 
огањ на ло жен, и на ње му мет ну ту ри бу и 
хљеб.
10. Исус им ре че: При не си те од ри бе што 

сад ухва ти сте.
11. А Си мон Пе тар уђе и из ву че мре жу 

на зе мљу пу ну ве ли ки јех ри ба сто и пе де-
сет и три; и од то ли ко га мно штва не про-
дри је се мре жа.
12. Исус им ре че: Хо ди те об је дуј те. А ни-

је дан од уче ни ка не сме ди ја ше да Га пи та: 
Ко си ти, ви де ћи да је Го спод.
13. А до ђе и Исус, и узе хљеб, и да де им, 

та ко и ри бу.
14. Ово се већ тре ћи пут ја ви *Исус †уче ни-

ци ма сво ји јем по што уста де из мр тви јех.
*Јо ван 20,19. †Јо ван 21,1.

15. А кад об је до ва ше, ре че Исус Си мо-
 ну Пе тру: Си мо не Јо нин, љу биш ли Ме 
већ ма не го ови? Ре че Му: Да, *Го спо де! Ти 
знаш да Те љу бим. Ре че му Исус: Па си ја-
гањ це Мо је. *2.О цар. 20,3.
16. Ре че му опет дру гом: Си мо не Јо нин, 

љу биш ли Ме? Ре че Му: Да, *Го спо де! Ти 
знаш да Те љу бим. Ре че му Исус: Па си 
†ов це Мо је. *Је вр. 13,20. †1.Пе тр. 2,25.
17. Ре че му тре ћом: Си мо не Јо нин, љу-

биш ли Ме? А Пе тар по ста жа ло стан што 
му ре че тре ћом: Љу биш ли Ме? И ре че 
Му: * Го спо де, Ти све знаш, Ти знаш да Те 
љу бим. Ре че му †Исус: Па си ов це Мо је.

*Псал. 7,8. †Јо ван 13,38.

18. За и ста, за и ста ти ка жем: Кад си био 
млад, опа си вао си се сам и хо дио си ку да 
си хтио; а кад оста риш, ши ри ћеш ру ке 
сво је и дру ги ће те опа са ти и од ве сти ку да 
не ћеш.
19. А ово ре че по ка зу ју ћи ка квом ће 

смр ти про сла ви ти Бо га. И ре кав ши ово 
ре че му: Хај де за Мном.
20. А Пе тар оба зрев ши се ви дје гдје за 

њим иде онај уче ник, ко га * Исус љу бља-
 ше, ко ји и на ве че ри ле же на пр си Ње-
го ве и ре че: † Го спо де, ко је тај ко ји ће Те 
из да ти? *Јо ван 13,23. †Јо ван 13,25.
21. Ви дјев ши Пе тар ово га ре че Ису су: 

*Го спо де, а шта ће овај? *Дје ла 1,6.
22. Исус му ре че: Ако хо ћу да он оста не 

док Ја не до ђем, шта је те би до то га? Ти 
хај де за Мном.
23. Он да изи ђе ова ри јеч ме ђу бра ћом 

да онај уче ник не ће умри је ти: Али Исус 
не ре че ње му да не ће умри је ти, не го: Ако 
хо ћу да оста не, док Ја не до ђем, што је 
те би до то га?
24. Ово је онај уче ник ко ји свје до чи за 

ово, ко ји и на пи са ово: И зна мо да је *свје-
до чан ство ње го во исти ни то. *Јо ван 19,35.
25. А има и дру го мно го што учи ни Исус, 

ко је кад би се ре дом по пи са ло, ни у са ми 
*сви јет, ми слим, не би мо гле ста ти на пи-
са не † књи ге. Амин.

*Амос 7,10. †Јер. 36,32.

Увод. Христово вазнесење. 
Матија изабран за апостола.

1.Пр ву сам ти књи гу на пи сао о 
све му, о *Те о фи ле, што по че Исус 

и тво ри ти и учи ти *Лу ка 1,3.
2. До да на кад се ваз не се, по што Ду хом Све-

ти јем за по вје ди апо сто ли ма ко је иза бра,
3. Пред ко ји ма и по стра да њу сво ме по-

ка за Се бе жи ва мно ги јем и исти ни ти јем 
зна ци ма, и ја вља им се че тр де сет да на, и 
го во ри о цар ству Бо жи је му.

4. И са брав ши их за по вје ди им да не иду 
из Је ру са ли ма, не го да че ка ју обе ћа ње 
Очево, ко је чу сте, ре че, од Ме не;
5. Јер је Јо ван кр стио во дом, а ви ће те се 

кр сти ти Ду хом Све ти јем не ду го по сле 
ови јех да на.
6. А они он да ко ји за јед но би ја ху, пи та ху 

Га го во ре ћи: Го спо де, хо ћеш ли сад на чи-
ни ти цар ство Изра и ље во?
7. А Он им ре че: Ни је ва ше зна ти вре ме на 

и ље та ко је Отац за др жа у сво јој вла сти;

ДЈЕ ЛА СВЕ ТИ ЈЕХ АПО СТО ЛА
НАПИ САО СВЕ ТИ АПО СТОЛ И ЈЕ ВАН ЂЕ ЛИ СТ ЛУ КА
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8. Не го ће те при ми ти си лу кад си ђе Дух 
Све ти на вас; и би ће те Ми свје до ци и у Је-
ру са ли му и по свој Ју де ји и Са ма ри ји и 
тја до кра ја Зе мље.
9. *И ово ре кав ши ви дје ше они гдје се 

по ди же и од не се Га облак из очи ју њи хо-
ви јех. *Лука 24,51.
10. И кад гле да ху за Њим гдје иде на Не-

 бо, гле, два чо вје ка ста до ше пред њи ма у 
би је ли јем ха љи на ма,
11. Ко ји и ре ко ше: Љу ди Га ли леј ци, шта 

сто ји те и гле да те на Не бо? Овај Исус ко ји 
се од вас узе на Не бо та ко ће до ћи као што 
ви дје сте да иде на Не бо.
12. Та да се вра ти ше у Је ру са лим с го ре 

ко ја се зо ве *Ма слин ска, ко ја је бли зу †Је-
ру са ли ма је дан су бот ни дан хо да.

*Зах. 14,4. †Јо ван 11,18. око 1200 м
13. И кад уђо ше, по пе ше се у со бу гдје ста-

ја ху Пе тар и Ја ков и Јо ван и Ан дри ја, Фи-
лип и *То ма, Вар то ло ми је и Ма теј, Ја ков 
Ал фе јев и Си мон Зи лот, и †Ју да Ја ко вљев.

*Лу ка 6,15. †Ју да 1.
14. *Ови сви јед но ду шно би ја ху јед на ко на 

мо ли тви и у мо ље њу са же на ма, и с Ма ријом 
ма те ром Ису со вом и бра ћом ње го вом.

*Дјела 2,1.
15. И у да не оне устав ши Пе тар из ме ђу 

уче ни ка ре че, а би ја ше на ро да за јед но 
око сто и два де сет име на:
16. Љу ди бра ћо! тре ба ло је да се из вр ши 

оно Пи смо што про ре че Дух Све ти усти-
 ма Да ви до ви јем за *Ју ду ко ји бје ше пред 
они ма што ухва ти ше Ису са; *Псал. 41,9.
17. Јер се бро ја ше с на ма, и би ја ше при-

мио ди јел ове слу жбе.
18. Он, да кле, сте че њи ву од пла те не пра-

вед не, и обје сив ши се пу че по сри је ди, и 
иза су се сва утро ба ње го ва.

стрмоглавивши се
19. И по ста де зна но сви ма ко ји жи ве 

у Је ру са ли му да ће се та њи ва про зва ти 
њи хо ви јем је зи ком Акел да ма, ко је зна чи 
њи ва Крв на.
20. Јер се пи ше у књи зи Псал ти ру: Да 

бу де двор ње гов пуст, и да не бу де ни ко га 
ко би жи вљео у ње му, и: *Вла ди чан ство 
ње го во да при ми дру ги. *Псал. 109,8.

21. Тре ба, да кле, од ови јех љу ди ко ји су 
би ли с на ма за све ври је ме, ка ко ме ђу нас 
уђе и изи ђе Го спод Исус,
22. По чев ши од кр ште ња Јо ва но ва до 

да на кад се узе од нас, да бу де с на ма свје-
док Ње го ва вас кр се ни ја је дан од ови јех.
23. И по ста ви ше дво ји цу, Јо си фа ко ји 

се зва ше *Вар са ва пре зи ме ном Јуст, и 
Ма ти ја. *Дје ла 15,22.
24. И по мо лив ши се Бо гу ре ко ше: Ти, *Го-

спо де, ко ји по зна јеш ср ца сви ју, по ка жи 
јед но га од ове дво ји це ко га си иза брао,

*1.Сам. 14,41.
25. Да при ми ди јел ове слу жбе и апо стол-

ства, из ко га ис па де Ју да да иде на мје сто 
сво је.
26. И ба ци ше коц ке за њих, и па де коц ка 

на Ма ти ју и при ми ше га ме ђу Је да на ест 
апо сто ла.

Силазак Светога Духа. Петрова 
проповијед о Исусу Месији. 

Заједница у Јерусалиму.

2.И кад се на вр ши пе де сет да на 
би ја ху за јед но сви апо сто ли 

јед но ду шно.
2. И ује дан пут по ста де ху ка с не ба као 

ду ва ње сил но га вје тра, и на пу ни сву ку ћу 
гдје сје ђа ху;
3. И по ка за ше им се раз ди је ље ни је зи ци 

као ог ње ни; и сје де по је дан на сва ко га од 
њих.
4. И на пу ни ше се сви Ду ха Све то га, и 

ста до ше го во ри ти дру ги јем је зи ци ма, 
као што им Дух да ва ше те го во ра ху.
5. А у Је ру са ли му ста ја ху Је вре ји љу ди по-

бо жни из сва ко га на ро да ко ји је под не бом.
6. А кад по ста де овај глас, ску пи се на род, 

и сме те се: Јер сва ки од њих слу ша ше гдје 
они го во ре ње го ви јем је зи ком.
7. И ди вља ху се и чу ђа ху се го во ре ћи је-

дан дру го ме: Ни је су ли ово све Га ли леј ци 
што го во ре?
8. Па ка ко ми чу је мо сва ки свој је зик у 

ко ме смо се ро ди ли?
9. Пар ћа ни, и Ми ђа ни, и Ела мља ни, и 

ко ји смо из Ме со по та ми је, и из Ју де је и 
Ка па до ки је, и из Пон та и Ази је,
10. И из Фри ги је и Пам фи ли је, из Ми-

си ра и кра је ва ли виј ски јех код Ки ри не, и 
пут ни ци из Ри ма, и Ју деј ци и до шља ци,

РА
Д

О
С

Н
А

 В
И

ЈЕС
Т



– 123 –

ДЈЕЛА АПОСТОЛСКА,  ГЛ.  2.

11. Кри ћа ни и Ара пи, чу је мо гдје они го-
во ре на ши јем је зи ци ма ве ли чи не Бо жи је.
12. И ди вља ху се сви и не мо га ху се на чу-

ди ти го во ре ћи је дан дру го ме: Шта ће, да-
кле, ово би ти?
13. А дру ги пот сми је ва ју ћи се го во ра ху: 

На пи ли су се слаткога *ви на. *1.Сам. 1,14.
14. А Пе тар ста де са Је да на е сто ри цом и 

по ди же глас свој и ре че им: Љу ди Ју деј ци 
и ви сви ко ји жи ви те у Је ру са ли му, ово да 
вам је на зна ње, и чуј те ри је чи мо је.
15. Јер ови ни је су пи ја ни као што ви ми-

сли те, јер је тек тре ћи са хат да на;
16. Не го је ово оно што ка за про рок Јо-

и ло:
17. И би ће у по сљед ње да не, го во ри Го-

спод, из ли ћу од Ду ха сво је га на сва ко ти-
је ло, и про рицаће си но ви ва ши и *кће ри 
ва ше, и мла ди ћи ва ши ви ђати утва ре и 
стар ци ва ши сни ваће сно ве; *Јоило 2,28.
18. Јер ћу на слу ге сво је и на слу шки ње 

сво је у те да не из ли ти од Ду ха сво је га, и 
про ри ца ће.
19. И да ћу *чу де са го ре на не бу и зна ке 

до ље на зе мљи: крв и огањ и пу ше ње 
ди ма. *Јоил 2,30.
20. Сун це ће се пре тво ри ти у та му и Мје-

сец у крв при је не го до ђе ве ли ки и слав ни 
дан Го спод њи.
21. И би ће да ће се сва ки спа сти ко ји 

при зо ве име *Го спод ње. *Рим. 10,13.
22. Љу ди Изра иљ ци, по слу шај те ри је чи 

ове: Ису са На за ре ћа ни на, чо вје ка од Бо га 
по твр ђе на ме ђу ва ма си ла ма и *чу де си ма 
и зна ци ма ко је учи ни Бог пре ко Ње га 
ме ђу ва ма, као што и са ми зна те, *Је вр. 2,4.
23. Ово га од ре ђе ни јем са вје том и про ми-

слом Бо жи јим пре да на при мив ши, пре ко 
ру ку бе за ко ни ка при ко ва сте и уби сте;
24. Ко је га Бог по ди же, раз дри је шив ши 

све зе смрт не, као што не би ја ше мо гу ће 
да Га оне др же.
25. Јер Да вид го во ри за Ње га: Го спо да 

јед на ко гле дах пред со бом: Јер је с де сне 
стра не Ме не, да се не по мак нем;
26. За то се раз ве се ли ср це мо је, и об ра-

до ва се је зик мој, па још и ти је ло мо је по-
чи ва ће у на ду;

27. Јер Ме не ћеш оста ви ти у па клу, ни ти 
ћеш да ти да Све тац твој ви ди тру хље ња.

мјесту за мртве (гробу)
28. *По ка зао си ми пу те ве жи во та: На пу-

ни ћеш ме ве се ља с ли цем сво ји јем.
*Псал. 16,8-11.

29. Љу ди бра ћо, не ка је сло бод но ка за ти 
вам упра во за праоца Да ви да да и умри је, 
и уко пан би, и гроб је ње гов ме ђу на ма до 
ово га да на.
30. Про рок, да кле, бу ду ћи, и зна ју ћи да му 

се Бог кле твом кле од ро да бе да ра ње го ви-
јех по ти је лу по диг ну ти Хри ста, и по са-
ди ти Га на *при је сто лу ње го ву, *Псал. 132,11.
31. Пред ви дјев ши го во ри за вас кр се ни је 

Хри сто во да се не оста ви *Он у па клу, ни 
ти је ло Ње го во ви дје тру хље ња.

*Псал. 16,10. у подземљу
32. Ово га Ису са *вас кр се Бог, че му смо 

ми сви свје до ци. *Дје ла 3,15.
33. Де сни цом, да кле, Бо жи јом по ди же 

се, и обе ћа ње Све то га Ду ха при мив ши од 
Оца, из ли ово што ви сад ви ди те и чу је те.
34. Јер Да вид не изи ђе на не бе са, не го 

сам го во ри: Ре че *Го спод †Го спо ду мо-
је му: сје ди Ме ни с де сне стра не,

*Псал. 110,1. †Мат. 22,44.
35. Док по ло жим не при ја те ље Тво је за 

под нож је но га ма тво ји ма.
36. Твр до, да кле, не ка зна сав дом Изра и-

љев да је и Го спо дом и Хри стом Бог учи-
нио ово га Ису са ко га ви рас пе сте.
37. А кад чу ше, ра жа ли им се у ср цу, и ре-

ко ше Пе тру и оста ли јем апо сто ли ма: Шта 
ће мо чи ни ти, љу ди бра ћо?
38. А Пе тар им ре че: По кај те се, и да се 

кр сти те сва ки од вас у име Ису са Хри ста 
за опро ште ње гри је ха; и при ми ће те дар 
Све то га Ду ха;
39. Јер је за вас обе ћа ње и за *дје цу ва шу, 

и за све даљ не ко је ће год до зва ти Го спод 
Бог наш. *Рим. 9,8.
40. И дру ги јем мно ги јем ри је чи ма свје-

до ча ше, и мо ља ше их го во ре ћи: Спа си те 
се од ово га по ква ре но га ро да.
41. Ко ји, да кле, ра до при ми ше ри јеч Ње-

го ву кр сти ше се; и при ста де у тај дан око 
три хи ља де ду ша.
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42. И оста ше јед на ко у на у ци апо стол-
ској, и у за јед ни ци, и у ло мље њу хље ба, и 
у мо ли тва ма.
43. (И уђе страх у сва ку ду шу;) јер апо-

сто ли чи ни ше мно га чу де са и зна ке у Је-
ру са ли му.
44. А сви ко ји вје ро ва ше би ја ху за јед но, 

и има ху све за јед но.
45. И те че ви ну и има ње про да ва ху и раз-

да ва ху сви ма као што ко тре ба ше.
46. И сва ки дан би ја ху јед на ко јед но ду-

шно у *цр кви, и ло мља ху † хљеб по ку-
ћа ма, и при ма ху хра ну с ра до сти и у про-
сто ти ср ца, *Лу ка 24,53. †Дје ла 20,7.
47. Хва ле ћи Бо га, и има ју ћи ми лост у 

сви ју љу ди. А Го спод сва ки дан умно жа-
ва ше дру штво они јех ко ји се спа са ва ху.

Чудесно исцељење хромога. 
Свједочанство Петрово о Исусу 

Христу и позив на покајање.

3.А Пе тар и Јо ван иђа ху за јед но го ре у 
цр кву на мо ли тву у де ве ти са хат.

2. И би ја ше је дан чо вјек хром од утро бе 
ма те ре сво је, ко је га но ша ху и сва ки дан 
ме та ху пред вра та цр кве на ко ја се зо ву 
Кра сна да про си ми ло сти њу од љу ди ко ји 
ула зе у цр кву;
3. Ко ји ви дјев ши Пе тра и Јо ва на да хо ће 

да уђу у цр кву пр о ша ше ми ло сти њу.
4. А Пе тар по гле дав ши на њ с Јо ва ном, 

ре че: По гле дај на нас.
5. А он гле да ше у њих ми сле ћи да ће му 

они што да ти.
6. А Пе тар ре че: Сре бра и зла та не ма у ме не, 

не го што имам ово ти да јем: У име Ису са 
Хри ста На за ре ћа ни на уста ни и хо ди.
7. И узе га за де сни цу и по ди же. И од мах 

се утвр ди ше ње го ва сто па ла и гле жњи.
8. И ско чив ши уста де, и хо ђа ше, и уђе с 

њи  ма у цр кву иду ћи и ска чу ћи и хва ле ћи 
Бо га.
9. И ви дје ше га сви љу ди гдје иде и хва ли 

Бо га.
10. А зна ди ја ху га да онај бје ше што ми-

ло сти ње ра ди сје ђа ше код Кра сни јех 
вра та цр кве ни јех, и на пу ни ше се чу да и 
стра ха за то што би од ње га.
11. А кад се ис ци је ље ни хро ми др жа ше 

Пе тра и Јо ва на, на ва ли ше к њи ма сви 

љу ди у три јем, ко ји се зва ше Со ло му нов, 
и чу ђа ху се.
12. А кад ви дје Пе тар, од го ва ра ше љу-

ди ма: Љу ди Изра иљ ци, што се чу ди те 
ово ме? Или шта гле да те на нас, као да смо 
сво јом си лом или по бо жно шћу учи ни ли 
да он иде?
13. Бог Авра а мов и Иса ков и Ја ко вљев, 

Бог ота ца на ши јех, про сла ви Си на сво-
је га *Ису са, ко је га ви пре да до сте и од ре-
ко сте Га се пред ли цем Пи ла то ви јем кад 
он су ди да Га пу сти. *Дје ла 5,30.
14. А ви Све ца и Пра вед ни ка од ре ко сте 

се, и ис про си сте чо вје ка крв ни ка да вам 
по кло ни;
15. А На чел ни ка жи во та уби сте, ко је га 

Бог вас кр се из мр тви јех, че му смо ми 
свје доци.
16. И за вје ру име на Ње го ва ово га, ко га 

ви ди те и по зна је те, утвр ди име Ње го во; 
и вје ра ко ја је кро за Њ да де му ци је ло 
здра вље ово пред сви ма ва ма.
17. И сад, бра ћо, знам да из не зна ња оно 

учи ни сте, као и кне зо ви ва ши.
18. А Бог ка ко на при јед ја ви усти ма сви ју 

про ро ка сво ји јех да ће Хри стос по стра-
да ти, из вр ши та ко.
19. По кај те се, да кле, и обра ти те се да се 

очи сти те од гри је ха сво ји јех, да до ђу вре-
ме на од ма ра ња од ли ца Го спод ње га,
20. И да по шље на при јед на ре че но га вам 

Хри ста Ису са,
21. Ко је га ва ља да кле *Не бо да при ми до 

оно га вре ме на кад се све по пра ви, што 
Бог го во ри усти ма сви ју све ти јех про ро ка 
сво ји јех од по ста ња сви је та. *Дје ла 1,11.
22. *Мој си је, да кле, оце ви ма на ши јем ре че: 

†Го спод Бог ваш по диг ну ће вам Про ро ка 
из ва ше бра ће, као ме не; Ње га по слу шај те у 
све му што вам ка же. *Је вр. 3,2. †5.Мој. 18,15.
23. И би ће да ће се сва ка ду ша ко ја не 

по слу ша то га Про ро ка ис три је би ти из 
на ро да.
24. А и сви про ро ци од Са му и ла и по-

том ко ли ко их год го во ри, и за ове да не 
ја вља ше.
25. Ви сте си но ви про ро ка и за вје та ко ји 

учи ни Бог с оце ви ма ва ши јем го во ре ћи 
Авра а му: И у потомству тво је му бла го сло-
ви ће се сви на ро ди на *Зе мљи. *1.Мој. 12,3.
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26. *Ва ма нај при је Бог по ди же Си на сво-
је га Ису са, и по сла Га да вас бла го си ља да се 
сва ки од вас обра ти од па ко сти сво ји јех.

*Дјела 13,46.  рђавих дјела

Петар и Јован у затвору. Њихова 
исповијест пред Синедрионом и
ослобођење. Молитва вјернијех. 

Једно срце и једна душа.

4.А кад они го во ра ху на ро ду, на-
и ђо ше на њих све ште ни ци и 

вој во да цр кве ни и са ду ке ји;
2. И ра ср ди ше се, што они уче љу де и ја-

вља ју у Ису су вас кр се ни је из мр тви јех.
3. И ди го ше на њих ру ке, и мет ну ше их у 

за твор до ују тру, јер већ бје ше ве че.
4. А од они јех ко ји слу ша ху ри јеч мно ги 

вје ро ва ше, и по ста де број љу ди око пет 
хи ља да.
5. А кад би ују тру, ску пи ше се кне зо ви 

њи хо ви и стар је ши не и књи жев ни ци у 
Је ру са лим,
6. И Ана по гла вар све ште нич ки и Ка-

ја фа и Јо ван и Алек сан дар и ко ли ко их 
год бје ше од ро да све ште нич ко га;
7. И мет нув ши их на сри је ду пи та ху: Ка-

квом си лом или у чи је име учи ни сте ви 
ово?
8. Та да Пе тар на пу нив ши се Ду ха Све-

то га ре че им: Кне зо ви на род ни и стар је-
ши не Изра и ље ве!
9. Ако нас да нас пи та те за до бро дје ло 

ко је учи ни смо бо ле сну чо вје ку те он 
оздра ви:
10. Да је на зна ње сви ма ва ма и све му на-

ро ду Изра и ље ву да у име *Ису са Хри ста 
На за ре ћа ни на, ко је га ви рас пе сте, ко је га 
Бог по ди же из мр тви јех, сто ји овај пред 
ва ма здрав. *Дје ла 3,6.
11. Он је ка мен ко ји ви зи да ри од ба ци-

сте, а *по ста де гла ва од угла: и не ма ни у 
јед но ме дру гом спа се ни ја; *Псал. 118,22.
12. Јер не ма дру го га Име на под не бом 

да но га љу ди ма ко ји јем бисмо се ми мо-
гли спа сти.
13. А кад ви дје ше сло бо ду Пе тро ву и Јо-

ва но ву, и зна ју ћи да су љу ди не књи жев ни 
и про сти, ди вља ху се, а зна ди ја ху их да 
би ја ху с Ису сом.

14. А ви де ћи ис ци је ље но га чо вје ка гдје с 
њи ма сто ји не мо га ху ни шта про ти в ре ћи.
15. Он да им за по вје ди ше да изи ђу на-

по ље из Са вје та, па пи та ху је дан дру го га,
16. Го во ре ћи: Шта ће те чи ни ти ови јем 

љу ди ма? Јер ве ли ки знак што учи ни ше 
они по знат је сви ма ко ји жи ве у Је ру са-
ли му, и не мо же мо од ре ћи;
17. Али да се да ље не ра зи ла зи по на ро ду, 

да им оштро за при је ти мо да ви ше не го-
во ре за Име ово ни ко ме.
18. И до звав ши их за по вје ди ше им да ни-

шта не спо ми њу ни ти уче у име Ису со во.
19. *Пе тар и Јо ван од го ва ра ју ћи ре ко ше 

им: Су ди те је ли пра во пред Бо гом да вас 
већ ма слу ша мо не го ли Бо га? *Дје ла 5,29.
20. Јер ми не мо же мо не го во ри ти што 

ви дје смо и чу смо.
21. А они за при је тив ши им пу сти ше их, 

не на шав ши ни шта ка ко би их му чи ли, 
због на ро да; јер сви хва ља ху Бо га за оно 
што се бје ше до го ди ло. казнили
22. Јер оно ме чо вје ку бје ше ви ше од че-

тр де сет го ди на на коме се до го ди ово 
чу до здра вља.
23. А кад их от пу сти ше, до ђо ше к сво-

ји ма, и ја ви ше шта им ре ко ше гла ва ри 
све ште нич ки и стар је ши не.
24. А они кад чу ше, јед но ду шно по ди-

го ше глас к Бо гу и ре ко ше: *Го спо де Бо же, 
Ти ко ји си ство рио †не бо и ‡зе мљу и мо ре 
и све што је у њи ма;

*Псал. 103,1. †2.Мој. 20,11. ‡Јер. 32,17.
25. Ко ји усти ма Да ви да слу ге сво је га ре че: 

*За што се бу не не зна бо шци, и на ро ди из-
ми шља ју пра зне ри је чи? *Псал. 2,1.2.
26. Са ста ше се ца ре ви зе маљ ски, и кне-

зо ви се са бра ше ујед но на Го спо да и на 
Хри ста Ње го ва.
27. За и ста се са бра ше у ово ме гра ду на 

Све то га Си на Тво је га *Ису са, ко је га си 
по ма зао, Ирод и Пон тиј ски Пи лат с не-
зна бо шци ма и с на ро дом Изра и ље ви јем,

*Дје ла 3,13.
28. Да учи не што ру ка Тво ја и са вјет Твој 

на при јед од ре ди да бу де.
29. И сад Го спо де, по гле дај на њи хо ве 

при јет ње, и дај слу га ма сво ји ма да го во ре 
са сва ком сло бо дом *ри јеч Тво ју; *Еф. 6,19.
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30. И пру жај ру ку сво ју на ис цје љи ва ње и 
да зна ци и *чу де са би ва ју име ном Све то га 
Си на тво је га †Ису са. *Дје ла 5,12. †Дје ла 3,6.
31. И по што се они по мо ли ше Бо гу за-

тре се се мје сто гдје би ја ху са бра ни, и на-
пу ни ше се сви Ду ха Све то га, и го во ра ху 
ри јеч Бо жи ју са сло бо дом.
32. А у на ро да ко ји вје ро ва бје ше јед но 

ср це и јед на ду ша; и ни је дан не го во ра ше 
за има ње сво је да је ње го во, не го им све 
бје ше за јед нич ко.
33. И апо сто ли с ве ли ком си лом свје до-

ча ху за *вас кр се ни је Го спо да Ису са Хри ста; 
и бла го дат ве ли ка бје ше на сви ма њи ма,

*Дје ла 1,22.
34. Јер ни је дан ме ђу њи ма не бје ше си-

ро ма шан, јер ко ли ко их год би ја ше ко ји 
има ди ја ху њи ве или ку ће, про да ва ху и 
до но ша ху нов це што узи ма ху за то,
35. И ме та ху пред но ге апо сто ли ма; и да-

ва ше се сва ко ме као што ко тре ба ше.
36. А Јо си ја, про зва ни од апо сто ла Вар-

на ва, ко је зна чи Син утје хе, Ле вит ро дом 
из Ки пра,
37. Он има ди ја ше њи ву, и про дав ши је до-

не се нов це и мет ну апо сто ли ма пред но ге.

Ананија и Сапфира. Апостоли у затвору 
и њихово спасење. Гамалилов савјет.

5.А је дан чо вјек, по име ну Ана ни ја, 
са же ном сво јом Сап фи ром 

про да де њи ву,
2. И са кри од но ва ца са зна њем и же не 

сво је, и до не сав ши је дан ди јел мет ну апо-
сто ли ма пред но ге.
3. А Пе тар ре че: Ана ни ја, за што на пу ни 

со то на ср це тво је да сла жеш Ду ху Све то ме 
и са кри јеш од но ва ца што узе за њи ву?
4. Кад је би ла у те бе не бје ше ли тво ја? И 

кад је про да де не бје ше ли у тво јој вла сти? 
За што си, да кле, та к ву ствар мет нуо у ср це 
сво је? Љу ди ма ни је си сла гао не го Бо гу.
5. А кад чу Ана ни ја ри је чи ове, па де и из-

дах ну; и уђе ве ли ки страх у све ко ји слу-
ша ху ово.
6. А мом ци ушав ши узе ше га и из не со ше 

те за ко па ше.
7. А кад про ђе око три са ха та, уђе и же на 

ње го ва не зна ју ћи шта је би ло.

8. А Пе тар јој од го во ри: Ка жи ми је сте 
ли за то ли ко да ли њи ву? А она ре че: Да, 
за то ли ко. обрати
9. А Пе тар јој ре че: За што се до го во ри сте 

да ис ку ша те Ду ха Го спод ње га? Гле, но ге 
они јех ко ји тво га му жа за ко па ше пред 
вра ти ма су, и из ни је ће те.
10. И од мах пад е пред но га ма ње го ви-

јем и из дах ну. А мом ци ушав ши на ђо ше 
је мр тву и из не со ше је и за ко па ше код 
му жа ње зи на.
11. И уђе ве ли ки страх у сву Цр кву и у 

све ко ји чу ше ово.
12. А ру ка ма апо стол ски ма учи ни ше се 

мно ги зна ци и *чу де са ме ђу љу ди ма; и 
бија ху сви јед но ду шно у три је му Со ло-
му но ву. *Дје ла 4,30.
13. А од оста ли јех ни ко не сми ја ше при-

сту пи ти к њи ма; не го их хва ља ше на род.
14. А све ви ше при ста ја ху они ко ји вје-

ро ва ху Го спо да, мно штво љу ди и же на,
15. Та ко да и по ули ца ма из но ша ху *бо-

ле сни ке и ме та ху на по сте ља ма и на но си-
ли ма, да би кад про ђе Пе тар ба рем сјен ка 
ње го ва осје ни ла ко га од њих. *Мар. 6,56.
16. А до ла жа ху мно ги и из окол ни јех 

гра до ва у Је ру са лим, и до но ша ху бо ле-
сни ке и ко је му ча ху не чи сти ду хо ви; и 
сви оздра вља ху.
17. Али уста де по гла вар *све ште нич ки и 

сви ко ји би ја ху с њим, од је ре си са ду кеј-
ске, и на пу ни ше се за ви сти, *Јо ван 11,47.
18. И ди го ше ру ке сво је на апо сто ле, и 

мет ну ше их у оп шти за твор.
19. А *ан ђео †Го спод њи отво ри но ћу 

вра та там нич ка, и из ве дав ши их ре че:
*Дје ла 12,7. †Псал. 34,7.

20. Иди те и ста ни те у *цр кви те го во ри те 
на ро ду све ри је чи ово га жи во та. *Мат. 21,23.
21. А кад они чу ше, уђо ше ују тру у цр-

кву, и уча ху. А кад до ђе по гла вар све ште-
нич ки и ко ји би ја ху с њим, са зва ше са бор 
и све *стар је ши не си но ва Изра и ље ви јех, 
и по сла ше у там ни цу да их до ве ду.

*Дје ла 4,5.
22. А кад слу ге оти до ше, не на ђо ше их у 

там ни ци; он да се вра ти ше и ја ви ше им
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23. Го во ре ћи: Там ни цу на ђо смо за кљу-
ча ну са сва ком твр ђом и чу ва ре гдје сто је 
пред вра ти ма; али кад отво ри смо, уну тра 
ни јед но га не на ђо смо.
24. А кад чу ше ове ри је чи по гла вар све-

ште нич ки и *вој во да цр кве ни и оста ли 
гла ва ри све ште нич ки, не мо га ху им се на-
чу ди ти шта би то сад би ло. *Дје ла 4,1.
25. А не ко до ђе и ја ви им го во ре ћи: Ено 

они љу ди што их ба ци сте у там ни цу, сто је 
у цр кви и уче на род.
26. Та да оти де вој во да с мом ци ма и до-

ве де их не на си лу, јер се бо ја ху на ро да да 
их не по би је ка ме њем.
27. А кад их до ве до ше, по ста ви ше их 

пред Са бор, и за пи та их по гла вар све-
ште нич ки го во ре ћи: Синедрион
28. Не за при је ти смо ли вам оштро да не 

учи те у ово Име? и гле, на пу ни сте Је ру са-
лим сво јом на у ком, и хо ће те да ба ци те на 
нас крв ово га Чо вје ка.
29. А Пе тар и апо сто ли од го ва ра ју ћи ре-

ко ше: Већ ма се тре ба Бо гу по ко ра ва ти 
не го ли љу ди ма.
30. Бог ота ца на ши јех по ди же Ису са, ко-

је га ви уби сте обје сив ши на *др во.
*Дје ла 10,39.

31. Ово га Бог де сни цом сво јом уз ви си за 
По гла ва ра и Спа са, да да Изра и љу по ка-
ја ње и опро ште ње *гри је ха. *Мат. 1,21.
32. И ми смо Ње го ви свје до ци ови јех ри-

је чи и Дух Све ти ко је га Бог да де они ма 
ко ји се Ње му по ко ра ва ју.
33. А кад они чу ше вр ло се ра ср ди ше, и 

ми шља ху да их по би ју.
34. Али он да уста де у скуп шти ни је дан 

фа ри сеј, по име ну Га ма ли ло, за ко ник, по-
што ван од све га на ро да, и за по вје ди да 
апо сто ли ма ло изи ђу на по ље,
35. Па ре че њи ма: Љу ди Изра иљ ци, гле-

дај те до бро за ове љу де шта ће те чи ни ти;
36. Јер при је ови јех да на уста Тев да, го во-

ре ћи да је он не што, за ко ји јем при ста де 
људи на број око че ти ри сто ти не; он би 
уби јен, и сви ко ји га слу ша ху ра зи ђо ше се 
и про па до ше.
37. По том уста Ју да Га ли ле јац, у да не 

при је пи са, и од ву че до ста љу ди за со бом; 

и он по ги бе, и сви ко ји га слу ша ху ра за-
су ше се.
38. И сад вам ка жем: Про ђи те се ови јех 

љу ди и оста ви те их; *јер ако бу де од љу ди 
овај са вјет или ово дје ло, по ква ри ће се.

*Мат. 15,13.  наум
39. Ако ли је од Бо га, не мо же те га по-

ква ри ти, да се ка ко не на ђе те као *бо го-
бор ци. они који се противе Богу  *Дјела 9,5.
40. Он да га по слу ша ше, и до звав ши апо-

сто ле из би ше их, и за при је ти ше им да не 
го во ре у име Ису со во, и от пу сти ше их.
41. А они он да оти до ше од Са бо ра ра ду-

ју ћи се што се удо сто ји ше при ми ти сра-
мо ту за име Го спо да Ису са.
42. А сва ки дан у цр кви и по ку ћа ма не 

пре ста ја ху учи ти и про по ви је да ти Је ван-
ђе ље о Ису су Хри сту.

Избор седморице за дијељење хране. 
Заједница расте. Стефан оптужен.

6.А у ове да не, кад се умно жи ше 
уче ни ци, по ди го ше Гр ци ви ку 

на Је вре је што се њи хо ве удо ви це за бо ра-
вља ху кад се ди је ља ше хра на сва ки дан.
2. Он да Два на е сто ри ца до звав ши мно-

штво уче ни ка, ре ко ше: Ни је при лич но 
на ма да оста ви мо ри јеч Бо жи ју па да слу-
жи мо око тр пе за.
3. На ђи те, да кле, бра ћо, ме ђу со бом се-

дам по ште ни јех љу ди, пу ни јех Ду ха Све-
то га и пре му дро сти, ко је ће мо по ста ви ти 
над ови јем по слом.
4. А ми ће мо у мо ли тви и у слу жби ри-

је чи оста ти.
5. И ова ри јеч би угод на све му на ро ду. 

И из бра ше Сте фа на, чо вје ка на пу ње на 
вје ре и Ду ха Све то га, и Фи ли па, и Про-
хо ра, и Ни ка но ра, и Ти мо на, и Пар ме на, и 
Ни ко лу по кр ште ња ка из Ан ти о хи је.
6. Ове по ста ви ше пред апо сто ле, и они 

по мо лив ши се Бо гу мет ну ше ру ке на њих.
7. И ри јеч Бо жи ја ра сти ја ше, и мно жа ше 

се вр ло број уче ни ка у Је ру са ли му. И све-
ште ни ци мно ги по ко ра ва ху се вје ри.
8. А Сте фан пун вје ре и си ле чи ња ше 

зна ке и чу де са ве ли ка ме ђу љу ди ма.
9. Та да уста ше не ки из збор ни це ко ја се 

зо ве Ли вер ћан ска и Ки ри нач ка и Алек-

В
ЈЕРА



– 128 –

ДЈЕЛА АПОСТОЛСКА,  ГЛ.  6. 7.

сан дриј ска и они јех ко ји би ја ху из Ки ли-
ки је и Ази је, и пре пи ра ху се са Сте фа ном.
10. И не мо га ху про ти в ста ти пре му дро-

сти и Ду ху ко ји јем го во ра ше.
11. *Та да под го во ри ше љу де те ка за ше: 

Чу смо га гдје ху ли на Мој си ја и на Бо га.
*Мат. 26,60.

12. И по бу ни ше на род и стар је ши не и 
књи жев ни ке, и на па до ше и ухва ти ше га, 
и до ве до ше га на Са бор.
13. И из ве до ше ла жне свје до ке ко ји го-

во ра ху: Овај *чо вјек не пре ста је ху ли ти 
на ово све то мје сто и на †За кон.

*Дје ла 21,28. †Је вр. 7,12.
14. Јер га чу смо гдје го во ри: Овај *Исус 

На за ре ћа нин раз ва ли ће ово мје сто, и из-
ми је ни ће оби ча је ко је нам оста ви Мој си је.

*Мат. 24,2.
15. И по гле дав ши на њ сви ко ји сје ђа ху 

на Са бо ру ви дје ше ли це ње го во као ли це 
*ан ђе ла. *От кр. 10,1.

Проповијед првога мученика 
Стефана. Виђење и смрт.

7.А по гла вар све ште нич ки ре че: Је 
ли, да кле, та ко?

2. А он ре че: Љу ди бра ћо и оци, по слу-
шај те. Бог сла ве ја ви се оцу на ше му Авра-
а му кад бје ше у Ме со по та ми ји, при је не го 
се до се ли у Ха ран,
3. И ре че му: Изи ђи из зе мље сво је и од 

ро да сво је га и из до ма оца сво је га, и до ђи 
у зе мљу ко ју ћу ти ја по ка за ти.
4. Та да изи ђе из зе мље хал деј ске, и до-

се ли се у Ха ран; и одан де, по смр ти оца 
ње го ва, пре се ли га у ову зе мљу у ко јој ви 
сад жи ви те.
5. И не да де му на сљед ства у њој ни сто пе; 

и обре че му је да ти у др жа ње и потомству 
ње го ву по сли је ње га, док он још не ма ше 
дје те та.
6. Али Бог ре че ова ко: *Потомство тво је 

би ће до шља ци у зе мљи ту ђој, и на тје ра ће 
га да слу жи, и му чи ће га че ти ри сто ти не 
го ди на. *2.Мој. 12,40.
7. И на ро ду ко ме ће слу жи ти Ја ћу су-

ди ти, ре че Бог; и по том ће из и ћи, и слу-
жи ће Ме ни на ово ме мје сту.

8. И да де му за вјет об ре за ња, и та ко ро ди 
Иса ка, и об ре за га у осми дан; и Исак роди 
Ја ко ва, и Ја ков два на ест праотаца.
9. И праоци за ви ђа ху Јо си фу, и про да-

до ше га у Ми сир; и Бог бје ше с њим.
10. И из ба ви га од сви ју ње го ви јех не-

во ља, и да де му ми лост и пре му дрост 
пред фа ра о ном ца рем ми сир ски јем, и 
*по ста ви га по гла ва ром над Ми си ром и 
над сви јем до мом сво ји јем. *1.Мој. 45,8.
11. А до ђе глад на сву зе мљу ми сир ску 

и ха на ан ску и не во ља ве ли ка, и не на ла-
жа ху хра не оци на ши.
12. А *Ја ков чув ши да има пше ни це у 

Ми си ру по сла нај при је оце на ше.
*1.Мој. 42,1.  хране

13. И кад до ђо ше дру ги пут, по зна ше *Јо-
си фа бра ћа ње го ва, и род Јо си фов по ста 
по знат фа ра о ну. *1.Мој. 45,3.
14. А Јо сиф по сла и до зва оца сво је га Ја-

ко ва и сву род би ну сво ју, се дам де сет и 
пет *ду ша. *1.Мој. 46,27.
15. И *Ја ков си ђе у Ми сир, и умри је, он и 

оце ви на ши. *1.Мој. 46,6.
16. И пре не со ше их у Си хем, и мет ну ше 

у гроб ко ји ку пи Авра ам за нов це од си-
но ва Емо ро ви јех у Си хе му.
17. И кад се при бли жи ври је ме обе ћа ња 

за ко је се Бог за кле Авра а му, на род се на-
ро ди и умно жи у Ми си ру,
18. Док на ста дру ги цар у *Ми си ру, ко ји 

не зна ше Јо си фа. *2.Мој. 1,8.
19. Овај на ми сли зло за наш род, из-

му чи оце на ше *да сво ју дје цу ба ца ју да 
не жи ве. *2.Мој. 1,22.
20. У то се ври је ме ро ди Мој си је, и бје ше 

Бо гу уго дан, и би три мје се ца хра њен у 
ку ћи оца сво је га.
21. А кад га из ба ци ше, узе га кћи фа ра о-

но ва, и од га ји га се би за си на. препустише
22. И на у чи се Мој си је свој пре му дро сти 

ми сир ској, и бје ше си лан у ри је чи ма и у 
дје ли ма.
23. А кад му се на вр ши ва ше че тр де сет 

го ди на, до ђе му на ум да оби ђе *бра ћу 
сво ју, си но ве Изра и ље ве. *2.Мој. 2,11.
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24. И ви дјев ши гдје се јед но ме чи ни не-
прав да, по мо же, и по ка ја оно га што му се 
чи ња ше не прав да, и уби Ми сир ца. освети
25. Ми шља ше, пак, да бра ћа ње го ва ра-

зу ми ју да Бог ње го вом ру ком њи ма спа-
се ни је да де, али они не ра зу мје ше.
26. А сју тра дан до ђе ме ђу та к ве ко ји се 

би ја ху сва ди ли, и ми ра ше их го во ре ћи: 
Љу ди, ви сте бра ћа, за што чи ни те не-
прав ду је дан дру го ме?
27. А онај што чи ња ше не прав ду бли-

жње му оту ри га го во ре ћи: Ко је те бе 
*по ста вио кне зом и су ди јом над на ма?

одгурну  *Лу ка 12,14.
28. Или и ме не хо ћеш да уби јеш као што 

си ју че убио Ми сир ца?
29. А *Мој си је по бје же од ове ри је чи, и 

по ста до шљак у зе мљи ма ди јан ској, гдје 
ро ди два си на. *2.Мој. 2,15.
30. И кад се на вр ши че тр де сет го ди на, 

ја ви му се у пу сти њи го ре си нај ске *ан ђео 
Го спод њи у пла ме ну ог ње ном у ку пи ни.

*2.Мој. 3,2.
31. А кад Мој си је ви дје, ди вља ше се 
утва ри. А кад он при сту пи да ви ди, би 

глас Го спод њи к ње му: виђењу
32. Ја сам Бог ота ца тво ји јех, Бог *Авра-

а мов и Бог †Иса ков и Бог ‡ Ја ко вљев. А 
Мој си је бје ше уз дрхтао и не сми ја ше да 
по гле да. *Мат. 22,32. †2.Мој. 3,6. ‡2.Мој. 3,15.
33. А Го спод му ре че: Изуј обу ћу са сво-

ји јех но гу: Јер је мје сто на ко ме сто јиш 
све та зе мља.
34. Ја до бро ви дјех му ку сво је га на ро да 

ко ји је у Ми си ру, и чух њи хо во уз ди са ње, 
и си ђох да их из ба вим, и сад хо ди да те 
по шљем у Ми сир.
35. Ово га Мој си ја, ко је га оту ри ше ре-

кав ши: Ко те по ста ви кне зом и су ди јом, 
ово га Бог за кне за и из ба ви те ља по сла 
ру ком ан ђе ла ко ји му се ја ви у ку пи ни.
36. Овај их из ве де учи нив ши *чу де са и 

зна ке у †зе мљи ми сир ској и у Цр ве ном 
мо ру и у ‡пу сти њи че тр де сет го ди на.

*Псал. 78,12. †2.Мој. 12,41. ‡2.Мој. 16,1.
37. Ово је Мој си је ко ји ка за си но ви ма 

Изра и ље ви јем: Го спод Бог ваш по диг-
ну ће вам *про ро ка из ва ше бра ће, као 
ме не: Ње га по слу шај те. *Дје ла 3,23.

38. Ово је онај што бје ше у цр кви у пу-
сти њи с ан ђе лом, ко ји му го во ри на го ри 
си нај ској, и с оци ма на ши јем; ко ји при ми 
ри је чи жи ве да их на ма да;
39. Ко је га не хтје ше по слу ша ти оци на-

 ши, не го га од ба ци ше, и окре ну ше се ср-
цем сво ји јем у Ми сир,
40. Ре кав ши Аро ну: На чи ни нам бо го ве 

ко ји ће ићи пред на ма, јер ово ме *Мој-
си ју, ко ји нас из ве де из зе мље ми сир ске, 
не зна мо шта би. *2.Мој. 32,1.
41. И та да на чи ни ше те ле, и при не со ше 

жр тву идо лу, и ра до ва ху се ру ко тво ри ни 
сво јој.
42. А Бог се окре ну од њих, и пре да де их 

да слу же вој ни ци ма не бе ски јем, као што 
је пи са но у књи зи про ро ка: Еда за кла ња 
и * жр тве при но си сте ми за че тр де сет го-
ди на у пу сти њи, до ме Изра и љев?

сунце, мјесец, звијезде  *Амос 5,25.
43. И при ми сте ша тор Мо ло хов, и зви-

је зду бо га сво је га Рем фа на, ки по ве ко је 
на чи ни сте да им се мо ли те; и пре се ли ћу 
вас да ље од Ва ви ло на.

многобожачко божанство
44. Оце ви на ши има ху Ша тор свје до чан-

ства у пу сти њи, као што за по вје ди Онај 
ко ји го во ри *Мој си ју да га на чи ни по 
оној при ли ци као што га ви дје; *Је вр. 8,5.
45. Ко ји и при ми ше оце ви на ши и до не-

со ше с Ису сом На ви ном у зе мљу не зна бо-
жа ца, ко је оту ри Бог ис пред ли ца на ши-
јех ота ца, тја до Да ви да,
46. Ко ји на ђе ми лост у Бо га, и из мо ли да 

на ђе мје сто Бо гу Ја ко вље ву.
47. *А Со ло мун Му на чи ни ку ћу.

*1.О цар. 6,1.
48. Али Нај ви ши не жи ви у ру ко тво ре-

ни јем *цр ква ма, као што го во ри про рок:
*Дје ла 17,24.

49. Не бо је Ме ни *при је стол, а †Зе мља 
под нож је но га ма Мо ји ма: ка ко ће те Ми 
ку ћу са зи да ти, го во ри Го спод; или ко је је 
мје сто за Мо је по чи ва ње?

*Мат. 5,34. †Иса. 66,1.
50. Не ство ри ли ру ка Мо ја све ово?
51. Твр до вра ти и нео бре за ни јех *ср ца и 

уши ју, ви се јед на ко про ти ви те Ду ху Све-
то ме; ка ко ва ши оци, та ко и ви. *Је зек. 44,9.
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52. Ко је га од *про ро ка не про тје ра ше 
оци ва ши? И по би ше оне ко ји на при јед 
ја ви ше за до ла зак Пра вед ни ка, ко је га ви 
сад из дај ни ци и крв ни ци по ста до сте;

*Мат. 23,34.
53. Ко ји при ми сте *За кон на ред бом ан-

ђел ском, и не одр жа сте. *Гал. 3,19.
54. *Кад ово чу ше, ра ср ди ше се вр ло у ср-

ци ма сво ји ма, и шкр гу та ху зу би ма на њ.
*Дјела 5,33.

55. А Сте фан бу ду ћи пун Ду ха Све то га 
по гле да на не бо и ви дје сла ву Бо жи ју и 
Ису са гдје сто ји с де сне стра не Бо гу;
56. И ре че: Ево ви дим *не бе са отво ре на 

и Си на Чо вје чи је га гдје сто ји с де сне 
стра не Бо гу. *Мат. 3,16.
57. А они по ви кав ши иза гла са за ти ски-

ва ху уши сво је, и на ва ли ше јед но ду шно 
на њ.
58. И из ве дав ши га из гра да ста до ше га 

за си па ти ка ме њем, и свје до ци ха љи не 
сво је мет ну ше код но гу мла ди ћа по име ну 
Са вла.
59. И за си па ху ка ме њем Сте фа на, ко ји се 

мо ља ше Бо гу и го во ра ше: *Го спо де Ису се, 
при ми дух мој. *Псал. 31,5.
60. Он да кле че на ко ље на и по ви ка иза 

гла са: *Го спо де, не при ми им ово за гри-
јех. И ово ре кав ши умри је. *От кр. 14,13.

Савле гони хришћане. Филип проповиједа 
у Самарији. Симон врачар. Обраћање 

царичина благајника из Етиопије.

8. Са вле пак бје ше *при стао на ње-
го ву смрт. А у тај дан по ста де 

ве ли ко го ње ње на цр кву је ру са лим ску, и 
сви се ра си ја ше по кра је ви ма ју деј ски јем 
и са ма риј ски јем осим апо сто ла. *Дје ла 7,58.
2. А љу ди по бо жни уко па ше Сте фа на и 

ве ли ки плач учи ни ше над њим.
3. А Са вле до са ђи ва ше Цр кви, јер иђа ше 

по ку ћа ма, и ву ци ја ше љу де и же не те пре-
да ва ше у там ни цу. пустошио
4. А они што се би ја ху ра си ја ли про ла-

жа ху про по ви је да ју ћи ри јеч.
5. А Фи лип си шав ши у град са ма риј ски 

про по ви је да ше им Хри ста.

6. А на род па жа ше јед но ду шно на оно 
што го во ра ше Фи лип, слу ша ју ћи и гле да-
ју ћи зна ке ко је чи ња ше;
7. Јер ду хо ви не чи сти с ве ли ком ви ком 

из ла жа ху из мно ги јех у ко ји ма би ја ху, и 
мно ги узе ти и хро ми оздра ви ше.
8. И би ве ли ка ра дост у гра ду оно ме.
9. А бје ше је дан чо вјек, по име ну Си мон, 

ко ји при је врача ше у гра ду и до во ђа ше у 
чу до на род са ма риј ски, го во ре ћи да је он 
не што ве ли ко; задивљујући
10. На ко је га гле да ху сви, и *ма ло и ве ли ко, 

го во ре ћи: Ово је ве ли ка си ла Бо жи ја.
*Еф. 4,14.

11. А за то гле да ху на ње га што их мно го 
вре ме на чи ни ма уди вља ва ше.
12. Кад пак вје ро ва ше Фи ли пу ко ји про-

по ви је да ше Је ван ђе ље о *цар ству Бо жи-
је му и о име ну Ису са Хри ста, кр шта ва ху 
се и љу ди и же не. *Дје ла 1,3.
13. Та да и Си мон вје ро ва, и кр стив ши се 

оста код Фи ли па; и ви де ћи дје ла и зна ке 
ве ли ке ко ји се чи ња ху ди вља ше се вр ло.
14. А кад чу ше апо сто ли ко ји би ја ху у Је-

ру са ли му да Са ма ри ја при ми ри јеч Бо-
жи ју, по сла ше к њи ма Пе тра и Јо ва на.
15. Ко ји си шав ши по мо ли ше се Бо гу за 

њих да при ме Ду ха Све то га;
16. Јер још ни на јед но га не бје ше до шао, 

не го би ја ху са мо кр ште ни у име Го спо да 
*Ису са. *Дје ла 2,38.
17. Та да *апо сто ли мет ну ше ру ке на њих, 

и они при ми ше Ду ха Све то га. *Дје ла 6,6.
18. А кад ви дје Си мон да се да је Дух 

Све ти кад апо сто ли мет ну ру ке, до не се 
им нов це,
19. Го во ре ћи: Дај те и ме ни ову власт да 

кад мет нем ру ке на ко га при ми Ду ха Све-
то га.
20. А *Пе тар му ре че: Нов ци тво ји с то-

бом да бу ду у по ги бао, што си по ми слио 
да се дар Бо жиј мо же до би ти за нов це.

*Дје ла 2,38.
21. Не ма те би ди је ла ни исе та у овој ри-

је чи; јер *ср це тво је ни је пра во пред Бо гом.
учешћа, удјела, права *Иса. 44,20.
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22. По кај се, да кле, од ове сво је па ко сти, 
и мо ли се Бо гу да би ти се опро сти ла по-
ми сао ср ца тво га.
23. Јер те ви дим да си у гр кој жу чи и у 

све зи не прав де.
24. А Си мон од го ва ра ју ћи ре че: По мо ли  те 

се ви *Го спо ду за ме не да не на и ђе на ме не 
ни шта од ово га што ре ко сте. *2.Мој. 8,8.
25. Та ко они по свје до чив ши и го во-

рив ши ри јеч Го спод њу вра ти ше се у Је ру-
са лим, и мно ги јем се ли ма са ма риј ски јем 
про по вје ди ше Је ван ђе ље.
26. А ан ђео Го спод њи ре че Фи ли пу го во-

ре ћи: Уста ни и иди на под не на пут ко ји 
си ла зи од Је ру са ли ма у Га зу и пуст је.
27. И устав ши по ђе. И гле, чо вјек Ети о-

пља нин, ушко пље ник, вла сте лин Кан-
да ки је ца ри це ети оп ске, што бје ше над 
сви ма ње зи ни јем ри зни ца ма, ко ји бје ше 
до шао у Је ру са лим да се мо ли Бо гу,
28. Па се вра ћа ше, и сје де ћи на ко ли ма 

сво ји јем чи та ше про ро ка Иса и ју.
29. А Дух ре че Фи ли пу: При сту пи и при-

ли је пи се ти јем ко ли ма.
30. А Фи лип при тр чав ши чу га гдје чи та 

про ро ка Иса и ју, и ре че: А ра зу ми јеш ли 
што чи таш?
31. А он ре че: Ка ко бих мо гао ако ме ко 

не упу ти? И умо ли Фи ли па те се по пе и 
сје де с њим.
32. А мје сто из Пи сма ко је чи та ше бје ше 

ово: Као *ов ца на за кла ње од ве де се, и ни-
јем као јаг ње пред они јем ко ји га стри же, 
та ко не отво ри уста сво ји јех. *Иса. 53,7.
33. У Ње го вом по ни же њу уки де се суд 

Ње гов. А род Ње гов ко ће ис ка за ти? Јер 
се Ње гов жи вот узи ма од зе мље.
34. Он да ушко пље ник од го во ри Фи ли пу 

и ре че: Мо лим те, за ко га ово го во ри про-
рок, или за се бе или за ко га дру го га?
35. А Фи лип отво рив ши уста сво ја, и по-

чев ши од *Пи сма ово га, про по вје ди му 
Је ван ђе ље Ису со во. *Лу ка 24,27.
36. Ка ко иђа ху пу тем до ђо ше на не ка кву 

во ду; и ре че ушко пље ник: Ево во де, шта 
бра ни ме ни да се кр стим?
37. (А Фи лип му ре че: Ако вје ру јеш од 

све га ср ца сво је га, мо жеш. А он од го ва-

ра ју ћи ре че: Вје ру јем да је Исус Хри стос 
Син Бо жиј).
38. И за по вје ди да ста ну ко ла, и си ђо ше 

оба на во ду, и Фи лип и ушко пље ник, и 
кр сти га.
39. А кад изи ђо ше из во де, Дух (Све ти па-

 де на ушко пље ни ка, а ан ђео) *Го спод њи узе 
Фи ли па, и ви ше га не ви дје ушко пље ник; 
не го оти де пу тем сво ји јем ра ду ју ћи се.

*1.О цар. 18,12.
40. А Фи лип се обре те у Азо ту; и про-

ла зе ћи про по ви је да ше Је ван ђе ље сви ма 
гра до ви ма, док не до ђе у Ће са ри ју.

Савлово обраћење и прва искуства 
у Дамаску и Јерусалиму. Петар 

исцјељује Енеју и васкрсава Тавиту.

9.А *Са вле још ди шу ћи при јет њом 
и смр ћу на уче ни ке Го спод ње 

при сту пи к по гла ва ру све ште нич ко ме,
*Дје ла 8,3.

2. И из мо ли у ње га по сла ни це у Да маск на 
збор ни це, ако ко га на ђе од ово га пу та, и 
љу де и же не све за не да до ве де у Је ру са лим.
3. А кад бје ше на пу ту и до ђе бли зу Да ма-

ска, ује дан пут оба сја га свје тлост с не ба,
4. И пад нув ши на зе мљу чу глас гдје му 

го во ри: Са вле, Са вле, за што ме го ниш?
5. А он ре че: Ко си ти, Го спо де? А Го спод 

ре че: Ја сам Исус, ко је га ти го ниш: (Те шко 
ти је про ти ву бо ди ла пра ћа ти се.
6. А он дрх ћу ћи од стра ха ре че: Го спо де, 

шта хо ћеш да чи ним? И Го спод му ре че:) 
Уста ни и уђи у град, па ће ти се ка за ти шта 
ти тре ба чи ни ти.
7. А љу ди ко ји иђа ху с њим ста ја ху и чу-

ђа ху се, јер чу ја ху глас, а не ви ђа ху ни ко га.
8. А Са вле уста од зе мље, и отво ре ни јем 

очи ма сво ји јем ни ко га не ви ђа ше. А они 
га узе ше за ру ку и уве до ше у Да маск.
9. И бје ше три да на сли јеп, и не је де, 

ни ти пи.
10. А у Да ма ску бје ше је дан уче ник, по 

име ну Ана ни ја, и ре че му Го спод у утва ри: 
Ана ни ја! А он ре че: Ево ме, Го спо де!
11. А Го спод му ре че: Уста ни и иди у 

ули цу ко ја се зо ве Пра ва, и тра жи у до му 
Ју ди ном по име ну Са вла Тар ша ни на; јер 
гле, он се мо ли Бо гу,
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12. И ви дје у утва ри чо вје ка, по име ну 
Ана ни ју, гдје уђе и мет ну ру ку на њ да 
про гле да. виђењу
13. А Ана ни ја од го во ри: Го спо де, ја чух 

од мно ги јех за то га чо вје ка ко ли ка зла по-
чи ни све ти ма Тво ји ма у Је ру са ли му;
14. И ов дје има власт од гла ва ра све ште-

нич ки јех да ве же све ко ји при зи ва ју име 
Тво је.
15. А Го спод му ре че: Иди, јер ми је он суд 

иза бра ни да из не се име Мо је пред не зна-
бо шце и ца ре ве и си но ве Изра и ље ве.
16. А Ја ћу му по ка за ти ко ли ко му ва ља 

по стра да ти за име Мо је.
17. И по ђе *Ана ни ја, и уђе у ку ћу, и мет-

нув ши ру ке на њ ре че: Са вле, бра те, Го-
спод Исус, ко ји ти се ја ви на пу ту ко ји-
јем си ишао, по сла ме да про гле даш и да 
се на пу ниш Ду ха Све то га. *Дје ла 22,12.
18. И од мах от па де од очи ју ње го ви јех 

као кр љушт, и од мах про гле да, и устав ши 
кр сти се.
19. И по што по је де окри је пи се; и би Са-

вле не ко ли ко да на с уче ни ци ма ко ји би-
ја ху у *Да ма ску. *Дје ла 26,20.
20. И од мах по збор ни ца ма про по ви је-

да ше Ису са да је Он Син Бо жиј.
21. А сви ко ји слу ша ху ди вља ху се и го-

во ра ху: Ни је ли ово онај што го ња ше у Је-
ру са ли му оне ко ји спо ми ња ху Име ово, и 
ов дје за то до ђе да их по ве за не во ди гла ва-
ри ма све ште нич ки јем.
22. А Са вле се већ ма си ља ше и з бу њи ва ше 

*Је вре је ко ји жи ве у †Да ма ску, до ка зу ју ћи 
да је ово Хри стос. *Дје ла 18,28. †Дје ла 9,27.
23. А кад се на вр ши по до ста да на, до го-

во ри ше се *Је вре ји да га уби ју. *Дје ла 23,12.
24. Али Са вле до зна де њи хов до го вор; а 

они чу ва ху вра та дан и ноћ да би га уби ли;
25. А уче ни ци га узе ше но ћу и спу сти ше 

пре ко зи да у *ко та ри ци. *2.Кор. 11,32.
26. А кад до ђе Са вле у *Је ру са лим, огле-

да  ше да се при би је уз уче ни ке; и сви га се 
бо ја ху, јер не вје ро ва ху да је уче ник.

*Дје ла 15,4.
27. А *Вар на ва га узе и до ве де к апо сто-

ли ма, и ка за им ка ко на пу ту ви дје Го-

спо да, и ка ко му го во ри, и ка ко у Да ма ску 
сло бод но про по ви је да име Ису со во.

*Дје ла 4,36.
28. И би ја ше с њи ма и ула зи у Је ру са лим 

и из ла зи и сло бод но про по ви је да ше име 
Го спо да Ису са.
29. И го во ра ше и пре пи ра ше се с Гр ци ма; 

а они гле да ху да га уби ју. хеленистима
30. А кад ра зу мје ше бра ћа, све до ше га у 

Ће са ри ју, и от пу сти ше у Тарс.
31. А цр кве по свој Ју де ји и Га ли ле ји и 

Са ма ри ји би ја ху на ми ру, и на пре до ва ху, 
и хо ђа ху у стра ху Го спод њем, и умно жа-
ва ху се утје хом Све то га Ду ха.
32. И до го ди се кад Пе тар оби ла жа ше 

све, да до ђе и к све ти ма ко ји жи вља ху у 
Ли ди.
33. И на ђе та мо јед но га чо вје ка по име ну 

Ене ју, ко ји већ осам го ди на ле жа ше на 
од ру, јер бје ше узет.
34. И ре че му Пе тар: Ене ја, ис цје љу је те 

*Исус Хри стос, уста ни и про стри сам 
се би. И од мах уста. *Мат. 8,3.
35. И ви дје ше га сви ко ји жи вља ху у Ли ди 

и у Са ро ну, и обра ти ше се ка *Го спо ду.
*Дје ла 9,42.

36. А у Јо пи бје ше јед на *уче ни ца, по 
име ну Та ви та, ко је зна чи Ср на, и она 
бје ше пу на до бри јех дје ла и ми ло сти ње 
што чи ња ше. *Јо ван 15,8.
37. И до го ди се у те да не да се она раз-

бо ље и умри је; он да је оку па ше и мет-
ну ше у гор њу со бу.
38. А бу ду ћи да је Ли да бли зу Јо пе, он да 

уче ни ци чув ши да је Пе тар у њој по сла ше 
два чо вје ка мо ле ћи га да не по жа ли тру да 
до ћи до њих.
39. А Пе тар устав ши оти де с њи ма, и кад 

до ђе, из ве до ше га у гор њу со бу и ску пи ше 
се око ње га све удо ви це пла чу ћи и по ка-
зу ју ћи кошуље и ха љи не што је ра ди ла 
Ср на, док је би ла с њи ма.
40. А Пе тар из гнав ши све на по ље кле че на 

ко ље на и по мо ли се Бо гу, и окре нув ши се к 
ти је лу ре че: Та ви та, уста ни. А она отво ри 
очи сво је, и ви дјев ши Пе тра сје де.
41. Пе тар пак пру жив ши јој ру ку по-

ди же је; и до звав ши све те и удо ви це, по-
ка за је жи ву.

У
ТЈЕХ

А
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42. И ово се раз гла си по свој Јо пи, и 
мно ги вје ро ва ше Го спо да.
43. И до го ди се да он оста мно го да на у 

*Јо пи у не ко га †Си мо на ко жа ра.
*Исус Н. 19,46. †Дје ла 10,6.

Корнилија и његов дом 
крштава апостол Петар.

10.А у Ће са ри ји бје ше је дан чо вјек 
по име ну Кор ни ли је, ка пе тан 

од че те ко ја се зва ше Та ли јан ска.
2. По бо жан и бо го бо ја зан са ци је ли јем 

до мом сво ји јем, ко ји да ва ше ми ло сти њу 
мно ги јем љу ди ма и мо ља ше се Бо гу без 
пре стан ка;
3. Он ви дје на ја ви у утва ри око де ве то га 

са ха та дана ан ђе ла Бо жи је га гдје си ђе к 
ње му и ре че му: Кор ни ли је!
4. А он по гле дав ши на њ и упла шив ши се 

ре че: Што је Го спо де? А он му ре че: Мо-
ли тве тво је и ми ло сти ње изи ђо ше пред 
Бо га;
5. И сад по шљи у Јо пу љу де и до зо ви Си-

мо на про зва но га Пе тра:
6. Он сто ји у не ко га Си мо на ко жа ра, ко је га 

је ку ћа код мо ра: Он ће ти ка за ти ри је чи ко-
ји ма ћеш се спа сти ти и сав дом твој.
7. И кад оти де ан ђео, ко ји го во ри Кор ни-

ли ју, до звав ши дво ји цу од сво ји јех слу гу 
и јед но га по бо жна вој ни ка од они јех ко ји 
му слу жа ху,
8. И ка зав ши им све по сла их у Јо пу.
9. А сју тра дан, кад они иђа ху пу тем и при-

бли жи ше се гра ду, изи ђе Пе тар у гор њу 
со бу да се по мо ли Бо гу у ше сти са хат.
10. И оглад ње, и шћа ше да је де; а кад му 

они го то вља ху, до живе виђење,
11. И ви дје не бо отво ре но и суд не ка кав 

гдје си ла зи на ње га, као ве ли ко плат но, 
за ве зан на че ти ри ро гља и спу шта се на 
зе мљу;
12. У ко ме би ја ху све че тво ро но жне жи-

во ти ње на зе мљи, и звје ри ње и бу би не и 
пти це не бе ске.
13. И по ста де *глас к ње му: Уста ни, Пе-

тре, по ко љи и по је ди. *Дје ла 11,7.
14. А Пе тар ре че: Ни по што, *Го спо де, јер 

ни кад не је дох што по га но или не чи сто.
*Је зек. 4,14.

15. И гле, *глас опет к ње му дру гом: Што 
је Бог очи стио, ти не по га ни. *Дје ла 11,9.
16. И ово би три пут, и суд се опет узе на 

не бо.
17. А кад се Пе тар у се би ди вља ше шта би 

би  ло виђење ко је ви дје, и гле, љу ди по  сла-
 ни од Кор ни ли ја, на пи тав ши и на шав ши 
дом Си мо нов ста до ше пред вра ти ма,
18. И зов нув ши пи та ху: Сто ји ли ов дје 

Си мон про зва ни Пе тар?
19. А док *Пе тар раз ми шља ше о виђењу, 

ре че му Дух: Ево три чо вје ка тра же те;
*Дје ла 15,7.

20. Не го уста ни и си ђи и иди с њи ма не 
пре ми шља ју ћи ни шта, јер их ја по слах.
21. А Пе тар си шав ши к љу ди ма по сла ни-

јем к се би од Кор ни ли ја ре че: Ево ја сам 
ко га тра жи те; што сте до шли?
22. А они ре ко ше: Кор ни ли је ка пе тан, *чо-

вјек пра ве дан и бо го бо ја зан, по знат код 
све га на ро да је вреј ско га, при мио је за по ви-
јест од ан ђе ла све то га да до зо ве те бе у свој 
дом и да чу је ри је чи од те бе. *Дје ла 22,12.
23. Он да их до зва уну тра и уго сти. А сју-

тра дан устав ши Пе тар по ђе с њи ма, и 
не ки од *бра ће ко ја бје ху у Јо пи по ђо ше 
с њим. *Дје ла 11,12.
24. И сју тра дан уђо ше у Ће са ри ју. А Кор-

ни ли је че ка ше их са звав ши род би ну 
сво ју и љу ба зне при ја те ље.
25. А кад Пе тар шћа ше да уђе, сре те га 

Кор ни ли је, и пад нув ши на но ге ње го ве 
по кло ни се.
26. И Пе тар га по ди же го во ре ћи: Уста ни, 

и ја сам чо вјек.
27. И с њим го во ре ћи уђе, и на ђе мно ге 

ко ји се би ја ху са бра ли.
28. И ре че им: Ви зна те ка ко је не при-

лич но чо вје ку Је вре ји ну дру жи ти се или 
до ла зи ти к ту ђи ну; али Бог ме ни по ка за 
да ни јед но га чо вје ка не зо вем по га на или 
не чи ста;
29. За то и без сум ње до ђох по зван. Пи-

там вас, да кле, за што по сла сте по ме не?
30. И Кор ни ли је ре че: Од че твр то га да на 

до ово га ча са (ја по стих), и у де ве ти са хат 
мо љах се Бо гу у сво јој ку ћи; и гле, чо вјек 
ста де пре да мном у ха љи ни сјај ној,
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31. И ре че: Кор ни ли је, усли ше на би мо-
ли тва тво ја и *ми ло сти ње тво је по ме-
ну ше се пред Бо гом. *Мат. 6,4.
32. По шаљи, да кле, у Јо пу и до зо ви Си-

мо на ко ји се зо ве Пе тар: Он сто ји у ку ћи 
Си мо на ко жа ра код мо ра, ко ји кад до ђе 
ка за ће ти.
33. Он да ја од мах по слах к те би; и ти си 

до бро учи нио што си до шао. Сад, да кле, 
ми сви сто ји мо пред Бо гом да чу је мо све 
што је те би од Бо га за по вје ђе но.
34. А Пе тар отво рив ши уста ре че: За и ста 

ви дим да Бог не гле да ко је ко;
35. Не го је у сва ком на ро ду онај ко ји Га се 

бо ји и тво ри прав ду мио Ње му.
36. Ри јеч што по сла си но ви ма Изра и ље-

ви јем, ја вља ју ћи мир по *Ису су †Хри сту, 
Он је ‡Го спод сви ма.

*Дје ла 2,22. †Еф. 1,20. ‡Иса. 57,19.
37. Ви зна те го вор ко ји је био по свој Ју-

де ји, по чев ши од Га ли ле је, по кр ште њу 
ко је про по ви је да Јо ван:
38. *Ису са из На за ре та ка ко га по ма за 

Бог Ду хом Све ти јем и си лом, ко ји про ђе 
чи не ћи до бро и ис цје љу ју ћи све ко је ђа во 
бје ше над вла дао; јер Бог би ја ше с Њим.

*Јо ван 3,2.
39. И ми смо свје до ци све му што учи ни 

у зе мљи ју деј ској и Је ру са ли му; ко је га и 
уби ше обје сив ши на др во.
40. Ово га Бог вас кр се тре ћи дан, и да де 

Му да се по ка же,
41. Не све му на ро ду не го на ма свје до-

ци ма на при јед из бра ни ма од Бо га, ко ји 
с Њим је до смо и пи смо по вас кр се ни ју 
Ње го вом из мр тви јех.
42. И за по вје ди нам да про по ви је да мо 

на ро ду и да свје до чи мо *да је Он на ре-
че ни од Бо га Су ди ја жи ви јем и мр тви јем.

*Дјела 17,31.
43. За ово свје до че сви про ро ци да ће име-

ном Ње го ви јем при ми ти опро ште ње *гри-
је ха сви ко ји Га вје ру ју. *Зах. 13,1; Јер. 31,34.
44. А док још Пе тар го во ра ше ове ри-

је чи, си ђе Дух Све ти на све ко ји слу ша ху 
ри јеч.
45. И уди ви ше се вјер ни из об ре за ња 

ко ји би ја ху до шли с Пе тром, ви де ћи да се 
и на не зна бо шце из ли дар Ду ха Све то га.

46. Јер их слу ша ху гдје го во ра ху је зи ке, и 
ве ли ча ху Бо га. Та да од го во ри Пе тар:
47. Еда мо же ко во ду за бра ни ти да се не 

кр сте они ко ји при ми ше Ду ха Све то га 
као и ми?
48. И за по вје ди им да се кр сте у име 

Ису са Хри ста. Та да га мо ли ше да оста не 
код њих не ко ли ко да на.

Петар оправдава свој сусрет са 
многобошцима. Ширење Јеванђеља до 

Антиохије. Име: Хришћани.
Старање за браћу у Јудеји.

11.А чу ше и апо сто ли и *бра ћа ко-
ји би ја ху у Ју де ји да и не зна-

бо шци при ми ше ри јеч Бо жи ју. *Дје ла 15,3.
2. И кад изи ђе Пе тар у Је ру са лим, пре пи-

ра ху се с њим ко ји би ја ху из об ре за ња,
3. Го во ре ћи: Ушао си к љу ди ма ко ји ни-

је су об ре за ни, и јео си с њи ма.
4. А Пе тар по чев ши ка зи ва ше им ре дом 

го во ре ћи:
5. Ја би јах у гра ду Јо пи на мо ли тви, и до-

живевши занос добих виђење, гдје си-
ла зи суд не ка кав као ве ли ко плат но на 
че ти ри ро гља и спу шта се с не ба, и до ђе 
до пре да ме. усхићење
6. По гле дав ши у њ опа зих и ви дјех че-

тво ро но жне животиње зе маљ ске, и звје-
ри ње и бу би не и пти це не бе ске.
7. А чух глас ко ји ми го во ри: Уста ни, Пе-

тре, по ко љи и по је ди.
8. А ја ре кох: Ни по што, Го спо де, јер ни-

шта по га но и не чи сто ни кад не уђе у уста 
мо ја.
9. А глас ми од го во ри дру гом с не ба го во-

ре ћи: Што је Бог очи стио ти не по га ни.
10. А ово би три пут; и узе се опет све на 

не бо.
11. И гле, од мах три чо вје ка ста ше пред 

ку ћом у ко јој би јах, по сла ни из Ће са ри је 
к ме ни.
12. А Дух ми ре че да идем с њи ма не пре-

ми шља ју ћи ни шта. А до ђо ше са мном и ово 
шест *бра ће, и уђо смо у ку ћу чо вје ко ву.

*Дје ла 10,23.
13. И ка за нам ка ко ви дје ан ђе ла у ку ћи 

сво јој ко ји је стао и ка зао му: По шаљи љу де 
у Јо пу и до зо ви Си мо на про зва но га Пе тра,
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14. Ко ји ће ти ка за ти ри је чи ко ји ма ћеш 
се спа сти ти и сав дом твој.
15. А кад ја по чех го во ри ти, си ђе Дух 

Све ти на њих, као и на нас у по чет ку.
16. Он да се опо ме нух ри је чи Го спод ње 

ка ко го во ра ше: *Јо ван је кр стио во дом, а ви 
ће те се кр сти ти Ду хом Све ти јем. *Лу ка 3,16.
17. Кад им, да кле, Бог да де јед нак дар 

као и на ма ко ји вје ру је мо Го спо да сво је га 
Ису са Хри ста, ко би јах ја да бих мо гао за-
бра ни ти Бо гу?
18. А кад чу ше ово, уму ко ше, и хва ља ху 

Бо га го во ре ћи: Да кле, и не зна бо шци ма 
Бог да де по ка ја ње за жи вот.
19. *А они што се ра си ја ше од не во ље ко ја 

по ста за Сте фа на, про ђо ше тја до Фи ни-
ки је и Ки пра и Ан ти о хи је, ни ко ме не го-
во ре ћи ри је чи до са ми јем Је вре ји ма.

*Дјела 8,1.
20. А не ки од њих би ја ху Ки пра ни и Ки-

рин ци, ко ји ушав ши у Ан ти о хи ју го во-
ра ху Гр ци ма про по ви је да ју ћи *Је ван ђе ље 
о Го спо ду Ису су. *Дје ла 8,35.
21. И бје ше ру ка Бо жи ја с њи ма; и мно го 

их вје ро ва ше и обра ти ше се ка *Го спо ду.
*Дје ла 9,35.

22. А до ђе ри јеч о њи ма до уши ју Цр кве 
ко ја бје ше у Је ру са ли му; и по сла ше *Вар-
на ву да иде тја до Ан ти о хи је; *Дје ла 9,27.
23. Ко ји до шав ши и ви дјев ши бла го дат 

Бо жи ју, об ра до ва се, и мо ља ше све да твр-
ди јем ср цем оста ну у Го спо ду;
24. Јер бје ше чо вјек благ и пун Ду ха Све-

тога и вје ре. И обра ти се мно ги на род ка 
*Го спо ду. *Дје ла 5,14.
25. Вар на ва пак изи ђе у *Тарс да тра жи Са-

вла; и кад га на ђе, до ве де га у Ан ти о хи ју.
*Дје ла 9,30.

26. И они се ци је лу го ди ну са ста ја ше он-
дје с Цр квом, и учи ше мно ги на род; и нај-
при је у Ан ти о хи ји на зва ше уче ни ке Хри-
шћа ни ма.
27. А у те да не си ђо ше из Је ру са ли ма 

про ро ци у Ан ти о хи ју.
28. И устав ши је дан од њих, по име ну 

*Агав, об ја ви глад ве ли ку ко ја шћа ше 

би ти по ва си о ном сви је ту; ко ја и би за 
Кла у ди ја ће са ра. *Дјела 21,10.
29. А од уче ни ка од ре ди сва ки ко ли ко 

ко ји мо га ше да по шљу у по моћ бра ћи 
ко ја жи вља ху у Ју де ји.
30. Ко је и учи ни ше по слав ши стар је ши-

на ма пре ко ру ке Вар на ви не и Са вло ве.

Јаковљева смрт. Петрово 
ослобођење. Иродова смрт.

12.У оно пак ври је ме по ди же 
Ирод цар ру ке да му чи не ке 

од Цр кве.
2. И по гу би Ја ко ва бра та Јо ва но ва ма чем.
3. И ви дјев ши да је то по во љи Је вре ји ма 

на ста ви да ухва ти и Пе тра, а би ја ху да ни 
при је сни јех хље бо ва, бесквасних
4. Ко је га ухва ти и ба ци у там ни цу, и пре-

да де га че тво ри ци че тврт ни ка вој нич-
ки јех да га чу ва ју, и ми шља ше га по Пас хи 
из ве сти пред на род. стража од 4 војника
5. И та ко Пе тра чу ва ху у там ни ци; а Цр-

ква мо ља ше се за ње га Бо гу без пре стан ка.
6. А кад шћа ше Ирод да га из ве де, ону 

ноћ спа ва ше Пе тар ме ђу дво ји цом вој-
ни ка, око ван у дво је ве ри ге, а стра жа ри 
пред вра ти ма чу ва ху там ни цу.
7. И гле, ан ђео Го спод њи при сту пи, и 

свје тлост оба сја по со би, и куц нув ши Пе-
тра у ре бра про бу ди га го во ре ћи: Уста ни 
бр же. И спа до ше му ве ри ге с ру ку.
8. А ан ђео му ре че: Опа ши се, и обуј обу-

 ћу сво ју. И учи ни та ко. И ре че му ан ђео: 
Обу ци ха љи ну сво ју, па хај де за мном.
9. И из и шав ши иђа ше за њим, и не зна-

ди ја ше да је то исти на што ан ђео чи ња ше, 
не го ми шља ше да ви ди утва ру.
10. А кад про ђо ше пр ву стра жу и дру гу 

и до ђо ше к вра ти ма гво зде ни јем ко ја во-
ђа ху у град, она им се са ма отво ри ше; и 
из и шав ши про ђо ше јед ну ули цу, и ан ђео 
од мах от сту пи од ње га.
11. И кад до ђе Пе тар к се би ре че: Сад 

за и ста ви дим да Бог по сла * ан ђе ла сво-
је га те ме из ба ви из ру ку Иро до ви јех и од 
све га че ка ња на ро да је вреј ско га. *Дан. 6,22.
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12. И раз ми слив ши до ђе ку ћи Ма ри је ма-
те ре *Јо ва на, ко ји се зва ше † Мар ко, гдје 
би ја ху мно ги са бра ни и мо ља ху се Бо гу.

*Дје ла 13,5. †2.Тим. 4,11.
13. А кад куц ну Пе тар у вра та од дво ра, 

при сту пи дје вој ка по име ну Ро да, да чу је.
14. И по знав ши глас Пе тров од ра до сти 

не отво ри вра та, не го утр ча и ка за да Пе-
тар сто ји пред вра ти ма.
15. А они јој ре ко ше: Је си ли ти лу да? А 

она по твр ђи ва ше да је та ко. А они го во-
ра ху: Ан ђео је ње гов.
16. А Пе тар јед на ко ку ца ше. А кад отво-

ри ше, ви дје ше га, и уди ви ше се.
17. А он мах нув ши на њих ру ком да ћу те, 

ка за им ка ко га Го спод из ве де из там ни це; 
и ре че: Ја ви те ово *Ја ко ву и †бра ћи. И из-
и шав ши оти де на дру го мје сто.

*Дје ла 21,18. †Дје ла 15,13.
18. А кад би дан, бје ше не ма ла бу на ме ђу 

вој ни ци ма, шта то би од Пе тра.
19. А кад га Ирод за и ска и не на ђе, он да 

ис пи та стра жа ре, и за по вје ди да их од-
ве ду; и из и шав ши из Ју де је у Ће са ри ју 
она мо жи вљаше.
20. Јер се Ирод ср ђа ше на Тир це и Си-

дон це. Али они јед но ду шно до ђо ше к 
ње му, и узев ши на сво ју ру ку Вла ста, по-
стељ ни ка ца ре ва, иска ху ми ра, јер се њи-
хо ве *зе мље хра ња ху од ње го ва цар ства.

дворског службеника  *Је зек. 27,17.
21. А у од ре ђе ни дан об у че се Ирод у цар-

ску ха љи ну, и сје дав ши на при је сто го во-
ра ше им;
22. А на род ви ка ше: Ово је глас Бо жиј, а 

не чо вје чиј.
23. Али ује дан пут уда ри га ан ђео Го-

спод њи; јер не да де сла ве Бо гу; и бу ду ћи 
из је ден од цр ва из дах ну.
24. А *ри јеч Бо жи ја ра сти ја ше и мно-

жа ше се. *Иса. 55,11.
25. А *Вар на ва и Са вле пре дав ши по моћ 

вра ти ше се из Је ру са ли ма у Ан ти о хи ју, 
узев ши са со бом и Јо ва на ко ји се зва ше 
Мар ко. *Дје ла 15,37.

Прво Павлово путовање међу 
многобошце. Проповијед о Јеванђељу
на Кипру и у Антиохији Писидијској.

13.А у Цр кви ко ја бје ше у *Ан ти-
о хи ји би ја ху не ки про ро ци 

и учи те љи, то јест: †Вар на ва и Си меун 
ко ји се зва ше Ни гар, и ‡ Лу ки је Ки ри нац, 
и Ма наил од га је ни с Иро дом че тво ро вла-
сни ком, и Са вле.

*Дје ла 14,26. †Дје ла 9,27. ‡Рим. 16,21.
2. А кад они слу жа ху Го спо ду и по шћа ху, 

ре че Дух Све ти: Од вој те ми Вар на ву и 
Са вла на дје ло на ко је их по звах.
3. Та да по стив ши и по мо лив ши се Бо гу 

мет ну ше ру ке на њих, и от пу сти ше их.
4. Ови, да кле, по сла ни од Ду ха Све то га 

си ђо ше у Се ле у ки ју, и одан де от пло ви ше 
у Ки пар.
5. И до шав ши у Са ла мин ја ви ше ри-

јеч Бо жи ју у збор ни ца ма је вреј ски ма; а 
има ху и Јо ва на слу гу. помоћника
6. А кад про ђо ше остр во тја до Па фа, 

на ђо ше не ка кво га чо вје ка вра ча ра и ла-
жна про ро ка, Је вре ји на, ко ме бје ше име 
Ва ри сус,
7. Ко ји бје ше с на мје сни ком Ср ђем Па-

влом, чо вје ком ра зум ни јем. Овај до-
звав ши Вар на ву и Са вла за и ска да чу је 
ри јеч Бо жи ју.
8. А Ели ма вра чар, јер то зна чи име ње-

го во, ста де им се су про ти ти, гле да ју ћи да 
од вра ти на мје сни ка од вје ре.
9. А Са вле ко ји се зва ше и Па вле, пун 

Ду ха Све то га по гле дав ши на њ,
10. Ре че: О на пу ње ни сва ко га лу кав ства 

и сва ке па ко сти, си не *ђа во љи, не при ја-
те љу сва ке прав де, зар не пре ста јеш ква-
ри ти пра ви јех пу те ва Го спод њи јех?

*1.Јов. 3,8.
11. И сад ето ру ке *Го спод ње на те, и да 

бу деш сли јеп да не ви диш сун ца за не ко 
ври је ме. И ује дан пут на па де на њ мрак и 
та ма, и пи па ју ћи тра жа ше во ђу. *2.Мој. 9,3.
12. Та да на мје сник, кад ви дје шта би, вје-

ро ва, ди ве ћи се на у ци Го спод њој.
13. А кад се *Па вле са сво ји јем дру штвом 

од ве зе из Па фа, до ђо ше у Пер гу Пам фи-
лиј ску; а Јо ван се одво ји од њих, и вра ти 
се у Је ру са лим. *Дје ла 15,38.
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14. А они оти шав ши из Пер ге до ђо ше у 
Ан ти о хи ју Пи си диј ску, и ушав ши у збор-
ни цу у дан су бот ни сје до ше.
15. А по чи та њу За ко на и Про ро ка по-

сла ше стар је ши не збор нич ке к њи ма го-
во ре ћи: Љу ди *бра ћо, ако је у ва ма ри јеч 
утје хе за на род, го во ри те. *Је вр. 13,22.
16. А Па вле устав ши и мах нув ши ру ком 

ре че: Љу ди Изра иљ ци и ко ји се Бо га бо-
ји те, чуј те.
17. Бог на ро да ово га иза бра оце на ше, и 

по ди же на род кад би ја ху до шља ци у зе-
мљи *ми сир ској, и ру ком ви со ком из ве де 
их из ње. *2.Мој. 14,8.
18. И до че тр де сет го ди на пре хра ни их у 

пу сти њи.
19. И за трв ши се дам на ро да у зе мљи ха-

наан ској на коц ке раз ди је ли им зе мљу 
њи хо ву.
20. И по том на че ти ри сто ти не и пе де-

сет го ди на *да де им су ди је до Са му и ла 
про ро ка. *Суд. 2,16.
21. И од та да иска ше ца ра, и да де им Бог 

Са у ла, си на Ки со ва, чо вје ка од ко ље на 
Ве ни ја ми но ва, за че тр де сет го ди на.
22. И укло нив ши ње га по ди же им Да-

ви да за *ца ра, ко ме и ре че свје до че ћи: 
На ђох Да ви да си на Је се је ва, †чо вје ка по 
ср цу мо је му, ко ји ће ис пу ни ти све во ље 
мо је. *Ос. 13,11. †1.Сам. 13,14.
23. Од ње го ва потомства по ди же Бог по 

обе ћа њу Изра и љу Спа са Ису са;
24. Кад Јо ван пред Ње го ви јем до ла ском 

про по ви је да кр ште ње по ка ја ња све му 
на ро ду Изра и ље ву.
25. И кад завр шава ше Јо ван те че ње 

сво је, го во ра ше: Ко ми сли те да сам ја, ни-
је сам ја; него ево иде за мном, ко ме ја ни-
је сам досто јан раз дри је ши ти ре ме на на 
обу ћи ње го вој.
26. Љу ди бра ћо, си но ви ро да Авра а мо ва, 

и ко ји се ме ђу ва ма Бо га бо је, ва ма се по-
сла ри јеч ово га спа се ни ја.
27. Јер они што жи ве у Је ру са ли му, и кне-

зо ви њи хо ви, не по зна ше Ово га и гла-
со ве про роч ке, ко ји се чи та ју сва ке Су-
бо те, осу див ши Га из вр ши ше.

28. И не на шав ши нијед не кри ви це смрт-
 не мо ли ше Пи ла та да Га по гу би.
29. И кад свр ши ше све што је пи са но за 

Ње га, *ски ну ше Га с др ве та и мет ну ше у 
гроб. *Мат. 27,59.
30. А Бог *вас кр се Га из мр тви јех. *Дје ла 2,32.
31. И *по ка зи ва се мно го да на они ма 

што из ла зи ше с Њим из Га ли ле је у Је ру-
са лим, ко ји су сад свје до ци Ње го ви пред 
на ро дом. *Дјела 1,3.
32. И ми вам ја вља мо обе ћа ње ко је би 

оце ви ма на ши ма да је ово Бог ис пу нио 
на ма, дје ци њи хо вој, по диг нув ши Ису са;
33. Као што је на пи са но и у дру гом псал-

 му: *Ти си мој Син, Ја те †да нас ро дих.
*Псал. 2,7.  †Је вр. 5,5.

34. А да Га из мр тви јех вас кр се да се ви ше 
не вра ти у тру хље ње ова ко ре че: *Да ћу 
вам Све ти њу Да ви до ву вјер ну. *Иса. 55,3.
35. За то и на дру гом мје сту го во ри: Не-

ћеш да ти да твој *Све тац ви ди тру хље ња.
*Псал. 16,10.

36. Јер Да вид по слу жив ши ро ду сво је му 
по во љи Бо жи јој умри је, и мет ну ше га 
код ота ца ње го ви јех, и ви дје тру хље ње.
37. А ко је га Бог по ди же не ви дје тру-

хље ња.
38. Та ко да вам је на зна ње, љу ди бра ћо, 

да се кро за Њ ва ма про по ви је да опро-
ште ње *гри је ха. *Зах. 13,1; Дан. 9,24.
39. И од све га, ода шта се не мо го сте 

оправ да ти у за ко ну Мој си је ву, оправ да ће 
се у Ње му сва ки ко ји вје ру је.
40. Гле дај те, да кле, да не до ђе на вас оно 

што је ка за но у *Про ро ци ма: *Авак. 1,5.
41. Ви ди те, не мар љи ви, и чу ди те се, и 

нек вас не ста не; јер Ја чи ним дје ло у да не 
ва ше, дјело ко је не ће те вје ро ва ти, ако вам 
ко ус ка зу је.
42. А кад из ла жа ху из збор ни це је вреј-

ске, мо ља ху не зна бо шци да им се ове ри-
је чи у дру гу Су бо ту го во ре.
43. А кад се са бор ра зи ђе, по ђо ше за Па-

влом и за Вар на вом мно ги од Је вре ја и 
по бо жни јех до шља ка; а они го во ре ћи 
им *свје то ва ху их да оста ну у бла го да ти 
Бо жи јој. *Дјела 11,23.
44. А у дру гу Су бо ту са бра се го то во сав 

град да чу ју ри је чи Бо жи је.

Б
Л

А
ГО

Д
А

Т



– 138 –

ДЈЕЛА АПОСТОЛСКА,  ГЛ.  13. 14.

45. А кад ви дје ше *Је вре ји на род, на пу-
ни ше се за ви сти, и го во ра ху про тив но 
ри је чи ма Па вло ви јем на су прот го во ре ћи 
и ху ле ћи. *Дје ла 14,2.
46. А Па вле и Вар на ва осло бо див ши се 

ре ко ше: *Ва ма је нај при је тре ба ло да се 
го во ри ри јеч Бо жи ја; али кад је од ба цу-
је те, и са ми се по ка зу је те да ни је сте до-
стој ни вјеч но га жи во та, ево се обр ће мо к 
не зна бо шци ма. *Мат. 10,6.
47. Јер нам та ко за по вје ди Го спод: *По-

ста вих те за ви дје ло не зна бо шци ма, да 
бу деш спа се ни је до са мо га кра ја зе мље.

*Иса.49,6.
48. А кад чу ше не зна бо шци, ра до ва ху 

се и сла вља ху ри јеч Бо жи ју, и вје ро ва ше 
ко ли ко их бје ше при пра вље но за жи вот 
вјеч ни.
49. И ри јеч се Бо жи ја раз но ша ше по свој 

око ли ни.
50. Али Је вре ји под го во ри ше по бо жне 

и по ште не же не и стар је ши не град ске те 
по ди го ше го ње ње на Па вла и Вар на ву, и 
ис тје ра ше их из сво је зе мље.
51. А они отре сав ши на њих прах са сво-

ји јех но гу до ђо ше у Ико ни ју.
52. А уче ни ци пу ња ху се ра до сти и Ду ха 

Све то га.

Павлов рад у Иконији, Листри и 
Дерви. Повратак у Антиохију.

14.У Ико ни ји пак до го ди се да они 
за јед но уђо ше о збор ни цу је-

вреј ску, и го во ра ху та ко да вје ро ва ве ли-
ко мно штво Је вре ја и * Гр ка. *Дје ла 17,4.
2. А Је вре ји ко ји не вје ро ва ху под бу-

ни ше и раз дра жи ше ду ше не зна бо жа ца 
на бра ћу.
3. Али они оста ше до ста вре ме на го во-

ре ћи сло бод но о Го спо ду, ко ји свје до ча ше 
ри јеч бла го да ти сво је и да ва ше те се тво-
ра ху зна ци и чу де са ру ка ма њи хо ви јем.
4. А мно штво град ско раз ди је ли се, и јед ни 

би ја ху с Је вре ји ма, а јед ни с апо сто ли ма.
5. А кад на ва ли ше и не зна бо шци и Је-

вре ји са сво ји јем по гла ва ри ма да им до-
са де и ка ме њем да их по би ју,
6. Они до знав ши по бје го ше у гра до ве 

лика он ске, у Ли стру и у Дер ву и у око-
ли ну њи хо ву.

7. И она мо про по ви је да ху Је ван ђе ље.
8. И је дан чо вјек у Ли стри сје ђа ше не мо-

ћан у но га ма, и бје ше хром од утро бе ма-
те ре сво је, и не бје ше ни кад хо дио.
9. Овај слу ша ше Па вла гдје го во ри. Па-

вле погле дав ши на њ и ви дјев ши да вје-
ру је да ће оздра ви ти,
10. Ре че ве ли ки јем гла сом: Те би го во рим 

у име Го спо да Ису са Хри ста, уста ни на 
сво је но ге упра во. И ско чи, и хо ђа ше.
11. А кад ви дје на род шта учи ни Па вле, 

по ди го ше глас свој го во ре ћи ли ка он ски: 
*Бо го ви на чи ни ше се као љу ди, и си ђо ше 
к на ма. *Дјела 28,6.
12. И на зи ва ху Вар на ву Ју пи те ром, а 

Па вла Мер ку ри јем, јер он упра вља ше 
ри јеч ју. Зевсом  Хермесом
13. А све ште ник Ју пи те ра ко ји бје ше 

пред гра дом њи хо ви јем до ве де јун це, и 
до не се ви јен це пред вра та, и с на ро дом 
шћа ди ја ше да при не се жр тву. Зевса
14. А кад чу ше апо сто ли, Вар на ва и Па-

вле, раз дри је ше ха љи не сво је, и ско чи ше 
ме ђу на род ви чу ћи и го во ре ћи:
15. Љу ди! шта то чи ни те? И ми смо као 

и ви смрт ни љу ди, ко ји вам про по ви је-
да мо Је ван ђе ље да се од ови јех ла жни-
јех ства ри обра ти те к Бо гу жи во ме, ко ји 
ство ри *не бо и †Зе мљу и мо ре и све што 
је у њи ма; *От кр. 14,7. †Јак. 5,17.
16. Ко ји у про шав ши јем на ра шта ји ма 

бје ше пу стио све на ро де да иду сво ји јем 
пу те ви ма:
17. И опет не оста ви се бе не по свје до-

че на, чи не ћи до бро, да ју ћи нам с не ба 
*дажд и годи не род не, пу не ћи ср ца на ша 
је лом и ве се љем. *3.Мој. 26,4.
18. И ово го во ре ћи је два уста ви ше на-

род да им не при но се жр тве, не го да иде 
сва ки сво јој ку ћи. А док они жи вља ху он-
дје и уча ху,
19. До ђо ше из Ан ти о хи је и из Ико ни је 

не ка кви *Је вре ји, (и кад се они пре пи-
ра ху сло бод но, под го во ри ше на род да их 
оду  ста ну, го во ре ћи да ни шта пра во не го-
во ре, не го све ла жу). И под го во рив ши на-
род за су ше Па вла ка ме њем и из ву ко ше га 
из гра да ми сле ћи да је мр тав. *Дје ла 13,45.
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20. А кад га оп ко ли ше уче ни ци ње го ви, 
уста де и уђе у град, и сју тра дан изи ђе с 
Вар на вом у Дер ву.
21. И про по вје див ши Је ван ђе ље гра ду 

оно ме и на у чив ши мно ге вра ти ше се у 
Ли стру и Ико ни ју и Ан ти о хи ју
22. Утвр ђу ју ћи ду ше уче ни ка и свје ту ју ћи 

их да оста ну у вје ри, и да нам кроз мно ге 
не во ље ва ља ући у цар ство Бо жи је.
23. И по ста вив ши им стар је ши не по 

*сви јем цр ква ма, и по мо лив ши се Бо гу 
с по стом, пре да до ше их †Го спо ду ко га 
вје ро ва ше. *Ти ту 1,5. †Дје ла 1,24.
24. И про шав ши Пи си ди ју до ђо ше у 

Пам фи ли ју.
25. И го во рив ши ри јеч Го спод њу у Пер ги 

си ђо ше у Ата ли ју.
26. И одан де от пло ви ше у *Ан ти о хи ју, 

ода кле би ја ху пре да ни бла го да ти Бо жи-
јој на дје ло ко је свр ши ше. *Дје ла 13,1.
27. А кад до ђо ше и са бра ше *Цр кву, ка за ше 

све шта учи ни Бог с њи ма, и ка ко отво ри 
не зна бо шци ма вра та вје ре. *Дје ла 15,4.
28. И оста ше он дје не ма ло вре ме на с 

уче ни ци ма.

Сабор апостолски и одлука да 
се обраћенијем многобошцима 
не намеће јарам Закона. Друго 

проповједничко Павлово путовање.

15.И не ки си шав ши из Ју де је уча ху 
бра ћу: Ако се не обре же те по 

оби ча ју Мој си је ву, не мо же те се спа сти.
2. А кад по ста ра спра, и Па вле и Вар на ва 

не ма ло се пре пи ра ше с њи ма, од ре ди ше 
да Па вле и Вар на ва и дру ги не ки од њих 
иду го ре к апо сто ли ма и стар је ши на ма у 
Је ру са лим за ово пи та ње.
3. А они он да спре мље ни од Цр кве, про-

ла жа ху кроз Фи ни ки ју и Са ма ри ју ка зу-
ју ћи о обра ће њу не зна бо жа ца, и чи ња ху 
ве ли ку ра дост свој бра ћи.
4. А кад до ђо ше у Је ру са лим, при ми их 

Цр ква и апо сто ли и стар је ши не, и ка за ше 
све што учи ни Бог с њи ма, и ка ко отво ри 
не зна бо шци ма вра та вје ре.
5. Он да уста ше не ки од је ре си фа ри сеј-

ске ко ји би ја ху вје ро ва ли, и го во ра ху да 
их ва ља об ре за ти, и за по вје ди ти да др же 
за кон Мој си јев.

6. А апо сто ли и стар је ши не са бра ше се 
да из ви де ову ри јеч.
7. И по мно гом ви је ћа њу уста Пе тар и 

ре че: Љу ди бра ћо, ви зна те да Бог од пр-
ви јех да на иза бра из ме ђу нас да из мо ји-
јех уста чу ју не зна бо шци ри јеч Је ван ђе ља 
и да вје ру ју.
8. И Бог, ко ји по зна је ср ца, по свје до чи 

им и да де им Ду ха Све то га као и на ма,
9. И не по ста ви ни ка кве раз ли ке ме ђу 

на ма и њи ма, очи стив ши вје ром ср ца 
њи хо ва.
10. Сад, да кле, шта ку ша те Бо га, и хо ће те да 

мет не те уче ни ци ма * ја рам на врат, ко је га 
ни оце ви на ши ни ми мо го смо по ни је ти?

*Гал. 5,1.
11. Не го вје ру је мо да ће мо се спа сти *бла-

го да ћу Го спо да Ису са Хри ста као и они.
*Рим. 3,24.

12. Он да уму че све мно штво, и слу ша ху 
Вар на ву и Па вла ко ји при по ви је да ху ко-
ли ке зна ке и чу де са учи ни Бог међу не-
зна бо шци ма пре ко њих.
13. А кад они уму ко ше, од го во ри Ја ков 

го во ре ћи: Љу ди *бра ћо, по слу шај те ме не.
*Дје ла 12,17.

14. Си мон ка за ка ко Бог нај при је по хо ди 
и при ми из не зна бо жа ца на род к име ну 
сво је му.
15. И с ови јем се подуда ра ју ри је чи про-

ро ка, као што је на пи са но:
16. По том ћу се вра ти ти, и са зи да ћу дом 

*Да ви дов, ко ји је пао, и ње го ве раз ва ли не 
по пра ви ћу, и по диг ну ћу га, *Амос 9,11.
17. Да по тра же Го спо да оста ли љу ди и 

сви на ро ди у ко ји ма се име Мо је спо ме ну, 
го во ри Го спод ко ји тво ри све ово.
18. Бо гу су по зна та од по ста ња сви је та 

сва дје ла Ње го ва;
19. За то ја ве лим да се не ди ра у не зна бо-

шце ко ји се обра ћа ју Бо гу;
20. Не го да им се за по вје ди да се чу ва ју 

од *при ло га идол ски јех и од †блуда и од 
уда вље но га и од кр ви, (и што њи ма ни је 
ми ло дру ги ма да не чи не).

*1.Мој. 35,2; 2.Мој. 20,3.23; Језек 20,30; 1.Кор. 8,1; 
Откр. 2,14.20; 9,20.21; †1.Кор. 6,9.18; Гал. 5,19; Еф. 5,3.
21. Јер Мој си је има од ста ри јех вре-

ме на у сви јем гра до ви ма оне ко ји га 
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про по ви је да ју, и по збор ни ца ма чи та 
се сва ке Су бо те. синагогама
22. Та да на ђо ше за до бро *апо сто ли и стар-

је ши не са свом Цр квом да из бе ру из ме ђу 
се бе дво ји цу и да их по шљу у Ан ти о хи ју с 
Па влом и Вар на вом, †Ју ду ко ји се зва  ше 
‡Вар са ва, и Си лу, љу де зна ме ни те ме ђу 
бра ћом. *Дје ла 15,6. †Дје ла 15,27. ‡Дје ла 1,23.
23. И на пи са ше ру ка ма сво ји ма ово: 

Апо сто ли и *стар је ши не и бра ћа по здра-
вља ју бра ћу ко ја су по Ан ти о хи ји и Си-
ри ји и Ки ли ки ји што су од не зна бо жа ца.

*Дје ла 15,6.
24. Бу ду ћи да ми чу смо да *не ки од нас 

из и шав ши сме то ше вас ри је чи ма, и ра-
сла би ше ду ше ва ше го во ре ћи вам да се 
об ре зу је те и да др жи те За кон, ко ји ма ми 
не за по вје ди смо; *Дјела 15,1.
25. За то на ђо смо за до бро ми јед но ду-

шно са бра ни иза бра не љу де по сла ти 
ва ма с љу ба зни јем на ши јем Вар на вом и 
Па влом,
26. С љу ди ма ко ји су пре да ли *ду ше сво је 

за име †Го спо да на ше га Ису са Хри ста.
*Суд. 5,18. †Фил. 2,29.

27. По сла смо, да кле, Ју ду и Си лу, ко ји ће 
то и ри је чи ма ка за ти.
28. Јер на ђе за до бро Све ти Дух и ми да 

ни ка кви јех те го ба ви ше не ме ће мо на вас 
осим ови јех по треб ни јех:
29. Да се чу ва те од при ло га идол ски јех 

и од кр ви и од уда вље но га и од блуда, (и 
што не ће те да се чи ни ва ма не чи ни те 
дру ги ма); од че га, ако се чу ва те, до бро 
ће те чи ни ти. Бу ди те здра ви.
30. А кад их опре ми ше, до ђо ше у Ан ти-

о хи ју, и са брав ши на род пре да ше по сла-
ни цу.
31. А кад про чи та ше, об ра до ва ше се 

утје си.
32. А Ју да и Си ла, ко ји и *про ро ци би-

ја ху, мно ги јем ри је чи ма утје ши ше бра ћу 
и утвр дише. *Дје ла 13,1.
33. И по што боравише она мо не ко ври-

је ме, от пу сти ше их бра ћа с ми ром к апо-
сто ли ма.
34. Но Си ла на ђе за до бро да оста не 

она мо, а Ју да се вра ти у Је ру са лим.

35. А Па вле и *Вар на ва жи вља ху у Ан ти-
о хи ји и уча ху и про по ви је да ху ри јеч Го-
спод њу с мно ги ма дру ги јем. *Дје ла 13,1.
36. А по сли је не ко ли ко да на ре че Па вле 

Вар на ви: Хај де да се вра ти мо и оби ђе мо 
бра ћу по сви јем гра до ви ма по ко ји ма 
про по ви је да смо ри јеч Го спод њу ка ко 
жи ве.
37. А Вар на ва шћа ше да узму са со бом 

*Јо ва на про зва но га †Мар ка.
*Дје ла 12,12. †Кол. 4,10.

38. *Па вле пак го во ра ше: Оно га ко ји је 
оду стао у Пам фи ли ји и ни је ишао с на ма 
на дје ло на ко је смо би ли од ре ђе ни, да не 
узи ма мо са со бом. *Дје ла 13,13.
39. Та ко по ста де ра спра да се они раз-

дво ји ше, и Вар на ва узев ши Мар ка от-
пло ви у Ки пар.
40. А Па вле иза брав ши Си лу изи ђе пре-

дан *бла го да ти Бо жи јој од бра ће.
*Дје ла 14,26.

41. И про ла жа ше кроз Си ри ју и Ки ли-
ки ју утвр ђу ју ћи Цр кве.

Павле прихвата Тимотија и преноси 
Јеванђеље из Азије у Европу. 

Његови доживљаји у Филиби: Лидија 
и тамничар вјерују Господа.

16.До ђе пак у *Дер ву и у †Ли стру, 
и гле, он дје бје ше не ки уче-

ник, по име ну ‡Ти мо ти је, син не ке же не 
Је вреј ке ко ја вје ро ва ше, а оца Гр ка;

*Дје ла 14,6. †2.Тим. 3,11. ‡Дје ла 19,22.
2. За ње га до бро свје до ча ху бра ћа ко ја 

би ја ху у Ли стри и у Ико ни ји.
3. Ово га на ми сли Па вле да узме са со бом; 

и узе га, и об ре за због Је вре ја ко ји би ја ху 
у они јем мје сти ма, јер сви зна ди ја ху оца 
ње го ва да бје ше Грк.
4. И кад про ла жа ху по гра до ви ма, пре-

да ва ше им да др же уред бе ко је уре ди ше 
апо сто ли и стар је ши не у Је ру са ли му.
5. А Цр кве се утвр ђи ва ху у вје ри, и сва ки 

дан би ва ше их ви ше.
6. А кад про ђо ше Фри ги ју и га ла тиј ску 

зе мљу, за бра ни им Дух Све ти го во ри ти 
ри јеч у Ази ји.
7. А кад до ђо ше у Ми си ју шћа ди ја ху да 

иду у Ви ти ни ју, и Дух не да де.
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8. А кад про ђо ше Ми си ју, си ђо ше у Тро а ди.
9. И Па влу се ја ви утва ра но ћу: Бје ше је-

дан чо вјек из Ма ке до ни је, и ста ја ше мо-
ле ћи га и го во ре ћи: До ђи у Ма ке до ни ју и 
по мо зи нам. виђење
10. А кад ви дје утва ру, од мах гле да смо 

да изи ђе мо у *Ма ке до ни ју, до знав ши да 
нас Го спод по зва да им про по ви је да мо 
Је ван ђе ље. *2.Кор. 2,13.
11. А кад се од ве зо смо из Тро а де, до ђо-

смо у Са мо трак, и сју тра дан у Не а пољ,
12. А одан де у *Фи ли бу, ко ја је пр ви град 

зе мље Ма ке до ни је, на се ље рим ско; и у оном 
гра ду оста смо не ко ли ко да на. *Фил. 1,1.
13. А у дан су бот ни изи ђо смо из гра да к 

во ди гдје бје ше бо го мо ља; и сје дав ши го-
во ри смо же на ма ко је се би ја ху са бра ле.
14. И јед на бо го бо ја зна же на, по име ну 

Ли  ди ја, из гра да ти ја тир ско га, ко ја про да-
ва  ше скер лет, слу ша ше: И *Го спод отво ри 
ср це ње зи но да па зи на ри је чи Па вло ве.

светлоцрвена боја  *Иса. 50,5.
15. А кад се кр сти она и ку ћа ње зи на, 

мо ља ше нас го во ре ћи: Ако ми сли те да ја 
вје ру јем Го спо да, уђи те у мо ју ку ћу и жи-
ви те. И на тје ра нас.
16. А до го ди се кад иђа смо на мо ли тву да 

нас сре тне јед на ро би ња ко ја има ше дух 
по га ђач ки и вра ча ју ћи до но ша ше ве ли ки 
до би так сво ји јем го спо да ри ма.
17. Ова по ђе за Па влом и за на ма, и ви-

ка ше го во ре ћи: Ови су љу ди слу ге Бо га 
нај ви ше га, ко ји ја вља ју на ма пут спа се-
ни ја.
18. И ова ко чи ња ше мно го да на. А кад 

се Па влу до са ди, окре ну се и ре че ду ху: 
За по ви је дам ти име ном Ису са Хри ста, 
изи ђи из ње. И изи ђе у тај час.
19. А кад ви дје ше ње зи ни го спо да ри да 

изи ђе нада њи хо ва до бит ка, узе ше Па-
вла и Си лу и од ву ко ше их на па зар ка 
кне зо ви ма. трг
20. И до ве дав ши их к вој во да ма, ре ко ше: 

Ови су љу ди Је вре ји, *и му те по на ше му 
гра ду, *1.О цар. 18,17.
21. И про по ви је да ју оби ча је ко ји јех на ма 

не ва ља при ма ти ни тво ри ти, јер смо Ри-
мља ни.

22. И сле же се на род на њих, и вој во де 
из дри је ше им ха љи не, и за по вје ди ше да 
их ши ба ју.
23. И по што их здра во из би ше ба ци ше 

их у *там ни цу, и за по вје ди ше там ни ча ру 
да их до бро чу ва. *2.Кор. 11,23.
24. При мив ши та к ву за по ви јест, он их 

ба ци у нај до њу *там ни цу и но ге им мет ну 
у кла де. *Јер. 20,2.
25. А у по но ћи би ја ху Па вле и Си ла на мо-

ли тви и хва ља ху Бо га; а су жњи их слу ша ху.
26. А ује дан пут та ко се вр ло за тре се *зе-

мља да се по мје сти те мељ там нич ки; и од-
мах се отво ри ше сва вра та и сви ма спа-
до ше око ви. *Мат. 28,2.
27. А кад се про бу ди *там ни чар и ви дје 

отво ре на вра та там нич ка, из ва ди нож и 
шћа ше да се уби је, ми сле ћи да су по бје-
гли су жњи. *Дје ла 16,36.
28. А Па вле по ви ка јаким гласом: Не чи ни 

се би зла ни ка ква, јер смо ми сви ов дје.
29. А он за и скав ши сви је ћу уле тје и 

дрхћу ћи при па де к Па влу и Си ли;
30. И из ве дав ши их на по ље ре че: Го-

спо до, шта ми тре ба чи ни ти да се спа сем?
31. А они ре ко ше: Вје руј Го спо да Ису са 

Хри ста и спа шћеш се ти и сав дом твој.
32. И ка за ше му ри јеч Го спод њу, и сви ма 

ко ји су у до му ње го ву.
33. И узе их у онај са хат но ћи и опра им 

ра не; и кр сти се он и сви ње го ви од мах.
34. И уве дав ши их у свој дом по ста ви тр-

пе зу, и ра до ва ше се са сви јем до мом сво-
ји јем што вје ро ва Бо га.
35. А кад би дан, по сла ше вој во де слуге 

го во ре ћи: Пу сти те ова два чо вје ка.
36. А там ни чар ка за ри је чи ове Па влу: 

По сла ше вој во де да се пу сти те; сад, да кле, 
изи ђи те и иди те с ми ром.
37. А *Па вле ре че њи ма: Из бив ши нас 

пред на ро дом без су да, љу де Ри мља не, ба-
ци ше у там ни цу: И сад хо ће тај но да нас 
пу сте? Ни је та ко, не го са ми не ка до ђу и 
из ве ду нас. *Дје ла 22,25.
38. А слуге ка за ше вој во да ма ове ри је чи; 

и упла ши ше се кад чу ше да су *Ри мља ни;
*Дје ла 22,29.
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39. И до шав ши умо ли ше их и из ве до ше, 
мо ле ћи да изи ђу из гра да.
40. А кад изи ђо ше из там ни це, до ђо ше к 

Ли ди ји, и ви дјев ши *бра ћу утје ши ше их, 
и оти до ше. *Лу ка 22,32.

Павле проповиједа у Солуну, 
Верији и Атини.

17.Про шав ши пак Ам фи пољ и 
Апо ло ни ју до ђо ше у Со лун, 

гдје бје ше збор ни ца је вреј ска. синагога
2. И Па вле по оби ча ју сво ме уђе к њи ма, и 

три Су бо те раз го ва ра се с њи ма из Пи сма,
3. По ка зу ју ћи и до ка зу ју ћи им да је тре-

ба ло Хри стос да по стра да и вас кр сне из 
мр тви јех, и да овај Исус ко је га ја, ре че, 
про по ви је дам ва ма, јест Хри стос.
4. И не ки од њих вје ро ва ше, и при ста ше 

с Па влом и са Си лом, и од по бо жни јех 
Гр ка мно штво ве ли ко, и од же на го спод-
ски јех не ма ло.
5. Али твр до вра ти Је вре ји за ви ђа ху, и 

узев ши не ке зле љу де од про сто га на ро да, 
и са брав ши че ту, уз бу ни ше по гра ду, и 
на па до ше на ку ћу Ја со но ву, и тра жа ху да 
их из ве ду пред на род.
6. А кад њих не на ђо ше, по ву ко ше Ја со на 

и не ке од бра ће пред стар је ши не град ске 
ви чу ћи: Ови што за му ти ше ва си о ни сви-
јет до ђо ше и ов дје,
7. Ко је Ја сон при ми; и ови сви ра де про-

тив ће са ре ви јех за по ви је сти, го во ре ћи да 
има дру ги цар, Исус.
8. И сму ти ше на род и стар је ши не град-

ске ко ји ово чу ше.
9. Али кад их Ја сон и оста ли за до во љи ше 

од го во ром, пу сти ше их.
10. А *бра ћа од мах но ћу опра ви ше Па вла 

и Си лу у Ве ри ју. До шав ши она мо уђо ше у 
збор ни цу је вреј ску. *Дје ла 17,14.
11. Ови пак би ја ху пле ме ни ти ји од они-

јех што жи ве у Со лу ну; они при ми ше ри-
јеч са сви јем ср цем, и сва ки дан ис тра жи-
ва ху по Пи сму је ли то та ко.
12. Та ко вје ро ва ше мно ги од њих, и од по-

ште ни јех грч ки јех же на и од љу ди не ма ло.
13. А кад ра за бра ше Је вре ји со лун ски да 

Па вле у Ве ри ји про по вје да ри јеч Бо жи ју, 

дођо ше и она мо те уз ди го ше и по бу ни ше 
на род.
14. А бра ћа он да од мах опра ви ше Па-

вла да иде у при мор је; а Си ла и Ти мо ти је 
оста ше он дје.
15. А пра ти о ци до ве до ше *Па вла до 

Ати не; и при мив ши за по ви јест за Си лу и 
Ти мо ти ја да до ђу к ње му што бр же, вра-
ти ше се. *Дје ла 18,5.
16. А кад их Па вле че ка ше у Ати ни, раз-

дра жи се дух ње гов у ње му гле да ју ћи град 
пун идо ла; узбуди
17. И пре пи ра ше се с Је вре ји ма и бо го-

бо ја зни ма у збор ни ци, и на па за ру сва ки 
дан с они ма с ко ји ма се сусрета ше.
18. А не ки од епи ку ро ва ца и од сто јич ки-

јех му д ра ца пре пи ра ху се с њим; и јед ни 
го во ра ху: Шта хо ће овај бес по сли ца? А 
дру ги: Ви ди се као да хо ће но ве бо го ве да 
про по ви је да. Јер им про по ви је да ше Је-
ван ђе ље о Ису су и о вас кр се ни ју.
19. Па га узе ше и од ве до ше на Аре о паг 

го во ре ћи: Мо же мо ли ра зу мје ти ка ква је 
та но ва на у ка што ти ка зу јеш?
20. Јер не што но во ме ћеш у на ше уши; 

хо ће мо, да кле, да ви ди мо шта ће то би ти.
21. А Ати ња ни сви и пут ни ци из дру ги-

јех зе ма ља не би ја ху ни за што дру го не го 
да што но во ка зу ју или слу ша ју.
22. А Па вле став ши на сред Аре о па га 

ре че: Љу ди Ати ња ни, по све му вас ви дим 
да сте вр ло по бо жни; место за судске седнице
23. Јер про ла зе ћи и мо тре ћи ва ше све ти ње 

на ђох и ол тар на ко ме бје ше на пи са но: Бо гу 
Не по зна то ме. Ко је га, да кле, не зна ју ћи по-
шту је те Оно га вам ја про по ви је дам.
24. Бог ко ји је ство рио сви јет и све што је 

у ње му, Он бу ду ћи го спо дар *Не ба и †Зе-
мље, не жи ви у ру ко тво ре ни јем ‡цр ква ма,

*Мат. 11,25. †Дје ла 14,15. ‡Дје ла 7,48.
25. Ни ти при ма уга ђа ња од ру ку чо вје-

чи јих, као да би Оно ме тре ба ло што ко ји 
сам да је сви ма жи вот и ди ха ње и све.
26. И учи нио је да од јед не кр ви сав 

род чо вје чиј жи ви по све му ли цу зе маљ-
ско ме, и *по ста вио је на при јед од ре ђе на 
вре ме на и ме ђе њи хо во га жи вље ња:

човјека  *О Јо ву 14,5.  настањења
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27. Да тра же *Го спо да, не би ли Га ба рем 
опи па ли и на шли, прем да ни је да ле ко ни 
од јед но га од нас; *Јер. 23,24.
28. Јер кроз Ње га жи ви мо, и ми че мо се, и 

је смо; као што и не ки од ва ши јех пје ва ча 
ре ко ше: Јер смо и род Ње гов.
29. Кад смо, да кле, род Бо жиј, *не тре ба 

да ми сли мо да је Бо жан ство као ико не 
злат не или сре бр не или ка ме не, ко је су 
љу ди мај стор ски на чи ни ли по сми шља њу 
сво ме. *Иса. 40,18.  творевине
30. Не гле да ју ћи, да кле, Бог на вре ме на 

не зна ња, сад за по ви је да сви ма љу ди ма 
сву да да се по ка ју;
31. Јер је по ста вио дан у ко ји ће су ди ти 

ва си о но ме сви је ту по прав ди пре ко чо-
вје ка ко га од ре ди, и да де сви ма вје ру вас-
кр снув ши Га из мр тви јех.
32. А кад чу ше за вас кр се ни је из мр тви-

јех, он да се јед ни ру га ху; а јед ни ре ко ше: 
Да те чу је мо опет о том.
33. Та ко Па вле оти де из ме ђу њих.
34. А не ки љу ди при ста ше уза њ и вје-

ро ва ше; ме ђу ко ји ма бје ше и Дио ни си је 
Аре о па гит ски, и же на по име ну Да ма ра, 
и дру ги с њи ма.

Павле у Коринту, одакле се преко 
Ефеса враћа у Јерусалим и Антиохију. 
Полази на свој трећи проповједнички 

пут. Аполо у Ефесу.

18.А по том се од лу чи Па вле од 
Ати не и до ђе у Ко ринт,

2. И на ђе јед но га Је вре ји на, по име ну 
*Аки лу, ро дом из Пон та, ко ји бје ше ско ро 
до шао из Та ли јан ске са же ном сво јом 
При ски лом, јер бје ше за по вје дио Кла у-
ди је да сви Је вре ји иду из Ри ма, и до ђе к 
њи ма. *Рим. 16,3.
3. И бу ду ћи да бје ше оно га истог за на та, 

оста код њих да ради, јер би ја ху ћи ли-
мар ског за на та. израђивали су шаторе
4. А расправља ше се у збор ни ца ма сва ке 

Су бо те, и над го ва ра ше Је вре је и Гр ке.
5. И кад си ђо ше из Ма ке до ни је Си ла и 

Ти мо ти је, Па вле се посвети свје до чењу 
Је вре ји ма да је Исус Хри стос.
6. А кад се они про ти вља ху и ху ља ху, 

отресе ха љи не сво је и ре че им: Крв ва ша 

на ва ше гла ве; ја сам чист, од сад идем у 
не зна бо шце.
7. И оти шав ши одан де до ђе у ку ћу не ко га 

по име ну Ју ста, ко ји по што ва ше Бо га, и 
ко је га ку ћа бје ше крај збор ни це.
8. А Крисп, стар је ши на збор нич ки, вје-

ро ва Го спо да са сви јем до мом сво ји јем; и 
од Ко рин ћа на мно ги ко ји слу ша ху вје ро-
ва ше и кр сти ше се.
9. А Го спод ре че Па влу но ћу у утва ри: Не 

бој се, не го го во ри, и да не ућу тиш;
10. Јер сам Ја с то бом, и ни ко се не ће усу-

ди ти да ти што учи ни; јер Ја имам ве ли ки 
на род у ово ме гра ду.
11. И он борави он дје го ди ну и шест мје-

се ци уче ћи их ри је чи Бо жи јој.
12. А кад бје ше Га лион на мје сник у Аха ји, 

на па до ше Је вре ји јед но ду шно на Па вла и 
до ве до ше га на суд,
13. Го во ре ћи: Овај на го ва ра љу де да по-

шту ју Бо га про тив за ко на.
14. А кад *Па вле шћа ше да отво ри уста, 

ре че Га лион Је вре ји ма: Да је ка ква не-
прав да би ла или зло дје ло, по ду жно сти 
по слу шао бих вас, о Је вре ји! *Дје ла 25,19.
15. Али кад су пре пи ра ња за ри је чи и за 

име на и за за кон ваш, гле дај те са ми; јер ја 
су ди ја то ме не ћу да бу дем.
16. И иза гна их из суд ни це.
17. Он да сви Гр ци ухва ти ше *Со сте на, стар-

је ши ну збор нич ко га, и би ше га пред суд-
ни цом; и Га лион ни је за то ни шта ма рио.

*1.Кор. 1,1.
18. А Па вле оста још по за ду го, и опро-

стив ши се с бра ћом от пло ви у Си ри ју и с 
њи ме При ски ла и Аки ла, и остри же гла ву 
у * Кен хре ји, јер се бје ше за вје то вао.

*Рим. 16,1.
19. И до ђе у Ефес; и њих оста ви он дје, а 

он уђе у збор ни цу, и пре пи ра ше се с Је-
вре ји ма.
20. А кад га они мо ли ше да оста не код 

њих ви ше вре ме на, не хтје де,
21. Не го се опро сти с њи ма го во ре ћи: 

(Ва ља ми, ма кар ка ко би ло, * овај пра зник 
што иде про ве сти у Је ру са ли му; не го), ако 
Бог хтјед бу де, вра ти ћу се опет к ва ма. И 
од ве зе се из Ефе са; (а Аки ла и При ски ла 
оста ше у Ефе су). *Мат. 26,39.
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22. И до шав ши у Ће са ри ју, изи ђе и по-
здра ви се с Цр квом, и си ђе у Ан ти о хи ју.
23. И про ве дав ши не ко ли ко вре ме на 

изи ђе и про ђе ре дом га ла тиј ску зе мљу и 
Фри ги ју утвр ђу ју ћи све уче ни ке.
24. А до ђе у Ефес је дан Је вре јин, по 

име ну Апо лос, ро дом из Алек сан дри је, 
чо вјек рје чит и си лан у књи га ма.
25. Овај бје ше упу ћен на пут Го спод њи, 

и го ре ћи ду хом, го во ра ше и уча ше пра во 
о *Го спо ду, а зна ди ја ше са мо †кр ште ње 
Јо ва но во. *Рим. 12,11. †Дје ла 19,3.
26. И овај по че сло бод но про по ви је да ти 

по збор ни ца ма. А кад га чу ше Аки ла и 
При ски ла, при ми ше га и још му бо ље по-
ка за ше пут Го спод њи. синагогама
27. А кад он шћа ше да при је ђе у Аха ју, 

по сла ше бра ћа на при јед и пи са ше уче ни-
ци ма да га при ме. И он до шав ши она мо 
по мо же мно го они ма ко ји вје ро ва ху бла-
го да ћу;
28. Јер здра во над вла ђи ва ше *Је вре је јед-

на ко пред на ро дом до ка зу ју ћи из †Пи сма 
да је Исус ‡Хри стос.

*Дје ла 9,22. †1.Кор. 15,3. ‡Лу ка 24,26.

Павле у Ефесу. Буна златара 
Димитрија.

19.До го ди се пак, кад бје ше Апо-
лос у Ко рин ту, да Па вле про-

ла жа ше гор ње зе мље, и до ђе у Ефес, и на-
шав ши не ке уче ни ке,
2. Ре че им: Је сте ли при ми ли Ду ха Све-

то га кад сте вје ро ва ли? А они му ре ко ше: 
Ни је смо ни чу ли да има Дух Све ти.
3. А он им ре че: На што се, да кле, кр сти-

сте? А они ре ко ше: На кр ште ње Јо ва но во.
4. А Па вле ре че: *Јо ван кр сти кр ште њем 

по ка ја ња, го во ре ћи на ро ду да вје ру ју 
Оно га ко ји ће за њим до ћи, то јест, Хри-
ста Ису са. *Мат. 3,11.
5. А кад то чу ше, кр сти ше се у име Го-

спо да Ису са.
6. А кад Па вле мет ну ру ке на њих, си ђе 

Дух Све ти на њих, и го во ра ху је зи ке и 
про ри ца ху.
7. А би ја ше љу ди све га око два на ест.

8. И ушав ши у збор ни цу го во ра ше сло-
бод но три мје се ца уче ћи и увје ра ва ју ћи 
за цар ство Бо жи је. синагогу
9. И *кад не ки би ја ху отврд ну ли и сва-

ђа ху се ху ле ћи на пут Го спод њи пред на-
ро дом, от сту пи од њих и од лу чи уче ни ке, 
и сва ки дан разговараше у шко ли не ко га 
Ти ра на. *2.Тим. 1,15.
10. И ово је би ва ло дви је го ди не, та ко 

да сви ко ји жи вља ху у Ази ји, и Је вре ји и 
Гр ци, чу ше ри јеч Го спо да Ису са.
11. И Бог чи ња ше не ма ла *чу де са ру-

ка ма Па вло ви јем, *Рим. 15,19.
12. Та ко да су и појасеве и убру шчи ће 

зно ја ве од ти је ла ње го ва но си ли на бо ле-
сни ке, и они се ис цје љи ва ху од бо ле сти, и 
ду хо ви зли из ла жа ху из њих.
13. И по че ше не ки од Је вре ја, ко ји се ски-

та ху и за кли ња ху *ђа во ле, спо ми ња ти 
над они ма у ко ји ма би ја ху зли ду хо ви 
име Го спо да Ису са го во ре ћи: За кли ње мо 
вас Ису  сом ко га Па вле про по ви је да.

магијски поступак истеривања демона  *Мат. 12,27.
14. А би ја ху не ки јех се дам си но ва Ске ве 

Је вре ји на, по гла ва ра све ште нич ко га, ко ји 
ово чи ња ху.
15. А дух зли од го ва ра ју ћи ре че: *Ису са 

по зна јем, и Па вла знам; али ви ко сте?
*Мат. 8,29.

16. И ско чив ши на њих чо вјек у ко ме 
бје ше зли дух над вла да их, и при ти ште их 
по да се та ко да го ли и из ра ње ни уте ко ше 
из оне ку ће.
17. И ово до зна до ше сви ко ји жи вља ху у 

Ефе су, и Је вре ји и Гр ци; и уђе страх у све 
њих, и ве ли ча ше се име Го спо да Ису са.
18. И мно ги од они јех што вје ро ва ху, до-

ла жа ху те се ис по ви је да ху и ка зи ва ху шта 
су учи ни ли.
19. А мно ги од они јех ко ји ча ра ху, са-

брав ши књи ге сво је спа љи ва ху их пред 
сви ма; и про ра чу наше и на ђо ше да су 
ври је де ле пе де сет хи ља да гро ша. драхми
20. Та ко силно ра сти ја ше и над вла ђи ва ше 

*ри јеч †Го спод ња. *Иса. 55,11. †2.Сол. 3,1.
21. И кад се ово завр ши, на ми сли *Па-

вле да про ђе пре ко Ма ке до ни је и Аха је, и 
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да иде у †Је ру са лим, и ре че: По што бу дем 
та мо, ва ља ми и Рим ви дје ти.

*Дје ла 20,16. †Дје ла 20,22.
22. И по сла у Ма ке до ни ју дво ји цу од 

они јех ко ји га слу жа ху, Ти мо ти ја и Ера-
ста; а он оста не ко ври је ме у Ази ји.
23. А у оно ври је ме по ди же се не ма ла 

бу на пу та ра ди Го спод ње га,
24. Јер не ка кав зла тар, по име ну Ди ми-

три је, ко ји гра ђа ше Ди ја ни сре бр не цр-
кви це и да ва ше мај сто ри ма не ма ли по сао,
25. Он ску пи ове и дру ги јех ова ко ви јех 

ства ри мај сто ре, и ре че: Љу ди, ви зна те да 
од ово га по сла ми има мо до би так за сво је 
жи вље ње;
26. И ви ди те и чу је те да не са мо у Ефе су 

не го го то во по свој Ази ји, овај Па вле од-
вра ти на род мно ги, го во ре ћи: То ни је су 
бо го ви што се ру ка ма чо вје чи јим гра де.
27. И не са мо што ће ова не сре ћа до ћи 

на наш за нат да не про ла зи, не го се не ће 
ма ри ти ни за цр кву ве ли ке бо ги ње Ди-
ја не, и про па шће ве ли чан ство оне ко ју сва 
Ази ја и ва си о ни сви јет по шту је. Артемиде
28. А кад они ово чу ше, на пу ни ше се 

гње ва, и ви ка ху го во ре ћи: Ве ли ка је Ди-
ја на Ефе ска! Артемида
29. И сав се град на пу ни бу не: И на ва-

лив ши јед но ду шно на збо ри ште ухва-
ти ше Га ја и Ари стар ха из *Ма ке до ни је, 
дру го ве Па вло ве. позориште  *Дје ла 20,1.
30. А кад Па вле шћа ше да иде ме ђу на-

род, не да до ше му уче ни ци.
31. А не ки и од азиј ски јех по гла ва ра ко ји 

му би ја ху при ја те љи, по сла ше к ње му 
свје ту ју ћи га да не из ла зи на збо ри ште.
32. Јед ни пак ви ка ху јед но, а дру ги дру го; 

јер би ја ше са бор сму ћен, и нај ви ше их не 
зна ди ја ху за што су се ску пи ли.
33. А јед ни од на ро да из ву ко ше Алек сан-

дра, кад га Је вре ји из ве до ше. А *Алек сан-
дар мах нув ши ру ком шћа ше да од го во ри 
на ро ду. *1.Тим. 1,20.
34. А кад га по зна ше да је Је вре јин, по ви-

ка ше сви у глас, и ви ка ху око два са ха та: 
Ве ли ка је Ди ја на Ефе ска. Артемида
35. А пи сар ути шав ши на род ре че: Љу ди 

Ефе сци! Ко је тај чо вјек ко ји не зна да 

град Ефес сла ви ве ли ку бо ги њу Ди ја ну и 
ње зин кип не бе ски? Артемиду
36. Кад, да кле, то не мо же ни ко од ре ћи, 

ва ља ви да бу де те мир ни, и ни шта на гло 
да не чи ни те;
37. Јер до ве до сте ове љу де ко ји ни ти су 

цр кву Ди ја ни ну по кра ли, ни ти ху ле на 
ва шу бо ги њу.
38. А Ди ми три је и мај сто ри ко ји су с њим 

ако има ју ка кву ту жбу, има ју су до ви, и 
има ју на мје сни ци, не ка ту же је дан дру го га.
39. Ако ли што дру го иште те, не ка се из-

ви ди на пра вој скуп шти ни.
40. Јер се бо ји мо да не бу де мо ту же ни за 

да на шњу бу ну; а ни јед но га узро ка не ма 
ко ји јем би смо се мо гли оправ да ти за ову 
бу ну. И ово ре кав ши рас пу сти на род ко ји 
се бје ше са брао.

Павле путује у Македонију и Грчку, 
а затим опет у Малу Азију. Враћа у 
живот Евтиха. Павлов растанак са 

старјешинама Цркве у Ефесу.

20.А по што се ути ша бу на, до зва 
Па вле уче ни ке, и утје шив ши 

их опро сти се с њи ма, и изи ђе да иде у 
*Ма ке до ни ју. *1.Кор. 16,5.
2. И про шав ши оне зе мље, и свје то вав ши 

их мно ги јем ри је чи ма, до ђе у Грч ку.
3. По жи вљев ши пак она мо три мје се ца 

ста до ше му Је вре ји ра ди ти о гла ви кад 
шћа ше да се од ве зе у Си ри ју, и на ми сли 
да се вра ти пре ко Ма ке до ни је.
4. И по ђе с њим до Ази је Со си па тар Пи-

ров из Ве ри је, и Ари старх и Се кунд из 
Со лу на, и Гај из Дер ве и Ти мо ти је, и Ти-
хик и Тро фим из Ази је.
5. Ови оти шав ши на при јед че ка ху нас у 

Тро а ди.
6. А ми се од ве зо смо по сли је да на при-

је сни јех хље бо ва из Фи ли бе, и до ђо смо к 
њи ма у Тро а ду за пет да на, и он дје оста-
смо се дам да на. бесквасних
7. А у пр ви дан не дје ље, кад се са бра ше 

уче ни ци да ло ме хљеб, го во ра ше им Па-
вле, јер шћа ше сју тра дан да по ђе, и про-
те же бе сје ду до по но ћи.
8. И би ја ху мно ге сви је ће го ре у со би гдје 

се би ја смо са бра ли.
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9. А сје ђа ше на про зо ру јед но мом че, по 
име ну Ев тих, над вла да но од твр до га сна, 
и кад Па вле го во ра ше мно го, на же се у 
сну и па де до ље с тре ће га по да, и ди го ше 
га мр тва. спрата
10. А Па вле си шав ши па де на њ, и за гр-

лив ши га ре че: Не узнемиравајте се, јер је 
*живот ње гов у ње му. *1.О цар. 17,21.
11. Он да изи ђе го ре, и пре ло мив ши хљеб 

оку си, и до вољ но го во ри до са ме зо ре, и 
та ко оти де.
12. А мом че до ве до ше жи во, и утје ши ше 

се не ма ло.
13. А ми до шав ши у ла ђу, од ве зо смо се у 

Ас, и одан де шћа смо да узме мо Па вла; јер 
та ко бје ше за по вје дио, хо те ћи сам да иде 
пје ши це.
14. А кад се са ста с на ма у Асу, узе смо га, 

и до ђо смо у Ми ти ли ну.
15. И одан де од ве зав ши се до ђо смо сју-

тра дан пре ма Хи ју; а дру ги дан од ве зо-
смо се у Сам, и но ћи смо у Три ги ли ју; и 
сју тра дан до ђо смо у Ми лит.
16. Јер *Па вле на ми сли да про ђе мо 

ми мо Ефеса да се не би за др жао у Ази ји; 
јер хи ћа ше, ако бу де мо гу ће, да бу де о 
†Педесетници у Је ру са ли му.

*Дје ла 21,4. †1.Кор. 16,8.
17. Али из Ми ли та по сла у Ефес и до зва 

*стар је ши не цр кве не. *1.Тим. 4,14.
18. И кад до ђо ше к ње му, ре че им: Ви 

зна те од пр во га да на кад до ђох у Ази ју 
ка ко с ва ма јед на ко бих
19. Слу же ћи Го спо ду са сва ком по ни зно-

сти и мно ги јем су за ма и на па сти ма ко је 
ми се до го ди ше од Је вре ја ко ји ми ра ђа ху 
о гла ви; кушањима
20. Ка ко ни шта ко ри сно не из о ста вих да 

вам не ка жем и да вас на у чим пред на ро-
дом и по ку ћа ма,
21. Свје до че ћи и *Је вре ји ма и Гр ци ма по-

ка ја ње пред Бо гом и вје ру у Го спо да на-
ше га †Ису са Хри ста. *Дје ла 18,5. †Дје ла 2,38.
22. И сад ево ја све зан Ду хом идем у *Је-

ру са лим не зна ју ћи шта ће ми се у ње му 
до го ди ти; *Дје ла 19,21.

23. Осим да Дух Све ти по сви јем гра до-
ви ма свје до чи, го во ре ћи да ме око ви и 
не во ље че ка ју.
24. Али се ни за што не бри нем, ни ти ма-

рим за свој жи вот, не го да свр шим те-
че ње сво је с ра до шћу и *слу жбу ко ју при-
мих од Го спо да Ису са: да по свје до чим Је-
ван ђе ље бла го да ти Бо жи је. трку  *Дје ла 1,17.
25. И ево сад знам да ви ше не ће те ви дје ти 

мо је га ли ца, ви сви међу ко ји ма про ла зих 
про по ви је да ју ћи цар ство Бо жи је.
26. За то вам свје до чим у да на шњи дан да 

сам ја чист од кр ви сви ју;
27. Јер не из о ста вих да по ка жем во љу 

Бо жи ју.
28. Па зи те, да кле, на се бе и на све 

*ста до у ко ме вас Дух Све ти † по ста ви 
старешина ма да па се те Цр кву ‡Го спо да и 
Бо га ко ју сте че кр вљу сво јом;

*1.Пе тр. 5,2. †1.Кор. 12,28. ‡Дје ла 13,2.
29. Јер ја ово знам да ће по од ла ску мо ме 

ући ме ђу вас те шки ву ци ко ји не ће ште-
дје ти ста да; грабљиви; љути
30. И из ме ђу вас са ми јех по ста ће љу ди 

ко ји ће го во ри ти из вр ну ту на у ку да од-
вра ћа ју уче ни ке за со бом.
31. За то гле дај те и опо ми њи те се да три 

го ди не, дан и ноћ, не пре ста јах уче ћи са 
су за ма сва ко га од вас.
32. И сад вас, бра ћо, пре да јем Бо гу и ри-

је чи бла го да ти Ње го ве, ко ја мо же на зи-
да ти и да ти вам на сљед ство ме ђу сви ма 
осве ће ни ма.
33. Сре бра, или зла та, или ру ха ни у јед-

но га не за и сках.
34. Са ми зна те да по тре би мо јој и они-

јех ко ји су са мном би ли по слу жи ше ове 
ру ке мо је.
35. Све вам по ка зах да се та ко ва ља тру-

ди ти и по ма га ти не моћ ни ма, и опо ми-
ња ти се ри је чи *Го спо да Ису са ко ју Он 
ре че: Мно го је бла же ни је да ва ти не го ли 
узи ма ти. *При че 19,17.
36. И ово ре кав ши кле че на ко ље на сво ја 

са сви ма њи ма и по мо ли се Бо гу.
37. А сви ју ста де ве ли ки плач и за гр-

лив ши Па вла цје ли ва ху га,
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38. Жа ло сни нај ви ше за ри јеч ко ју ре че 
да ви ше не ће ви дје ти ли ца ње го ва; и от-
пра ти ше га у ла ђу.

Павле из Милета путује у Јерусалим. 
У Храму ухваћен и одведен 

у римски окô.

21.И кад би те се од ве зо смо отрг-
нув ши се од њих, иду ћи 

пра во до ђо смо у Ко, и дру ги дан у Род и 
одан де у Па та ру. Кос
2. И на шав ши ла ђу ко ја по ла зи у Фи ни-

ки ју, уђо смо и од ве зо смо се.
3. А кад нам се ука за Ки пар, оста ви смо 

га на ли је во, и пло вља смо у Си ри ју, и ста-
до смо у Ти ру; јер он дје ва ља ше да се ис-
то ва ри ла ђа.
4. И на шав ши уче ни ке оста смо он дје се-

дам да на; они Па влу го во ра ху Ду хом да 
не иде го ре у Је ру са лим. подстакнути
5. А кад би те ми да не на вр ши смо, из и-

шав ши иђа смо, и пра ћа ху нас сви са же-
на ма и дје цом до иза гра да, и клек нув ши 
на бри је гу по мо ли смо се Бо гу. обали
6. И опро стив ши се је дан с дру ги јем 

уђо смо у ла ђу; а они се вра ти ше сво ји-
јем ку ћа ма.
7. А ми по чев ши пло вље ње од Ти ра, до-

ђо смо у Пто ле ма и ду; и по здра вив ши се с 
бра ћом оста смо код њих је дан дан.
8. А сју тра дан по шав ши Па вле и ко ји 

би ја смо с њим до ђо смо у Ће са ри ју; и 
ушав ши у ку ћу *Фи ли па је ван ђе ли ста, 
ко ји бје ше је дан од се дам ђа ко на, оста смо 
код ње га. *Дјела 8,40.
9. И овај има ше че ти ри кће ри дје вој ке 

ко је про ри ца ху.
10. Сто је ћи ми пак он дје мно го да на, 

до ђе од о зго из Ју де је је дан про рок, по 
име ну Агав;
11. И до шав ши к на ма узе по јас Па влов 

и све зав ши сво је ру ке и но ге ре че: Та ко 
ве ли Дух Све ти: Чо вје ка ко је га је овај по-
јас, ова ко ће га све за ти у Је ру са ли му Је-
вре ји, и пре да ће га у ру ке не зна бо жа ца.
12. И кад чу смо ово, мо ли смо и ми и он-

да шњи да не иде го ре у Је ру са лим.

13. А Па вле од го во ри и ре че: Шта чи-
ни те те пла че те и ци је па те ми ср це? Јер 
ја не са мо све зан би ти хо ћу, не го и умри-
је ти у Је ру са ли му го тов сам за име *Го-
спо да †Ису са. *Дје ла 20,24. †2.Кор. 4,10.
14. А кад га не мо га смо од вра ти ти, уму-

ко смо ре кав ши: Во ља Бо жи ја не ка бу де.
15. А по сли је ови јех да на спре мив ши се 

изи ђо смо у Је ру са лим.
16. А до ђо ше с на ма и не ки уче ни ци из 

Ће са ри је во де ћи са со бом не ко га Мна-
со на из Ки пра, ста ро га уче ни ка, у ко је га 
би смо ми ста ја ли.
17. И кад до ђо смо у *Је ру са лим, при-

ми ше нас бра ћа љу ба зно. *Дје ла 15,4.
18. А сју тра дан оти де Па вле с на ма к *Ја-

ко ву, и до ђо ше све стар је ши не.
*Дје ла 15,13; Дје ла 12,17.

19. И по здра вив ши се с њи ма ка зи ва ше 
све ре дом шта учи ни Бог међу не зна бо-
шци ма ње го вом слу жбом.
20. А они чув ши хва ља ху Бо га и ре ко ше 

му: Ви диш ли, бра те, ко ли ко је хи ља да Је-
вре ја ко ји вје ро ва ше, и сви те же на ста ри 
За кон.
21. А до зна ли су за те бе да учиш от па-

да њу од за ко на Мој си је ва све Је вре је ко ји 
жи ве ме ђу не зна бо шци ма, ка зу ју ћи да им 
не тре ба об ре зи ва ти дје це сво је, ни ти др-
жа ти оби ча ја отач ки јех.
22. Шта ће мо, да кле, сад? На род ће се са-

бра ти ја мач но; јер ће чу ти да си до шао.
23. Ово, да кле, учи ни што ти ре че мо: У 

нас има ју че ти ри чо вје ка ко ји су се за вје-
то ва ли Бо гу;
24. Ове узми и очи сти се с њи ма, и по-

тро ши на њих не ка остри гу гла ве сво је, и 
сви ће до зна ти да оно што су чу ли за те бе 
ни шта ни је, не го да и сам др жиш *За кон и 
жи виш по ње му. *4.Мој. 6,13.
25. А за не зна бо шце ко ји вје ро ва ше ми 

по сла смо пре су див ши да они та ко  ни-
шта не др же осим да се чу ва ју од при ло га 
идол ски јех, и од кр ви, и од уда вље но га, и 
од блуда.
26. Та да Па вле узе оне љу де, и сју тра дан 

очи стив ши се с њи ма, уђе у *цр кву, и по-
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ка за ка ко из вр шу је да не очи шће ња, до кле 
се не при не се жр тва за сва ко га од њих.

*Дје ла 24,18.
27. А кад шћа ше да се на вр ши се дам да на, 

ви дјев ши га у *цр кви они †Је вре ји што 
би ја ху из Ази је, по бу ни ше сав на род, и 
мет ну ше ру ке на њ *Дје ла 24,18. †1.Сол. 2,14.
28. Ви чу ћи: По ма гај те, љу ди Изра иљ ци, 

ово је *чо вјек ко ји про тив на ро да и за-
ко на и про тив ово га мје ста учи све сву да; 
па још и Гр ке уве де у †цр кву и опо га ни 
све то мје сто ово. *Дје ла 6,13. †Дје ла 24,6.
29. Јер би ја ху ви дје ли с њим у гра ду *Тро-

фи ма из Ефе са, за ко је га ми шља ху да га је 
увео Па вле у цр кву. *2.Тим. 4,20.
30. И сав се град по ди же, и на ва ли на род 

са сви ју стра на, и ухва тив ши Па вла ву ци-
ја ху га на по ље из цр кве; и од мах се за тво-
ри ше вра та.
31. А кад шћа ху да га уби ју, до ђе глас го ре 

к *вој во ди од че те да се по бу ни сав Је ру-
са лим. *Дје ла 24,22.
32. А он од мах узев ши вој ни ке и ка пе-

та не до тр ча на њих. А они ви дјев ши вој-
во ду и вој ни ке пре ста ше тући *Па вла.

заповједника  *Дје ла 22,25.
33. А вој во да при сту пив ши узе га, и за-

по вје ди да га мет ну у дво је ве ри ге, и пи-
та ше ко је и шта је учи нио.
34. А је дан ви ка ше јед но, а дру ги дру го 

по на ро ду. А кад не мо же од бу не ни шта 
да ра зу ми је упра во, за по вје ди да га од-
ве ду у око.
35. А кад би на степеницама, мо ра ше га 

вој ни ци но си ти због си ле на ро да.
36. Јер за њим при ста мно штво на ро да 

ко ји ви ка ху: По гу би га.
37. А кад шћа ше Па вле да уђе у око, ре че 

вој во ди: Је ли ми сло бод но го во ри ти што 
те би? А он ре че: Зар уми јеш грч ки?
38. Ни је си ли ти Ми си рац ко ји при је 

ови јех да на под бу ни и из ве де у пу сти њу 
че ти ри хи ља де хај ду ка?
39. А Па вле ре че: Ја сам чо вјек *Је вре јин 

из Тар са, гра ђа нин по зна то га гра да у Ки-
ли ки ји, не го те мо лим до пу сти ми да го-
во рим на ро ду. *Фил. 3,5.
40. А кад му до пу сти, ста де Па вле на сте-

пеницама и мах ну ру ком на на род; и кад 

по ста ве ли ка ти ши на про го во ри је вреј-
ским је зи ком го во ре ћи:

Павле описује Јеврејима своје 
обраћење Христу.

22.Љу ди, *бра ћо и оце ви, чуј те 
сад мој од го вор ва ма.

*Дје ла 7,2.
2. А кад чу ше да им је вреј ски јем је зи-

ком про го во ри, још ве ћа ти ши на по ста. 
И ре че:
3. Ја сам чо вјек Је вре јин, ко ји сам ро ђен 

у Тар су Ки ли киј ско ме, и од га јен у ово ме 
гра ду код но гу Га ма ли  ло ви јех, на у чен 
упра во отач ком за ко ну, и би јах рев ни тељ 
Бо жиј као што сте ви сви да нас.
4. Ја овај Пут го них до са ме смр ти, ве жу-

 ћи и пре да ју ћи у там ни цу и љу де и же не,
5. Као што ми свје до чи и по гла вар све-

ште нич ки и све стар је ши не; од ко ји јех 
и по сла ни це при мих на бра ћу ко ја жи ве 
у Да ма ску; и иђах да до ве дем оне што 
би ја ху она мо све за не у Је ру са лим да се 

му че. казне
6. А кад иђах и при бли жих се Да ма ску, 

до го ди ми се око под не да ме ује дан пут 
оба сја ве ли ка свје тлост с не ба.
7. И па дох на зе мљу, и чух глас, ко ји ми 

го во ри: Са вле, Са вле, за што ме го ниш?
8. А ја од го во рих: Ко си ти, Го спо де? А Он 

ми ре че: Ја сам Исус На за ре ћа нин, ко је га 
ти го ниш.
9. А ко ји би ја ху са мном ви дје ше свје-

тлост и упла ши ше се; али не чу ше гла са 
ко ји ми го во ра ше.
10. А ја ре кох: Шта ћу чи ни ти, Го спо де? А 

Го спод ми ре че: Уста ни и иди у Да маск, и 
та мо ће ти се ка за ти за све што ти је од ре-
ђе но да чи ниш.
11. И кад об не ви дјех од сил не свје тло сти 

оне, во ђа ху ме за ру ку они ко ји би ја ху са 
мном, и до ђох у *Да маск. *Дје ла 9,8.
12. А не ки *Ана ни ја †чо вјек по бо жан по 

за ко ну, по свје до чен од сви ју Је вре ја ко ји 
жи ве у Да ма ску, *Дје ла 9,10. †Дје ла 10,22.
13. До шав ши к ме ни ста де и ре че ми: Са-

вле бра те, про гле дај. И ја у тај час по гле-
дах на њ.
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14. А он ми ре че: Бог ота ца на ши јех иза-
бра те да по знаш во љу Ње го ву, и да ви-
диш Пра вед ни ка, и да чу јеш глас из уста 
Ње го ви јех:
15. Да Му бу деш свје док пред сви јем љу-

ди ма за ово што си ви дио и чуо.
16. И сад шта окли је ваш? Уста ни и кр-

сти се, и опе ри се од гри је ха сво ји јех, при-
звав ши име Го спо да *Ису са. *Дје ла 2,38.
17. А до го ди се, кад се вра тих у *Је ру са-

лим и мо љах се у цр кви Бо гу, да доживјех 
занос, *Дје ла 9,26.  усхићење
18. И ви дјех Га гдје ми го во ри: По хи ти те 

изи ђи из Је ру са ли ма, јер не ће при ми ти 
свје до чан ства тво је га за Ме не.
19. И ја ре кох: Го спо де, са ми зна ју да сам 

ја ме тао у *там ни це и био по збор ни ца ма 
оне ко је Те вје ру ју. *Дје ла 8,3.
20. И кад се про ље ва ше крв Сте фа на 

свје до ка Тво је га, и ја ста јах и при ста јах на 
*смрт ње го ву, и чу вах ха љи не они јех ко ји 
га уби ја ху. *Дје ла 8,1.
21. И ре че ми: Иди; јер ћу Ја да ле ко да те 

по шаљем у не зна бо шце.
22. А они га слу ша ху до ове ри је чи, па 

по ди го ше глас свој го во ре ћи: Узми са зе-
мље та кво га; јер не тре ба да жи ви.
23. А кад они ви ка ху и зба ци ва ху ха љи не 

и ба ца ху прах у не бо,
24. За по вје ди вој во да да га од ве ду у око, 

и ре че да га бо јем ис пи та ју да до зна за ка-
кву кри ви цу та ко ви ка ху на њ.
25. И кад га при те го ше узи ца ма, ре че 

*Па вле ка пе та ну, ко ји ста ја ше он дје: Зар 
ви мо же те тући чо вје ка Ри мља ни на, и 
још без су да? ременима  *Дје ла 16,37.
26. А кад чу ка пе тан, при сту пи к вој-

во ди, и ка за го во ре ћи: Гле дај шта ћеш чи-
ни ти; јер је овај чо вјек Ри мља нин.
27. А вој во да при сту пив ши ре че му: Ка жи 

ми је си ли ти Ри мља нин? А он ре че: Да.
28. А вој во да од го во ри: Ја сам за ве ли ку 

ци је ну име ово га гра ђан ства до био. А Па-
вле ре че: А ја сам се и ро дио с њи ме.
29. Он да от сту пи ше од мах од ње га они 

што шћа ди ја ху да га ис пи ту ју; а вој во да 
се упла ши кад ра зу мје да је Ри мља нин и 
што га бје ше све зао.

30. А сју тра дан, же ле ћи до зна ти исти ну 
за што га ту же Је вре ји, пу сти га из око ва, 
и за по вје ди да до ђу гла ва ри све ште нич ки 
и сав Са бор њи хов; и све дав ши Па вла по-
ста ви га пред њи ма.

Павле пред Синедрионом. 
Фарисеји и садукеји препиру се због 

њега. Говори му Господ. Павла одводе у 
Ћесарију и тако се не остварује

завјера против њега.

23.А Па вле по гле дав ши на Скуп-
шти ну ре че: Љу ди бра ћо, ја 

са свом до бром са вје сти жи вљех пред Бо-
гом до са мо га овог да на. Синедрион
2. А по гла вар све ште нич ки Ана ни ја за-

по вје ди они ма што ста ја ху код ње га да га 
би ју по усти ма.
3. Та да му ре че Па вле: Те бе ће Бог би ти, 

зи де окре че ни! И ти сје диш те ми су диш 
по за ко ну, а пре сту па ју ћи за кон за по ви-
је даш да ме туку.
4. А они што ста ја ху на о ко ло ре ко ше: Зар 

псу јеш Бо жи јег по гла ва ра све ште нич ко га?
5. А Па вле ре че: Не зна дох, бра ћо, да је 

по гла вар све ште нич ки, јер сто ји на пи-
са но: *Стар је ши ни на ро да сво је га да не 
го во риш ру жно. *2.Мој. 22,28.
6. А зна ју ћи Па вле да је је дан дио са ду-

ке ја а дру ги фа ри се ја по ви ка на Скуп-
шти ни: Љу ди бра ћо, ја сам фа ри сеј и син 
фа ри се јев: За над и за вас кр се ни је из мр-
тви јех до ве ден сам на суд.
7. А кад он ово ре че, по ста де ра спра ме ђу 

са ду ке ји ма и фа ри се ји ма, и раз ди је ли се 
на род.
8. Јер са ду ке ји го во ре да не ма вас кр се-

ни ја, ни ан ђе ла ни ду ха; а фа ри се ји при-
зна ју обо је.
9. И по ста де ве ли ка ви ка, и устав ши 

књи жев ни ци од стра не фа ри сеј ске пре-
пи ра ху се ме ђу со бом го во ре ћи: Ни ка кво 
зло не на ла зи мо на ово ме чо вје ку; ако ли 
му го во ри дух или ан ђео, да се не су про-
ти мо Бо гу.
10. А кад по ста ра спра ве ли ка, по бо-

јав ши се вој во да да Па вла не рас ки ну, за-
по вје ди да си ђу вој ни ци и да га от му из-
ме ђу њих, и да га од ве ду у око.
11. А ону ноћ ста де *Го спод пре д њ ега и 

ре че: Не бој се, Па вле, јер као што си свје-
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до чио за ме не у Је ру са ли му, та ко ти ва ља 
и у Ри му свје до чи ти. *Дје ла 18,9.
12. А кад би дан, учи ни ше не ки од Је вре ја 

ви је ћу и за кле ше се го во ре ћи да не ће ни 
је сти ни пи ти, до кле не уби ју Па вла.
13. А бје ше их ви ше од че тр де сет ко ји 

ову закле тву учи ни ше.
14. Ови при сту пив ши гла ва ри ма све-

ште нич ки јем и стар је ши на ма, ре ко ше: 
Кле твом за кле смо се да не ће мо ни шта 
оку си ти, док не уби је мо Па вла;
15. Сад, да кле, ви са Са бо ром ка жи те 

вој во ди да га сју тра све де к ва ма, као да 
би сте хтје ли до зна ти бо ље за ње га; а ми 
смо го то ви да га уби је мо при је не го се он 
при бли жи. Синедрионом
16. А син се стре Па вло ве чув ши за ову 

за сје ду до ђе и уђе у око и ка за Па влу.
17. А Па вле до звав ши јед но га од ка пе-

та на ре че: Ово мом че од ве ди к *вој во ди, 
јер има не што да му ка же. *Дје ла 22,26.
18. А он га узе и до ве де к вој во ди, и ре че: 

Су жањ Па вле до зва ме и за мо ли да ово 
мом че до ве дем к те би ко је има не што да 
ти го во ри.
19. А вој во да узев ши га за ру ку, и оти-

шав ши на са мо, пи та ше га: Шта је што 
имаш да ми ка жеш?
20. А оно ре че: *Је вре ји до го во ри ше се да 

те за мо ле да сју тра све деш Па вла к њи ма 
на Скуп шти ну, као да би хтје ли бо ље ис-
пи та ти за ње га; *Дје ла 20,3.  Синедрион
21. Али ти их не мој по слу ша ти, јер га че-

ка ју од њих ви ше од че тр де сет љу ди ко ји 
су се за кле ли да не ће ни је сти ни пи ти, до-
кле га не уби ју; и сад су го то ви, и че ка ју 
тво је обе ћа ње.
22. А вој во да он да от пу сти мом че за по-

вје див ши му: Ни ком не ка зуј да си ми ово 
ја вио.
23. И до звав ши дво ји цу од ка пе та на ре че: 

При пра ви те ми двје ста вој ни ка да иду до 
Ће са ри је, и се дам де сет ко њи ка и двје ста 
стри је ла ца, по тре ће му са ха ту но ћи.
24. И не ка до ве ду ко ње да по са де *Па вла, 

и да га пра те до Фи лик са су ди је. *Дје ла 24,1.
25. И на пи са по сла ни цу у ко јој ова ко го-

во ра ше:

26. Од Кла у ди ја *Ли си ја че сти то ме Фи-
лик су по здра вље. *Дје ла 24,22.
27. Чо вје ка ово га ухва ти ше Је вре ји и 

шћа ху да га уби ју; ја пак до ђох с вој ни-
ци ма и отех га до знав ши да је Ри мља нин.
28. И же ле ћи до зна ти узрок за ко ји га 

кри ве све дох га на њи хо ву Скуп шти ну.
29. Та да на ђох да га кри ве за пи та ња за-

ко на њи хо ва, а да не ма ни ка кве кри ви це 
ко ја за слу жу је *смрт или око ве. *Дје ла 26,31.
30. И до знав ши ја уго вор је вреј ски о 

гла ви ово га чо вје ка, од мах га по слах к 
те би за по вје див ши и су пар ни ци ма ње го-
ви јем да пред то бом ка жу шта има ју на њ. 
Здрав бу ди! заверу
31. А вој ни ци он да, као што им се за по-

вје ди, узе ше Па вла и од ве до ше га но ћу у 
Ан ти па три ду.
32. А сју тра дан оста вив ши ко њи ке да 

иду с њим, вра ти ше се у око. логор
33. А они до шав ши у *Ће са ри ју, пре-

да ше по сла ни цу су ди ји и из ве до ше Па-
вла пре да њ. *Дје ла 8,40.
34. А су ди ја про чи тав ши по сла ни цу за-

пи та ода кле је; и до знав ши да је из *Ки-
ли ки је, *Дје ла 6,9.
35. Ре че: Ис пи та ћу те кад су пар ни ци тво-

 ји до ђу. И за по вје ди да га чу ва ју у дво ру 
Иро до вом.

Павле пред судијом Филиксом.

24.А по сли је пет да на си ђе *по гла-
вар све ште нич ки Ана ни ја са 

стар је ши на ма и с рето ром не ки јем Тер-
ту лом, ко ји изи ђо ше пред су ди ју про тив 
Па вла. *Дје ла 23,2.  заступником
2. А кад ње га до зва ше, по че Тер тул ту-

жи ти га го во ре ћи: Што жи ви мо под то бом 
у ве ли ком ми ру, и пра ви це ко је се ово ме 
на ро ду чи не тво ји јем про ми шља њем,
3. У сва ком до га ђа ју и сву да, че сти ти Фи-

лик се, при ма мо са сва ком за хвал но шћу.
4. Али да ти мно го не до са ђу јем, мо лим 

те да нас украт ко по слу шаш са сво јом 
кро то шћу.
5. Јер на ђо смо ово га чо вје ка да је ку га, и 

по ди же бу ну про тив сви ју Је вре ја по ва-
си о ном сви је ту, и да је ко ло во ђа је ре си 
на за рет ској;
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6. Ко ји се усу ди и цр кву по га ни ти; ко га 
ми и ухва ти смо, и шћа смо да му су ди мо 
по за ко ну сво је му.
7. Али до ђе Ли си је вој во да, и оте га из на-

ши јех ру ку на ве ли ку си лу, и по сла к те би,
8. За по вје див ши и на ма, ко ји га ту жи мо, 

да иде мо к те би; а од ње га мо жеш сам ис-
пи тав ши до зна ти за све ово за што га ми 
ту жи мо.
9. А и Је вре ји се сло жи ше го во ре ћи да је 

ово та ко.
10. А Па вле од го во ри кад му су ди ја даде 

знак да го во ри: Зна ју ћи од мно го го ди на 
да си ти пра вед ни су ди ја ово ме на ро ду, 
сло бод но од го ва рам за се бе:
11. Ти мо жеш до зна ти да не ма ви ше од 

два на ест да на ка ко ја изи ђох у Је ру са лим 
да се по мо лим Бо гу,
12. И ни ти ме у *цр кви на ђо ше да ко ме 

го во рим, или бу ну да чи ним у на ро ду, ни 
по збор ни ца ма, ни у гра ду, *Дје ла 24,18.
13. Ни ти они мо гу по свје до чи ти шта 

те би сад на ме не го во ре.
14. Ово ти пак при зна јем да у Пу ту, ко ји 

ови на зи ва ју је рес, та ко слу жим Бо гу 
отач ко ме, вје ру ју ћи све што је на пи са но 
у За ко ну и у Про ро ци ма, Учењу
15. И има ју ћи на да ње на Бо га да ће би ти 

*вас кр се ни је мр тви ма, и пра вед ни ци ма и 
гр је шни ци ма, ко је и са ми ови че ка ју.

*Мат. 22,31.
16. А за ово се и ја тру дим да имам чи сту 

са вјест сваг да и пред Бо гом и пред љу ди ма.
17. И по сли је мно го го ди на до ђох и до не-

сох ми ло сти њу на ро ду сво ме и при но се.
18. У то ме ме на ђо ше очи шће на у *цр-

кви, ни с на ро дом, ни с ви ком. *Дје ла 21,26.
19. А има ју и Је вре ји не ки из Ази је, ко-

ји ма је тре ба ло да до ђу пре да те, и да се 
ту же ако има ју што на ме.
20. Или ови са ми не ка ка жу, ако су на-

шли на ме ни ка кву кри ви цу, кад сам ста-
јао на Скуп шти ни, Синедриону
21. Осим јед но га ово га гла са ко ји јем по-

ви ках сто је ћи ме ђу њи ма: За *вас кр се ни је 
мр тви јех до ве до сте ме да нас на суд.

*Дје ла 23,6.

22. А кад Фи ликс чу ово, од го ди им зна-
ју ћи вр ло до бро за овај Пут и ре че: Кад до-
 ђе Ли си је вој во да, из ви дје ћу ва шу ствар.
23. А ка пе та ну за по вје ди да се чу ва *Па-

вле, и да му се о лак ша, и ни јед но ме од ње-
го ви јех да се не за бра њу је по слу жи ва ти 
га или до ла зи ти к ње му. *Дје ла 25,4.
24. А по сли је не ко ли ко да на до ђе Фи ликс 

са Дру си лом же ном сво јом, ко ја бје ше Је-
вреј ка, и до зва Па вла да чу је од ње га вје ру 
у Хри ста Ису са.
25. А кад Па вле го во ра ше о прав ди и о 

чи сто ти и о су ду ко ји ће би ти, упла ши се 
Фи ликс и од го во ри: Иди за сад; а кад узи-
мам кад, до зва ћу те.
26. А уз то се и на да ше да ће му Па вле 

да ти но ва ца да би га пу стио; за то га и че-
сто до зи ва ше и раз го ва ра ше се с њим.
27. А кад се на вр ши ше дви је го ди не, из-

ми је ни Фи лик са Пор ки је * Фист. А †Фи-
ликс, хо те ћи Је вре ји ма учи ни ти на во љу, 
оста ви Па вла у су жањ ству.

*Дје ла 25,9. †Дје ла 25,14.

Павле пред судијом Фистом позива се 
на ћесара. Представљен цару Агрипи.

25.А Фист он да при мив ши власт 
по сли је три да на изи ђе из 

Ће са ри је у Је ру са лим.
2. *Он да гла ва ри све ште нич ки и стар је-

ши не је вреј ске ту жи ше му се на Па вла, и 
мо ља ху га, *Дјела 24,1.
3. Ишту ћи ми ло сти про тив ње га, да га 

по шље у Је ру са лим; и на ре ђи ва ху за-
сје ду да га уби ју на пу ту. припремаху
4. А Фист од го во ри да се Па вле чу ва у Ће-

са ри ји, а и он ће сам ско ро она мо да иде:
5. Ко ји, да кле, мо гу од вас, ре че, не ка иду 

са мном, и ако има ка ква кри ви ца на том 
чо вје ку не ка га ту же.
6. А по што би у њих не ви ше од де сет 

да на, си ђе у Ће са ри ју, и сју тра дан сје-
дав ши на су диј ску сто ли цу за по вје ди да 
до ве ду Па вла.
7. А кад га до ве до ше, ста до ше уна о ко ло 

Је вре ји ко ји би ја ху до шли из Је ру са ли ма, 
и мно ге и те шке кри ви це из но ша ху на 
Па вла, ко ји јех не мо га ху по свје до чи ти,



– 152 –

ДЈЕЛА АПОСТОЛСКА,  ГЛ.  25. 26.

8. Кад се он од го ва ра ше: Ни ти за ко ну 
јевреј ско ме, ни цр кви, ни ће са ру што са-
гри је ших. брањаше
9. Али Фист, хо те ћи Је вре ји ма учи ни ти 

на во љу, од го во ри Па влу и ре че: Хо ћеш 
да идеш го ре у Је ру са лим и он дје да ти су-
дим за то?
10. А Па вле ре че: Ја сто јим на су ду ће са-

ре ву, ов дје тре ба да ми се су ди: Је вре ји ма 
ни шта ни је сам скри вио, као што и ти нај-
бо ље знаш.
11. Ако ли сам скри вио, или учи нио што 

што за слу жу је *смрт, не ма рим умри је ти; 
ако ли пак ни шта не ма на ме ни шта ови 
на ме не по тво ра ју, ни ко ме не мо же њи ма 
пре да ти. Ће са ру идем. *Дје ла 26,31.  клевећу
12. Та да Фист, по го во рив ши са са вјет ни-

ци ма, од го во ри: Ће са ру ре че да хо ћеш, 
ће са ру ћеш по ћи.
13. А по што про ђе не ко ли ко да на, Аг-

ри па цар и Вер ни ки ја си ђо ше у Ће са ри ју 
да по хо де Фи ста.
14. И бу ду ћи да он дје мно го да на 

оста ше, ка за *Фист ца ру за Па вла го во-
ре ћи: Чо вје ка јед но га оста вио је Фи ликс 
у там ни ци, *Дје ла 24,27.
15. За ко је га, кад ја би јах у Је ру са ли му, 

изи ђо ше пре да ме гла ва ри све ште нич ки и 
стар је ши не је вреј ске мо ле ћи да га осу дим.
16. Ја им од го во рих да ни је оби чај у Ри-

мља на да се при је преда ка кав чо вјек на 
смрт, док се оп ту же ни не су о чи с они ма 
ко ји га ту же, и добије прилику да од го-
ва ра за сво ју кри ви цу.
17. А кад се они ов дје са ста ше, ни ка-

кво га од ла га ња не учи них, и сју тра дан 
сје дав ши на су диј ску сто ли цу за по вје дих 
да до ве ду чо вје ка.
18. А око ње га став ши су пар ни ци ни  је  -

д не кри ви це ко је ја ми шљах не из не со ше.
19. Не го има ху про тив ње га не ка ква пи-

та ња о сво је му су је вјер ју, и о не ка квом 
Ису су, ко ји је умро па *Па вле го во ра ше да 
је жив. о питањима вјере  *Дје ла 18,14.
20. А ја не зна ју ћи у ово ме по слу шта ћу 

чи ни ти, ре кох би ли хтио ићи у Је ру са-
лим и она мо да му се су ди за ово.

21. А кад Па вле ре че да га чу ва мо до су да 
Ав гу сто ва, за по вје дих да га чу ва ју до кле 
га по шљем к ће са ру.
22. А *Агри па ре че Фи сту: И ја бих рад 

чу ти то га чо вје ка. А он ре че: Сју тра ћеш 
га чу ти. *Дје ла 26,1.
23. Сју тра дан пак, кад Агри па и *Вер-

ни ки ја до ђо ше с ве ли ки јем по но сом, и 
уђо ше у суд ни цу с вој во да ма и са стар-
је ши на ма оно га гра да, и кад за по вје ди 
Фист, до ве до ше Па вла. *Дје ла 26,30.
24. И ре че Фист: Агри па ца ре, и сви ко ји 

сте с на ма! Ви ди те ово га за ко је га ми све 
мно штво Је вре ја до са ђи ва ше и у Је ру-
са ли му и ов дје, ви чу ћи да не ва ља да он 
ви ше жи ви.
25. А ја до знав ши да он ни шта ни је учи-

нио што за слу жу је *смрт, а и он сам ре че 
да ће да иде к сви је тло ме ће са ру, на ми-
слих да га по шљем. *Дје ла 25,11.
26. За ко је га не мам шта упра во пи са ти 

го спо да ру. За то га и до ве дох пред вас, а 
осо би то пре да те, Агри па ца ре, да бих, по-
што бу де ис пи ти ва ње, имао шта пи са ти.
27. Јер ми се чи ни лу до су жња по сла ти, а 

кри ви це ње го ве не ја ви ти.

Павле се брани пред Фистом и 
царем Агрипом. Обојица увиђају да 

Павле није крив.

26.А Агри па ре че Па влу: До пу шта 
ти се да го во риш сам за се. Он-

да Па вле пру жив ши ру ку од го ва ра ше:
2. За сре ћу сво ју др жим, ца ре Агри па, што 

се да нас пред то бом од го ва рам за све што 
ме по тво ра ју Је вре ји, браним  клевећу
3. А нај ви ше што знам да ти по зна јеш 

све је вреј ске оби ча је и пре пи ра ња. За то 
те мо лим да ме по слу шаш ми ло сти во.
4. Мо је, да кле, жи вље ње од мла до сти, 

ко је је ис пр ва би ло ме ђу на ро дом мо ји јем 
у Је ру са ли му, зна ју сви Је вре ји.
5. Ка ко ме зна ју ис пр ва, ако хо ће по свје-

до чи ти, да по по зна тој је ре си на ше вје ре 
жи вљах фа ри сеј ски. странки
6. И сад сто јим пред су дом за на да ње обе-

ћа ња ко је Бог обре че оце ви ма на ши јем,
7. Ко ме се свих два на ест ко ље на на ши-

јех јед на ко дан и ноћ слу же ћи на да ју да 
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ће до ћи. За ово на да ње оп ту жен сам, ца ре 
Агри па, од Је вре ја.
8. Шта, зар ви ми сли те да се не мо же вје-

ро ва ти да Бог мр тве по ди же?
9. Та ко и ја ми шљах да ми ва ља мно га 

зла чи ни ти про тив име на Ису са На за ре-
ћа ни на,
10. Као што и учи них у Је ру са ли му; и 

мно ге од све ти јех ја за тварах у *там ни це, 
при мив ши власт од гла ва ра све ште нич-
ки јех; и кад их уби ја ху, при ста јах на суд.

*Дје ла 8,3.
11. И по сви јем збор ни ца ма му че ћи их 

че сто, на го њах да ху ле на Ису са; и од-
ви ше мр зе ћи на њих го њах их тја и до ту-
ђи јех гра до ва.
12. За ко је иду ћи у Да маск с вла шћу и за-

по ви је шћу од гла ва ра све ште нич ки јех,
13. У под не, ца ре, ви дјех на пу ту с не ба 

свје тлост ве ћу од си ја ња сун ча но га, ко ја 
оба сја ме не и оне што иђа ху са мном.
14. А кад ми сви па до смо на зе мљу, чух 

глас гдје го во ри ме ни и ка зу је је вреј ски-
јем је зи ком: Са вле, Са вле, за што ме го-
ниш? Те шко ти је про ти ву бо ди ла пра-
ћа ти се. остана одупирати се
15. А ја ре кох: ко си ти, Го спо де? А Он 

ре че: Ја сам Исус, ко је га ти го ниш;
16. Не го уста ни и ста ни на но ге сво је; 

јер ти се за то ја вих да те учи ним слу гом 
и свје до ком ово ме што си ви дио и што ћу 
ти по ка за ти,
17. Из ба вља ју ћи те од на ро да је вреј ско га 

и од не зна бо жа ца, ко ји ма ћу те по сла ти,
18. Да им отво риш очи да се обра те од 

та ме к ви дје лу и од обла сти со то ни не к 
Бо гу, да при ме опро ште ње *гри је ха и до-
сто ја ње ме ђу осве ће ни ма вје ром мо јом.

*Лу ка 1,77.  насљедство
19. За то, ца ре Агри па, не бих не по ко ран 

не бе ској утва ри; виђењу
20. Не го нај при је они ма ко ји су у *Да ма-

ску и у Је ру са ли му, по том и по свој зе мљи 
је вреј ској, и не зна бо шци ма про по ви је-
дах да се по ка ју, и да се обра те Бо гу чи-
не ћи дје ла до стој на по ка ја ња. *Дје ла 9,19.
21. За то ме Је вре ји ухва ти ше у цр кви и 

шћа ху да ме рас ки ну.

22. Али до бив ши по моћ Бо жи ју сто јим 
до са мо га овог да на, и свје до чим и ма лом 
и ве ли ком, не ка зу ју ћи ни шта осим што 
про ро ци ка за ше да ће би ти, и Мој си је:
23. Да ће *Хри стос по стра да ти, и да ће 

би ти Пр ви из вас кр се ни ја мр тви јех и 
про по ви је да ти ви дје ло на ро ду је вреј-
ско ме и не зна бо шцима. *1.Кор. 15,20.
24. А кад он ово од го ва ра ше, ре че Фист 

ве ли ки јем гла сом: Зар лу ду јеш, Па вле? 
Мно ге те књи ге из во де из па ме ти.
25. А он ре че: Не лу ду јем, че сти ти Фи сте, 

не го ри је чи исти не и ра зу ма ка зу јем.
26. Јер за ово зна цар, ко је му и го во рим 

сло бод но; јер не вје ру јем да му је што од 
ово га не по зна то; јер ово ни је би ло у углу.
27. Вје ру јеш ли, ца ре Агри па, про ро-

ци ма? Знам да вје ру јеш.
28. А Агри па ре че Па влу: Још ма ло па 

ћеш ме на го во ри ти да бу дем хри шћа нин.
29. А Па вле ре че: Мо лио бих Бо га и за 

ма ло и за мно го да би не са мо ти не го и 
сви ко ји ме слу ша ју да нас би ли та к ви као 
и ја што сам, осим око ва ови јех.
30. И кад он ово ре че, уста цар и су ди ја и 

*Вер ни ки ја, и ко ји сје ђа ху с њи ма,
*Дје ла 25,23.

31. И оти шав ши раз го ва ра ху се ме ђу со-
бом го во ре ћи: Овај чо вјек ни је учи нио 
ни шта што за слу жу је *смрт или око ве.

*Дје ла 23,29.
32. А Агри па ре че *Фи сту: Овај чо вјек 

мо га ше би ти пу штен да не ре че да хо ће 
ће са ру. (И та ко су ди ја на ми сли да га по-
шаље ће са ру.) *Дјела 25,1.

Павла као сужња спроводе у Рим. 
Бродолом и спасење. 

Долазак на Мелит.

27.И као што би од ре ђе но да иде-
мо у Та ли јан ску, пре да ше и 

Па вла и дру ге не ке су жње ка пе та ну, по 
име ну Ју ли ју, од ће са ре ве че те.
2. А кад уђо смо у ла ђу адра мит ску да 

пло ви мо у азиј ска мје ста, оти ско смо се; 
и с на ма бје ше Ари старх Ма ке до нац из 
Со лу на.
3. И дру ги дан до ђо смо у Си дон. И Ју-

ли је *др жа ше Па вла ли је по, и до пу сти му 
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да од ла зи к сво ји јем при ја те љи ма и да га 
по слу жу ју. *Дјела 24,23; 28,16.
4. И одан де од ве зав ши се до пло ви смо у 

Ки пар, јер вје тро ви би ја ху про тив ни.
5. И пре пло вив ши пу чи ну ки ли киј ску и 

пам фи лиј ску до ђо смо у Ми ру Ли киј ску.
6. И он дје на шав ши ка пе тан ла ђу алек-

сан дриј ску ко ја пло ви у Та ли јан ску, мет-
 ну нас у њу.
7. И пло вив ши мно го да на спо ро, и је-

два до шав ши пре ма Кни ду, јер нам вје-
тар не да ди ја ше, до пло ви смо под Крит 
код Сал мо не.
8. И је два се во зе ћи по ред кра ја, до ђо-

смо на јед но мје сто ко је се зо ве До бра 
При ста ни шта, код ко је га бли зу бје ше 
град Ла се ја.
9. А по што про ђе мно го вре ме на, и већ 

пло вље ње не би ја ше без стра ха, јер и пост 
већ бје ше про шао, свје то ва ше Па вле,
10. Го во ре ћи им: Љу ди, ви дим да ће пло-

вље ње би ти с му ком и ве ли ком ште том 
не са мо то ва ра и ла ђе не го и живота на-
ши јех.
11. Али ка пе тан по слу ша већ ма кор ма-

но ша и го спо да ра од ла ђе не го ли Па вло ве 
ри је чи.
12. А не бу ду ћи при ста ни ште згод но за 

зи мов ник, свје то ва ху мно ги да се од ве зу 
одан де, не би ли ка ко мо гли до ћи до Фи-
ни ка, и он дје да зи му ју у при ста ни шту 
крит ском, ко је гле да к ју гу и к за па ду.
13. И кад ду ну југ, ми шља ху да им се во ља 

ис пу ни, и по диг нув ши је дра пло вља ху 
по крај Кри та.
14. Али не за ду го по том ду ну на су прот 

ње му бу ран вје тар ко ји се зо ве евро-
кли дон. сјевероисточни вјетар
15. А кад се ла ђа оте, и не мо га ше се вје-

тру про ти ви ти, пре да до смо је ва ло ви ма 
и но ша ху нас.
16. А кад про ђо смо ми мо јед но остр во 

ко је се зо ве Кла у да, је два мо го смо одр-
жа ти ча мац,
17. Ко ји из ву кав ши, сва ко ја ко по ма га ху, 

те га при ве за смо од о здо за ла ђу; а бо је ћи 
се да не уда ри на пруд, спу сти смо је дра, и 
та ко пловља смо.

18. А кад нам ве о ма до са ђи ва ше бу ра 
сју тра дан из ба ци ва ху то ва ре.
19. И у тре ћи дан сво ји м ру ка ма из ба ци-

смо алат ла ђар ски.
20. А кад се ни сун це ни зви је зде за 

мно го да на не по ка за ше, и бу ра не ма ла 
на ва ли ла, би ја ше про пао сав над да ће мо 
се из ба ви ти.
21. И кад се за ду го ни је је ло, он да Па вле 

став ши пре да њих ре че: Тре ба ше, да кле, о 
љу ди, по слу ша ти ме не, и не оти ски ва ти 
се од Кри та, и не има ти ове му ке и ште те.
22. И ево сад вас мо лим да бу де те до бре 

во ље, јер ни јед на ду ша од вас не ће про па-
сти осим ла ђе;
23. Јер у ову ноћ *ста де пре да ме †ан ђео 

Бо га ко је га сам ја и ко ме слу жим,
*Дје ла 23,11. †Дје ла 5,19.

24. Го во ре ћи: Не бој се, *Па вле, ва ља ти 
до ћи пред ће са ра; и ево ти да ро ва Бог све 
ко ји се во зе с то бом. *Дје ла 19,21.  плове
25. За то не бој те се, љу ди; јер вје ру јем Бо гу 

да ће та ко би ти као што ми би ре че но.
26. Али ва ља нам до ћи на јед но остр во.
27. А кад би че тр на е ста ноћ, и ми у по-

но ћи пло вља смо по адри јан ској пу чи ни, 
по ми сли ше ла ђа ри да се при бли жу ју не-
ка квој зе мљи.
28. И из мје рив ши ду би ну на ђо ше два-

де сет хва ти; и про шав ши ма ло опет из-
мје ри ше, и на ђо ше пет на ест хва ти.

37 м  27,75 м
29. Он да бо је ћи се да ка ко не уда ре на 

пру до ви та мје ста ба ци ше са стра жње га 
кра ја ла ђе че ти ри лен ге ра, па се мо ља смо 
Бо гу да сва не.
30. А кад ла ђа ри гле да ху да по бјег ну из 

ла ђе, и спу сти ше ча мац у мо ре из го ва-
ра ју ћи се као да хо ће с пред ње га кра ја да 
спу сте лен ге ре,
31. Ре че Па вле ка пе та ну и вој ни ци ма: 

Ако ови не оста ну у ла ђи, ви не мо же те 
жи ви оста ти.
32. Та да вој ни ци од ре за ше ужа на чам цу 

и пу сти ше га те па де.
33. А кад шћа ше да сва не, мо ља ше Па вле 

све да је ду, го во ре ћи: Че тр на е сти је дан 
да нас ка ко че ка те и не је ду ћи жи ви те ни-
шта не оку сив ши.
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34. За то вас мо лим да је де те: јер је то за 
ва ше здра вље. А нијед но ме од вас дла ка с 
гла ве не ће от па сти.
35. И ре кав ши ово узе хљеб, и да де хва-

 лу Бо гу пред сви ма, и пре ло мив ши ста де 
је сти.
36. Он да се сви раз ве се лив ши и они је-

до ше.
37. А у ла ђи би ја ше нас *ду ша све га двје-

ста и се дам де сет и шест. *Дје ла 2,41.
38. И на си тив ши се је ла, о лак ша ше *ла ђу 

из ба цив ши пше ни цу у мо ре. *Јо на 1,5.
39. А кад би дан не по зна ва ху зе мље; 

не го угле да ше не ка кав за лив с пи је ском, 
на ко ји се до го во ри ше, ако бу де мо гу ће, 
да из ву ку ла ђу.
40. И по диг нув ши лен ге ре во жа ху се по 

мо ру, и одри је шив ши ужа на кр ма ма, и 
ра ши рив ши ма ло је дро пре ма вје тру ко ји 
ду ха ше, во жа смо се кра ју.
41. А кад до ђо смо као на је дан је зик, гдје 

се мо ре као раз дје љу је, на са ди се ла ђа; и 
пред њи крај, ко ји се на са ди, оста тврд да 
се не мо же по мак ну ти, а кр ма се раз би-
ја ше од си ле ва ло ва.
42. А вој ни ци се до го во ри ше да по би ју 

су жње, да ко ји не ис пли ва и не уте че.
43. Али ка пе тан же ле ћи са чу ва ти *Па-

вла за бра ни њи хов до го вор, и за по вје ди 
они ма ко ји зна ју пли ва ти да иско че нај-
при је, и да изи ђу на зе мљу; *Дје ла 23,10.
44. А оста ли јед ни на да ска ма а јед ни на 

че му од ла ђе. И та ко изи ђо ше сви жи ви 
на зе мљу.

Пријатељски пријем на Мелиту 
(сада Малта). Павлово чудо, 
долазак у Рим и проповијед.

28.И кад изи ђо ше срећ но из *ла ђе, 
та да ра зу мје ше да се остр во 

зо ве Ме лит. *Дје ла 27,39.
2. А мештани чи ња ху нам не ма лу љу бав, 

јер на ло жи ше огањ и при ми ше нас све 
због да жда ко ји иђа ше, и због зи ме.
3. А Па вле згра бив ши го ми лу гра ња на-

ло жи на огањ, и из и шав ши зми ја од вру-
ћи не ско чи му на ру ку.
4. И кад ви дје ше мештани зми ју гдје ви си 

о ру ци ње го вој, го во ра ху је дан дру го ме: 
Ја  мач но је овај чо вјек крв ник, ко је га из-

ба вље на од мо ра суд Бо жиј не оста ви да 
жи ви.
5. А он отре сав ши зми ју у огањ не би му 

ни шта зло.
6. А они че ка ху да он оте че или ује дан-

пут да пад не мр тав. А кад за ду го че ка ше, 
и ви дје ше да му ни шта зло не би, про ми-
је ни ше се, и го во ра ху да је он бог.
7. А на о ко ло око оно га мје ста би ја ху 

се ла по гла ва ра од остр ва по име ну По-
пли ја, ко ји нас при ми и уго сти љу ба зно 
три да на.
8. А до го ди се да отац По пли јев ле-

жа ше од гро зни це и од ср до бо ље, ко је му 
ушав ши Па вле по мо ли се Бо гу и мет ну 
ру ке сво је на њ и ис ци је ли га.
9. А кад то би, до ла жа ху и дру ги ко ји би-

ја ху бо ле сни на остр ву оно ме, и ис цје љи-
ва ху се.
10. И по што ва ху нас ве ли ки јем ча сти ма; 

и кад по ђо смо, спре ми ше нам што је од 
по тре бе.
11. А по сли је три мје се ца од ве зо смо се 

на ла ђи алек сан дриј ској, ко ја је би ла пре-
зи ми ла на остр ву, и би ја ху на њој на пи-
са ни Ди о ску ри. заштитници бродова
12. И до пло вив ши у Си ра ку зу оста смо 

он дје три да на.
13. А одан де от пло вив ши до ђо смо у Ри-

ги ју; и по сли је јед но га да на кад ду ну југ, 
до ђо смо дру ги дан у По ти о ле.
14. Он дје на ђе мо бра ћу, и они нас за мо ле 

те оста не мо код њих се дам да на; и та ко 
по ђо смо у Рим.
15. И одан де чув ши бра ћа за нас изи-

ђо ше нам на су срет тја до Апи је ва па-
за ра и Три крч ме. И кад их ви дје Па вле, 
да де хва лу Бо гу, и осло бо ди се.

трга  охрабри се
16. А кад до ђо смо у Рим, (ка пе тан пре-

да де су жње вој во ди). Али се * Па влу до-
пу сти да жи ви гдје хо ће с вој ни ком ко ји 
га чу ва ше. *Дје ла 24,23.
17. А по сли је три да на Па вле са зва стар-

је ши не је вреј ске. И кад се они ску пи ше, 
го во ра ше им: Љу ди бра ћо, ја ни шта не 
учи них про тив но на ро ду или оби ча ји ма 
отач ки јем; и Је ру са ли мља ни пре да ше ме 
као су жња у ру ке Ри мља ни ма,
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18. Ко ји из ви дјев ши за ме не шћа ху да 
ме пу сте, јер се не на ђе на ме ни ни јед на 
смрт на кри ви ца.
19. Али кад Ју деј ци го во ра ху на су прот, 

на тје ра ме не во ља да се иштем пред *ће-
са ра, не као да бих свој на род имао што 
ту жи ти. *Дје ла 26,32.
20. То га ра ди узро ка за мо лих вас да се 

ви ди мо и да се раз го во ри мо; јер због на да 
Изра и ље ва око ван сам у ово гво жђе.
21. А они му ре ко ше: Ми ни ти при ми смо 

пи сма за те из Ју де је; ни ти до ђе ко од бра ће 
да ја ви или да го во ри што зло за те бе.
22. Не го мо ли мо да чу је мо од те бе шта 

ми слиш; јер нам је по зна то за ову је рес 
да јој се сву да на су прот го во ри. учење
23. И од ре див ши му дан до ђо ше к ње му у 

го сти о ни цу мно ги; ко ји ма ка зи ва ше свје-
до че ћи о цар ству Бо жи јем и увје ра ва ју ћи 
их у Ису са из за ко на Мој си је ва и из *про-
ро ка од ју тра до са мо га мра ка. *Лу ка 24,27.
24. И јед ни вје ро ва ху оно ме што го во-

ра ше, а јед ни не вје ро ва ху.

25. А бу ду ћи не сло жни ме ђу со бом, од-
ла жа ху кад ре че Па вле јед ну ри јеч: До-
бро ка за Дух Све ти пре ко про ро ка Иса-
и је оце ви ма на ши јем,
26. Го во ре ћи: *Иди на ро ду ово ме и ка жи: 

Уши ма ће те чу ти и не ће те ра зу мје ти; и 
очи ма ће те гле да ти и не ће те ви дје ти.

*Иса. 6,9.
27. Јер одр ве ни *ср це ово га на ро да, и 

уши ма те шко чу ју, и очи ма сво ји јем за-
жму ри ше да ка ко не ви де очи ма, и уши ма 
не чу ју, и ср цем не ра зу ми ју, и да се не 
обра те да их ис ци је лим. *Иса. 44,18.
28. Да вам је, да кле, на зна ње да се не зна-

бо шци ма по сла спа се ни је Бо жи је, они ће 
и чу ти.
29. И кад он ово ре че, оти до ше Је вре ји 

пре пи ру ћи се ме ђу со бом.
30. А Па вле оста де пу не дви је го ди не о 

сво ме тро шку, и до че ки ва ше све ко ји му 
до ла жа ху,
31. Про по ви је да ју ћи цар ство Бо жи је, и 

уче ћи о Го спо ду на ше му Ису су *Хри сту 
сло бод но, и ни ко му не бра ња ше. *Фил. 1,13.

РИ МЉА НИ МА ПО СЛА НИ ЦА
СВЕ ТОГА АПО СТО ЛА ПА ВЛА

Благослов. Увод: Јеванђеље је сила Божија 
која спасава свакога који вјерује. У њему 

се јавља правда Божија из вјере у вјеру. 
Гњев је Божији на безбожницима.

1.Од *Па вла, слу ге †Ису са Хри ста, 
по зва но га апо сто ла иза бра но га 

за Је ван ђе ље Бо жи је, *2.Кор. 1,1. †Кол. 1,1.
2. Ко је Бог на при јед обе ћа пре ко про-

ро ка сво ји јех у Све ти јем пи сми ма
3. О Си ну сво је му, ко ји је по ти је лу ро ђен 

од рода Да ви до ва,
4. А по свје до чен сил но за Си на Бо жи је га 

Ду хом Све ти м по вас кр се ни ју из мр тви-
јех, Ису су Хри сту Го спо ду на ше му,
5. Пре ко ко је га при ми смо бла го дат и 

апо стол ство, да по ко ри мо све не зна бо-
шце вје ри у име  Ње го во;

6. Ме ђу ко ји ма сте и ви по зва ни Ису су 
Хри сту,
7. Сви ма ко ји су у Ри му, љу ба зни ма Бо гу, и 

по зва ни ма све ти ма: Бла го дат вам и мир од 
Бо га Оца на ше га и Го спо да Ису са Хри ста.
8. Пр во, да кле, за хва љу јем Бо гу сво је му 

кроз Ису са Хри ста за све вас што се вје ра 
ва ша гла си по све му сви је ту.
9. Јер ми је свје док Бог, ко је му слу жим 

ду хом сво ји јем у Је ван ђе љу Си на Ње го ва, 
да вас се опо ми њем без пре стан ка,
10. Мо ле ћи се сваг да Бо гу у мо ли тва ма 

сво ји јем да би ми кад Бо жи ја во ља по мо-
гла да до ђем к ва ма;
11. Јер же лим ви дје ти вас, да вам дам ка-

кав ду хов ни дар за ва ше утвр ђе ње,
12. То јест, да се с ва ма утје шим вје ром 
оп штом, и ва шом и мо јом. заједничком
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13. Али вам не ћу за та ји ти, бра ћо, да сам 
мно го пу та хтио да вам до ђем, па бих задр-
жан до сли је, да и ме ђу ва ма имам ка кав 
плод, као и ме ђу оста ли јем не зна бо шци ма.
14. Ду жан сам и Гр ци ма и ди вља ци ма, и 

му дри ма и не ра зум ни ма. варварима
15. За то, од мо је стра не, го тов сам и ва ма 

у Ри му про по вје ди ти Је ван ђе ље.
16. Јер се не сти дим Је ван ђе ља Хри сто ва; 

јер је *си ла Бо жи ја на спа се ни је сва ко ме 
ко ји вје ру је, а нај при је Је вре ји ну и Гр ку.

*1.Кор. 1,18.
17. Јер се у ње му ја вља *прав да Бо жи ја из 

вје ре у вје ру, као што је на пи са но: †Пра-
вед ник ће од вје ре жив би ти.

*Рим. 3,21. †Авак. 2,4.
18. Јер се от кри ва *гњев Бо жиј с Не ба на 

сва ку без бо жност и не прав ду љу ди ко ји 
др же исти ну у не прав ди. *Рим. 2,5.
19. Јер што се мо же до зна ти за Бо га по-

зна то је њи ма, јер им је Бог ја вио;
20. Јер што се на Ње му не мо же ви дје ти, 

од по ста ња сви је та мо гло се по зна ти и 
ви дје ти на ство ре њи ма, и Ње го ва вјеч на 
си ла и бо жан ство, да не ма ју из го во ра.
21. Јер кад по зна ше Бо га, не про сла ви ше 

га као Бо га ни ти Му за хва ли ше, не го за-
лу дје ше у сво ји јем ми сли ма, и по там ње 
не ра зум но ср це њи хо во.
22. Кад се гра ђа ху му дри, по лу дје ше,
23. И пре тво ри ше сла ву вјеч но га Бо га у 

об лич је смрт но га *чо вје ка и пти ца и че-
тво ро но жни јех жи во ти ња и га до ва.

*5.Мој. 4,16.  гмизаваца
24. За то их пре да де Бог у же ља ма њи хо-

ви јех *ср ца у не чи сто ту, да се по га не тје-
ле са њи хо ва ме ђу њи ма са ми ма;

*Псал. 81,12.  бешчасте
25. Ко ји пре тво ри ше *исти ну Бо жи ју у 

лаж, и већ ма по што ва ше и по слу жи ше 
твар не го Твор ца, ко ји је бла го сло вен ва-
ви јек. Амин. *1.Сол. 1,9.
26. За то их пре да де Бог у срам не сла сти; 

јер же не њи хо ве пре тво ри ше пут но упо-
тре бља ва ње у бес пут но. страсти
27. Та ко и љу ди оста вив ши пут но упо тре-

бља ва ње жен ско га ро да, рас па ли ше се же-
љом сво јом је дан на дру го га, и љу ди с љу-

ди ма чи ња ху срам, и пла ту ко ја тре ба ше за 
при је ва ру њи хо ву при ма ху на се би.
28. И као што не ма ра ху да по зна ју Бо га, 

за то их Бог пре да де у по ква рен ум да 
чи не што не ва ља,
29. Да бу ду на пу ње ни сва ке не прав де, 

блуда, зло ће, ла ком ства, па ко сти; пу ни 
за ви сти, уби ства, сва ђе, лу кав ства, зло-
ћуд ности;
30. Шап та чи, опа да чи, бо го мр сци, си-

ле џи је, хва ли ше, по но си ти, из ми шља чи 
за ла, не по кор ни ро ди те љи ма,
31. Не ра зум ни, не вје ре, не љу бав ни, не-

при мир љи ви, не ми ло сти ви.
32. А не ки и прав ду Бо жи ју по знав ши, да 

ко ји то чи не за слу жу ју смрт, не са мо то чи-
 не, не го при ста ју на то и они ма ко ји чи не.

одобравају

Јевреји су исто тако грјешници 
као и незнабошци.

2.За то се не мо жеш из го во ри ти, о 
чо вје че ко ји год су диш, јер ко ји-

јем су дом су диш дру го ме, се бе осу ђу јеш; 
јер то чи ниш су де ћи.
2. А зна мо да је суд Бо жиј прав за оне 

ко ји то чи не.
3. Не го по ми шљаш ли, о чо вје че ко ји су-

диш они ма ко ји то чи не, и сам чи ниш то, 
да ћеш ти по бје ћи од су да Бо жи је га?
4. Или не ма риш за бо гат ство Ње го ве до-

бро те и кро то сти и тр пље ња, *не зна ју ћи 
да те до бро та Бо жи ја на по ка ја ње во ди?

*2.Пет. 3,15.
5. Не го сво јом др ве но сти и не по ка ја ни-

јем ср цем са би раш се би гњев за дан гње ва 
у ко ји ће се по ка за ти пра вед ни суд Бо га,
6. Ко ји ће да ти сва ко ме по дје ли ма ње го-

ви јем:
7. Они ма, да кле, ко ји су тр пље њем у дје лу 

до бро м тра жи ли сла ву и част и не рас па-
дљи вост, жи вот вјеч ни;
8. А они ма ко ји се уз пр кос су про те 

исти ни, а по ко ра ва ју се не прав ди, не ми-
лост и гњев.
9. Не во ља и ту га на сва ку ду шу чо вје ка 

ко ји чи ни зло, а нај при је Је вре ји на и Гр ка;
10. А сла ва и *част и мир сва ко ме ко ји 

чи ни до бро, а нај при је Је вре ји ну и Гр ку;
*1.Пе тр. 1,7.
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11. Јер *Бог не гле да ко је ко.
*Дјела 10,34; 1.Пет. 1,17.

12. Јер ко ји без за ко на са гри је ши ше, без 
за ко на ће и из ги ну ти; и ко ји у за ко ну са-
гри је ши ше, по за ко ну ће се осу ди ти,
13. Јер пред Бо гом ни је су пра вед ни они 

ко ји слу ша ју за кон, не го ће се они оправ-
да ти ко ји га тво ре;
14. Јер кад не зна бо шци нема ју ћи за ко на 

са ми од се бе чи не што је по за ко ну, они за-
ко на не има ју ћи са ми су се би за кон;
15. Они до ка зу ју да је оно на пи са но у ср-

ци ма њи хо ви јем што се чи ни по за ко ну, 
бу ду ћи да им са вјест свје до чи, и ми сли 
ме ђу со бом ту же се или прав да ју,
16. На дан кад Бог уза су ди тај не људ ске по 

је ван ђе љу мо је му пре ко Ису са Хри ста.
17. Гле, ти се зо веш Је вре јин, а осла њаш 

се на за кон и хва лиш се Бо гом,
18. И по зна јеш во љу, и из аби раш што је 

бо ље, јер си на у чен од за ко на;
19. И ми слиш да си вођ сли је пи ма, ви-

дје ло они ма ко ји су у мра ку,
20. На ка за тељ без ум ни ма, учи тељ дје ци, 

ко ји имаш углед ра зу ма и исти не у за ко ну.
васпитач

21. *Уче ћи, да кле, дру го га се бе не учиш;
*Псал. 50,16.17.

22. Про по ви је да ју ћи да се не кра де, кра-
деш; го во ре ћи: Не чи ни пре љу бе, чи-
ниш пре љу бу; га де ћи се на идо ле, кра деш 
њихову све ти њу;
23. Ко ји се хва лиш за ко ном, а при је сту-

пом за ко на сра мо тиш Бо га.
24. Јер се на име Бо жи је због вас ху ли у 

не зна бо шци ма, *као што сто ји на пи са но.
*Иса. 52,5; Језек. 36,20.

25. Об ре за ње по ма же ако *за кон др жиш; 
ако ли си пре ступ ник за ко на, об ре за ње је 
тво је нео бре за ње по ста ло. *Гал. 5,3.
26. Ако, да кле, нео бре за ње прав ду за-

ко на др жи, за што се не би ње го во нео-
бре за ње за об ре за ње узе ло?
27. И онај ко ји је од ро да нео бре зан и из-

вр шу је за кон, осу ди ће те бе ко ји си сло-
ви ма и об ре за њем пре ступ ник за ко на.
28. Јер оно ни је Је вре јин ко ји је спо ља 

Је вре јин, ни ти је оно *об ре за ње ко је је 
спо ља на ти је лу; *Гал. 6,15.

29. Не го је оно Је вре јин ко ји је из ну тра, 
и *об ре за ње †ср ца ду хом а не сло ви ма, то 
је об ре за ње; ко ме је хва ла не од љу ди не го 
од Бо га. *Фил. 3,3. †1.Пе тр. 3,4.

Сви су људи без разлике грјешници, 
а оправдаће се вјером.

3.Шта је, да кле, бо љи Је вре јин од 
дру ги јех љу ди? Или шта по-

ма же об ре за ње?
2. Мно го сва ко ја ко; пр во што су им по-

вје ре не ри је чи Бо жи је.
3. А што не ки не вје ро ва ше, шта је за то? 

*Еда ће њи хо во не вјер ство вје ру Бо жи ју 
уки ну ти? *Рим. 9,6.
4. Бо же са чу вај! Не го Бог не ка бу де исти-

нит, а *чо вјек сва ки ла жа, као што сто ји 
на пи са но: Да се оправ даш у сво ји јем ри је-
чи ма, и да по би је диш кад ти ста ну су ди ти.

*Псал. 62,9; 116,11.
5. Ако ли не прав да на ша Бо жи ју прав ду 

по ди же, шта ће мо ре ћи? Еда ли је Бог не-
пра ве дан кад се ср ди? По чо вје ку го во рим:
6. Бо же са чу вај! Јер ка ко би мо гао Бог су-

ди ти сви је ту?
7. Јер ако исти на Бо жи ја у мо јој ла жи 

ве ћа по ста не на сла ву Ње го ву, за што још 
и ја као гр је шник да бу дем осу ђен?
8. За што, да кле, као што ви чу на нас, и 

као што ка жу не ки да ми го во ри мо, да 
чи ни мо зло да до ђе до бро? Њи ма ће суд 
би ти пра ве дан. клевећу
9. Шта да кле? Је смо ли бо љи од њих? Ни-

по што! Јер го ре до ка за смо да су и Је вре ји 
и Гр ци сви под гри је хом,
10. Као што сто ји на пи са но: *Нијед но га 

не ма пра вед на; *Псал. 14,1-3; 53,1.
11. Нијед но га не ма ра зум на, и нијед но га 

ко ји тра жи Бо га;
12. Сви се укло ни ше и за јед но не ва ља ли 

по ста ше: Не ма га ко ји чи ни до бро, не ма 
нијед но га ци глог.
13. Њи хо во је *гр ло гроб отво рен, је зи-

ци ма сво ји ма ва ра ју, и јед је †аспи дин под 
усна ма њи хо ви ма. *Псал. 5,9. †Псал. 140,3.
14. Њи хо ва су уста пу на кле тве и гор чи не.
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15. Њи хо ве су но ге бр зе да про ље ва ју 
крв.
16. На пу те ви ма је њи хо ви ма рас ко па-

ва ње и не во ља;
17. И пу та мир но га не по зна ше.
18. Не ма стра ха Бо жи је га пред очи ма 

њи хо ви ма.
19. А зна мо да оно што за кон го во ри, го-

во ри они ма ко ји су у за ко ну, да се сва ка 
уста за ти сну, и сав сви јет да бу де крив 
Бо гу;
20. Јер се дје ли ма за ко на ни јед но ти је ло 

не ће оправ да ти пред Њим; јер кроз *за-
кон до ла зи по зна ње гри је ха. *Рим. 7,7.
21. А сад се без за ко на ја ви *Прав да 

Бо жи ја, по свје до че на од За ко на и од 
Про ро ка; *Иса. 45,24.
22. А *прав да Бо жи ја вје ром Ису са Хри-

ста у све и на све ко ји вје ру ју; јер не ма 
раз ли ке. *Рим. 4,5.
23. Јер сви са гри је ши ше и из гу би ли су 

сла ву Бо жи ју,
24. И оправ да ће се за ба да ва *бла го да ћу 

Ње го вом, от ку пом Ису са Хри ста, *Еф. 2,8.
25. Ко је га по ста ви Бог *очи шће ње вје -

ром у кр ви Ње го вој да по ка же сво ју прав-
 ду опро ште њем пре ђа шњи јех гри је ха;

поклони  као жртву помирења  *3.Мој. 16,15.16.
26. У под но ше њу Бо жи је му, да по ка же 

прав ду сво ју у са да шње ври је ме да је Он 
пра ве дан и да прав да оно га ко ји је од 
вје ре Ису со ве.
27. Гдје је, да кле, хва ла? Про ђе. Ка кви јем 

за ко ном, је ли за ко ном дје ла? Не, не го за-
ко ном вје ре.
28. Ми сли мо, да кле, да ће се *чо вјек 

оправ да ти вје ром без дје ла за ко на.
*Гал. 2,16.

29. Или је са мо је вреј ски Бог, а не и не-
зна бо жач ки? Да, и не зна бо жач ки.
30. Јер је *је дан Бог ко ји ће оправ да ти об-

ре за ње из вје ре и нео бре за ње вје ром.
*Рим. 10,12.

31. Ква ри мо ли, да кле, за кон вје ром? 
Бо же са чу вај! не го га још утвр ђу је мо.

Оправдање вјером потврђује 
примјер Авраамов и 

свједочанство Давидово.

4.Шта ће мо, да кле, ре ћи за Авра-
а ма, праоца сво је га, да је по 

ти је лу на шао?
2. Јер ако се Авра ам дје ли ма оправ да, 

има хва лу, али не у Бо га.
3. Јер шта го во ри Пи смо? *Вје ро ва Авра-

 ам Бо гу, и при ми му се у прав ду. *1.Мој. 15,6.
4. А оно ме ко ји ра ди не бро ји се пла та по 

ми ло сти не го по ду гу.
5. А оно ме ко ји не ра ди, а вје ру је у Оно га 

ко ји прав да без бо жни ка, при ма се вје ра 
ње го ва у прав ду.
6. Као што и Да вид го во ри да је бла го 

чо вјеку ко ме Бог при ма прав ду без дје ла 
за ко на:
7. *Бла го они ма ко ји се опро сти ше бе за-

ко ња, и ко ји ма се гри је си при кри ше.
*Псал. 32,1.

8. Бла го чо вје ку ко ме Го спод не при ма 
гри је ха.
9. Ово, да кле, бла жен ство или је у об ре-

за њу или у нео бре за њу? Јер го во ри мо да 
се Авра а му при ми вје ра у прав ду.
10. Ка ко му се, да кле, при ми? Или кад је 

био у об ре за њу или нео бре за њу? Не у об-
ре за њу не го у нео бре за њу.
11. И при ми знак об ре за ња као пе чат 

*прав де вје ре ко ју има ше у нео бре за њу, 
да би био отац сви ју ко ји вје ру ју у нео бре-
за њу; да се и њи ма при ми у прав ду; *Гал. 3,6.
12. И да би био отац об ре за ња не са мо 

они ма ко ји су од об ре за ња, не го и они ма 
ко ји хо де сто па ма вје ре ко ја бје ше у нео-
бре за њу оца на ше га Авра а ма.
13. Јер обе ћа ње *Авра а му или потомству 

ње го ву да бу де на сљед ник сви је ту не би 
за ко ном не го прав дом вје ре. *Је вр. 7,6.
14. Јер ако су на сљед ни ци они ко ји су 

од за ко на, про па де вје ра, и по ква ри се 
обе ћа ње.
15. Јер за кон гра ди гњев; јер гдје не ма за-

ко на не ма ни при је сту па.
16. За то од вје ре да бу де по благодати да 

обе ћа ње твр до оста не све му потомству, 
не са мо ко је је од за ко на, не го и ко је је од 
вје ре Авра а мове, ко ји је отац сви ма на ма,
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17. Као што сто ји на пи са но: *По ста вих те 
оцем мно ги јем на ро ди ма пред Бо гом ко ме 
вје ро ва, ко ји ожи вљу је мр тве, и зо ве оно 
што ни је као оно што јест. *1.Мој. 17,5.
18. Он вје ро ва на над кад се ни је би ло 

ни че му на да ти да ће он би ти отац мно ги-
јем на ро ди ма, као што му бје ше ре че но: 
Та ко ће би ти *потомство тво је. *1.Мој. 15,5.
19. И не осла бив ши вје ром не по гле да ни 

на сво је већ умо ре но ти је ло, јер му бје ше 
не гдје око сто го ди на, ни на мр твост Са-
ри не ма те ри це.
20. И за обе ћа ње Бо жи је не по сум ња не-

вје ро ва њем, не го оја ча у вје ри, и да де 
сла ву Бо гу.
21. И зна ди ја ше ја мач но да што Он обе ћа 

ка дар је и учи ни ти.
22. За то се и при ми ње му у прав ду.
23. Али ни је пи са но за ње га јед но га са мо 

да му се при ми,
24. Не го и за нас, ко ји ма ће се при ми ти 

ако вје ру је мо у Оно га ко ји *вас кр се Ису са 
Хри ста Го спо да на ше га из мр тви јех,

*Дје ла 13,30.
25. Ко ји се пре да де за *гри је хе на ше, и 

уста де за оправ да ње на ше. *Је вр. 9,28.

Дивни родови оправдања вјером. 
Гријех и смрт долазе на свијет преко 

Адама, оправдање и живот преко 
Исуса Христа.

5.Оправ дав ши се, да кле, вје ром, 
има мо мир с Бо гом кроз Го-

спо да сво је га Ису са Хри ста,
2. Кроз ко је га и при ступ на ђо смо вје ром 

у ову бла го дат у ко јој сто ји мо, и хва ли мо 
се на да њем сла ве Бо жи је.
3. Не са мо пак то, *не го се хва ли мо и 

не во ља ма, зна ју ћи да не во ља тр пље ње 
гра ди; *Јак. 1,2.
4. А тр пље ње ис ку ство, а ис ку ство 

на да ње;
5. А на да ње не ће се осра мо ти ти, јер се 

љу бав Бо жи ја из ли у ср ца на ша Ду хом 
Све ти јем ко ји је дат на ма.
6. Јер Хри стос још кад сла би бија смо 

умри је у ври је ме сво је за без бо жни ке.

7. Јер је два ко умре за пра вед ни ка; за 
добро га мо же би ти да би се ко усу дио 
умри је ти.
8. Али Бог по ка зу је сво ју љу бав к на ма 

што Хри стос још кад би ја смо гр је шни ци 
умри је за нас.
9. Мно го ће мо, да кле, већ ма би ти кро за 

Њ спа се ни од гње ва кад смо се сад оправ-
да ли кр вљу Ње го вом.
10. Јер кад смо се по ми ри ли с Бо гом 

смр ћу Си на Ње го ва, док смо још би ли не-
при ја те љи, мно го ће мо се већ ма спа сти у 
жи во ту Ње го ву кад смо се по ми ри ли.
11. Не са мо пак то, не го се хва ли мо и Бо-

гом кроз Го спо да сво је га Ису са Хри ста, 
кроз ко је га сад при ми смо по ми ре ње.
12. За то као што кроз јед но га *чо вје ка 

до ђе на сви јет гри јех, и кроз гри јех смрт, 
и та ко смрт уђе у све љу де, јер сви са гри-
је ши ше. *Рим. 5,15.
13. Јер *гри јех бје ше на сви је ту до за-

ко на; али се гри јех не при ма ше кад не 
бје ше за ко на; *1.Јов. 3,4.
14. Не го ца ро ва смрт од Ада ма тја до 

Мој си ја и над они ма ко ји ни је су са гри-
је ши ли пре сту пив ши као Адам, ко ји је 
при ли ка Оно га ко ји шћа ди ја ше до ћи.
15. Али дар ни је та ко као *гри јех; јер кад 

кроз гри јех јед но га по мри је ше мно ги, 
мно го се ве ћа бла го дат Бо жи ја и дар из ли 
из о бил но на мно ге бла го да ћу јед но га Чо-
вје ка Ису са Хри ста. *Је вр. 9,28.
16. И дар ни је као гри јех јед но га: Јер за 

гри јех јед но га би осу ђе ње, а дар од мно-
ги јех гри је хо ва оправ да ње.
17. Јер кад за гри јех јед но га ца ро ва 

смрт кроз јед но га, ко ли ко ће већ ма они 
ко ји при ма ју из о би ље бла го да ти и дар 
прав де у жи во ту ца ро ва ти кроз Јед но га 
Ису са Хри ста!
18. За то, да кле, као што за гри јех јед   но га 

до ђе осу ђе ње на све љу де, та ко и прав-
дом Јед но га до ђе на све љу де оправ да ње 
жи во та.
19. Јер као што не по слу ша њем јед но га 

чо вје ка по ста ше мно ги гр је шни, та ко 
ће и по слу ша њем Јед но га би ти мно ги 
пра вед ни.
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20. А *за кон до ђе уз то да се умно жи 
†гри јех; јер гдје се умно жи гри јех он дје се 
још већ ма умно жи бла го дат,

*Рим. 3,20. †Рим. 7,13; Јо ван 15,22.
21. Да као што ца ро ва *гри јех за смрт, 

та ко и бла го дат да ца ру је прав дом за жи-
вот вјеч ни, кроз †Ису са Хри ста Го спо да 
на ше га. *Рим. 7,13. †Рим. 8,2.

Посвећење и нова служба плод 
је оправдања вјером.

6.Шта ће мо да кле ре ћи? Хо ће мо ли 
оста ти у гри је ху да се *бла го дат 

умно жи? Бо же са чу вај! *Ју да 4.
2. Јер ко ји умри је смо гри је ху ка ко ће мо 

још жи вље ти у ње му?
3. Или не зна те да сви ко ји се кр сти  смо 

у Ису са Хри ста, у смрт Ње го ву кр сти-
смо се?
4. Та ко се с Њим по гре бо смо кр ште њем 

у смрт да као што уста Хри стос из мр тви-
јех сла вом Очевом, та ко и ми у но вом жи-
во ту да хо ди мо.
5. Јер кад смо јед на ки с Њим јед на ком 

смр ћу, би ће мо и вас кр се ни јем;
6. Зна ју ћи ово да се *ста ри наш чо вјек 

ра за пе с Њи ме, да би се ти је ло гр је шно 
по ква ри ло, да ви ше не би смо слу жи ли 
гри је ху. *Гал. 5,24.
7. Јер ко ји умри је, опро сти се од гри је ха.
8. А ако умри је смо с Хри стом, вје ру је мо 

да ће мо и жи вље ти с Њим,
9. Зна ју ћи да Хри стос уста из мр тви јех, 

већ ви ше не уми ре; смрт ви ше не ће овла-
да ти Њи ме.
10. Јер што умри је, *гри је ху умри је је дан-

пут; а што жи ви, Бо гу жи ви. *Је вр. 7,27.
11. Та ко и ви, да кле, др жи те се бе да сте 

мр тви гри је ху, а жи ви Бо гу у Хри сту 
Ису су Го спо ду на ше му.
12. Да не ца ру је, да кле, гри јех у ва ше му 

смрт ном ти је лу, да га слу ша те у сла сти ма 
ње го ви јем;
13. Ни ти да ји те удо ва сво ји јех гри је ху за 

оруж је не прав де; не го да ји те се бе Бо гу, 
као ко ји сте жи ви из мр тви јех, и уде сво је 
Бо гу за оруж је прав де.

14. Јер гри јех не ће ва ма обла да ти, јер ни-
је сте под за ко ном не го под бла го да ћу.
15. Шта да кле? Хо ће мо ли гри је ши ти кад 

ни је смо под за ко ном не го под бла го да ћу? 
Бо же са чу вај!
16. Не зна те ли да ко ме да је те се бе за 

слу ге у по слу ша ње, слу ге сте оно га ко га 
слу ша те, или гри је ха за смрт, или по слу-
ша ња за прав ду?
17. Хва ла, да кле, Бо гу што бив ши ро бо ви 

гри је ху по слу ша сте од ср ца ту на у ку ко јој 
се и пре да до сте.
18. Опро стив ши се пак од гри је ха по ста-

сте слу ге прав ди.
19. Као чо вјек го во рим, за сла бост ва-

ше га ти је ла. Јер као што да до сте уде сво је 
за ро бо ве не чи сто ти и бе за ко њу на бе-
за ко ње, та ко сад да ји те уде сво је за слу ге 
*прав ди на по све ће ње. *Рим. 3,5.
20. Јер кад би ја сте ро бо ви гри је ху, про-

сти би ја сте од прав де. слободни
21. Ка кав, да кле, он да има до сте плод 

за ко ји се сад сти ди те? Јер је оно га крај 
смрт.
22. А сад опро стив ши се од гри је ха, и по-

став ши слу ге Бо жи је, има те плод свој на 
по све ће ње, а крај жи вот вјеч ни.
23. Јер је пла та за *гри јех †смрт, а дар Бо-

жиј је жи вот вјеч ни у Хри сту Ису су Го-
спо ду на ше му. *Рим. 5,12. †Јак. 1,15.

Оправдање вјером ослобађа службе Закону 
и обавезује на службу Христу. Борба 
унутрашњега и спољашњега човјека.

7.Или не зна те, бра ћо, јер го во рим 
они ма ко ји зна ју за кон, да за кон 

вла да над чо вје ком, до кле је жив?
2. Јер је уда та же на при ве за на за ко ном 

за му жа, до кле год он жи ви; а ако ли муж 
ње зин умре, раз дри је ши се од за ко на му-
же вље ва.
3. За то, да кле, док јој је муж жив би ва пре-

љу бо чи ни ца ако по ђе за дру гог му жа; а 
ако јој умре муж про ста је од за ко на да не 
бу де пре љу бо чи ни ца ако по ђе за дру го га.
4. За то, бра ћо мо ја, и ви умри је сте за ко ну 

ти је лом Хри сто ви јем, да бу де те Дру го га, 
Оно га што уста из мр тви јех, да плод до-
не се мо Бо гу.
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5. Јер кад би ја смо у ти је лу, би ја ху сла сти 
гр је хов не, ко је за кон ра ђа ху у уди ма на-
ши ма да се смр ти плод до но си.
6. А сад умријев ши из ба ви смо се од за-

ко на ко ји нас др жа ше, да слу жи мо (Бо гу) 
у об но вље њу Ду ха а не у ста ри ни сло ва.
7. Шта ће мо, да кле, ре ћи? Је ли за кон гри-

јех? Бо же са чу вај! Не го ја гри је ха не по-
знах осим кроз за кон; јер не зна дох за 
же љу да за кон не ка за: Не за же ли.
8. А гри јех узе по че так кроз за по ви јест, 

и на чи ни у ме ни сва ку же љу; јер је гри јех 
без за ко на мр тав.
9. А ја жи вљах не кад без за ко на; а кад 

до ђе за по ви јест, он да гри јех ожи вље,
10. А ја умри јех, и на ђе се да ми за по ви-

јест би за смрт *ко ја бје ше да та за жи вот.
*3.Мој. 18,5.

11. Јер гри јех узев ши по че так кроз за по-
ви јест пре ва ри ме, и уби ме њо ме.
12. Та ко је, да кле, *за кон свет и за по ви-

јест све та и пра вед на и до бра. *1.Тим. 1,8.
13. До бро ли, да кле, би ме ни смрт? Бо же 

са чу вај! Не го гри јех, да се по ка же гри јех 
до бром чи не ћи ми смрт, да бу де гри јех 
од ви ше гр је шан за по ви је шћу.
14. Јер зна мо да је за кон ду хо ван; а ја сам 

тје ле сан, про дан под гри јех:
15. Јер не знам шта чи ним, јер не чи ним 

оно што хо ћу, не го на што мр зим оно чи-
ним.
16. Ако ли оно чи ним што не ћу, хва лим 

за кон да је до бар.
17. А ово ви ше ја не чи ним не го гри јех 

ко ји жи ви у ме ни.
18. Јер знам да до бро не жи ви у ме ни, 

то јест у ти је лу мо је му. Јер хтје ти имам у 
се би, али учи ни ти до бро не на ла зим.
19. Јер до бро што хо ћу не чи ним, не го 

зло што не ћу оно чи ним.
20. А кад чи ним оно што не ћу, већ ја то 

не чи ним не го гри јех ко ји жи ви у ме ни.
21. На ла зим, да кле, за кон: Кад хо ћу до-

бро да чи ним, да ме на зло на го ни.
22. Јер имам ра дост у за ко ну Бо жи је му 

по уну тра шње му чо вје ку;
23. Али ви дим дру ги за кон у уди ма сво-

ји ма, ко ји се су про ти за ко ну ума мо је га, и 

за ро бља ва ме за ко ном гр је хов ни јем, ко ји 
је у уди ма мо ји ма.
24. Ја не срећ ни чо вјек! Ко ће ме из ба-

ви ти од ти је ла смр ти ове?
25. *За хва љу јем Бо гу сво је му кроз Ису са 

Хри ста Го спо да на ше га. Та ко, да кле, ја 
сам умом сво ји јем слу жим за ко ну Бо жи-
је му, а ти је лом за ко ну гр је хов но ме.

*1.Кор. 15,57.

Они који вјерују ослобађају се осуде; 
живот по Духу; посињење; 

надање у невољи.

8.Ни ка ква, да кле, сад не ма осу ђе ња 
они ма ко ји су у Хри сту Ису су и 

не хо де по ти је лу не го по Ду ху.
2. Јер за кон Ду ха ко ји ожи вља ва у Хри-

сту Ису су, опро стио ме је од за ко на гр је-
хов но га и смр ти.
3. Јер што за ко ну бје ше не мо гу ће, јер 

бје ше осла бљен ти је лом, по сла Бог Си на 
сво је га у об лич ју ти је ла гр је хов но га, и за 
гри јех осу ди гри јех у ти је лу,
4. Да се прав да за ко на ис пу ни у на ма ко ји 

не жи ви мо по ти је лу не го по Ду ху;
5. Јер ко ји су по ти је лу тје ле сно ми сле, а 

ко ји су по Ду ху ду хов но ми сле.
6. Јер *тје ле сно му дро ва ње смрт је, а ду-

хов но му дро ва ње жи вот је и мир. *Рим. 6,21.
7. Јер тје ле сно му дро ва ње не при ја тељ-

ство је Бо гу, јер се не по ко ра ва за ко ну Бо-
жи је му ни ти мо же.
8. А ко ји су у ти је лу не мо гу Бо гу уго-

ди ти.
9. А ви ни је сте у ти је лу не го у Ду ху; јер 

Дух Бо жиј у ва ма жи ви. А ако ко не ма 
Ду ха Хри сто ва, он ни је Ње гов.
10. А ако је Хри стос у ва ма, он да је ти је ло 

мр тво гри је ха ра ди, а Дух жив прав де 
ра ди.
11. А ако ли жи ви у ва ма Дух Оно га ко ји 

је вас кр сао *Ису са из мр тви јех, Онај ко ји 
је по ди гао Хри ста из мр тви јех, ожи вље ће 
и ва ша смрт на тје ле са Ду хом сво ји јем 
ко ји жи ви у ва ма. *2.Кор. 4,14.
12. Та ко, да кле, бра ћо, ни је смо ду жни ти-

је лу да по ти је лу жи ви мо.



– 163 –

РИМЉАНИМА ПОСЛАНИЦА,  ГЛ.  8. 9.

13. Јер ако жи ви те по ти је лу, по мри је-
ће те; ако ли ду хом по сло ве тје ле сне мо-
ри те, жи вље ће те.
14. Јер ко ји се вла да ју по Ду ху Бо жи је му 

они су си но ви Бо жи ји.
15. Јер не при ми сте ду ха роп ства, опет да 

се бо ји те; не го при ми сте Ду ха по си нач-
ко га, ко ји м ви че мо: Ава, Оче!
16. Овај Дух свје до чи на ше му ду ху да 

смо дје ца Бо жи ја.
17. А кад смо дје ца и на сљед ни ци смо: 

На сљед ни ци, да кле, Бо жи ји, а су на сљед -
ни ци Хри сто ви: Јер с Њим стра да  мо да се 
с Њим и про сла ви мо.
18. Јер ми слим да стра да ња са да шње га 

вре ме на ни је су ни шта пре ма сла ви ко ја 
ће нам се ја ви ти.
19. Јер че ка ње тва ри че ка да се ја ве си-

но ви Бо жи ји.
20. Јер се твар по ко ри про па дљи во сти, 

не од сво је во ље не го за во љу Оно га ко ји 
је по ко ри, на над,
21. Да ће се и са ма твар опро сти ти од 

роп ства рас па дљи во сти на сло бо ду сла ве 
дје це Бо жи је.
22. Јер зна мо да сва твар уз ди ше и ту жи 

с на ма до сад.
23. А не са мо она, не го и ми ко ји но ви ну 

Ду ха има мо, и ми са ми у се би уз ди ше мо 
че ка ју ћи по си ње ње и из ба вље ње ти је лу 
сво је му.
24. Јер се на дом спа со смо. А над ко ји се 

ви ди ни је над; јер кад ко ви ди што, ка ко 
ће му се на да ти?
25. Ако ли се на да мо оно ме што не ви-

ди мо, че ка мо са тр пље њем.
26. А та ко и Дух по ма же нам у на ши јем 

сла бо сти ма: Јер не зна мо за што ће мо се 
мо ли ти као што тре ба, не го сам Дух мо ли 
се за нас уз ди са њем не ис ка за ни јем.
27. А Онај што ис пи ту је *ср ца зна шта је 

ми сао Ду ха, јер по во љи Бо жи јој мо ли се 
за све те. *1.Сол. 2,4.
28. А зна мо да они ма ко ји љу бе Бо га 

све иде на до бро, ко ји су по зва ни по 
на мје ре њу. Његовој одлуци
29. Јер ко је на при јед по зна оне и од ре ди 

да бу ду јед на ки об лич ју Си на Ње го ва, 

да би Он био *Пр во ро ђе ни ме ђу мно гом 
бра ћом. *Кол. 1,18.
30. А ко је од ре ди оне и до зва; а ко је до-

зва оне и оправ да; а ко је оправ да оне и 
про сла ви.
31. Шта ће мо да кле ре ћи на ово? Ако је 

Бог с на ма, ко ће на нас?
32. Ко ји, да кле, сво га Си на не по ште дје, 

не го Га пре да де за све нас, ка ко, да кле, да 
нам с Њим све не да ру је?
33. Ко ће оп ту жи ти иза бра не Бо жи је? 

Бог ко ји *прав да? *Гал. 3,8.
34. Ко ће осу ди ти? Хри стос Исус, ко ји 

умри је, па још и вас кр се, ко ји је с де сне 
стра не Бо гу, и мо ли се за нас?
35. Ко ће нас ра ста ви ти од љу ба ви Бо-

жи је? Не во ља или ту га, или го ње ње, или 
глад, или го ло ти ња, или страх, или мач? 
Као што сто ји на пи са но:
36. *За Те бе нас уби ја ју ваздан, др же нас 

као ов це ко је су за кла ње. *Псал. 44,22.
37. Али у све му ово ме по бје ђу је мо Оно га 

ра ди ко ји нас је љу био.
38. Јер знам ја мач но да ни смрт, ни жи-

вот, ни *ан ђе ли, ни по гла вар ства, ни си ле, 
ни са да шње, ни бу ду ће, *1.Пе тр. 3,22.
39. Ни ви си на, ни ду би на, ни дру га ка-

ква твар мо же нас раз дво ји ти од љу ба ви 
Бо жи је, ко ја је у Хри сту Ису су Го спо ду 
на ше му.

Иако су Израиљци прије изабрани, 
а данас су и многобошци призвани, 

дјело је милости и воље Божије.

9.Исти ну го во рим у *Хри сту, не ла-
жем, то ми свје до чи са вјест мо ја 

Ду хом Све ти јем: *2.Кор. 12,19.
2. Да ми је вр ло жао и ср це ме мо је бо ли 

без пре стан ка;
3. Јер бих же љео да ја сам бу дем од лу чен 

од Хри ста за бра ћу сво ју ко ји су ми род 
по ти је лу,
4. Ко ји су Изра иљ ци, ко ји јех је по си на-

штво и сла ва, и за вјет и за кон, и бо го-
мољ ство, и обе ћа ња; богослужење
5. Ко ји јех су и оци, и од ко ји јех је Хри-

стос по ти је лу, ко ји је над сви ма Бог бла-
го сло вен ва ви јек. Амин.
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6. А ни је мо гу ће да ри јеч Бо жи ја про ђе: Јер 
ни је су сви Изра иљ ци ко ји су од Изра и ља;
7. Ни ти су сви дје ца ко ја су потомство 

Авра а мо во, не го у *Иса ку, ре че, на зва ће 
ти се потомство. *1.Мој. 21,12.
8. То јест, ни је су оно дје ца Бо жи ја што су 

по ти је лу дје ца, не го дје ца обе ћа ња при-
ма ју се за потомство.
9. Јер је ово ри јеч обе ћа ња: У ово ври је ме 

до ћи ћу и у Са ре ће би ти син.
10. Не са мо пак она не го и *Ре ве ка, кад 

за труд ње од са мо га Иса ка оца на ше га.
*1.Мој. 25,21.

11. Јер још док се дје ца не би ја ху ро ди ла, 
ни учи ни ла до бра ни зла, да оста не Бо-
жи ја на ред ба по из бо ру,
12. Не за дје ла, не го ради Оно га ко ји по-

зи ва, ре че јој се: *Ве ћи ће слу жи ти ма-
ње му, *1.Мој. 25,23.
13. Као што сто ји на пи са но: *Ја ков ми 

оми ље, а на Иса ва омр зох. *Мал. 1,2.3.
14. Шта ће мо, да кле, на то ре ћи? Еда ли је 

*не прав да у Бо га? Бо же са чу вај!
*2.Днев. 19,7.

15. Јер Мој си ју го во ри: Ко га ћу по ми ло-
ва ти, по ми ло ва ћу, и на ко га ћу се сми ло-
ва ти, сми ло ва ћу се.
16. Та ко, да кле, ни ти сто ји до оно га ко ји 

хо ће, ни до оно га ко ји тр чи, не го до Бо га 
ко ји по ми лу је.
17. Јер Пи смо го во ри фа ра о ну: За то те 

исто по ди гох да на те би по ка жем си лу 
сво ју, и да се раз гла си име Мо је по свој 
*зе мљи. *2.Мој. 9,16.
18. Та ко, да кле, ко га хо ће ми лу је, а ко га 

хо ће отвр до гла ви.
19. Ре ћи ћеш ми: За што нас још кри ви? 

јер ко се мо же су про ти ти во љи Ње го вој?
20. А ко си ти, о чо вје че, да про тив но од-

го ва раш Бо гу? *Еда ли ру ко тво ри на го-
во ри мај сто ру сво ме: За што си ме та ко 
на чи нио? *Иса. 45,9.
21. Или зар лон чар не ма вла сти над ка-

лом да од јед не гу ке на чи ни је дан суд за 
*част, а дру ги за сра мо ту? *2.Тим. 2,20.
22. А кад шћа ше Бог да по ка же *гњев 

свој и да об ја ви си лу сво ју, под не се с ве-

ли ки јем тр пље њем су до ве гње ва ко ји су 
при пра вље ни за по ги бао. *1.Сол. 5,9.
23. И да по ка же бо гат ство сла ве сво је на 

су ди ма ми ло сти ко је при пра ви за сла ву;
24. Ко је нас и до зва не са мо од Је вре ја 

не го и од не зна бо жа ца,
25. Као што и у О си ји го во ри: *На зва ћу 

на род сво ји јем ко ји ни је мој на род, и 
немилу милом. *Осија 2,23.
26. И би ће на мје сту, гдје им се ре че: Ви 

ни је сте мој на род; та мо ће се на зва ти си-
но ви Бо га жи во га.
27. А Иса и ја ви че за Изра и ља: *ако бу де 

број си но ва Изра и ље ви јех као пи је сак 
мор ски, Оста так ће се спа сти. *Иса. 10,22.
28. Јер ће Он из вр ши ти Ри јеч сво ју, и 

на ско ро ће из вр ши ти по прав ди, да, ис-
пу ни ће Го спод на ско ро Ри јеч сво ју на 
*Зе мљи. *Иса. 28,22.
29. И као што про ре че Иса и ја: Да нам 

ни је *Го спод Са ва от оста вио потомства, 
он да би смо би ли као †Со дом и Го мор.

*Иса. 1,9. †Иса. 13,19.
30. Шта ће мо, да кле, ре ћи: Да не зна бо-

шци ко ји не тра жи ше прав де до ку чи ше 
прав ду, али прав ду од вје ре. досегоше
31. А Изра иљ тра же ћи за кон прав де не 

до ку чи за ко на прав де.
32. За што? Јер не тра жи из вје ре не го из 

дје ла за ко на; јер се спо та ко ше на ка мен 
спо ти цања,
33. Као што сто ји на пи са но: *Ево ме-

ћем у Си о ну ка мен спо ти ца ња и сти-
је ну са бла зни; и ко ји Га год вје ру је не ће 
се по сти дје ти. *Иса. 8,14; 28,16; Мат. 21,42.

Израиљ је утврђивао своју правду 
и није нашао оправдање 

које је од вјере.

10.Бра ћо! же ља је мо је га ср ца и 
мо ли тва к Бо гу за спа се ни је 

Изра иља.
2. Јер им свје до чим да има ју рев ност за 

Бо га, али не по ра зу му.
3. Јер не по зна ју ћи прав де Бо жи је и гле-

да ју ћи да сво ју прав ду утвр де не по ко ра-
ва ју се прав ди Бо жи јој.
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4. Јер је Хри стос свр ше так за ко на: ко ји 
га год вје ру је оправ дан је.
5. Јер Мој си је пи ше за прав ду ко ја је од 

за ко на: *Ко ји чо вјек то чи ни жи вље ће у 
том. *3.Мој. 18,5.
6. А прав да ко ја је од вје ре ова ко го во ри: 

*Да не ре чеш у ср цу сво је му: Ко ће из и ћи 
на Не бо? то јест да све де Хри ста;

*5.Мој. 30,12,13.
7. Или: Ко ће си ћи у без дан? то јест да из-

ве де Хри ста из мр тви јех.
8. Али шта го во ри (Пи смо)? *Бли зу ти је 

ри јеч у усти ма тво ји ма и у ср цу тво је му, 
то јест ријеч вје ре ко ју про по ви је да мо.

*5.Мој. 30,14.
9. Јер ако при зна јеш усти ма сво ји ма да 

је Исус Го спод, и вје ру јеш у ср цу сво-
је му да Га Бог по ди же из мр тви јех, би-
ћеш спа сен.
10. Јер се ср цем вје ру је за прав ду, а ус-

ти ма се при зна је за спа се ни је.
11. Јер Пи смо го во ри: Ко ји Га год вје ру је 

не ће се *по сти дје ти. *Рим. 9,33.
12. Јер не ма раз ли ке ме ђу Је вре ји ном и 

Гр ком, јер је Он Бог сви ју, и бо гат за све 
ко ји Га при зи вљу.
13. Јер ко ји год при зо ве име *Го спод ње 

спа шће се. *Јоило 2,32.
14. Ка ко ће, да кле, при зва ти ко га не вје-

ро ва ше? А ка ко ће вје ро ва ти ко га не чу-
 ше? А ка ко ће чу ти без про по вјед ни ка?
15. А ка ко ће про по ви је да ти ако не бу ду 

по сла ни? Као што сто ји на пи са но: *Ка ко 
су кра сне но ге они јех ко ји до но се глас за 
мир, ко ји до но се глас за до бро! * Иса. 52,7.
16. Али сви не по слу ша ше Је ван ђе ља: Јер 

*Иса и ја го во ри: Го спо де! ко вје ро ва на-
ше му про по ви је да њу? *Иса. 53,1.
17. Та ко, да кле, вје ра би ва од про по ви је-

да ња, а про по ви је да ње ри јеч ју Бо жи јом.
18. Не го ве лим: Зар не чу ше? Још оти де 

по свој *зе мљи глас њи хов, и по кра је-
ви ма ва си о но га сви је та ри је чи њи хо ве.

*Псал. 19,4.
19. Не го ве лим: Зар не ра зу мије Изра иљ? 

Пр ви Мој си је го во ри: Ја ћу вас *изазвати, 
не сво ји јем на ро дом, не ра зум ни јем на ро-
дом ра ср ди ћу вас. *5.Мој. 32,21.

20. А Иса и ја го во ри сло бод но: *На ђо ше 
Ме ко ји Ме не тра же; и ја вих се они ма 
ко ји за Ме не пи та ју. *Иса. 65,1.2.
21. А к Изра и љу го во ри: Ваздан пру жах 

ру ке сво је на ро ду, ко ји не да да му се ка же 
и од го ва ра на су прот.

Бог није одбацио свој народ. 
Чудесни су путеви Божији.

11.Го во рим да кле: Еда ли Бог од-
ба ци на род свој? Бо же са чу вај! 

Јер сам и ја Изра и љац од рода Авра а мо ва 
од ко ље на *Ве ни ја ми но ва. *Фил. 3,5.
2. Не од ба ци Бог на ро да сво је га, ко ји на-

при јед по зна. Или не зна те шта го во ри 
Пи смо за Или ју ка ко се ту жи Бо гу на 
Изра и ља го во ре ћи:
3. Го спо де, про ро ке тво је по би ше и ол-

та ре тво је рас ко па ше, а ја остах је дан и 
тра же ду шу мо ју да је из ва де.
4. А шта му го во ри Бо жиј од го вор? 

*Оста вих се би се дам хи ља да љу ди ко ји не 
пре кло ни ше ко ље на пред Ва а лом.

*1. О цар. 19,18.
5. Та ко, да кле, и у са да шње ври је ме Оста-

так би по из бо ру бла го да ти.
6. Ако ли је по бла го да ти, он да ни је од 

дје ла, јер бла го дат већ не би би ла бла го-
дат; ако ли је од дје ла ни је ви ше бла го дат, 
јер дје ло већ не би би ло дје ло.
7. Шта да кле? *Шта иска ше Изра иљ оно 

не до би; а из абрани до бише; оста ли пак 
за сли је пи ше. *Рим. 9,31.
8. Као што је на пи са но: Да де им Бог ду ха 

нео сје тљи во га, очи да не ви де, и уши да 
не чу ју до са мо га да на шње га да на.
9. И Да вид го во ри: *Да бу де тр пе за њи-

хо ва зам ка и гво жђа, и са бла зан и пла та 
њи ма; *Псал. 69,22.  клопка
10. *Да се њи хо ве очи за сли је пе да не ви де, 

и ле ђа њи хо ва јед на ко да су по гну та.
*Псал. 69,23.

11. Го во рим да кле: Еда ли се спо та ко ше 
да пад ну? Бо же са чу вај! *Не го је њи хо ва 
по гр је шка спа се ње не зна бо шци ма, да би 
се и они покрену ли. *Дјела 13,46; Рим. 10,19.
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12. А кад је по гр је шка њи хо ва бо гат ство 
сви је ту и ште та њи хо ва бо гат ство не зна-
бо шци ма, а ка мо ли да се ис пу не? пад
13. Јер ва ма го во рим, не зна бо шци ма; јер, 

бу ду ћи да сам ја апо стол не зна бо жа ца, 
хо ћу да хва лим сво ју слу жбу; прослављам
14. Не бих ли ка ко покренуо свој род, и 

спа сао ко га од њих.
15. Јер кад је од мет њи хов при ми ре ње 

сви је ту, шта би би ло поновно при мање, 
осим жи вот из мр тви јех? губитак
16. Ако је ква сац свет, то је и ти је сто; и 

ако је ко ри јен свет, то су и гра не. први хљеб
17. Ако ли се не ке од гра на од ло ми ше, и 

ти, ко ји си ди вља ма сли на, при ци је пио си 
се на њих, и по стао за јед ни чар у ко ри је ну 
и у ма сти од ма сли не; уљу
18. Не хва ли се гра на ма; ако ли се пак 

хва лиш, не но сиш ти ко ри је на не го ко ри-
јен те бе.
19. А ре ћи ћеш: Од ло ми ше се гра не да се 

ја при ци је пим.
20. До бро, не вјер ством од ло ми ше се, а ти 

вје ром сто јиш; не по но си се, не го се бој.
21. Јер кад Бог ро ђе ни јех гра на не по ште-

дје, да и те бе ка ко не не по ште ди.
22. Гле дај, да кле, до бро ту и не по ште-

ђе ње Бо жи је: не по ште ђе ње на они ма што 
от па до ше, а на се би до бро ту Бо жи ју, *ако 
оста неш у до бро ти; ако ли пак не, и ти 
ћеш би ти от сје чен. строгост  *Јевр. 3,14.
23. А и они, ако не оста ну у не вјер ству, 

при ци је пи ће се; јер их је Бог ка дар опет 
при ци је пи ти.
24. Јер кад си ти от сје чен од ро ђе не ди-

вље ма сли не, и при ци је пио се на не ро-
ђе ну пи то му ма сли ну; а ка мо ли ови ко ји 
ће се при ци је пи ти на ро ђе ну сво ју ма-
сли ну!
25. Јер вам, бра ћо, не ћу за та ји ти тај не 

ове, да не бу де те по но си ти, да сље по та 
Изра и љу па де у ди јел *до кле не уђе не-
зна бо жа ца ко ли ко тре ба. *Лука 21,24.
26. И та ко ће се спа сти сав *Изра иљ, 

као што је на пи са но: до ћи ће од †Си о на 
‡Из ба ви тељ и од вра ти ће без бо жност 
од Ја ко ва. *Псал. 14,7. †Јоило 2,32. ‡Иса. 59,20.

27. И ово им је Мој *за вјет кад от мем 
њи  хо ве гри је хе. *Јер. 31,31.  уклоним
28. По Је ван ђе љу, да кле, не при ја те љи су 

вас ра ди; а по из бо ру љу ба зни су ота ца 
ра ди.
29. Јер се Бог не ће рас ка ја ти за сво је да-

ро ве и зва ње.
30. Јер као и ви што се не кад су проти сте 

Бо гу, а сад би сте по ми ло ва ни због њи хо-
во га су про ће ња,
31. Та ко и они сад не хтје ше да вје ру ју ва-

ше га ра ди по ми ло ва ња да би и они би ли 
по ми ло ва ни.
32. Јер Бог за тво ри све у не вјер ство, да 

све по ми лу је.
33. О ду би но бо гат ства и пре му дро сти и 

ра зу ма Бо жи је га! Ка ко су не ис пи тљи ви 
Ње го ви су до ви и не ис тра жљи ви Ње го ви 
пу те ви!
34. Јер ко по зна ми сао *Го спод њу?

ум  *Иса. 40,13.
35. Или ко Му би са вјет ник? Или ко Му 

на при јед да де што, да Му се вра ти?
36. Јер је од Ње га и кроз Ње га и у Ње му 

све. Ње му сла ва ва ви јек. Амин.

Хришћанска правила за живот.

12.Мо лим вас, да кле, бра ћо, ми-
ло сти Бо жи је ра ди, да да те 

тје ле са сво ја у *жр тву жи ву, све ту, угод-
ну Бо гу; то да бу де ва ше ду хов но бо го-
мољ ство. *3.Мој. 14,17.
2. И не вла дај те се пре ма ово ме ви је ку, 

*не го се про ми је ни те об но вље њем ума 
сво је га, †да би сте мо гли ку ша ти шта је до-
бра и угод на и са вр ше на во ља Бо жи ја.

*Еф. 4,23. †Еф. 5,10.17.
3. Јер *кроз бла го дат ко ја је ме ни да та ка-

жем сва ко ме ко ји је ме ђу ва ма да не ми-
сли те за се бе ви ше не го што ва ља ми-
сли ти; не го да ми сли те у смјер но сти †као 
што је ко ме Бог уди је лио мје ру вје ре.

*Рим. 1,5. †1.Кор. 12,11.
4. Јер *као што у јед ном ти је лу има мо 

мно ге уде, а уди сви не ма ју је дан по сао,
*1.Кор. 12,12.

5. Та ко смо мно ги јед но ти је ло у Хри сту, а 
по се би смо уди је дан дру го ме. понаособ
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6. А има мо раз ли чи те да ро ве по бла го-
да ти ко ја нам је да на: Ако про ро штво, 
не ка бу де по мје ри вје ре;
7. Ако ли слу жбу, не ка слу жи; ако је учи-

тељ, не ка учи;
8. Ако је тје ши тељ, не ка тје ши; *ко ји да је 

не ка да је про сто; ко ји упра вља не ка се 
бри не; ко ји чи ни ми лост не ка чи ни с до-
бром во љом. *Мат. 6,3; 2. Кор. 9,7.
9. Љу бав да не бу де ла жна. Мр зе ћи на зло 

др жи те се до бра.
10. Брат ском љу ба ви бу ди те је дан према 

дру го ме љу ба зни. Ча шћу је дан дру го га 
ве ћим чи ни те.
11. Не бу ди те у по слу ли је ни; бу ди те ог-

ње ни у ду ху, слу жи те Го спо ду.
12. *На да њем ве се ли те се, у не во љи тр-

пи те, у мо ли тви бу ди те јед на ко. *1.Сол. 5,16.
13. Ди је ли те по тре бе са све ти ма; при-

мај те ра до пут ни ке.
14. Бла го си љај те оне ко ји вас го не: бла-

го си љај те, а не ку ни те.
15. Ра дуј те се с ра до сни ма, и пла чи те с 

плач ни ма.
16. *Бу ди те јед не ми сли ме ђу со бом. Не 

ми сли те о ви со ки јем ства ри ма, не го се 
др жи те ни ски јех. Не ми сли те за се бе да 
сте му дри. *Рим. 15,5.
17. А ни ко ме не вра ћај те зла за зло; про-

мишљај те о томе што је до бро пред сви-
јем љу ди ма.
18. Ако је мо гу ће, ко ли ко до вас сто ји, 

имај те мир са сви јем љу ди ма.
19. *Не осве ћуј те се за се бе, љу ба зни, не го 

по дај те мје сто гње ву Божјем, јер сто ји на-
пи са но: †Мо ја је осве та, Ја ћу вра ти ти, го-
во ри Го спод. *3.Мој. 19,18; †5. Мој. 32,35.
20. *Ако је, да кле, гла дан не при ја тељ 

твој, на хра ни га; ако је же дан, на пој га; јер 
чи не ћи то угље вље ог ње но ску пљаш на 
гла ву ње го ву. *Приче 25,21.22.
21. Не дај се злу над вла да ти, не го над вла-

дај зло до брим.

Треба се покоравати властима, 
вољети ближње и ходити по видјелу.

13.Сва ка ду ша да се по ко ра ва вла-
сти ма ко је вла да ју; јер не ма 

вла сти да ни је од Бо га, а што су вла сти, од 
Бо га су по ста вље не.
2. Та ко ко ји се су про ти вла сти су про ти 

се на ред би Бо жи јој; а ко ји се су про те 
при ми ће гри јех на се бе.
3. Јер кне зо ви ни је су страх до бри јем дје-

ли ма не го зли јем. Хо ћеш ли пак да се не 
бо јиш вла сти, *чи ни до бро, и има ћеш 
хва лу од ње; 1.Пет. 2,14.
4. Јер је слу га Бо жиј те би за до бро. Ако 

ли зло чи ниш, бој се; јер уза луд не но си 
ма ча, јер је Бо жиј слу га, освет ник на гњев 
оно ме ко ји зло чи ни.
5. Та ко се ва ља по ко ра ва ти не са мо од 

стра ха не го и по са вје сти. од казне
6. Јер за то и по ре зе да је те; јер су слу ге Бо-

жи је ко је су за то исто по ста вље не.
7. *По дај те, да кле, сва ко ме шта сте ду-

жни: ко ме, да кле, по ре зу, по ре зу; а ко ме 
ца ри ну, ца ри ну; а ко ме страх, страх; а 
ко ме част, част. *Мат. 22,21.
8. И не бу ди те ни ко ме ни шта ду жни 

осим да љу би те је дан дру го га; јер ко ји 
љу би дру го га за кон ис пу ни.
9. Јер ово: Не чи ни пре љу бе, не убиј, не 

укра ди, не свје до чи ла жно, не за же ли, 
и ако има још ка ква дру га за по ви јест, у 
овој се ри је чи из вр шу је, то јест: Љу би 
бли жње га сво је га као са мо га се бе.
10. Љу бав не чи ни зла бли жње му; да кле 

је љу бав из вр ше ње за ко на.
11. И зна ју ћи ово ври је ме да је већ час 

до шао *да уста не мо од сна; јер нам је сад 
бли же спа се ни је не го ли кад вје ро ва смо.

*Еф. 5,14.
12. Ноћ про ђе, а дан се при бли жи: Да од-

ба ци мо, да кле, сва дје ла там на, и да се об-
у че мо у *оруж је ви дје ла. *Еф. 6,13.
13. Да хо ди мо *по ште но као по да ну: Не 

у жде ра њу и пи јан ству, не у блудничењу и 
не чи сто ти, не у сва ђа њу и за ви сти;

*Фил. 4,8.
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14. *Не го се обу ци те у Го спо да на ше га 
Ису са Хри ста; и ти је лу не уга ђај те по 
же ља ма. *Гал. 3,27.

Како треба подржати слабе 
и не саблазнити браћу.

14.А *сла бо га у вје ри при мај те ли-
је по, да се не оме та са вјест.

*Рим. 15,1.  без спорова о мишљењима
2. Јер је дан вје ру је да сми је сва шта је сти, 

а ко ји је слаб је де зе ље.
3. Ко ји је де не ка не уко ра ва оно га ко ји не 

је де; и ко ји не је де не ка не осу ђу је оно га 
ко ји је де; јер га Бог при ми.
4. *Ко си ти ко ји су диш ту ђе му слу зи? Он 

сво је му го спо да ру сто ји или па да. Али ће 
уста ти; јер је Бог ка дар по диг ну ти га.

*Јак. 4,12.
5. Та ко је дан раз ли ку је дан од да на, а 

дру ги др жи све да не да су јед на ки: Сва ки 
да бу де увје рен за сво ју ми сао.
6. Ко ји раз ли ку је да не, Го спо ду раз ли-

ку је; и ко ји не раз ли ку је да на, Го спо ду 
не раз ли ку је. Ко ји је де, Го спо ду је де: Јер 
хва ли Бо га; и ко ји не је де, Го спо ду не је де, 
и хва ли Бо га.
7. Јер ни је дан од нас не жи ви се би, и ни-

је дан не уми ре се би.
8. Јер ако жи ви мо, Го спо ду жи ви мо; а ако 

уми ре мо, Го спо ду уми ре мо. Ако, да кле, 
жи ви мо, ако уми ре мо, Го спод њи смо.
9. Јер за то Хри стос и умри је и вас кр се и 

ожи вље да обла да и мр тви ма и жи ви ма.
10. А ти за што осу ђу јеш бра та сво је га? 

Или ти за што уко ра ваш бра та сво је га? 
*Јер ће мо сви из и ћи на суд пред Хри ста.

презиреш  *Мат. 25,31.32; Дјела 17,31.
11. Јер је пи са но: *Заклех се, го во ри Го-

спод, по кло ни ће Ми се сва ко ко ље но, и 
сва ки је зик сла ви ће Бо га.

*Иса. 45,23; Фил. 2,10.  признаће
12. Та ко ће, да кле, сва ки од нас да ти Бо гу 
од го вор за се бе. положиће рачун
13. За то да не осу ђу је мо ви ше је дан дру-

го га, не го умје сто то га ово гле дај те да не по-
ста вља те бра ту спо ти ца ња или са бла зни.
14. Знам и увје рен сам у Хри сту Ису су да 

*ни шта ни је по га но по се би, осим кад ко 
ми сли да је што по га но, оно ме је по га но.

*Дјела 10,15.

15. А ако је брат твој је ла ра ди жа ло стан, 
већ се не вла даш по љу ба ви: *Не гу би је-
лом сво ји јем оно га за ко је га Хри стос 
умри је. *1.Кор. 8,11.
16. Гле дај те, да кле, да се не ху ли на ва ше 

до бро.
17. Јер *цар ство Бо жи је ни је је ло и 

пи ће, не го прав да и мир и ра дост у Ду ху 
Све то ме. *Лу ка 17,21.
18. Јер ко ји ови јем слу жи Хри сту уго дан 

је Бо гу и мио љу ди ма.
19. Та ко, да кле, *да се ста ра мо за мир и за 

оно чиме во ди мо на бо ље је дан дру го га.
*Рим. 12,18.

20. Не рас ко па вај дје ла Бо жи је га је ла 
ра ди; јер је све чи сто; не го је по га но за чо-
вје ка ко ји је де са спо ти ца њем. зло чини
21. До бро је не је сти ме са, и ви на не пи ти, 

и оно не чи ни ти на што се твој брат спо-
ти че, или ода шта го ри по ста је или сла би.
22. Ти имаш вје ру? Имај је сам у се би 

пред Бо гом. Бла го оно ме ко ји не осу ђу је 
се бе за оно што на ђе за до бро.
23. А ко ји се сум ња осу ђен је ако је де, јер 

не чи ни по вје ри, а шта год ни је по вје ри 
гри јех је.

Подносити слабост слабијех и живјети 
у хришћанској слози. Благодат 

Јеванђеља преко апостола.

15.Ду жни смо, да кле, ми ја ки *сла-
бо сти сла би јех но си ти, и не 

се би уга ђа ти. *Рим. 14,1.
2. И сва ки од вас да уга ђа бли жње му на 

до бро за до бар углед.
3. Јер и Хри стос не уго ди Се би, не го као 

што је пи са но: *Ру же ња они јех ко ји те бе 
ру же па до ше на ме. *Псал. 69,9.
4. Јер што се на при јед на пи са за на шу се 

на у ку на пи са, да тр пље њем и утје хом Пи-
сма над има мо.
5. А Бог тр пље ња и утје хе да вам да да сло-

жно ми сли те ме ђу со бом по Хри сту Ису су,
6. Да јед но ду шно јед ни јем усти ма сла-

ви те Бо га и Оца Го спо да на ше га Ису са 
Хри ста.
7. За то при мај те је дан дру го га као што и 

Хри стос при ми вас на сла ву Бо жи ју.

В
ЈЕРА

У
ТЈЕХ

А
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8. Али ка жем да је Исус Хри стос био 
слу га об ре за ња исти не ра ди Бо жи је, да 
утвр ди обе ћа ње оце ви ма,
9. А не зна бо шци по ми ло сти да про сла ве 

Бо га, као што сто ји на пи са но: *За то ћу Те 
хва ли ти ме ђу не зна бо шци ма, Го спо де, и 
пје ва ћу име Тво је. *Псал. 18,49.
10. И опет го во ри: *Ве се ли те се не зна бо-

шци с на ро дом Ње го ви јем. *5. Мој. 32,43.
11. И опет: хва ли те *Го спо да сви не зна-

бо шци, и сла ви те Га сви на ро ди.
*Псал. 117,1.

12. И опет Иса и ја го во ри: *Би ће ко ри-
јен Је се јев, и ко ји уста не да вла да над 
не зна бо шци ма у Оно га ће се узда ти не-
зна бо шци. *Иса. 11,10.
13. А Бог на да да ис пу ни вас сва ке ра-

до сти и ми ра у вје ри, да има те из о би ље у 
на ду си лом Ду ха Све то га.
14. А ја сам и сам увје рен за вас, бра ћо, 

да сте и ви са ми пу ни бла го с ти, на пу ње ни 
сва ко га знања, да мо же те дру ге на у чи ти.
15. Али вам опет, бра ћо, сло бод но пи сах 

не ко ли ко да вам на по ме нем по бла го да ти 
ко ја ми је да на од Бо га,
16. Да бу дем слу га Ису са *Хри ста у не-

зна бо шци ма, да слу жим †Је ван ђе љу Бо-
жи је му, да бу ду не зна бо шци при нос по-
во љан и осве ћен Ду хом Све ти јем.

*1.Тим. 2,7. †Гал. 2,7.
17. Имам, да кле, хва лу у Хри сту Ису су 

код Бо га.
18. Јер не сми јем го во ри ти што ко је Хри-

стос не учи ни кро за ме за по слу ша ње не-
зна бо жа ца ри јеч ју и дје лом,
19. У си ли зна ка и *чу де са си лом Ду ха 

(Божи је га); та ко да од †Је ру са ли ма и на о-
ко ло тја до Или ри ка на пу них Је ван ђе љем 
Хри сто ви јем. *Дје ла 5,12. †Дје ла 1,8.
20. И та ко се по тру дих да про по вје дим 

Је ван ђе ље не гдје се спо ми ња ше Хри стос, 
да на ту ђој за ко пи ни не зи дам; темељу
21. Не го као што је пи са но: *Ко ји ма се не 

јави за Ње га, ви дје ће; и ко ји не чу ше ра-
зу мје ће. *Иса. 52,15.
22. То ме и за др жа мно го пу та да не до-

ђем к ва ма.

23. А сад ви ше не има ју ћи мје ста у ови-
јем зе мља ма, а има ју ћи же љу од мно го го-
ди на да до ђем к ва ма,
24. Ако по ђем у *Шпа њол ску, до ћи ћу 

вам; јер се на дам да ћу ту да про ћи и вас 
ви дје ти, и ви ће те ме от пра ти ти она мо 
кад се нај при је не ко ли ко на си тим вас.

*Рим. 15,28.
25. А сад идем у *Је ру са лим слу же ћи 

све ти ма. *Рим. 15,31.
26. Јер Ма ке до ни ја и Аха ја учи ни ше дра-

го вољ но не ку по моћ за си ро ма хе све те 
ко ји жи ве у Је ру са ли му.
27. Они учи ни ше дра го вољ но, а и ду жни 

су им; јер кад не зна бо шци до би ше ди јел у 
њи хо ви јем ду хов ни јем има њи ма, ду жни 
су и они њи ма у тје ле сни ма по слу жи ти.
28. Кад ово, да кле, завр шим, и овај им 

плод за пе ча тим, по ћи ћу пре ко вас у 
*Шпа њол ску. *Рим. 15,24.
29. А знам да кад до ђем к ва ма, до ћи 

ћу с обил ни јем бла го сло вом Је ван ђе ља 
*Хри сто ва. *Еф. 3,8.
30. Али вас мо лим, бра ћо, за ра ди Го-

спо да на ше га Ису са *Хри ста, и за ра ди 
љу ба ви Ду ха, по мо зи те ми у мо ли тва ма 
за ме к Бо гу; *Фил. 2,1.
31. Да се из ба вим од они јех ко ји се про-

ти ве у Ју де ји, и да слу жба мо ја за Је ру са-
лим бу де по во љи све ти ма;
32. Да с ра до шћу до ђем к ва ма, с во љом 

Бо жи јом, и да се раз ве се лим с ва ма.
33. А Бог ми ра са сви ма ва ма. Амин.

Препоручивање Фиве и поздрави. 
Треба се чувати опадача. 

Поздрави из Коринта.

16.Пре по ру чу јем вам пак Фи ву 
се стру на шу, ко ја је слу шки-

ња код цр кве у *Кен хре ји,
ђаконица  *Дје ла 18,18.

2. Да је при ми те у Го спо ду као што при-
ли ку је све ти ма, и да јој бу де те у по мо ћи 
у сва кој ства ри ко ју од вас за тре ба; јер је 
она мно ги ма по мо гла, и са мо ме ме ни.
3. По здра ви те При ски лу и Аки лу, по-

моћ ни ке мо је у Хри сту Ису су,
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4. Ко ји за ду шу мо ју сво је вра то ве по ло-
жи ше, ко ји ма не ја је дан за хва љу јем, не го 
и све Цр кве не зна бо жач ке, и до ма шњу 
Цр кву њи хо ву.
5. По здра ви те Епе не та, ме ни љу ба зно га, 

ко ји је но ви на из Аха је у Хри сту. првенац
6. По здра ви те Ма ри ју, ко ја се мно го тру-

ди ла за нас.
7. По здра ви те Ан дро ни ка и Ју ни ју, род-

би ну мо ју, и мо је дру га ре у су жањ ству, 
ко ји су зна ме ни ти ме ђу апо сто ли ма, ко ји 
и при је ме не вје ро ва ше Хри ста.
8. По здра ви те Ам пли ја, ме ни љу ба зно га 

у Го спо ду.
9. По здра ви те Ур ба на, по моћ ни ка на ше га 

у Хри сту, и Ста хи ја, ме ни љу ба зно га.
10. По здра ви те Апе ли ја, оку ша но га у Хри-

сту. По здра ви те до ма ће Ари сто ву ло ве.
11. По здра ви те Иро ди о на, ро ђа ка мо-

је га. По здра ви те до ма ће Нар ки со ве, ко ји 
су у Го спо ду.
12. По здра ви те Три фе ну и Три фо су, ко је 

се тру де у Го спо ду. По здра ви те Пер си ду 
љу ба зну, ко ја се мно го тру ди ла у Го спо ду.
13. По здра ви те Ру фа из бра но га у Го-

спо ду, и ма тер ње го ву и мо ју.
14. По здра ви те Асин кри та, Фле гон та, 

Ер ма, Па тро ва, Ер ми ја, и бра ћу ко ја су с 
њи ма.
15. По здра ви те Фи ло ло га и Ју ли ју, Ни-

ре ја и се стру ње го ву, и Олим па на, и све 
све те ко ји су с њи ма.
16. По здра ви те је дан дру го га цје ли   вом 

све ти јем. По здра вља ју вас све Цр кве 
Хри сто ве.

17. Мо лим вас пак, *бра ћо, чу вај те се 
од они јех ко ји чи не ра спре и раз до ре на 
ште ту на у ке ко ју ви на у чи сте, и укло ни те 
се од њих; *2.Сол. 3,6.
18. Јер та к ви не слу же *Го спо ду на ше му 

Ису су Хри сту не го сво је му тр бу ху, и бла-
ги јем ри је чи ма и бла го сло ви ма пре ла-
шћу ју †ср ца бе за зле ни јех.

*1.Тим. 6,3. †2.Сам. 15,6.  обмањују
19. Јер ва ше слу ша ње раз гла си се сву да. 

И ра ду јем се за вас; али хо ћу да сте ви му-
дри на до бро, а про сти на зло.
20. А Бог ми ра да са тре со то ну под но ге 

ва ше ско ро. Бла го дат Го спо да на ше га 
Ису са Хри ста с ва ма. Амин.
21. По здра вља вас *Ти мо ти је, по моћ ник 

мој, и †Лу ки је и Ја сон и ‡Со си па тар, ро-
ђа ци мо ји. *Дје ла 16,1. †Дје ла 13,1. ‡Дје ла 20,4.
22. По здра вљам вас и ја Тер ти је, ко ји на-

пи сах ову по сла ни цу у Го спо ду.
23. По здра вља вас Гај, до ма ћин мој и ци-

је ле Цр кве. По здра вља вас *Ераст, ха зна-
дар град ски, и брат Кварт.

*2.Тим. 4,20.  благајник
24. Бла го дат Го спо да на ше га Ису са Хри-

ста са сви ма ва ма. Амин.
25. А Оно ме ко ји вас мо же утвр ди ти по 

*Је ван ђе љу мо је му и про по ви је да њу Ису-
 са Хри ста, по от кри ве њу тај не ко ја је би ла 
са кри ве на од по ста ња сви је та, *Рим. 2,16. 
26. А сад се ја ви ла и об зна ни ла кроз пи-

сма про роч ка, по за по ви је сти вјеч но га 
Бо га, за по слу ша ње вје ре ме ђу сви ма не-
зна бо шци ма,
27. Је ди но ме пре му дро ме Бо гу, кроз 

Ису са Хри ста, сла ва ва ви јек. Амин.
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Захвалност Богу, што је Коринту дата 
благодат јеванђелска. Треба се чувати 
свађа и раздјељивања. Ријеч о крсту

лудост, али је опет сила Божија.

1.Од Па вла, во љом Бо жи јом по зва-
но га апо сто ла Ису са Хри ста, и 

од *Со сте на бра та, *Дје ла 18,17.
2. Цр кви Бо жи јој ко ја је у Ко рин ту, осве-

ће ни ма у Хри сту Ису су, по зва ни ма све-
ти ма, са сви ма ко ји при зи вљу име Го-
спо да на ше га Ису са Хри ста на сва ко ме 
мје сту и њи хо во ме и на ше му:
3. Бла го дат вам и мир од Бо га Оца на-

ше га и Го спо да Ису са Хри ста.
4. За хва љу јем сваг да Бо гу сво је му за вас 

што вам је да та бла го дат Бо жи ја у Хри сту 
Ису су,
5. Те се у све му обо га ти сте кро за Њ, у сва-

кој ри је чи и сва ком ра зу му,
6. Као што се свје до чан ство Хри сто во 

утвр ди ме ђу ва ма;
7. Та ко да не ма те не до стат ка ни у јед но ме 

да ру, ви ко ји че ка те от кри ве ња Го спо да 
на ше га Ису са Хри ста, објављивање
8. Ко ји ће вас и утвр ди ти до са мо га кра ја 

да бу де те пра ви на дан Го спо да на ше га 
Ису са Хри ста. беспрекорни
9. Вје ран је Бог ко ји вас по зва у за јед-

ни цу Си на сво је га Ису са Хри ста Го спо да 
на ше га.
10. Мо лим вас пак, *бра ћо, име ном Го-

спо да на ше га Ису са Хри ста да сви јед но 
го во ри те, и да не бу ду ме ђу ва ма ра спре, 
не го да бу де те утвр ђе ни у јед ном ра зу му 
и у јед ној ми сли. *Рим. 16,17.
11. Јер сам чуо за вас, бра ћо мо ја, од Хло-

ји ни јех до ма шњи јех да су сва ђе ме ђу 
ва ма,
12. А то ка жем да је дан од вас го во ри: 

Ја сам Па влов; а дру ги: Ја сам Апо лов; а 
тре ћи: Ја сам Ки фин; а че твр ти: Ја сам 
Хри стов. Петров

13. Еда ли се Хри стос раз ди је ли? Еда ли 
се Па вле ра за пе за вас? или се у име Па-
вло во кр сти сте?
14. Хва ла Бо гу што ја ни јед но га од вас не 

кр стих осим Кри спа и Га ја;
15. Да не ре че ко да у сво је име кр стих.
16. А кр стих и *Сте фа нин дом: Да ље не 

знам је сам ли ко га дру гог кр стио.
*1.Кор. 16,15.

17. Јер Хри стос не по сла ме не да кр стим, 
не го да про по ви је дам Је ван ђе ље, не пре-
му дри јем ри је чи ма, да не из гу би си лу 
крст Хри стов.
18. Јер је ри јеч о кр сту лу дост они ма 

ко ји ги ну; а на ма је ко ји се спа са ва мо 
си ла Бо жи ја. пропадају
19. Јер је пи са но: По гу би ћу пре му-

дрост пре му дри јех, и ра зум ра зум ни-
јех од ба цићу.
20. Гдје је пре му дри? Гдје је књи жев ник? 

Гдје је пре пи рач ово га ви је ка? Не пре тво ри 
ли Бог *му дрост ово га сви је та у лу дост?

истраживач  *Иса. 44,25.
21. Јер бу ду ћи да у пре му дро сти Бо жи јој 

не по зна сви јет пре му дро шћу Бо га, би ла 
је Бо жи ја во ља да лу до шћу по у че ња спа се 
оне ко ји вје ру ју.
22. Јер и Је вре ји зна ке ишту, и Гр ци пре-

му дро сти тра же.
23. А ми про по ви је да мо Хри ста ра за-

пе та, Је вре ји ма, да кле, са бла зан, а Гр ци ма 
без у мље;
24. Они ма пак ко ји су по зва ни, и Је вре-

ји ма и Гр ци ма, *Хри ста, Бо жи ју си лу и 
Бо жи ју пре му дрост. *Рим. 1,4.
25. Јер је лу дост Бо жи ја му дри ја од љу ди, 

и сла бост је Бо жи ја ја ча од љу ди.
26. Јер по гле дај те зна ње сво је, бра ћо, да 

*не ма ни мно го пре му дри јех по ти је лу, ни 
мно го сил ни јех ни мно го пле ме ни ти јех;

*Јован 7,48.
27. Не го што је лу до пред сви је том, оно 

иза бра Бог да по сра ми пре му дре; и што 
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је сла бо пред сви је том, оно иза бра Бог да 
по сра ми ја ко;
28. И што је не пле ме ни то пред сви је том 

и уни ште но иза бра Бог, и што ни је, да 
уни шти оно што јест, понижено
29. Да се не по хва ли ни јед но ти је ло пред 

Бо гом.
30. Из ко је га сте ви у Хри сту Ису су, ко ји 

нам по ста пре му дрост од Бо га и прав да и 
осве ће ње и из ба вље ње.
31. Да као што пи ше: *Ко се хва ли, Го спо-

дом да се хва ли. *Јер. 9,24.

Апостоли познају само Исуса 
Христа, распетога.

2.И   ја до шав ши к ва ма, бра ћо, не 
до    ђох с ви со ком ри је чи или пре  -

му дро сти да вам ја вљам свје до чан ство 
Бо жи је.
2. Јер ни је сам ми слио да знам што ме ђу 

ва ма осим Ису са Хри ста, и то  рас пе тога.
3. И ја би јах ме ђу ва ма у сла бо сти, и у 

стра ху и у ве ли ком дрх та њу.
4. И ри јеч мо ја, и по у че ње мо је не би  ја-

 ше у над го вор љи ви јем ри је чи ма (људ ске) 
пре му дро сти, не го у до ка зи ва њу Ду ха и 
си ле.
5. Да вје ра ва ша не бу де у му дро сти људ-

ској не го у си ли Бо жи јој.
6. Али пре му дрост го во ри мо ко ја је у са-

вр ше ни ма, а не пре му дрост ви је ка ово га 
ни кне зо ва ви је ка ово га ко ји про ла зе.
7. Не го го во ри мо пре му дрост Бо жи ју 

у тај но сти са кри ве ну, ко ју од ре ди Бог 
при је сви је та за сла ву на шу;
8. Ко је ни је дан од кне зо ва ви је ка ово га 

не по зна; јер да су је по зна ли, не би Го-
спо да сла ве ра за пе ли.
9. Не го као што је пи са но: *Што око не 

ви дје, и ухо не чу, и у ср це чо вје ку не до ђе, 
оно уго то ви Бог они ма, ко ји Га љу бе.

*Иса. 64,4.
10. А на ма је Бог от крио Ду хом сво ји јем; 

јер Дух све ис пи ту је, и ду би не Бо жи је.
11. Јер ко од љу ди зна шта је у чо вје ку 

осим ду ха чо вје чи је га ко ји жи ви у ње му? 
Та ко и у Бо гу што је ни ко не зна осим 
Ду ха Бо жи је га.

12. А ми не при ми смо *ду ха ово га сви-
је та, не го Ду ха ко ји је од Бо га, да зна мо 
шта нам је да ро ва но од Бо га; *Рим. 8,15.
13. Ко је и го во ри мо не ри је чи ма што је 

на у чи ла чо вје чи ја пре му дрост, не го што 
учи Дух Све ти; и ду хов не ства ри ду хов но 
ра ди мо.
14. А тје ле сни чо вјек не ра зу ми је шта је 

од Ду ха Бо жи је га; јер му се чи ни лу дост 
и не мо же да ра зу ми је, јер тре ба *ду хов но 
да се раз гле да. *Рим. 8,5.  испита
15. Ду хов ни пак све раз гле да, а ње га са ма 

ни ко не раз гле да.
16. Јер ко по зна ум *Го спод њи да га по-

у чи? А ми ум Хри стов има мо. *Псал. 25,14.

Укор због неслоге и подела због учитеља 
који су само слуге Божије. Темељ 

спасења је Исус Христос.

3.И ја, бра ћо, не мо гох с ва ма го во-
ри ти као с *ду хов ни ма не го као с 

тје ле сни ма, као с ма лом дје цом у Хри сту.
*1.Кор. 2,15.

2. *Мли је ком вас на по јих а не је лом, јер 
још не мо га сте, а ни сад још не мо же те,

*Јевр. 5,12,13.
3. Јер сте још тје ле сни. Јер гдје су ме ђу 

ва ма за ви сти и сва ђе и не сло ге, ни је сте 
ли тје ле сни, и не жи ви те ли по чо вје ку?
4. Јер кад го во ри ко: *Ја сам Па влов; а 

дру ги: Ја сам Апо лов; ни је сте ли тје ле сни?
*1.Кор. 1,12.

5. Ко је, да кле, Па вле а ко Апо ло до са мо 
слу ге кроз ко је вје ро ва сте, као што и сва-
ко ме Го спод да де?
6. Ја по са дих, Апо ло за ли, а Бог да де те 

уз ра сте.
7. Та ко ни ти је што онај ко ји са ди, ни онај 

ко ји за ље ва, не го Бог ко ји да је те ра сте.
8. А онај ко ји са ди и ко ји за ље ва јед на ки 

су; и сва ки ће при ми ти сво ју пла ту по 
сво је му тру ду.
9. Јер ми смо Бо гу по ма га чи, а ви сте Бо-

жи ја њи ва, Бо жи ја гра ђе ви на.
10. По бла го да ти Бо жи јој ко ја ми је да та 

ја као пре му дри не и мар по ста вих те мељ, 
а дру ги зи да у ви си ну; али сва ки не ка 
гле да ка ко зи да.
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11. Јер те ме ља дру го га ни ко не мо же по-
ста ви ти осим оно га ко ји је по ста вљен, 
ко ји је Исус Хри стос.
12. Ако ли ко зи да на ово ме те ме љу 

зла то, сре бро, дра го ка ме ње, др во, си је но, 
сла му,
13. Сва ко га ће дје ло из и ћи на ви дје ло; 

јер ће дан по ка за ти, јер ће се ог њем от-
кри ти, и сва ко дје ло по ка за ће *огањ као 
што јест. *Јер. 23,29.
14. И ако оста не чи је дје ло што је на зи-

дао, при ми ће пла ту.
15. А чи је дје ло из го ри, оти ћи ће у ште ту: 

А сам ће се спа сти та ко као кроз огањ.
16. Не зна те ли да сте ви цр ква Бо жи ја, и 

Дух Бо жиј жи ви у ва ма?
17. Ако по ква ри ко цр кву Бо жи ју, по-

ква ри ће ње га Бог, јер је цр ква Бо жи ја 
све та, а то сте ви. разори
18. Ни ко не ка се не ва ра: Ако ко ме ђу 

ва ма ми сли да је му дар на ово ме сви је ту, 
не ка бу де луд да бу де му дар.
19. Јер је пре му дрост ово га сви је та лу-

дост пред Бо гом, јер је пи са но: *Хва та 
пре му дре у њи хо ву лу кав ству. *О Јову 5,13.
20. И опет: *Го спод зна по ми сли му дри-

јех да су ни шта. *Псал. 94,11.
21. За то ни ко да се не хва ли чо вје ком, јер 

је све ва ше.
22. Био Па вле, или Апо ло, или Ки фа, 

или сви јет, или жи вот или смрт, или са да-
шње, или бу ду ће: све је ва ше; Петар
23. А ви сте *Хри сто ви, а Хри стос Бо жиј.

*Гал. 3,29.

Апостолска служба и понижење.

4.Та ко да нас др же љу ди као слу ге 
Хри сто ве и при ста ве тај ни Бо-

жи јех. управитеље
2. А од при ста ва се не тра жи ви ше ни-

шта, не го да се ко *вје ран на ђе. *Лука 12,42.
3. А ја ма ло ма рим што ме су ди те ви или 

чо вје чиј дан; а ни сам се бе не су дим. суд
4. Јер не знам ни шта на се би; но зато ни-

је сам оправ дан, *али Онај ко ји ме не су ди 
Го спод је. *Псал.143,2.
5. За то не су ди те ни шта при је вре ме на, 

до кле Го спод не до ђе, ко ји ће из ни је ти на 

ви дје ло што је са кри ве но у та ми и об ја-
ви ће са вје те ср дач не, и та да ће по хва ла 
би ти сва ко ме од Бо га. намјере срца
6. А ово, бра ћо мо ја, при го во рих се би и 

Апо лу вас ра ди, да се од нас на у чи те да не 
ми сли те за се бе ви ше не го што је на пи-
са но, и да се ко га ра ди не на ди ма те је дан 
на дру го га. гордите
7. Јер ко те бе по ви шу је? Шта ли имаш 

што ни је си при мио? А ако си при мио, 
што се хва лиш као да ни је си при мио?
8. Ето сте си ти, ето се обо га ти сте, без нас 

ца ру је те. О да би сте ца ро ва ли, да би смо и 
ми с ва ма ца ро ва ли!
9. Јер ми слим да Бог нас апо сто ле по-

следње по ста ви, као оне ко ји су на смрт 
осу ђе ни; јер би смо гле да ње и сви је ту и 
ан ђе ли ма и љу ди ма. призор
10. Ми смо бу да ле Хри ста ра ди, а ви сте 

му дри у Хри сту; ми сла би, а ви ја ки; ви 
слав ни, а ми сра мот ни.
11. *До ово га ча са и гла ду је мо, и тр пи мо 

же ђ, и го ло ти њу, и му ке, и по ту ца мо се,
*2.Кор. 11,23-27.

12. И тру ди мо се ра де ћи сво ји јем ру ка ма. 
Кад нас псу ју, бла го си ља мо; кад нас го не, 
тр пи мо; руже
13. Кад ху ле на нас, мо ли мо; по ста смо 

као сме тли ште сви је та, по ко је му сви га зе 
до сад.
14. Не пи шем ја ово да по сра мим вас, 

не го вас учим као сво ју љу ба зну *дје цу.
*2.Кор. 6,13.

15. Јер ако има те и три ста учи те ља у 
Хри сту, али не ма те мно го ота ца. Јер вас ја 
у Хри сту Ису су ро дих Је ван ђе љем.

мноштво
16. Не го вас мо лим, угле дај те се на ме не 

као и ја на *Хри ста. *1.Кор. 11,1.
17. За то по слах к ва ма *Ти мо ти ја, ко ји 

ми је син љу ба зни и вјер ни у Го спо ду; он 
ће вам опо ме ну ти пу те ве мо је ко ји су у 
†Хри сту Ису су, као што сву да и у сва кој 
цр кви учим. *Дје ла 19,22. †1.Тим. 1,2.
18. Не ки се на ду ше као да ја не ћу до ћи к 

ва ма.
19. Али ћу вам до ћи ско ро, ако Бог да, и 

не ћу гле да ти на ри је чи они јех што су се 
на ду ли, не го на си лу.
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20. Јер цар ство Бо жи је ни је у ри је чи не го 
у си ли.
21. Шта хо ће те? да до ђем к ва ма с пру том 

или с љу ба ви и ду хом кро то сти?

Осуда због разврата. 
Не мешати се са развратницима 

и не трпети их у заједници.

5.Вр ло се гла си да је блуд ме ђу ва ма, 
и та к во блудничење ка к во се ни 

ме ђу не зна бо шци ма не чу је, да не ка кав 
има *же ну очи ну. *3.Мој. 18,8.
2. И ви се још на ди ма те, умје сто да пла-

че те, да се из ва ди из ме ђу вас онај ко ји је 
учи нио то дје ло. поносите
3. *Јер ја, ко ји ако ни је сам код вас ти-

је лом али ду хом ту жи вим, већ от су дих 
као да сам та мо, да се онај ко ји је то та ко 
учи нио, *Кол. 2,5.
4. У име Го спо да на ше га Ису са Хри ста, 

кад се са бе ре те ви и мој дух, са си лом Го-
спо да на ше га Ису са Хри ста,
5. Да се он пре да со то ни на му че ње ти-

је ла, да би се дух спа сао у дан Го спо да на-
ше га Ису са Хри ста.
6. Ни је до бра хва ла ва ша. Не зна те ли да 

*ма ло ква сца све ти је сто уки се ли? *Гал. 5,9.
7. Очи сти те, да кле, ста ри ква сац, да бу-

де те но во ти је сто, као што сте при је-
сни; јер и Пас ха на ша *за кла се за нас, 
Хри стос. Иса. 53,7; 1.Пет. 1,19.
8. За то *да пра зну је мо не у ста ро ме 

квасцу, ни у ква сцу па ко сти и лу кав-
ства, не го у при је сно ме хље бу чи сто те и 
исти не. бесквасноме  *2.Мој. 12,15.
9. Пи сах вам у по сла ни ци да се не ми је-

ша те с блудници ма;
10. И то ја не ре кох за блуднике ово га 

сви је та, или твр ди це, или хај ду ке, или 
идо ло по кло ни ке; јер би сте мо ра ли из и ћи 
из сви је та.
11. А сад вам пи сах да се не ми је ша те ако 

ко ји, ко ји се брат зо ве, по ста не блудник, 
или твр ди ца, или идо ло по кло ник, или 
кав га џи ја, или пи ја ни ца, или хај дук; с та-
к ви ма да и не је де те.

12. Јер шта је ме ни ста ло да су дим и оне 
ко ји су на по љу? Не су ди те ли ви оне ко ји 
су уну тра?
13. А оне ко ји су на по љу су ди ће Бог. Из-

ва ди те зло га из ме ђу се бе.

О расправама пред судом. 
О неправедницима и разврату.

6.Сми је ли ко ји од вас, кад има 
ту жбу на дру го га, ићи на суд 

не пра вед ни ма, а не све ти ма?
2. Не зна те ли да ће *све ти су ди ти сви-

је ту? Кад ће те, да кле, ви сви је ту су ди ти 
ни је сте ли ври јед ни су ди ти ма њи јем 
ства ри ма? *Дан. 7,22; Откр. 3,21.
3. Не зна те ли да ће мо ан ђе ли ма су ди ти, а 

ка мо ли ства ри ма ово га сви је та?
4. А ви кад има те ту жбе за ства ри ово га 

сви је та, узме те за су ди је оне ко је у Цр кви 
не бр о ји ни ко ни у што!
5. На сра мо ту ва шу го во рим: Зар не ма 

ме ђу ва ма ни јед но га му дра ко ји мо же ра-
су ди ти ме ђу бра ћом сво јом?
6. Не го се брат с бра том су ди, и то пред 

не вјер ни ма!
7. И то је већ вр ло срам но за вас да има те 

ту жбе ме ђу со бом. *За што ра ди је не тр-
пи те не прав ду? За што ра ди је не пре го-
ри те ште ту? *Мат. 5,39.
8. Не го ви са ми чи ни те не прав ду и ште ту, 

па још бра ћи!
9. Или не зна те да не пра вед ни ци не ће 

на сли је ди ти цар ства Бо жи је га? Не ва-
рај те се: ни блудници, ни идо ло по кло-
ни ци, ни пре љу бо чин ци, ни аџу ва ни, ни 
му же ло жни ци, злоупотребљени младићи
10. Ни лу пе жи, ни ла ком ци, ни пи ја ни це, 

ни кав га џи је, ни хај ду ци, цар ства Бо жи-
је га не ће на сли је ди ти.
11. И ова к ви би ја сте не ки; не го се опра-

сте и по све ти сте и оправ да сте име ном 
*Го спода на ше га †Ису са Хри ста и Ду хом 
Бо га на ше га. *Дје ла 22,16. †1.Пе тр. 3,21.
12. Све ми је сло бод но, али ни је све на 

ко рист; све ми је сло бод но, али не ћу да 
што овла да мно ме.
13. Је ла су за тр бух, и тр бух је за је ла; али 

ће Бог и ово и оно  по ква ри ти. А ти је ло 



– 175 –

КОРИНЋАНИМА ПОСЛАНИЦА ПРВА,  ГЛ.  6. 7.

ни је за блудничење, не го за Го спо да, и Го-
спод за ти је ло. уништити
14. А Бог и Го спо да по ди же, и нас ће по-

ди ћи си лом сво јом.
15. *Не зна те ли да су тје ле са ва ша уди 

Хри сто ви? Хо ћу ли, да кле, узе ти уде Хри-
сто ве и од њих на чи ни ти уде блудничи не? 
Бо же са чу вај! *1.Кор. 12,27.
16. Или не зна те да ко се с блудницом 

све  же јед но ти је ло с њом по ста не? Јер, 
ре че, *би ће дво је јед но ти је ло. *2.Мој. 2,24.
17. А ко се Го спо да др жи је дан је дух с Го-

спо дом.
18. Бје жи те од блудничења; јер сва ки 

гри јех ко ји чо вјек чи ни осим ти је ла је; а 
ко ји чини блуд он гри је ши сво ме ти је лу.
19. Или не зна те да су тје ле са ва ша *цр-

ква Све то га Ду ха ко ји жи ви у ва ма, ко је га 
има те од Бо га, и ни је сте сво ји? *2.Кор. 6,16.
20. Јер сте ку пље ни ску по. Про сла ви те, 

да кле, Бо га у тје ле си ма сво ји јем (и у ду-
ша ма сво ји јем), што је Бо жи је.

О браку и о онима који нијесу 
у браку.

7. А за оно што ми пи са сте: До бро је 
чо вје ку да се не до хва та до же не;

2. Али због блуда сва ки да има сво ју 
же ну, и сва ка же на да има сво је га му жа;
3. Муж да чи ни же ни ду жну љу бав, та ко 

и же на му жу.
4. Же на ни је го спо дар од сво је га ти је ла, 

не го муж; та ко и муж ни је го спо дар од 
сво је га ти је ла, не го же на.
5. Не за бра њуј те се јед но од дру го га, већ 

ако у до го во ру за ври је ме, да по сти те и мо-
ли те се Бо гу; и опет да се са ста не те, да вас 
со то на не ис ку ша ва ши јем не уз др жа њем.
6. Али ово го во рим по свје ту, а не по за-

по ви је сти; допуштењу
7. Јер хо ћу да сви љу ди бу ду као и ја; али 

сва ки има свој дар од Бо га: Овај, да кле, 
ова ко а онај она ко.
8. А нео же ње ни јем и удо ви ца ма ве лим: 

До бро им је ако оста ну као и ја што сам.

9. *Ако ли се не уз др же, не ка се же не и 
уда ју; јер је бо ље же ни ти се не го ли упа-
љи ва ти се. *1.Тим. 5,14.
10. А оже ње ни јем за по ви је дам, не ја не го 

*Го спод, да се †же на од му жа не раз два ја
*Јер. 3,20. †Мал. 2,14.

11. Ако ли се пак и раз дво ји, да се ви ше 
не уда је, или да се по ми ри са сво ји јем му-
жем; и муж да не пу шта же не.
12. А оста ли ма го во рим ја, а не Го спод: 

Ако ко ји брат има же ну не кр ште ну и она 
се при во ли жи вље ти с њим, да је не оста-
вља.
13. И же на ако има му жа не кр ште на и 

он се при во ли жи вље ти с њом, да га не 
оста вља.
14. Јер се по све ти муж не кр штен же ном 

кр ште ном, и по све ти се *же на не кр ште на 
од му жа кр ште но га; јер ина че дје ца ва ша 
би ла би не чи ста, а сад су све та. *Мал. 2,15.
15. Ако ли се не кр ште ни раз два ја, не ка се 

раз дво ји; јер се брат или се стра у та к вом 
до га ђа ју не за ро би; јер нас на мир до зва 
Го спод Бог.
16. Јер шта знаш, *же но, да ако му жа спа-

сеш? или шта знаш, му жу, да ако же ну 
спа сеш? *1.Пе тр. 3,1.
17. Са мо као што је Бог раз ди је лио сва-

ко ме, и као што је сва ко га по звао Го спод 
она ко не ка жи ви. И та ко за по ви је дам по 
сви јем Цр ква ма.
18. Је ли ко по зван об ре зан, не ка се не 

гра ди нео бре зан; ако ли је ко по зван нео-
бре зан, не ка се не об ре зу је.
19. Об ре за ње је ни шта, и *нео бре за ње је 

ни шта; не го др жа ње за по ви је сти Бо жи јех.
*Гал. 6,15.

20. Сва ки не ка оста не у оно ме зва њу у 
ко ме је по зван.
21. Је си ли по зван роб, не бри ни се; не го 

ако и мо жеш свој би ти, још ра ди је бу ди.
22. Јер ко ји је по зван у Го спо ду роб, *сло-

бод њак је Го спод њи, та ко и ко ји је по зван 
сло бод њак, †роб је Хри стов.

*Филим. 16; †Еф. 6,6.
23. Ку пље ни сте ску по, не бу ди те *ро-

бо ви љу ди ма. *3.Мој. 25,42.
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24. Сва ки, бра ћо, у че му је ко по зван у 
оно ме не ка оста не пред Го спо дом.
25. А за дје вој ке *не мам за по ви је сти Го-

спод ње, не го да јем свјет, као ко ји сам по-
ми ло ван од Го спо да, да бу дем вје ран.

*1.Кор. 7,40.  допуштење
26. Ми слим, да кле, ово да ће би ти до бро 

за са да шњу не во љу да је чо вје ку до бро 
та ко би ти.
27. Је си ли се при ве зао за же ну, не тра жи 

да се раз дри је шиш; је си ли се одри је шио 
од же не, не тра жи же не.
28. А ако ли се и оже ниш, ни је си са гри-

је шио; и дје вој ка ако се уда, ни је са гри је-
ши ла: али ће има ти та к ви не во ље тје ле-
сне; а ја вас жа лим.
29. А ово го во рим, бра ћо, јер је оста ло 

ври је ме пре кра ће но, да ће и они ко ји 
има ју *же не би ти као они ко ји не ма ју;

*Зах. 12,13.
30. И ко ји пла чу као ко ји не пла чу; и ко ји 

се ра ду ју као ко ји се не ра ду ју; и ко ји ку-
пу ју као ко ји не ма ју;
31. И ко ји овај сви јет упо тре бља ва ју као 

да га не упо тре бља ва ју: јер про ла зи об-
лич је ово га сви је та.
32. А ја хо ћу да сте ви без бри жни. Ко је 

нео же њен бри не се за Го спод ње, ка ко ће 
уго ди ти Го спо ду;
33. А ко ји је оже њен бри не се за свјет-

ско, ка ко ће уго ди ти же ни. Дру го је же на, 
а дру го је дје вој ка.
34. Ко ја је не у да та бри не се за Го спод ње, 

ка ко ће уго ди ти *Го спо ду, да бу де све та и 
ти је лом и ду хом; а ко ја је уда та бри не се 
за свјет ско, ка ко ће уго ди ти му жу.

*Лу ка 10,40.
35. А ово го во рим на ко рист ва ма са ми-

јем, не да вам на мет нем зам ку на врат, 
не го за ли је пу и при стој ну слу жбу Го-
спо ду без смет ње.
36. Ако ли пак ко ми сли да је сра мо та за 

ње го ву дје вој ку кад оста не неудата, и не 
мо же друк чи је би ти, не ка чи ни шта хо ће, 
не гри је ши ако се уда.
37. А ко ји сто ји твр до у ср цу, и не ма не-

во ље, а има власт над сво јом во љом, и ово 

је ра су дио у ср цу сво је му да за др жи дје-
вој ку, до бро чи ни.
38. Та ко и онај ко ји уда је сво ју дје вој ку 

до бро чи ни; али ко ји не уда је бо ље чи ни.
39. Же на је при ве за на за ко ном до кле јој 

год жи ви муж; а ако јој умре муж, сло-
бод на је за ко га хо ће да се уда, са мо у Го-
спо ду.
40. Али је бла же ни ја ако оста не та ко по 

мо је му свје ту; јер ми слим да и ја имам 
Ду ха Бо жи је га.

О жртви идолима и о употреби 
хришћанске слободе без саблазни 

за ближње.

8.А за ме со што је кла но идо ли ма 
зна мо, јер сви ра зум има мо. Ра-

зум, да кле, на ди ма, а љу бав по пра вља.
2. Ако ли ко ми сли да што зна, не зна још 

ни шта као што тре ба зна ти.
3. А ако ко љу би Бо га, Бог га је на у чио.
4. А за је ло идол ски јех жр та ва, зна мо да 

идол ни је ни шта на сви је ту, и да не ма дру-
го га Бо га осим Је д но га.
5. Јер ако и има ко ји се бо го ви зо ву, или 

на не бу или на зе мљи, као што има мно го 
бо го ва и мно го го спо да:
6. Али ми има мо са мо Јед но га Бо га Оца, 

од ко је га је све, и ми у Ње му, и Јед но га Го-
спо да Ису са Хри ста, кроз ко је га је све, и 
ми кро за Њ.
7. Али не ма сва ко ра зу ма; јер не ки ко ји 

још и сад ми сле да су идо ли не што, као 
идол ске жр тве је ду, и са вјест њи хо ва, 
сла ба бу ду ћи, по га ни се.
8. Али је ло нас не по ста вља пред Бо гом: 

Јер ни ти ће мо би ти ве ћи ако је де мо, ни 
ма њи ако не је де мо.
9. Али се чу вај те да ка ко ова сло бо да 

ва ша не по ста не спо ти ца ње сла би ма.
10. Јер ако те бе, ко ји имаш ра зум, ви ди 

ко у идол ској цр кви гдје сје диш за тр пе-
зом, не ће ли ње го ва са вјест, сла ба бу ду ћи, 
осло бо ди ти се да је де идол ске жр тве?
11. И с тво га ра зу ма по ги ну ће сла би брат, 

за ко је га Хри стос умри је.
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12. Та ко кад се гри је ши те о *бра ћу, и 
рања ва те њи хо ву сла бу са вјест, о Хри ста 
се гри је ши те. *Мат. 25,40.
13. За то ако је ло са бла жња ва бра та мо-

је га, не ћу је сти ме са до ви је ка, да не са бла-
зним бра та сво је га.

Како апостол употребљава хришћанску 
слободу у својој служби. Треба се 
борити за нераспадљив вијенац.

9.Ни је сам ли ја *апо стол? Ни је сам 
ли сам свој? Не ви дјех ли ја 

Ису са Хри ста, Го спо да на ше га? Ни је сте ли 
ви дје ло мо је у Го спо ду? *1.Тим. 2,7.  слободан
2. Ако дру ги ма и ни је сам апо стол, али 

ва ма је сам, јер сте ви пе чат мо је га апо-
стол ства у Го спо ду.
3. Мој од го вор они ма ко ји ме ус пи та ју 

ово је:
4. Еда ли не ма мо вла сти је сти и пи ти?
5. Еда ли не ма мо вла сти се стру же ну во-

ди ти, као и оста ли апо сто ли, и бра ћа Го-
спод ња, и Ки фа? Петар
6. Или је дан ја и Вар на ва не ма мо вла сти 

ово чи ни ти?
7. Ко во ју је кад о сво ме тро шку? Или ко 

са ди ви но град и од ро до ва ње го ви јех да 
не је де? Или ко па се ста до и од мли је ка 
ста да да не је де?
8. Еда ли ово го во рим по чо вје ку? Не го-

во ри ли ово и за кон?
9. Јер је у Мој си је ву за ко ну на пи са но: Да 

*не за ве жеш уста во лу ко ји вр ше. Еда ли 
се Бог бри не за во ло ве? *5.Мој. 25,4.
10. Или го во ри ја мач но за нас? Јер се за 

нас на пи са: Ко ји оре тре ба у на да њу да 
оре; и ко ји вр ше у на да њу да ће до би ти од 
оно га што вр ше.
11. Ка да ми ва ма ду хов но си ја смо, је ли 

то што ве ли ко ако ми ва ма тје ле сно по-
жње мо?
12. Кад се дру ги ми је ша ју у ва шу власт, а 

ка мо ли да не бисмо ми? Али не учи ни смо 
по вла сти овој не го све тр пи мо да не учи-
ни мо ка кве смет ње *Је ван ђе љу Хри сто ву.

*2.Кор. 11,7.

13. Не зна те ли да они ко ји чи не све ту 
слу жбу од све ти ње се хра не, и ко ји ол та ру 
слу же с ол та ром ди је ле?
14. Та ко и Го спод за по вје ди да они ко ји 

Је ван ђе ље про по ви је да ју од Је ван ђе ља 
жи ве.
15. А *ја то ни јед но не учи них. И не пи-

шем ово да та ко бу де за ме не; јер бих 
во љео умри је ти, не го да ко сла ву мо ју 
уни шти. *Дјела 18,3.
16. Јер ако про по ви је дам Је ван ђе ље, не ма 

ми хва ле: јер ми је за не во љу; и те шко 
ме ни ако Је ван ђе ља не про по ви је дам.

јер сам обавезан
17. Ако, да кле, ово чи ним од сво је во ље, 

пла ту имам; а ако ли чи ним за не во љу, 
слу жба ми је пре да та. против своје воље
18. Ка ква ми је, да кле, пла та? Да про по-

ви је да ју ћи Је ван ђе ље учи ним без пла те 
Је ван ђе ље Хри сто во, да не чи ним по сво-
јој вла сти у про по ви је да њу Је ван ђе ља.
19. Јер прем да сам сло бо дан од сви ју, 

свима се бе учи них ро бом, да их ви ше 
при до би јем.
20. Је вре ји ма сам био као Је вре јин да *Је-

вре је при до би јем; они ма ко ји су под за-
ко ном био сам као под за ко ном, да при-
до би јем оне ко ји су под за ко ном;

*Дје ла 16,3.
21. Они ма ко ји су без за ко на био сам као 

без за ко на, прем да ни је сам Бо гу без за-
ко на не го сам у за ко ну Хри сто ву, да при-
до би јем оне ко ји су без за ко на.
22. Сла би ма био сам као слаб, да сла бе 

при до би јем; сви ма сам био све, да ка ко-
год спа сем ко га.
23. А ово чи ним за Је ван ђе ље, да бих 

имао ди јел у ње му.
24. Не зна те ли да они што тр че тр ку, сви 

тр че, а је дан до би је дар? Та ко тр чи те да 
до би је те.
25. Сва ки пак ко ји се бо ри од све га се уз-

др жа ва: Они, да кле, да до би ју рас па дљив 
ви је нац, а ми не рас па дљив.
26. Ја, да кле, та ко тр чим, не као на не по у-

зда но; та ко се бо рим, не као онај ко ји би је 
вје тар;
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27. Не го мо рим ти је ло сво је и тру дим да 
ка ко сам дру ги ма про по ви је да ју ћи из ба-
чен не бу дем.

О тијелу и идолопоклонству. 
Заједница с Христом у хљебу 

и вину. Обзири савјести.

10.Али не ћу вам за та ји ти, бра ћо, 
да оце ви на ши сви под обла-

ком би јаху, и сви кроз мо ре про ђо ше;
2. И сви се у Мој си ја кр сти ше у обла ку и 

мо ру;
3. И сви јед но је ло ду хов но је до ше;
4. И сви јед но пи ће ду хов но пи ше; јер 

пи ја ху од ду хов не сти је не ко ја иђа ше за 
њи ма: А сти је на бје ше Хри стос.
5. Али мно ги од њих не би ја ху по Бо жи-

јој во љи, јер бјеху по би је ни у пу сти њи.
6. А ово бјеху угле ди на ма, да ми не же-

ли мо за ла, као и они што же ље ше.
7. Ни ти би вај те идо ло по кло ни ци, као 

не ки од њих, као што сто ји на пи са но: 
*Сје до ше љу ди да је ду и да пи ју, и уста ше 
да игра ју. *2.Мој. 32,6.
8. Ни ти да чинимо блуд, као не ки од њих 

што блудничише, и *па де их у је дан дан 
два де сет и три хи ља де. *4.Мој. 25,1.9.
9. Ни ти да ку ша мо Хри ста, као што 

*не ки од њих ку ша ше, и од зми ја из ги бо ше.
Господа  *5.Мој. 6,16.

10. Ни ти да ви че мо на Бо га, *као не ки 
од њих што ви ка ше, и из ги бо ше од 
крв ни ка. *4.Мој. 14,2.
11. Ово се пак све до га ђа ше за угле д 

њи ма, а на пи са се за на у ку на ма, на ко је 
по сље дак сви је та до ђе.
12. Јер ко ји ми сли да сто ји не ка се чу ва 

да не пад не.
13. Дру го ис ку ше ње не до ђе на вас осим 

чо вје чи је га; али је вје ран Бог ко ји вас 
не ће пу сти ти да се ис ку ша те већ ма не го 
што мо же те, не го ће учи ни ти с ис ку ше-
њем и крај, да мо же те под ни је ти.
14. За то, љу ба зна бра ћо мо ја, бјежите од 

идо ло по клон ства.
15. Као му дри ма го во рим; су ди те ви шта 

го во рим.

16. *Ча ша бла го сло ва ко ју бла го си ља мо 
ни је ли за јед ни ца кр ви Хри сто ве? Хљеб 
ко ји ло ми мо ни је ли за јед ни ца ти је ла 
Хри сто ва? *Мат. 26,26.
17. Јер смо је дан хљеб, јед но ти је ло мно ги; 

јер сви у јед но ме хље бу има мо за јед ни цу.
18. Гле дај те Изра и ља по ти је лу: Ко ји је ду 

*жр тве ни је су ли за јед ни ча ри ол та ра?
*3.Мој. 3,3.

19. Шта, да кле, го во рим, да је идол што? 
Или идол ска жр тва да је што?
20. Ни је; не го што жр тву ју не зна бо шци, 

да *ђа во ли ма жр тву ју, а не Бо гу; а ја не ћу 
да сте ви за јед ни ча ри с ђа во ли ма.

*5.Мој. 32,17.  демонима
21. *Не мо же те пи ти ча ше Го спод ње и 

ча ше ђа вол ске; не мо же те има ти за-
јед ни це у тр пе зи Го спод њој и у тр пе зи 
ђа вол ској. *2.Кор. 6,15,16.  демонске
22. Или да пр ко си мо *Го спо ду? Еда ли 

смо ми ја чи од Ње га? *Је зек. 22,14; Јер. 7,19.
23. Све ми је сло бод но, али ни је све на 

ко рист; све ми је сло бод но, али све не иде 
на до бро.
24. *Ни ко да не гле да шта је ње го во, не го 

сва ки да гле да шта је дру го га.
*Рим. 15,2; 1.Кор. 10,33.

25. Све што се про да је на ме сар ни ци, 
је ди те, и ни шта не ис пи туј те са вје сти 
ра ди;
26. *Јер је Го спод ња Зе мља и што је на 

њој. *Псал. 24,1.
27. Ако ли вас ко од не вјер ни ка по зо ве, 

и хо ће те ићи, је ди те све што се пред вас 
до не се, и не пре ми шљај те ни шта са вје-
сти ра ди.
28. Ако ли вам пак ко ре че: Ово је идол-

ска *жр тва, не је ди те ра ди оно га ко ји вам 
ка же, и ра ди са вје сти; јер је Го спод ња †Зе-
мља и што је на њој.

*1.Кор. 8,10. †5.Мој. 10,14.
29. Али не го во рим за са вјест тво ју, не го 

дру го га; јер за што да мо ју сло бо ду су ди 
са вјест дру го га?
30. Ако ја с бла го да ћу ужи вам, за што да се 

ху ли на ме не за оно *за што ја за хва љу јем?
*1.Тим. 4,4.
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31. *Ако, да кле, је де те, ако ли пи је те, ако 
ли што дру го чи ни те, све на сла ву Бо жи ју 
чи ни те. *Кол. 3,17.
32. Не бу ди те на са бла зан ни Је вре ји ма, 

ни Гр ци ма, ни Цр кви Бо жи јој,
33. Као што и ја у сва че му сви ма уга ђам, 

не тра же ћи сво је ко ри сти не го мно ги јех, 
да се спа су.

Како се треба молити и јести 
вечеру Господњу.

11.Угле дај те се на ме не, као и ја на 
*Хри ста. *Фил. 1,11.

2. Хва лим вас пак, бра ћо, што све мо је 
пам ти те и др жи те за по ви је сти као што 
вам пре да дох. учења
3. Али хо ћу да зна те да је сва ко ме му жу 

гла ва Хри стос; а муж је гла ва же ни; а Бог 
је гла ва Хри сту.
4. Сва ки муж ко ји се с по кри ве ном гла-

вом мо ли Бо гу или про ро ку је, сра мо ти 
гла ву сво ју.
5. И сва ка же на ко ја се го ло гла ва мо ли 

Бо гу или про ро ку је, сра мо ти гла ву сво ју; 
јер је свејед но као да је обри ја на.
6. Ако се, да кле, не по кри ва же на, не ка се 

стри же; ако ли је ру жно же ни стри ћи се 
или бри ја ти се, не ка се по кри ва.
7. Али муж да не по кри ва гла ве, јер је 

*об лич је и сла ва Бо жи ја; а же на је сла ва 
му же вља. *1.Мој. 1,27.
8. Јер ни је муж од же не, не го же на од 

му жа.
9. Јер муж ни је са здан же не ра ди, не го 

же на му жа ра ди.
10. За то же на тре ба да има власт на гла ви, 

ан ђе ла ра ди.
11. Али ни ти је муж без же не ни же на без 

му жа у Го спо ду.
12. Јер ка ко је же на од му жа, та ко је и 

муж кроз же ну; а све је од Бо га.
13. Са ми ме ђу со бом су ди те је ли ли је по 

да се же на го ло гла ва мо ли Бо гу?
14. Или не учи ли вас и са ма при ро да да 

је му жу сра мо та ако га ји ду гач ку ко су;
15. А же ни је сла ва ако га ји ду гач ку ко су? 

Јер јој је ко са да на мје сто по кри ва ла.

16. Ако ли је ко сва дљив, ми та к во га оби-
ча ја не ма мо, ни ти Цр кве Бо жи је.
17. Али ово за по ви је да ју ћи не хва лим вас 

да се не на бо ље не го на го ре са би ра те.
18. Пр во, да кле, кад се са би ра те у цр кви, 

чу јем да има ју ра спре ме ђу ва ма; и не што 
вје ру јем од ово га.
19. Јер тре ба и је ре си да бу ду ме ђу ва ма, 

*да се по ка жу по ште ни ко ји су ме ђу ва ма.
*1.Јов. 2,19.

20. А кад се ску пи те на јед но мје сто, не 
је де се ве че ра Го спод ња.
21. Јер сва ки сво ју ве че ру узме нај при је и 

је де, и та ко је дан гла ду је, а дру ги се опи ја.
22. Еда ли, да кле, не ма те ку ћа да је де те и 

пи је те? Или не ма ри те за цр кву Бо жи ју, и 
*сра мо ти те оне ко ји не ма ју? Шта ћу вам 
ре ћи? Хо ћу ли вас по хва ли ти за то? Не ћу.

*Јак. 2,6.
23. Јер ја при мих од Го спо да што вам и 

пре да дох, да Го спод Исус ону ноћ у ко ју 
би ва ше пре дан узе хљеб,
24. И за хва лив ши пре ло ми и ре че: 

Узми те, је ди те, ово је ти је ло Мо је, ко је се 
за вас ло ми; ово чи ни те Ме ни за спо мен.
25. Та ко и ча шу, по ве че ри, го во ре ћи: 

Ова је ча ша Но ви за вјет у Мо јој кр ви; ово 
чи ни те, кад год пи је те, Ме ни за спо мен.
26. Јер кад год је де те овај хљеб и ча шу 

ову пи је те, смрт Го спод њу об зна њу је те, 
до кле не до ђе.
27. Та ко ко ји не до стој но је де овај хљеб 

или пи је ча шу Го спод њу, крив је ти је лу и 
кр ви Го спод њој.
28. Али чо вјек да ис пи ту је се бе, па он да 

од хље ба да је де и од ча ше да пи је;
29. Јер ко ји не до стој но је де и пи је, суд 

се би је де и пи је, не раз ли ку ју ћи ти је ла Го-
спод њега.
30. За то су ме ђу ва ма мно ги сла би и бо-

ле сни, и до вољ но их спа ва ју. умире
31. Јер кад би смо се бе ра су ђи ва ли, не 

би смо осу ђе ни би ли. испитивали
32. Али кад смо су ђе ни, кара нас Го спод, 

да се не осу ди мо са сви је том.
33. За то, бра ћо мо ја, кад се са ста је те да је-

де те, иш че куј те је дан дру го га.
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34. Ако ли је ко гла дан, не ка је де код ку ће, 
да се на гри јех не са ста је те. А за оста ло 
уре ди ћу кад до ђем.

О духовнијем даровима и о 
њиховој употреби.

12.А за *ду хов не да ро ве не ћу вам, 
бра ћо, за та ји ти. *1.Кор. 14,1.

2. Зна те да кад би ја сте не зна бо шци идо сте 
к идо ли ма без гла сни ма, ка ко вас во ђа ху.
3. За то вам да јем на зна ње да ни ко ко Ду-

хом Бо жи јим го во ри не ће ре ћи: Ана те ма  
на Ису са; и ни ко не мо же Ису са Го спо дом 
на зва ти осим Ду хом Све ти јем.

проклет Исус
4. Да ро ви су раз лич ни, али је Дух је дан.
5. И раз лич не су слу жбе, али је Је дан 

Го спод.
6. И раз лич не су си ле, али је Је дан Бог 

ко ји чи ни све у све му.
7. А у сва ко ме се по ја вљу је Дух на ко рист;
8. Јер јед но ме се да је Ду хом ри јеч пре му-

дро сти; а дру го ме ри јеч ра зу ма по ис то ме 
Ду ху;
9. А дру го ме вје ра, ти јем ис ти јем Ду-

хом; а дру го ме дар ис цје љи ва ња, по то ме 
истом Ду ху;
10. А дру го ме да чи ни *чу де са, а дру го ме 

про ро штво, а дру го ме да раз ли ку је †ду-
хо ве, а дру го ме раз лич не је зи ке, а дру-
го ме да ка зу је је зи ке. *Гал. 3,5. †1.Јов. 4,1.
11. А ово све чи ни је дан и тај исти Дух 

раз дје љу ју ћи по сво јој вла сти сва ко ме 
ка ко хо ће.
12. Јер као што је ти је ло јед но и уде има 

мно ге, а сви уди јед но га ти је ла, прем да су 
мно ги, јед но су ти је ло: Та ко и *Хри стос.

*Гал. 3,16.
13. Јер јед ни јем Ду хом ми се сви кр сти-

смо у јед но ти је ло, би ли Је вре ји, или Гр ци, 
или ро бо ви, или са ми сво ји; и сви се јед-
ни јем Ду хом на по ји смо. слободни
14. Јер ти је ло ни је је дан уд, не го мно ги.
15. Ако ре че но га: Ја ни је сам ру ка, ни је-

сам од ти је ла; еда ли за то ни је од ти је ла?
16. И ако ре че ухо: Ја ни је сам око, ни је сам 

од ти је ла; еда ли за то ни је од ти је ла? Кад би 
све ти је ло би ло око, гдје је чу ве ње? слух

17. А кад би све би ло чу ве ње, гдје је ми-
ри са ње? слух
18. Али Бог по ста ви све уде у ти је лу ка ко 

је ко га хтио.
19. А кад би сви би ли је дан уд, гдје је 

ти је ло?
20. Сад су пак мно ги уди, а јед но ти је ло.
21. Али око не мо же ре ћи ру ци: Не тре-

баш ми; или опет гла ва но га ма: Не тре-
ба те ми.
22. Не го још ко ји се уди ти је ла чи не да су 

нај сла би ји нај по треб ни ји су.
23. И ко ји нам се чи не да су нај сра мот ни-

 ји на ти је лу, на оне уда ра мо нај ве ћу част;
најнеугледнији

24. И не угледни на ши уди нај ве ће по-
ште ње има ју; а угледни уди то не тре ба ју. 
Али Бог сло жи ти је ло и нај неугледнијем 
уду да де нај ве ћу част, пристојност
25. Да не бу де ра спре у ти је лу, не го да се 

уди јед на ко бри ну је дан за дру го га.
26. И ако стра да је дан уд, с њим стра да ју 

сви уди; а ако ли се је дан уд сла ви, с њим 
се ра ду ју сви уди.
27. А ви сте ти је ло Хри сто во, и уди ме ђу 

со бом.
28. И јед не, да кле, по ста ви Бог у *Цр кви: 

пр во †апо сто ле, дру го про ро ке, тре ће учи-
те ље, а по том чу до твор це, он да ‡да ро ве 
ис цје љи ва ња, по ма га ња, упра вља ња, раз-
лич не је зи ке. *Дје ла 13,1. †Еф. 2,20. ‡Рим. 12,6.
29. Еда ли су сви апо сто ли? Еда ли су сви 

про ро ци? Еда ли су сви учи те љи? Еда ли 
су сви чу до твор ци?
30. Еда ли сви има ју да ро ве ис цје љи-

ва ња? Еда ли сви го во ре је зи ке? Еда ли 
сви ка зу ју? тумаче
31. Ста рај те се пак за ве ће да ро ве; па ћу 

вам још бо љи пут по ка за ти.

О љубави.

13.Ако је зи ке чо вје чи је и ан-
ђеоске го во рим, а љу ба ви не-

мам, он да сам као зво но ко је зво ни, или 
пра по рац ко ји зве чи. бронза  кимвал
2. И ако имам *про ро штво и знам све 

тај не и сва зна ња, и ако имам сву вје ру да 
и го ре пре мје штам, а љу ба ви не мам, ни-
шта сам. *Мат. 7,22.
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3. И ако раз дам све има ње сво је, и ако 
пре дам ти је ло сво је да се са же же, а љу-
ба ви не мам, ни шта ми не по ма же.
4. Љу бав ду го тр пи, ми ло крв на је; љу-

бав не за ви ди; љу бав се не ве ли ча, не 
на ди ма се, није надмена
5. Не чи ни што не ва ља, не тра жи сво је, 

не ср ди се, не ми сли о злу,
6. Не ра ду је се не прав ди, а ра ду је се 

исти ни,
7. Све сно си, све вје ру је, све му се на да, 

све тр пи.
8. Љу бав ни кад не пре ста је, а про ро штво 

ако ће и пре ста ти, је зи ци ако ће умук-
ну ти, ра зу ма ако ће не ста ти.
9. Јер не што зна мо и не што про ро ку је мо;
10. А кад до ђе са вр ше но, он да ће пре-

ста ти што је не што.
11. Кад ја би јах ма ло ди је те као ди је те го-

во рах, као ди је те ми шљах, као ди је те раз-
ми шља х; а кад по ста дох чо вјек, од ба цих 
дје тињ ство.
12. Та ко сад ви ди мо као кроз ста кло у 

за го нет ки, а он да ће мо ли цем к ли цу; сад 
по зна јем не што, а он да ћу по зна ти као 
што сам по знат. огледало
13. А сад оста је вје ра, над, љу бав, ово 

тро је; али је љу бав нај ве ћа ме ђу њи ма.

О дару онијех који говоре туђе 
језике и који пророкују, и о поретку 

у служби Богу.

14.Др жи те се љу ба ви, а ста рај те се 
за ду хов не да рове, а осо би то 

да про ро ку је те.
2. Јер ко ји го во ри је зи ке, не го во ри љу-

ди ма не го Бо гу: Јер ни ко не слу ша, а он 
ду хом го во ри тај не.
3. А ко ји про ро ку је го во ри љу ди ма за 

по пра вља ње и утје ху и утвр ђе ње.
4. Јер ко ји го во ри је зи ке се бе по пра вља, 

а ко ји про ро ку је Цр кву по пра вља.
5. Али ја бих хтио да ви сви го во ри те је-

зи ке, а још ви ше да про ро ку је те, јер је 
ве ћи онај ко ји про ро ку је не го ли ко ји го-
во ри је зи ке, већ ако ко ка зу је, да се Цр ква 
по пра вља.
6. А сад, бра ћо, ако до ђем к ва ма је зи ке 

го во ре ћи, ка кву ћу ко рист учи ни ти ако 

вам не го во рим или у от кри ве њу, или у 
ра зу му, или у про ро штву, или у на у ци?
7. Као не ке ства ри без ду шне ко је да ју 

глас, би ла сви ра ла или китара, ако раз-
лич на гла са не да ју, ка ко ће се препознати 
сви рка свирале или китаре? беживотне
8. Јер ако тру ба да не раз го ви је тан глас, 

ко ће се при пра ви ти на бој?
9. Та ко и ви ако не ра зу мљи ву ри јеч ре-

че те је зи ком, ка ко ће се ра зу мје ти шта го-
во ри те? Јер ће те го во ри ти у вје тар.
10. Има на сви је ту ко зна ко ли ко раз-

лич ни јех гла со ва, али ни је дан ни је без 
зна че ња.
11. Ако, да кле, не знам си ле гла са, би ћу 

ни је мац оно ме ко ме го во рим, и онај ко ји 
го во ри би ће ме ни ни је мац. странац
12. Та ко и ви, бу ду ћи да се ста ра те за ду-

хов не да ро ве, гле дај те да бу де те они ма 
бо га ти ко ји су на по пра вља ње Цр кве.
13. За то ко ји го во ри је зи ком не ка се 

мо ли Бо гу да ка зу је. тумачи
14. Јер ако се је зи ком мо лим Бо гу, мој се 

дух мо ли, а ум је мој без пло да.
15. Шта ће се, да кле, чи ни ти? Мо ли ћу се 

Бо гу ду хом, а мо ли ћу се и умом; хва ли ћу 
Бо га ду хом, а хва ли ћу и умом.
16. Јер кад бла го сло виш ду хом ка ко ће 

онај ко ји је неупућен ре ћи амин по тво ме 
бла го сло ву, кад не зна шта го во риш?
17. Ти до бро за хва љу јеш, али се дру ги не 

по пра вља.
18. Хва ла Бо гу мо је му што го во рим је-

зи ке већ ма од сви ју вас.
19. Али у цр кви во лим пет ри је чи умом 

сво ји јем ре ћи, да се и дру ги по мог ну, не-
го ли хи ља ду ри је чи је зи ком.
20. Бра ћо, не бу ди те *дје ца умом, не го па-

ко шћу дје ти њи те, а умом бу ди те са вр шени.
*Мат. 18,3.

21. У за ко ну пи ше: *Дру ги јем је зи ци ма и 
дру ги јем усна ма го во ри ћу на ро ду ово ме, и 
ни та ко ме не ће по слу ша ти, го во ри Го спод.

*Иса. 28,11.12.
22. За то су је зи ци за знак не они ма ко ји 

вје ру ју, не го ко ји не вје ру ју; а про ро штво 
не они ма ко ји не вје ру ју, не го ко ји вје ру ју.
23. Ако се, да кле, ску пи Цр ква сва на 

јед но мје сто, и сви уз го во ри те је зи ци ма, 
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а до ђу и неупућени, или не вјер ни ци, не ће 
ли ре ћи да сте по лу дје ли?
24. А ако сви про ро ку ју, и до ђе ка кав не-

вјер ник или неупућен, бу де по ка ран од 
сви ју и су ђен од сви ју.
25. И та ко тај не ср ца ње го ва би ва ју ја-

вље не, и та ко пад нув ши ни чи це по кло-
ни ће се Бо гу, и ка за ће да је за и ста Бог 
с ва ма.
26. Шта ће се, да кле, чи ни ти, бра ћо? Кад 

се са би ра те сва ки од вас има пса лам, *има 
на у ку, има је зик, има от кри ве ње, има ка-
зи ва ње; а све да би ва на по пра вља ње.

*1.Кор. 12,8-10.
27. Ако го во ри ко је зи ком, или по дво-

ји ца, или нај ви ше по тро ји ца, и то по ре-
дом; а је дан да ка зу је. тумачи
28. Ако ли не бу де ни ко га да ка зу је, не ка 

ћу ти у цр кви, а се би не ка го во ри и Бо гу.
29. А про ро ци два или три не ка го во ре, и 

дру ги не ка ра су ђу ју.
30. Ако ли се от кри је што дру го ме ко ји 

сје ди, не ка че ка док пр ви ућу ти.
31. Јер мо же те про ро ко ва ти сви, је дан по 

је дан, да се сви уче, и сви да се тје ше.
32. И *ду хо ви про роч ки по ко ра ва ју се 

про ро ци ма; *1.Јов. 4,1.
33. Јер Бог ни је Бог бу не, не го ми ра, као 

по сви ма Цр ква ма све ти јех.
34. *Же не ва ше да ћу те у цр ква ма; јер се 

њи ма не до пу сти да го во ре, не го да слу-
ша ју, као што и за кон го во ри.

*Титу 2,5; 1.Тим. 2,12.
35. Ако ли хо ће че му да се на у че, код ку ће 

му же ве сво је не ка пи та ју; јер је ру жно 
же ни да го во ри у цр кви.
36. Еда ли од вас *ри јеч Бо жи ја изи ђе? 

или са ми јем ва ма до ђе? *Иса. 2,3.
37. Ако ко ми сли да је про рок или ду хо-

ван, не ка ра зу ми је шта вам пи шем, јер су 
Го спод ње за по ви је сти.
38. Ако ли ко не ра зу ми је, не ка не ра зу ми је.
39. За то, бра ћо мо ја, ста рај те се да про ро-

ку је те, и не за бра њуј те го во ри ти је зи ци ма.
40. А све не ка би ва по ште но и уред но.

О васкрсенију мртвијех.

15.Али вам на по ми њем, бра ћо, 
Је ван ђе ље, ко је вам об ја вих, 

ко је и при ми сте, у ко ме и сто ји те,
2. Ко ји јем се и спа са ва те, ако др жи те 

ка ко вам об ја вих; осим ако уза луд вје-
ро ва сте.
3. Јер вам нај при је пре да дох што и при-

мих да Хри стос умри је за гри је хе на ше, 
по Пи сму,
4. И да би уко пан, и да уста тре ћи дан, *по 

Пи сму, *Псал. 16,10.
5. *И да се ја ви Ки фи, по том Је да на е сто-

ри ци апо сто ла; *Мар. 16,14; Лука 24,33. Петру
6. А по том Га ви дје ше јед ном ви ше од пет 

сто ти на бра ће, од ко ји јех мно ги жи ве и 
сад, а не ки и по мри је ше;
7. А по том се ја ви Ја ко ву, па он да сви ма 

апо сто ли ма;
8. А по сли је сви ју ја ви се и ме ни, као ка-

квом не до но шче ту.
9. Јер сам ја нај мла ђи ме ђу апо сто ли ма, 

ко ји ни је сам до сто јан на зва ти се апо стол, 
јер го них цр кву Бо жи ју.
10. Али по *бла го да ти Бо жи јој је сам што 

је сам, и бла го дат Ње го ва што је у ме ни не 
оста пра зна, не го се по тру дих ви ше од 
сви ју њих, али не ја не го бла го дат Бо жи ја 
ко ја је са мном. *Еф. 3,7.
11. Био, да кле, ја или они, та ко про по ви-

је да мо, и та ко вје ро ва сте.
12. А ако се Хри стос про по ви је да да 

уста де из мр тви јех, ка ко го во ре не ки 
ме ђу ва ма да не ма вас кр се ни ја мр тви јех?
13. И ако не ма вас кр се ни ја мр тви јех, то 

ни Хри стос не уста.
14. А ако Хри стос не уста, уза луд, да кле, 

про по ви је да ње на ше, а уза луд и вје ра 
ва ша.
15. А на ла зи мо се и ла жни свје до ци Бо-

жи ји што свје до чи мо против Бо га да вас-
кр се Хри ста, ко је га не вас кр се кад мр тви 
не уста ју.
16. Јер ако мр тви не уста ју, ни Хри стос 

не уста.
17. А ако Хри стос не уста, уза луд вје ра 

ва ша: Још сте у гри је си ма сво ји јем.



– 183 –

КОРИНЋАНИМА ПОСЛАНИЦА ПРВА,  ГЛ.  15.

18. Да кле, и они ко ји по мри је ше у Хри-
сту, из ги бо ше.
19. И ако се са мо у овом жи во ту узда мо 

у *Хри ста, нај не срећ ни ји смо од сви ју 
љу ди. *2.Тим. 3,12.
20. Али *Хри стос уста из мр тви јех, и би 
Но ви на они ма ко ји умри је ше.

*1.Пе тр. 1,3; Дје ла 26,23.  Првенац
21. Јер бу ду ћи да кроз *чо вје ка би смрт, 

кроз Чо вје ка и †вас кр се ни је мр тви јех.
*Рим. 5,12. †Јо ван 11,25.

22. Јер ка ко по Ада му сви уми ру, та ко ће 
и по *Хри сту сви ожи вље ти. *Рим. 5,17.
23. Али сва ки у свом ре ду: Но ви на Хри-

стос; а по том они ко ји вје ро ва ше *Хри сту 
о Ње го ву до ла ску; Првенац  *1.Сол. 4,16.
24. Он да крај, кад пре да *цар ство Бо гу 

и Оцу, и кад уки не сва ко по гла вар ство и 
сва ку власт и си лу. *Дан. 7,14.
25. Јер Ње му ва ља ца ро ва ти, до кле не 

по ло жи све не при ја те ље сво је под но ге 
сво је.
26. А по сљед њи ће се не при ја тељ уки-

ну ти смрт. уништити
27. Јер *све по ко ри под но ге Ње го ве. 

Али кад ве ли да је све Ње му по ко ре но, 
по ка зу је се да је осим Оно га ко ји Му 
по ко ри све. *Псал. 8,6.
28. А кад Му све по ко ри, он да ће се и сам 

Син по ко ри ти Оно ме ко ји Му све по ко-
 ри, да бу де Бог све у све му.
29. Шта, да кле, чи не они ко ји се кр сте мр-

тви јех ра ди? Кад мр тви ја мач но не уста ју, 
што се и кр шта ва ју мр тви јех ра ди?
30. И ми за што под но си мо му ке и не-

во ље сва ки час?
31. Сва ки дан уми рем, та ко ми, бра ћо, 

ва ше сла ве, ко ју имам у Хри сту Ису су 
Го спо ду на ше му. похвале
32. Јер ако сам се по чо вје ку бо рио са 

звје ро ви ма у Ефе су, ка ква ми је ко рист 
ако мр тви не уста ју? *Да је де мо и пи је мо, 
јер ће мо су тра умри је ти. *Иса. 22,13.
33. Не ва рај те се: Зли раз го во ри ква ре 

до бре оби ча је.
34. Отри је зни те се је дан пут као што 

тре ба, и не гри је ши те; јер не ки не зна ју за 
Бо га, на сра мо ту ва ма ка жем.

35. Али ће ре ћи ко: Ка ко ће уста ти мр-
тви? И у ка квом ће ти је лу до ћи?
36. Без ум ни че, ти што си јеш не ће ожи-

вље ти ако не умре.
37. И што си јеш не си јеш ти је ло ко је ће 

би ти, не го го ло зр но, би ло пше нич но или 
дру го ка кво.
38. А Бог му да је ти је ло ка ко хо ће, и сва-

ком сје ме ну сво је ти је ло.
39. Ни је сва ко ти је ло јед но ти је ло, не го је 

дру го ти је ло чо вје чи је, а дру го животињ-
ско, а дру го ри бље, а дру го пти чи је.
40. И има ју тје ле са не бе ска и тје ле са зе-

маљ ска: Али је дру га сла ва не бе ски ма, а 
дру га зе маљ ски ма.
41. Дру га је сла ва Сун цу, а дру га сла ва 

Мје се цу, и дру га сла ва зви је зда ма; јер се 
зви је зда од зви је зде раз ли ку је у сла ви.
42. Та ко и вас кр се ни је мр тви јех: Си је се за 

рас па дљи вост, а уста је за не рас па дљи вост;
43. Си је се у сра мо ти, а уста је у сла ви; 

си је се у сла бо сти, а уста је у си ли;
44. Си је се ти је ло тје ле сно, а уста је ти је ло 

ду хов но. Има ти је ло тје ле сно, и има ти-
је ло ду хов но.
45. Та ко је и пи са но: Пр ви *чо вјек †Адам 

по ста де у тје ле сном жи во ту, а По сљед њи 
Адам у ду ху ко ји ожи вљу је.

*1.Мој. 2,7. †Рим. 5,14.
46. Али ду хов но ти је ло ни је пр во, не го 

тје ле сно, па он да ду хов но.
47. Пр ви је *чо вјек од †зе мље, зе мљан; 

Дру ги је Чо вјек ‡(Го спод) с Не ба.
*1.Мој. 2,7. †1.Мој. 3,19. ‡Лу ка 2,11.

48. Ка кав је зе мља ни та кви су и зе мља ни; 
и ка кав је не бе ски та кви су и не бе ски.
49. И ка ко но си мо об лич је зе мља но га, 

та ко ће мо но си ти и об лич је не бе ско га.
50. А ово го во рим, бра ћо, да ти је ло и крв 

не мо гу на сли је ди ти цар ства Бо жи је га, 
ни ти ра спа дљи вост не рас па дљи во сти 
на сље ђу је.
51. Ево вам ка зу јем тај ну: Јер сви не ће мо 

по мри је ти, а сви ће мо се пре тво ри ти,
52. Ује дан пут, у тре ну ћу ока у по сљед њој 

тру би; јер ће за тру би ти и мр тви ће уста ти 
не рас па дљи ви, и ми ће мо се пре тво ри ти.

У
ЗД

А
Њ

Е



– 184 –

КОРИНЋАНИМА ПОСЛАНИЦА ПРВА,  ГЛ.  15. 16.

53. Јер ово рас па дљи во тре ба да се об у  -
 че у не рас па дљи вост, и ово смрт но да се 
об у  че у бе смрт ност.
54. А кад се ово рас па дљи во об у че у не-

рас па дљи вост и ово се смрт но об у че у бе-
смрт ност, он да ће се зби ти она ри јеч што 
је на пи са на: По бје да про ждри је *смрт.

*От кр. 20,14.
55. Гдје ти је, смр ти, жа лац? Гдје ти је, па-

кле, по бје да? смрти
56. А жа лац је смр ти *гри јех, а си ла је 

гри је ха за кон. *Рим. 7,8.
57. А Бо гу хва ла ко ји нам да де по бје ду 

кроз *Го спо да на ше га †Ису са Хри ста.
*Псал. 98,1. †Рим. 7,25.

58. За то, *бра ћо мо ја љу ба зна, бу ди те 
твр ди, не дај те се по мак ну ти, и на пре-
дуј те јед на ко у дје лу Го спод ње му зна ју ћи 
да труд ваш ни је уза луд пред Го спо дом.

*1.Сол. 2,1.

О скупљању помоћи за 
сиромашне хришћане у Јерусалиму. 
Препорука за Тимотија. Опомене. 

Поздрави и завршне речи.

16.А за ми ло сти њу све ти ма, као 
што уре дих по *Цр ква ма га-

ла тиј ски јем она ко и ви чи ни те. *Гал. 1,2.
2. Сва ког пр вог дана у не дје љи не ка сва ки 

од вас оста вља код се бе и ску пља ко ли ко 
мо же, да не би ва ју зби ра ња кад до ђем.
3. А кад до ђем, ко је на ђе те за ври јед не 

оне ћу с по сла ни ца ма по сла ти у Је ру са-
лим не ка од не су ва шу по моћ. писмима
4. А ако бу де ври јед но да и ја идем, по ћи 

ће са мном.
5. А к ва ма ћу до ћи кад про ђем Ма ке до-

ни ју, јер ћу про ћи кроз Ма ке до ни ју.
6. А у вас мо же би ти да ћу се за ба ви ти, или 

и зи мо ва ти, да ме ви пра ти те куд по ђем.
7. Сад вас у про ла же њу не ћу ви дје ти, а 

на дам се не ко ври је ме оста ти код вас, ако 
Го спод до пу сти.

8. А у Ефе су ћу оста ти до (Тро ји чи на дне) 
Педесетнице;
9. Јер ми се отво ри ше ве ли ка и бо га та 

вра та, и про тив ни ка има мно го.
10. А ако до ђе *Ти мо ти је, гле дај те да бу де 

код вас без стра ха; јер он ра ди дје ло Го-
спод ње као и ја. *Рим. 16,21.
11. Да га ни ко, да кле, не пре зре, не го га 

ис пра ти те с ми ром да до ђе к ме ни; јер га 
че кам с бра ћом.
12. А за бра та *Апо ла, мно го га мо лих да 

до ђе к ва ма с бра ћом: И ни ка ко не бје ше 
му во ља да сад до ђе; али ће до ћи кад има 
прилику. *Ти ту 3,13.
13. Па зи те, стој те у вје ри, му шки се др-

жи те, утвр ђуј те се.
14. Све да вам би ва у љу ба ви.
15. Мо лим вас пак, бра ћо, зна те дом *Сте-

фа нин да је но ви на од Аха је, и на слу же ње 
све ти ма од ре ди се; првенац  *1.Кор. 1,16.
16. Да сте и ви по кор ни та к ви ма, и сва-

ко ме ко ји по ма же и тру ди се.
17. Али се об ра до вах до ла ску Сте фа ни ну 

и Фор ту на то ву и Аха ји ко ву, јер ми они 
на кна ди ше што сам био без вас;
18. Јер уми ри ше дух мој и ваш. При по-

знај те, да кле, та к ве. поштујте
19. По здра вља ју вас Цр кве азиј ске. По-

здра вља ју вас у Го спо ду мно го *Аки ла и 
При ски ла с до ма шњом сво јом Цр квом.

*Дје ла 18,2.
20. По здра вља ју вас бра ћа сва. По здра-

ви те је дан дру го га цје ли вом све ти јем.
21. По здра вљам вас ја *Па вле сво јом 

ру ком. *Фи лим. 19.
22. Ако ко не љу би Го спо да Ису са Хри ста 

да бу де про клет. Ма ран ата.
поздрав – Господ долази!

23. Бла го дат Го спо да на ше га Ису са Хри-
ста с ва ма;
24. И љу бав мо ја са сви ма ва ма у Хри сту 

Ису су. Амин.
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Апостолова захвалност Богу за утјеху 
у невољама. Одбрана од пријекора 

због непостојаности.

1.Од Па вла, апо сто ла *Ису са Хри ста 
по во љи Бо жи јој и бра та Ти мо-

ти ја цр кви Бо жи јој у Ко рин ту, са сви ма 
све ти ма ко ји су у свој Аха ји: *Кол. 1,2.
2. Бла го дат вам и мир од Бо га Оца на-

ше га, и Го спо да Ису са Хри ста.
3. Бла го сло вен Бог и Отац Го спо да на-

ше га Ису са Хри ста, Отац ми ло сти и Бог 
сва ке утје хе,
4. Ко ји нас утје ша ва у сва кој не во љи на-

шој, да би смо мо гли утје ши ти оне ко ји су 
у сва кој не во љи утје хом ко јом нас са ме 
Бог утје ша ва.
5. Јер ка ко се стра да ња Хри сто ва умно-

жа ва ју на на ма та ко се и утје ха на ша 
умно жа ва кроз Хри ста.
6. Ако ли смо пак у не во љи, за ва шу је 

утје ху и спа се ни је, ко је по ста је у тр-
пље њу ти јех ис ти јех стра да ња ко ја и ми 
под но си мо.
7. И на да ње на ше твр до је за вас. Ако ли 

се утје ша ва мо, за ва шу је утје ху и спа се-
ни је, зна ју ћи да као што сте за јед ни ча ри у 
на ше му стра да њу та ко и у утје хи.
8. Јер вам не ће мо, бра ћо, за та ји ти не во ље 

на ше ко ја нам се до го ди у Ази ји, кад нам 
је би ло пре те шко и пре ко си ле та ко да се 
ни је смо на да ли ни жи вље ти; снаге
9. Не го са ми у се би осу ди смо да нам ва ља 

по мри је ти да се већ не узда смо у се бе не го 
у Бо га ко ји по ди же мр тве.
10. Ко ји нас је од то ли ке смр ти из ба вио, 

и из ба вља; и у Ње га се узда мо да ће нас и 
још из ба ви ти,
11. По мо ћу и ва ше *мо ли тве за нас; да 

мно ги љу ди мно гу хва лу да ју Бо гу за да-
рове ко ји су на ма да ти вас ра ди. *Фи лим. 22.
12. Јер је на ша сла ва ово: Свје до чан ство 

са вје сти на ше да смо у про сто ти и *чи-
сто ти Бо жи јој, а не у му дро сти тје ле сној 
не го по бла го да ти Бо жи јој жи вје ли на 
сви је ту, а осо би то ме ђу ва ма. *2.Кор. 2,17.

13. Јер вам дру го не пи ше мо не го што 
чи та те и ра зу ми је ва те. А на дам се да ће те 
и до кра ја ра зу мје ти.
14. Као што не ки и ра зу мје сте да смо вам 

сла ва као и ви на ма за дан Го спо да на ше га 
Ису са Хри ста. дјелимично нас
15. И у овом по уз да њу шћа ди јах да вам 

до ђем при је, да дру гу бла го дат има те;
16. И кроз вас да до ђем у *Ма ке до ни ју, и 

опет из Ма ке до ни је да до ђем к ва ма, и ви 
да ме пра ти те у Ју де ју. *1.Кор. 16,5.
17. Али кад сам ово хтио, еда ли сам, да-

кле, што не по сто ја но чи нио? Или што 
намеравам, да по ти је лу на меравам, да 
бу де у ме ни да да, а не не? лакомислено
18. Али је Бог вје ран, те ри јеч на ша к 

ва ма не би да и не.
19. Јер Син Бо жиј *Исус †Хри стос, ко је га 

ми ва ма про по ви је да смо ја и Сил ван и Ти-
мо ти је, не би да и не, не го у Ње му би да.

*Дје ла 18,5. †Је вр. 13,8.
20. Јер ко ли ко је обе ћа ња Бо жи јех, у 

Ње му су да, и у Ње му амин, Бо гу на сла ву 
кроз нас. заиста; нека тако буде
21. А Бог је ко ји нас утвр ди с ва ма у Хри-

сту, и по ма за нас,
22. Ко ји нас и за пе ча ти, и да де за лог Ду ха 

у ср ца на ша.
23. А ја за свје до ка Бо га при зи вам на 

сво ју ду шу да ште де ћи вас не до ђох ви ше 
у Ко ринт.
24. Не као да ми вла да мо вје ром ва шом, 

не го смо по ма га чи ва ше ра до сти; јер у 
вје ри сто ји те.

Павле препоручује понован пријем 
грјешника који се каје. Апостол слави 
Бога због силе проповиједи о Христу.

2.Ово пак су дих у се би да опет не 
до ђем к ва ма у жа ло сти. реших

2. Јер ако ја чи ним жа лост ва ма, ко је ко ји 
ће ме не ве се ли ти осим оно га ко ји при ма 
жа лост од ме не?

У
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3. И пи сах вам ово исто, да кад до ђем не 
при мим жа лост на жа лост, а за ко је би ва-
ља ло да се ве се лим на да ју ћи се на све вас, 
да је мо ја ра дост сви ју вас.
4. Јер од бри ге мно ге и ту ге ср ца на пи-

сах вам с мно ги јем су за ма, не да би сте се 
ожа ло сти ли не го да би сте по зна ли љу бав 
ко ју имам из о бил но к ва ма.
5. *Ако ли је ко ме не ра жа лио, не ра-

жа ли ме не, до не ко ли ко, да не оте жам 
сви ма ва ма. *1. Кор. 5,1.  дјелимично
6. Јер је до вољ но та к во ме кар овај од 

мно ги јех. казна
7. За то ви на су прот већ ма да опра шта те 

и тје ши те, да та ка в ка ко не пад не у пре ве-
ли ку жа лост.
8. За то вас мо лим, утвр ди те према ње му 

љу бав.
9. Јер вам за то и пи сах, да по знам по-

ште ње ва ше је сте ли у сва че му по слу-
шни.
10. А ко ме ви што опро сти те оно ме 

опра штам и ја; јер ја ако што ко ме опро-
стих, опро стих му вас ра ди умје сто Ису са 
Хри ста,
11. Да нас не пре ва ри со то на; јер зна мо 

шта он ми сли.
12. А кад до ђох у *Тро а ду да про по ви је-

дам Је ван ђе ље Хри сто во, и отво ри ше ми 
се вра та у Го спо ду, *Дје ла 16,8.
13. Не има дох ми ра у ду ху сво је му, не 

на шав ши Ти та, бра та сво је га; не го опро-
стив ши се с њи ма изи ђох у Ма ке до ни ју.
14. Али хва ла Бо гу ко ји сваг да на ма да је 

по бје ду у Хри сту Ису су, и кроз нас ја вља 
ми рис по зна ња сво је га на сва ком мје сту.
15. Јер смо ми Хри стов ми рис Бо гу и 

ме ђу они ма ко ји се спа са ва ју и ко ји ги ну:
16. Јед ни ма, да кле, ми рис смрт ни за смрт, 

а дру ги ма ми рис жи вот ни за жи вот. И за 
ово ко је ври је дан? способан
17. Јер ми ни је смо као мно ги ко ји не чи-

сто про по ви је да ју ри јеч Бо жи ју, не го из 
чи сто те, и као из Бо га, пред Бо гом, у Хри-
сту го во ри мо.

Служба у Новоме завјету је служба 
Духу и животу, а не као служба 

закону – служба слову које убија.

3.По чи ње мо ли се опет *са ми хва-
ли ти ва ма? Или тре ба мо као 

не ки пре по руч ни јех по сла ни ца за вас 
или од вас? *2.Кор. 5,12.
2. *Јер сте ви на ша по сла ни ца на пи са на 

у ср ци ма на ши ма, ко ју по зна ју и чи та ју 
сви љу ди; *1.Кор. 9,2.
3. Ко ји сте се по ка за ли да сте по сла ни ца 

Хри сто ва, ко ју смо ми слу же ћи на пи са ли 
не ма сти лом не го Ду хом Бо га жи во га, не 
на ка ме ни јем да ска ма не го на ме с ни јем 
да ска ма ср ца. плочама
4. А та к во по уз да ње има мо кроз Хри ста 

у Бо га,
5. *Не да смо вр сни од се бе по ми сли ти 

што, као од се бе, не го је на ша вр сно ћа 
од Бо га; *2.Кор. 2,16.  способност
6. Ко ји и учи ни нас вр сне да бу де мо слу-

 ге *Но вом за вје ту, не †по сло ву не го по 
Ду ху; јер сло во уби ја, а Дух ожи вљу је.

способним  *Јер. 31,31. †Рим. 7,6.
7. Ако ли слу жба смр ти, ко ја је у ка ме ну 

из ре за на сло ви ма, би у сла ви да си но ви 
Изра и ље ви не мо го ше по гле да ти на ли це 
Мој си је во од сла ве ли ца ње го ва ко ја пре-
ста је,
8. А ка мо ли не ће мно го већ ма слу жба 

Ду ха би ти у сла ви?
9. Јер кад је слу жба осу ђе ња сла ва, *мно го 

већ ма из о би лу је слу жба прав де у сла ви.
*Рим. 1,17;3,21.

10. Јер и ни је слав но што се про сла ви с 
ове стра не пре ма пре ве ли кој сла ви.
11. Јер кад је слав но оно што пре ста је, 

мно го ће већ ма би ти у сла ви оно што 
оста је.
12. Има ју ћи, да кле, та кву наду с ве ли ком 

сло бо дом ра ди мо;
13. И не као што *Мој си је ме та ше по кри-

ва ло на ли це сво је, да не би мо гли си но ви 
Изра и ље ви гле да ти свр шет ка оно ме што 
пре ста је. *2.Мој. 34,33.
14. Но за сли је пи ше по ми сли њи хо ве; јер 

до са мо га овог да на сто ји оно по кри ва ло 
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неот кри ве но у чи та њу Ста рог за вје та, јер 
у Хри сту пре ста је.
15. Не го до да нас, кад се чи та Мој си је, 

по кри ва ло на ср цу њи хо вом сто ји.
16. А кад се обра те ка Го спо ду, узе ће се 

по кри ва ло.
17. А Го спод је Дух: а гдје је Дух Господњи 

он дје је сло бо да.
18. Ми пак сви ко ји от кри ве ни јем ли цем 

гле да мо сла ву Го спод њу, пре о бра жа ва мо 
се у то исто об лич је из сла ве у сла ву, као 
од Го спод ње га Ду ха.

Павле свједочи да добро 
поповиједа Јеванђеље и да своју 

силу огледа у невољама.

4.За то има ју ћи ову слу жбу као што 
би смо по ми ло ва ни, не до са ђу је 

нам се;
2. Не го се од ре ко смо тај но га сра ма да не 

жи ви мо у лу кав ству, ни ти да из вр ће мо 
ри јеч Бо жи ју, не го ја вља њем исти не да се 
по ка же мо сва кој са вје сти чо вје чи јој пред 
Бо гом.
3. Ако ли је пак по кри ве но Је ван ђе ље 

на ше у они ма је по кри ве но ко ји ги ну,
4. У ко ји ма бог сви је та ово га осли је пи 

ра зу ме не вјер ни ка, да им не за сви је тли 
ви дје ло Је ван ђе ља сла ве Хри сто ве, ко ји је 
об лич је Бо га, (ко ји се не ви ди).
5. Јер се бе не про по ви је да мо не го Хри-

ста Ису са Го спо да, а се бе са ме као ва ше 
слу ге Ису са Го спо да ра ди.
6. Јер Бог ко ји ре че да из та ме за сви је тли 

Ви дје ло, за сви је тли у ср ци ма на ши ма на 
свје тлост по зна ња сла ве Бо жи је у ли цу 
Ису са Хри ста.
7. Али ово бла го има мо у зе мља ни јем су-

до ви ма, да пре мно штво си ле бу де од Бо га 
а не од нас.
8. У све му има мо не во ље, али нам се не 

до са ђу је; збу ње ни смо, али не гу би мо 
на ду;
9. Про го не нас, али ни је смо оста вље ни; 

оба љу ју нас, али не ги не мо.
10. И јед на ко но си мо на ти је лу *смрт †Го-

спо да Ису са, да се и жи вот Ису сов на ти-
је лу на ше му по ка же. *Фил. 3,10. †Гал. 6,17.

11. Јер ми жи ви јед на ко се пре да је мо на 
смрт за Ису са, да се и жи вот Ису сов ја ви 
на смрт но ме ти је лу на ше му.
12. За то, да кле, смрт вла да у на ма, а жи-

вот у ва ма.
13. Има ју ћи пак онај исти дух вје ре као 

што је на пи са но: Вје ро вах, за то го во рих; 
ми вје ру је мо, за то и го во ри мо.
14. Зна ју ћи да ће Онај ко ји по ди же 

*Ису са, и нас по диг ну ти с Ису сом, и по-
ста ви ти с ва ма. *1.Сол. 4,14.
15. Јер је све вас ра ди, да бла го дат умно-

же на из о би лу је хва ла ма на сла ву Бо жи ју.
16. За то нам се не до са ђу је; но ако се наш 

спо ља шњи чо вјек и рас па да, али се уну-
тра шњи об на вља сва ки дан.
17. Јер *на ша ла ка са да шња бри га до но си 

нам вјеч ну и од све га пре те жни ју сла ву,
*Рим. 8,18.

18. На ма ко ји не гле да мо на ово што се 
ви ди, не го на оно што се не ви ди; јер је 
ово што се ви ди, за ври је ме, а оно што се 
не ви ди, вјеч но.

Чежња за вјечном кућом на 
небесима. Значај службе која 

проповиједа помирење.

5.Јер зна мо да кад се зе маљ ска на ша 
ку ћа ти је ла рас ко па, има мо згра ду 

од Бо га, ку ћу не ру ко тво ре ну, вјеч ну на 
не бе си ма.
2. Јер за ти јем уз ди ше мо, же ле ћи обу ћи 

се у свој не бе ски стан.
3. И да се об у че ни, не го ли на ђе мо!
4. Јер бу ду ћи у ово ме ти је лу, уз ди ше мо 

оте жа ли; јер не ће мо да се сву че мо, не го 
да се *пре о бу че мо, да жи вот про жде ре 
смрт но. *1.Кор. 15,53.
5. А Онај ко ји нас за ово исто ство ри, Бог 

је, ко ји нам и да де за лог Ду ха.
6. До бре смо, да кле, во ље јед на ко, јер 

зна мо да пу ту је мо у ти је лу, да ле ко од 
Го спо да.
7. Јер *по вје ри жи ви мо, а не по гле да њу.

*1.Кор. 13,12.
8. Али се не бо ји мо, и мно го во ли мо 

оти ћи од ти је ла, и ићи ка Го спо ду.
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9. За то се и ста ра мо, или ула зи ли или од-
ла зи ли, да бу де мо Ње му угод ни.
10. *Јер нам се сви ма ва ља ја ви ти на су ду 

Хри сто ву, †да при ми мо сва ки што је ко ји 
у ти је лу чи нио, или до бро или зло;

*Рим. 14,10. †Рим. 2,6.
11. Зна ју ћи, да кле, страх Го спод њи 

љу де свје ту је мо; а Бо гу смо по зна ти, а 
на дамо се да смо и у ва ши јем са вје сти-
 ма по зна ти.
12. Јер се *не хва ли мо опет пред ва ма, 

не го ва ма да је мо повод да се хва ли те 
на ма, да има те што од го во ри ти они ма 
ко ји се хва ле они јем што је спо ља, а не 
што је у ср цу. *2.Кор 3,1.
13. Јер ако се од ви ше хва ли мо, Бо гу се 

хва ли мо; ако ли смо смјер ни, ва ма смо.
14. Јер љу бав Бо жи ја на го ни нас, кад ми-

сли мо ово: Ако Је дан за све умри је, то, да-
кле, сви умри је ше.
15. Хри стос за све умри је, да они ко ји 

жи ве не жи ве ви ше се би, не го Оно ме 
ко ји за њих умри је и вас кр се.
16. За то и ми от сад ни ко га не по зна је мо 

по ти је лу; и ако Хри ста по зна смо по ти-
је лу, али Га сад ви ше не по зна је мо.
17. За то ако је ко у *Хри сту, но ва је твар: 

Ста ро про ђе, гле, све но во по ста де.
*Рим. 16,10.

18. Али је све од Бо га, ко ји по ми ри нас са 
со бом кроз Ису са Хри ста, и да де нам слу-
жбу по ми ре ња.
19. Јер је Бог у *Хри сту по ми рио свијет 

са Со бом не при мив ши им †гри је ха њи-
хо ви јех, и мет нув ши у нас ри јеч по ми-
ре ња. *Рим. 3,24. †Иса. 43,25.
20. Та ко смо ми по сла ни умје сто Хри ста, 

као да Бог го во ри кроз нас; мо ли мо вас у 
име Хри сто во, по ми ри те се с Бо гом.
21. Јер Оно га ко ји не зна ди ја ше *гри-

је ха нас ра ди учи ни гри је хом, да ми бу-
де мо †прав да Бо жи ја у Ње му.

*Дан. 9,24. †Јер. 23,6.

Павле својим примјером
храбри на достојно прихватање

благодати Божије.

6.Мо ли мо вас пак као по ма га чи 
да не при ми те уза луд бла го дат 

Бо жи ју.
2. Јер Он го во ри: *У ври је ме нај бо ље по-

слу шах те, и у дан спа се ни ја по мо гох ти. 
Ево сад је ври је ме нај бо ље, ево сад је дан 
спа се ни ја! *Иса. 49,8.
3. Ни ка кво ни у че му не дај те спо ти ца ње, 

да се слу жба не ку ди;
4. Не го у све му по ка жи те се као слу ге Бо-

жи је: У тр пље њу мно гом, у не во ља ма, у 
би је да ма, у тје ско ба ма,
5. *У ра на ма, у там ни ца ма, у бу на ма, у 

тру до ви ма, у не спа ва њу, у по сту,
*2.Кор. 11,23.

6. У чи сто ти, у ра зу му, у под но ше њу, у 
до бро ти, у Ду ху Све том, у љу ба ви исти-
ни тој,
7. У ри је чи исти не, у си ли Бо жи јој, с 

оруж јем прав де и на де сно и на ли је во,
8. Сла вом и сра мо том, ку ђе њем и по хва-

лом, као ва ра ли це и исти ни ти,
9. Као не зна ни и по зна ти, као они ко ји 

уми ру и ево смо жи ви, као ка жњавани, а 
не умо ре ни,
10. Као жа ло сни, а ко ји се јед на ко ве се ле, 

као си ро ма шни, а ко ји мно ге обо га ћа ва ју, 
као они ко ји ни шта не ма ју, а све има ју.
11. Уста на ша отво ри ше се к ва ма, Ко-

рин ћа ни, и ср це на ше рас про стра ни се.
12. Ва ма ни је ти је сно мје сто у на ма, али 

вам је ти је сно (за нас) у ср ци ма ва ши јем.
13. А да ми вра ти те, као дје ци го во рим, 

рас про стра ни те се и ви.
14. Не ву ци те у ту ђе му јар му не вјер ни ка; 

јер шта има прав да с бе за ко њем? Или ка-
кву за јед ни цу има ви дје ло с та мом?
15. Ка ко ли се сла же Хри стос с Ве ли ја-

ром, или ка кав ди јел има вјер ни с не вјер-
ни ком? сотоном, сликом зла
16. Или ка ко се уда ра цр ква Бо жи ја с 

идо ли ма? *Јер сте ви цр ква Бо га жи во га, 
као што ре че Бог: Усе ли ћу се у њих, и жи-
вље ћу у њи ма, и би ћу им Бог, и они ће 
би ти мој на род. подудара  *1.Кор. 3,16.
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17. *За то изи ђи те из ме ђу њих и од вој те 
се, го во ри Го спод, и не до хва тај те се до не-
чи сто те, и Ја ћу вас при ми ти, *Иса. 52,11.
18. И би ћу вам Отац, и ви ће те би ти 

Мо ји си но ви и кће ри, го во ри *Го спод 
Све др жи тељ. *Јер. 31,1.

Творити светињу; 
жалост по Богу.

7.Има ју ћи, да кле, ова ква обе ћа ња, 
о љу ба зни, да очи сти мо се бе 

од сва ке по ган шти не ти је ла и ду ха, и да 
тво ри мо све ти њу у стра ху Бо жи је му.
2. При ми те нас, ни ко ме не учи ни смо на-

жао, ни ко га не по ква ри смо, ни ко га не за-
не со смо.
3. Не го во рим на осу ђе ње, јер при је ре-

кох да сте у ср ци ма на ши јем, да бих с ва ма 
и умро и жи вјео.
4. Вр ло сло бод но го во рим к ва ма, мно го 

се хва лим ва ма, на пу нио сам се утје хе, из-
о би лан сам ра до шћу по ред сви ју бри га 
на ши јех.
5. Јер кад до ђо смо у Ма ке до ни ју, ни ка ква 

ми ра не ма ше ти је ло на ше, не го у све му 
би ја ше у не во љи: Спо ља бор бе, из ну тра 
страх.
6. Али Бог, ко ји тје ши по ни же не, утје ши 

нас до ла ском Ти то ви јем.
7. А не са мо до ла ском ње го ви јем, не го и 

утје хом ко јом се он утје ши за вас ка зу ју ћи 
ва шу же љу, ва ше пла ка ње, ва ше ста ра ње 
за ме не, та ко да се још већ ма об ра до вах.
8. Јер ако сам вас и ра жа лио по сла ни цом, 

не ка јем се, ако се и би јах рас ка јао: Јер ви-
дим да она по сла ни ца, ако и за ма ло, ра-
жа ли вас.
9. Али се сад ра ду јем, не што бејасте жа-

ло сни, не го што се ожа ло сти сте на по ка-
ја ње: Јер се ожа ло сти сте по Бо гу, да од нас 
ни у че му не ште ту је те.
10. Јер жа лост ко ја је по Бо гу до но си за 

спа се ни је по ка ја ње, за ко је се ниг да не 
ка је; а жа лост ово га сви је та смрт до но си.
11. Јер, гле, ово са мо што се по Бо гу ожа-

ло сти сте, ко ли ко учи ни ста ра ње ме ђу 
ва ма? Ка к во прав да ње, ка кву не по вољ-
ност, ка кав страх, ка кву же љу, ка кву рев-
ност, ка кву осве ту? У све му по ка за сте се 
да сте чи сти у дје лу. казну

12. Јер ако вам и пи сах, не због оно га 
ко ји је скри вио, ни ти због оно га ко ме је 
кри во учи ње но, не го да се по ка же ме ђу 
ва ма ста ра ње на ше за вас пред Бо гом.
13. За то се утје ши смо утје хом ва шом; а 

још се већ ма об ра до ва смо ра до сти Ти то-
вој, јер ви сви уми ри сте дух ње гов.
14. Јер што сам му се за вас по хва лио, ни-

је сам се по сра мио; не го ка ко је све исти на 
што го во ри смо ва ма, та ко и по хва ла на ша 
пред Ти том исти ни та би.
15. И ср це је ње го во пу но љу ба ви према 

ва ма кад се опо ми ње по слу ша ња сви ју 
вас, ка ко сте га са стра хом и дрх та њем 
при ми ли.
16. Ра ду јем се, да кле, што се у све му сми-

јем осло ни ти на вас.

Позив за помоћ 
сиромашнијем хришћанима 

у Јерусалиму.

8.Да је мо вам пак на зна ње, бра ћо, 
бла го дат Бо жи ју ко ја је да на у 

цр ква ма ма ке дон ски ма,
2. Да у мно го ме ку ша њу не во ља су ви-

шак ра до сти њи хо ве и пу ко си ро ма штво 
њи хо во из о би ло ва у бо гат ству про сто те 
њи хо ве.
3. Јер по мо гућ ству њи хо ву, ја сам свје-

док, и пре ко мо гућ ства до бро вољ ни би-
ја ху,
4. И с мно ги јем мо ље њем мо ли ше нас да 

при ми мо бла го дат и за јед ни цу слу жбе к 
све ти ма.
5. И не као што се на да смо, не го нај при је 

се бе пре дадо ше Го спо ду и на ма, по во љи 
Бо жи јој,
6. Да ми умо ли смо Ти та да као што је по чео 

она ко и завр ши и ме ђу ва ма бла го дат ову.
7. А ви ка ко сте у све му из о бил ни, у вје ри, 

и у ри је чи, и у ра зу му, и у сва ком ста ра њу, 
и у љу ба ви сво јој према на ма, да и у овој 
бла го да ти из о би лу је те.
8. Не го во рим по за по ви је сти, не го кад 

се дру ги ста ра ју, и ва шу љу бав ку шам је 
ли исти ни та.
9. Јер зна те бла го дат Го спо да на ше га 

Ису са Хри ста да, бо гат бу ду ћи, вас ра ди 
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оси ро ма ши, да се ви Ње го ви јем си ро ма-
штвом обо га ти те.
10. И савјет да јем у том; јер је ово на ко-

рист ва ма, ко ји не са мо чи ни ти не го и 
хтје ти по че сте још од лањ ске го ди не.
11. А сад до вр ши те то и чи ни ти, да као 

што би до бра во ља хтје ти, та ко да бу де и 
учи ни ти од то га што има те.
12. Јер *ако има ко до бру во љу, мио је по 

оно ме што има, а не по оно ме што не ма.
*Мар. 12,43.

13. Јер се не же ли да дру ги ма бу де ра дост, 
а ва ма жа лост, не го јед на ко.
14. Да у са да шње ври је ме ваш су ви шак 

буде за њи хов не до ста так, да и њи хов су-
вишак бу де за ваш не до ста так; да бу де 
јед на кост,
15. Као што је пи са но: Ко је мно го ску-

пио, ни је му пре те кло; и ко је *ма ло ску-
пио, ни је му не до ста ло. *2.Мој. 16,18.
16. А хва ла Бо гу, ко ји је дао та к во ста-

ра ње за вас у ср це Ти то во.
17. Јер при ми мо ље ње; а бу ду ћи да се та ко 

вр ло ста ра, сво је вољ но оти де к ва ма.
18. По сла смо пак с њим и бра та, ко је га је 

по хва ла у Је ван ђе љу по сви јем Цр ква ма.
19. А не са мо то, не го је и иза бран од Цр-

ка ва да иде с на ма у ову *бла го дат у ко-
јој ми слу жи мо за са мо га Го спо да сла ву и 
ва шу до бру во љу: *2.Кор. 4,15.
20. Чу ва ју ћи се то га да нас ко не по ку ди 

за ово оби ље у ко ме ми слу жи мо,
21. И про ми шља ју ћи за до бро не са мо 

пред Бо гом не го и пред љу ди ма.
22. А по сла смо с њи ма и бра та сво је га, 

ко је га мно го пу та по зна смо у мно ги јем 
ства ри ма да је уста лац, а сад мно го ве ћи 
због ве ли ко га на да ња на вас. марљив
23. А за Ти та, он је мој друг и по ма гач 

ме ђу ва ма; а за бра ћу на шу, они су по сла-
ни ци цр кве ни и сла ва Хри сто ва.
24. По ка жи те, да кле, на њи ма свје до чан-

ство сво је љу ба ви и на ше хва ле ва ма и 
пред Цр ква ма.

Наставак.

9.Јер за та к ву по моћ ко ја се ку пи све-
ти ма ни је ми три је бе пи са ти вам;

2. Јер по зна јем ва шу до бру во љу, за 
ко ју се о ва ма хва лим Ма ке дон ци ма да 
се Аха ја при го то ви од лањ ске го ди не, и 
ва ша рев ност да подстакне мно ге.
3. А бра ћу по слах да се хва ла на ша ва ма 

не ис пра зни у овој ства ри, не го да бу де те 
при го то вље ни, као што сам го во рио;
4. Да се, ако до ђу са мном Ма ке дон ци и 

на ђу вас не при го то вље не, не осра мо ти мо 
ми, да не ре чем ви, у тој хва ли.
5. Та ко на ђох да је по треб но умо ли ти 

бра ћу да на при јед иду к ва ма, и да при-
пра ве овај на при јед об ре че ни ваш бла го-
слов да бу де го тов та ко ка о на бла го слов, 
а не као ла ком ство.
6. Ово пак ве лим: Ко ји с твр ђом си је, с 

твр ђом ће и по жње ти; а ко ји бла го слов 
си је, бла го слов ће и по жње ти. шкрто
7. Сва ки по во љи сво је га ср ца, а не са жа-

ло шћу или од не во ље; јер Бог љу би оно га 
ко ји дра го вољ но да је.
8. А Бог је ка дар учи ни ти да је ме ђу 

ва ма из о бил на сва ка бла го дат, да у све му 
сваг да сва ко до вољ ство има ју ћи из о би-
лу је те за сва ко до бро дје ло; изобиље
9. Као што је пи са но: *Про су, да де си ро-

ма си ма; прав да ње го ва оста је ва ви јек.
обилно  *Псал. 112,9.

10. А ко ји да је *сје ме си ја чу, да ће и хљеб 
за је ло: и умно жи ће сје ме ва ше, и да ће да 
уз ра сту жи та †прав де ва ше;

*1.Мој. 1,11. †Ос. 10,12.
11. Да се у све му обо га ти те за сва ку про-

сто ту *ко ја кроз нас чи ни хва лу Бо гу.
искреност  *2.Кор. 1,11; 4,15.

12. Јер слу жба ове по моћи не ис пу њу је 
са мо не до ста так све ти јех, не го чи ни те се 
и мно ге хва ле да ју Бо гу,
13. Огле дом по ре зе ове хва ле ћи Бо га за 

ва ше по кор но при зна ње Је ван ђе ља Хри-
сто ва, и за про сто ту по дје ле к њи ма и к 
сви ма, службе
14. И да се мо ле Бо гу за вас и да че зну 

за ва ма за пре мно гу бла го дат Бо жи ју на 
ва ма.
15. А хва ла Бо гу на Ње го ву не ис ка за но-

 ме да ру.
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Павлова одбрана од опадања 
његовијех противника и 

лажнијех апостола.

10.А сам ја Па вле мо лим вас кро-
то сти ра ди и ти ши не Хри-

сто ве, ко ји сам пред ва ма по ни жен пре ма 
ва ма, а кад ни је сам код вас, сло бо дан сам 
пре ма ва ма.
2. Мо лим пак да ми не бу де три је бе кад 

бу дем код вас, она ко сло бо дан би ти као 
што ми слим да сми јем про тив не ки јех 
ко ји ми сле за нас да по ти је лу жи ви мо;
3. Јер ако и жи ви мо у ти је лу, не бо ри мо 

се по ти је лу.
4. Јер оруж је на ше га во је ва ња ни је тје ле-

сно, не го сил но од Бо га на рас ко па ва ње 
гра до ва, да ква ри мо по ми сли
5. И сва ку ви си ну ко ја се по ди же на по-

зна ње Бо жи је, и ро би мо сва ки ра зум за 
по кор ност Хри сту,
6. И у при прав но сти има мо осве ту за 

сва ку не по кор ност, кад се из вр ши ва ша 
по кор ност. казну
7. Гле да те ли на оно што вам је пред 

очи ма? Ако се ко узда да је Хри стов не ка 
ми сли опет у се би да ка ко је он Хри стов 
та ко смо и ми Хри сто ви.
8. Јер ако се што и ви ше по хва лим вла-

шћу на шом ко ју нам да де Го спод на по-
пра вља ње, а не на ква ре ње ва ше, не ћу се 
по сти дје ти. рушење
9. Али да се не по ка жем као да вас пла-

шим по сла ни ца ма;
10. Јер су по сла ни це, ве ли, те шке и ја ке, 

а кад је ти је лом пред на ма, слаб је, и ри јеч 
ње го ва не ва ља ни шта.
11. Ово не ка по ми сли та ка в да ка кви смо 

у ри је чи по по сла ни ца ма кад ни је смо код 
вас, та кви смо и у дје лу кад смо ту.
12. Јер не сми је мо се бе ми је ша ти или се 

по ре ди ти с дру ги ма ко ји хва ле са ми се бе; 
али кад са ми по се би се бе мје ре и по ре де 
са ми се бе са со бом, не ра зу ми је ва ју.
13. А ми се не ће мо хва ли ти пре ко мје ре, 

не го по мје ри пра ви ла ко је га нам Бог 
мје ру раз ди је ли да до пре мо и до вас.

14. Јер се ми да ле ко не про сти ре мо, као 
да не до се же мо до вас; јер до при је смо и 
до вас Је ван ђе љем Хри сто ви јем,
15. Не хва ле ћи се пре ко мје ре у ту ђи јем 

по сло ви ма, има ју ћи пак над кад уз ра сте 
вје ра ва ша да ће мо се у ва ма ве ли ча ти по 
пра ви лу сво је му из о бил но,
16. Да и у даљ ни јем стра на ма од вас 

про по вје ди мо Је ван ђе ље, и да се не по-
хва ли мо они јем што је по ту ђе му пра-
ви лу ура ђе но. земљама
17. А ко ји се хва ли, Го спо дом не ка се 

хва ли.
18. Јер онај ни је ва љан ко ји се сам хва ли, 

не го ко је га Го спод хва ли.

Наставак. Апостолове патње и 
опасности приликом оснивања Цркава.

11.О да би сте ма ло по тр пље ли мо је 
без у мље! но и по тр пи те ме.

2. Јер рев ну јем за вас Бо жи јом рев но сти, 
јер вас об ре кох му жу јед но ме, да дје вој ку 
чи сту из ве дем пред Хри ста.
3. Али се бо јим да ка ко као што зми ја Еву 

пре ва ри лу кав ством сво ји јем, та ко и ра-
зу м ва ш да се не од вра ти од про сто те 
ко ја је у Хри сту. једноставне доброте
4. Јер ако онај ко ји до ла зи и дру го га Ису-

 са про по ви је да ко је га ми не про по ви је-
да смо, или дру го га ду ха при ми те ко је га 
не при ми сте, или дру го је ван ђе ље ко је не 
при ми сте, до бро би сте по тр пље ли.
5. Јер ми слим да ни у че му ни је сам ма њи 

од пре ве ли ки јех апо сто ла.
6. Јер ако сам и невјешт у ри је чи, али у 

ра зу му ни је сам. Но у све му смо по зна ти 
ме ђу ва ма.
7. Или гри јех учи них по ни жу ју ћи се бе 

да се ви по ви си те? Јер вам за ба да ва Бо-
жи је Је ван ђе ље про по вје дих.
8. Од дру ги јех цр ка ва отех узев ши пла ту 

за слу же ње ва ма; и до шав ши к ва ма, и 
бив ши у си ро ти њи, не до са дих ни ко ме.
9. Јер мо ју си ро ти њу по пу ни ше бра ћа 

ко ја до ђо ше из Ма ке до ни је, и у све му без 
до са де ва ма се бе др жах и др жа ћу.
10. Као што је исти на Хри сто ва у ме ни, 

та ко се хва ла ова не ће узе ти од ме не у 
ахај ски јем кра је ви ма.
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11. За што? Што вас не љу бим? Бог зна. А 
што чи ним и чи ни ћу,
12. Да от си је чем узрок они ма ко ји тра же 
узрок, да би у оно ме чим се хва ле на шли 

се као и ми. повод
13. Јер та к ви ла жни апо сто ли и пре вар-

љи ви по сле ни ци пре тва ра ју се у апо-
сто ле Хри сто ве.
14. И ни је чу до, јер се сам *со то на пре-

тва ра у ан ђе ла сви је тла. *От кр. 12,9.
15. Ни је, да кле, ни шта ве ли ко ако се и 

слу ге ње го ве пре тва ра ју као слу ге прав де, 
ко ји ма ће *свр ше так би ти по дје ли ма њи-
хо ви јем. *Фил. 3,19.
16. Опет ве лим да ни ко не по ми сли да сам 

ја без у ман; ако ли не, а оно ба рем као бе-
зум на при ми те ме, да се и ја што по хва лим.
17. А што го во рим не го во рим по Го-

спо ду, не го као у без у мљу, у овој стру ци 
хва ле. ствари
18. Бу ду ћи да се мно ги хва ле по ти је лу, и 

ја ћу да се хва лим.
19. Јер љу ба зно при ма те без ум не, кад сте 

са ми му дри.
20. Јер при ма те ако вас ко на тје ра да бу-

де те слу ге, ако вас ко је де, ако ко узме, ако 
вас ко по обра зу би је, ако се ко ве ли ча.
21. На сра мо ту го во рим, јер као да ми 

осла  би смо. На што је ко сло бо дан, по без у -
мљу го во рим, и ја сам сло бо дан.
22. Је су ли Је вре ји? И ја сам. Је су ли Изра-

иљ ци? И ја сам. Је су ли род *Авра а мо в? И 
ја сам; *Дје ла 13,26.
23. Је су ли слу ге *Хри сто ве? Не го во рим 

по му дро сти, ја сам још ви ше. Ви ше сам 
се тру дио, ви ше сам бо ја под нио, ви ше 
пу та сам био у там ни ци, мно го пу та сам 
до ла зио до стра ха смрт но га; *2.Кор. 10,7.
24. Од *Је вре ја при мио сам пет пу та че-

тр де сет ма ње је дан уда рац; *Дје ла 20,19.
25. Три пут сам био ши бан, јед ном су ка-

ме ње ба ца ли на ме, три пу та се ла ђа са 
мном раз би ја ла, ноћ и дан про вео сам на 
ду би ни мор ској.
26. Мно го пу та сам пу то вао, био сам у 

стра ху на во да ма, у стра ху од хај ду ка, у 
стра ху од род би не, у стра ху од не зна бо-
жа ца, у стра ху у гра до ви ма, у стра ху у пу-

сти њи, у стра ху на мо ру, у стра ху ме ђу ла-
жном бра ћом;
27. У тру ду и по слу, у мно гом не спа ва њу, 

у гла до ва њу и же ђи, у мно гом по шће њу, 
у зи ми и го ло ти њи; често у посту
28. Осим што је спо ља, на ва љи ва ње љу ди 

сва ки дан, и бри га за све цр кве.
29. Ко осла би, и ја да не осла бим? Ко се 

са бла зни, и ја да се не рас па лим?
30. Ако ми се ва ља хва ли ти, сво јом ћу се 

сла бо шћу хва ли ти.
31. Бог и Отац Го спо да на ше га Ису са 

*Хри  ста, ко ји је †бла го сло вен ва ви јек, зна 
да не ла жем. *2.Кор. 12,19. †Рим. 1,25.
32. *У Да ма ску не зна бо жач ки кнез ца ра 
Аре те чу ва ше град Да маск и шћа ше да 

ме ухва ти; и кроз про зор спу сти ше ме у 
ко та ри ци пре ко зи да, и из бје гох из ње го-
ви јех ру ку.

*Дје ла  9,24.25.  владао Дамаском 36-40. г.

Павле прича о откривању Господњем, 
страдању и сили. Подсећа браћу на 

своју чисту љубав према њима.

12.Али ми се не по ма же хва ли ти, 
јер ћу до ћи на ви ђе ња и от-

кри ве ња Го спод ња.
2. Знам чо вје ка у Хри сту ко ји при је че-

тр на ест го ди на, или у ти је лу, не знам; или 
осим ти је ла, не знам: Бог зна, би од не сен 
до тре ће га не ба.
3. И знам за та к вог чо вје ка, или у ти је лу, 

или осим ти је ла, не знам: Бог зна,
4. Да би од не сен у Рај, и чу не ис ка за не 

ри је чи ко ји јех чо вје ку ни је сло бод но го-
во ри ти.
5. Ти јем ћу се хва ли ти, а со бом се не ћу 

хва ли ти, већ ако сла бо сти ма сво ји ма.
6. Јер кад бих се и хтио хва ли ти, не бих био 

без у ман, јер бих исти ну ка зао; али ште дим 
да не би ко ви ше по ми слио за ме не не го 
што ме ви ди или чу је што од ме не.
7. И да се не бих по нио за пре мно га от-

кри ве ња, да де ми се жа лац у ме со, ан ђео 
со то нин, да ме ћу ша да се не по но сим.
8. За то три пут Го спо да мо лих да от-

сту пи од ме не. (анђео сотонин)
9. И ре че ми: До ста ти је Мо ја бла го дат; 

јер се Мо ја си ла у сла бо сти по ка зу је са-
сви јем. Да кле ћу се нај сла ђе хва ли ти сво-
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ји јем сла бо сти ма, да се усе ли у ме не си ла 
Хри сто ва.
10. За то сам до бре во ље у сла бо сти ма, у 

ру же њу, у не во ља ма, у про го ње њи ма, у 
ту га ма за Хри ста, јер кад сам слаб он да 
сам си лан.
11. По ста дох без у ман хва ле ћи се: Ви ме 

на тје ра сте; јер је тре ба ло да ме ви хва-
ли те; јер *ни у че му ни је сам ма њи од пре-
ве ли ки јех апо сто ла, ако и је сам ни шта.

говорите о мени  *2.Кор. 11,5.
12. Јер зна ци апо сто ло ви учи ни ше се 

ме ђу ва ма у сва ком тр пље њу, у зна ци ма и 
чу де си ма и си ла ма.
13. Јер шта је то у че му сте ма њи од оста-

ли јех Цр ка ва, осим са мо што вам ја сам 
не до са дих? Ба ци те на ме не ову кри ви цу.
14. Ево сам го тов тре ћи пут да вам до-

ђем, и не до са ђу јем вам; јер не тра жим 
што је ва ше не го вас. Јер *дје ца ни је су ду-
жна ро ди те љи ма има ња те ћи не го ро ди-
те љи дје ци. *1.Кор. 4,14.
15. А ја дра го вољ но по тро ши ћу и би ћу 

по тро шен за *вас, ако и љу бим ја вас од-
ви ше, а ви ме не ма ње љу би те.

*1.Сол. 2,8.
16. Али не ка бу де, ја не до са дих ва ма, 

не го лу кав бу ду ћи до бих вас при је ва ром.
17. Еда ли вас што за ки дох пре ко ко га од 

они јех ко је слах к ва ма?
18. *Умо лих Ти та, и с њим по слах бра та: 

Еда ли вас Тит што за ки де? Не хо ди смо ли 
јед ни јем ду хом, јед ни јем сто па ма?

*2.Кор. 8,6,16.
19. Ми сли те ли опет да вам се од го ва-

ра мо? Пред Бо гом у *Хри сту го во ри мо, а 
све је, љу ба зни, за ва ше по пра вља ње.

бранимо  *Рим. 9,1.
20. Јер се бо јим да кад по чему до ђем не ћу 

вас на ћи ка к ве хо ћу, и *ја ћу се на ћи ва ма 
ка к ва ме не ће те: Да ка ко не бу ду сва ђе, за-
ви сти, срд ње, пр ко си, опа да ња, шап та ња, 
на ди ма ња, бу не: *2.Кор. 10,2.
21. *Да ме опет кад до ђем не по ни зи Бог 

мој у вас, и не ус пла чем за мно ги ма ко ји 
су при је са гри је ши ли и ни је су се по ка-
ја ли за не чи сто ту и блуд и сра мо ту, што 
по чи ни ше. *2.Кор. 2,1.  разврат

Оштри позиви на покајање. 
Свршетак.

13.Ово тре ћи пут идем к ва ма; у 
усти ма два или три свје до ка 

оста ће сва ка ри јеч.
2. На при јед ка зах и на при јед го во рим 

ка ко у вас бив ши дру ги пут, и сад не бу-
ду ћи код вас, пи шем они ма ко ји су при је 
са гри је ши ли и сви ма оста ли ма да ако до-
ђем опет, не ћу их по ште дје ти.
3. Јер тра жи те да ис ку ша те Хри ста што 

у ме ни го во ри, Он ко ји ме ђу ва ма ни је 
слаб, не го је си лан ме ђу ва ма.
4. Јер ако и рас пет би по сла бо сти, али је 

жив по си ли Бо жи јој; јер смо и ми сла би у 
Ње му, али ће мо би ти жи ви с Њим си лом 
Бо жи јом ме ђу ва ма.
5. Са ми се бе оку шај те је сте ли у вје ри, 

са ми се бе огле дај те. Или не по зна је те 
се бе да је Исус Хри стос у ва ма? Већ ако да 
у че му ни је сте ва ља ни.
6. А на дам се да ће те по зна ти да ми ни је-

смо не ва ља ни.
7. А мо ли мо се Бо гу да ви не чи ни те ни-

ка ква зла, не да се ми ва ља ни по ка же мо, 
не го да ви до бро чи ни те, а ми као не ва-
ља ни да бу де мо.
8. Јер ни шта не мо же мо на исти ну не го 

за исти ну.
9. Јер се ра ду је мо кад ми сла би мо, а ви ја-

ча те. А за то се и мо ли мо Бо гу, за ва ше са-
вр шен ство.
10. За то, не бу ду ћи код вас, пи шем ово 

да кад до ђем не учи ним без ште ђе ња по 
вла сти ко ју ми је Го спод дао на по пра-
вља ње, а не на рас ко па ва ње. строго
11. А да ље, бра ћо, ра дуј те се, са вр шуј те 

се, (утје ша вај те се), јед на ко ми сли те, мир 
имај те: И Бог љу ба ви и ми ра би ће с ва ма.
12. По здра ви те је дан дру го га цје ли вом 

све ти јем. По здра вља ју вас сви све ти.
13. Бла го дат Го спо да на ше га Ису са Хри-

ста и љу бав Бо га и Оца и за јед ни ца Све-
то га Ду ха са сви ма ва ма. Амин.
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ГАЛАТИ МА ПО СЛА НИ ЦА
СВЕ ТОГА АПО СТО ЛА ПА ВЛА

О непостојаности Галата и о 
Павловом апостолству.

1.Па вле апо стол, ни од љу ди, ни 
кроз чо вје ка, не го кроз Ису са 

Хри ста и Бо га Оца, ко ји Га вас кр се из 
мр тви јех,
2. И сва бра ћа ко ја су са мном, Цр ква ма 

га ла тиј ски јем:
3. Бла го дат вам и мир од Бо га Оца и Го-

спо да на ше га Ису са Хри ста,
4. Ко ји да де Се бе за гри је хе на ше да из-

ба ви нас од са да шње га сви је та зло га, по 
во љи Бо га и Оца на ше га,
5. Ко је му сла ва ва ви јек ви је ка. Амин.
6. Чу дим се да се та ко од мах од вра ћа те на 

дру го је ван ђе ље од оно га ко ји вас по зва 
бла го да ћу Хри сто вом,
7. Ко је ни је дру го, са мо што не ки *сме-

та ју вас, и хо ће да из вр ну Је ван ђе ље 
Хри сто во. *Дјела 15,1.24.
8. Али ако и ми, или ан ђео с Не ба ја ви 

вам је ван ђе ље друк чи је не го што вам ја-
ви смо, про клет да бу де!
9. Као што при је ре ко смо и сад опет ве-

лим: Ако вам ко ја ви је ван ђе ље друк чи је 
не го што при ми сте, про клет да бу де!
10. Зар ја сад љу де на го ва рам или Бо га? 

Или тра жим љу ди ма да уга ђам? Јер кад 
бих ја још љу ди ма уга ђао, он да не бих био 
слу га Хри стов.
11. Али вам да јем на зна ње, *бра ћо, да 

оно Је ван ђе ље ко је сам ја ја вио, ни је по 
чо вје ку. *1.Кор. 15,1.
12. Јер га ја не при мих од чо вје ка, ни ти 

на у чих, не го от кри ве њем *Ису са Хри ста.
*Рим. 16,25.

13. Јер сте чу ли мо је жи вље ње не кад у је-
вреј ству, да сам од ви ше го нио *цр кву Бо-
жи ју и рас ко па вао је. *Дје ла 8,3.
14. И на пре до вах у је вреј ству већ ма од 

мно ги јех вр сни ка сво ји јех у ро ду сво ме, и 
*од ви ше рев но вах за отач ке сво је оби ча је.

*Дјела 26,9.

15. А кад би угод но Бо гу, ко ји ме иза бра 
од утро бе ма те ре мо је и при зва бла го да ћу 
сво јом,
16. Да ја ви Си на сво је га у ме ни, да Га Је-

ван ђе љем об ја вим ме ђу не зна бо шци ма; 
од мах не пи тах ти је ла и кр ви,
17. Ни ти изи ђох у Је ру са лим к ста ри јим 

апо сто ли ма од се бе, не го оти дох у Арап-
ску, и опет се вра тих у Да маск.
18. А по сли је то га на три го ди не изи ђох 

у Је ру са лим да ви дим Пе тра, и оста дох у 
ње га пет на ест да на.
19. Али дру го га од *апо сто ла не ви дјех, 

осим Ја ко ва бра та Го спод ње га. *1.Кор. 9,5.
20. А што вам пи шем ево Бог ви ди да не 

ла жем.
21. А по том до ђох у зе мље сир ске и ки-

ли киј ске.
22. А би јах ли цем не по знат Хри сто ви јем 

цр ква ма ју деј ски ма;
23. Не го са мо би ја ху чу ли да онај ко ји 

нас не кад го ни, сад про по ви је да вје ру 
ко ју не кад рас ко па ва ше.
24. И сла вља ху Бо га за ме не.

Павле се споразумијева с апостолима, 
противи се Петру и остаје при увјерењу 

да се оправдање добија вјером.

2.А по том на че тр на ест го ди на опет 
изи ђох у *Је ру са лим с Вар на вом, 

узев ши са со бом и Ти та. *Дје ла 15,2.
2. Али изи ђох по от кри ве њу, и раз го во-

рих се с њи ма за Је ван ђе ље ко је про по-
ви је дам у не зна бо шци ма, али на са мо с 
они ма ко ји се бро ја ху као нај ста ри ји, да 
уза луд не тр чим или не бих тр чао.
3. Али ни Тит, ко ји бје ше са мном, и бје ше 

Грк, не би на тје ран да се обре же.
4. И за ла жну бра ћу ко ји до ђо ше и при-

ву ко ше се да ухо де сло бо ду на шу ко ју 
има мо у Хри сту Ису су, да нас за ро бе;
5. Ко ји ма се ни са хат не по да смо у по кор-

ност, да исти на Је ван ђе ља оста не ме ђу 
на ма.
6. А за оне ко ји се бро ја ху да су не што, 

ка к ви би ли да би ли, ја не ма рим ни шта; 
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јер Бог не гле да ко је ко; јер они ко ји се 
бро ја ху као нај ста ри ји, ме ни ни шта не 
до да ше; угледни
7. Не го на су прот до знав ши да је ме ни 

по вје ре но Је ван ђе ље у нео бре за ни ма, 
као Пе тру у об ре за ни ма, незнабошцима
8. Јер Онај ко ји по ма же Пе тру у апо стол-

ству ме ђу об ре за ни ма, Онај по ма же и 
ме ни ме ђу не зна бо шци ма,
9. И по знав ши бла го дат ко ја је ме ни да на, 

Ја ков и Ки фа и Јо ван, ко ји се бро ја ху да 
су сту бо ви, да до ше де сни це ме ни и Вар-
на ви, и при ста до ше да ми про по ви је да мо 
у не зна бо шци ма, а они у об ре за ни ма;
10. Са мо да се опо ми ње мо си ро ма шни-

јех, за ко је сам се и ста рао та ко чи ни ти.
11. А кад до ђе Пе тар у *Ан ти о хи ју, у очи 

ње му про тив ста дох; јер бје ше за зо ран.
*Дје ла 15,35.  за осуду

12. Јер при је, док не до ђо ше не ки од Ја-
ко ва, је ђа ше с не зна бо шци ма, а кад до-
ђо ше, устру ча ва ше се и одва ја ше бо је ћи 
се они јех ко ји су из об ре за ња.
13. И дво ли ча ху с њим и оста ли Ју деј ци, 

та ко да и Вар на ва при ста у њи хо во дво-
ли че ње.
14. А кад ја ви дјех да не иду пра во к *исти-

 ни Је ван ђе ља, ре кох Пе тру пред сви ма: 
Кад ти ко ји си Је вре јин, не зна бо жач ки а 
не је вреј ски жи виш, за што не зна бо шце 
на го ниш да жи ве је вреј ски? *Гал. 2,5.
15. Ми ко ји смо ро ђе ни Је вре ји, а не гр је-

шни ци из не зна бо жа ца,
16. Па до знав ши да се чо вјек не ће оправ-

да ти дје ли ма за ко на, не го са мо вје ром 
*Ису  са Хри ста, и ми вје ро ва смо Хри ста 
Ису   са да се оправ да мо вје ром Хри сто вом, 
а не дје ли ма за ко на: јер се дје ли ма за ко на 
ниједно ти је ло не ће оправ да ти. *1.Кор. 6,11.
17. Ако ли се ми ко ји тра жи мо да се оп-

рав да мо *Хри стом, на ђо смо и са ми грје -
шни ци, да кле, је Хри стос гри је ху слу га? 
Бо же са чу вај! *Рим. 15,8.
18. Јер ако опет зи дам оно што раз ва лих, 

по ка зу јем се да сам пре ступ ник.
19. Јер ја за ко ном за ко ну умри јех да Бо гу 

жи вим; с *Хри стом се ра за пех. *1.Пе тр. 4,1.

20. А ја ви ше не жи вим, не го жи ви у ме ни 
*Хри стос. А што сад жи вим у ти је лу, жи-
вим вје ром Си на Бо жи је га, ко је му оми-
љех, и пре да де Се бе за ме не. *2.Кор. 5,15.
21. Не од ба цу јем бла го да ти Бо жи је; јер 

ако прав да кроз *за кон до ла зи, то Хри-
стос уза луд умри је. *Је вр. 7,11.

Оправдање вјером још од Авраама. 
Закон је био чувар до Христа.

3.О не ра зум ни Га ла ти, ко вас је 
оп чи нио да се не по ко ра ва те 

*исти ни? Ви, ко ји ма пред очи ма бје ше 
на пи сан Исус Хри стос, а сад се ме ђу 
ва ма ра за пе. *Гал. 5,7.  као разапет
2. Ово јед но хо ћу од вас да до знам, или 

Ду ха при ми сте кроз дје ла за ко на или 
кроз чу ве ње вје ре? проповиједање о
3. Та ко ли сте не ра зум ни? По чев ши Ду-

хом, сад ти је лом завр шавате?
4. Та ко ли уза луд по стра да сте? Кад би 

би ло са мо уза луд!
5. Ко ји вам, да кле, да је Ду ха и чи ни чу-

де са ме ђу ва ма, чи ни ли дје ли ма за ко на 
или чу ве њем вје ре? проповиједањем
6. Као што Авра ам вје ро ва Бо гу, и при ми 

му се у прав ду.
7. По знај те, да кле, да су они си но ви 

Авра а мо ви ко ји су од вје ре.
8. А Пи смо ви дјев ши уна пре дак да Бог 

вјером не зна бо шце прав да, на при јед об-
ја ви Авра а му: *У те би ће се бла го сло ви ти 
сви не зна бо шци. *1.Мој.12,3. 
9. Та ко ко ји су од вје ре, бла го сло ви ће се с 

вјер ни јем Авра а мом.
10. Јер ко ји су год од дје ла за ко на под 

кле твом су, јер је пи са но: *Про клет сва ки 
ко ји не оста не у све му што је на пи са но у 
књи зи за кон ској да чи ни. *5.Мој. 27,26.
11. А да се за ко ном ни ко не оправ да ва 

пред Бо гом, по зна то је: Јер *пра вед ник од 
вје ре жи вље ће. *Авак. 2,4.
12. А за кон ни је од вје ре; не го чо вјек ко ји 

то тво ри жи вље ће у то ме.
13. *Хри стос је нас ис ку пио од кле тве за-

кон ске по став ши за нас кле тва, јер је пи-
са но: †Про клет сва ки ко ји ви си на др ве ту;

*Рим. 8,3; 2.Кор. 5,21; †5. Мој. 21,23.
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14. Да ме ђу не зна бо шци ма бу де бла го-
слов Авра а мов у Хри сту Ису су, да обе-
ћа ње Ду ха при ми мо кроз вје ру.
15. Бра ћо, по *чо вје ку го во рим, ни ко чо-

вје чи је га по твр ђе на за вје та не од ба цу је 
ни ти му што до ме ће. *Рим. 3,5.
16. А *Авра а му и потомству ње го ву ре че на 

бјеху обе ћа ња. А не ве ли: И потомци ма, 
као за мно ге, не го као за јед ног: И По-
том ку тво је му, ко ји је †Хри стос.

*Је вр. 7,6. †1.Кор. 12,12.
17. Ово пак ве лим: За вје та, ко ји је од Бо га 

по твр ђен за Хри ста, не од ба цу је за кон, 
ко ји је по стао по сли је че ти ри сто ти не и 
три де сет го ди на, да уки не обе ћа ње.
18. Јер ако је на сљед ство од за ко на, он да 

већ ни је од обе ћа ња, а Авра а му обе ћа њем 
да ро ва Бог.
19. Шта ће, да кле, *за кон? Због †гри је ха 

до да де се, до кле до ђе потомство ко је му се 
обе ћа, и по ста ви ли су га ‡ан ђе ли ру ком 
по сред ни ка. *Дје ла 7,53. †Јо ван 15,22. ‡Је вр. 2,2.
20. Али по сред ник ни је јед но га; а Бог је 

је дан.
21. Еда ли је, да кле, за кон про ти ван обе-

ћа њи ма Бо жи јим? Бо же са чу вај! Јер да је 
дат за кон ко ји мо же ожи вље ти, за и ста би 
од за ко на би ла прав да. оправдање
22. Али Пи смо за тво ри све под гри јех, да 

се обе ћа ње да де кроз вје ру Ису са Хри ста 
они ма ко ји вје ру ју.
23. А при је до ла ска вје ре би смо под за ко-

ном чу ва ни и за тво ре ни за вје ру ко ја се 
хтје ла по ка за ти.
24. Та ко нам *за кон би чу вар до Хри ста, 

да се вје ром оправ да мо. *Мат. 5,17.  васпитач
25. А кад до ђе вје ра, већ ни је смо под 
чу ва ром. васпитачем
26. Јер сте ви сви си но ви Бо жи ји вје ром 

Хри ста Ису са;
27. Јер ко ји се год у Хри ста кр сти сте, у 

Хри ста се обу ко сте.
28. Не ма ту Је вре ји на ни Гр ка, не ма ро ба 

ни го спо да ра, не ма му шко га ро да ни жен-
ско га; јер сте ви сви јед но у Хри сту Ису су.
29. А кад сте ви Хри сто ви, он да сте *по-

том ство Авра а мо во, и по обе ћа њу на-
сљед ни ци. *Рим. 9,7.

Христовим доласком примамо 
посинаштво и искупљујемо се од Закона. 

Сара и Агара слика Новозавјетне 
и Старозавјетне Цркве.

4.Али ве лим: Док је на сљед ник млад 
ни шта ни је бо љи од ро  ба, ако и 

јест го спо дар од све га; малољетан
2. Не го је под за по вјед ни ци ма и чу ва-

ри ма тја до ро ка очи на. старатељима
3. Та ко и ми кад би ја смо мла ди, би ја смо 

под сти хи ја ма сви је та за ро бље ни;
4. А кад се на вр ши ври је ме, по сла Бог 

Си на сво је га (Је ди но род но га), ко ји је ро-
ђен од же не и по ко рен за ко ну, под
5. Да ис ку пи оне ко ји су под за ко ном, да 

при ми мо по си на штво.
6. И бу ду ћи да сте си но ви, по сла Бог 

Ду ха Си на сво је га у ср ца ва ша, ко ји ви че: 
Ава Оче!
7. Та ко већ ни је си роб, не го син; а ако си 

син, и на сљед ник си Бо жиј кроз Ису са 
Хри ста.
8. Али та да не зна ју ћи Бо га слу жи сте 

они ма ко ји по се би ни је су бо го ви.
9. А сад по знав ши Бо га, и још по зна ти 

бив ши од Бо га, ка ко се вра ћа те опет на 
сла бе и рђа ве сти хи је, ко ји ма опет из-
но ва хо ће те да слу жи те? природне силе
10. Гле да те на да не и мје се це, и вре ме на 

и го ди не.
11. Бо јим се за вас да се не бу дем уза луд 

тру дио око вас.
12. Бу ди те као ја што сам; јер сам ја као 

ви што сте. Бра ћо, мо лим вас, ни шта ми 
не учи ни сте на жао.
13. А зна те да вам у сла бо сти ти је ла нај-

при је про по вје дих Је ван ђе ље;
14. И на па сти мо је, ко ја би ја ше ти је лу 

мо ме, не пре зре сте, ни по пљу ва сте, не го 
ме при ми сте као ан ђе ла Бо жи је га, као 
Хри ста Ису са. искушење
15. Ка к во би ја ше он да ва ше бла жен ство? 

Јер вам свје до чим да би сте, кад би мо гу ће 
би ло, из ва ди ли очи сво је и да ли ме ни.
16. Ти јем ли вам по ста дох не при ја тељ 

исти ну вам го во ре ћи?
17. Они не рев ну ју до бро за вас, не го 

хо ће да вас одво је, да им рев ну је те.
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18. А до бро је рев но ва ти сваг да у до бру, 
и не са мо кад сам ја код вас.
19. Дје чи це мо ја, ко ју опет с му ком ра-

ђам, до кле Хри сто во об лич је не по ста не 
у ва ма;
20. Али бих хтио сад да сам код вас, и да 

из ми је ним глас свој, јер не мо гу да се на-
чу дим за вас. сам у недоумици
21. Ка жи те ми, ви ко ји хо ће те под за ко-

ном да бу де те, не слу ша те ли за ко на?
22. Јер је пи са но да Авра ам два си на 

има де, јед но га од ро би ње, а дру го га од 
сло бод не.
23. Али ко ји бје ше од ро би ње, по ти је лу 

се ро ди; а ко ји од сло бод не, по обе ћа њу.
24. Ко је зна чи дру го: Јер су ово два за-

вје та: Је дан, да кле, од го ре си нај ске, ко ји 
ра ђа за ро бо ва ње, и то је Агар.
25. Јер Агар зна чи Си нај го ра у Арап ској, 

и по ре ди се са са да шњи јем Је ру са ли мом, 
и слу жи са дје цом сво јом. робује
26. А Гор њи Је ру са лим сло бод ан је, ко ји 

је ма ти сви ма на ма.
27. Јер је пи са но: Раз ве се ли се, *не рот-

ки њо ко ја не ра ђаш; про ки ни и по ви чи, 
ти ко ја не тр пиш му ке по ро ђа ја; јер пу-
ста има мно го ви ше †дје це, не го ли она 
ко ја има му жа.

*Псал. 113,9.  кликни  напуштена  †Иса. 54,1.
28. А ми смо, бра ћо, по Иса ку дје ца 

обе ћа ња.
29. Но ка ко он да онај што се ро ди по ти-

је лу го ња ше ду хов но га, та ко и сад.
30. Али шта го во ри *Пи смо? Ис тје рај ро-

би њу и си на ње зи на; јер син ро би њин не ће 
на сли је ди ти са си ном сло бод не. *Гал. 3,8.
31. Та ко, бра ћо, ни је смо дје ца ро би њи на 

не го сло бод не.

Опомена да чврсто стојимо у 
хришћанској слободи, и да је докажемо 

ходећи по Духу и у љубави.

5.Стој те, да кле, у сло бо ди ко јом нас 
*Хри стос осло бо ди, и не дај те се 

опет у †ја рам роп ства ухва ти ти.
*1.Кор. 7,22. †Дје ла 15,10.

2. Ево ја Па вле ка жем вам да ако се обре-
же те, Хри стос вам ни шта не ће по мо ћи.

3. А опет свје до чим сва ко ме чо вје ку ко ји 
се об ре зу је да је ду жан сав За кон тво-
ри ти.
4. Из гу би сте Хри ста, ви ко ји хо ће те За-

ко ном да се оправ да те, и от па до сте од 
бла го да ти. одвојисте се
5. Јер ми ду хом че ка мо од вје ре над 

прав де.
6. Јер у Хри сту Ису су ни ти што по ма же 

об ре за ње ни нео бре за ње, не го вје ра, ко ја 
кроз љу бав ра ди.
7. До бро тр ча сте; ко вам за бра ни да се не 

по ко ра ва те исти ни?
8. То од вра ћа ње ни је од Оно га ко ји вас 

по зва.
9. *Ма ло ква сца уки се ли све ти је сто.

*1.Кор. 5,6.
10. Ја се за вас на дам у Го спо ду да ни шта 

дру го не ће те ми сли ти. А *ко ји вам сме та 
по ни је ће гри јех, ма кар ко био.

уздам  *Гал. 1,7.
11. А ја, бра ћо, ако још об ре за ње про по-

ви је дам, за што ме го не? Та ко се уки де са-
бла зан кр ста.
12. О да би от сје че ни би ли они ко ји вас 

ква ре!
13. Јер сте ви, бра ћо, на *сло бо ду по-

зва ни: Са мо да ва ша сло бо да не бу де на 
же љу тјеле сну, не го из љу ба ви слу жи те је-
дан дру го ме. *1.Пе тр. 2,16.
14. Јер се сав *За кон из вр шу је у јед ној 

ри је чи, то јест: Љу би †бли жње га сво је га 
као се бе. *Мат. 22,40. †3.Мој. 19,18.
15. Али ако се ме ђу со бом гризе те и је де те, 

гле дај те да је дан дру го га не ис три је би те.
16. Ве лим пак: По Ду ху хо ди те, и же љу 

тје ле сну не из вр шуј те.
17. Јер ти је ло же ли про тив Ду ха, а Дух 

про тив ти је ла; а ово се про ти ви јед но 
дру го ме, да не чи ни те оно што хо ће те.
18. Ако ли вас Дух во ди, ни је сте под 

за ко ном.
19. А по зна та су дје ла тје ле сна, ко ја су 
пре љу бо чин ство, блудничење, не чи сто-

 та, бе срам ност, разврат
20. Идо ло по клон ство, ча ра ња, не при ја-

тељ ства, сва ђе, па ко сти, срд ње, пр ко си, 
ра спре, са бла зни, је ре си,
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21. За ви сти, уби ства, пи јан ства, жде ра ња, 
и оста ла ова к ва, за ко ја вам на при јед ка-
зујем, као што и ка зах на при јед, да они 
ко ји та к ва дјела чи не не ће на сли је ди ти 
цар ства Бо жи је га.
22. А род је ду хов ни љу бав, ра дост, мир, 

тр пље ње, до бро та, ми лост, вје ра,
23. Кро тост, уз др жа ње; на то не ма за ко на.
24. А ко ји су Хри сто ви, рас пе ше ти је ло 

са сла сти ма и же ља ма.
25. Ако у Ду ху жи ви мо, по Ду ху и да 

хо ди мо,
26. Да не тра жи мо ла жне сла ве изазивају-

 ћи је дан дру го га, и за ви де ћи је дан дру го ме.

Бити кротак и добро чинити. Чувати се 
лажних учитеља. Христов је крст нама 

једино и све.

6.Бра ћо, ако и упад не чо вјек у ка кав 
гри јех, ви ду хов ни ис пра вљај те 

та кво га ду хом кро то сти, чу ва ју ћи се бе да 
и ти не бу деш ис ку шан. пријеступ
2. Но си те бре ме на је дан дру го га, и та ко 

ће те ис пу ни ти за кон Хри стов.
3. Јер ако ко ми сли да је што, а ни је ни-

шта, умом ва ра се бе.
4. А сва ки да ис пи та сво је дје ло, и та да ће 

сам у се би има ти сла ву, а не у дру го ме.
5. Јер ће сва ки сво је бре ме но си ти.
6. А ко ји се учи ри је чи не ка да је ди јел од 

сва ко га до бра оно ме ко ји га учи.
7. Не ва рај те се: Бог се не да ру жи ти; јер 

шта чо вјек по си је оно ће и по жње ти.

8. Јер ко ји си је у ти је ло сво је, од ти је ла ће 
по жње ти по ги бао; а ко ји си је у Дух, од 
Ду ха ће по жње ти жи вот вјеч ни. смрт
9. А до бро чи ни ти да нам се не до са ди; 

јер ће мо у сво је ври је ме по жње ти, ако се 
не умо ри мо.
10. За то, да кле, док има мо вре ме на да чи-

ни мо до бро сва ко ме, а осо би то они ма 
ко ји су с на ма у вје ри.
11. Ви ди те ко ли ко вам на пи сах ру ком 

сво јом!
12. Ко ји хо ће да се хва ле по ти је лу они 

вас на го не да се об ре зу је те, са мо да не 
бу ду го ње ни за крст Хри стов.
13. Јер ни они са ми ко ји се об ре зу ју не 

др же за ко на, не го хо ће да се ви об ре зу-
је те да се ва ши јем ти је лом хва ле.
14. А ја Бо же са чу вај да се чим дру ги-

јем хва лим осим кр стом Го спо да на ше га 
Ису са Хри ста, ко је га ра ди ра за пе се ме ни 
сви јет, и ја сви је ту.
15. Јер у *Хри сту Ису су ни ти што по-

ма же †об ре за ње ни ‡ нео бре за ње, не го 
но ва твар. *2.Кор. 5,17. †Рим. 2,28. ‡1.Кор. 7,19.
16. И ко ли ко их год по ово ме пра ви лу 

жи ве, на њи ма би ће мир и ми лост, и на 
*Изра и љу Бо жи је му. *Псал. 73,1.
17. Ви ше да ми ни ко не до са ђу је, јер ја ра не 

Го спо да Ису са на ти је лу сво је му но сим.
18. Бла го дат Го спо да на ше га Ису са Хри-

ста са ду хом ва ши јем, бра ћо. Амин.
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ЕФЕСЦИ МА ПО СЛА НИ ЦА
СВЕ ТОГА АПО СТО ЛА ПА ВЛА

Величање Бога који нас је благословио 
кроз Христа. Молитва за растење у 
милости. Христос је глава Цркви.

1.Од Па вла, по во љи Бо жи јој апо сто-
 ла Ису са Хри ста, све ти ма (ко  ји су 

у Ефе су), и вјер ни ма у Хри сту Ису су:
2. Бла го дат вам и мир од Бо га Оца на-

ше га и Го спо да Ису са Хри ста.
3. Бла го сло вен Бог и Отац Го спо да на-

ше га Ису са Хри ста, ко ји нас је бла го сло-

вио сва ки јем бла го сло вом ду хов ни јем на 
не бе си ма кроз Хри ста;
4. Као што нас иза бра кроз Ње га при је 

по ста ња сви је та, *да бу де мо све ти и пра-
вед ни пред Њим у љу ба ви, *Еф. 5,27.
5. Од ре див ши нас на при јед кроз Ису са 

Хри ста Се би на по си на штво, по угод но-
сти во ље сво је, благонаклоности
6. На по хва лу слав не бла го да ти сво је ко-

јом нас об ла го да ти у *Љу ба зно ме,
Љубљеноме  *Мат. 3,17.
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7. У ко ме има мо из ба вље ње кр вљу Ње го-
вом, и опро ште ње гри је ха, по бо гат ству 
бла го да ти Ње го ве,
8. Ко ју је пре ум но жио у на ма у сва кој 

пре му дро сти и ра зу му,
9. По ка зав ши нам тај ну во ље сво је, по 
угод но сти сво јој ко ју на при јед по ка за у 

Ње му, благонаклоности
10. За уред бу из вр шет ка вре ме на, да се 

све са ста ви у Хри сту што је на не бе си ма 
и на зе мљи; у Ње му,
11. Кроз ко је га и на сљед ни ци по ста смо, 

на при јед од ре ђе ни бејасмо по на ред би 
Бо га ко ји све чи ни по са вје ту во ље сво је,
12. Да би смо би ли на хва лу сла ве Ње го ве, 

ми ко ји смо се на при јед узда ли у Хри ста,
13. Кроз ко је га и ви, чув ши ри јеч исти не, 

Је ван ђе ље спа се ни ја сво је га, у ко је му и 
вје ро вав ши за пе ча ти сте се Све ти јем Ду-
хом обе ћа ња,
14. Ко ји је За лог на сљед ства на ше га 

за из ба вље ње те че ви не на хва лу сла ве 
Ње го ве. својине
15. За то и ја чув ши ва шу вје ру у Хри ста 

Ису са, и љу бав к сви ма све ти ма,
16. Не пре ста јем за хва љи ва ти за вас, и 

спо ми ња ти вас у сво ји јем мо ли тва ма,
17. Да Бог Го спо да на ше га Ису са Хри ста, 

Отац сла ве, да де вам Ду ха пре му дро сти и 
от кри ве ња да Га по зна те,
18. И би стре очи ср ца ва ше га да би сте 

мо гли ви дје ти ко је је над Ње го ва зва ња, 
и ко је је бо гат ство сла ве на сљед ства Ње-
го ва у све ти ма, позива
19. И ка ква је из о бил на ве ли чи на си ле 

Ње го ве на на ма ко ји вје ру је мо по чи-
ње њу пре ве ли ке си ле Ње го ве, дјеловању
20. Ко ју учи ни у Хри сту, кад Га по ди же 

из мр тви јех и по са ди Се би с де сне стра не 
на не бе си ма,
21. *Над сви јем по гла вар стви ма, и вла-

сти ма, и си ла ма, и го спод стви ма, и над 
сва ки јем име ном што се мо же на зва ти, 
не са мо на ово ме сви је ту не го и на оно ме 
ко ји иде. *Кол. 2,10.

22. *И све по ко ри под но ге Ње го ве, и 
†Ње га да де за гла ву Цр кви, над сви ма,

*Псал. 8,6; †Еф. 4,15.
23. *Ко ја је ти је ло Ње го во, пу ни на Оно га 

†ко ји све ис пу ња ва у све му.
*Рим. 12,5; †Еф. 4,10.

Човјек је слаб изван Христа, 
благослов вјернијех у цркви Христовој, 

у дому Божијем.

2.И вас ко ји би ја сте мр тви за пре-
сту пље ња и гри је хе сво је,

2. У ко ји ма не кад хо ди сте по ви је ку 
ово га сви је та, по *кне зу ко ји вла да у вје-
тру, по ду ху ко ји сад ра ди у си но ви ма 

про ти вље ња; *Еф. 6,12.  непокорним
3. У ко ји ма и ми сви жи вље смо не гда по 

же ља ма ти је ла сво је га, чи не ћи во љу ти-
је ла и по сми сли, и би ја смо ро ђе на дје ца 
гње ва, као и оста ли;
4. Али Бог, ко ји је бо гат у ми ло сти, за 

пре мно гу љу бав сво ју, ко ју има к на ма,
5. И нас ко ји би ја смо мр тви од гри је хо ва 

ожи вље с Хри стом, бла го да ћу сте спа се ни,
6. И с Њим вас кр се и по са ди на не бе-

си ма у Хри сту Ису су.
7. Да по ка же у ви је ко ви ма ко ји иду пре-

ве ли ко бо гат ство бла го да ти сво је до бро-
том на на ма у Хри сту Ису су.
8. Јер сте бла го да ћу спа се ни кроз вје ру; и 

то ни је од вас, дар је Бо жиј.
9. Не од дје ла, да се ни ко не по хва ли.
10. Јер смо Ње гово дјело, са зда ни у Хри-

сту Ису су за дје ла до бра, ко ја Бог на при-
јед при пра ви да у њи ма хо ди мо.
11. За то се опо ми њи те да ви ко ји сте не-

гда по ти је лу не зна бо шци би ли и на зи-
ва ни *нео бре за ње од они јех ко ји су се 
зва ли по ти је лу †об ре за ње, ко је се ру ком 
ра ди ло, *Рим. 2,26. †Рим. 2,28.
12. Да би ја сте у оно ври је ме без Хри ста, 

одво је ни од дру штва Изра и ље ва, и без 
ди је ла у за вје ти ма обе ћа ња, на да не има-
ју ћи, и без бо жни на сви је ту:
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13. А сад у *Хри сту Ису су, ви ко ји сте не-
гда би ли да ле ко, бли зу по ста до сте кр вљу 
Хри сто вом. *Гал. 3,28.
14. Јер је Он мир наш, ко ји обо је са ста ви 

ујед но, и раз ва ли плот ко ји је ра ста вљао, 
не при ја тељ ство, ти је лом сво ји јем.
15. За кон за по ви је сти с његовијем на у-

ка ма уки нув ши; да из обо га на чи ни со-
бом јед но га но вог чо вје ка, чи не ћи мир;
16. И да по ми ри с Бо гом обо је у јед ном 

ти је лу кр стом, убив ши не при ја тељ ство 
на ње му.
17. И до шав ши про по вје ди у Је ван ђе љу 

мир ва ма даљ ни ма и они ма ко ји су бли зу.
18. Јер Он до ве де к Оцу обо је у јед ном 

Ду ху.
19. Та ко, да кле, ви ше ни је сте ту ђи и до-

шља ци, не го *жи ви те са све ти ма и до-
ма ћи сте Бо гу, *Јевр. 12,22.23.
20. На зи да ни на те ме љу *апо сто ла и 

про ро ка, гдје је ка мен од угла сам Исус 
Хри стос, *1.Кор. 12,28.
21. На ко ме сва гра ђе ви на са ста вље на 

ра сте за Цр кву све ту у Го спо ду;
22. На ко ме ће те се и ви са зи да ти за стан 

Бо жиј у Ду ху.

Павле велича свој узвишени 
позив јеванђелског проповједника 

многобошцима, и моли их 
да јачају у вјери.

3.То га сам ра ди ја *Па вле су жањ 
†Ису са Хри ста за вас не зна бо шце,

*Дје ла 23,18. †2.Тим. 2,10.
2. Бу ду ћи да чу сте слу жбу бла го да ти Бо-

жи је ко ја је ме ни да на ме ђу ва ма,
3. Да се ме ни по от кри ве њу ка за тај на; 

као што го ре на пи сах украт ко,
4. Ода кле мо же те чи та ју ћи по зна ти мој 
ра зум у тај ни Хри сто вој, разумијевање
5. Ко ја се у дру ги јем на ра шта ји ма не ка за 

си но ви ма чо вје чи јим, ка ко се сад от кри 
све ти јем Ње го ви јем апо сто ли ма и про-
ро ци ма Ду хом Све ти јем;
6. *Да не зна бо шци кроз Је ван ђе ље по-

ста ну су на сљед ни ци и су тје ле сни ци и за-

јед ни ча ри у обе ћа њу ње го вом у Хри сту 
Ису су, *Еф. 2,14.
7. Ко је му по ста дох слу га по да ру бла го-

да ти Бо жи је, ко ја ми је да та по чи ње њу 
си ле Ње го ве.
8. Ме ни нај ма ње му од сви ју све ти јех да де 

се ова бла го дат да об ја вим ме ђу не зна бо-
шци ма не ис ка за но бо гат ство Хри сто во,
9. И да от кри јем сви ма шта је слу жба тај не 

од по ста ња сви је та са кри ве не у Бо гу, ко ји 
је са здао све кроз Ису са Хри ста;
10. Да се кроз Цр кву сад об зна ни по гла-

вар стви ма и вла сти ма на *Не бу мно го ра-
злич на пре му дрост Бо жи ја, *1.Пе тр. 1,12.
11. По на ред би ви је ко ва, ко ју учи ни у 

Хри сту Ису су Го спо ду на ше му,
12. У ко ме има мо сло бо ду и при ступ у 

на ду вје ром Ње го вом. у Њега
13. За то вас мо лим да не осла би те због 

не во ља мо ји јех за вас, ко је су сла ва ва ша.
14. То га ра ди пре кла њам ко ље на сво ја 

пред Оцем (Го спо да на ше га Ису са Хри ста),
15. По ко ме се сва че љад и на не бе си ма 

и на зе мљи зо ву, род
16. Да вам да си лу по *бо гат ству сла ве 

сво је, да се утвр ди те Ду хом ње го ви јем за 
уну тра шњег чо вје ка, *Фил. 4,19.
17. Да се Хри стос усе ли вје ром у ср ца 

ва ша, да бу де те у љу ба ви уко ри је ње ни и 
уте ме љени;
18. Да би сте мо гли ра зу мје ти са сви ма 

све ти ма шта је ши ри на и ду жи на и ду-
би на и ви си на,
19. И по зна ти пре те жни ју од ра зу ма љу-

бав Хри сто ву, да се ис пу ни те сва ком пу-
ни ном Бо жи јом.
20. А Оно ме ко ји мо же још из о бил ни је 

све чи ни ти што иште мо или ми сли мо, по 
си ли ко ја чи ни у на ма, дјелује
21. Оно ме сла ва у Цр кви по Хри сту 

Ису су у све на ра шта је ва ви јек ви је ка. 
Амин.
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Треба чувати јединство Духа 
и ходити новијем путем.

4.Мо лим вас да кле ја су жањ у 
Го спо ду, *да се вла да те као 

што при ли ку је ва ше му зва њу у ко је сте 
по зва ни, *Кол. 1,10.
2. *Са сва ком по ни зно шћу и кро то шћу, с 

тр пље њем, тр пе ћи је дан дру го га у љу ба ви,
*Кол. 3,12.

3. Ста ра ју ћи се др жа ти је дин ство Ду ха у 
све зи ми ра;
4. Јед но ти је ло, је дан дух, као што сте и 

по зва ни у јед ном на ду зва ња сво је га.
5. Је дан Го спод, јед на вје ра, јед но кр-

ште ње,
6. Је дан Бог и Отац сви ју, ко ји је над 

сви ма, и кро за све, и у сви ма на ма.
7. А сва ко ме се од нас да де бла го дат по 

мје ри да ра Хри сто ва.
8. За то го во ри: *Из и шав ши на ви си ну за-

пли је нио си пли јен, и да де да ре љу ди ма.
*Псал. 68,18.

9. А што изи ђе, шта је, осим да и си ђе у 
нај до ња мје ста зе мље?
10. Ко ји си ђе то је Онај ко ји и изи ђе ви ше 

сви ју *не бе са да ис пу ни све. *Је вр. 4,14.
11. И Он је дао јед не *апо сто ле, а јед не 

про ро ке, а јед не је ван ђе ли сте, а јед не па-
сти ре и учи те ље, *Еф. 2,20.
12. Да се све ти при пра ве за дје ло слу жбе, 

на са зи да ње ти је ла Хри сто ва;
13. До кле до стиг не мо сви у је дин ство 

вје ре и по зна ње Си на Бо жи је га, у чо вје ка 
са вр ше на, у мје ру ра ста ви си не Хри-
сто ве; пунине
14. Да не бу де мо ви ше ма ла дје ца, ко ју 

љу ља и за но си сва ки вје тар на у ке, у ла жи 
чо вје чи јој, пу тем при је ва ре;
15. Не го вла да ју ћи се по исти ни у љу-

ба ви да у све му уз ра сте мо у оно ме ко ји је 
гла ва, Хри стос.
16. Из ко је га је све ти је ло са ста вље но и 

скло пље но сва ки јем зглав ком, да јед но 
дру го ме по ма же до бро по мје ри сва ко га 
уда, и чи ни да ра сте ти је ло на по пра-
вља ње са мо га се бе у љу ба ви.

17. Ово, да кле, го во рим и свје до чим у 
Го спо ду да ви ше не хо ди те као што хо де 
и оста ли не зна бо шци у *пра зно сти ума 
сво је га, *Рим. 1,21.
18. Ко ји има ју сми сао та мом по кри вен, 

и уда ље ни су од жи во та Бо жи је га за не-
зна ње ко је је у њи ма, за ока ме ње ње ср ца 
сво ји јех; због
19. Ко ји оста вив ши по ште ње пре да-

до ше се бе срам но сти, на чи ње ње сва ке 
не чи сто те и ла ком ства. отупјевши
20. Али ви та ко не по зна сте Хри ста;
21. Јер Га чу сте и у Ње му се на у чи сте, као 

што је исти на у Ису су,
22. Да од ба ци те, по пр во ме жи вље њу, 

ста ро га чо вје ка, ко ји се рас па да у же ља ма 
пре вар љи ви јем;
23. *И да се об но ви те ду хом ума сво је га,

*Рим. 12,2.
24. И об у че те у но во га чо вје ка, ко ји је 

са здан по Бо гу у прав ди и у све ти њи 
исти не.
25. За то од ба ци те лаж, и го во ри те исти ну 

сва ки са сво ји јем бли жњи јем; јер смо уди 
је дан дру го ме.
26. *Гње ви те се и не гри је ши те; Сун це да 

не за ђе у гње ву ва ше му. гњевећи  *Псал. 4,4.
27. Ни ти да ји те мје ста *ђа во лу. *Јак. 4,7.
28. Ко ји је крао ви ше да не кра де, *не го 

још да се тру ди, чи не ћи до бро ру ка ма 
сво ји ма да има шта да ва ти по треб но ме.

*1. Сол. 4,11.
29. Ни ка ква рђа ва ри јеч да не из ла зи из 

уста ва ши јех, не го са мо што је до бро за 
на пре до ва ње вје ре, да да бла го дат они ма 
ко ји слу ша ју.
30. И не ожа ло шћа вај те Све то га Ду ха 

Бо жије га, ко ји јем сте за пе ча ће ни за дан 
из ба вље ња. искупљења
31. Сва ка гор чи на, и гњев, и љу ти на, и 

ви ка и ху ла, да се узме од вас, са сва ком 
па ко шћу. сваким злом
32. А *бу ди те је дан дру го ме бла ги, ми-

ло сти ви, пра шта ју ћи је дан дру го ме, као 
што је и Бог у Хри сту опро стио ва ма.

*Кол. 3,12.13.
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Ходити светијем путем. 
Дужности супружника.

5.Угле дај те се, да кле, на Бо га, као 
љу ба зна дје ца,

2. И жи ви те у љу ба ви, као што је и Хри-
стос љу био нас, и пре да де Се бе за нас у 
при лог и жр тву Бо гу на слат ки ми рис.
3. А блудничење и сва ка не чи сто та и ла-

ком ство да се и не спо ми ње ме ђу ва ма, 
као што се при сто ји све ти ма;
4. *Та ко и сра мот не и лу де ри је чи, или 

ша ле, што се не при сто ји; не го још за-
хва љи ва ње. *Еф. 4,29.
5. Јер ово да зна те да ни је дан блудник, 

или не чист, или твр ди ца, ко ји је идо ло по-
кло ник, не ће има ти ди је ла у цар ству Хри-
ста и Бо га.
6. Ни ко да вас не ва ра пра зни јем ри је-

чи ма; јер због ови јех иде гњев Бо жиј на 
си но ве не по кор но сти.
7. Не би вај те, да кле, за јед ни ча ри њи хо ви.
8. *Јер би ја сте не гда та ма, а сад сте ви дје ло 

у Го спо ду: Као дје ца ви дје ла жи ви те;
*Еф. 2,11; 1.Пет. 2,9.

9. Јер је род ду хов ни у сва кој до бро ти и 
прав ди и исти ни. праведности
10. Ис тра жуј те шта је Бо гу угод но.
11. И не при стај те на без род на дје ла та ме, 

не го још ка рај те.
12. Јер је срам но и го во ри ти шта они 

тај но чи не.
13. А све за што се ка ра, ви дје ло об ја-

вљу је; јер све што се об ја вљу је, ви дје ло је;
14. За то го во ри: Уста ни ти ко ји спа ваш 

и вас кр сни из мр тви јех, и оба сја ће те 
*Хри стос. *Рим. 6,4.
15. Гле дај те, да кле, да уред но жи ви те, не 

као не му дри, не го као му дри;
16. Па зи те на ври је ме, јер су да ни зли.
17. Због то га не бу ди те не ра зум ни, не го 

по знај те шта је во ља Бо жи ја.
18. И не опи јај те се ви ном, у ко ме је блуд, 

не го се још ис пу ња вај те Ду хом,
19. Го во ре ћи ме ђу со бом у псал ми ма и 

по ја њу и пје сма ма *ду хов ни јем, пје ва-

ју ћи и при пи је ва ју ћи у ср ци ма сво ји јем 
Го спо ду; *Кол. 3,16.
20. За хва љу ју ћи за сва што у име Го спо да 

на ше га Ису са Хри ста Бо гу и Оцу; све
21. Слу ша ју ћи се ме ђу со бом у стра ху Бо-

жи је му.
22. Же не, слу шај те сво је му же ве као 

Го спо да.
23. Јер је муж гла ва же ни као што је и 

Хри стос гла ва Цр кви, и Он је Спа си тељ 
ти је ла.
24. Но као што Цр ква слу ша Хри ста та ко 

и же не сво је му же ве у све му. покорава
25. Му же ви, љу би те сво је же не као што и 

Хри стос љу би Цр кву, и Се бе пре да де за њу,
26. Да је осве ти очи стив ши је ку па њем 

во де ни јем у ри је чи;
27. Да је мет не пре да се слав ну Цр кву, ко ја 

не ма ма не ни мр шти не, или та кво га че га, 
не го да бу де све та и без ма не. непорочна
28. Та ко су ду жни му же ви љу би ти сво је 

же не као сво ја тје ле са; јер ко ји љу би сво ју 
же ну, се бе са мо га љу би.
29. Јер ни ко не омр зну кад на сво је ти-

је ло, не го га хра ни и гри је, као и Го спод 
Цр кву.
30. Јер смо уди ти је ла Ње го ва, (од ме са 

Ње го ва, и од ко сти ју Ње го ви јех).
31. То га ра ди оста ви ће чо вјек оца сво је га 

и ма тер, и при ли је пи ће се к же ни сво јој, и 
би ће дво је јед но ти је ло.
32. Тај на је ово ве ли ка; а ја го во рим за 

Хри ста и за Цр кву.
33. Али и ви сва ки да љу би она ко сво ју 

же ну као и се бе са мо га; а же на да се бо ји 
сво је га му жа. поштује

Хришћани у дому. Обући се 
у оружје Божије. Завршетак.

6.Дје цо, слу шај те сво је ро ди те ље у 
Го спо ду, јер је ово пра во.

2. По штуј оца сво је га и ма тер; ово је пр ва 
за по ви јест с обе ћа њем:
3. Да ти бла го бу де, и да жи виш ду го на 

зе мљи. добро
4. И ви оче ви, не раз дра жуј те дје це 

сво је, него их га ји те у на у ци и у стра ху 
Го спод ње му. не чините огорченом
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5. Слу ге, слу шај те го спо да ре сво је по ти-
је лу, са стра хом и дрх та њем, у про сто ти 
ср ца сво је га, као и Хри ста; једноставности
6. Не са мо пред очи ма ра де ћи као љу-

ди ма да уга ђа те, не го као слу ге Хри сто ве, 
тво ре ћи во љу Бо жи ју од ср ца.
7. Дра го вољ но слу жи те, као Го спо ду, а не 

као љу ди ма,
8. Зна ју ћи да сва ки што учи ни до бро оно 

ће и при ми ти од Го спо да, био роб или 
сло бодњак.
9. И ви го спо да ри, та ко чи ни те њи ма 

оста вља ју ћи при јет ње, зна ју ћи да је и 
ва ма са ми јем и њи ма Го спо дар на не бе-
си ма, и Он не гле да ко је ко.
10. А да ље, бра ћо мо ја, ја чај те у Го спо ду и 

у си ли ја чи не Ње го ве.
11. Обу ци те се у све *оруж је Бо жи је, да 

би сте се мо гли одр жа ти про тив лу кав-
ства ђа вол ско га: *Рим. 13,12.  супротставити
12. Јер наш рат ни је с кр вљу и с ти је лом, 

не го с по гла ва ри ма и вла сти ма, и с упра-
ви те љи ма та ме ово га сви је та, с ду хо ви ма 
па ко сти ис под не ба.
13. То га ра ди узми те све оруж је Бо жи је, 

да би сте се мо гли бра ни ти у зли дан, и 
свр шив ши све одр жа ти се.
14. Ста ни те, да кле, опа сав ши бе дра сво ја 

исти ном и обу кав ши се у оклоп *прав де,
*Иса. 59,17.

15. И обув ши но ге у при пра ву Је ван ђе ља 
ми ра;
16. А сврх све га узми те штит вје ре о ко ји 

ће те мо ћи по га си ти све рас па ље не стри-
је ле не ча сти во га;
17. И ка ци гу спа се ни ја узми те, и мач ду-

хов ни ко ји је *ри јеч Бо жи ја. *Је вр. 4,12.
18. И сва ком мо ли твом и мо ље њем мо-

ли те се Бо гу Ду хом без пре стан ка, и уз то 
стра жи те са сва ки јем тр пље њем и мо ли-
твом за све све те,
19. И за ме не, да ми се да ри јеч кад отво-

рим уста сво ја, да об зна ним са сло бо дом 
тај ну Је ван ђе ља,
20. За ко је сам по сла ник у око ви ма, да у 

ње му го во рим сло бод но, као што ми се 
при сто ји.
21. А да и ви зна те ка ко сам ја и шта ра-

дим, све ће вам ка за ти *Ти хик, љу ба зни 
брат и вјер ни слу га у Го спо ду, *Дје ла 20,4.
22. Ко је га по слах к ва ма за то исто да 

зна те ка ко смо ми, и да утје ши ср ца ва ша.
23. Мир бра ћи и љу бав с вје ром од Бо га 

Оца и Го спо да Ису са Хри ста.
24. Бла го дат са сви ма ко ји љу бе Го спо да 

на ше га Ису са Хри ста јед на ко. Амин.
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ФИЛИБЉАНИ МА ПО СЛА НИ ЦА
СВЕ ТОГА АПО СТО ЛА ПА ВЛА

Павле окован захваљује Богу.
Његова молитва. Уздање и позив

на постојану борбу за вјеру.

1.Од Па вла и Ти мо ти ја, слу гу Ису са 
Хри ста, сви ма све ти ма у Хри-

сту Ису су ко ји су у Фи ли би, с вла ди ка ма 
и ђа ко ни ма: надгледницима
2. Бла го дат вам и мир од Бо га Оца на-

ше га и Го спо да Ису са Хри ста.

3. За хва љу јем Бо гу сво је му, кад се год 
опо ме нем вас,
4. Сваг да у сва кој мо ли тви сво јој за све 

вас с ра до шћу мо ле ћи се,
5. Што ви по ста до сте за јед ни ча ри у Је-

ван ђе љу, од пр во га да на и до да нас;
6. Узда ју ћи се у ово исто да ће Онај ко ји је 

по чео до бро дје ло у ва ма до вр ши ти га тја 
до да на Ису са Хри ста.
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7. Као што је пра во да ја ово ми слим за 
све вас, јер вас имам у ср цу у око ви ма 
сво ји ма и у од го во ру и по твр ђи ва њу Је-
ван ђе ља, као све за јед ни ча ре са мном у 
бла го да ти.
8. Јер Бог ми је Свје док да вас љу бим љу-

ба вљу Ису са Хри ста,
9. И за то се мо лим Бо гу да љу бав ва ша 

још ви ше и ви ше из о би лу је у ра зу му и 
сва кој во љи,
10. Да ку ша те шта је бо ље, да бу де те *чи-

сти и без спо ти ца ња на дан Хри стов,
*Дје ла 24,16.

11. На пу ње ни пло до ва прав де кроз 
Ису са Хри ста, на сла ву и хва лу Бо жи ју.
12. Хо ћу пак да зна те, бра ћо, да ово што 

се ра ди са мном изи ђе за на пре дак Је ван-
ђе ља,
13. Та ко да се раз гла си у свој суд ни ци 

и код сви ју оста ли јех да су мо ји око ви за 
Хри ста. можда у Риму или Филиби
14. И мно га бра ћа у *Го спо ду осло бо-

див ши се око ви ма мо ји ма већ ма сми ју 
го во ри ти ри јеч Бо жи ју без стра ха.

*Дје ла 4,29.  охрабривши
15. Исти на, јед ни из за ви сти и сва ђе, а 

јед ни од до бре во ље Хри ста про по ви је-
да ју. ината
16. Та ко ови упр кос Хри сту об ја вљу ју 

не чи сто, ми сле ћи да ће на ни је ти жа лост 
мо ји јем око ви ма;
17. А ови из љу ба ви, зна ју ћи да за 

одбра ну Је ван ђе ља ле жим у там ни ци.
18. Шта да кле? Би ло ка ко му дра го, дво-

ли че њем или исти ном, Хри стос се про по-
ви је да; и за то се ра ду јем, а и ра до ва ћу се;
19. Јер знам да ће ми се ово зби ти на спа-

се ни је ва шом мо ли твом и по мо ћу Ду ха 
Ису са Хри ста.
20. Као што че кам и на дам се да се ни у 

че му не ћу по сти дје ти, не го да ће се и сад 
као сваг да са сва ком сло бо дом Хри стос 
ве ли ча ти у ти је лу мо је му, би ло жи во том 
или смр ћу.
21. Јер је ме ни жи вот Хри стос, а смрт 

до би так.
22. А кад ми жи вље ње у ти је лу плод до-

но си, то не знам шта ћу иза бра ти.

23. *А обо је ми је ми ло, има ју ћи же љу 
оти ћи и с Хри стом би ти, ко је би мно го 
бо ље би ло; *2.Кор. 5,8.
24. Али оста ти у ти је лу по треб ни је је вас 

ра ди.
25. И ово знам ја мач но да ћу би ти и 

оста ти код сви ју вас на ваш на пре дак и 
ра дост вје ре, сигурно
26. Да хва ла ва ша мно ме из о би лу је у 

Хри сту Ису су, кад вам опет до ђем.
27. Са мо жи ви те као што се при сто ји Је-

ван ђе љу Хри сто ву, да вас ви дим кад до-
ђем или ако вам не до ђем да чу јем за вас 
да сто ји те у јед но ме ду ху и јед но ду шно 
бо ри те се за вје ру Је ван ђе ља,
28. И ни у чем да се не пла ши те од про-

тив ни ка; ко је је њи ма знак по ги бли, а 
ва ма спа се ни ја, и то од Бо га;
29. Јер се ва ма да ро ва Хри ста ра ди не са мо 

да Га вје ру је те не го и да стра да те за Њ,
30. Има ју ћи ону исту *бор бу ка к ву у ме ни 

ви дје сте и сад чу је те за ме не. *Кол. 2,1.

Слагати се, бити понизан као Христос 
и имати хришћанску озбиљност. 

Препоручивање Тимотија 
и Епафродита.

2.Ако има, да кле, ко је по у че ње у 
*Хри сту, или ако има ко ја утје ха 

љу ба ви, ако има ко ја за јед ни ца Ду ха, ако 
има ко је ср це жа ло сти во и ми лост,

*2.Кор. 13,13.
2. Ис пу ни те мо ју ра дост, да јед но ми-

сли те, јед ну љу бав има те, је д но ду шни и 
је д но ми сле ни:
3. Ни шта не чи ни те упр кос или за пра-

зну сла ву; не го по ни зно шћу чи ни те је дан 
дру го га ве ћим од се бе.
4. Не гле дај те сва ки за сво је, не го и за 

дру ги јех. брините се само за себе
5. Јер ово да се ми сли ме ђу ва ма што је и 

у Хри сту Ису су,
6. Ко ји, *ако је и био у об лич ју Бо жи је му, 

ни је се оти мао да се ис по ре ди с Бо гом;
*Јован 1,1.2; 17,5.

7. Не го је по ни зио сам Се бе узев ши об-
лич је слу ге, по став ши као и дру ги љу ди и 
на очи на ђе се као чо вјек,
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8. По ни зио је сам Се бе *по став ши по-
слу шан до са ме смр ти, а смр ти кр сто ве.

*Јевр. 5,8; 12,2.
9. За то и Бог Ње га *по ви си, и да ро ва Му 

име ко је је ве ће од сва ко га име на.
*Дјела 2,33.

10. Да се у име Ису со во по кло ни сва ко 
ко ље но они јех ко ји су на Не бу и на зе мљи 
и под зе мљом;
11. И сва ки је зик да при зна да је Го спод 

Исус Хри стос на сла ву Бо га Оца.
12. Та ко, љу ба зни мо ји, као што ме 

сваг да слу ша сте, не са мо кад сам код вас, 
не го и сад мно го већ ма кад ни је сам код 
вас, гра ди те спа се ни је сво је са стра хом и 
дрх та њем.
13. Јер је Бог што чи ни у ва ма да хо ће те и 

учи ни те као што Му је угод но.
14. Све чи ни те без *ви ке и пре ми шља ња,

роптања  *1. Пет. 4,9.
15. Да бу де те пра ви и ци је ли, дје ца Бо-

жи ја без ма не усред ро да не ва ља ло га и 
по ква ре но га, у ко је му сви је тли те као ви-
дје ла на сви је ту,
16. При др жа ва ју ћи се ри јечи жи во та, на 

мо ју хва лу за дан Хри стов, да ми не бу де 
уза луд тр ча ње и труд.
17. Но ако и жр тво ван бу дем на жр тву и 

слу жбу вје ре ва ше, ра ду јем се, и ра ду јем 
се с ва ма сви ма.
18. Та ко и ви ра дуј те се и бу ди те са мном 

ра до сни.
19. А на дам се у Го спо да Ису са да ћу 

ско ро по сла ти к ва ма Ти мо ти ја, да се и ја 
раз ве се лим ра за брав ши ка ко сте ви.
20. Јер ни јед но га не мам јед на ке ми сли са 

со бом ко ји се упра во бри не за вас.
21. Јер сви тра же што је њи хо во, а не што 

је Хри ста Ису са.
22. А ње го во по ште ње по зна је те, јер 

као ди је те оцу са мном је по слу жио у 
Је ван ђе љу.
23. Ње га, да кле, на дам се да ћу по сла ти 

од мах ка ко раз бе рем шта је за ме не.
24. А на дам се у Го спо да да ћу и сам ско ро 

до ћи к ва ма.
25. Али на ђох за по треб но да по шљем к 

ва ма бра та *Епа фро ди та, сво је га по ма-

га ча и дру га ра у во је ва њу, а ва ше га по сла-
ни ка и слу гу мо је по тре бе; *Фил. 4,18.
26. Јер же ља ше од ср ца вас све да ви ди, и 

жа ља ше што сте чу ли да је бо ло вао.
27. Јер бје ше бо ле стан до смр ти; но Бог 

по ми ло ва га, не са мо ње га, не го и ме не, да 
ми не до ђе жа лост на жа лост.
28. За то га по слах ско ри је, да се об ра ду је те 

кад га опет ви ди те, и ме ни да олак ша ма ло.
29. При ми те га, да кле, у *Го спо ду са сва-

ком ра до сти, и та к ве по штуј те; *Рим. 16,2.
30. Јер за дје ло Хри сто во до ђе до са ме 

смр ти, не ма рив ши за свој жи вот да на-
кна ди у слу жби мо јој што вас не мам.

Треба се чувати рђавих посленика. 
Врло је значајно познавање Исуса Христа 

и оправдање вјером. Треба 
тежити небеском дару.

3.А да ље, бра ћо мо ја, ра дуј те се у Го-
спо ду. Јер свејед но да вам пи шем 

ме ни ни је до сад но, а ва ма је по треб но.
2. Чу вај те се па са, чу вај те се зли јех по сле-

ни ка, чу вај те се си је че ња, лажног обрезања
3. Јер ми смо об ре за ње ко ји Ду хом Бо гу 

слу жи мо и хва ли мо се Хри стом Ису сом, 
а не узда мо се у ти је ло.
4. Прем да бих се и ја мо гао узда ти у ти-

је ло. Ако ко дру ги ми сли да се мо же 
узда ти у ти је ло, ја још већ ма,
5. Ко ји сам об ре зан осми дан, од ро да 

Изра и ље ва, ко ље на Ве ни ја ми но ва, Је вре-
јин од Је вре ја, по за ко ну фа ри сеј.
6. По рев но сти го них цр кву Бо жи ју, по 

прав ди за кон ској бих без ма не.
7. Но што ми бје ше до би так оно при мих 

за ште ту Хри ста ра ди.
8. Јер све др жим за ште ту пре ма пре ва-

жно ме по зна њу Хри ста Ису са Го спо да 
сво је га, ко је га ра ди све оста вих, и др жим 
све да су три це, са мо да Хри ста до би јем,
9. И да се на ђем у Ње му, не има ју ћи сво је 

прав де ко ја је од За ко на, не го ко ја је од 
вје ре у Ису са Хри ста, прав ду ко ја је од 
Бо га у вје ри;
10. Да по знам Ње га и си лу вас кр се ни ја 

Ње го ва и за јед ни цу Ње го ви јех му ка, да 
бу дем на лик на смрт Ње го ву,
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11. Да бих ка ко до сти гао у *вас кр се ни је 
мр тви јех; *Лу ка 20,35.
12. Не као да већ до сти гох или се већ са-

вр ших, не го тје рам не бих ли до сти гао 
као што ме до сти же Хри стос Исус.
13. Бра ћо, ја још не ми слим да сам до сти-

гао; јед но пак ве лим: Што је остраг за бо-
ра вљам, а за они јем што је на при јед се-
жем се,
14. И тр чим к би ље зи, к да ру гор ње га 

зва ња Бо жи је га у *Хри сту Ису су. *Је вр. 3,1.
15. Ко ји смо год, да кле, са вр ше ни ова ко 

да ми сли мо; ако ли што дру го ми сли те, и 
ово ће вам Бог от кри ти.
16. Али шта до сти го смо у оно ме јед-

на ко да ми сли мо, и по оно ме пра ви лу 
да жи ви мо.
17. Угле дај те се на ме не, бра ћо, и гле дај те 

на оне ко ји та ко жи ве као што нас има те 
за углед.
18. Јер мно ги хо де, за ко је вам мно го пу та 

го во рих, а сад и пла чу ћи го во рим, као о 
не  при ја те љима кр ста Хри сто ва;
19. Ко ји ма је свр ше так по ги бао, ко ји ма 

је Бог тр бух, и сла ва у сра му њи хо ву, ко ји 
зе маљ ски ми сле.
20. Јер је на ше жи вље ње на не бе си ма, от-

ку да и Спа си те ља оче ку је мо *Го спо да сво-
је га †Ису са Хри ста,

домовина  *1.Кор. 1,7. †1.Сол. 1,10.
21. Ко ји ће пре о бра зи ти на ше по ни же но 

ти је ло да бу де јед на ко ти је лу сла ве Ње го-
 ве, по си ли да мо же све се би по ко ри ти.

Позив на јединство, радовање у
Господу, молитву и свако добро. 

Захвалност апостолова на 
доброчинствима која су му учинили 
Филибљани. Закључак и благослов.

4.За то, бра ћо мо ја љу ба зна и по же-
ље на, ра до сти и ви јен че мој, та ко 

стој те у *Го спо ду, љу ба зни. *2.Кор. 1,14.
2. Ево ди ју мо лим, и Син ти хи ју мо лим да 

јед но ми сле у Го спо ду.
3. Да, мо лим и те бе, дру же пра ви, по-

ма жи њи ма ко је се у Је ван ђе љу тру ди ше 
са мном, и Кли мен том, и с оста ли ма по-

ма га чи ма мо ји ма, ко ји јех су име на у 
Књи зи жи во та.
4. Ра дуј те се сваг да у Го спо ду, и опет ве-

лим: Ра дуј те се.
5. Кро тост ва ша да бу де по зна та сви јем 

љу ди ма. благост
6. Го спод је бли зу. Не бри ни те се ни за 

што не го у све му мо ли твом и мо ље њем са 
за хва љи ва њем да се ја вља ју Бо гу иска ња 
ва ша.
7. И мир Бо жиј, ко ји пре ва зи ла зи сва ки 

ум, да са чу ва ср ца ва ша и ми сли ва ше у 
Го спо ду Ису су.
8. А да ље, бра ћо мо ја, што је год исти-

ни то, што је год по ште но, што је год пра-
вед но, што је год пре чи сто, што је год 
пре љу ба зно, што је год слав но, и још ако 
има ко ја до бро дје тељ, и ако има ко ја по-
хва ла, то ми сли те. врлина
9. Што и на у чи сте, и при ми сте, и чу сте, и 

ви дје сте у ме ни, оно чи ни те, и Бог ми ра 
би ће с ва ма.
10. Об ра до вах се пак вр ло у Го спо ду што 

се опет опо ме ну сте ста ра ти се за ме не; 
као што се и ста ра сте, али се не згод ни јем 
вре ме ном за др жа сте. нисте имали прилике
11. Не го во рим због не до стат ка, јер 

се ја *на ви кох би ти до во љан они јем у 
че му сам. оскудице  *1.Тим. 6,6.
12. Знам се и по ни зи ти, знам и из о би-

ло ва ти; у све му и сва ко ја ко на ви кох, и 
сит би ти, и гла до ва ти, и из о би ло ва ти, и 
не ма ти.
13. Све мо гу у Ису су Хри сту, ко ји ми 

моћ да је.
14. Али до бро учи ни сте што се при ми-

сте мо је не во ље. подијелисте моју невољу
15. А зна те и ви, Фи ли бља ни, да од по-

чет ка Је ван ђе ља, кад изи ђох из Ма ке до-
ни је, *ни јед на ми Цр ква не при ста у ствар 
да ва ња и узи ма ња осим вас јед ни јех;

*2.Кор. 11,9.
16. Јер и у Со лун и јед ном и дру гом по-

сла сте ми за по тре бу мо ју.
17. Не као да тра жим да ра, не го тра жим 

пло да ко ји се мно жи на ко рист ва шу.
18. А ја сам при мио све и имам из о би ла. 

Ис пу нио сам се при мив ши од *Епа фро-
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ди та што сте ми по сла ли, слат ки ми рис, 
при лог при ја тан, уго дан Бо гу. *Фил. 2,25.
19. А Бог мој да ис пу ни сва ку по тре бу 

ва шу по бо гат ству сво је му у сла ви, у Хри-
сту Ису су.
20. А Бо гу и Оцу на ше му сла ва ва ви јек 

ви је ка. Амин.

21. По здра ви те сва ко га све тог у Хри сту 
Ису су. По здра вља ју вас бра ћа што су са 
мном.
22. По здра вља ју вас сви све ти, а осо би то 

ко ји су из до ма ће са ре ва.
23. Бла го дат Го спо да на ше га Ису са Хри-

ста са сви ма ва ма. Амин.

КОЛОШАНИ МА ПО СЛА НИ ЦА
СВЕ ТОГА АПО СТО ЛА ПА ВЛА

Захвалност Богу и молитва због 
вјере Колошана. Слава Христова и 

Његова јеванђеља.

1.Од Па вла, по во љи Бо жи јој апо-
сто ла Ису са Хри ста и бра та 

Ти мо ти ја,
2. Све ти ма ко ји су у Ко ло си  и вјер ној 

бра ћи у Хри сту Ису су: Бла го дат вам и 
мир од Бо га Оца на ше га и Го спо да Ису са 
Хри ста.
3. За хва љу је мо Бо гу и Оцу Го спо да сво-

је га Ису са Хри ста, мо ле ћи се сваг да за вас,
4. Чув ши вје ру ва шу у Хри ста Ису са, и 

љу бав ко ју има те к сви ма све ти ма,
5. За над оста вље ни ва ма на не бе си ма, за 

ко ји на при јед чу сте у ри је чи исти не Је-
ван ђе ља,
6. Ко је је у ва ма, као и у све му сви је ту, и 

плод но је и ра сте, као и у ва ма, од оно га 
да на ка ко чу сте и ра зу мје сте бла го дат Бо-
жи ју у исти ни,
7. Као што и до зна сте од Епа фра са, љу ба-

зно га на шег дру га ра у слу же њу, ко ји је за 
вас вјер ни слу га Хри стов, сарадника
8. Ко ји нам и ја ви ва шу љу бав у Ду ху.
9. То га ра ди и ми од оно га да на ка ко чу-

смо не пре ста је мо за вас мо ли ти се Бо гу 
и иска ти да се ис пу ни те по зна њем во ље 
Ње го ве у сва кој пре му дро сти и ра зу му 
ду хов но ме,
10. Да жи ви те при стој но Бо гу на сва ко уга-

ђа ње и у сва ко ме до бром дје лу да бу де те 
плод ни, и да ра сте те у по зна њу Бо жи је му,

11. Ја ча ју ћи сва ком сна гом по си ли сла ве 
Ње го ве, и у сва ком тр пље њу и ду гом под-
но ше њу с ра до шћу; стрпљењу
12. За хва љу ју ћи Бо гу и Оцу, ко ји нас 

при зва у ди јел *на сљед ства све ти јех у 
ви дје лу; *Еф. 1,11.
13. Ко ји нас из ба ви од вла сти там не, и 

пре мје сти нас у *цар ство Си на љу ба ви 
сво је, *2.Пе тр. 1,11.  Љубљеног
14. У ко ме има мо из ба вље ње кр вљу Ње-

го вом и опро ште ње гри је ха; искупљење
15. Ко ји је об лич је Бо га што се не ви ди, 

ко ји је ро ђен при је сва ке тва ри.
Прворођени

16. Јер кроз Ње га би са зда но све што је 
на *не бу и што је на зе мљи, што се ви ди и 
што се не ви ди, би ли при је сто ли или го-
спод ства или по гла вар ства, или вла сти: 
Све се кро за Њ и за Њ са зда. *1.Пе тр. 3,22.
17. И Он је при је све га, и све је у Ње му.
18. И Он је гла ва ти је лу Цр кве, ко ји је 

По че так и Пр во ро ђе ни из мр тви јех, да 
бу де Он у све му пр ви;
19. Јер би во ља Очи на да се у Њ усе ли сва 

пу ни на,
20. И кро за Њ да при ми ри све са со бом, 

уми рив ши кр вљу кр ста Ње го ва, кроза Њ 
све, би ло на зе мљи или на не бу.
21. И вас *ко ји сте не кад би ли од лу-

че ни и не при ја те љи кроз по ми сли у зли-
јем дје ли ма, *Еф. 2,12.  отуђени
22. А сад вас при ми ри у ти је лу ме са Ње-

го ва смр ћу Ње го вом, да вас све те и без 
ма не и без кри ви це из ве де пре да Се;
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23. Ако са мо оста не те у вје ри уте ме ље ни 
и твр ди, и не  одвраћајући се од на де у Је-
ван ђе ље, ко је чу сте, ко је је про по ви је да но 
свој тва ри под не бом, ко је му ја Па вле по-
ста дох слу га.
24. Сад се ра ду јем у сво је му стра да њу 

за вас, и до вр шавам не до ста так не во ља 
Хри сто ви јех на ти је лу сво је му за ти је ло 
Ње го во ко је је Цр ква,
25. Ко јој ја по ста дох слу га по на ред би 

Бо жи јој ко ја ми је да та ме ђу ва ма да ис пу-
ним ри јеч Бо жи ју, одлуци
26. Тај ну ко ја је би ла са кри ве на од *по-

ста ња сви је та и на ра шта ја, а сад се ја ви 
све ти ма Ње го ви јем, *Рим. 16,25.
27. Ко ји ма Бог на у ми по ка за ти ка ко је бо-

га та сла ва тај не ове ме ђу не зна бо шци ма, 
ко ја је Хри стос у ва ма, *Нада сла ве;

*1. Тим. 1,1.
28. Ко је га ми про по ви је да мо свје ту ју ћи 

сва ко га чо вје ка, и уче ћи сва кој пре му-
дро сти, да по ка же мо сва ко га чо вје ка са-
вр ше на у Хри сту Ису су.
29. За што се и тру дим и бо рим по Ње го-

вој мо ћи ко ја у ме ни сил но чи ни.

Треба чврсто стајати уз Исуса Христа, 
једини Извор живота, и не поводити 

се за лажнијем учењем.

2.Хо ћу, да кле, да ви зна те ко ли ку 
бор бу имам за вас и за оне што 

су у Ла о ди ки ји и у Је ра по љу, и за све ко ји 
не ви дје ше ли ца мо је га у ти је лу,
2. Да се утје ше ср ца њи хо ва, и да се 
стег ну у љу ба ви, и у сва ко ме бо гат ству 

пу но га ра зу ма, на по зна ње тај не Бо га и 
Оца и Хри ста, уједине
3. У ко јој је све бла го пре му дро сти и ра-

зу ма са кри ве но. знања
4. А ово го во рим, да вас ни ко не пре ва ри 

слат ки јем ри је чи ма.
5. Јер ако ти је лом и ни је сам код вас, али 

сам ду хом с ва ма, ра ду ју ћи се и ви де ћи 
ваш ред и твр ђу ва ше вје ре у Хри ста.
6. Ка ко, да кле, при ми сте Хри ста Ису са 

Го спо да она ко жи ви те у Ње му,
7. Уко ри је ње ни и на зи да ни у Ње му и 

утвр ђе ни вје ром као што на у чи сте, из о-
би лу ју ћи у њој за хвал но шћу.

8. Бра ћо, чу вај те се да вас ко не за ро би 
фи ло зо фи јом и пра зном при је ва ром, по 
ка зи ва њу чо вје чи је му, по на у ци сви је та, 
а не по Хри сту.
9. Јер у Ње му жи ви сва ка пу ни на Бо жан-

ства тје ле сно.
10. И да бу де те ис пу ње ни у Ње му, ко ји је 

Гла ва сва ко ме по гла вар ству и вла сти;
11. У ко ме и об ре за ни бија сте об ре за  њем 

не ру ко тво ре ни јем, од ба цив ши ти је ло гри -
је  ха ме сни јех об ре за њем Хри сто ви јем;
12. За ко пав ши се с Њим кр ште њем, у ко-

је му с Њим и ус та сте вје ром у си лу Бо га 
ко ји Га вас кр сну из мр тви јех.
13. И вас ко ји сте би ли мр тви у гри је си ма 

и у нео бре за њу ти је ла сво је га, ожи вљео је 
с Њим, по кло нив ши нам све гри је хе,

опростивши
14. И из бри сав ши пи смо уред бе ко ја 

бје ше про тив нас, и то узев ши са сри је де 
при ко ва га на кр сту;
15. И сву кав ши по гла вар ства и вла сти 

из ве де их на углед сло бод но, и по би је ди 
их на ње му. јавно осрамотио
16. Да вас, да кле, ни ко не осу ђу је за је ло 

или за пи ће, или за ка кав пра зник, или за 
мла ди не, или за су бо те;
17. Ко је је све би ло сјен оно га што шћа ше 

да до ђе, и ти је ло је Хри сто во.
18. Ни ко да вас не ва ра, по сво јој во љи 

иза бра ном по ни зно шћу и слу жбом ан-
ђе ла, ис тра жу ју ћи и што не ви дје, и уза-
луд на ди ма ју ћи се умом ти је ла сво је га,

култом
19. А не др же ћи се Гла ве, из ко је је све 

Ти је ло с по мо ћу згла ва ка и све за са ста-
вље но, и ра сте за раст Бо жиј.
20. Ако, да кле, умри је сте с Хри стом сти-

хи ја ма сви је та, за што се као жи ве ћи у 
сви је ту пре пи ре те: начелима
21. Не до хва ти се, не оку си, не опи пај; 

ко је је све на по ги бао оно ме ко ји чи ни,
22. По за по ви је сти ма и на у ка ма људ-

ски ма?
23. Ко је је са мо по ри је чи пре му дрост са-

мо вољ но иза бра не слу жбе и по ни зно сти 
и не ште ђе ња ти је ла, не за част ка кву, за 
задо во љење ти је ла. изнуривања



– 209 –

КОЛОШАНИМА ПОСЛАНИЦА,  ГЛ.  3. 4.

Треба мислити на оно што је 
небеско и ходити у Христу. 

Хришћани у дому.

3.Ако, да кле, вас кр сну сте с Хри-
стом, тра жи те оно што је го ре 

гдје Хри стос сје ди с де сне стра не Бо гу.
2. Ми сли те о оно ме што је го ре, а не што 

је на зе мљи.
3. Јер умри је сте, и ваш је жи вот са кри-

вен с Хри стом у Бо гу.
4. А кад се ја ви Хри стос, Жи вот ваш, 

он да ће те се и ви с Њи ме ја ви ти у сла ви.
5. По мо ри те, да кле, уде сво је ко ји су на 

зе мљи: Блуд, не чи сто ту, сласт, злу же љу и 
ла ком ство, ко је је идо ло по клон ство;
6. За ко је иде гњев Бо жиј на си но ве про-

ти вље ња;
7. У ко ји ма и ви не гда хо ђа сте кад жи-

вља сте ме ђу њи ма.
8. А сад од ба ци те и ви то све: Гњев, љу-

ти ну, па кост, ху ље ње, сра мот не ри је чи из 
уста сво ји јех.
9. Не ла жи те је дан на дру го га; сву ци те 

ста ро га чо вје ка с дје ли ма ње го ви јем,
10. И обу ци те но во га, ко ји се об на вља 

за по зна ње, по об лич ју Оно га ко ји га је 
са здао:
11. Гдје не ма *Гр ка ни Је вре ји на, об ре-

за ња ни †нео бре за ња, варвара ни Ски та, 
ро ба ни сло бод ња ка, не го све и у све му 
Хри стос. *Гал. 3,28. †1.Кор. 7,19.
12. Обу ци те се, да кле, као иза бра ни Бо-

жи ји, све ти и љу ба зни, у ср дач ну *ми лост, 
до бро ту, по ни зност, кро тост, и тр пље ње,

*Гал. 5,22.
13. Сно се ћи је дан дру го га, и опра шта-

ју ћи је дан дру го ме ако има ко ту жбу на 
ко га, као што је и Хри стос ва ма опро стио 
та ко и ви.
14. А сврх све га то га обу ци те се у љу бав, 

ко ја је све за са вр шен ства.
15. И мир Бо жиј да вла да у ср ци ма ва-

ши ма, на ко ји сте и по зва ни у јед ном ти-
је лу, и за хвал ни бу ди те.
16. Ри јеч Хри сто ва да се бо га то усе ли 

ме ђу вас, у сва кој пре му дро сти уче ћи и 
свје ту ју ћи са ми се бе са псал ми ма и по ја-

њем и пје сма ма *ду хов ни јем, у †бла го да ти 
пје ва ју ћи у ср ци ма сво ји ма ‡Го спо ду.

*Еф. 5,19. †Кол. 4,6. ‡Јер. 15,16.
17. И све што год чи ни те ри јеч ју или 

дје лом, све чи ни те у име *Го спо да Ису са 
Хри ста хва ле ћи Бо га и Оца кро за Њ.

*Еф. 5,20.
18. Же не, слу шај те сво је му же ве као што 

тре ба у Го спо ду.
19. Му же ви, љу би те же не сво је и не ср-

ди те се на њих. будите груби
20. Дје цо, слу шај те ро ди те ље сво је у сва-

че му; јер је ово угод но Го спо ду.
21. Оце ви, не раз дра жуј те *дје це сво је, 

да не гу бе во ље. не чините огорченом  *Еф. 6,4.
22. Слу ге, слу шај те у све му (сво је) тје-

ле сне го спо да ре, не са мо пред очи ма ра-
де ћи као да љу ди ма уга ђа те, не го у про-
сто ти ср ца, бо је ћи се Бо га, робови
23. И све што год чи ни те, од ср ца чи ни те 

као *Го спо ду, а не као љу ди ма; *Кол. 3,17.
24. Зна ју ћи да ће те од Го спо да при ми ти 

пла ту на сљед ства; јер Го спо ду Хри сту 
слу жи те.
25. А ко ји скри ви при ми ће што је скри-

вио: И не ма гле да ња ко је ко.

Молити се Богу и за апостоле и за 
хришћанску мудрост у ријечима и 

дјелима. Поздрави и завршетак.

4.Го спо да ри, прав ду и јед на кост 
чи    ни те слу га ма зна ју ћи да и ви 

има те Го спо да ра на *не бе си ма.
робовима  *Еф. 6,9.

2. Да вам се не до са ди мо ли тва; и стра-
жи те у њој са за хва љи ва њем,
3. Мо ле ћи се и за нас ујед но да нам Бог 

отво ри вра та ри је чи, да про по ви је да мо 
тај ну Хри сто ву, за ко ју сам и све зан,
4. Да је ја вим као што ми тре ба го во ри ти.
5. Му дро жи ви те пре ма они ма ко ји су 

на по љу, па зе ћи на ври је ме.
6. Ри јеч ва ша да би ва сваг да у бла го да ти, 

со љу за чи ње на, да зна те ка ко вам сва ко ме 
тре ба од го ва ра ти.
7. За ме не ка за ће вам све Ти хик љу ба зни 

брат и вјер ни слу га и дру гар у Го спо ду,
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8. Ко је га по слах к ва ма за то исто да ра-
збе ре ка ко сте ви, и да утје ши ср ца ва ша,
9. С Они си мом вјер ни јем и љу ба зни јем 

бра том на ши јем, ко ји је од вас. Они ће 
вам све ка за ти ка ко је ов дје.
10. По здра вља вас *Ари старх, ко ји је са 

мном у су жањ ству, и †Мар ко не ћак Вар-
на вин, за ко је га при ми сте за по ви је сти, 
ако до ђе к ва ма, при ми те га;

*Дје ла 20,4. †Дје ла 15,37.
11. И Исус про зва ни Јуст, ко ји су из об-

ре за ња. Ово су је ди ни мо ји по ма га чи у 
цар ству Бо жи је му ко ји ми бјеху утје ха.
12. По здра вља вас Епа фрас, ко ји је од вас, 

слу га Ису са Хри ста; он се јед на ко тру ди 
за вас у мо ли тва ма да бу де те са вр ше ни и 
ис пу ње ни сва ком во љом Бо жи јом.

13. Јер ја свје до чим за ње га да има ве ли ку 
рев ност и бри гу за вас и за оне ко ји су у 
Ла о ди ки ји и у Је ра по љу.
14. По здра вља вас *Лу ка, ље кар љу ба зни, 

и Ди мас. *Фи лим. 23.
15. По здра ви те бра ћу у Ла о ди ки ји, и 

Ним фа на и до ма шњу Цр кву ње го ву.
16. И кад се ова по сла ни ца про чи та код 

вас, учи ни те да се про чи та и у Ла о ди киј-
ској цр кви, и ону која је пи са на у Ла о ди-
ки ји да и ви про чи та те.
17. И ка жи те Ар хи пу: Гле дај на слу жбу 

ко ју си при мио у Го спо ду да је до вр шиш.
18. По здрав мо јом ру ком Па вло вом. 

Опо ми њи те се мо ји јех око ва. Бла го дат са 
сви ма ва ма. Амин.

СОЛУЊАНИ МА ПО СЛА НИ ЦА ПРВА
СВЕ ТОГА АПО СТО ЛА ПА ВЛА

Захвалност Богу за благословен 
пријем Јеванђеља у Солуну.

1.Од *Па вла и †Сил ва на и Ти мо ти ја 
Цр кви со лун ској у Бо гу Оцу и 

Го спо ду Ису су Хри сту: Бла го дат вам и 
мир (од Бо га Оца на ше га и Го спо да Ису са 
Хри ста). *2.Сол. 1,1. †1.Пе тр. 5,12.
2. За хва љу је мо Бо гу сваг да за све вас спо-

ми њу ћи вас у мо ли тва ма сво ји ма,
3. И спо ми њу ћи без пре стан ка ва ше дје ло 

вје ре, и труд љу ба ви, и тр пље ње и на ду у 
Го спо да на ше га Ису са Хри ста, пред Бо гом 
и Оцем на ши јем,
4. Зна ју ћи, бра ћо љу ба зна, од Бо га из бор 

ваш.
5. Јер Је ван ђе ље на ше не би к ва ма са мо у 

ри је чи не го и у си ли и у Ду ху Све то ме, и 
у ве ли ком при зна њу, као што зна те ка к ви 
би смо ме ђу ва ма вас ра ди.
6. И ви се угле да сте на нас и на Го спо да 

при мив ши Ри јеч у ве ли кој не во љи с ра-
до шћу Ду ха Све то га,
7. Та ко да по ста до сте углед сви ма ко ји 

вје ру ју у Ма ке до ни ји и у Аха ји. примјер

8. Јер од вас одјекну ри јеч Го спод ња не 
са мо у Ма ке до ни ји и Аха ји, не го и у сва ко 
мје сто изи ђе вје ра ва ша у Бо га та ко да 
нам ни је потребно што го во ри ти.
9. Јер они об зна њу ју за вас ка кав ула зак 

има смо к ва ма, и ка ко се обра ти сте Бо гу 
од идо ла, да слу жи те Бо гу жи ву и исти ну,
10. И да че ка те Си на Ње го ва с *не бе са ко -

је га вас кр се из мр тви јех, †Ису са, ко ји нас 
из ба вља од гње ва ко ји ће до ћи.

*2.Пе тр. 3,12. †Фил. 3,20.

Апостол говори браћи о својем чистом 
владању међу њима, захваљује Богу 
на њиховој постојаности у вјери и 
са чежњом жели да их опет види.

2.Јер са ми зна те, бра ћо, ула зак наш к 
ва ма да не би уза луд;

2. Не го по стра дав ши при је и осра мо ће ни 
бејасмо, као што зна те, у *Фи ли би, †осло-
бо ди смо се у Бо гу сво је му ка зи ва ти ва ма 
Је ван ђе ље Бо жи је с ве ли ком бор бом.

*Дјела 16,22. †Дјела 17,2.
3. Јер утје ха на ша ни је од при је ва ре, ни 

од не чи сто те, ни у лу кав ству;
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4. Не го ка ко нас оку ша Бог да смо вјер ни 
да при ми мо Је ван ђе ље, та ко го во ри мо, 
не као љу ди ма уга ђа ју ћи не го, Бо гу ко ји 
ку ша ср ца на ша.
5. Јер ниг да из ла ска ња не го во ри смо к 

ва ма, као што зна те, ни ти из узро ка ла-
ком ства: Бог је Свје док;
6. Ни ти тра же ћи од љу ди сла ве, ни од 

вас, ни од дру ги јех.
7. Мо гли смо вам би ти на до са ду, као Хри-

сто ви апо сто ли; али бејасмо крот ки ме ђу 
ва ма, као што до ји ља ње гу је сво ју дје цу.
8. Та ко смо вас ра до има ли да смо го то ви 

би ли да ти вам не са мо Је ван ђе ље Бо жи је, 
не го и ду ше сво је, јер сте нам оми ље ли.
9. Јер пам ти те, бра ћо, труд наш и по сао: 

Јер дан и ноћ ра де ћи да не до са ди мо ни-
јед но ме од вас, про по ви је да смо вам Је-
ван ђе ље Бо жи је.
10. Ви сте свје до ци и Бог ка ко све ти и 

пра вед ни и без кри ви це би смо ва ма ко ји 
вје ру је те,
11. Као што зна те да сва ко га од вас као 

отац дје цу сво ју,
12. Мо ли смо и утје ша ва смо, и свје до чи-

смо вам да жи ви те као што се при сто ји 
Бо гу, ко ји вас је при звао у сво је цар ство 
и сла ву. достојно
13. То га ра ди и ми за хва љу је мо Бо гу без 

пре стан ка што ви при мив ши од нас *ри-
јеч чу ве ња Бо жи је га при ми сте не као 
ри јеч чо вје чи ју, не го, као што за и ста јест, 
ри јеч Бо жи ју, ко ја и чи ни у ва ма ко ји 
вје ру је те. *Лу ка 5,1.  проповиједања  дјелује
14. Јер ви, бра ћо, про ђо сте као цр кве Бо-

жи је ко је су у Ју де ји у Хри сту Ису су; јер 
та ко и ви по стра да сте од сво је га ро да као 
и они од *Је вре ја, *Дје ла 17,5.
15. Ко ји уби ше и Го спо да Ису са и *про-

ро ке Ње го ве, и ко ји нас ис тје ра ше, и 
Бо гу не уго ди ше, и ко ји се сви јем љу-
ди ма про ти ве, *Мат. 5,12.  прогонише
16. И за бра њу ју нам ка зи ва ти не зна-

бо шци ма да се спа су; да ис пу не гри је хе 
сво је сваг да; али на по сљет ку до ђе гњев 
на њих.
17. А ми, бра ћо, оси ро тјев ши за ва ма не ко 

ври је ме ли цем а не ср цем, већ ма хи та смо 
да ви ди мо ли це ва ше с ве ли ком же љом.

18. За то шћа ди ја смо да до ђе мо к ва ма, 
ја Па вле јед ном и дру гом, и за бра ни нам 
со то на.
19. Јер ко је наш над или ра дост, или ви-

је нац сла ве? Ни је сте ли и ви пред Го спо-
дом на ши јем Ису сом Хри стом о Ње го ву 
до ла ску?
20. Јер сте ви на ша сла ва и ра дост.

Радост због добријех гласова 
које је Тимотије донио. 

Усрдна молитва за Цркву.

3.За то не мо гу ћи ви ше тр пље ти *на-
у ми смо са ми оста ти у Ати ни,

*Дјела 17,15.
2. И по сла смо Ти мо ти ја, бра та сво је га и 

слу гу Бо жи је га, и по ма га ча сво је га у Је-
ван ђе љу Хри сто ву, да вас утвр ди и утје ши 
у вје ри ва шој;
3. Да се ни ко не сме те у ови јем не во ља ма; 

јер са ми зна те да смо на то од ре ђе ни.
4. Јер кад би ја смо код вас ка за смо вам 

на при јед да ће мо па да ти у не во ље, што и 
би, и зна те.
5. То га ра ди и ја не мо гу ћи ви ше тр пље ти 

по слах да по знам вје ру ва шу, да вас ка ко 
не ис ку ша ку шач, и да уза луд не бу де труд 
наш.
6. А сад кад до ђе Ти мо ти је к на ма од вас 

и ја ви нам ва шу вје ру и љу бав, и да има те 
до бар спо мен о на ма сваг да, же ле ћи нас 
ви дје ти, као и ми вас,
7. За то се утје ши смо, бра ћо, ва ма у сва кој 

жа ло сти и не во љи сво јој ва шом вје ром;
8. Јер смо ми сад жи ви, кад ви сто ји те у 

Го спо ду.
9. Јер ка кву хва лу мо же мо да ти Бо гу за 

вас, за сва ку ра дост, ко јом се ра ду је мо 
због вас пред Бо гом сво ји јем?
10. Дан и ноћ мо ли мо се Бо гу пре и зо-

бил но да ви ди мо ли це ва ше, и да ис пу-
ни мо не до ста так вје ре ва ше.
11. А сам Бог и Отац наш и Го спод наш 

Исус Хри стос да упра ви пут наш к ва ма.
12. А вас Го спод да умно жи, и да има те 

из о бил ну љу бав је дан према дру го ме и к 
сви ма, као и ми к ва ма.
13. *Да би се утвр ди ла ср ца ва ша без 

кри ви це у све ти њи пред Бо гом и Оцем 
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на ши јем, за до ла зак Го спо да на ше га Ису-
 са Хри ста са сви ма све ти ма Ње го ви јем. 
Амин. *Фил. 1,10.  светости

Живјети у свјетлости. 
Наша нада за умрле.

4.Да ље, бра ћо, мо ли мо вас и свје-
ту је мо у Хри сту Ису су, као што 

при ми сте од нас, ка ко вам тре ба жи вље ти 
и уга ђа ти Бо гу, као што жи ви те, да би ва те 
све из о бил ни ји. напреднији
2. Јер зна те ка кве вам за по ви је сти да до-

смо кроз Го спо да Ису са.
3. Јер је ово во ља Бо жи ја, све тост ва ша, 

да се чу ва те од блуда,
4. И сва ки од вас да зна др жа ти свој суд 

у све ти њи и у ча сти, тијело
5. А не у сла сти же ља, као и не зна бо шци, 

ко ји не по зна ју Бо га;
6. И да не пре сту па те и за ки да те у ства-

 ри бра та сво је га; јер ће Го спод по ка ја ти 
све то, као што вам и при је ка за смо и по-
свје до чи смо. не варате  осветити
7. Јер Бог нас не до зва на не чи сто ту, не го 

у све тост.
8. Ко ји, да кле, од ба цу је, не од ба цу је чо-

вје ка не го Бо га, ко ји је дао Све то га Ду ха 
сво је га да буде вама.
9. А за бра то љу бље не тре ба да вам се 

пи ше, јер сте са ми од Бо га на у че ни да се 
љу би те ме ђу со бом,
10. Јер то чи ни те са свом бра ћом по ци-

је лој Ма ке до ни ји. Али вас мо ли мо, бра ћо, 
да још из о бил ни је чи ни те,
11. И да се љу ба зно ста ра те да сте мир ни, 

и да гле да те свој по сао, и *да ра ди те сво-
ји јем ру ка ма, као што вам за по вје ди смо;

*Еф. 4,28; 2.Сол. 3,8.
12. Да се вла да те по ште но пре ма они ма 

што су на по љу, и да од њих ни шта не по-
тре бу је те.
13. Не ћу вам пак за та ји ти, бра ћо, за оне 

ко ји су умр ли, да не жа ли те као и оста ли 
ко ји не ма ју на да.
14. Јер ако вје ру је мо да Исус умри је и 

вас кр се, та ко ће Бог и оне ко ји су умр ли 
у Ису су до ве сти с Њим.
15. Јер вам ово ка зу је мо ри јеч ју Го спод-

њом да ми ко ји жи ви мо и оста не мо за до-

ла зак Го спод њи, не ће мо пре те ћи они јех 
ко ји су по мр ли.
16. Јер ће сам Го спод са за по ви је шћу, с 

гла сом Архан ђе ло ви јем, и с тру бом Бо-
жи јом си ћи с Не ба; и мр тви у *Хри сту 
вас кр сну ће нај при је; *От кр. 20,6.
17. А по том ми жи ви ко ји смо оста ли, за-

јед но с њи ма би ће мо узе ти у обла ке на су-
срет Го спо ду на *Не бо, и та ко ће мо сваг да 
с Го спо дом би ти. *От кр. 11,12.
18. Та ко утје ша вај те је дан дру го га ови-

јем ри је чи ма.

Доћи ће дан Господњи и зато
треба увијек бити приправан. 

Опомене и поздрави.

5.А за ча се и вре ме на, бра ћо, ни је 
вам потребно пи са ти;

2. Јер са ми зна те ја мач но да ће дан Го-
спод њи до ћи као лу пеж по но ћи.
3. Јер кад ре ку: Мир је, и не ма се шта бо-

ја ти, он да ће из не на да на па сти на њих 
по ги бао као бол на труд ну же ну, и не ће 
уте ћи.
4. Али ви, бра ћо, ни је сте у та ми да вас 

Дан као лу пеж за ста не.
5. Јер сте ви сви си но ви ви дје ла и си но ви 

да на: Ни је смо но ћи ни ти та ме.
6. Та ко, да кле, да не спа ва мо као и оста ли, 

не го да па зи мо и да бу де мо три је зни.
7. Јер ко ји спа ва ју, у но ћи спа ва ју, и ко ји 

се опи ја ју, у но ћи се опи ја ју.
8. Али ми ко ји смо си но ви да на да бу-

де мо три је зни и об у че ни у оклоп вје ре и 
љу ба ви, и с ка ци гом на да спа се ни ја;
9. Јер нас Бог не по ста ви за гњев, не го да 

до би је мо спа се ни је кроз Го спо да сво је га 
Ису са Хри ста, одреди
10. *Ко ји умри је за нас да ми, стра жи ли 

или спа ва ли, за јед но с Њим жи ви мо.
*Рим. 14,8,9.

11. То га ра ди утје ша вај те је дан дру го га, 
и по пра вљај те сва ки бли жње га, као што 
и чи ни те. изграђујте
12. Мо ли мо вас пак, бра ћо, при знај те оне 

ко ји се тру де ме ђу ва ма, и на стој ни ке сво је 
у *Го спо ду, и учи те ље сво је, *Фил. 2,29.
13. И имај те их у из о бил ној љу ба ви за 

дје ло њи хо во. Бу ди те мир ни ме ђу со бом.
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14. Мо ли мо вас пак, бра ћо, по у ча вај те 
не у ред не, утје ша вај те ма ло ду шне, бра-
ни те сла бе, сно си те сва ко га.
15. Гле дај те да ни ко не вра ћа ко ме зла 

за зло;
16. Не го сваг да иди те за до бром, и ме ђу 

со бом, пре ма сви ма.
17. Ра дуј те се сваг да.
18. Мо ли те се Бо гу без пре стан ка. На сва-

че му за хва љуј те; јер је ово во ља Бо жи ја у 
Хри сту Ису су за вас.
19. Ду ха не га си те. Про ро штва не пре-

зи ри те.
20. А све ку ша ју ћи до бро др жи те.
21. Укла њај те се од сва ко га зла.

22. А сам Бог ми ра да по све ти вас ци је ле 
у сва че му;
23. И ци јел ваш дух, и ду ша и ти је ло да 

се са чу ва без кри ви це за до ла зак *Го спо да 
на ше га Ису са Хри ста. *1.Кор. 1,8.9.
24. Вје ран је Онај ко ји вас до зва, ко ји ће 

и учи ни ти.
25. Бра ћо, мо ли те се Бо гу за нас.
26. По здра ви те бра ћу сву ци је ли вом све-

ти јем.
27. За кли њем вас Го спо дом да про чи та те 

ову по сла ни цу пред свом бра ћом све том.
28. Бла го дат Го спо да на ше га Ису са Хри-

ста с ва ма. Амин.

ЗА
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СОЛУЊАНИ МА ПО СЛА НИ ЦА ДРУГА
СВЕ ТОГА АПО СТО ЛА ПА ВЛА

Захвалност Богу за растење вјере 
у браће. Утјешно указивање на

Христов поновни долазак.

1.Од *Па вла и Сил ва на и †Ти мо ти ја 
Цр кви со лун ској у Бо гу Оцу 

на ше му и Го спо ду Ису су Хри сту:
*1.Сол. 1,1. †2.Кор. 1,19.

2. Бла го дат вам и мир од Бо га Оца на-
ше га и Го спо да Ису са Хри ста.
3. Ду жни смо сваг да за хва љи ва ти Бо гу за 

вас, бра ћо, као што тре ба; јер ра сте вр ло 
вје ра ва ша, и мно жи се љу бав сва ко га од 
вас ме ђу ва ма,
4. Та ко да се ми са ми хва ли мо ва ма цр-

ква ма Бо жи ји ма, ва ши јем тр пље њем и 
вје ром у сви ма ва ши јем го ње њи ма и не-
во ља ма ко је под но си те,
5. За знак пра вед но га су да Бо жи је га да 

се удо сто ји те цар ства Бо жи је га, за ко је и 
стра да те.
6. Јер је пра вед но у Бо га да вра ти му ке 

они ма ко ји вас му че;
7. А ва ма ко је му че, по кој с на ма, кад се 

по ка же Го спод Исус с Не ба с ан ђе ли ма 
си ле сво је
8. У ог њу пла ме но ме, ко ји ће да ти осве ту 

они ма ко ји не по зна ју Бо га и не слу ша ју 
Је ван ђе ља Го спо да на ше га Ису са Хри ста;

9. Ко ји ће при ми ти му ку, по ги бао вјеч ну 
од ли ца Го спод ње га *и од сла ве Ње го ве,

*Иса. 2,19.
10. Кад до ђе да се про сла ви у све ти ма 

сво ји ма, и ди ван да бу де у сви ма ко ји Га 
вје ро ва ше; јер се при ми свје до чан ство 
на ше ме ђу ва ма у онај Дан.
11. За то се и мо ли мо сваг да за вас да вас 

удо сто ји Бог наш зва ња, и ис пу ни сва ку 
ра дост до бро те и дје ло вје ре у си ли;
12. Да се про сла ви име Го спо да на ше га 

Ису са Хри ста у ва ма и ви у Ње му, по бла го-
да ти Бо га на ше га и Го спо да Ису са Хри ста.

Прорицање о отпаду и противнику 
Христову, прије него што опет 

дође Господ.

2.Али вас мо ли мо, бра ћо, за До ла зак 
Го спо да на ше га Ису са Хри ста, и 

за наш са ста нак у ње му,
2. Да се не да те ла ко по кре ну ти од ума, 

ни ти да се пла ши те, ни ду хом, ни ри јеч ју, 
ни по сла ни цом, као да је од нас по сла на, 
да је већ на стао дан Хри стов. поколебати
3. Да вас ни ко не пре ва ри ни ка кви јем 

на чи ном; јер не ће до ћи, док не до ђе нај-
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при је от пад, и не по ка же се чо вјек бе за-
ко ња, син по ги бли,
4. Ко ји се про ти ви и по ди же ви ше све га 

што се зо ве Бог или се по шту је, та ко да 
ће он сје сти у цр кви Бо жи јој као Бог по-
ка зу ју ћи се бе да је Бог. као светиња
5. Не пам ти те ли да сам вам ово ка зи вао, 

још кад сам код вас био?
6. И сад зна те шта га за др жа ва да се не 

ја ви у сво је ври је ме.
7. Јер се већ ра ди тај на бе за ко ња, са мо 

док се укло ни онај ко ји сад за др жа ва.
8. Па ће се он да ја ви ти бе за ко ник, ко је га 

ће Го спод Исус уби ти *ду хом уста сво ји-
јех, и ис ко ри је ни ти свје тло шћу До ла ска 
сво је га; *Иса. 11,4.
9. Ко је га је до ла зак по чи ње њу со то-

ни ну са сва ком си лом, и зна ци ма и ла-
жни јем чу де си ма, дјеловању
10. И са сва ком при је ва ром не прав де 

ме ђу они ма ко ји ги ну, јер љу ба ви исти не 
не при ми ше, да би се спа сли.
11. И за то ће им Бог по сла ти си лу при је-

ва ре, да вје ру ју ла жи;
12. Да при ме суд сви ко ји не вје ро ва ше 

исти ни, не го во ље ше не прав ду.
13. А ми смо ду жни сваг да за хва љи ва ти 

Бо гу за вас, бра ћо љу ба зна у Го спо ду, што 
вас је Бог од по чет ка иза брао за спа се ни је 
у све ти њи Ду ха и вје ри исти не.
14. У ко је вас до зва Је ван ђе љем на ши јем, 

да до би је те сла ву Го спо да на ше га Ису са 
Хри ста.
15. Та ко, да кле, *бра ћо, стој те и др жи те 

уред бе ко ји ма се на у чи сте или ри јеч ју 
или из по сла ни це на ше. *2.Сол. 3,6.
16. А сам Го спод наш Исус Хри стос, и Бог 

и Отац наш, ко је му оми ље смо и да де нам 
утје ху вјеч ну и над до бри у бла го да ти,
17. Да утје ши ср ца ва ша и да вас утвр ди у 

сва кој ри је чи и дје лу до бро ме.

Треба се молити Богу да 
благослови апостолску службу.

3.Да ље, бра ћо, мо ли те се Бо гу за нас 
да ри јеч Го спод ња тр чи, и да се 

сла ви као и ме ђу ва ма; брзо шири

2. И да се из ба ви мо од бес пут ни јех и зли-
јех љу ди; јер вје ра ни је сви ју,
3. А Го спод је вје ран, ко ји ће вас утвр-

ди ти и са чу ва ти ода зла.
4. Узда мо се у Го спо да за вас да оно што 

вам за по ви је да мо и чи ни те и чи ни ће те.
5. А Го спод да упра ви ср ца ва ша љу бави 

Бо жи јој и тр пље њу Хри сто вом.
6. За по ви је да мо вам пак, бра ћо, у име Го-

спо да на ше га Ису са Хри ста, да се одво-
ји те од сва ко га бра та ко ји жи ви не у ред но, 
а не по уред би ко ју при ми ше од нас.
7. Јер са ми зна те ка ко тре ба да се угле-

да те на нас, јер не жи вље смо не у ред но 
ме ђу ва ма,
8. Ни ти за ба да ва хљеб је до смо у ко га, 

не го у тру ду и у по слу, дан и ноћ ра де ћи, 
да не бу де мо на до са ду ни ко ме од вас.
9. Не као да не ма мо вла сти, не го да се бе 

да мо ва ма за углед, да бу де те као и ми.
10. Јер кад би ја смо у вас, ово вам за по-

ви је да смо да ако ко не ће да ра ди да и не 
је де.
11. Јер чу је мо да не ки не у ред но жи ве 

ме ђу ва ма, ни шта не ра де ћи, не го окрај че 
и ми је ша ју се у ту ђе по сло ве.
12. Та к ви ма за по ви је да мо и мо ли мо их у 

*Го спо ду на ше му Ису су Хри сту да мир но 
ра де ћи свој хљеб је ду. *Рим. 12,11.
13. А ва ма, бра ћо, да не до ту жи до бро 

чи ни ти.
14. А ако ко не по слу ша ри је чи на ше из 

по сла ни це, онога на зна чи те, и не ми је-
шај те се с њим, да се по сра ми.
15. Али га не др жи те као не при ја те ља, 

не го га свје туј те као бра та.
16. А сам Го спод ми ра да вам да мир 

сваг да у сва ком до га ђа ју. Го спод са сви ма 
ва ма.
17. По здрав мо јом ру ком Па вло вом, ко ји 

је знак у сва кој по сла ни ци, ова ко пи шем:
18. Бла го дат Го спо да на ше га Ису са Хри-

ста са сви ма ва ма. Амин.
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Позив за чување чистоте
јеванђељскога учења онако

како је Павлу повјерено.

1.Од *Па вла, апо сто ла †Ису са Хри-
ста, по за по ви је сти Бо га Спа са 

на ше га и Го спо да Ису са Хри ста, на да 
на ше га, *Гал. 1,1. †Ју да 1.25.
2. Ти мо ти ју, пра во ме си ну у вје ри, бла-

го дат, ми лост, мир од Бо га Оца на ше га и 
Хри ста Ису са Го спо да на ше га.
3. Као што те мо лих да оста неш у Ефе су, 

кад иђах у Ма ке до ни ју, да за по вје диш не-
ки ма да не уче друк чи је,
4. Ни ти да гле да ју на ла жи и на родослове 

пле ме на ко ји ма не ма кра ја, и ко ји при је 
чи не пре пи ра ња не го ли Бо жиј на пре дак 
у вје ри.
5. А *на мје ра је за по ви је сти љу бав од 

чи ста ср ца и до бре са вје сти и вје ре не-
ли це мјер не; *Рим. 13,10.
6. У ко ји ма не ки по гри је шив ши свр ну ше 

у пра зне го во ре,
7. И хтје ли би да бу ду за ко ни ци, а не ра-

зу ми ју ни шта го во ре, ни шта утвр ђу ју.
8. А зна мо да је за кон до бар, ако га ко 

др жи као што тре ба.
9. Зна ју ћи ово да пра вед ни ку за кон ни је 

по ста вљен, не го бе за ко ни ци ма и не по-
кор ни ма и без бо жни ци ма и гр је шни ци-
 ма, не пра вед ни ма и по га ни ма, крв ни ци-
 ма оца и ма те ре, крв ни ци ма људ ски ма,
10. Блудници ма, му же ло жни ци ма, љу -

до кра ди ца ма, ла жљив ци ма, кри во клет-
ни   ци ма, и ако што дру го има про тив но 
*здра вој на у ци, трговцима робљем  *1.Тим. 6,3.
11. По Је ван ђе љу сла ве бла же но га Бо га, 

ко је је ме ни по вје ре но.
12. И за хва љу јем Хри сту Ису су *Го спо ду 

на ше му ко ји ми да је моћ, што ме за вјер на 
при ми и по ста ви ме у слу жбу, *1.Кор. 7,25.
13. Ко ји сам при је био хул ник и го ни-

тељ и си ле џи ја; али бих по ми ло ван, јер не 
зна ју ћи учи них у не вјер ству.

14. Али се још већ ма умно жи *бла го дат 
Го спо да на ше га †Ису са Хри ста с вје ром и 
љу ба ви у Хри сту Ису су.

*1.Кор. 1,4. †Рим. 5,17.
15. Исти ни та је ри јеч и сва ко га при ма ња 

до стој на да Хри стос Исус до ђе на сви јет да 
спа се гр је шни ке, од ко ји јех сам пр ви ја.
16. Али то га ра ди ја бих по ми ло ван да на 

ме ни пр во ме по ка же све тр пље ње Исус 
Хри стос за углед они ма ко ји Му хо ће вје-
ро ва ти за жи вот вјеч ни.
17. А Ца ру вјеч но ме, не рас па дљи во ме, 

ко ји се не ви ди, *Је ди но ме пре му дро ме 
Бо гу част и сла ва ва ви јек ви је ка. Амин.

бесмртноме  *Рим. 16,27.
18. Ову пак за по ви јест пре да јем ти, си не 

Ти мо ти је, по пре ђа шњи јем про ро штви ма 
за те бе: *Да ра ту јеш у њи ма до бар рат,

*1.Тим. 6,12.
19. Има ју ћи вје ру и до бру са вјест, ко ју 

не ки од ба цив ши от па до ше од вје ре;
20. Ме ђу ко ји ма су *Име неј и †Алек сан-

дар ко је пре да дох со то ни да се на у че не 
ху ли ти. *2.Тим. 2,17. †2.Тим. 4,14.

Молити се Богу за све људе и
за све оне који су у власти.

О понашању човјека и жене.

2.Мо лим, да кле, при је све га да се 
чи не иска ња, мо ли тве, мо ље ња, 

за хва љи ва ња за све љу де,
2. За ца ре ве, и за све ко ји су у вла сти, да 

ти хи и мир ни жи вот по жи ви мо у сва кој 
по бо жно сти и по ште њу.
3. Јер је ово до бро и при јат но пред Спа-

си те љем на ши јем Бо гом, угодно
4. Ко ји хо ће да се сви љу ди спа су, и да 

до ђу у по зна ње исти не.
5. Јер је је дан Бог, и је дан По сред ник из-

ме ђу Бо га и љу ди, Чо вјек Хри стос Исус,
6. Ко ји Се бе да де у от куп за све, за свје-

до чан ство у сво је ври је ме,
7. За ко је сам *по ста вљен про по вјед ник 

и апо стол, исти ну го во рим у Хри сту, не 
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ла жем, учи тељ не зна бо жа ца, у вје ри и 
исти ни. *2.Тим. 1,11.
8. Хо ћу, да кле, да мо ли тве чи не љу ди на 

сва ко ме мје сту, по ди жу ћи све те ру ке без 
гње ва и пре ми шља ња.
9. Та ко и же не у при стој ном оди је лу, са 

сти дом и по ште њем да укра шу ју се бе, не 
пле те ни ца ма, ни зла том, или би се ром, 
или ха љи на ма ску по цје ни ма,
10. Не го до бри јем дје ли ма као што се 

при сто ји же на ма ко је се обе ћа ва ју по бо-
жно сти.
11. Же на на ми ру да се учи са сва ком по-

кор но шћу.
12. Али же ни не до пу штам да учи ни ти 

да вла да му жем, не го да бу де мир на.
13. Јер је Адам нај при је са здан па он да 

Ева;
14. И Адам се не пре ва ри, а же на пре ва-

рив ши се по ста де пре ступ ни ца;
15. Али ће се спа сти ра ђа њем дје це, ако 

оста не у вје ри и љу ба ви и у све ти њи с по-
ште њем.

Какве треба да су старјешине и слуге 
Цркве. Главна садржина Јеванђеља.

3.Исти ни та је ри јеч: Ако ко старе-
шин ства же ли до бру ствар же ли.

2. Али старешина тре ба да је без ма не, 
јед не же не муж, три је зан, па ме тан, по-
штен, го сто љу бив, ври је дан да учи;
3. Не пи ја ни ца, не бо јац, не ла ком, не го 

кро так, ми ран, не сре бро љу бац;
4. Ко ји сво ји јем до мом до бро упра вља, 

ко ји има по слу шну дје цу са сва ки јем 
по ште њем;
5. А ако ко не уми је сво ји јем до мом упра-

вља ти, ка ко ће се мо ћи ста ра ти за цр кву 
Бо жи ју?
6. Не но во кр штен, да се не би на дуо, и 

упао у суд ђа во љи. понео
7. А ва ља да има и до бро свје до чан ство 

од они јех ко ји су на по љу, да не би упао у 
сра мо ту и у зам ку ђа во љу.
8. Та ко и ђа ко ни тре ба да бу ду по ште ни, 

не дво је зич ни, не ко ји мно го ви на пи ју, 
не ла ко ми на до би так по ган,

9. Ко ји има ју тај ну вје ре у чи стој са вје-
сти.
10. А и ови да се ку ша ју нај при је, па он да 

да слу же, ако су без ма не.
11. Та ко и же не тре ба да су по ште не, не 

ко је опа да ју, три је зне, вјер не у све му.
12. Ђа ко ни да би ва ју је ди ни јех же на му-

же ви, ко ји до бро упра вља ју дје цом и сво-
ји јем до мо ви ма.
13. Јер ко ји до бро слу же они до би ја ју 

се би до бар по ступ, и ве ли ку сло бо ду у 
вје ри Ису са Хри ста. положај
14. Ово ти пи шем на да ју ћи се да ћу ско ро 

до ћи к те би.
15. Ако ли се за ба вим, да знаш ка ко тре ба 

жи вље ти *у до му Бо жи је му, ко ји је Цр ква 
Бо га жи во га, стуб и твр ђа исти не.

*Еф. 2,21.22; 2.Тим. 2,20.
16. И, као што је при зна то, ве ли ка је тај на 

по бо жно сти: Бог се ја ви у ти је лу, оправ да 
се у Ду ху, по ка за се ан ђе ли ма, про по вје ди 
се не зна бо шци ма, вје ро ва се на сви је ту, 
уз не се се у сла ви.

Треба се чувати лажнијех учитеља који 
траже лицемјерну оштрину; треба 

се поучавати у побожности.

4.А Дух раз го ви јет но го во ри да ће 
у по сљед ња вре ме на от сту пи ти 

не ки од вје ре слу ша ју ћи ла жне ду хо ве и 
на у ке ђа вол ске,
2. У ли це мјер ју ла жа, жи го са ни јех на 

сво јој са вје сти,
3. Ко ји за бра њу ју же ни ти се, и за по ви је-

да ју уз др жа ва ти се од је ла ко ја Бог ство ри 
за је ло са за хвал но шћу вјер ни ма и они ма 
ко ји по зна ше исти ну.
4. Јер је сва ко ство ре ње Бо жи је до бро и 

ни шта ни је на од мет кад се при ма са за-
хвал но шћу.
5. Јер се осве ћу је ри јеч ју Бо жи јом и мо-

ли твом.
6. Ово све ка зу ју ћи бра ћи би ћеш до бар 

слу га Ису са Хри ста, од га јен ри је чи ма 
вје ре и до бром на у ком ко ју си при мио.
7. *А по га ни јех и бап ски јех га та ли ца кло-

 ни се; а об у ча вај се у по бо жно сти.
*1.Тим. 1,4; 6,20.  бајки
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8. Јер тје ле сно об у ча ва ње ма ло је ко ри-
сно, а по бо жност је ко ри сна за сва што, 
има ју ћи обе ћа ње жи во та са да шње га и 
оно га ко ји иде.
9. Ово је исти ни та ри јеч и до стој на сва-

ко га при ма ња.
10. Јер се за то и тру ди мо и би ва мо сра-

мот ни, јер се узда мо у Бо га жи ва, ко ји 
је Спа си тељ сви ма љу ди ма, а осо би то 
вјер ни ма. вријеђани
11. Ово за по ви је дај и учи.
12. Ни ко да не по ста не не мар љив за 

тво ју мла дост; не го бу ди углед вјер ни ма 
у ри је чи, у жи вље њу, у љу ба ви, у ду ху, у 
вје ри, у чи сто ти. презире
13. До кле до ђем па зи на чи та ње, утје ша-

ва ње и уче ње.
14. Не пу сти у не мар дар у се би ко ји ти је 

дат по про ро штву мет нув ши стар је ши не 
ру ке на те бе.
15. У овом се по у ча вај, у овом стој, да се 

на пре дак твој по ка же у све му.
16. Па зи на се бе и на на у ку, и стој у то ме; 

јер ово чи не ћи спа шћеш и са мо га се бе и 
оне ко ји те слу ша ју.

О поштовању старијих, 
удовица и свештеника.

5.Стар ца не ка рај, не го му го во ри 
као оцу; младићима као бра ћи;

2. Ста ри ца ма као ма те ра ма; мла ђи ма као 
се стра ма, са сва ком чи сто том.
3. Удо ви це по штуј, ко је су пра ве удо-

ви це. помажи
4. Ако ли ко ја удо ви ца има дје цу или 

уну чад, да се уче нај при је свој дом по-
што ва ти, и за јам вра ћа ти ро ди те љи ма; 
јер је ово угод но пред Бо гом.
5. А пра ва удо ви ца и уса мље на узда се у 

Бо га, и жи ви у мо ли тва ма и у мо ље њу дан 
и ноћ.
6. А ко ја жи ви у сла до сти ма, жи ва је умр ла.
7. И ово за по ви је дај, да бу ду без ма не.
8. Ако ли ко за сво је, а осо би то за до ма ће 

не про ми шља, од ре као се вје ре, и го ри је 
од не зна бо шца. стара
9. А удо ви ца да се не при ма мла ђа од 

ше зде сет го ди на, и ко ја је би ла јед но ме 
му жу же на; уписује међу удовице

10. И ко ја има свје до чан ство у до бри-
јем дје ли ма, ако је дје цу од га ји ла, ако је 
го сто љу би ва би ла, ако је све ти ма но ге 
пра ла, ако је не вољ ни ма по ма га ла, ако је 
ишла за сва ки јем до бри јем дје лом.
11. А мла ди јех удо ви ца про ђи се; јер кад 

по бје сне про тив Хри ста, хо ће да се уда ју,
12. И има ју гри јех што пр ву вје ру од-

ба ци ше.
13. А к то ме и бес по сле не уче се ски та ти 

по ку ћа ма, не са мо пак бес по сле не, не го 
и је зич не и све зна ле, па го во ре што не 
тре ба. љубопитљиве
14. *Хо ћу, да кле, да се мла де удо ви це 

уда ју, дје цу ра ђа ју, ку ћу ку ће, а ни ка ква 
повода да не да ју про тив ни ку за ху ље ње.

*1.Кор. 7,9.  воде домаћинство
15. Јер се ево не ке окре ну ше за со то ном.
16. Ако ко ји вјер ни или вјер на има *удо-

ви це, не ка се ста ра за њих, и да не до са-
ђу ју Цр кви да оне ко је су пра ве удо ви це 
мо же за до во љи ти. *1.Тим. 5,9.  оптерећују
17. А старјешинама ко ји се до бро ста ра ју 

да се да је дво гу ба част, а осо би то они ма 
ко ји се тру де у ри је чи и у на у ци.
18. Јер Пи смо го во ри: *Во лу ко ји вр ше 

не за ве зуј уста, и: Ра дин је до сто јан сво је 
пла те. *5.Мој. 25,4.
19. На старјешину не при мај ту жбе, осим 

кад има ју два или три свје до ка.
20. А ко ји гри је ше по ка рај их пред сви ма, 

да и дру ги има ју страх.
21. За кли њем те пред Бо гом и Го спо дом 

Ису сом Хри стом и из бра ни ма Ње го ви јем 
ан ђе ли ма да ово др жиш без ли це мјер ја, не 
чи не ћи ни шта по ха те ру. наклоности
22. Ру ку од мах не ме ћи ни на ко га, ни ти 

при стај у ту ђе гри је хе. Др жи се бе чи ста.
23. Ви ше не пиј само во де, не го пиј по-

ма ло ви на, же лу ца ра ди сво је га и че сти-
јех сво ји јех бо ле сти.
24. А не ки јех су љу ди гри је си по зна ти 

ко ји на при јед во де на суд, а не ки јех иду 
за њи ма.
25. Та ко су и до бра дје ла по зна та, и ко ја 

су друк чи ја не мо гу се са кри ти.
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Дужности слугу. О лажнијем учитељима. 
Задовољити се само онијем што је 

потребно. Борити се за вјеру.
Заповијест богатима.

6.Ро бо ви ко ји су год под јар мом 
да по ка зу ју сва ку част сво ји јем 

го спо да ри ма, да се не ху ли на име Бо жи је 
и на на у ку.
2. А ко ји има ју кр ште не го спо да ре, да не 

по ста ју не мар љи ви за њих што су бра ћа, 
не го још бо ље да слу же, јер су вјер ни и 
љу ба зни, за јед ни ча ри у бла го да ти. Ово 
учи и свје туј.
3. Ако ли ко друк чи је учи, и не при ста је 

на здра ве ри је чи Го спо да на ше га Ису са 
Хри ста и на на у ку по бо жну,
4. На ду се не зна ју ћи ни шта, не го бо лу-

ју ћи од за пит ки ва ња и пра зни јех пре пи-
ра ња, ода шта по ста је за вист, сва ђа, ху-
ље ње, зле ми сли, узохолио
5. За луд на пре пи ра ња она к ви јех љу ди 

ко ји има ју ум из о па чен и не ма ју исти не, 
ко ји ми сле да је по бо жност тр го ви на. 
Кло ни се та к ви јех.
6. Али јест ве ли ка тр го ви на по бо жност 

са за до вољ ством. добит
7. Јер ни шта не до не со смо на овај сви јет, 

да кле, не мо же мо ни шта ни од ни је ти.
8. А кад има мо хра ну и одје ћу, ови јем да 

бу де мо до вољ ни.
9. А ко ји хо ће да се обо га те они упа да ју 

у на па сти и зам ке, и у мно ге лу де шко-
дљи ве же ље, ко је по та па ју чо вје ка у про-
паст и по ги бао. искушења
10. Јер је ко ри јен сви ју за ла сре бро љу бље 

ко је му не ки пре дав ши се за ђо ше од вје ре 
и на се бе на ву ко ше му ке ве ли ке.

11. А ти, о чо вје че Бо жиј, бје жи од ово га, 
а иди за прав дом, по бо жно сти, вје ром, 
љу ба ви, тр пље њем, кро то сти.
12. *Бо ри се у до број бор би вје ре, му чи 

се за вјеч ни жи вот на ко ји си и по зван, и 
при знао си до бро при зна ње пред мно ги-
јем свје до ци ма. *1.Кор. 9,25.26.
13. За по ви је дам ти пред Бо гом ко ји све 

ожи вљу је, и Хри стом Ису сом, ко ји свје-
до чи за вла да ња Пон ти ја Пи ла та до бро 

при зна ње, за истину
14. Да др жиш за по ви јест чи сту и не за-

зор ну до До ла ска *Го спо да на ше га Ису са 
Хри ста, беспрекорну  *1.Сол. 3,13.
15. Ко је ће у сво је ври је ме по ка за ти Бла-

же ни и Је ди ни сил ни Цар над ца ре ви ма и 
Го спо дар над го спо да ри ма,
16. Ко ји сам има бе смрт ност, и жи ви у 

свје тло сти ко јој се не мо же при сту пи ти, 
ко је га ни ко од љу ди ни је ви дио, ни ти 
мо же ви дје ти, ко је му част и др жа ва 
вјеч на. Амин. владарска моћ
17. Бо га ти ма на ово ме сви је ту за по ви-

је дај да се не по но се ни ти узда ју у бо гат-
ство про па дљи во, не го у Бо га жи во га, 
ко ји нам све да је из о бил но за ужи так;
18. Не ка до бро чи не, не ка се бо га те у 

до бри јем дје ли ма, не ка бу ду по да шни, 
за јед нич ни,
19. Са би ра ју ћи се би те мељ до бар за уна-

пре дак, да при ме жи вот вјеч ни. прави
20. О Ти мо ти је, са чу вај што ти је пре да но, 

кло ни се по га ни јех пра зни јех раз го во ра и 
пре пи ра ња ла жно на зва но га ра зу ма,

знања
21. Ко ји јем се не ки хва ле ћи от па до ше од 

вје ре. Бла го дат с то бом. Амин.
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ТИМОТИЈУ ПО СЛА НИ ЦА ДРУГА
СВЕ ТОГА АПО СТО ЛА ПА ВЛА

Позив на постојаност 
у вјери.

1.Од Па вла, апо сто ла *Ису са Хри ста 
по во љи Бо жи јој за обе ћа ње жи-

во та у Ису су Хри сту, *Еф. 3,6.

2. Ти мо ти ју, љу ба зно ме си ну, бла го дат, 
ми лост, мир од Бо га Оца и Хри ста Ису са 
Го спо да на ше га.
3. За хва љу јем Бо гу, ко је му слу жим од 
пра ро ди те ља чи стом са вје сти, што без 
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пре стан ка имам спо мен за те бе у мо ли-
тва ма сво ји јем дан и ноћ, предака
4. Же ле ћи да те ви дим, опо ми њу ћи се 

су за тво ји јех, да се ра до сти ис пу ним;
5. Опо ми њу ћи се не ли це мјер не у те би 

вје ре ко ја се усе ли нај при је у ба бу тво ју 
Ло и ду и у ма тер тво ју Ев ни ки ју; а увје рен 
сам да је и у те би;
6. За ра ди ко је га узро ка на по ми њем ти 

да под гри је ваш дар Бо жиј ко ји је у те би 
ка ко сам мет нуо ру ке сво је на те бе.
7. Јер нам Бог не да де ду ха стра ха, не го 

си ле и љу ба ви и чи сто те.
8. Не по сти ди се, да кле, свје до чан ства 

Го спо да на ше га Ису са Хри ста, ни ме не 
су жња Ње го ва; не го по стра дај с Је ван ђе-
љем Хри сто ви јем по си ли Бо га,
9. *Ко ји нас спа се и при зва зва њем све-

ти јем, не по дје ли ма на ши ма, не го по сво-
јој на ред би и бла го да ти, ко ја нам је да та у 
Хри сту Ису су при је вре ме на вјеч ни јех;

*Титу 3,4.  одлуци
10. А *сад се по ка за у до ла ску Спа си-

те ља на ше га Ису са Хри ста, ко ји рас ко па 
смрт, и оба сја жи вот и не рас па дљи вост 
Је ван ђе љем; *Рим. 16,26.  бесмртност
11. За ко је сам ја по ста вљен апо стол и 

учи тељ не зна бо жа ца.
12. За ра ди ко је га узро ка и ово стра дам; 

али се не сти дим, јер знам ко ме вје ро вах, 
и увје рен сам да је ка дар ама нет мој са-
чу ва ти за Дан онај. повјерено добро
13. Имај у па ме ти образ здра ви јех ри-

је чи ко је си чуо од ме не, у вје ри и љу ба ви 
Хри ста Ису са. примјер
14. До бри ама нет са чу вај Ду хом Све ти-

јем ко ји жи ви у на ма. повјерено добро
15. Знаш ово *да се од вра ти ше од ме не сви 

у Ази ји, ме ђу ко ји ма је Фи гел и Ер мо ген.
*2.Тим. 4,16.

16. А *Го спод да да ми лост Они си фо ро ву 
до му; јер ме мно го пу та утје ши, и око ва 
мо ји јех не по сти дје се; *2.Сам. 2,6.
17. Не го до шав ши у Рим по тра жи ме још 

с ве ћи јем ста ра њем и на ђе.

18. Да да ње му Го спод да на ђе ми лост од 
Го спо да у Дан онај. И у Ефе су ко ли ко ми 
по слу жи, ти знаш до бро.

Треба бити вјеран и постојан у 
проповиједању Јеванђеља, чувати 
се празнијех разговора с лажнијем 

учитељима и ићи за онијем што је добро.

2.Ти, да кле, си не мој, ја чај у бла го-
да ти *Ису са Хри ста; *1.Тим. 1,2.

2. И што си чуо од ме не пред мно ги јем 
свје до ци ма, оно пре дај вјер ни јем љу ди ма, 
ко ји ће би ти ври јед ни и дру ге на у чи ти.
3. Ти, да кле, тр пи зло као до бар вој ник 

Ису са Хри ста; пострадај са мном
4. Јер се ни ка кав вој ник не за пле ће у тр-

го ви не ово га сви је та да уго ди вој во ди.
5. Ако и во ју је, не до би ја ви јен ца ако 

пра во не во ју је.
6. Ра дин ко ји се тру ди нај при је тре ба да 

оку си од ро да.
7. Ра зу миј што го во рим; а Го спод да ти да 

ра зум у све му.
8. Опо ми њи се Го спо да Ису са Хри ста 

ко ји уста из мр тви јех, од рода Да ви до ва, 
по је ван ђе љу мо је му,
9. У ко је му тр пим зло до са ми јех око ва 

као зло чи нац; *али се ри јеч Бо жи ја не 
ве же. *Фил. 1,13.14.
10. За то тр пим све из бра ни јех ради да и 

они до би ју спа се ни је у Хри сту Ису су са 
сла вом вјеч ном.
11. Исти ни та је ри јеч: Ако с Њим умри-

је смо, то ће мо с Њим и ожи вље ти.
12. Ако тр пи мо, с Њим ће мо и ца ро ва ти. 

*Ако се од ре че мо, и Он ће се нас од ре ћи.
*Мат. 10,33.

13. Ако не вје ру је мо, Он оста је вје ран; 
јер се сам Се бе не мо же од ре ћи.
14. Ово на по ми њи, и по свје до чи пред 

*Го спо дом да се не пре пи ру, јер ни шта не 
по ма же, не го сме та онима ко ји слу ша ју.

*1.Тим. 5,21.
15. По ста рај се да се по ка жеш по штен 

пред Бо гом, као ра дин ко ји се не ма шта 
сти дје ти, и пра во упра вља ри јеч ју исти не.
16. А по га ни јех пра зни јех раз го во ра кло-

 ни се; јер нај ви ше по ма жу у без бо жно сти,

ТР
П

Љ
ЕЊ

Е



– 220 –

ТИМОТИЈУ ПОСЛАНИЦА ДРУГА,  ГЛ.  2. 3. 4.

17. И ри јеч се њи хо ва као жи ва рана 
шири; ме ђу ко ји ма су *Име неј и Фи лит,

*1.Тим. 1,20.
18. Ко ји у исти ни по гри је ши ше го-

во ре ћи да је *вас кр се ни је већ би ло; и 
обара ју вје ру не ки јех. *1.Кор. 15,12.
19. Твр до, да кле, сто ји те мељ Бо жиј има-

ју ћи овај пе чат: По зна *Го спод сво је; и: Да 
от сту пи од не прав де сва ки ко ји спо ми ње 
име Го спод ње. *На ум 1,7.
20. А у ве ли ко ме до му ни је су су ди са мо 

злат ни и сре бр ни, не го и др ве ни и зе мља-
 ни: И јед ни за *част, а јед ни за сра мо ту.

*Рим. 9,21.  нечаст
21. Ако, да кле, ко очи сти се бе од ово га, 

би ће суд за част, осве ћен, и по тре бан 
до ма ћи ну, при пра вљен за сва ко до бро 

дје ло. господару
22. *Бје жи од же ља мла до сти, а др жи се 

правде, вје ре, љу ба ви, ми ра, са сви ма ко ји 
при зи вљу Го спо да од чи сто га ср ца;

*1. Тим. 6,11.
23. А лу ди јех и пра зни јех за пит ки ва ња 

кло ни се зна ју ћи да ра ђа ју сва ђе.
24. А слу га Го спод њи не тре ба да се сва ђа, 

не го да бу де кро так к сви ма, по уч љив, 
ко ји не прав ду мо же под но си ти,
25. И с кро то шћу по у ча ва ти оне ко ји се 

про ти ве: Еда би им ка ко Бог дао по ка ја ње 
за по зна ње исти не,
26. И да се ис ко па ју из зам ке ђа во ла, ко ји 

их је уло вио жи ве за сво ју во љу. ослободе

О злим учитељима у посљедње вријеме; 
треба остати уз Свето писмо.

3.Али ово знај да ће у по сљед ње 
да не на ста ти вре ме на те шка.

2. Јер ће љу ди по ста ти са мо жи ви, сре-
бро љуп ци, хва ли ше, по но си ти, хул ни ци, 
не по кор ни ро ди те љи ма, не бла го дар ни, 
не пра вед ни, не љу бав ни,
3. Не при мир љи ви, опа да чи, не уз др-

жни ци, би је сни, не до бро љу би ви,
4. Из дај ни ци, на гли, на ду ве ни, ко ји ви ше 

ма ре за сла сти не го за Бо га,
5. *Ко ји има ју об лич је по бо жно сти, а 

си ле су се ње зи не од ре кли. И ови јех се 
кло ни. *Титу 1,16.

6. Јер су од *ови јех они ко ји се за вла че по 
ку ћа ма, и ро бе же ни це ко је су на то ва-
ре не гри је си ма и во де их раз лич не же ље,

*Титу 1,11.  заводе
7. Ко је се сваг да уче, и ни кад не мо гу да 

до ђу к по зна њу исти не.
8. *Као што се Ја ни је и Јам ври је про-

ти ви ше Мој си ју, та ко се и ови про ти ве 
исти ни, љу ди изо па че но га ума, не вје-
шти у вје ри. *2.Мој. 7,11.  непоуздани
9. Али не ће ду го на пре до ва ти; јер ће њи-

хо во без у мље по ста ти јав но пред сви ма, 
као и они јех што по ста.
10. А ти си се угле дао на мо ју на у ку, жи-

вље ње, на мје ру, вје ру, сно ше ње, љу бав, 
тр пље ње,
11. Про тје ри ва ња, стра да ња, ка к ва ми се 

до го ди ше у Ан ти о хи ји, и у Ико ни ји, и у 
Ли стри, ка к ва про тје ри ва ња под не сох, и 
од сви ју ме из ба ви *Го спод. *Псал. 34,19.
12. А и сви ко ји по бо жно хо ће да жи ве у 

Хри сту Ису су, би ће го ње ни.
13. А зли љу ди и ва ра ли це на пре до ва ће 

на го ре, ва ра ју ћи и ва ра ју ћи се.
14. *Али ти стој у то ме што си на у чио и 

што ти је по вје ре но, зна ју ћи од ко га си се 
на у чио, *1.Тим. 4,16.
15. И бу ду ћи да из ма ле на уми јеш Све та 

*пи сма, ко ја те мо гу уму дри ти на спа се-
ни је вером у Хри ста Ису са. *Јо ван 5,39.
16. Све је *Пи смо од Бо га да но, и ко ри-

сно за уче ње, за ка ра ње, за по пра вља ње, 
за по у ча ва ње у прав ди,

*Мар. 12,24.  надахнуто
17. Да бу де са вр шен чо вјек Бо жиј, за 

сва ко до бро дје ло при пра вљен.

Позив на вјерност у проповиједању. 
Павлова борба и вијенац. 

Гласови, налози и поздрави.

4.За кли њем те, да кле, пред Бо гом 
и (Го спо дом на ши јем) Ису сом 

Хри стом, ко ји ће су ди ти жи ви ма и мр-
тви ма, до ла ском Ње го ви јем и цар ством 
Ње го ви јем:
2. Про по ви је дај Ри јеч, на стој у до бро 

ври је ме и у не ври је ме, по ка рај, за при-
је ти, умо ли са сва ки јем сно ше њем и 
уче њем;
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3. Јер ће до ћи ври је ме кад здра ве на у ке 
не ће слу ша ти, не го ће по сво ји јем же-
ља ма на ку пи ти се би учи те ље, као што их 
уши свр бе,
4. И од вра ти ће уши од исти не, и окре-

ну ће се ка га та ли ца ма. бајкама
5. А ти бу ди три је зан у сва че му, *тр пи 

зло, учи ни дје ло је ван ђе ли ста, слу жбу 
сво ју свр ши. *2.Тим. 2,3.
6. Јер ја се већ жр тву јем, и ври је ме мо је га 

од ла ска на ста.
7. До бар рат ра то вах, тр ку свр ших, вје ру 

одр жах.
8. Да ље, да кле, ме ни је при пра вљен *ви-

је нац прав де, ко ји ће ми да ти Го спод у 
Дан онај, пра вед ни Су ди ја; али не са мо 
ме ни, не го и сви ма ко ји се ра ду ју Ње-
го ву до ла ску. *Јак. 1,12.
9. По ста рај се да до ђеш бр зо к ме ни;
10. Јер ме *Ди мас оста ви, оми љев ши му 

са да шњи †сви јет, и оти де у Со лун; Кри-
скент у Га ла ти ју, Тит у Дал ма ци ју; ‡Лу ка 
је сам код ме не.

*Кол. 4,14. †1.Јов. 2,15. ‡Фи лим. 23.
11. *Мар ка узми и до ве ди га са со бом; јер 

ми је до бар за слу жбу. *Дје ла 12,25.
12. А *Ти хи ка по слао сам у Ефес.

*Дјела 20,4; Еф. 6,21; Кол. 4,7.

13. Кад до ђеш до не си ми ка ба ни цу што 
сам оста вио у Тро а ди код Кар па, и књи ге, 
а осо би то ко жне. огртач
14. *Алек сан дар ко вач мно го ми зла 

учи ни. Да му †Го спод пла ти по дје лу 
ње го ву. *Дје ла 19,33. †2.Сам. 3,39.
15. Чу вај се и ти од ње га; јер се вр ло про-

ти ви на ши јем ри је чи ма.
16. У пр ви мој од го вор ни ко не оста са 

мном, не го ме сви оста ви ше. Да им се не 
при ми! првој мојој одбрани
17. Али *Го спод би са мном и да де ми по-

моћ да се кро за ме свр ши про по ви је да ње, 
и да чу ју сви не зна бо шци; и из ба вих се од 
уста ла во ви јех. *2.Пе тр. 2,9.
18. И *Го спод ће ме из ба ви ти од сва ко га 

зла дје ла, и са чу ва ће ме за Цар ство сво је 
не бе ско; ко је му сла ва ва ви јек ви је ка. 
Амин. *Псал. 121,7.
19. По здра ви При ски лу и *Аки лу, и Они-

си фо ров дом. *Дје ла 18,2.
20. Ераст оста у Ко рин ту. А Тро фи ма 

оста вих у Ми ле ту бо ле сна.
21. По ста рај се да до ђеш при је зи ме. По-

здра вља те Еу вул, и Пуд, и Лин, и Кла у-
ди ја, и бра ћа сва.
22. Го спод Исус Хри стос нека је са ду хом 

тво ји јем. Бла го дат с ва ма. Амин.

ТИТУ ПО СЛА НИ ЦА
СВЕ ТОГА АПО СТО ЛА ПА ВЛА

О постављању старјешина и о 
моралности на Криту.

1.Од Па вла, слу ге Бо жи је га, а апо-
сто ла *Ису са Хри ста по вје ри из-

бра ни јех Бо жи јих, и по по зна њу †исти не 
по бо жно сти, *1.Тим. 6,3. †2.Тим. 2,25.
2. За над вјеч но га жи во та, ко ји обе ћа не-

ла жни Бог при је вре ме на вјеч ни јех,
3. А ја ви у вре ме на сво ја Ри јеч сво ју 

про по ви је да њем, *ко је је ме ни по вје-

ре но по †за по ви је сти Спа си те ља на-
ше га Бо га, *1.Тим. 1,11. †1.Тим. 1,1.
4. Ти ту, *пра во ме си ну по вје ри нас обо-

ји це, бла го дат, ми лост, мир од Бо га Оца и 
Го спо да Ису са Хри ста, Спа са на ше га.

*1.Тим. 1,2.
5. За то те оста вих у Кри ту да по пра виш 

што је не до вр ше но, и да по ста виш по 
сви јем гра до ви ма старјешине, као што ти 
ја за по вје дих,
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6. Ако је ко без ма не, јед не же не муж, и 
има вјер ну дје цу, ко ју не ко ре за блуд или 
за не по кор ност. непорочан
7. Јер надгледник тре ба да је без ма не, 

као Бо жиј при став; не ко ји се би уга ђа, не 
гње вљив, не пи ја ни ца, не бо јац, не ла ком 
на по га ни до би так; непорочан
8. Не го го сто љу бив, благ, по штен, пра ве-

дан, свет, чист;
9. Ко ји се др жи вјер не ри је чи по на у ци, 

да бу де ка дар и свје то ва ти здра вом на у-
ком, и по ка ра ти оне ко ји се про ти ве.
10. Јер има мно го не по слу шни јех, пра-

зно го вор љи ви јех, и умом пре ва ре ни јех, а 
осо би то ко ји су из об ре за ња, обмањивача
11. Ко ји ма тре ба уста за тво ри ти; ко ји ци-

је ле ку ће из о па чу ју уче ћи што не тре ба, 
по га но га до бит ка ра ди.
12. А ре че не ко од њих, њи хов про рок: 

Кри ћа ни сваг да ла жљи ви, зли звје ро ви, 
бес по сле ни тр бу си.
13. Свје до чан ство је ово исти ни то; за-

ра ди то га узро ка ка рај их без ште ђе ња, 
да бу ду здра ви у вје ри, строго
14. *Не слу ша ју ћи је вреј ски јех га та ли ца 

ни за по ви је сти љу ди ко ји се од вра ћа ју од 
исти не. *1.Тим. 4,7.  прича
15. Чи сти ма је све чи сто; а по га ни ма 

и не вјер ни ма ни шта ни је чи сто, не го је 
опо га њен њи хов и ум и са вјест.
16. Го во ре да по зна ју Бо га, а дје ли ма Га се 

од ри чу; јер су мр ски и не по слу шни, и ни 
за ка кво до бро дје ло ва ља ни.

Савјети разнијем друштвенијем 
редовима. Благодат Божија која спасава.

2.А ти го во ри што при сто ји здра вој 
на у ци:

2. Стар ци ма да бу ду три је зни, по-
ште ни, чи сти, здра ви у вје ри, у љу ба ви, 
у тр пље њу;
3. Ста ри ца ма, та ко ђер, да жи ве као што 

се при сто ји све ти ма, да не бу ду опа дљи ве, 
да се не пре да ју вр ло ви ну, да уче до бру,
4. Да уче мла де да љу бе му же ве, да љу бе 

дје цу,

5. Да бу ду по ште не, чи сте, до бре ку ћа-
ни це, бла ге, по кор не сво ји јем му же ви ма, 
да се не ху ли на ри јеч Бо жи ју.
6. Та ко и мла ди ће свје туј да бу ду по ште ни.
7. *А у све му сам се бе по да ј за углед до-

бри јех дје ла, у на у ци ци је лост, по ште ње,
*1.Тим. 4,12; 1.Пет. 5,3.

8. Ри јеч здра ву, не за зор ну: Да се по-
сра ми онај ко ји се про ти ви, не има ју ћи 
ни шта зло го во ри ти за нас. беспрекорну
9. Слу ге да слу ша ју сво је го спо да ре, да 

бу ду угод ни у сва че му, да не од го ва ра ју,
10. Да не кра ду, не го у сва че му да по ка-

зу ју до бру вје ру, да на у ку Спа си те ља на-
ше га Бо га укра шу ју у сва че му.
11. Јер се по ка за бла го дат Бо жи ја ко ја 

спа са ва све љу де,
12. Уче ћи нас *да се од ре че мо без бо жно-

сти и же ља ово га сви је та, и да по ште но и 
пра вед но и по бо жно по жи ви мо на ово ме 
сви је ту, *Еф. 1,4.
13. Че ка ју ћи бла же ну на ду и ја вља ње сла-

 ве ве ли ко га Бо га и Спа са на ше га *Ису са 
Хри ста, *1.Тим. 1,1.
14. *Ко ји је дао Се бе за нас да нас из-

ба ви од сва ко га бе за ко ња, и да очи сти 
Се би на род иза бра ни ко ји че зне за до-
бри јем дје ли ма. *Гал. 1,4.
15. Ово го во ри, и свје туј, и ка рај са сва-

ком за по ви је шћу да те ни ко не пре зи ре.

Треба бити послушан онијем који 
заповиједају и кротак за све људе.

3.Опо ми њи их да бу ду по кор ни и 
по слу шни го спо да ри ма и за-

по вјед ни ци ма, и го то ви на сва ко до бро 
дје ло;
2. Ни на ко га да не ху ле, да се не сва ђа ју, 

не го да бу ду мир ни, сва ку кро тост да по-
ка зу ју сви јем љу ди ма,
3. Јер *и ми би ја смо не гда лу ди, и не по-

кор ни, и пре ва ре ни, слу же ћи раз лич ни-
јем же ља ма и сла сти ма, у па ко сти и за-
ви сти жи ве ћи, мр ски бу ду ћи и мр зе ћи је-
дан на дру го га. *1.Кор. 6,11.  злу
4. А *кад се по ка за бла го дат и чо вје ко љу-

бље Спа са на ше га Бо га, *Титу 2,11.
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5. Не за дје ла пра вед на ко ја ми учи ни смо, 
не го по сво јој ми ло сти спа се нас *ба њом 
пре ро ђе ња и об но вље њем Ду ха Све то га,

*Јован 3,5.
6. Ко је га из ли на нас обил но кроз Ису са 

Хри ста Спа си те ља на ше га,
7. Да се оправ да мо бла го да ћу Ње го вом, 

и да бу де мо на сљед ни ци жи во та вјеч но га 
по на ду.
8. (Си не Ти те!) исти ни та је Ри јеч, и у ово -

 ме хо ћу да утвр ђу јеш, да се они ко ји вје-
ро ва ше Бо гу тру де и ста ра ју за до бро 
дје ло: Ово је ко ри сно љу ди ма и до бро.
9. *А лу ди јех за пит ки ва ња и родослова 

пле ме на, и сва ђа и пре пи ра ња о за ко ну 
кло ни се; јер је то не ко ри сно и пра зно.

*1.Тим. 4,7; 2.Тим. 2,23.

10. Чо вје ка је ре ти ка по пр во ме и дру гом 
свје то ва њу кло ни се,
11. Зна ју ћи да се та ка в из о па чио, и гри-

је ши, и сам је се бе осу дио.
12. Кад по шљем к те би Ар те ма или Ти-

хи ка, по ста рај се да до ђеш к ме ни у Ни ко-
пољ, јер сам на ми слио да он дје зи му јем.
13. Зи ну за ко ни ка и Апо ла ли је по опре-

 ми да има ју све што им тре ба.
14. Али и на ши не ка се уче на пре до ва ти 

у до бри јем дје ли ма, ако гдје бу де од по-
тре бе да не бу ду без ро да.
15. По здра вља ју те сви ко ји су са мном. 

По здра ви све ко ји нас љу бе у вје ри. Бла-
го дат са сви ма ва ма. Амин.
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ФИЛИМОНУ ПО СЛА НИ ЦА
СВЕ ТОГА АПО СТО ЛА ПА ВЛА

Павле се заузима за Онисима, 
слугу који је одбјегао од Филимона, 

а сада се обратио.

1. Од Па вла, су жња Ису са Хри ста, 
и Ти мо ти ја бра та, Фи ли мо ну 

љу ба зно ме и по ма га чу на ше му,
2. И Ап фи ји, се стри љу ба зној, и Ар хи пу, 

на ше му дру га ру у во је ва њу, и до ма шњој 
тво јој Цр кви: саборцу
3. Бла го дат вам и мир од Бо га Оца на-

ше га, и Го спо да Ису са Хри ста.
4. За хва љу јем Бо гу сво је му спо ми њу ћи 

те сваг да у мо ли тва ма сво ји ма,
5. Чув ши љу бав тво ју и вје ру ко ју имаш 

пре ма Го спо ду Ису су и према сви ма 
све ти ма:
6. Да тво ја вје ра, ко ју има мо за јед но, 

бу де сил на у по зна њу сва ко га до бра, ко је 
има те у Хри сту Ису су.
7. Јер имам ве ли ку ра дост и утје ху због 

љу ба ви тво је, што ср ца све ти јех по чи-
ну ше кро за те, бра те! умирише се
8. То га ра ди ако и имам ве ли ку сло-

бо ду у Хри сту да ти за по ви је дам што 
је по треб но,

9. Али опет мо лим љу ба ви ра ди, ја ко ји 
сам та ка в као ста рац Па вле, а сад су жањ 
Ису са Хри ста;
10. Мо ли м те за сво је га си на *Они си ма, 

ко је га ро дих у око ви ма сво ји ма;
*Кол. 4,9; 1.Кор. 4,15.

11. Ко ји је те би не гда био не по тре бан, а 
сад је и те би и ме ни вр ло по тре бан, ко је га 
по слах те би на траг;
12. А ти га, то јест, мо је ср це, при ми.
13. Ја га шћа ди јах да за др жим код се бе, 

да ми мје сто те бе по слу жи у око ви ма Је-
ван ђеља;
14. Али без тво је во ље не хтје дох ни шта 

чи ни ти, да не би тво је до бро би ло као за 
не во љу, не го од до бре во ље.
15. Јер мо же би ти да се за то ра ста де 

с тобом на не ко ври је ме да га до би јеш 
вјечно,
16. Не ви ше као ро ба, не го ви ше од ро ба, 

бра та љу ба зно га, а осо би то ме ни, а ка-
мо ли те би, и по ти је лу и у Го спо ду.
17. Ако, да кле, др жиш ме не за сво је га 
дру га ра, при ми ње га као ме не. пријатеља
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18. Ако ли ти у че му скри ви, или је ду-
жан, то на ме не за пи ши.
19. Ја *Па вле на пи сах ру ком сво јом, ја ћу 

пла ти ти: Да ти не ре чем да си и сам се бе 
ме ни ду жан. *1.Кор. 16,21.
20. Да бра те, да имам ко рист од те бе у Го-

спо ду, раз ве се ли ср це мо је у Го спо ду.
21. Узда ју ћи се у тво ју по слу шност на пи-

сах ти зна ју ћи да ћеш још ви ше учи ни ти 
не го што го во рим.

22. А уз то уго то ви ми и ко нак; јер се на-
дам да ћу за ва ше * мо ли тве би ти да ро-
ван ва ма. *2.Кор. 1,11.
23. По здра вља те Епа фрас ко ји је са мном 

су жањ у Хри сту Ису су, *Мар ко, †Ари-
старх, ‡Ди мас, Лу ка, по ма га чи мо ји.

*Дје ла 12,12. †Дје ла 20,4. ‡Кол. 4,14.
24. Бла го дат Го спо да на ше га Ису са Хри-

ста са ду хом ва ши јем. Амин.

ЈЕВРЕЈИМА ПО СЛА НИ ЦА
СВЕ ТОГА АПО СТО ЛА ПА ВЛА

Христос је Божији Син и виши 
од анђела.

1.Бог ко ји је не гда мно го пу та и 
раз лич ни јем на чи ном го во рио 

оце ви ма пре ко про ро ка, го во ри и на ма у 
по сље дак да на ови јех пре ко Си на,
2. Ко је га по ста ви На сљед ни ка све му, 

кроз ко је га и сви јет ство ри.
3. Ко ји бу ду ћи сјај ност сла ве и об лич је 

би ћа Ње го ва, и но се ћи све у ри је чи си ле 
сво је, учи нив ши со бом очи шће ње гри-
је ха на ши јех, сје де с де сне стра не при је-
сто ла Ве ли чи не на ви си ни,
4. И то ли ко бо љи по ста од ан ђе ла ко ли ко 

пре слав ни је Име од њи хо ва до би.
5. Јер ко ме од ан ђе ла ре че кад: Син Мој 

Ти си, Ја те да нас ро дих? И опет: Ја ћу Му 
би ти Отац, и Он ће Ми би ти Син.
6. И опет уво де ћи Пр во род но га у сви јет 

го во ри: И да Му се *по кло не сви ан ђе ли 
Бо жи ји. *Псал. 97,7.
7. Та ко и ан ђе ли ма го во ри: *Ко ји чи ни 

ан ђе ле сво је ду хо вима, и слу ге сво је пла-
меном ог ње ним. *Псал. 104,4.
8. А Си ну: *При је стол је Твој, Бо же, ва 

ви јек ви је ка; па ли ца је прав де па ли ца 
цар ства Тво га. *Псал. 45,6,7.
9. Оми ље ла Ти је прав да, и омр зао си 

на бе за ко ње: То га ра ди по ма за Те, Бо же, 
Бог Твој уљем ра до сти већ ма од дру го-
 ва Тво ји јех.

10. И опет: Ти си, Го спо де, у *по чет ку 
осно вао †Зе мљу, и не бе са су дје ла ру ку 
Тво ји јех: *1.Мој. 1,1. †Псал. 102,25.
11. Она ће про ћи, а Ти оста јеш: И сва ће 

остар је ти као ха љи на,
12. И са ви ћеш их као ха љи ну, и из ми је-

ни ће се: А Ти си Онај исти, и Тво ји јех го-
ди на не ће не ста ти.
13. А ко ме од ан ђе ла ре че кад: Сје ди Ме ни 

с де сне стра не, док по ло жим не при ја те ље 
Тво је за под нож је но га ма Тво ји ма?
14. Ни је су ли сви слу жбе ни ду хо ви ко ји 

су по сла ни на слу жбу они ма ко ји ће на-
сли је ди ти спа се ни је?

Дужни смо да Христову ријеч 
слушамо. Христов пут води слави

кроз страдање.

2.То га ра ди ва ља нам већ ма па зи ти 
на ри је чи ко је слу ша мо, да ка ко 

не от пад не мо.
2. Јер ако је оно што је го во ре но пре ко 

ан ђе ла утвр ђе но, и сва ки пре сту п и оглу-
шење пра вед ну пла ту при ми:
3. *Ка ко ће мо је из бје ћи не ма рив ши за 

то ли ко спа се ни је, ко је по че Го спод про-
по ви је да ти, и они ко ји су чу ли по твр-
ди ше ме ђу на ма, *Јевр. 10,29.
4. Кад и Бог по свје до чи и зна ци ма и чу-

де си ма и раз лич ни јем си ла ма, и Ду ха 
Све то га раз дје љи ва њем по сво јој во љи.
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5. Јер Бог не по ко ри ан ђе ли ма ва си о но га 
сви је та, ко ји иде и о ко ме го во ри мо.
6. Али не ко по свје до чи не гдје го во ре ћи: 

*Шта је чо вјек да га се опо ме неш, или син 
чо вје чиј да га оби ђеш? *Псал. 8,4.
7. Ума лио си га ма ли јем не чим од ан ђе ла, 

сла вом и ча сти вјен чао си га, и по ста вио 
си га над дје ли ма ру ку сво ји јех:
8. Све си по ко рио под но ге ње го ве. А кад 

му по ко ри све, ни шта не оста ви ње му не-
по ко ре но; али сад још не ви ди мо да му је 
све по ко ре но.
9. А умање но га ма ли јем чим од ан ђе ла 

ви ди мо Ису са, ко ји је за смрт што под-
не се вјен чан сла вом и ча сти, да би по бла-
го да ти Бо жи јој за све оку сио смрт.
10. Јер при ли ко ва ше Ње му за ко је га је 

све и кроз ко је га је све, ко ји до ве де мно ге 
си но ве у сла ву, да до вр ши По гла ва ра 
спа се ни ја њи хо ва стра да њем.

доликоваше  учини савршеним
11. Јер и Онај ко ји осве ћу је, и они ко ји 

се осве ћу ју, сви су од Јед но га; за ра ди то га 
узро ка не сти ди се на зва ти их бра ћом
12. Го во ре ћи: *Об ја ви ћу име Тво је бра ћи 

сво јој, и по сред цр кве за пје ва ћу Те.
*Псал. 22,22.

13. И опет: Ја ћу се у Ње га узда ти. И опет: 
Ево ја и *дје ца мо ја ко ју ми је дао Бог.

*Иса. 8,18.
14. Бу ду ћи пак да дје ца има ју ти је ло и 

крв, та ко и Он узе ди јел у то ме, *да смр ћу 
са тре оно га ко ји има др жа ву смр ти, то 
јест ђа во ла; *2.Тим. 1,10.
15. И да из ба ви оне ко ји год од стра ха 

смр ти у све му жи во ту бијаху ро бо ви.
16. Јер се за и ста не при ма ан ђе ла, не го 

се при ма потомства Авра а мо ва. уједини
17. За то бје ше ду жан у све му да бу де као 

бра ћа, да бу де ми ло стив и вје ран По гла-
вар све ште нич ки пред Бо гом, да очи сти 
гри је хе на род не.
18. Јер у че му по стра да и ис ку шан би у 

оно ме мо же по мо ћи и они ма ко ји се ис-
ку ша вају.

Христос је виши од Мојсија, 
зато отпадништво од Њега 

заслужује већу казну.

3.За то, бра ћо све та, за јед ни ча ри зва-
 ња не бе ско га, по знај те По сла ни ка 

и Првосвештеника, ко је га ми при зна је мо, 
Ису са Хри ста,
2. Ко ји је вје ран Оно ме ко ји Га постави, 

као и Мој си је у све му до му Божијем.
3. Јер Овај по ста то ли ко до сто јан ве ће 

ча сти од Мој си ја, ко ли ко ве ћу од до ма 
част има онај ко ји га је на чи нио.
4. Јер сва ки дом тре ба не ко да на чи ни; а 

ко је све ство рио оно је Бог.
5. И Мој си је, да кле, бје ше вје ран у све му 

до му Ње го ву, као слу га, за свје до чан ство 
оно га што је тре ба ло да се го во ри.
6. Али је Хри стос као Син у до му сво-

је му: Ко је га смо дом ми, ако сло бо ду и 
сла ву на де до кра ја твр до одр жи мо.
7. За то, као што го во ри Дух Све ти: *Да-

нас ако глас Ње гов чу је те, *Псал. 95,7.
8. Не бу ди те др ве на сти јех ср ца, као кад се 

прог ње ви сте у да не на па сти у пу сти њи,
9. Гдје Ме ис ку ша ше оце ви ва ши, ис ку-

ша ше Ме, и гле да ше дје ла Мо ја че тр де сет 
го ди на.
10. Због то га се ра ср дих на тај род, и ре-

кох: Јед на ко се ме ту у ср ци ма, али они не 
по зна ше пу те ва Мо ји јех; лутају
11. За то се за клех у гње ву сво је му да не ће 

ући у по кој Мој.
12. Гле дај те, бра ћо, да не бу де кад у ко ме 

од вас зло ср це не вјер ства да от сту пи од 
Бо га жи во га;
13. Не го се утје ша вај те сва ки дан, до кле 

се да нас го во ри, да ко ји од вас не одр ве ни 
од при је ва ре гр је хов не;
14. Јер по ста смо за јед ни ча ри Хри стови, 

са мо ако ка ко смо по че ли у Ње му би ти до 
кра ја твр до одр жи мо;
15. До кле се го во ри: *Да нас, ако глас Ње-

гов чу је те, не бу ди те др ве на сти јех ср ца, 
као кад се прог ње ви сте. *Псал. 95,7.8.
16. Јер не ки чув ши прог ње ви ше се, али не 

сви ко ји изи ђо ше из Ми си ра с Мој си јем.
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17. А на ко је се гњевио че тр де сет го ди на? 
Ни је ли на оне ко ји са гри је ши ше, ко ји 
оста ви ше ко сти у *пу сти њи? *4.Мој. 14,22.
18. А ко ји ма се за кле да не ће ући у по кој 

Ње гов, не го они ма ко ји не хтје ше да вје-
ру ју?
19. И ви ди мо да не мо го ше ући за не-

вјер ство.

Остављено је још почивање народу 
Божијему уз помоћ Христову.

4.Да се бо ји мо, да кле, да ка ко, док 
је још оста вље но обе ћа ње да 

се ула зи у по кој Ње гов, не одоц ни ко ји 
од вас.
2. Јер је на ма об ја вље но као и они ма; али 

они ма не по може Ри јеч коју чуше, јер не 
вје ро ва ше они ко ји чу ше.
3. Јер ми ко ји вје ро ва смо ула зи мо у по-

кој, као што ре че: За то се за клех у гње ву 
сво је му да не ће ући у по кој Мој, ако су 
дје ла и би ла го то ва од по ста ња сви је та.
4. Јер не гдје ре че за сед ми дан ова ко: *И 

по чи ну Бог у дан сед ми од сви ју дје ла 
сво ји јех. *1.Мојс. 2,2.
5. И на овом мје сту опет: Не ће ући у по-

кој Мој.
6. Бу ду ћи пак да не ки има ју да уђу у ње га, 

и они ко ји ма је нај при је ја вље но не уђо ше 
за не по слу ша ње;
7. Опет од ре ди је дан дан, да нас, го во-

ре ћи у Да ви ду по то ли ком вре ме ну, као 
што се при је ка за: *Да нас ако глас Ње гов 
чу је те, не бу ди те др ве на сти јех ср ца.

*Псал. 95,7.8.
8. Јер да је Исус (Навин) оне до вео у по-

кој, не би за дру ги дан го во рио по том.
9. Да кле, је оста вље но још суботно по чи-

ва ње на ро ду Бо жи је му.
10. Јер ко ји уђе у по кој Ње гов, и он по чи ва 

од дје ла сво ји јех, као и Бог од сво ји јех.
11. Да се по ста ра мо, да кле, ући у тај по-

кој, да не упад не ко у ону исту гат ку не-
вјер ства. примјер
12. Јер је жи ва *ри јеч Бо жи ја, и ја ка, и 

оштри ја од сва ко га ма ча, оштра с обје 
стра  не, и про ла зи тја до ра ста вља ња и 
ду ше и ду ха, и згла ва ка и мо зга, и су ди 
ми сли ма и по ми сли ма ср ца. *Псал. 147,15.

13. И не ма тва ри не по зна те пред Њим, 
не го је све го ло и от кри ве но пред очи ма 
Оно га ко је му го во ри мо. одговарамо
14. Има ју ћи, да кле, ве ли ко га По гла ва ра 

све ште нич ко га, ко ји је про шао Не бе са, 
Ису са Си на Бо жи је га, да се др жи мо при-
зна ња. исповиједања вјере
15. Јер не ма мо по гла ва ра све ште нич ко га 

ко ји не мо же по стра да ти с на ши јем сла-
бо сти ма, не го ко ји је у сва че му ис ку шан 
као и ми, осим *гри је ха. *Дан. 9,24.
16. Да при сту пи мо, да кле, сло бод но При -

је сто лу бла го да ти, да при ми мо ми лост и 
на ђе мо бла го дат за ври је ме кад нам за-
тре ба по моћ.
Христос је прави Поглавар свештенички, 

виши од Арона.

5.Јер сва ки по гла вар све ште нич ки 
ко ји се из љу ди узи ма, за љу де се 

по ста вља на слу жбу Бо гу, да *при но си 
да ре и жр тве за гри је хе, *Је вр. 8,4.
2. Ко ји мо же по стра да ти с они ма ко ји не 

зна ју и за ла зе; јер је и он под сла бо шћу.
3. И за то је ду жан, ка ко за на род не, та ко 

и за сво је гри је хе при но си ти.
4. И ни ко сам се би не да је ча сти, не го 

ко ји је по зван од Бо га, као и Арон.
5. Та ко и Хри стос не про сла ви сам Се бе 

да бу де По гла вар све ште нич ки, не го 
Онај ко ји Му ре че: *Ти си Мој Син, Ја Те 
да нас ро дих. *Псал. 2,7.
6. Као што и на дру го ме мје сту го во ри: 

*Ти си Све ште ник ва ви јек по ре ду Мел-
хи се де кову. *Псал. 110,4.
7. Он је у да не сво је га земаљског живота 

са великом виком и сузама приносио 
мо  ље ња и мо ли тве Оно ме ко ји Га мо же 
спасити од смр ти, и би утје шен по сво јој 
по бо жно сти.
8. Иа ко и би ја ше Син Бо жиј, али од оно га 

што по стра да на у чи се по слу ша њу.
9. И са вр шив ши се, по ста де сви ма ко ји 

Га по слу ша ше Узрок спа се ни ја вјеч но га.
10. И би на ре чен од Бо га *По гла вар све-

ште нич ки по ре ду Мел хи се де ко ву.
*Је вр. 6,20.

11. За ко је га би смо вам има ли мно го го-
во ри ти што је те шко ис ка за ти; јер сте по-
ста ли сла би на слу ша њу.
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12. Јер ви ко ји би ва ља ло да сте учи те љи 
по го ди на ма, опет тре ба да учи те ко ја су 
пр ва сло ва ри је чи Бо жи је; и по ста до сте 
да тре ба те *мли је ка, а не ја ке хра не.

*1.Кор. 3,1-3.
13. Јер ко ји се год хра ни мли је ком, не ра-

зу ми је ри је чи прав де, јер је ди је те.
14. А са вр ше ни јех је твр да хра на, ко ји 

има ју осје ћа ња ду ги јем уче њем об у че на 
за раз ли ко ва ње и до бра и зла. чула

Треба се чувати отпадништва од 
вјере и бити постојан и уздати се 

у обрицање.

6.За то да оста ви мо по че так Хри-
сто ве на у ке и да се да мо на са вр-

шен ство: Да не по ста вља мо опет те ме ља 
по ка ја ња од мр тви јех дје ла, и вје ре у Бо га,
2. На у ке кр ште ња, и ме та ња ру ку, и вас-

кр се ни ја мр тви јех, и су да вјеч но га.
3. И ово ће мо учи ни ти ако Бог до пу сти.
4. Јер ни је мо гу ће оне ко ји су јед ном про-

сви је тље ни, и оку си ли да ра не бе ско га, 
по ста ли за јед ни ча ри Ду ха Све то га,
5. И оку си ли до бре ри је чи Бо жи је, и си ле 

оно га сви је та, и от па ли,
6. Опет об но ви ти на по ка ја ње, јер са ми 

се би на но во рас пи њу и ру же Си на Бо-
жи је га.
7. Јер зе мља ко ја пи је дажд што че сто на 

њу па да, и ко ја ра ђа по вр ће до бро они ма 
ко ји је ра де, при ма бла го слов од Бо га;
8. А ко ја из но си тр ње и чи чак, не по-

треб на је и кле тве бли зу, ко ја се нај по-
сли је са же же.
9. Али од вас, љу ба зни, на да мо се бо-

ље му и што се др жи спа се ни ја, ако и го-
во ри мо та ко.
10. Јер Бог ни је не пра ве дан да за бо ра ви 

дје ло ва ше и труд љу ба ви ко ју по ка за сте 
у име Ње го во, по слу жив ши све ти ма и 
слу же ћи.
11. Али же ли мо да сва ки од вас по ка же 

то исто ста ра ње да се нада одр жи твр до 
до са мо га кра ја;

12. Да не бу де те ље ни ви, не го да се угле-
да те на оне ко ји вје ром и тр пље њем до би-
ја ју обе ћа ња.
13. Јер кад Бог Авра а му обе ћа, не има-

ју ћи ни чим ве ћи јем да се за ку не, за кле се 
Со бом,
14. Го во ре ћи: За и ста бла го си ља ју ћи бла го-

сло ви ћу те, и умно жа ва ју ћи умно жи ћу те.
15. И та ко тр пе ћи ду го, до би обе ћа ње.
16. Јер се љу ди ве ћи јем ку ну, и сва кој њи-

хо вој препирки свр ше так је за кле тва за 
по твр ђе ње.
17. За то и Бог кад шћа ше на сљед ни-

ци ма обе ћа ња обил ни је да по ка же твр ђу 
одлуке сво је , учи ни по сред ни ка кле тву;
18. Да бисмо у двје ма не по ко ле бљи ви јем 

ства ри ма, у ко ји ма Бо гу ни је мо гу ће сла-
га ти, има ли ја ку утје ху ми ко ји смо при бје-
гли да се ухва ти мо за наду ко ја нам је дата,
19. Ко ји има мо као тврд и по уз дан лен-

гер ду ше, ко ји ула зи иза нај да ље за вје се,
20. Гдје Исус уђе на при јед за нас, по-

став ши По гла вар све ште нич ки до ви је ка 
по ре ду Мел хи се де ко ву.

Христос свештеник као Мелхиседек, 
већи од свештеника синова 

Левијевих.

7.Јер овај *Мел хи се дек бје ше цар 
са лим ски, †све ште ник Бо га нај ви-

ше га, ко ји сре те Авра а ма кад се вра ћа ше 
с бо ја ца ре ва, и бла го сло ви га;

*1.Мој. 14,18. †Псал. 110,4.
2. Ко је му и Авра ам да де де се так од све га. 

Пр во, да кле, зна чи цар прав де, по том и 
цар са лим ски, то јест цар ми ра;
3. Без оца, без ма те ре, без ро да, не има-

ју ћи ни по чет ка да ни ма, ни свр шет ка жи-
во ту, а ис по ре ђен са Си ном Бо жи јим, и 
оста је све ште ник до ви је ка.
4. Али по гле дај те ко ли ки је овај ко ме 

је и Авра ам па три јарх дао де се так од 
(најбољег дјела) пли је на.
5. Исти на, и они од си но ва Ле ви је ви јех, 

ко ји при ми ше све штен ство, има ју за по-
ви јест да узи ма ју по за ко ну де се так од на-
ро да, то јест бра ће сво је, ако су и из и шли 
из бе да ра Авра а мо ви јех.
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6. Али онај ко ји се не бро ји од њи хо ва 
ро да, узе де се так од Авра а ма, и бла го-
сло ви оно га ко ји има обе ћа ња.
7. Али без сва ко га из го во ра веће бла го-

сло ви мање.
8. И та ко ов дје узи ма ју де се так љу ди ко ји 

уми ру, а она мо онај за ко је га се по свје-
до чи да жи ви.
9. И, да ова ко ре чем, Ле ви је ко ји узе де се-

так, дао је де се так кроз Авра а ма:
10. Јер би ја ше још у бе дри ма очи ни ма 

кад га сре те Мел хи се дек.
11. Ако је, да кле, са вр шен ство по ста ло 

кроз ле вит ско све штен ство, јер је на род 
под њим *За кон при мио, ка ква је још по-
тре ба би ла го во ри ти да ће дру ги Све ште-
ник по ста ти по ре ду Мел хи се де ко ву, а не 
по ре ду Аро но ву? *Гал. 2,21.
12. Јер кад се про ми је ни све штен ство, 

мо ра се и За кон про ми је ни ти.
13. Јер за ко га се ово го во ри Он је од дру-

го га ко ље на, од ко је га ни ко не при сту пи 
к ол та ру.
14. Јер је по зна то да Го спод наш од ко ље на 

*Ју ди на изи ђе, за ко је ко ље но Мој си је не 
го во ри ни шта о све штен ству. *Лу ка 3,33.
15. И још је ви ше по зна то да ће по ре ду 

Мел хи се де ко ву дру ги Све ште ник по-
ста ти,
16. Ко ји ни је по стао по за ко ну тје ле сне 

за по ви је сти не го по си ли жи во та вјеч-
но га.
17. Јер свје до чи: Ти си *Све ште ник ва ви-

јек по ре ду † Мел хи се де ко ву.
*Псал. 110,4. †Је вр. 5,6.

18. Та ко се уки да пре ђа шња за по ви јест, 
што би сла ба и за луд на. бескорисна
19. Јер *За кон ни је ни шта са вр шио; а 

по ста ви бо љу наду, кроз ко ју се при бли-
жава мо Бо гу. *Рим. 3,20.
20. И још не без за кле тве;
21. Јер они без за кле тве по ста ше све ште-

ни ци; а Овај са за кле твом кроз Оно га 
ко ји му го во ри: *За кле се Го спод и не ће 
се рас ка ја ти: Ти си Све ште ник ва ви јек по 
ре ду Мел хи се де ко ву. *Псал. 110,4.
22. То ли ко бо ље га за вје та по ста Исус 

Ја мац.

23. И они мно ги бјеху све ште ни ци, јер 
им смрт не да де да оста ну.
24. А Овај, бу ду ћи да оста је ва ви јек, има 

вјеч но све штен ство.
25. За то и мо же ва ви јек спа сти оне ко ји 

кро за Њ до ла зе Бо гу, кад сваг да жи ви да 
се мо же мо ли ти за њих.
26. Јер та кав на ма тре ба ше По гла вар све-

ште нич ки: Свет, бе за злен, чист, одво јен од 
гр је шни ка, и ко ји је био ви ше Не бе са;

изнад
27. Ко је му ни је по треб но сва ки дан, као 

све ште ни ци ма, нај при је за сво је *гри је хе 
†жр тве при но си ти, а по том за на род не, јер 
Он ово учи ни јед ном, кад Се бе при не се.

*3.Мој. 16,6; 3.Мој. 9,7. †3.Мој. 16,11.
28. Јер За кон *по ста вља љу де за све ште-

ни ке ко ји има ју сла бост; а ри јеч за кле тве 
ко ја је ре че на по За ко ну, по ста ви Си на 
ва ви јек са вр ше на. *Је вр. 5,1.

Светост и служба новозавјетнога 
Поглавара виша је него 

старозавјетнога.

8.А ово је гла ва од то га што го во-
ри мо: Има мо та к во га По гла ва ра 

све ште нич ко га ко ји сје де с де сне стра не 
при је сто ла Ве ли чи не на не бе си ма;
2. Ко ји је слу га Све ти ња ма и исти ни тој 

Ски ни ји, ко ју на чи ни Го спод, а не чо вјек.
3. Јер се сва ки по гла вар све ште нич ки по-

ста вља да при но си да рове и жр тве; за то 
ва ља да и Овај има што ће при ни је ти.
4. Јер да је на зе мљи, не би био све ште-

ник, кад има ју све ште ни ци ко ји при но се 
да рове по За ко ну,
5. Ко ји слу же об лич ју и *сје ну не бе ски-

јех ства ри, као што би ре че но Мој си ју кад 
шћа ше Ски ни ју да на чи ни: Гле дај, ре че, 
да на чи ниш све по при ли ци ко ја ти је по-
ка за на на го ри. *Кол. 2,17.  Шатор састанка
6. А сад до би бо љу слу жбу, као што је и 

По сред ник бо ље га За вје та, ко ји се на бо-
љи јем обе ћа њи ма утвр ди.
7. Јер да је онај пр ви без ма не био, не би 

се дру го ме тра жи ло мје ста.
8. Јер ку де ћи их го во ри: *Ево да ни иду, 

го во ри Го спод, и на чи ни ћу с до мом Изра-
и ље ви јем и с до мом Ју ди ни јем нов за вјет;

*Јер. 31,31.34.
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9. Не по за вје ту ко ји на чи них с оце ви ма 
њи хо ви ма у онај дан кад их узех за ру ку 
да их из ве дем из зе мље ми сир ске; јер они 
не оста ше у за вје ту Мо ме, и Ја не ма рих за 
њих, го во ри Го спод.
10. Јер је ово *За вјет ко ји ћу на чи ни ти 

с до мом Изра и ље ви јем по сли је они јех 
да на, го во ри Го спод: Да ћу за ко не сво је у 
ми сли њи хо ве, и на ср ци ма њи хо ви ма на-
пи са ћу их, и би ћу им Бог, и они ће би ти 
Ме ни на род. *1.Мој. 17,7.
11. И ни је дан не ће учи ти сво је га бли-

жње га, и ни је дан бра та сво је га, го во ре ћи: 
По знај Го спо да; јер ће Ме сви по зна ти од 
ма ло га до ве ли ко га ме ђу њи ма.
12. Јер ћу би ти ми ло стив не прав да ма 

њи хо ви ма, и гри је ха њи хо ви јех и бе за-
ко ња њи хо ви јех не ћу ви ше спо ми ња ти.
13. А кад ве ли: Нов За вјет, пр ви на чи ни 

вет хи јем; а што је вет хо и остар је ло, бли-
 зу је кра ја. оронуло

Скинија и жртва Старога завјета
несавршена је; Христова  жртва је

потпуно довољна за помирење.

9.Та ко и пр ви за вјет има ше прав де 
бо го мољ ства и *Све ти њу зе маљ ску.

правило  *2.Мој. 25,8.
2. Јер ски ни ја бје ше на чи ње на пр ва, у 

ко јој би ја ше сви јећ њак и тр пе за и по ста-
вље ни хље бо ви, што се зо ве Све ти ња.

светилиште
3. А за дру ги јем за вје сом би ја ше Ски ни ја, 

ко ја се зо ве Све ти ња над све ти ња ма,
4. Ко ја има ше злат ну ка ди о ни цу, и ков чег 

за вје та око ван сву да зла том, у ко ме би ја ше 
зла тан суд с ма ном, и па ли ца Аро но ва, ко ја 
се бје ше омла ди ла, и пло че за вје та.
5. А ви ше ње га би ја ху хе ру ви ми сла ве, 

ко ји осје ња ва ху ол тар; о че му се не мо же 
сад го во ри ти ре дом.
6. А кад ово би ја ше та ко уре ђе но, ула-

жа ху све ште ни ци сваг да у пр ву Ски ни ју 
и са вр ши ва ху слу жбу Бо жи ју.
7. А у дру гу ула жа ше јед ном у го ди ни сам 

по гла вар све ште нич ки, не без кр ви, ко ју 
при но си за се бе и за на род на не зна ња.

8. Ови јем по ка зи ва ше Дух Све ти да се 
још ни је отво рио пут све ти јех, до кле 
пр ва Ски ни ја сто ји; у Светињу
9. Ко ја оста де при ли ка за са да шње ври-

је ме, у ко ме се при но се да рови и жр тве, 
и не мо гу да се завр ше по са вје сти оно га 
ко ји слу жи, усаврше савјест
10. Осим у *је ли ма и пи ћи ма, и раз лич-

ном уми ва њу и прав да њу ти је ла, ко је је 
по ста вље но до вре ме на по пра вљања.

*3.Мој. 11,2.  обредима за тијело
11. Али до шав ши Хри стос, По гла вар све-

ште нич ки до ба ра ко ја ће до ћи, кроз бо љу 
и са вр ше ни ју Ски ни ју, ко ја ни је ру ком 
гра ђе на, то јест, ни је ово га ство ре ња,
12. Ни с кр вљу јар чи јом, ни ти те ле ћом, 

не го кроз сво ју крв уђе јед ном у Све ти њу, 
и на ђе вјеч ни от куп. искупљење
13. Јер ако крв јун чи ја и јар чи ја, и *пе пео 

ју ни чин, по кро пив ши њом опо га ње не, 
осве ћу је на тје ле сну чи сто ту; *4.Мој. 19,9.
14. А ка мо ли не ће крв *Хри ста, ко ји 

Ду хом Све ти јем Се бе при не се без кри-
ви це Бо гу, очи сти ти са вјест на шу од 
мр тви јех дје ла, да слу жи мо Бо гу жи-
во ме и исти но ме? *Рим. 1,4.
15. И за то је Но во ме за вје ту *По сред ник, 

да кроз смрт, ко ја би за от куп од пре сту-
па  у пр во ме за вје ту, обе ћа ње вјеч но га на-
сљед ства при ме зва ни. *1.Тим. 2,5.
16. Јер гдје је за вјет ва ља да бу де и смрт 

оно га ко ји чи ни за вјет.
17. Јер је за вјет по смр ти по твр ђен: Бу-

ду ћи да не ма ни ка кве си ле, док је жив 
онај ко ји га је на чи нио.
18. *Јер ни пр ви ни је утвр ђен без кр ви.

*2.Мој. 24,6.
19. Јер кад Мој си је из го во ри све за по-

ви је сти по За ко ну све му на ро ду, он да узе 
кр ви јар чи је и те ле ће, с во дом и ву ном цр-
ве ном и исо пом, те по кро пи и Књи гу и 
сав на род мирисна биљка
20. Го во ре ћи: Ово је крв за вје та ко ји Бог 

на чи ни с ва ма.
21. А та ко и Ски ни ју и све су до ве слу-

жбе не по кро пи кр вљу.
22. И го то во све се кр вљу *чи сти по За-

ко ну, и без про ље ва кр ви не би ва опро-
ште ње. *3.Мој. 17,11.
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23. Та ко је тре ба ло да се об лич ја не бе-
ски јех ови ма чи сте, а са ма не бе ска бо љи-
јем жр тва ма од ови јех.
24. Јер Хри стос не уђе у ру ко тво ре ну 

*Све ти њу, ко ја је при ли ка пра ве, не го у 
са мо Не бо, да се по ка же сад пред ли цем 
Бо жи јим за нас; *2.Мој. 28,29.  слика
25. Ни ти да мно го пу та при но си Се бе, 

као што по гла вар све ште нич ки ула зи у 
Све ти њу сва ке го ди не с кр вљу ту ђом:
26. Ина че би Он мо рао мно го пу та стра-

да ти од по ста ња сви је та; а сад јед ном на 
свр шет ку ви је ка ја ви се да сво јом жр твом 
са тре гри јех.
27. И као што је љу ди ма од ре ђе но јед ном 

умри је ти, а по том суд:
28. Та ко се и Хри стос јед ном при не се, да 

узме мно ги јех гри је хе; а дру гом ће се ја-
ви ти без *гри је ха на спа се ни је они ма ко ји 
Га че ка ју. *Мат. 26,28.

Сила Христове жртве. Слава Новога 
завјета опомиње да останемо у вјери 

и признању.

10.Јер *За кон има ју ћи сјен до ба ра 
ко ја ће до ћи, а не са мо об лич је 

ства ри, не мо же ни ка да са вр ши ти оне ко-
ји при сту па ју сва ке го ди не и при но се оне 
исте жр тве. *Је вр. 7,11.
2. Ина че би пре ста ле при но си ти се, кад 

они ко ји слу же не би ви ше има ли ни ка-
кве са вје сти за гри је хе, кад се јед ном 
очи сте; не би осећали грјешним
3. Не го се њи ма сва ке го ди не чи ни спо-

мен за гри је хе.
4. Јер крв јун чи ја и јар чи ја не мо же узе ти 

гри је ха.
5. За то ула зе ћи у сви јет го во ри: *Жр та ва 

и да ро ва ни је си хтио, али си ми ти је ло 
при пра вио. *Псал. 40,6-8.
6. Жр тве и при ло зи за гри јех ни је су Ти 

би ли угод ни.
7. Та да ре кох: Ево до ђох, у по чет ку Књи-

 ге пи са но је за Ме не, да учи ним во љу 
Тво ју, Бо же.
8. И ви ше ка зав ши: При ло га и при но са и 

жр та ва, и жр та ва за гри је хе ни је си хтио, 
ни ти су Ти би ли угод ни, што се по за ко ну 
при но се;

9. Та да ре че: Ево до ђох да учи ним во љу 
Тво ју, Бо же. Уки да пр во да по ста ви 
дру го.
10. По ко јој смо во љи ми осве ће ни при-

но сом ти је ла Ису са Хри ста јед ном.
11. И сва ки све ште ник сто ји сва ки дан 

слу же ћи и јед не *жр тве мно го пу та при-
но се ћи, ко је ни кад не мо гу узе ти †гри је ха.

*4.Мој. 28,3. †Је вр. 7,27.
12. А Он при не сав ши је ди ну жр тву за 

*гри је хе сје ди сваг да с де сне стра не Бо гу,
*Је вр. 1,3.

13. Че ка ју ћи да ље док се по ло же не-
при ја те љи Ње го ви за под нож је но га ма 
Ње го ви ма.
14. Јер јед ни јем при но сом са вр шио је ва-

ви јек оне ко ји би ва ју осве ће ни.
15. А свје до чи нам и Дух Све ти; јер као 

што је на при јед ка за но:
16. Ово је *за вјет ко ји ћу на чи ни ти с 

њи ма по сли је они јех да на, го во ри Го спод: 
Да ћу за ко не сво је у ср ца њи хо ва, и у ми-
сли ма њи хо ви јем на пи са ћу их; *Јер. 31,33.
17. И гри је ха њи хо ви јех и бе за ко ња њи-

хо ви јех не ћу ви ше спо ми ња ти.
18. А гдје је опро ште ње ови јех он дје 

ви ше не ма при ло га за гри је хе.
19. Има ју ћи, да кле, сло бо ду, бра ћо, ула-

зи ти у Све ти њу кр вљу Ису са Хри ста, пу-
тем но ви јем и жи ви јем,
20. Ко ји нам је об но вио за вје сом, то јест 

ти је лом сво ји јем, отворио
21. И Све ште ни ка ве ли ко га над до мом 

Бо жи јим:
22. Да при сту па мо с исти ни ти јем ср-

цем у пу ној вје ри, очи шће ни у ср ци ма 
од зле са вје сти, и уми ве ни по ти је лу во-
дом чи стом; искреним
23. Да се др жи мо твр до при зна ња на де: 

Јер је вје ран Онај ко ји је обе ћао;
24. И да ра зу ми је ва мо је дан дру го га у 

потстица њу на љу ба в и до бра дје ла,
25. Не оста вља ју ћи скуп шти не сво је, као 

што не ки има ју оби чај, не го је дан дру го га 
свје ту ју ћи, и то ли ко већ ма ко ли ко ви ди те 
да се при бли жава Дан суд ни.
26. Јер кад ми гри је ши мо на ва ли це по-

што смо при ми ли по зна ње исти не, не ма 
ви ше жр тве за гри је хе; без размишљања
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27. Не го стра шно че ка ње су да, и рев ност 
ог ња ко ји ће по је сти оне ко ји се су про те.
28. Ко пре сту пи за кон Мој си јев, без ми-

ло сти уми ре *код два или три свје до ка.
*5.Мој. 17,6.

29. Ко ли ко ми сли те да ће го ре му ке за слу -
жи ти онај ко ји Си на Бо жи је га по га зи, и 
крв за вје та ко јом се осве ти за по га ну уз-
др жи, и Ду ха бла го да ти на ру жи? нечисту
30. Јер зна мо Оно га ко ји ре че: Мо ја је 

осве та, Ја ћу вра ти ти, го во ри Го спод; и 
опет: Го спод ће су ди ти на ро ду сво је му.
31. Стра шно је упа сти у ру ке Бо га жи во га.
32. Опо ми њи те се пак пр ви јех да на сво-

ји јех, у ко је се про сви је тли сте и мно гу 
бор бу стра да ња под не со сте,
33. Ко је по став ши гле да ње због сра мо та 

и не во ља, а ко је по став ши дру го ви они ма 
ко ји жи ве та ко.
34. Јер се на око ве мо је са жа ли сте, и да-

до сте с ра до шћу да се раз гра би ва ше 
има ње, зна ју ћи да има те се би има ње бо ље 
и не про па дљи во на *Не бе си ма. *Мат. 5,12.
35. Не од ба цуј те, да кле, сло бо де сво је, 

ко ја има ве ли ку пла ту. поуздање
36. Јер вам је тр пље ње од по тре бе да во љу 

Бо жи ју са вр шив ши при ми те обе ћа ње.
37. Јер још ма ло, вр ло ма ло, *пак ће до ћи 

Онај ко ји тре ба да до ђе и не ће одоц ни ти.
*Авак. 2,3.

38. А *пра вед ник жи вље ће од вје ре; ако 
ли от сту пи не ће би ти по во љи Мо је ду ше.

*Авак. 2,4.
39. А ми, бра ћо, ни је смо од они јех ко ји 

от сту па ју на по ги бао, не го од они јех ко ји 
вје ру ју да спа су ду ше. добију живот

Вјера и њена сила. Примјери верскијех 
јунака из Старога завјета.

11.Вје ра је пак твр до че ка ње оно га 
че му се на да мо, и до ка зи ва ње 

оно га што не ви ди мо.
2. Јер у њој ста ри до би ше свје до чан ство.
3. Вје ром по зна је мо да је сви јет ри јеч ју 

Бо жи јом створен, да је све што ви ди мо 
из ни шта по ста ло. невидљивог
4. Вје ром при не се Авељ Бо гу ве ћу жр-

тву не го Каин, кроз ко ју до би свје до чан-

ство да је пра вед ник, кад Бог по свје до чи 
за да рове ње го ве; и кроз њу он мр тав 
још го во ри.
5. Вје ром би Енох пре не сен да не ви ди 

смр ти; и не на ђе се, јер га Бог пре мје сти, 
јер при је не го га пре мје сти, до би свје до-
чан ство да уго ди Бо гу. премјештен
6. А без вје ре ни је мо гу ће уго ди ти Бо гу; 

јер онај ко ји хо ће да до ђе к Бо гу, ва ља да 
вје ру је да има Бог и да пла ћа они ма ко ји 
Га тра же. награђује оне
7. Вје ром Но је при мив ши за по ви јест и 

по бо јав ши се оно га што још не ви дје, на-
чи ни ков чег за спа се ни је до ма сво је га, ко-
ји јем осу ди сав сви јет, и по ста на сљед ник 
прав де по вје ри.
8. Вје ром *по слу ша Авра ам кад би по-

зван да изи ђе у зе мљу ко ју шћа ше да 
при ми у на сљед ство, и изи ђе не зна ју ћи 
ку да иде. *1.Мој. 12,1.
9. Вје ром до ђе Авра ам у зе мљу обе ћа ну, 

као у ту ђу, и у шаторима жи вља ше с Иса-
ком и с Ја ко вом, су на сљед ни ци ма обе-
ћа ња то га.
10. Јер че ка ше Град ко ји има те ме ље, ко-

је му је Зи дар и Тво рац Бог.
11. Вје ром и са ма *Са ра не рот ки ња 

при ми си лу да за труд ни, и ро ди пре ко 
вре ме на ста ро сти; јер др жа ше за вјер на 
Оно га ко ји обе ћа. *1.Мој. 17,19.
12. За то се и ро ди ше од јед но га, *још го-

то во мр тво га, као зви је зде не бе ске мно-
штвом, и као не бро је ни пи је сак по крај 
мо ра. *Рим. 4,19.
13. У вје ри по мри је ше сви ови не при-

мив ши обе ћа ња, не го га ви дјев ши из да-
ле ка, и по кло нив ши му се, и при знав ши 
да су го сти и до шља ци на зе мљи.
14. Јер ко ји та ко го во ре по ка зу ју да 

тра же Ота чан ства.
15. И да би се они опо ме ну ли оно га из 

ко је га изи ђо ше, има ли би ври је мена да 
се вра те.
16. Али сад бо ље же ле, то јест не бе ско. 

За то се Бог не сти ди њих на зи ва ти се Бог 
њи хов; јер им при пра ви Град.
17. Вје ром при ве де *Авра ам Иса ка кад 

би ку шан, и је ди но род но га при но ша ше, 
по што бје ше при мио обе ћа ње, *Јак. 2,21.

В
ЈЕРА
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18. У ко је му бје ше ка за но: у *Иса ку на-
зва ће ти се потомство; *1.Мој. 21,12.
19. По ми слив ши *да је Бог ка дар и из 

мр тви јех вас кр сну ти; за то га и узе за 
при ли ку. *Рим. 4,17.  као слику
20. Вје ром *бла го сло ви Исак Ја ко ва и Иса-

 ва у ства ри ма ко је ће до ћи. *1.Мој. 27,27.
21. Вје ром *бла го сло ви Ја ков уми ру ћи 

сва ко га си на Јо си фо ва, и по кло ни се вр ху 
па ли це ње го ве.

*1.Мој. 48,15.  преко врха палице своје
22. Вје ром се опо ми њаше *Јо сиф уми-

ру ћи из ла ска си но ва Изра и ље ви јех, и за-
по ви је ди за †ко сти сво је.

*1.Мој. 50,24.25. †2.Мој. 13,19.
23. Вје ром *Мој си ја, по што се ро ди, 

кри ше три мје се ца ро ди те љи ње го ви, јер 
ви дје ше кра сно ди је те, и не по бо ја ше се 
за по ви је сти ца ре ве. *2.Мој. 2,2.
24. Вје ром *Мој си је, кад би ве ли ки, не 

хтје де да се на зи ва син кће ри фа ра о но ве;
*2.Мој. 2,11.

25. И во ље стра да ти с на ро дом Бо жи јим, 
не го ли има ти зе маљ ску сла дост гри је ха:

волећи више
26. Др жав ши сра мо ту Хри сто ву за ве ће 

бо гат ство од све га бла га ми сир ско га; јер 
гле да ше на пла ту.
27. Вје ром оста ви Ми сир, не по бо јав ши 

се љу ти не ца ре ве; јер се др жа ше Оно га 
ко ји се не ви ди, као да Га ви ђа ше.
28. Вје ром учи ни *Пас ху и про љев кр ви, 

да се онај ко ји гу бља ше пр во ро ђе не не 
до так не до њих. *2.Мој. 12,21.
29. Вје ром при је ђо ше Цр ве но мо ре као 

по су хој зе мљи; ко је и Ми сир ци оку-
шав ши по то пи ше се.
30. Вје ром *па до ше зи до ви је ри хон ски, 

кад се оби ла зи око њих се дам да на.
*Ису. 6,20.

31. Вје ром *Ра ва блудница не по ги бе с 
не вјер ни ци ма, при мив ши ухо де с ми-
ром, (и из ве дав ши их дру ги јем пу тем).

*Јак. 2,25.
32. И шта ћу још да ка жем? Јер ми не би 

до ста ло вре ме на кад бих стао при по ви-
је да ти о Ге де о ну, и о *Ва ра ку и Сам со ну 

и †Јеф та ју, о Да ви ду и ‡Са му и лу, и о дру-
ги јем про ро цима,

*Суд. 4,6. †Суд. 11,1. ‡1.Сам. 1,20.
33. Ко ји вје ром по би је ди ше цар ства, 

учи ни ше прав ду, до би ше обе ћа ња, за тво-
ри ше уста ла во ви ма,
34. *Уга си ше си лу ог ње ну, уте ко ше од 

оштри ца ма ча, оја ча ше од не мо ћи, по-
ста ше ја ки у бит ка ма, рас тје ра ше вој ске 
ту ђе; *Дан. 3,25.
35. *Же не при ми ше сво је мр тве из вас-

кр се ни ја; а дру ги би ше по би је ни, не 
при мив ши из ба вље ња, да до би ју бо ље 
вас кр се ни је; *1.О цар. 17,22.
36. А дру ги ру га ње и бој под не со ше, па 

још и око ве и там ни це;
37. Ка ме њем по би је ни би ше, пре тр ве ни 

би ше, ис ку ша ни би ше, од ма ча по мри-
је ше; идо ше у ко жу си ма и у ко зи јим ко-
жа ма, у си ро ти њи, у не во љи, у сра мо ти;

претестерисани
38. Ко ји јех не би ја ше до сто јан сви јет, по 

пу сти ња ма по ту ца ше се, и по го ра ма и по 
пе ћи на ма и по ру па ма зе маљ ски јем.
39. И ови сви до бив ши свје до чан ство 

вје ром не при ми ше обе ћа ња;
40. Јер Бог не што бо ље за нас од ре ди, да 

не при ме без нас са вр шен ства. предодреди

Трпљети гледајући у Исуса. 
Бити блажен у Господу гледајући 

на небески Јерусалим.

12.За то, да кле, и ми има ју ћи око 
се бе то ли ку го ми лу свје до ка, 

да од ба ци мо сва ко бре ме и гри јех ко ји је 
за нас при о нуо, и с тр пље њем да тр чи мо у 
бит ку ко ја нам је од ре ђе на, облак
2. Гле да ју ћи на На чел ни ка вје ре и Свр-

ши те ља Ису са, ко ји умје сто од ре ђе не 
Се би ра до сти пре тр пље крст, не ма ре ћи 
за сра мо ту, и сје де с де сне стра не при је-
сто ла Бо жи је га.
3. По ми сли те, да кле, на Оно га ко ји је та-

кво про ти вље ње про тив Се бе од гр је-
шни ка под нио, да не осла бе ду ше ва ше и 
да вам не до ту жи.
4. Јер још до кр ви не до ђо сте бо ре ћи се 

про тив гри је ха,
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5. И за бо ра ви сте утје ху ко ју вам го во ри, 
као си но ви ма: *Си не мој, не пу штај у не-
мар ка ра ња Го спод ња, ни ти гу би во ље 
кад те Он по ка ра; *Приче 3,11.
6. *Јер ко га љу би Го спод оно га и ка ра; а 

би је сва ко га си на ко је га при ма. *Откр. 3,19.
7. Ако тр пи те ка ра ње, као си но ви ма по-

ка зу је вам се Бог: Јер ко ји је син ко је га 
отац не ка ра?
8. Ако ли сте без ка ра ња, *у ко је му сви 

ди јел до би ше, да кле, сте ко пи лад, а не 
си но ви. *Псал. 73,15.  незаконити
9. Ако су нам, да кле, тје ле сни оце ви 

на ши ка ра чи, и бо ји мо их се, ка ко да не 
слу ша мо Оца ду хо ва, да жи ви мо?
10. Јер они за ма ло да на, ка ко им угод но 

бје ше, ка ра ху нас; а Овај на ко рист, да до-
би је мо ди јел од Ње го ве све тости.
11. Јер сва ко ка ра ње кад би ва не чи ни 

се да је ра дост, не го жа лост; али по сли је 
да ће ми ран род *прав де они ма ко ји су на-
у че ни њи ме. *Јак. 3,18.
12. За то осла бље не *ру ке и осла бље на ко-

ље на ис пра ви те, *Иса. 35,3.
13. И ста зе по рав ни те но га ма сво ји ма, да 

не свр не што је хро мо, не го још да се ис-
ци је ли.
14. *Мир имај те и све ти њу са сви ма; без 

ово га ни ко не ће ви дје ти Го спо да.
*Рим. 12,18;  2. Тим. 2,22.

15. Гле дај те да ко не оста не без бла го-
да ти Бо жи је: Да не уз ра сте ка кав ко ри јен 
гор чи не, и не учи ни па кост, и ти јем да се 
мно ги не опо га не.
16. Да не бу де ко блудник или опо га-

њен, као Исав, ко ји је за јед но је ло дао пр-
во род ство сво је. оскврњен
17. Јер зна те да је и по том, *кад шћа ше 

да при ми бла го слов, од ба чен; јер по ка-
ја ње не на ђе мје ста, ако га и са су за ма 
тра жа ше. *1.Мој. 27,34.
18. Јер не при сту пи сте го ри ко ја се мо же 

опи па ти, и ог њу раз гор је лом, обла ку, и 
по мр чи ни, и олу ји,
19. И труб ном гла су, и гла су ри је чи, ко-

је га се од ре ко ше они ко ји чу ше, да не чу ју 
ви ше ри је чи;

20. Јер не мо га ху да под не су оно што се 
за по ви је да ше: Ако се и зви јер до так не до 
го ре, би ће ка ме њем уби је на.
21. И та ко стра шно бје ше оно што се 

ви дје да Мој си је ре че: *Упла шио сам се 
и дрх ћем. *5.Мој. 9,19. 
22. Не го при сту пи сте Си он ској го ри, 

и Гра ду Бо га жи во га, *Је ру са ли му не бе-
ско ме, и мно ги јем хи ља да ма †ан ђе ла,

*От кр. 3,12. †Ју да 14.
23. Са бо ру и Цр кви пр во род ни јех ко ји 

су на пи са ни на не бе си ма, и Бо гу, Су-
ди ји сви ју, и ду хо ви ма са вр ше ни јех 
пра вед ни ка,
24. И *Ису су, По сред ни ку За вје та но во га, 

и кр ви кро пље ња, ко ја бо ље го во ри не-
го ли Аве ље ва. *1.Пе тр. 1,2.  за очишћење
25. Али гле дај те да се не од ре че те Оно га 

ко ји го во ри; јер кад они не уте ко ше ко ји 
се од ре ко ше оно га ко ји про ро ко ва ше 
на земљи, а ка мо ли ми ко ји се од ри че мо 
Не бе ско га,
26. Ко је га глас по тре се он да *Зе мљу, а сад 

обе ћа го во ре ћи: Још јед ном Ја ћу по тре-
сти не са мо Зе мљу не го и Не бо. *Агеј 2,6.
27. А што ве ли: Још јед ном, по ка зу је да ће 

се уки ну ти оно што се по ми че, као ство-
ре но, да оста не оно што се не по ми че.
28. За то, при ма ју ћи Цар ство не по ко-

ле ба но, да има мо бла го дат ко јом слу-
жи мо за угод ност Бо гу, с по што ва њем и 
са стра хом.
29. Јер је Бог наш *огањ ко ји спа љу је.

*5.Мој. 4,24.

О љубави. Треба се чувати разврата 
и среброљубља и опомињати се 

добријех учитеља и угледати се на 
њих. Завршне опомене и поздрави.

13.Љу бав бра тин ска да оста не 
(ме ђу ва ма).

2. Го сто љу би во сти не за бо ра вљај те; јер 
не ки не зна ју ћи из го сто љу би во сти при-
ми ше ан ђе ле на ко нак. угостише
3. Опо ми њи те се су жа ња као да сте с 

њи ма све за ни, они јех ко ји ма се не прав да 
чи ни као да сте и са ми у ти је лу.
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4. Же нид бу да др же сви у ча сти, и по сте ља 
же нид бе на да бу де чи ста; а блудници ма и 
пре љу бо чин ци ма су ди ће Бог.
5. Не бу ди те сре бро љуп ци; бу ди те за до-

вољ ни они јем што има те. Јер Он ре че: Не ћу 
те оста ви ти, ни ти ћу од те бе от сту пи ти;
6. Та ко да сми је мо го во ри ти: Го спод је 

мој По моћ ник, и не ћу се бо ја ти; *Шта ће 
ми учи ни ти чо вјек? *Псал. 118,6.7.
7. Опо ми њи те се сво ји јех учи те ља ко ји 

вам ка зи ва ше ри јеч Бо жи ју; гле дај те на 
свр ше так њи хо ва жи вље ња, и угле дај те 
се на вје ру њи хо ву.
8. Исус Хри стос ју че је и да нас Онај исти 

и ва ви јек.
9. У на у ке ту ђе и раз лич не не при стај те; 

јер је до бро бла го да ћу утвр ђи ва ти ср ца, 
а не је ли ма, од ко ји јех не има ше ко ри сти 
они ко ји жи вље ше у њи ма.
10. Има мо пак ол тар од ко је га не сми ју 

је сти они ко ји слу же Ски ни ји.
11. Јер ко ји јех жи во ти ња крв уно си по-

гла вар све ште нич ки у *Све ти њу за гри-
је хе, они јех се тје ле са спа љу ју из ван 
око ла. *Је зек. 43,21.
12. За то Исус, да осве ти на род кр вљу 

сво јом, из ван гра да по стра да.
13. За то, да кле, да из ла зи мо к Ње му из-

ван око ла, но се ћи Ње го ву сра мо ту.
14. Јер ов дје не ма мо гра да ко ји ће оста ти, 

не го тра жи мо онај ко ји ће до ћи.

15. Кроз ње га, да кле, да сваг да при но си мо 
Бо гу *жр тву хва ле, то јест, плод уса на ко је 

при зна ју име Ње го во. *3.Мој. 7,12.  славе
16. А до бро чи ни ти и да ва ти ми ло сти њу 

не за бо ра вљај те; јер се та к ви јем жр тва ма 
уга ђа Бо гу.
17. Слу шај те учи те ље сво је и по ко ра вај те 

им се, *јер се они ста ра ју за ду ше ва ше, као 
ко ји ће да ти од го вор, да то с ра до шћу чи не, 
а не уз ди шу ћи; јер вам ово не по ма же.

*Језек. 3,17.
18. Мо ли те се Бо гу за нас. Јер се на да мо 

да има мо до бру са вјест, ста ра ју ћи се у 
све му до бро да жи ви мо.
19. А од ви ше мо лим чи ни те ово, да бих 

се при је вра тио к ва ма.
20. А Бог ми ра, ко ји из ве де из мр тви јех 

ве ли ко га Па сти ра ов ца ма, кр вљу За вје та 
вјеч но га, Го спо да на ше га Ису са Хри ста,
21. Да вас са вр ши у сва ко ме дје лу до бром, 

да учи ни те во љу Ње го ву, чи не ћи у ва ма 
што је угод но пред Њим, кроз Ису са Хри-
ста, ко је му сла ва ва ви јек ви је ка. Амин.
22. Мо лим вас пак, бра ћо, при ми те ри јеч 

по у че ња; јер украт ко на пи сах и по слах вам.
23. Знај те да је оти шао наш брат *Ти-

мо ти је, с ко ји јем, ако ско ро до ђе, ви-
дје ћу вас. ослобођен  *1.Сол. 3,2.
24. По здра ви те све учи те ље сво је и све 

све те. По здра вља ју вас бра ћа, ко ја су из 
Та ли јан ске.
25. Бла го дат са сви ма ва ма. Амин.
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САБОРНА ПО СЛА НИ ЦА
СВЕ ТОГА АПО СТО ЛА ЈАКОВА

Благословен је род трпљења у невољи. 
Извор гријехова. Треба примити ријеч 

Божију и чинити по њој.

1.Од Ја ко ва, Бо га и Го спо да Ису са 
Хри ста слу ге, за сви х два на ест 

ко ље на ра си ја ни јем по сви је ту по здра вље.
2. Сва ку ра дост имај те, бра ћо мо ја, кад 

па да те у раз лич не на па сти, кушања
3. Зна ју ћи да ку ша ње ва ше вје ре гра ди 

тр пље ње;

4. А тр пље ње не ка дје ло до вр шу је, да бу-
де те са вр ше ни и ци је ли без ика кве ма не.
5. Ако ли ко ме од вас не до ста је пре му-

дро сти, не ка иште у Бо га ко ји да је сва-
ко ме без раз ли ке и не ко ри ни ко га, и да ће 
му се;
6. *Али не ка иште с вје ром, не сум ња ју ћи 

ни шта; јер ко ји сум ња он је као мор ски 
ва ло ви, ко је вје тро ви по ди жу и раз ме ћу.

*Мар. 11,24.
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7. Јер та ка в чо вјек не ка не ми сли да ће 
при ми ти што од Бо га.
8. Ко ји се дво у ми не по сто јан је у сви ма 

пу те ви ма сво ји јем.
9. А по ни же ни брат не ка се хва ли ви си-

ном сво јом; сиромашни
10. А бо га ти сво јом по ни зно шћу; јер ће 

про ћи као цви јет трав ни.
11. Јер сун це огри ја вру ћи ном, и осу ши 

тра ву, и цви јет ње зин от па де, и кра со та 
ли ца ње зи на по ги бе; та ко ће и бо га ти у 
хо ђе њу сво је му уве ну ти.
12. Бла го чо вје ку ко ји пре тр пи на паст; 

јер кад бу де ку шан при ми ће ви је нац жи-
во та, ко ји Бог обре че они ма ко ји Га љу бе.
13. Ни је дан кад се ку ша да не го во ри: 

Бог ме ку ша; јер се Бог не мо же злом ис-
ку ша ти, и Он не ку ша ни ко га;
14. Не го сва ко га ку ша ње го ва сласт, ко ја 

га ву че и ма ми.
15. Та да за труд њев ши сласт ра ђа гри јех; 

а гри јех учи њен ра ђа смрт. зла жеља
16. Не ва рај те се, љу ба зна бра ћо мо ја!
17. Сва ки до бри дар и сва ки по клон са-

вр ше ни од о зго је, до ла зи од Оца свје тло-
сти, у ко је га не ма про мје њи ва ња ни ми је-
ња ња ви дје ла и мра ка;
18. Јер нас дра го вољ но по ро ди ри јеч ју 

исти не, да бу де мо но ви на од Ње го ва ство-
ре ња.
19. За то, љу ба зна бра ћо мо ја, не ка бу де 

сва ки чо вјек брз чу ти, а спор го во ри ти и 
спор ср ди ти се;
20. Јер срд ња чо вје чи ја не чи ни прав де 

Бо жи је.
21. За то од ба ци те сва ку не чи сто ту и су-

ви шак зло бе, и с кро то шћу при ми те уса-
ђе ну *ри јеч ко ја мо же спа сти ду ше ва ше.

остатак  *Дје ла 13,26.
22. Бу ди те пак твор ци ри је чи, а не са мо 

слу ша чи, ва ра ју ћи са ми се бе.
23. Јер ако ко слу ша ри јеч, а не тво ри, он 

је као чо вјек ко ји гле да ли це ти је ла сво-
је га у огле да лу;
24. Јер се огле да па оти де, и од мах за бо-

ра ви ка кав бје ше.

25. Али ко ји про ви ди у са вр ше ни за кон 
сло бо де и оста не у ње му, и не бу де за бо-
рав ни слу шач, не го тво рац дје ла, онај ће 
би ти бла жен у дје лу сво је му. проникне
26. Ако ко ји од вас ми сли да вје ру је, и 

не за у зда ва је зи ка сво је га, не го ва ра ср це 
сво је, ње го ва је вје ра уза луд. је побожан
27. Јер вје ра *чи ста и без ма не пред Бо-

гом и Оцем јест ова: Оби ла зи ти си ро те и 
удо ви це у њи хо ви јем не во ља ма, и др жа ти 
се бе нео по га ње на од сви је та.

побожност  *1.Тим. 1,5.

Права вјера не гледа ко је ко и 
показује се дјелима.

2.Бра ћо мо ја, у вје ри *Го спо да на-
ше га слав но га Ису са Хри ста не 

гле дај те ко је ко; *1.Кор. 2,8.
2. Јер ако до ђе у цр кву ва шу чо вјек са 

злат ни јем пр сте ном и у сви је тлој ха љи ни, 
а до ђе и си ро мах у рђа вој ха љи ни,
3. И по гле да те на оно га у сви је тлој ха-

љи ни, и ре че те му: Ти сје ди ов дје ли је по, 
а си ро ма ху ре че те: Ти ста ни та мо, или 
сје ди ов дје ни же под нож ја мо је га;
4. И не ра су ди сте у се би, не го би сте су-

ди је зли јех по ми сли.
5. Чуј те, љу ба зна бра ћо мо ја, не иза бра 

ли Бог си ро ма хе ово га сви је та да бу ду бо-
га ти вје ром, и на сљед ни ци Цар ства ко је 
обре че они ма ко ји Ње га љу бе?
6. А ви осра мо ти сте си ро ма ха. Ни је су 

ли то бо га ти, ко ји вас му че и ву ку вас на 
су до ве?
7. Не ху ле ли они на до бро име ва ше ко-

ји јем сте се на зва ли?
8. Ако, да кле, за кон цар ски из вр шу је те 

по Пи сму: Љу би бли жње га као са мо га 
се бе, до бро чи ни те;
9. Ако ли гле да те ко је ко, гри јех чи ни те, 

и би ће те по ка ра ни од За ко на као пре-
ступ ни ци;
10. Јер ко ји сав За кон одр жи, а са гри је ши 

у јед но ме, крив је за све.
11. Јер Онај ко ји је ре као: Не чи ни *пре-

љу бе, ре као је и: Не убиј. Ако, да кле, не 
учи ниш пре љу бе а уби јеш, по стао си пре-
ступ ник За ко на. *5.Мој. 5,18.
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12. Та ко го во ри те и та ко тво ри те као они 
ко ји ће за ко ном сло бо де би ти су ђе ни;
13. Јер ће оно ме би ти суд без ми ло сти 

ко ји не чи ни ми ло сти; и хва ли се ми лост 
на су ду. милост слави побједу над судом
14. Ка ква је ко рист, бра ћо мо ја, ако ко 

ре че да има вје ру, а дје ла не ма? Зар га 
мо же вје ра спа сти?
15. Ако, на при ли ку, брат или се стра го ли 

бу ду, или не ма ју шта да је ду,
16. И ре че им ко ји од вас: Иди те с ми ром, 

гриј те се, и на си ти те се, а не да им по тре бе 
тје ле сне, шта по ма же?
17. Та ко и вје ра, ако не ма дје ла, мр тва је 

по се би.
18. Но мо же ко ре ћи: Ти имаш вје ру, а 

ја имам дје ла. По ка жи ми вје ру сво ју без 
дје ла сво ји јех, а ја ћу те би по ка за ти вје ру 
сво ју из дје ла сво ји јех.
19. Ти вје ру јеш да је је дан Бог; до бро чи-

ниш; и ђа во ли вје ру ју, и дрш ћу.
20. Али хо ћеш ли ра зу мје ти, о чо вје че су-

јет ни, да је вје ра без дје ла мр тва?
21. Авра ам отац наш не оправ да ли се 

дје ли ма кад при не се * Иса ка си на сво је га 
на ол тар? *1.Мој. 22,9.
22. Ви диш ли да вје ра по мо же дје ли ма 

ње го ви јем, и кроз дје ла са вр ши се вје ра?
23. И из вр ши се *Пи смо ко је го во ри: 

Авра ам вје ро ва Бо гу, и при ми му се у 
†прав ду, и при ја тељ Бо жиј на зва се.

*Рим. 4,3. †1.Мој. 15,6.
24. Ви ди те ли, да кле, да се дје ли ма прав да 

чо вјек, а не са мом вје ром?
25. А та ко и *Рава блудница не оправ да 

ли се дје ли ма кад при ми ухо де, и из ве де 
их дру ги јем пу тем? *Је вр. 11,31.
26. Јер као што је ти је ло без ду ха мр тво, 

та ко је и вје ра без (до бри јех) дје ла мр тва.

Грјешан језик. Премудрост одозго.

3.Не тра жи те, *бра ћо мо ја, да бу-
де те мно ги учи те љи, зна ју ћи да 

ће мо већ ма би ти осу ђе ни, *Мат. 23,8.
2. Јер сви по гр је шу је мо мно го пу та. Али 

ко у ри је чи не по гр је шу је, онај је са вр шен 
чо вјек, мо же за у зда ти и све ти је ло.

3. (Јер) гле, и коњ има ме ће мо узде у уста 
да нам се по ко ра ва ју, и све ти је ло њи хо во 
окре ће мо.
4. Гле и ла ђе, ако су и ве ли ке и сил ни их 

вје тро ви го не, окре ћу се ма лом кр мом 
ку да хо ће онај ко ји упра вља.
5. А та ко је и је зик ма ли уд, и мно го 

чи ни. Гле, ма ла ва тра, и ко ли ке ве ли ке 
шу ме са же же.
6. И је зик је ва тра, сви јет пут не прав де. 

Та ко и је зик жи ви ме ђу на ши јем уди ма, по-
га не ћи све ти је ло, и па ле ћи ври је ме жи во та 
на ше га, и за па љу ју ћи се од па кла. гехене
7. Јер сав род звје ри ња и пти ца, и бу би на 

и ри ба, при пи то мља ва се и при пи то мио 
се ро ду чо вје чи је му;
8. А је зи ка ни ко од љу ди не мо же при пи-

то ми ти, јер је не мир но зло, пу но ије да 
смр то но сно га. незадрживо
9. Њим бла го си ља мо Бо га и Оца, и њим 

ку не мо љу де, ко ји су ство ре ни по об лич ју 
Бо жи је му.
10. Из јед ни јех уста из ла зи бла го слов и 

кле тва. Не ва ља, љу ба зна бра ћо мо ја, да 
ово та ко би ва.
11. Еда ли мо же из вор из јед не гла ве то-

чи ти слат ко и гор ко?
12. Мо же ли, бра ћо мо ја, смо ква ма сли не 

ра ђа ти или ви но ва ло за смо кве? Та ко ни-
је дан из вор не да је сла не и слат ке во де.
13. Ко је ме ђу ва ма му дар и па ме тан не ка 

по ка же од до бра жи вље ња дје ла сво ја у 
кро то сти и пре му дро сти.
14. Ако ли има те гор ку за вист и сва ђу у 

ср ци ма сво ји јем, не хва ли те се, ни ла жи те 
против исти не.
15. Ово ни је она пре му дрост *што си ла зи 

од о зго, не го зе маљ ска, људ ска, ђа вол ска.
*Јак. 1,17.

16. Јер гдје је за вист и сва ђа, он дје је не-
сло га и сва ка зла ствар.
17. А ко ја је пре му дрост од о зго она је нај-

при је *чи ста, а по том мир на, крот ка, по-
кор на, пу на ми ло сти и до бри јех пло до ва, 
без ха те ра, и не ли це мјер на.

*1.Пе тр. 1,22.  непристрасна
18. А плод прав де у ми ру си је се они ма 

ко ји мир чи не.
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Противљење жељама. Треба се 
понизити пред Господом. Не треба 

се уздати у свјетовне послове.

4.От ку да ра то ви и ра спре ме ђу 
ва ма? Не оту да ли, од сла сти 

ва ши јех, ко је се бо ре у ва ши јем уди ма?
2. Же ли те и не ма те; уби ја те и за ви ди те, и 

не мо же те да до би је те; бо ри те се и во ју-
је те, и не ма те, јер не иште те.
3. Иште те, и не при ма те, јер зло иште те, 

да у сла сти ма сво ји јем тро ши те.
4. Пре љу бо чин ци и пре љу бо чи ни це, *не 

зна те ли да је при ја тељ ство ово га сви је та 
не при ја тељ ство Бо гу? Јер ко ји хо ће сви-
је ту при ја тељ да бу де, не при ја тељ Бо жиј 
по ста је. *1.Јов. 2,15.
5. Или ми сли те да Пи смо уза луд го во ри: 

Дух ко ји у на ма жи ви мр зи на за вист?
6. А он да је ве ћу бла го дат. Јер го во ри: Го-

спод су про ти се по но си ти ма, а по ни же-
ни ма да је бла го дат.
7. По ко ри те се, да кле, Бо гу, а про ти ви те 

се ђа во лу, и по бје ћи ће од вас.
8. При бли жи те се Бо гу, и Он ће се при-

бли жи ти ва ма. Очи сти те ру ке, гр је шни ци, 
по пра ви те ср ца сво ја, не по сто ја ни.

посветите
9. Бу ди те жа ло сни и пла чи те и ја у чи те: 

Сми јех ваш не ка се пре тво ри у плач, и 
ра дост у жа лост.
10. По ни зи те се пред Го спо дом, и по ди-

гну ће вас.
11. Не опа дај те је дан дру го га, бра ћо; 

јер ко опа да бра та или осу ђу је бра та 
сво је га опа да За кон и осу ђу је За кон, а 
ако За кон осу ђу јеш, ни је си тво рац За-
ко на, не го су ди ја.
12. Је дан је За ко но да вац и Су ди ја, ко ји 

мо же спа сти и по гу би ти; а ти ко си што 
дру го га осу ђу јеш?
13. Слу шај те сад ви ко ји го во ри те: Да нас 

или сју тра по ћи ће мо у овај или онај град, 
и сје де ће мо он дје јед ну го ди ну, и тр го ва-
ће мо и до би ја ће мо.
14. Ви ко ји не зна те шта ће би ти сју тра. 

Јер шта је ваш жи вот? Он је па ра, ко ја се 
зама ло по ка же, а по том је не ста не.

15. Умје сто да го во ри те: Ако Го спод 
хтјед  бу  де, и жи ви бу де мо, учи ни ће мо 
ово или оно.
16. А сад се хва ли те сво ји јем по но сом. 

Сва ка је хва ла та к ва зла. у разметљивости
17. Јер ко ји зна до бро чи ни ти и не чи ни, 

*гри јех му је. *Јо ван 9,41.

О варљивом богатству. Стрпљивост 
према браћи. О лакомисленом 

заклињању, моћ молитве и љубави 
према грјешнику.

5.Хо ди те ви сад, бо га ти, пла чи те 
и ри дај те за сво је љу те не во ље 

ко је иду на вас.
2. Бо гат ство ва ше ис трух ну, и ха љи не 

ва ше по је до ше мољ ци;
3. Зла то ва ше и сре бро зар ђа, и рђа њи-

хо ва би ће свје до чан ство на вас: Из је шће 
ти је ло ва ше као огањ. Сте ко сте бо гат ство 
у по сљед ње да не.
4. Гле, ви че пла та ва ши јех по сле ни ка 

ко ји су ра ди ли њи ве ва ше и ви сте им от-
ки ну ли; и ви ка же те ла ца до ђе до уши ју 
Го спо да Са ва о та. Господа над војскама
5. Ве се ли сте се на зе мљи, и на сла ди сте се; 

ухра ни сте ср ца сво ја, као на дан за кла ња.
6. Осу ди сте, уби сте пра вед ни ка, и не 

бра  ни вам се.
7. Тр пи те, да кле, бра ћо мо ја, до до ла ска 

Го спод ње га. Гле, те жак че ка пле ме ни то га 
ро да из зе мље, и ра до тр пи, док не при ми 
дажд ра ни и по зни.
8. Тр пи те, да кле, и ви, и утвр ди те ср ца 

сво ја, јер се до ла зак Го спод њи при бли жи.
9. Не уз ди ши те је дан на дру го га, бра ћо, 

да не бу де те осу ђе ни: Гле, су ди ја сто ји 
пред вра ти ма.
10. Узми те, бра ћо мо ја, за углед стра да ња 

и трпљења *про ро ке ко ји го во ри ше у име 
Го спо да. *Мат. 5,12.
11. Гле, бла же ним на зи ва мо оне ко ји 

пре тр пље ше. Тр пље ње Јо во во чу сте, и 
по сље дак *Го спод њи ви дје сте: Јер је † Го-
спод ‡ми ло стив и сми лу је се.

*О Јо ву 1,21. †2.Мој. 34,6. ‡Лу ка 6,36.
12. А при је све га, бра ћо мо ја, не ку ни те се 

ни *не бом ни зе мљом, ни дру гом ка квом 
кле твом; не го не ка бу де што јест да, и што 
ни је не, да не пад не те под суд. *Мат. 5,34.
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13. Му чи ли се ко ме ђу ва ма, не ка се мо ли 
Бо гу; је ли ко ве сео, не ка хва ли Бо га.
14. Бо лу је ли ко ме ђу ва ма, не ка до зо ве 

*стар је ши не цр кве не, те не ка чи та ју мо-
ли тву над њим, и не ка га по ма жу уљем у 
име Го спод ње. *1.Пе тр. 5,1.
15. И мо ли тва вје ре по мо ћи ће бо ле-

сни ку, и по диг ну ће га Го спод; и ако је гри-
је хе учи нио, опро сти ће му се.
16. Ис по ви је дај те, да кле, је дан дру го ме 

гри је хе, и мо ли те се Бо гу је дан за дру го га, 
да оздра вља те; јер не пре ста на мо ли тва 
пра вед но га мно го мо же по мо ћи.

17. *Или ја бје ше чо вјек (смр тан) као и 
ми, и по мо ли се Бо гу да не бу де да жда, и 
не уда ри †дажд на ‡зе мљи за три го ди не 
и шест мје се ци.

*1.О цар. 17,1. †1.О цар. 18,1. ‡1.О цар. 18,42.
18. И опет се по мо ли и *не бо да де дажд, и 

зе мља из не се род свој. *1.О цар. 8,36.
19. Бра ћо, ако ко од вас за ђе с пу та исти-

 не, и обра ти га ко,
20. Не ка зна да ће онај ко ји обра ти гр је-

шни ка с кри во га пу та ње го ва спа сти ду шу 
од смр ти, *и по кри ти мно штво гри је ха.

*Приче 10,12; 1.Пет. 4,8.
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ПРВА САБОРНА ПО СЛА НИ ЦА
СВЕ ТОГА АПО СТО ЛА ПЕТРА

Благословен Бог због велике наде 
и блаженства које стекоше они 

који вјерују. Будите свети.

1.Од Пе тра, апо сто ла Ису са Хри ста, 
из бра ни јем до шља ци ма, ра си-

ја ни јем по *Пон ту, Га ла ти ји, Ка па до ки ји, 
Ази ји и Ви ти ни ји; *Дје ла 2,9.
2. По про ви ђе њу Бо га Оца, све ти њом 

Ду ха (до ве де ни јем) у по слу ша ње и кро-
пље ње кр вљу Ису са Хри ста: Да вам се 
умно жи бла го дат и мир.
3. Бла го сло вен Бог и Отац Го спо да на-

ше га Ису са Хри ста, ко ји нас по ве ли кој 
ми ло сти сво јој пре ро ди за жив над вас-
кр се ни јем Ису са Хри ста из мр тви јех,
4. За на сљед ство не про па дљи во, ко је не-

 ће ис трух ну ти ни уве ну ти, са чу ва но на 
не бе си ма за вас,
5. Ко је је си ла Бо жи ја вје ром са чу ва ла за 

спа се ни је, при пра вље но да се ја ви у по-
сљед ње ври је ме;
6. Ко је му ра дуј те се, прем да сте сад ма ло, 

гдје је по треб но, жа ло сни у раз лич ни јем 
на па сти ма, искушењима
7. Да се ку ша ње ва ше вје ре мно го вред-

ни је од зла та про па дљи во га, ко је се ку ша 
ог њем, на ђе на хва лу и част и сла ву, кад се 
по ка же Исус Хри стос;

8. Ко је га не ви дјев ши љу би те, и ко је га сад 
не гле да ју ћи но вје ру ју ћи Га ра ду је те се 
ра до шћу не ис ка за ном и про сла вље ном,
9. При ма ју ћи крај сво је вје ре, спа се ни је 

ду ша ма.
10. Ко је спа се ни је тра жи ше и ис пи ти-

ва ше за њ *про ро ци, ко ји за ва шу бла го-
дат про ре ко ше; *Лу ка 10,24.
11. Ис пи ту ју ћи у ка к во или у ко је ври-

је ме ја вља ше Дух Хри стов у њи ма, на-
при јед свје до че ћи за Хри сто ве му ке и за 
сла ве по то ме; унапријед
12. Ко ји ма се от кри да не са ми јем се би 

не го на ма слу жа ху ови јем што вам се сад 
ја ви по они ма ко ји вам про по вје ди ше Је-
ван ђе ље по сла ни јем с *Не ба Ду хом Све ти-
јем, у ко је ан ђе ли же ле за ви ри ти. *Еф. 3,10.
13. За то, љу ба зни, за прег нув ши бе дра 

сво је га ума бу ди те три је зни, и за ци је ло се 
на дај те бла го да ти ко ја ће вам се при ни-
је ти кад до ђе Исус Хри стос.
14. Као по слу шна дје ца, не вла да ју ћи се 

по пр ви јем же ља ма у сво је му не зна њу,
15. Не го по Све цу ко ји вас је по звао, и ви 

бу ди те све ти у све му жи вље њу.
16. Јер је пи са но: *Бу ди те све ти, јер сам 

Ја свет. *3.Мојс. 19,2.
17. И ако зо ве те Оцем Оно га, ко ји не 

гле   да ју ћи ко је ко, су ди сва ко ме по дје лу, 
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прово ди те ври је ме сво је га жи вље ња са 
стра хом,
18. Зна ју ћи да се про па дљи ви јем сре-

бром или зла том не ис ку пи сте из су јет-
но га сво јег жи вље ња, ко је сте ви дје ли од 
ота ца; су вам оци предали
19. Не го ску по цје ном кр вљу Хри ста, као 

бе за зле на и пре чи ста Јаг ње та;
20. Ко ји је од ре ђен још при је *по ста ња 

сви је та, а ја вио се у по сљед ња вре ме на 
вас ра ди, *Еф. 1,4.
21. Ко ји кроз Ње га вје ру је те у Бо га, ко ји 

Га по ди же из мр тви јех, и да де Му сла ву, да 
би ва ша вје ра и на да ње би ло у Бо га.
22. Ду ше сво је очи стив ши у по слу ша њу 

исти не Ду хом за бра то љу бље не дво-
лич но, од чи ста ср ца љу би те до бро је дан 
дру го га, постојано
23. Као пре ро ђе ни не од сје ме на ко је 

трух не, не го од оног ко је не трух не, ри-
јеч ју жи во га Бо га, ко ја оста је до ви је ка.
24. Јер је сва ко ти је ло као тра ва, и сва ка 

сла ва чо вје чи ја као цви јет трав ни: Осу ши 
се тра ва, и цви јет ње зин от па де;
25. Али *ри јеч Го спод ња оста је до ви-

је ка. А ово је ри јеч што је об ја вље на ме ђу 
ва ма. *Иса. 40,8.

Хришћани као новозавјетни Божији 
народ чувају се тјелесних жеља, 

покоравају се власти и иду 
Христовим трагом. Дужности слугу.

2.Од ба ци те, да кле, сва ку па кост и 
сва ку при је ва ру и ли це мјер је и 

за вист и сва опа да ња, зло
2. И бу ди те жељ ни ра зум но га и пра во га 

мли је ка, као но во ро ђе на дје ца, да о ње му 
уз ра сте те за спа се ни је; од њега
3. Јер оку си сте да је благ Го спод.
4. Кад до ђе те к Ње му, као Ка ме ну жи ву, 

ко ји је, исти на, од љу ди од ба чен, али од 
Бо га иза бран и при бран:
5. И ви као жи во ка ме ње зи дај те се у ку ћу 

ду хов ну и све штен ство све то, да се при-
но се при но си ду хов ни, ко ји су Бо гу по-
вољ ни, кроз Ису са Хри ста.
6. *Јер у Пи сму сто ји на пи са но: Ево ме-

ћем у Си о ну Ка мен кра је у га лан из бра ни 

и ску по цје ни; и ко Ње га вје ру је не ће се 
по сти дје ти. *Иса. 28,16.
7. Ва ма, да кле, ко ји вје ру је те част је; а 

они ма ко ји се про ти ве Ка мен ко ји од ба-
ци ше зи да ри Он по ста гла ва од угла, и 
Ка мен спо ти ца ња и Сти је на са бла зни:
8. На ко ји се и спо ти чу ко ји се про ти ве 

ри је чи, на што су и од ре ђе ни.
9. А ви сте иза бра ни род, *цар ско све-

штен ство, све ти на род, на род до бит ка, 
да об ја ви те до бро дје те љи Оно га ко ји вас 
до зва из та ме к чуд но ме ви дје лу сво ме;

*2.Мој. 19,6; Откр. 1,6.   стечен  чудесном
10. Ко ји не кад не би ја сте на род, а сад 

сте на род Бо жиј; ко ји не би ја сте по ми ло-
ва ни, а сад сте по ми ло ва ни.
11. Љу ба зни, мо лим вас, као до шља ке и 

го сте, да се чу ва те од тје ле сни јех же ља, 
ко је во ју ју на ду шу.
12. А вла дај те се до бро ме ђу не зна бо-

шци ма, да би за оно за што вас опа да ју 
као зло чин це, ви дјев ши ва ша до бра дје ла, 
хва ли ли Бо га у дан по хо ђе ња.
13. Бу ди те, да кле, по кор ни сва кој вла сти 

чо вје чи јој, Го спо да ра ди: Ако ца ру, као 
го спо да ру;
14. Ако ли кне зо ви ма, као ње го ви јем по-

сла ни ци ма за осве ту зло чин ци ма, а за 
хва лу до бро тво ри ма.
15. Јер је та ко во ља Бо жи ја да до бри јем 

дје ли ма за др жа ва те не зна ње без ум ни-
јех љу ди. ућуткате
16. Као сло бод ни, а не као да би сте има ли 

сло бо ду за по кри вач па ко сти, не го као 
слу ге Бо жи је. зла
17. По штуј те сва ко га: Бра ћу љу би те, Бо-

 га се бој те, ца ра по штуј те.
18. Слу ге, бу ди те по кор ни са сва ки јем 

стра хом го спо да ри ма, не са мо до бри ма и 
крот ки ма, не го и зли ма.
19. Јер је ово угод но (пред Бо гом) ако Бо-

 га ра ди под не се ко жа ло сти, стра да ју ћи 
на прав ди.
20. Јер ка ква је хва ла ако за кри ви цу му ке 

тр пи те? Не го ако до бро чи не ћи му ке тр-
пи те, ово је угод но пред Бо гом.
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21. Јер сте на то и по зва ни, јер и Хри стос 
по стра да за нас, и на ма оста ви углед да 
иде мо Ње го ви јем тра гом; стопама
22. Ко ји гри је ха не учи ни, ни ти се на ђе 

*при је ва ра у усти ма Ње го ви јем; *Иса. 53,9.
23. Ко ји не псо ва кад Га псо ва ше; не 

при је ти кад стра да; не го се осла ња ше на 
Оно га ко ји пра во су ди; вријеђа  вријеђаше
24. Ко ји гри је хе на ше сам из не се на ти-

је лу сво је му на др во, да за гри је хе умре мо, 
и за прав ду жи ви мо; ко је га се ра ном ис-
ци је ли сте.
25. Јер би ја сте као из гу бље не *ов це, ко је 

не ма ју па сти ра; но сад се обра ти сте к Па-
сти ру и Чувару †ду ша сво ји јех.

*Псал. 119,176. †Јо ван 10,11.

Дужности супружника. 
Живљети у љубави и у кротости.

3.А та ко и ви *же не бу ди те по кор не 
сво ји јем му же ви ма, да ако ко ји 

и не вје ру ју ри је чи, жен ски јем жи вље њем 
без ри је чи да се до би ју, *1.Кор. 7,16.
2. Кад ви де чи сто жи вље ње ва ше са 

стра хом.
3. Ва ша ље по та да не бу де спо ља у пле-

те њу ко се, и у уда ра њу зла та, и обла че њу 
ха љи на; стављању
4. Не го у тај но ме чо вје ку ср ца, у јед на-

ко сти крот ко га и ти хо га ду ха, што је пред 
Бо гом мно го цје но. непропадљивости
5. Јер се та ко не кад укра ша ва ху и све те 

же не, ко је се уз да ху у Бо га и по ко ра ва ху 
се сво ји јем му же ви ма,
6. Као што Са ра слу ша ше Авра а ма, и 

зва ше га го спо да ром; ко је сте ви кће ри 
по ста ле, ако чи ни те до бро, и не бо ји те се 
ни ка кво га стра ха.
7. *Та ко и ви му же ви жи ви те са сво ји-

јем же на ма по ра зу му, и по штуј те их као 
сла би ји жен ски суд, и као су на сљед ни це 
бла го да ти жи во та, да се не сме ту мо ли тве 
ва ше. *Еф. 5,25.  створење
8. А нај по сли је бу ди те сви сло жни, жа-

ло сти ви, бра то љу би ви, ми ло сти ви, по-
ни зни;

9. Не вра ћај те зла за зло, ни псов ке за 
псов ку; не го на су прот бла го си љај те, зна-
ју ћи да сте на то по зва ни да на сли је ди те 
бла го слов. увреду
10. Јер ко ји је рад да жи ви и да ви ди да не 

до бре, не ка за др жи је зик свој од зла, и 
усне сво је, да не го во ре при је ва ре;
11. Не ка се укло ни од зла, и не ка учи ни 

до бро; не ка тра жи ми ра и не ка се др жи 
ње га.
12. Јер очи Го спод ње гле да ју на пра вед-

ни ке, и уши Ње го ве на мо ли тву њи хо ву; 
а ли це Го спод ње на оне ко ји зло чи не (да 
их ис три је би са Зе мље). против оних
13. И ко мо же ва ма на у ди ти ако узи де те 

за до бром?
14. Не го ако и стра да те *прав де ра ди, 

бла же ни сте. Али стра ха њи хо ва не бој те 
се, ни ти се пла ши те; *Мат. 5,10.
15. Не го Го спо да Бо га све ти те у ср ци ма 

сво ји јем. А бу ди те сваг да го то ви на од-
го вор сва ко ме ко ји вас за пи та за ва ше 
на да ње.
16. С кро то шћу и стра хом имај те до бру 

са вјест; да ако вас опа да ју за што као зло-
чин це да се по сти де они што ку де ва ше 
до бро жи вље ње по Хри сту.
17. Јер је бо ље, ако хо ће во ља Бо жи ја, 

да стра да те до бро чи не ћи, не го ли зло 
чи не ћи.
18. Јер и Хри стос је дан пут за гри је хе на ше 

по стра да, Пра вед ник за не пра вед ни ке, да 
нас при ве де к Бо гу, уби јен, исти на, бив ши 
ти је лом, но ожи вљев ши ду хом;
19. Ко ји јем си шав ши про по ви је да и ду-

хо ви ма ко ји су у *там ни ци, *Иса. 42,7.
20. Ко ји не кад не хтје ше да слу ша ју кад 

их оче ки ва ше Бо жи је тр пље ње у ври је ме 
Но је во, кад се гра ђа ше *ков чег, у ко ме 
ма ло, то јест осам ду ша, оста де од во де.

*Је вр. 11,7.
21. За спо мен то га и нас сад спа са ва кр-

ште ње, али не пра ње тје ле сне не чи сто те, 
не го обе ћа ње до бре са вје сти Бо гу, вас кр-
се ни јем Ису са Хри ста.
22. Ко ји је с де сне стра не Бо гу, оти шав ши 

на *Не бо, и слу ша ју Га †ан ђе ли и вла сти и 
си ле. *Дје ла 1,11. †Је вр. 1,6.
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У страдању хришћанин треба да 
велича Бога.

4.Кад, да кле, Хри стос по стра да за 
нас ти је лом, и ви се том ми сли 

на о ру жај те: јер ко ји по стра да ти је лом, 
пре ста је од *гри је ха,

престаје да гријеши  *Рим. 6,2.
2. Да оста ло ври је ме жи во та у ти је лу 

не жи ви ви ше же ља ма чо вје чи јим, не го 
во љи Бо жи јој.
3. Јер је до ста што сте про шав ше ври је ме 

жи во та про ве ли по во љи не зна бо жач кој, 
жи ве ћи у не чи сто та ма, у сла сти ма, у пи-
јан ству, у жде ра њу, у пи је њу и бо го мр-
ски јем не зна бо штви ма.
4. За то се чу де што ви не тр чи те с њи ма у 

то исто не у ред но жи вље ње, и ху ле на вас.
5. Они ће да ти од го вор Оно ме ко ји је го-

тов да су ди жи ви ма и мр тви ма.
6. За то је и мр тви ма про по вје дано Је-

ван ђе ље, да при ме суд по чо вје ку ти је лом, 
а по Бо гу да жи ве ду хом.

онима који су сада мртви
7. А све му се крај при бли жи. Бу ди те, да-

кле, му дри и три је зни у мо ли тва ма.
8. А при је све га имај те не пре ста ну љу бав 

ме ђу со бом; јер љу бав по кри ва мно штво 
гри је ха.
9. Бу ди те го сто љу би ви ме ђу со бом без 
мр мља ња; гунђања
10. И слу жи те се ме ђу со бом, сва ки да-

ром ко ји је при мио, као до бри при ста ви 
раз лич не бла го да ти Бо жи је. управитељи
11. Ако ко го во ри, не ка го во ри као ри-

је чи Бо жи је; ако ко слу жи не ка слу жи 
као по мо ћи ко ју Бог да је; да се у сва че му 
сла ви Бог кроз *Ису са †Хри ста, ко ме је 
сла ва и др жа ва ва ви јек ви је ка. Амин.

*Еф. 5,20. †1.Пе тр. 2,5.
12. Љу ба зни, не чу ди те се вру ћи ни ко ја 

вам се до га ђа за ку ша ње ва ше, као да вам 
се што но во до га ђа; необично
13. Не го се ра дуј те што стра да те с Хри-

стом, да би сте, и кад се ја ви сла ва Ње го ва, 
има ли ра дост и ве се ље.
14. Ако би ва те уко ре ни за име *Хри-

сто во, бла го ва ма, јер Дух сла ве и Бо га по-

чи ва на ва ма: они, да кле, ху ле на Њ, а ви 
Га про славља те. *2.Кор. 12,9.
15. Са мо да не по стра да ко ји од вас као 

крв ник, или као лу пеж, или као зло чи-
нац, или као онај ко ји се ми је ша у ту ђе 
по сло ве;
16. А ако ли као хри шћа нин, не ка се не 

сти ди, већ не ка сла ви Бо га у овом до га ђа ју.
17. Јер је ври је ме да поч не суд од ку ће Бо-

жи је; ако ли нај при је од вас поч не, ка кав 
ће би ти по сље дак они ма што се про ти ве 
Бо жи је му Је ван ђе љу?
18. И кад се пра вед ник је два спа се, без-

бо жник и гр је шник гдје ће се ја ви ти?
19. За то и ко ји стра да ју по во љи Бо жи-

јој не ка Му као вјер но ме Твор цу пре да ју 
ду ше сво је у до бри јем дје ли ма.

Дужности црквенијех старјешина. 
Треба се понизити, поуздати се у 

Бога и стражити. Благослов. 
Поздрави и закључак.

5.Стар је ши не ко је су ме ђу ва ма мо-
лим, ко ји сам и сам стар је ши на и 

свје док Хри сто ва стра да ња, и имам ди јел 
у сла ви ко ја ће се ја ви ти:
2. Па си те ста до Бо жи је, ко је вам је пре-

да то, и над гле дај те га, не си лом, не го дра-
го вољ но, и по Бо гу, ни ти за не пра вед не 
до бит ке, не го из до бра ср ца;
3. Ни ти као да вла да те на ро дом; не го би-

вај те угле д ста ду;
4. И кад се ја ви *По гла вар па стир ски, при-

ми ће те ви је нац сла ве ко ји не ће уве ну ти.
*Јевр. 13,20.

5. Та ко ви мла ди слу шај те стар је ши не; а 
сви се слу шај те ме ђу со бом, и сте ци те по-
ни зност; јер се Бог по но си ти ма су про ти, 
а по ни же ни ма да је бла го дат.
6. По ни зи те се, да кле, под сил ну ру ку Бо-

жи ју, да вас по ви си кад до ђе ври је ме.
7. Све сво је *бри ге ба ци те на Њ, јер се Он 

бри не за вас. *Псал. 55,22.
8. Бу ди те три је зни и па зи те, јер су пар-

ник ваш, ђа во, као лав ри чу ћи хо ди и 
тра жи ко га да про жде ре.
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9. Бра ни те се од ње га твр ђом у вје ри, зна-
ју ћи да се та к ва стра да ња до га ђа ју ва шој 
бра ћи по сви је ту.
10. А Бог сва ке бла го да ти, ко ји вас по зва 

на вјеч ну сво ју сла ву у Хри сту Ису су, Он 
да вас, по што ма ло по стра да те, са вр ши, 
да утвр ди, да укри је пи, да уте ме љи.
11. Ње му сла ва и др жа ва ва ви јек ви је ка. 

Амин.

12. По Сил ва ну, ва ше му вјер ном бра ту, 
као што ми слим, пи шем вам ово ма ло, 
свје ту ју ћи и свје до че ћи да је ово пра ва 
бла го дат Бо жи ја у ко јој сто ји те.
13. По здра вља вас Цр ква с ва ма из бра на 

у Ва ви ло ну, и *Мар ко син мој. *Дје ла 12,12.
14. По здра ви те је дан дру го га цје ли вом 

љу ба ви. Мир вам сви ма у Хри сту Ису су. 
Амин.

ДРУГА САБОРНА ПО СЛА НИ ЦА
СВЕ ТОГА АПО СТО ЛА ПЕТРА

Апостол на растанку истиче 
хришћанске врлине. О Христовом 

преображењу на гори и о 
поузданој пророчкој ријечи.

1.Од Си мо на Пе тра, слу ге и апо-
сто  ла *Ису са Хри ста, они ма 

што су при ми ли с на ма јед ну ча сну вје ру 
у прав ди Бо га на ше га и Спа са Ису са 
Хри ста: *Дје ла 11,17.  драгоцјену
2. Бла го дат и мир да вам се умно жи по-

зна ва њем Бо га и Хри ста Ису са Го спо да 
на ше га. познањем
3. Бу ду ћи да су нам све бо жан стве не си ле 

Ње го ве, ко је тре ба ју к жи во ту и по бо-
жно сти, да ро ва не по зна њем Оно га ко ји 
нас по зва сла вом и до бро дје те љу,
4. Кроз ко је се на ма да ро ва ше ча сна и 

пре ве ли ка обе ћа ња, да њих ра ди има те ди-
јел у Бо жи јој при ро ди, ако уте че те од тје-
ле сни јех же ља ово га сви је та. драгоцјена
5. И на са мо ово окре ни те све ста ра ње 

сво је да по ка же те у вје ри сво јој до бро-
дје тељ, а у до бро дје те љи ра зум, врлину
6. А у ра зу му уз др жа ње, а у уз др жа њу 

тр пље ње, а у тр пље њу по бо жност, знање
7. А у по бо жно сти бра то љу бље, а у бра-

то љу бљу љу бав.
8. Јер кад је ово у ва ма, и мно жи се, не ће 

вас оста ви ти ли је не ни ти без пло да у по-
зна њу Го спо да на ше га Ису са Хри ста.

немарне
9. А ко не ма ово га сли јеп је, и пи па за бо-

ра вив ши очи шће ње од ста ри јех сво ји јех 
гри је ха.

10. За то, бра ћо, по ста рај те се још већ ма 
да сво ју слу жбу и из бор утвр ди те; јер чи-
не ћи ово не ће те по гри је ши ти ни кад;
11. Јер вам се та ко обил но до пу сти ула-

зак у вјеч но цар ство Го спо да на ше га и 
Спа са Ису са Хри ста.
12. За то се не ћу оли је ни ти опо ми ња ти 

вам јед на ко ово, ако и зна те и утвр ђе ни 
сте у овој исти ни;
13. Јер ми слим да је пра во, до кле сам год 

у овом ти је лу, да вас бу дим опо ми ња њем,
14. Зна ју ћи да ћу ско ро ти је ло сво је од-

ба ци ти као што ми ка за и *Го спод наш 
†Исус Хри стос.

откри  *5.Мој. 4,21. †Јо ван 13,36.
15. А тру ди ћу се сва ко ја ко да се и по ра-

стан ку мо је му мо же те опо ми ња ти ово га;
одласку

16. Јер вам не по ка за смо си ле и до ла ска 
Го спо да на ше га Ису са Хри ста по при по-
ви јет ка ма му дро из ми шље ни јем, не го 
смо са ми ви дје ли сла ву Ње го ву.
17. Јер Он при ми од Бо га Оца част и 

сла ву кад до ђе к Ње му та кав глас: Ово је 
Син мој љу ба зни, ко ји је по Мо јој во љи.

љубљени
18. И овај глас ми чу смо гдје си ђе с Не ба 

кад би ја смо с Њим на све тој го ри.
19. И има мо нај по у зда ни ју про роч ку ри-

јеч, и до бро чи ни те што па зи те на њу, као 
на ви дје ло ко је сви је тли у там но ме мје сту, 
до кле Дан не осва не и Да ни ца се не ро ди 
у ср ци ма ва ши ма.
20. И ово знај те нај при је да ни јед но про-

ро штво књи жев но не би ва по сво ме ка-
зи ва њу; из Светога писма
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ПРВА ПОСЛАНИЦА ПЕТРОВА,  ГЛ.  1. 2. 3.

21. Јер ни кад про ро штво не би од чо вје-
чи је во ље, не го на у че ни од Све то га Ду ха 
го во ри ше све ти Бо жи ји љу ди. вођени

Треба се чувати лажнијех и 
порочнијех пророка.

2.А би ја ше и ла жни јех про ро ка у 
на ро ду, као што ће и ме ђу ва ма 

би ти ла жни јех учи те ља, ко ји ће уни је ти 
је ре си по ги бли, и од ри ца ће се Го спо да ра 
ко ји их ис ку пи и до во ди ће се би на глу 
по ги бао. навући ће
2. И мно ги ће по ћи за њи хо ви јем не-

чи сто та ма ко ји ма ће се ху ли ти на Пут 
исти не.
3. И у ла ком ству ло ви ће вас из ми шље-

ни јем ри је чи ма. Њи хов суд одав но не 
доц ни, и по ги бао њи хо ва не дри је ма.
4. Јер кад Бог не по ште дје ан ђе ле ко ји са-

гри је ши ше, не го их мет ну у око ве мра ка 
па кле но га, и пре да де да се чу ва ју за суд;

бездана
5. И пр во га сви је та не по ште дје, не го са-

чу вав ши Но ја, про по вјед ни ка прав де, и 
сед мо ро с њим, на ве де по топ на сви јет 
без бо жнич ки;
6. И гра до ве Со дом и Го мор са же же и 

раз ва ли и осу ди, и по ста ви углед без бо-
жни ци ма ко ји би по ста ли;
7. И из ба ви пра вед но га Ло та, ко га осра мо-

ти ше бе за ко ни ци не чи сто том жи вље ња;
8. (Јер кад жи вља ше пра вед ник ме ђу њи-

 ма, гле да ју ћи и слу ша ју ћи бе за ко на дје ла, 
му ча ше од да на до да на пра вед ну ду шу);
9. Зна Го спод по бо жне из ба вља ти од на-

па сти, а не пра вед ни ке чу ва ти за казну на 
Дан суд ни; искушења
10. А осо би то оне ко ји иду за тје ле сни-

јем же ља ма не чи сто те, и не ма ре за По-
гла вар ство, и ко ји су дрски и са мо вољ ни, 
и не дрх ћу ху ле ћи на сла ву. Величанство
11. Кад ан ђе ли, ко ји ве ћу сна гу и си лу 

има ју, не из го ва ра ју на њих пред Го спо-
дом хул но га су да;
12. А они, као не ра зум на жи во ти ња, ко ја 

је од при ро де на то ство ре на да се хва та и 
ко ље, ху ле на оно што не ра зу ми ју, и у по-
ги бли сво јој про па шће,

13. При ма ју ћи пла ту не прав де. Они ми-
сле да је сласт ча сти ти се сва ки дан; они 
су сра мо та и гри јех, ко ји се хра не сво ји-
јем при је ва ра ма, је ду ћи с ва ма;
14. Има ју очи пу не пре љу бо чин ства и 

не пре ста но га гри је ха; пре ла шћу ју не у-
твр ђе не ду ше; има ју ср це на у че но ла ком-
ству, дје ца кле тве; обмањују
15. Оста вив ши пра ви пут, за ђо ше, и иду 

пу тем *Ва ла а ма Вео ро ва, ко ме оми ље пла-
 та не пра вед на; *4.Мој.22,7-35.
16. Али би по ка ран за сво је бе за ко ње: 

Жи во тиња ни је ма про го во рив ши гла сом 
чо вје чи јим за бра ни без у мље про ро ко во.
17. Ово су без вод ни из во ри, и обла ци 

и ма гле ко је про го не вје тро ви, за ко је се 
чу ва мрак там ни ва ви јек.
18. Јер го во ре ћи по но си те и ла жљи ве 

ри је чи пре ла шћу ју на не чи сто те тје ле-
сни јех же ља оне ко ји от ско ра бје же од 
они јех што жи ве у при је ва ри. маме
19. И обе ћа ва ју им *сло бо ду, а са ми су 

ро бо ви по ги бли; јер ко га ко над вла да 
онај му и ро бу је. *Гал. 5,13.
20. Јер ако од бјег ну од не чи сто те сви је та 

по зна њем Го спо да и Спа са на ше га Ису са 
Хри ста, па се опет за пле ту у њих и бу ду 
над вла да ни, бу де им по сљед ње го ре од 
пр во га;
21. Јер им бје ше бо ље да не по зна ше пу та 

прав де, не го ли кад по зна ше да се вра те 
на траг од све те за по ви је сти ко ја им је 
пре да на.
22. Јер им се до го ди исти ни та при по ви-

јест: Пас се по вра ћа на сво ју *бљу во ти ну, и 
сви ња оку пав ши се, у ка љу жу. *При че 26,11.

Неће изостати као што се чини дан 
Господњи и крај свијета. Достојно 
се приправити за њега. Закључак.

3.Ево вам, љу ба зни, већ пи шем 
дру гу по сла ни цу у ко ји ма бу дим 

на по ми ња њем ваш чи сти ра зум,
2. Да се опо ми ње те ри је чи, ко је су на при-

јед ка за ли све ти про ро ци, и за по ви је сти 
сво ји јех апо сто ла од Го спо да и Спа са.
3. И ово знај те нај при је да ће у по сљед ње 

да не до ћи ру га чи ко ји ће жи вље ти по 
сво ји јем же ља ма,
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4. И го во ри ти: Гдје је *обе ћа ње до ла ска 
Ње го ва? Јер от ка ко оци по мри је ше све 
сто ји та ко од по чет ка ство ре ња.

*Иса. 5,19; Језек. 12,22.
5. Јер на ва ли це не ће да зна ју да су не-

бе са би ла от при је и зе мља из во де и усред 
во де Бо жи јом ри је чи. непромишљено
6. За то та да шњи сви јет би во дом по то-

пљен и по ги бе.
7. А са да шња не бе са и Зе мља том истом 

ри је чи за др жа на су те се чу ва ју за Дан 
(стра шно га) су да и по ги бли бе за ко ни јех 
љу ди.
8. Али ово јед но да вам не бу де не по-

зна то, љу ба зни, да је је дан дан пред Го спо-
дом као хи ља да го ди на, *и хи ља да го ди на 
као је дан дан. *Псал. 90,4.
9. Не доц ни Го спод с обе ћа њем, као што 

не ки ми сле да доц ни, не го нас тр пи, јер не ће 
да ко по ги не, не го сви да до ђу у по ка ја ње.
10. Али ће до ћи дан Го спод њи као *лу-

пеж но ћу, у ко ји ће не бе са с ху ком про ћи, 
а сти хи је ће се од ва тре рас па сти, а †зе-
мља и дје ла што су на њој из гор је ће.

*Мат. 24,43.44. †На ум 1,5.
11. Кад ће се, да кле, ово све рас ко па ти, 

ка ко ви јем тре ба ва ма би ти у све том жи-
вље њу и по бо жно сти, разорити

12. Че ка ју ћи и же ле ћи да бу де ско ри је 
до ла зак Бо жи је га да на, ко је га ће се ра ди 
*не бе са спа ли ти и рас ко па ти, и сти хи је 
од ва тре рас то пи ти? *Иса. 34,4.  материја
13. Али че ка мо по обе ћа њу Ње го ву но во 

*не бо и но ву †Зе мљу, гдје прав да жи ви.
*От кр. 21,1. †Иса. 51,16.

14. За то, љу ба зни, че ка ју ћи ово ста рај те 
се да вас Он на ђе чи сте и пра ве у ми ру.
15. И *тр пље ње Го спо да на ше га др жи те за 

спа се ње; као што вам и љу ба зни наш брат 
Па вле по да ној му пре му дро сти пи са.

*Рим. 2,4.
16. Као што го во ри о ово ме и у сви ма 

сво ји јем По сла ни ца ма, у ко ји ма има ју 
не ке ства ри те шке ра зу мје ти, ко је не на-
у че ни и не у твр ђе ни из вр ћу, као и оста ла 
*Пи сма, на сво ју по ги бао. *Мат. 4,6.
17. А ви, да кле, љу ба зни, зна ју ћи на при-

јед, чу вај те се да при је ва ром бе за ко ни ка 
не бу де те од ве де ни с њи ма, и не от пад-
не те од сво је твр ђе;
18. Не го на пре дуј те у бла го да ти и у по-

зна њу Го спо да на ше га и Спа са *Ису са 
Хри ста. Ње му сла ва и сад и у вјеч на вре-
ме на. Амин. растите  *Еф. 3,21.

ПРВА САБОРНА ПО СЛА НИ ЦА
СВЕ ТОГА АПО СТО ЛА ЈОВАНА БОГОСЛОВА

О ријечи живота и о заједници с 
Богом очишћењем од гријеха.

1.Што бје ше из  по чет ка, што чу смо, 
што ви дје смо очи ма сво ји ма, 

што ра змо три смо и ру ке на ше опи па ше, 
о Ри је чи жи во та:
2. И Жи вот се ја ви, и ви дје смо, и свје до-

чи мо, и ја вља мо вам Жи вот вјеч ни, ко ји 
бје ше у Оца, и ја ви се на ма;
3. Што ви дје смо и чу смо то ја вља мо ва ма 

да и ви с на ма има те за јед ни цу; а на ша је 
за јед ни ца с Оцем и са Си ном Ње го ви јем 
Ису сом Хри стом.

4. И ово вам пи ше мо да ра дост ва ша бу де 
ис пу ње на.
5. И ово је обе ћа ње ко је чу смо од Ње га и 

ја вља мо ва ма, да је Бог Ви дје ло, и та ме у 
Ње му не ма ни ка кве.
6. Ако ре че мо да има мо за јед ни цу с Њим 

а у та ми хо ди мо, ла же мо и не тво ри мо 
исти не.
7. Ако ли у ви дје лу хо ди мо, као што је 

Он сам у ви дје лу, има мо за јед ни цу је дан с 
дру ги јем, и *крв Ису са Хри ста, Си на Ње-
го ва, очи шћа ва нас од сва ко га гри је ха.

*Јевр. 9,14. Откр. 1,6.
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8. Ако ре че мо да гри је ха не ма мо, се бе ва-
ра мо, и исти не не ма у на ма.
9. Ако при зна је мо гри је хе сво је, вје ран је 

и пра ве дан да нам опро сти гри је хе на ше, 
и очи сти нас од сва ке не прав де.
10. Ако ре че мо да не са гри је ши смо, 

гради мо Га ла жом, и ри јеч Ње го ва ни је 
у на ма.

Заједница са Сином Божијим. Прави 
хришћанин држи Његове заповијести, 

воли браћу и одбацује тјелесне жеље. 
Треба се чувати противника Христова 

и остати у Христу.

2.Дје чи це мо ја, ово вам пи шем да 
не гри је ши те; и ако ко са гри-

је ши, има мо За ступ ни ка код Оца, Ису са 
Хри ста Пра вед ни ка,
2. И Он очи шћа гри је хе на ше, и не са мо 

на ше не го и све га сви је та. Жртва помирења
3. И по том ра зу ми је мо да Га по зна смо, 

ако за по ви је сти Ње го ве др жи мо. знамо
4. Ко ји го во ри: По зна јем Га, а за по ви је-

сти Ње го ви јех не др жи, ла жа је, и у ње му 
исти не не ма;
5. *А ко ји др жи ри јеч Ње го ву, у ње му је 

за и ста љу бав Бо жи ја са вр ше на; по том 
по  зна је мо да смо у Ње му. *Јован 14,21.23.
6. Ко ји го во ри да у Ње му сто ји, и тај тре-

 ба та ко да хо ди као што је Он хо дио.
7. Љу ба зни, не пи шем вам но ве за по ви-

је сти, не го за по ви јест ста ру ко ју има сте 
од по чет ка. За по ви јест ста ра јест Ри јеч 
ко ју чу сте испо чет ка.
8. Опет вам пи шем но ву за по ви јест, ко ја 

је за и ста у Ње му и у ва ма; јер та ма про-
ла зи, и Ви дје ло пра во већ сви је тли.
9. Ко ји го во ри да је у ви дје лу, а мр зи на 

сво је га бра та, још је у та ми.
10. Ко ји љу би бра та сво је га, у ви дје лу 

жи ви, и са бла зни у ње му не ма.
11. А ко ји мр зи на сво је га бра та, у та ми 

је, и у та ми хо ди, и не зна ку да иде, јер му 
та ма за сли је пи очи.
12. Пи шем вам, дје чи це, да вам се опра-

шта ју гри је си име на Ње го ва ра ди.

13. Пи шем вам, оци, јер по зна сте Оно га 
ко ји је од по чет ка. Пи шем вам, мла ди ћи, 
јер над вла да сте не ча сти во га. Пи шем вам, 
дје цо, јер по зна сте Оца.
14. Пи сах вам, оци, јер по зна сте Оно га 

ко ји је од по чет ка. Пи сах вам, мла ди ћи, 
*јер сте ја ки, и ри јеч Бо жи ја у ва ма сто ји, 
и над вла да сте не ча сти во га. *Еф. 6,10.
15. Не љу би те сви је та ни што је на сви-

је ту. *Ако ко љу би сви јет, не ма љу ба ви 
Очи не у ње му. *Јаков 4,4.
16. Јер све што је на сви је ту, тје ле сна 

же ља, и же ља очи ју, и по нос жи во та, ни је 
од Оца, не го је од ово га сви је та.
17. И сви јет про ла зи и же ља ње го ва; а 

ко ји тво ри во љу Бо жи ју оста је до ви је ка.
18. Дје цо, по сљед ње је ври је ме, и као што 

чу сте да ће до ћи ан ти христ, и сад мно ги 
ан ти хри сти по ста ше; по том по зна је мо 
да је по сљед њи час.
19. Од нас изи ђо ше, али не бјеху од нас: 

Кад би би ли од нас он да би оста ли с на ма; 
али да се ја ве да ни је су сви од нас.
20. И ви има те по ма за ње од Све то га, и 

зна те све.
21. Не пи сах вам као да не зна те исти не, 

не го што је зна те, и зна те да ни ка ква лаж 
ни је од исти не.
22. Ко је ла жљи вац осим оно га ко ји од-

ри че да Исус ни је Хри стос? Ово је ан ти-
христ, ко ји се од ри че Оца и Си на.
23. Ко ји се год од ри че Си на ни Оца не ма; 

*а ко ји при зна је Си на, и Оца има.
*1. Јов. 4,15.

24. Ви, да кле, што чу сте испо чет ка у ва ма 
не ка сто ји; ако у ва ма оста не што чу сте од 
 по чет ка, и ви ће те оста ти у Си ну и у Оцу.
25. И ово је обе ћа ње ко је нам Он обе ћа, 

жи вот вјеч ни.
26. Ово вам пи сах за оне ко ји вас ва ра ју.
27. И ви по ма за ње што при ми сте од 

Ње га, у ва ма сто ји, и није потребно да вас 
ко учи; не го ка ко вас то са мо по ма за ње 
учи у све му, и исти ни то је, и ни је лаж, и 
као што вас на у чи оста ни те у ње му.
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28. И сад, дје чи це, оста ни те у Ње му да 
има мо сло бо ду кад се ја ви, *и да се не 
осра мо ти мо пред Њим о Ње го ву до ла ску.

поуздање  *1.Јов. 4,17.
29. Ако зна те да је Пра вед ник, *по-

знај те да је сва ки ко ји тво ри прав ду од 
Ње га ро ђен. *1.Јов. 3,7,10.

Дјеца се Божија познају по томе 
што не гријеше, што воле браћу и што 

имају радост у срцу.

3.Ви ди те ка кву нам је љу бав дао 
Отац, да се дје ца Бо жи ја на зо-

ве мо и бу де мо; за то *сви јет не по зна је 
нас, јер Ње га не по зна. *Јо ван 15,18.
2. Љу ба зни, сад смо дје ца Бо жи ја, и још 

се не по ка за шта ће мо би ти; не го зна мо да 
кад се по ка же, би ће мо као и Он, јер ће мо 
Га ви дје ти као што јест.
3. И сва ки ко ји овај над има на Ње га, чи-

сти се, као и Он што је чист.
4. Сва ки ко ји чи ни гри јех и бе за ко ње 

чи ни: И гри јех је бе за ко ње.
5. И зна те да се Он ја ви да гри је хе на ше 

узме; и гри је ха у Ње му не ма.
6. Ко ји год у Ње му сто ји не гри је ши; ко ји 

год гри је ши не ви дје Га ни ти Га по зна.
7. Дје чи це, ни ко да вас не ва ра: *Ко ји 

правду тво ри пра вед ник је, као што је Он 
пра ве дан; *1.Јов. 2,29.
8. Ко ји тво ри гри јех од ђа во ла је, јер ђа во 

гри је ши од по чет ка. За то се ја ви Син Бо-
жиј да рас ко па дје ла ђа во ља. укине
9. Ко ји је год ро ђен од Бо га не чи ни гри-

је ха, јер Ње го во сје ме сто ји у ње му, и не 
мо же гри је ши ти, јер је ро ђен од Бо га.
10. По том се по зна ју дје ца Бо жи ја и дје ца 

ђа во ља: Ко ји год не тво ри прав де, ни је од 
Бо га, и ко ји не љу би бра та сво је га.
11. Јер је ово за по ви јест, ко ју чу сте испо-

чет ка, да љу би мо је дан дру го га.
12. Не као што Каин бје ше од не ча сти-

во га и за кла бра та сво је га. И за ко ји га 
узрок за кла? Јер дје ла ње го ва би ја ху зла, а 
бра та му пра вед на. уби
13. Не чу ди те се, бра ћо мо ја, ако сви јет 

мр зи на вас.

14. Ми зна мо да при је ђо смо из смр ти у 
жи вот, јер љу би мо бра ћу; јер ко не љу би 
бра та оста је у смр ти.
15. Сва ки ко ји мр зи на бра та сво је га крв-

ник је људ ски; и зна те да ни је дан крв ник 
људ ски не ма у се би вјеч но га жи во та.
16. По том по зна смо *љу бав што Он за 

нас ду шу сво ју по ло жи: Ми смо ду жни 
по ла га ти ду ше за бра ћу. *Рим. 5,8.  живот
17. Ко ји, да кле, има бо гат ство ово га сви-

је та, и ви ди бра та сво је га у не во љи и за-
тво ри *ср це сво је од ње га, ка ко љу бав Бо-
жи ја сто ји у ње му? добра  *5.Мој. 15,7.
18. Дје чи це мо ја, да се не љу би мо ри јеч ју 

ни је зи ком, не го дје лом и исти ном.
19. И по том до зна је мо да смо од *исти не, 

и пред Њим тје ши мо ср ца сво ја.
*Јо ван 18,37.

20. Јер ако нам приговара ср це на ше, Бог 
је ве ћи од ср ца на ше га и зна све.
21. Љу ба зни, ако нам ср це на ше не при-

го вори, сло бо ду има мо пред Бо гом;
савјест

22. И што год за и ште мо, при ми ће мо од 
Ње га, јер за по ви је сти Ње го ве др жи мо и 
чи ни мо што је Ње му угод но.
23. И ово је за по ви јест Ње го ва да вје ру-

је мо у име Си на Ње го ва Ису са Хри ста, и 
да љу би мо је дан дру го га као што нам је 
дао за по ви јест.
24. И ко ји др жи за по ви је сти Ње го ве у 

Ње му сто ји, и Он у ње му. *И по том по-
зна је мо да сто ји у на ма, по Ду ху ко га нам 
је дао. *Рим. 8,9; 1.Јов. 4,13.

Треба кушати лажне учитеље и указивати 
љубав Богу и ближњијем. 

Бог је љубав.

4.Љу ба зни, не вје руј те сва ко ме ду -
 ху, не го ку шај те *ду хо ве је су 

ли од Бо га; јер мно ги ла жни †про ро ци 
изи ђо ше на сви јет.

*1.Кор. 12,10. †Јер. 28,9; Јер. 14,14.
2. По ово ме по знај те Ду ха Бо жи је га, и 

ду ха ла жно га; сва ки дух ко ји при зна је 
да је Исус Хри стос у ти је лу до шао, од 
Бо га је;
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3. А сва ки дух ко ји не при зна је да је Исус 
Хри стос у ти је лу до шао, ни је од Бо га; и 
овај је ан ти хри стов, за ко је га чу сте да ће 
до ћи, и сад је већ на сви је ту.
4. Ви сте од Бо га, дје чи це, и над вла да сте 

их, јер је ве ћи ко ји је у ва ма не го ли ко ји је 
на сви је ту. победисте
5. Они су од сви је та, за то го во ре од сви-

је та, и сви јет их слу ша.
6. Ми смо од Бо га; ко ји по зна је Бо га 

слу ша нас, а ко ји ни је од Бо га не слу ша 
нас. По овом по зна је мо Ду ха исти не и 
ду ха при је ва ре.
7. Љу ба зни, да љу би мо је дан дру го га; јер 

је љу бав од Бо га, и сва ки ко ји има љу бав 
од Бо га је ро ђен, и по зна је Бо га.
8. А ко ји не ма љу ба ви не по зна Бо га; јер 

је Бог Љу бав.
9. По том се по ка за љу бав Бо жи ја к на ма 

што Бог Си на сво је га Је ди но род но га по-
сла на сви јет да жи ви мо кро за Њ.
10. У овом је љу бав не да ми по ка за смо 

љу бав Бо гу, не го да Он по ка за љу бав 
на ма, и по сла Си на сво је га да очи сти гри-
је хе на ше.
11. Љу ба зни, кад је ова ко Бог по ка зао 

љу бав према на ма, и ми смо ду жни љу-
би ти је дан дру го га.
12. Бо га ни ко не ви дје ни кад: Ако има мо 

љу бав ме ђу со бом, Бог у на ма сто ји, и љу-
бав је Ње го ва са вр ше на у на ма.
13. По том до зна је мо да у Ње му сто ји мо, 

и Он у на ма, што нам је дао од Ду ха сво-
је га.
14. И ми ви дје смо и свје до чи мо да Отац 

по сла Си на да се спа се * сви јет. *Јо ван 3,17.
15. Ко ји при зна да је *Исус Син Бо жиј, 

Бог у ње му сто ји и он у Бо гу. *Рим. 10,9.
16. И ми по зна смо и вје ро ва смо љу бав 

ко ју Бог има к на ма. Бог је Љу бав, и ко ји 
сто ји у љу ба ви, у Бо гу сто ји и Бог у ње му 
сто ји.
17. Ти јем се љу бав у на ма са вр шу је да 

има мо *сло бо ду на Дан суд ни; јер као што 
је Он и ми смо на сви је ту овом. *1.Јов. 2,28.

18. У љу ба ви не ма стра ха, не го са вр ше на 
љу бав из го ни страх на по ље; јер страх има 
му ку. А ко се бо ји ни је са вр шен у љу ба ви.
19. Да има мо ми љу бав према Ње му, јер 

Он нај при је по ка за љу бав према на ма.
20. Ако ко ре че: Ја љу бим Бо га, а мр зи 

на бра та сво је га, ла жа је; јер ко ји не љу би 
бра та сво је га, ко га ви ди, ка ко мо же љу-
би ти Бо га, ко га не ви ди?
21. И ову за по ви јест има мо од ње га: Ко ји 

љу би Бо га да љу би и бра та сво је га.

Вјера која побјеђује свијет. 
Дух који свједочи.

5.Ко ји год вје ру је да је *Исус Хри-
стос, од Бо га је ро ђен; и ко ји год 

љу би оно га ко ји је ро дио, љу би и оно га 
ко ји је ро ђен од ње га. *1.Јов. 2,22.
2. По том зна мо да љу би мо дје цу Бо жи ју 

кад Бо га љу би мо и Ње го ве за по ви је сти 
др жи мо.
3. Јер је ово љу бав Бо жи ја да за по ви је сти 

Ње го ве др жи мо; и за по ви је сти Ње го ве 
ни је су те шке.
4. Јер сва ки ко ји је ро ђен од Бо га по бје-

ђу је сви јет; и вје ра је на ша ова по бје да 
ко ја по би је ди сви јет.
5. Ко је ко ји сви јет по бје ђу је осим оно га 

ко ји вје ру је да је Исус Син Бо жиј?
6. Ово је Исус Хри стос што до ђе во дом и 

кр вљу (и Ду хом), не са мо во дом не го во-
дом и кр вљу; и Дух је ко ји свје до чи, јер је 
Дух исти на.
7. Јер је тро је што свје до чи (на Не бу: Отац, 

Ри јеч, и Све ти Дух; и ово је Тро је јед но.)
8. (И тро је је што свје до чи на зе мљи:) 

Дух, и во да, и крв; и тро је је за јед но.
9. Кад при ма мо свје до чан ство чо вје чи је, 

свје до чан ство је Бо жи је ве ће; јер је ово 
свје до чан ство Бо жи је што свје до чи за 
Си на сво је га.
10. Ко ји вје ру је Си на Бо жи је га има 

*свје до чан ство у се би; ко ји не вје ру је 
Бо гу на чи нио Га је ла жом, јер не вје ро-
 ва свје до чан ству ко јим свје до чи Бог за 
Си на сво је га. *Јо ван 3,33.
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11. И ово је свје до чан ство да нам је Бог 
дао жи вот вјеч ни; и овај жи вот вјеч ни у 
Си ну је Ње го вом.
12. Ко има Си на Бо жи је га има жи вот; ко 

не ма Си на Бо жи је га не ма жи во та.
13. Ово пи сах ва ма ко ји вје ру је те у име Си   -

 на Бо жи је га, да зна те да има те жи вот вјеч-
 ни (и да вје ру је те у име Си на Бо жи је га).
14. И ово је сло бо да ко ју има мо к Ње му 

да ако што мо ли мо по во љи Ње го вој по-
слу ша нас. поуздање
15. И кад зна мо да нас слу ша што год мо-

ли мо, зна мо да ће нам да ти што иште мо 
у Ње га.
16. Ако ко ви ди бра та сво је га гдје гри-

је ши *гри јехом не к смр ти, не ка се мо ли, 
и да ће му жи вот; они ма ко ји гри је ше не к 

смр ти. Има гри јех к смр ти: За тај не го во-
рим да се мо ли. *Мат. 12,31.
17. Сва ка је не прав да гри јех; и има гри-

јех не к смр ти.
18. Зна мо да ни је дан ко ји је ро ђен од 

Бо га, не гри је ши, не го ко ји је ро ђен од 
Бо га чу ва се, и не ча сти ви не до хва та се 
до ње га.
19. Зна мо да смо од Бо га и сав сви јет 

ле жи у злу.
20. А зна мо да Син Бо жиј до ђе, и дао нам 

је ра зум да по зна мо Бо га исти но га, и да 
бу де мо у исти но ме Си ну ње го вом Ису су 
Хри сту. Ово је исти нити Бог и жи вот 
вјеч ни.
21. Дје чи це, чу вај те се од не зна бо штва. 

Амин. идолопоклонства

ДРУГА САБОРНА ПО СЛА НИ ЦА
СВЕ ТОГА АПО СТО ЛА ЈОВАНА БОГОСЛОВА

Једној верници и њеној дјеци.
Нека остану у истини 

у којој ходе.

1. Од стар је ши не из бра ној го спо-
ђи и дје ци ње зи ној, ко ју ја љу-

бим ва и сти ну, и не са мо ја не го сви ко ји 
по зна ше Исти ну, честитој  доиста
2. За Исти ну ко ја у на ма сто ји и би ће с 

на ма до ви је ка:
3. Да бу де с ва ма бла го дат, ми лост, мир 

од Бо га Оца и од Го спо да Ису са Хри ста, 
Си на Очи на, у исти ни и у љу ба ви.
4. Об ра до вах се вр ло што на ђох не ке од 

тво је дје це ко ји хо де у Исти ни, као што 
при ми смо за по ви јест од Оца.
5. И сад мо лим те, го спо ђо, *не као да ти 

но ву за по ви јест пи шем, не го ко ју има мо 
ис по чет ка, да има мо љу бав ме ђу со бом.

*1.Јов. 2,7.
6. И ова је љу бав да жи ви мо по за по ви је-

сти ма Ње го ви јем. Ова је за по ви јест, као 
што чу сте ис по чет ка, да у њој жи ви те.

7. Јер мно ге ва ра ли це изи ђо ше на сви јет 
ко ји не при зна ју Ису са Хри ста да је до шао 
у ти је лу; ово је ва ра ли ца и ан ти христ.
8. Чу вај те се да не из гу би мо оно што 

смо учини ли, не го да при ми мо пла ту 
пот пу но. стекли
9. *Ко ји год пре сту па и не сто ји у на у ци 

Хри сто вој онај не ма Бо га; а ко ји сто ји у 
на у ци Хри сто вој онај има и Оца и Си на.

*1.Јов. 2,23.
10. Ако ко до ла зи к ва ма и ове на у ке не 

до но си, не при мај те га у ку ћу, и не пи-
тај те се с њим; поздрављајте
11. Јер ко се упи та с њим, при ма ди јел у 

ње го ви јем зли јем дје ли ма. поздрави
12. Мно го бих вам имао пи са ти, али не 

хтје дох хар ти јом и ма сти лом; јер се на дам 
да ћу до ћи к ва ма и из уста го во ри ти, да 
ра дост ва ша бу де ис пу ње на. усмено
13. По здра вља ју те дје ца тво је се стре 

иза бра не. Амин.
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Гају. Захвалност на гостопримству 
према браћи. Треба се чувати 

рђавијех примјера.

1. Од стар је ши не Га ју љу ба зно ме, 
ко је га ја љу бим ва и сти ну.

2. Љу ба зни, мо лим се Бо гу да ти у све му 
бу де до бро, и да бу деш здрав, као што је 
тво јој ду ши до бро. Љубљени
3. Об ра до вах се вр ло кад до ђо ше бра ћа 

и по свје до чи ше тво ју исти ну, ка ко ти у 
Исти ни жи виш.
4. Не мам ве ће ра до сти од ове него да чу-

јем да мо ја дје ца у Исти ни хо де.
5. Љу ба зни, вјер но ра диш што чи ниш 

бра ћи и го сти ма, странцима
6. Ко ји по свје до чи ше тво ју љу бав пред 

Цр квом; и до бро ћеш учи ни ти ако их 
спре миш као што тре ба пред Бо гом.

испратиш
7. Јер име на Ње го ва ра ди изи ђо ше не 

при мив ши ни шта од не зна бо жа ца.
8. Ми смо, да кле, ду жни при ма ти та к ве, 

да бу де мо по ма га чи Исти ни.

9. Ја пи сах Цр кви; али Ди о треф, ко ји 
же ли да бу де нај ста ри ји ме ђу њима, не 
при ма нас. први
10. За то, ако до ђем, спо ме ну ћу ње го ва 

дје ла ко ја тво ри ру же ћи нас зли јем ри је-
чи ма; и ни је му то до ста, не го сам бра ће не 
при ма, и за бра њу је они ма ко ји би хтје ли 
да их при ма ју, и из го ни их из Цр кве.
11. Љу ба зни, не угле дај се на зло, не го на 

до бро: Ко ји до бро чи ни од Бо га је, а ко ји 
зло чи ни не ви дје Бо га.
12. Ди ми три ју свје до чи ше сви, и са ма 

исти на; а и ми свје до чи мо; и зна те да је 
*свје до чан ство на ше исти ни то. *Јо ван 21,24.
13. Мно го има дох да пи шем; али не ћу 

ма сти лом и пе ром да ти пи шем;
14. Не го се на дам да ћу те ско ро ви дје ти, 

и из уста го во ри ти. усмено
15. Мир ти! По здра вља ју те при ја те љи. 

По здра ви при ја те ље по име ну. Амин.

ТРЕЋА САБОРНА ПО СЛА НИ ЦА
СВЕ ТОГА АПО СТО ЛА ЈОВАНА БОГОСЛОВА

САБОРНА ПО СЛА НИ ЦА
СВЕ ТОГА АПО СТО ЛА ЈУДЕ

Треба се чувати лажних учитеља, 
бити постојан у вјери и у чистоти учења. 

Жеља на свршетку.

1. Од Ју де, Ису са Хри ста слу ге, а 
бра та Ја ко вље ва, зва ни ма, ко ји 

су осве ће ни Бо гом Оцем и одр жа ни Ису-
сом Хри стом:
2. Ми лост и мир и љу бав да вам се 

умно жи.
3. Љу ба зни, ста ра ју ћи се јед на ко да вам 

пи шем за оп ште ва ше спа се ни је, би ми 
по треб но да вам пи шем, мо ле ћи да се бо-
ри те за (пра вед ну) вје ру, ко ја је је дан пут 
да та све ти ма. Љубљени
4. Јер се уву ко ше не ки без бо жни љу ди, 

ко ји су дав но од ре ђе ни на ово осу ђе ње, 
и Бо га на ше га бла го дат пре тва ра ју у не-

чи сто ту, и је ди но га Го спо да ра Бо га и Го-
спо да на ше га Ису са Хри ста од ри чу се.
5. Али ћу вам на по ме ну ти, кад и ви зна те 

ово је дан пут, да Го спод из ба ви на род из 
зе мље ми сир ске, по том по гу би оне ко ји 
не вје ро ва ше.
6. И ан ђе ле ко ји не др жа ше сво је га 
стар је шин ства не го оста ви ше свој стан, 

оставио је у вјеч ни јем око ви ма под мра-
ком за суд ве ли ко га Да на. достојанства
7. Као што и Со дом и Го мор, и окол ни 

њи хо ви гра до ви, ко ји су се препустили 
блудни чењу она ко као и они, и хо ди ли за 
дру ги јем ме сом, по ста ви ше се за углед 
добивши осу ду вјеч ног ог ња: тијелом
8. Та ко, да кле, и ови што са ња ју ћи ти-

је ло по га не, а По гла вар ства се од ри чу, и 
на сла ву ху ле. сањалице



– 250 –

ОТКРИВЕЊЕ ЈОВАНОВО,  ГЛ.  1.

9. А *Ми ха и ло Архан ђел, кад се пре пи-
ра ше с ђа во лом и го во ра ше за Мој си је во 
ти је ло, не сми ја ше про кле та су да да из го-
во ри, не го ре че: Го спод не ка ти за при је ти.

*Дан. 12,4.
10. А ови ху ле на оно што не зна ју; а што 

зна ју по при ро ди као не ра зум на жи во-
ти ња, у оном се рас па да ју.
11. Те шко њи ма, јер пу тем Ка и но ви јем 

по ђо ше и у при је ва ру Ва ла а мо ве пла те 
па до ше, и у бу ни Ко ре јевој из ги бо ше.
12. Ово су они што по га не ва ше ми ло-

сти ње је ду ћи с ва ма без стра ха и го је ћи 
се; *обла ци без вод ни, ко је вје тро ви пре-
но се; је сења др ве та не ро дљи ва, ко ја су 
два пут умр ла, и из ко ри је на иш чу па на;

вечере љубави  *При че 25,14.
13. Би је сни ва ло ви мор ски, ко ји се пје не 

сво ји јем сра мо та ма, зви је зде ла жне, ко-
ји ма се чу ва мрак вјеч не та ме.
14. Али и за ова кве про ро ко ва *Енох, сед-

 ми од Ада ма, го во ре ћи: Гле, иде †Го спод с 
хи ља да ма све ти јех (ан ђе ла) сво ји јех

*Је вр. 11,5. †Иса. 26,21.
15. Да учи ни суд сви ма, и да по ка ра све 

без бо жни ке за сва њи хо ва без бо жна 
дје ла ко ји ма без бо жност чи ни ше, и за све 
ру жне ри је чи њи хо ве ко је без бо жни гр је-
шни ци го во ри ше на Њ.
16. Ово су не за до вољ ни ви ка чи, ко ји по 

же ља ма сво ји јем жи ве, и уста њи хо ва го-

во ре по но си те ри је чи, и за до би так гле-
да ју ко је ко. незадовољници
17. А ви, љу ба зни, опо ми њи те се ри је чи 

ко је на при јед ка за ше апо сто ли Го спо да 
на ше га Ису са Хри ста,
18. Јер вам ка за ше да ће у по сљед ње ври-

је ме по ста ти ру га чи, ко ји ће хо ди ти по 
сво ји јем же ља ма и без бо жно сти ма.
19. Ово су они што се одва ја ју од је ди-

но сти вје ре, и је су тје ле сни, ко ји Ду ха 
не ма ју. стварају расцепе
20. А ви, љу ба зни, на зи ђуј те се сво јом 

све том вје ром, и мо ли те се Бо гу Ду хом 
Све ти јем.
21. И са ми се бе др жи те у љу ба ви Бо жи-

јој, че ка ју ћи ми ло сти Го спо да на ше га 
Ису са Хри ста за жи вот вјеч ни.
22. И та ко раз ли ку ју ћи јед не ми луј те,
23. А јед не стра хом из ба вљај те и из ог ња 

ва ди те; а ка рај те са стра хом, мр зе ћи и на 
ха љи ну опо га ње ну од ти је ла.
24. А Оно ме ко ји вас мо же са чу ва ти без 

гри је ха и без ма не, и по ста ви ти пра ве 
пред сла вом сво јом у ра до сти,
25. Је ди но ме пре му дро ме Бо гу и Спа су 

на ше му, кроз *Ису са Хри ста Го спо да на-
ше га, сла ва и ве ли чан ство, др жа ва и 
власт при је сви ју ви је ко ва и сад и у све 
ви је ко ве. Амин. *Еф. 3,21.

ОТКРИВЕЊЕ
СВЕ ТОГА ЈОВАНА БОГОСЛОВА

Увод и поздрав. Виђење 
преображенога Сина Човјечијега. 

Тајне седам звијезда, 
седам свијећњака.

1.От кри ве ње Ису са Хри ста, ко је 
да де Ње му Бог, да по ка же слу-

га ма сво ји ма шта ће ско ро би ти, и по ка за, 
по слав ши по *ан ђе лу сво је му слу зи сво-
је му Јо ва ну,

*От кр. 22,16.
2. Ко ји свје до чи ри јеч Бо жи ју и свје до-

чан ство Ису са Хри ста, и шта год ви дје.

3. *Бла го оно ме ко ји чи та и они ма ко ји 
слу ша ју ри је чи про ро штва, и др же што је 
на пи са но у ње му; јер је ври је ме бли зу.

*Откр. 22,7
4. Од Јо ва на за се дам Цр ка ва ко је су у 

Ази ји: Бла го дат вам и мир од Оно га *ко ји 
јест, и ко ји бје ше, и ко ји ће до ћи; и од †се-
дам ду хо ва ко ји су пред при је сто лом Ње-
го ви јем; *2.Мој. 3,14; Откр. 1,8; †Откр. 3,1.4.5.6.
5. И од Ису са Хри ста, *ко ји је Свје док 

вјер ни, и †Пр ве нац из мр тви јех, и Кнез 
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над ца ре ви ма зе маљ ски ма, ко ји нас љу-
 би, и уми нас од гри је ха на ши јех кр вљу 
сво јом; *Откр. 3,14.†Кол. 1,18.
6. И учи ни нас ца ре ве и све ште ни ке Бо гу 

и Оцу сво је му; то ме сла ва и др жа ва ва ви-
јек ви је ка. Амин.
7. Ено, иде с обла ци ма, и угле да ће Га сва ко 

око, и *ко ји Га про бо до ше; и за пла ка ће за 
Њим сва ко ље на зе маљ ска. Да, за и ста.

*Зах. 12,10.
8. Ја сам Ал фа и Оме га, (По че так и Свр-

ше так), го во ри Го спод, ко ји јест, и ко ји 
бје ше, и ко ји ће до ћи, Све др жи тељ.
9. Ја Јо ван, ко ји сам и брат ваш и друг у 

не во љи, и у Цар ству и тр пље њу Ису са 
Хри ста, би јах на остр ву ко је се зо ве Па-
там, за ри јеч Бо жи ју и за свје до чан ство 
Ису са Хри ста.
10. Би јах у Ду ху у дан не дјељ ни, и чух за 

со бом †глас ве ли ки као ‡тру ба ко ји го во-
ра ше: (Ја сам Ал фа и Оме га, Пр ви и По-
сљед њи;) У оригиналу: Дан Господњи

†Је зек. 3,12. ‡От кр. 4,1.
11. И што ви диш на пи ши у књи гу, и по-

шљи Цр ква ма ко је су у Ази ји: У Ефес, и у 
Смир ну, и у Пер гам, и у Ти ја тир, и у Сард, 
и у Фи ла дел фи ју, и у Ла о ди ки ју.
12. И оба зрех се да ви дим *глас ко ји го-

во ра ше са мном; и оба зрев ши се ви дјех 
се дам сви јећ ња ка злат ни јех, *Дан. 8,16.
13. И *усред се дам сви јећ ња ка као Си на 

Чо вје чи је га, об у че на у ду гач ку ха љи ну, и 
опа са на по пр си ма по ја сом злат ни јем.

*Откр. 2,1.
14. А гла ва Ње го ва и *ко са би ја ше би је ла 

као би је ла ву на, као сни јег; и очи Ње го ве 
као †пла мен ог ње ни; *Дан. 7,9. †От кр. 2,18.
15. И но ге Ње го ве као *мјед кад се рас-

то пи у пе ћи; и †глас Ње гов као ху ка во да 
мно ги јех; можда легура: 4/5 злата и 1/5 сребра

  *Је зек. 1,7. †Је зек. 1,24.
16. И др жа ше у сво јој де сној ру ци се дам 

*зви је зда, и из уста Ње го ви јех из ла жа ше 
мач оштар с обје стра не, и ли це Ње го во 
би ја ше као што сун це си ја у си ли сво јој.

*От кр. 1,20.
17. И кад Га ви дјех, па дох к но га ма Ње-

го ви јем као мр тав, и мет ну де сни цу сво ју 

на ме го во ре ћи ми: Не бој се, Ја сам Пр ви 
и По сљед њи,
18. И Жи ви; и би јах мр тав и ево сам жив 

ва ви јек ви је ка, (амин). И имам кљу че ве 
од па кла и од смр ти. подземља
19. На пи ши, да кле, шта си ви дио, и шта 

је, и шта ће би ти по том;
20. Тај на се дам зви је зда, ко је си ви дио на 

де сни ци мо јој, и се дам сви јећ ња ка злат-
ни јех: Се дам зви је зда је су ан ђе ли се дам 
Цр ка ва; и се дам сви јећ ња ка, ко је си ви-
дио, је су се дам Цр ка ва.

Писмо Христово Црквама у: 
Ефесу, Смирни, Пергаму и 

Тијатири.

2.Ан ђе лу Ефе ске цр кве на пи ши: Та-
 ко го во ри Онај што др жи се  дам 

*зви је зда у де сни ци сво јој, и што хо ди 
по сред се дам сви јећ ња ка злат ни јех:

*От кр. 1,16.
2. Знам тво ја дје ла, и труд твој, и тр пље ње 

тво је, и да не мо жеш сно си ти зли јех, и ис-
ку шао си оне ко ји го во ре да су апо сто ли 
а ни је су, и на шао си их ла жне;
3. И под нио си (мно го), и тр пље ње имаш, 

и за име Мо је тру дио си се, и ни је си су стао.
4. Но имам на те бе, што си љу бав сво ју 

пр ву оста вио.
5. Опо ме ни се, да кле, от ку да си спао, 

и по кај се, и пр ва дје ла чи ни; ако ли не, 
до ћи ћу ти ско ро, и диг ну ћу сви јећ њак 
твој с мје ста ње го ва, ако се не по ка јеш.
6. Но ово имаш што мр зиш на дје ла Ни-

ко ли на ца, на ко ја и Ја мр зим.
7. *Ко има ухо не ка чу је шта го во ри Дух 

Цр ква ма: Ко ји по би је ди да ћу му да је де 
од †Др ве та жи вот но га ко је је на сред ра ја 
Бо жи је га.

*Откр. 2,11.17; 3,6.13.22; †1.Мој. 2,9; Откр. 22,2.
8. И ан ђе лу цр кве Сми ран ске на пи ши: 

Та ко го во ри Пр ви и По сљед њи, ко ји бје-
 ше мр тав, и ево је жив:
9. Знам тво ја дје ла, и не во љу и си ро ма-

штво, али си *бо гат, и ху ле они јех ко ји 
го во ре да су Је вре ји а ни је су, не го збор-
ни ца со то ни на. *Јак. 2,5.  синагога
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10. Не бој се ни ода шта што ћеш по стра-
да ти. Гле, ђа во ће не ке од вас ме та ти у там-
ни цу, да се ис ку ша те, и има ће те не во љу 
до де сет да на. Бу ди вје ран до са ме смр ти, 
и да ћу ти ви је нац жи во та.
11. Ко има ухо да чу је не ка чу је шта го-

во ри Дух Цр ква ма: Ко ји по би је ди не ће 
му на у ди ти дру га *смрт. *От кр. 20,6.
12. И ан ђе лу Пер гам ске цр кве на пи ши: 

Та ко го во ри *Онај што има мач оштар с 
обје стра не: *Откр. 1,16.
13. Знам дје ла тво ја, и гдје жи виш, гдје је 

при је сто со то нин; и др жиш име Мо је, и 
ни је си се од ре као вје ре Мо је и у оне да не 
у ко је је Ан ти па, вјер ни свје док Мој, уби-
јен код вас, гдје жи ви со то на.
14. Но имам на те бе ма ло, што имаш ту 

ко ји др же на у ку *Ва ла а ма, ко ји уча ше Ва-
ла ка да по ло жи са бла зан пред си но ви ма 
Изра и ље ви јем, да је ду жр тве идол ске, и 
да чине блуд. *2.Пе тр. 2,15.
15. Та ко имаш и ти ко ји др же на у ку Ни-

ко ли на ца, (на ко ју Ја мр зим).
16. По кај се, да кле; ако ли не, до ћи ћу 

ти скоро, и *во је ва ћу с њи ма ма чем уста 
сво ји јех. *Откр. 1,16.
17. Ко има ухо да чу је не ка чу је шта го-

во ри Дух Цр ква ма: Ко ји по би је ди да ћу 
му да је де од ма не са кри ве не, и да ћу му 
ка мен би јел, и на ка ме ну *но во име на пи-
са но, ко је га ни ко не зна осим оно га ко ји 
при ми. *Откр. 3,12.
18. И ан ђе лу Ти ја тир ске цр кве на пи ши: 

Та ко го во ри Син Бо жиј, ко ји има очи 
сво је као *пла мен ог ње ни, и но ге своје 
као мјед: *От кр. 1,14.
19. Знам тво ја дје ла, и љу бав, и слу жбу, и 

вје ру, и тр пље ње тво је, и дје ла тво ја, и да 
по сљед њи јех има ви ше од пр ви јех;
20. Но имам на те бе *ма ло, што до пу-

шташ же ни Је за ве љи, ко ја го во ри да је 
про ро чи ца, да учи и да ва ра слу ге мо је да 
чи не пре љу бу и да је ду жр тву идол ску.

*1.О цар. 16,31.
21. И да дох јој ври је ме да се по ка је од 

блуда сво је га, и не по ка ја се.
22. Ево је Ја ме ћем на одар, и оне ко ји 

чи не пре љу бу с њом у не во љу ве ли ку, ако 
се не по ка ју од сво ји јех дје ла.

23. И дје цу ње зи ну по би ћу на мје сту; и 
по зна ће све Цр кве да сам Ја ко ји ис пи ту-
јем *ср ца и бу бре ге, и да ћу вам сва ко ме 
по дје ли ма ва ши ма: *1.Сам. 16,7.
24. А ва ма го во рим и оста ли ма ко ји су 

у Ти ја ти ри ко ји не ма ју на у ке ове, и ко ји 
не по зна ју ду би на со то ни ни јех, као што 
го во ре: Не ћу мет ну ти на вас дру го га 
бре ме на,
25. *Осим ко је има те, др жи те до кле до ђем.

*Откр. 3,11.
26. И ко ји по би је ди и одр жи дје ла Мо ја до 

кра ја, да ћу му власт над не зна бо шци ма;
27. И па шће их гво зде ном па ли цом, и 

они ће се раз дро би ти као су до ви лон чар-
ски; као и Ја што при мих од Оца сво је га;
28. И да ћу му *зви је зду Да ни цу.

*От кр. 22,16.
29. Ко има ухо да чу је не ка чу је шта го-

во ри Дух Цр ква ма.

Христово писмо црквама у 
Сарду, Филаделфији и 

Лаодикији.

3.И ан ђе лу Сард ске цр кве на пи ши: 
Та ко го во ри Онај *што има 

се дам ду хо ва Бо жи јих, и се дам зви је зда: 
Знам тво ја дје ла, да имаш име да си жив, 
а мр тав си. *Откр. 1,16; 5,6.
2. Стра жи, и утвр ђуј оста ле ко ји хо ће да 

по мру; јер не на ђох тво ји јех дје ла са вр-
ше ни јех пред Бо гом сво ји јем.
3. Опо ми њи се, да кле, ка ко си при мио и 

ка ко си чуо, и др жи и по кај се. Ако ли не 
уза стра жиш, до ћи ћу на те бе као лу пеж, и 
не ћеш чу ти у ко ји ћу час до ћи на те бе.
4. Али имаш ма ло име на и у Сар ду, ко ји 

не опо га ни ше сво ји јех ха љи на, и хо ди ће 
са Мном у би је ли ма, јер су до стој ни.
5. Ко ји по би је ди он ће се обу ћи у ха љи не 

би је ле, и не ћу из бри са ти име на ње го ва из 
Књи ге жи во та, и при зна ћу име ње го во 
пред Оцем сво ји јем и пред ан ђе ли ма Ње-
го ви ма.
6. Ко има ухо не ка чу је шта го во ри Дух 

Цр ква ма.
7. И ан ђе лу Фи ла дел фиј ске цр кве на-

пи ши: Тако го во ри Све ти, Исти ни ти, 
*ко  ји има кључ Да ви дов, ко ји отво ри и 
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ни ко не за тво ри, ко ји за тво ри и ни ко не 
отво ри. *Иса. 22,22.
8. Знам тво ја дје ла; гле, *да дох пред то бом 

вра та отво ре на, и ни ко их не мо же за тво-
ри ти; јер имаш ма ло си ле, и др жао си Мо ју 
ри јеч, и ни је си се од ре као име на Мо је га.

*1.Кор. 16,9.
9. Ево да јем оне из збор ни це со то ни не 

ко ји го во ре да су Је вре ји а ни је су, не го 
ла жу; ево ћу их учи ни ти да до ђу и да се 
по кло не пред но га ма тво ји ма, и да по-
зна ју да те Ја љу бим.
10. Јер си одр жао ри јеч тр пље ња Мо је га, 

и Ја ћу те бе са чу ва ти од ча са ис ку ше ња, 
ко ји ће до ћи на сав ва си о ни сви јет да ис-
ку ша оне ко ји жи ве на зе мљи.
11. Ево ћу до ћи бр зо: Др жи што имаш, да 

ни ко не узме ви јен ца тво је га.
12. Ко ји по би је ди учи ни ћу га стубом у 

цр кви Бо га сво је га, и ви ше не ће из и ћи на-
по ље; и на пи са ћу на ње му име Бо га сво-
је га, и име но во га *Је ру са ли ма, гра да Бо га 
Мо је га, ко ји си ла зи с †Не ба од Бо га Мо је-
 га, и име Мо је но во. *Је вр. 12,22. †От кр. 21,1.
13. Ко има ухо не ка чу је шта го во ри Дух 

Цр ква ма.
14. И *ан ђе лу Ла о ди киј ске цр кве на пи-

 ши: Та ко го во ри Амин, Свје док вјер ни и 
исти ни ти, По че так ство ре ња Бо жи је га:

*От кр. 22,6.
15. Знам тво ја дје ла да ни је си ни сту ден 

ни врућ. О да си сту ден или врућ!
16. Та ко, бу ду ћи млак, и ни је си ни сту ден 

ни врућ, из бљу ва ћу те из уста сво ји јех.
17. Јер го во риш: *Бо гат сам, и обо га тио 

сам се, и ни шта не по тре бу јем; а не знаш 
да си ти не сре ћан, и не во љан, и си ро мах, 
и сли јеп, и го. *При че 13,7.
18. Свје ту јем те да *ку пиш у Ме не зла та 

же же но га у ог њу, да се обо га тиш; и †би-
је ле ха љи не, да се об у чеш, и да се не по-
ка же сра мо та го ло ти ње тво је; и ма сти 
очи њом по ма жи очи сво је да ви диш.

*Иса. 55,1; †Откр. 16,15.
19. *Ја ко је год љу бим оне и ка рам и по у-

ча вам; по ста рај се, да кле, и по кај се.
*Приче 3,12; Јевр. 12,6.

20. Ево сто јим на вра ти ма и ку цам: *Ако 
ко чу је глас Мој и отво ри вра та, ући ћу к 
ње му и ве че ра ћу с њи м, и он са Мном.

*Лука 12,37.
21. Ко ји по би је ди да ћу му да сје дне са 

Мном на *при је сто лу Мо је му, као и Ја 
што по би је дих и сје дох с Оцем сво ји јем 
на при је сто лу Ње го ву. *Мат. 19,28.
22. Ко има ухо не ка чу је шта го во ри Дух 

Цр ква ма.

Откривење Божије величанствености и 
свечано поклоњење 

Божијему пријестолу.

4.По том ви дјех: И гле, вра та отво-
ре на на не бу, и глас пр ви ко ји 

чух као тру бу гдје го во ри са мном, ре че: 
Поп ни се амо, и по ка за ћу ти шта ће би ти 
за ови јем.
2. И од мах *бих у ду ху; и гле, при је сто 

ста ја ше на Не бу, и на при је сто лу сје ђа ше 
Не ко. *Откр. 1,10.
3. И Онај што сје ђа ше би ја ше по ви ђе њу 

као ка мен ја спис и сард; и око при је сто ла 
бје ше ду га по ви ђе њу као сма рагд.
4. И око при је сто ла би ја ху два де сет и че-

ти ри при је сто ла; и на при је сто ли ма ви дјех 
два де сет и че ти ри стар је ши не гдје сје де, 
об у че не у би је ле ха љи не, и има ху кру не 
злат не на гла ва ма сво ји ма. вијенце
5. И од при је сто ла из ла жа ху му ње и гро-

мо ви и гла со ви; и се дам жи жа ка ог ње ни-
јех го ра ху пред при је сто лом, ко је су се-
дам ду хо ва Бо жи јих.
6. И пред при је сто лом би ја ше ста кле но 

мо ре, као кри стал; и на сред при је сто ла и 
око при је сто ла че ти ри жи во ти ње, пу не 
очи ју спри јед и са страг. жива створења
7. И пр ва жи во ти ња бје ше као лав, и 

дру га жи во ти ња као те ле, и тре ћа жи во-
ти ња има ше ли це као чо вјек, и че твр та 
жи во ти ња бје ше као орао кад ле ти.
8. И сва ка од че ти ри жи во ти ње има ше 

по шест кри ла на о ко ло, и уну тра пу на 
очи ју, и ми ра нема ју дан и ноћ го во ре ћи: 
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*Свет, свет, свет Го спод Бог Све др жи тељ, 
ко ји бје ше, и ко ји јест, и ко ји ће до ћи.

*Иса. 6,3.
9. И кад дадо ше жи во ти ње сла ву и част 

и хва лу Оно ме што сје ђа ше на при је сто лу, 
што жи ви ва ви јек ви је ка, створења
10. Па до ше два де сет и че ти ри стар је-

ши не пред Они јем што сје ђа ше на при је-
сто лу, и по кло нише се Оно ме што жи ви 
ва ви јек ви је ка, и метну ше кру не сво је 
пред при је сто лом го во ре ћи: вијенце
11. До сто јан си, Го спо де, да при миш сла-

 ву и част и си лу; јер си Ти са здао све, и по 
во љи Тво јој јест и ство ре но је.

Јагње узима књигу са 
седам печата. 

5.И ви дјех у де сни ци Оно га што 
сје ђа ше на при је сто лу *књи гу 

на пи са ну из ну тра и спо ља, за пе ча ће ну са 
се дам пе ча та. *Је зек. 2,9.
2. И ви дјех ан ђе ла ја ка гдје про по ви је да 

гла сом ве ли ки јем: Ко је до сто јан да отво ри 
књи гу и да раз ло ми пе ча те ње зи не?
3. И ни ко не мо га ше ни на Не бу ни на зе-

мљи, ни под зе мљом да отво ри књи гу ни 
да за гле да у њу.
4. И ја пла ках мно го што се ни ко не на ђе 

до сто јан да отво ри и да про чи та књи гу, 
ни ти да за гле да у њу.
5. И је дан од стар је ши на ре че ми: Не пла-

 чи, ево је над вла дао *Лав, ко ји је од ко-
ље на Ју ди на, Ко ри јен Да ви дов, да отво ри 
књи гу и раз ло ми се дам пе ча та ње зи ни јех.

*1.Мој. 49,9,10.  Изданак
6. И ви дјех, и гле, на сред при је сто ла и че-

ти ри жи во ти ње, и по сред стар је ши на 
*Јаг ње ста ја ше као за кла но, и има ше се дам 
ро го ва, и †се дам очи ју, ко је су се дам ду хо ва 
Бо жи јих по сла ни јех по све му сви је ту.

бића  *Псал. 53,6; Јован 1,36. †Зах. 4,10. 
7. И до ђе и узе књи гу из де сни це Оно га 

што сје ђа ше на при је сто лу.
8. И кад узе књи гу, че ти ри жи во ти ње и 

два де сет и че ти ри стар је ши не па до ше 
пред Јаг ње том, има ју ћи сва ки *китару, и 
злат не ча ше пу не та мја на, ко је су мо ли тве 
све ти јех. *Откр. 14,2; 15,2.

9. И пје ва ху пје сму но ву го во ре ћи: До-
сто јан си да узмеш књи гу, и да отво риш 
пе ча те ње зи не; јер си се за клао, и ис ку пио 
си нас Бо гу кр вљу сво јом од сва ко га ко-
ље на и је зи ка и на ро да и пле ме на,
10. И учи нио си нас Бо гу на ше му ца ре-

вима и све ште ни цима, и ца ро ва ће мо на 
Зе мљи.
11. И ви дјех, и чух глас *ан ђе ла мно ги-

јех око при је сто ла и жи во ти ња и стар-
је ши на, и бје ше број њи хов хи ља да хи-
ља да, *Је вр. 12,22.  створења
12. Го во ре ћи гла сом ве ли ки јем: До стој но 

је Јаг ње за кла но да при ми си лу и бо гат-
ство и пре му дрост и ја чи ну и част и сла ву 
и бла го слов.
13. И сва ко ство ре ње, што је на *Не бу, 

и на зе мљи, и под зе мљом, и што је на 
мо ру, и што је у њи ма, све чух гдје го во ре: 
Оно ме што сје ди на при је сто лу, и Јаг ње ту 
бла го слов и †част и сла ва и др жа ва ва ви-
јек ви је ка. *Фил. 2,10. †1.Тим. 1,17.
14. И че ти ри жи во ти ње го во ра ху: Амин. 

И два де сет и че ти ри стар је ши не па до ше 
и по кло ни ше се Оно ме што жи ви ва ви-
јек ви је ка. створења

Отварање првијех шест печата.

6.И ви дјех кад отво ри Јаг ње је дан 
од се дам пе ча та, и чух јед ну од 

че ти ри жи во ти ње гдје го во ри као глас 
гро мов ни: До ђи и ви ди. створења
2. И ви дјех, и гле, коњ би јел, и онај што 

сје ђа ше на ње му има ђа ше стри је лу; и 
ње му се да де ви је нац, и изи ђе по бје ђу-
ју ћи, и да по би је ди.
3. И кад отво ри дру ги пе чат, чух дру гу 

жи во ти њу гдје го во ри: До ђи и ви ди.
4. И изи ђе дру ги коњ риђ, и оно ме што 

сје ђа ше на ње му да де се да узме мир са Зе-
мље, и да уби јају је дан дру го га, и да де му 
се мач ве ли ки.
5. И кад отво ри тре ћи пе чат, чух тре ћу 

жи во ти њу гдје го во ри: До ђи и ви ди. И 
ви дјех, и гле, коњ вран, и онај што сје ђа ше 
на ње му има ђа ше мје ри ла у ру ци сво јој.
6. И чух глас из ме ђу че ти ри жи во ти ње 

гдје го во ри: ока пше ни це за грош, и 
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три оке јеч ма за грош; а уља и ви на не ће 
ни би ти. литар  ( римски 327,45 г )
7. И кад отво ри че твр ти пе чат, чух глас 

*че твр те жи во ти ње гдје го во ри: До ђи и 
ви ди. *Откр. 4,7.
8. И ви дјех, и гле, коњ бли јед, и оно ме што 

сје ђа ше на ње му бје ше име смрт, и па као 
иђа ше за њим; и ње му се да де област на 
че твр том ди је лу зе мље *да уби је ма чем и 
гла ђу и смр ћу и звје ри њем зе маљ ски јем.

зеленкаст  подземље  *Језек. 14,21.
9. И кад отво ри пе ти пе чат, ви дјех под 

ол та ром ду ше по би је ни јех за ри јеч Бо-
жи ју и за свје до чан ство ко је има ху.
10. И по ви ка ше гла сом ве ли ки јем го во-

ре ћи: До кле, Го спо да ру све ти и исти ни ти, 
не су диш и не ка јеш кр ви на ше на они ма 
што жи ве на *зе мљи?

светиш  *1.Мој. 4,10.
11. И да не бјеху сва ко ме од њих ха љи не 

би је ле, и ре че но им би да по чи ну још 
ма ло вре ме на, до кле се на вр ше и дру-
га ри њи хо ви и бра ћа њи хо ва, ко ји ва ља 
да бу ду по би је ни као и они. испуни број
12. И ви дјех кад отво ри ше сти пе чат, и 

гле, за тре се се *зе мља вр ло, и †Сун це по-
ста цр но као вре ћа од ко стри је ти, и Мје-
сец по ста као крв; *Јоило 2,10. †Мат. 24,29.
13. И *зви је зде †не бе ске па до ше на зе-

мљу као што смо ква од ба цу је пупољ ке 
сво је кад је ве ли ки вје тар за љу ља.

*Мат. 24,29. †Мар. 13,25.
14. И не бо се из ма че као *књи га кад се 

са ви је, и сва ка го ра и остр во с мје ста сво-
ји јех по кре ну ше се. *Иса. 34,4.
15. И ца ре ви зе маљ ски, и бо ља ри, и бо-

га ти, и вој во де, и сил ни, и сва ки роб, и 
сва ки сло бод њак, са кри ше се по пе ћи-
на ма и по ка ме ња ци ма гор ски јем;
16. И *го во ри ше го ра ма и ка ме њу: Пад ни-

 те на нас, и са криј те нас од ли ца Оно га што 
сје ди на при је сто лу, и од гње ва Јаг ње то ва.

*Лука. 23,30.
17. Јер до ђе ве ли ки дан гње ва Њихо ва, и 

ко мо же оста ти?

Запечаћени из дванаест кољена. Блажено 
мноштво спасенијех разних народности.

7.И по том ви дјех че ти ри *ан ђе ла 
гдје сто је на че ти ри угла зе мље, 

и др же че ти ри вје тра зе маљ ска, да не 
ду ва вје тар на зе мљу, ни на мо ре, ни ти на 
ика кво др во. *Дан. 6,22.
2. И ви дјех дру го га ан ђе ла гдје се пе ње од 

ис то ка сун ча но га, ко ји има ше пе чат Бо га 
жи во га; и по ви ка гла сом ве ли ки јем на че-
ти ри ан ђе ла ко ји ма бје ше да но да ква ре 
зе мљу и мо ре, го во ре ћи:
3. Не ква ри те ни зе мље, ни мо ра, ни др-

ве та, до кле за пе ча тим слу ге Бо га на ше га 
на че ли ма њи хо ви ма.
4. И чух број за пе ча ће ни јех, сто и че тр-

де сет и че ти ри хи ља де за пе ча ће ни јех од 
сви ју ко ље на си но ва Изра и ље ви јех;
5. Од ко ље на Ју ди на два на ест хи ља да за-

пе ча ће ни јех; од ко ље на Ру ви мо ва два на-
ест хи ља да за пе ча ће ни јех; од ко ље на Га-
до ва два на ест хи ља да за пе ча ће ни јех;
6. Од ко ље на Аси ро ва два на ест хи ља да за-

пе ча ће ни јех; од ко ље на Неф та ли мо ва два-
на ест хи ља да за пе ча ће ни јех; од ко ље на Ма-
на сиј на два на ест хи ља да за пе ча ће ни јех;
7. Од ко ље на Си ме у но ва два на ест хи-

ља да за пе ча ће ни јех; од ко ље на Ле ви је ва 
два на ест хи ља да за пе ча ће ни јех; од ко-
ље на Иса ха ро ва два на ест хи ља да за пе ча-
ће ни јех;
8. Од ко ље на За ву ло но ва два на ест хи-

љада за пе ча ће ни јех; од ко ље на Јо си фо ва 
два на ест хи ља да за пе ча ће ни јех; од ко-
ље на Ве ни ја ми но ва два на ест хи ља да за-
пе ча ће ни јех.
9. По том ви дјех, и гле, на род мно ги, ко-

је га не мо же ни ко из бро ји ти, од сва ко га 
је зи ка и ко ље на и на ро да и пле ме на, ста-
ја ше пред при је сто лом и пред Јаг ње том, 
об у чен у ха љи не би је ле, и пал ме у ру ка ма 
њи хо ви ма.
10. И по ви ка ше гла сом ве ли ки јем го во-

ре ћи: Спа се ни је је у Бо гу на ше му, ко ји 
сје ди на *при је сто лу, и Јаг ње ту. *От кр. 5,13.
11. И сви ан ђе ли ста ја ху око *при је сто ла 

и стар је ши не и че ти ри жи во ти ње, и па-
до ше на ли це пред при је сто лом, и по кло-
ни ше се Бо гу, *От кр. 4,6.  створења
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12. Го во ре ћи: Амин; *бла го слов и сла ва и 
пре му дрост и хва ла и част и си ла и ја чи на 
Бо гу на ше му ва ви јек ви је ка. Амин.

*От кр. 5,13.
13. И од го во ри је дан од стар је ши на го-

во ре ћи ми: Ови об у че ни у би је ле ха љи не 
ко су, и от ку да до ђо ше?
14. И ре кох му: Го спо да ру, ти знаш. И 

ре че ми: Ово су ко ји до ђо ше од не во ље 
ве ли ке, и опра ше ха љи не сво је и уби је-
ли ше ха љи не сво је у кр ви Јаг ње то вој.
15. За то су пред при је сто лом Бо жи јим, 

и слу же Му дан и ноћ у цр кви Ње го вој; 
и Онај што сје ди на при је сто лу *усе ли ће 
се у њих. *Откр. 21,3.
16. Ви ше не ће оглад ње ти ни ожед ње ти, 

и не ће на њих па сти *сун це, ни ти ика ква 
вру ћи на. *Псал. 121,6.
17. Јер Јаг ње, ко је је на сред при је сто ла, 

па шће их, и упу ти ће их на из во ре жи ве 
во де; и Бог ће отр ти сва ку су зу од очи ју 
њи хо ви јех.

Отварање седмога печата. Прве 
четири трубе. Троструко зло.

8.И кад отво ри сед ми пе чат, по ста 
ти ши на на Не бу око по са ха та.

2. И ви дјех се дам ан ђе ла, ко ји ста ја ху 
пред Бо гом, и да де им се се дам тру ба.
3. И дру ги ан ђео до ђе, и ста де пред ол-

та ром, и има ше ка ди о ни цу злат ну; и би-
ја ше му да но мно го та мја на да да *мо ли-
тва ма сви ју све ти јех на ол тар злат ни пред 
при је сто лом. *Откр. 5,8.
4. И дим од ка ђе ња са мо ли тва ма све ти-

јех изи ђе од ру ке ан ђе ло ве пред Бо га.
тамјана

5. И узе ан ђео ка ди о ни цу, и на пу ни је 
ог ња с ол та ра, и ба ци је на зе мљу, и по-
ста ше гла со ви и гро мо ви и си је ва ње 
му ња и тре се ње зе мље.
6. И се дам ан ђе ла ко ји има ху се дам тру ба, 

при пра ви ше се да за тру бе.
7. И пр ви ан ђео за тру би, и по ста град 

и огањ, сми је ша ни с кр вљу, и па до ше 
на зе мљу; трећина земље изгорје, и тре-
ћи на др ва из гор је, и сва ка тра ва зе ле на 
из гор је.

8. И дру ги ан ђео за тру би; и као ве ли ка 
го ра ог њем за па ље на па де у мо ре; и тре-
ћи на мо ра по ста крв.
9. И умри је тре ћи на ство ре ња ко ја жи ве 

у мо ру, и тре ћи на ла ђа про па де.
10. И тре ћи ан ђео за тру би, и па де с 

не ба ве ли ка зви је зда, ко ја го ра ше као 
сви је ћа, и па де на тре ћи ну ри је ка и на 

из во ре во де не. буктиња
11. И име зви је зди бје ше Пе лен; и тре-

ћи на во да по ста пе лен, и мно ги љу ди по-
мри је ше од во да, јер би ја ху гор ке.
12. И че твр ти ан ђео за тру би, и уда ре на 

би тре ћи на *Сун ца, и тре ћи на Мје се ца, и 
тре ћи на зви је зда, да по мр ча тре ћи на њи-
хо ва, и тре ћи на да на да не сви је тли, та ко 
и но ћи. *Иса. 13,10.
13. И ви дјех, *и чух јед но га ан ђе ла гдје 

ле ти по сред не ба и го во ри гла сом ве ли-
ки јем: Те шко, те шко, те шко они ма ко ји 
жи ве на зе мљи од оста ли јех гла со ва труб-
ни јех тро ји це ан ђе ла, ко ји ће тру би ти.

*От кр. 14,6. орла

Пета труба са првијем злом, 
шеста труба с другијем злом.

9.И пе ти *ан ђео за тру би, и ви дјех 
†зви је зду гдје па де с ‡не ба на 

зе мљу, и да де јој се кључ од сту ден ца 
без да на; *От кр. 8,10. †Иса. 14,12. ‡Лу ка 10,18.
2. И отво ри сту де нац без да на, и изи ђе 

дим из сту ден ца као дим ве ли ке пе ћи, и 
по цр ње Сун це и не бо од ди ма сту ден-
че ва;
3. И из ди ма изи ђо ше ска кав ци на зе мљу, 

и да де им се област, као што и скор пи је 
има ју област на зе мљи.
4. И ре че им се да не уде тра ви зе маљ-

ској, ни ти ика квој зе ле ни, ни ти ика квом 
др ве ту, не го са мо љу ди ма ко ји не ма ју пе-
ча та Бо жи је га на че ли ма сво ји ма.
5. И да де им се да их не уби ја ју, не го да 

их му че пет мје се ци; и му че ње њи хо во 
би ја ше као му че ње скор пији но кад ује де 
чо вје ка;
6. И у те да не тра жи ће љу ди смрт, и не ће 

је на ћи; и же ље ће да умру, и смрт ће од 
њих бје жа ти.
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7. *И ска кав ци би ја ху као ко њи спре-
мље ни на бој; и на гла ва ма њи хо ви ма као 
кру не од зла та, и ли ца њи хо ва као ли ца 
чо вје чи ја. *Јоило 2,4.
8. И има ху ко се као ко се жен ске, и зу би 

њи хо ви би ја ху као у ла во ва;
9. И има ху окло пе као окло пе гво зде не, 

и глас кри ла њи хо ви јех би ја ше као глас 
ко ла кад мно ги ко њи тр че на бој;
10. И има ху ре по ве као скор пиј ине, и 

жал ци би ја ху на ре по ви ма њи хо ви ма; и 
да на им бје ше област да уде љу ди ма пет 
мје се ци. моћ
11. И има ху над со бом ца ра ан ђе ла без-

да на ко је му је име је вреј ски Ава дон, а 
грч ки Апо лион. Погибао; Погубитељ
12. Јед но зло про ђе, ево иду још два зла 

за ови јем.
13. И ше сти ан ђео за тру би, и чух глас 

је дан од че ти ри ро гља злат но га ол та ра, 
ко ји је пред Бо гом,
14. Гдје го во ри ше сто ме ан ђе лу ко ји 

има ше тру бу: Одри је ши че ти ри ан ђе-
 ла ко ји су све за ни код *ри је ке ве ли ке 
Еу фра та. *От кр. 16,12.
15. И бјеху одри је ше на че ти ри ан ђе ла 

ко ји би ја ху при пра вље ни на са хат, и дан, 
и мје сец, и го ди ну, да по би ју тре ћи ну 
љу ди.
16. И број вој ни ка на коњи ма би ја ше 

двје ста хи ља да хи ља да; и чух број њи хов.
17. И та ко ви дјех у утва ри ко ње, и оне 

што сје ђа ху на њи ма, ко ји има ху окло пе 
ог ње не и пла вет не и сум пор не; и гла ве 
ко ња (њи хо ви јех) би ја ху као гла ве ла-
во ва, и из уста њи хо ви јех из ла жа ше огањ 
и дим и сум пор. виђењу
18. И од ова три зла по ги бе тре ћи на 

љу ди, од ог ња и од ди ма и од сум по ра што 
из ла жа ше из уста њи хо ви јех.
19. Јер си ла ко ња бје ше у усти ма њи хо-

ви ма, и у ре по ви ма њи хо ви ма; јер ре по ви 
њи хо ви би ја ху као зми је и има ху гла ве, и 
њи ма чине штету.
20. И оста ли љу ди ко ји не бјеху по би је ни 

зали ма ови ма, не по ка ја ше се од дје ла 
ру ку сво ји јех да се не по кла ња ју *ђа во-
ли ма, ни идо ли ма злат ни ма и сре бр ни ма 

и мје де ни ма и ка ме ни ма и др ве ни ма, ко ји 
не мо гу ви дје ти, ни чу ти, ни хо ди ти;

*3.Мој. 17,7.
21. Ни ти се по ка ја ше од уби става сво ји-

јех, ни од ча ра ња сво ји јех, ни од блудни-
чења сво је га, ни од кра ђа сво ји јех.

Анђео с књигом коју је Јован 
појео. Седам громова.

10.И ви дјех дру го га *ан ђе ла ја ка 
гдје си ла зи с Не ба, ко ји бје-

ше об у чен у облак, и ду га бје ше на гла ви 
ње го вој, и ли це ње го во бје ше као †сун це, 
и но ге ње го ве као сту бо ви ог ње ни;

*От кр. 5,2. †Мат. 17,2.
2. И има ше у ру ци сво јој књи жи цу отво-

ре ну, и мет ну но гу сво ју де сну на мо ре, а 
ли је ву на зе мљу.
3. И по ви ка гла сом ве ли ки јем, као лав 

кад ри че; и кад (он) по ви ка, прого во ри ше 
се дам гро мо ва гла со вима сво јим.
4. И кад го во ри ше се дам гро мо ва гла-

со ве сво је, шћа ди јах да пи шем; и чух глас 
с Не ба ко ји ми го во ри: *За пе ча ти шта го-
во ри ше се дам гро мо ва, и то не пи ши.

*Дан. 8,26; 12,4,9.
5. И ан ђео ко је га ви дјех гдје сто ји на 

мо ру и на зе мљи, по ди же ру ку сво ју десну 
к не бу,
6. И за кле се Они јем ко ји жи ви ва ви јек 

ви је ка, ко ји са зда Не бо и што је на ње му, 
и Зе мљу и што је на њој, и мо ре и што је у 
ње му, да вре ме на већ не ће би ти;
7. *Не го у да не гла са сед мо га ан ђе ла, кад 

за тру би, он да ће се свр ши ти тај на Бо жи ја, 
као што ја ви сво ји јем слу га ма про ро ци ма.

*Откр. 11,15.
8. И глас ко ји чух с Не ба, опет про го во ри 

са мном и ре че: Иди и узми књи жи цу 
отво ре ну из ру ке оно га ан ђе ла што сто ји 
на мо ру и на зе мљи.
9. И оти дох к ан ђе лу, и ре кох му: Дај ми 

књи жи цу. И ре че ми: *Узми и из је ди је; 
и гор ка ће би ти у тр бу ху тво је му, али у 
усти ма би ће ти слат ка као мед. *Јез. 3,1-3.
10. И узех књи жи цу из ру ке ан ђе ло ве, и 

из је дох је; и бје ше у усти ма мо ји ма као 
мед слат ка, а кад је из је дох, би ја ше гор ка у 
тр бу ху мо је му.
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11. И ре че ми: Ва ља ти опет про ро ко ва ти 
на ро ди ма и пле ме ни ма и је зи ци ма и ца-
ре ви ма мно ги ма.

Мјерење цркве Божије. Два свједока 
убијена, али су оживјела.

11.И да де ми се тр ска као па ли ца 
го во ре ћи: Уста ни и из мје ри 

цр кву Бо жи ју и ол тар, и оне што се кла-
ња ју у њој;
2. А пор ту што је из ван цр кве, из ба ци 

на по ље, ни ти је мје ри, јер је да та не зна-
бо шци ма; и град све ти га зи ће че тр де сет 
и два мје се ца. изузми
3. И да ћу дво ји ци сво ји јех свје до ка, и 

про ри ца ће хи ља ду и двје ста и ше зде сет 
да на об у че ни у вре ће.
4. Ови су *дви је ма сли не и два жи шка 

што сто је пред Го спо да рем зе маљ ски јем.
*Зах. 4,3.11.14.

5. И ако им ко не прав ду учи ни, огањ из-
ла зи из уста њи хо ви јех, и прождире не-
при ја те ље њи хо ве; и ко хтјед бу де да им 
учи ни на жао онај ва ља да бу де уби јен.
6. И ови ће има ти власт да за тво ре не бо, 

да не пад не дажд на зе мљу у да не њи хо ва 
про ри ца ња; и има ће власт над во да ма да 
их пре тва ра ју у крв, и да уда ре зе мљу сва-
ком му ком, кад год хтјед бу ду.
7. И кад свр ше свје до чан ство сво је, он да 

ће зви јер што из ла зи из без да на учи ни ти 
с њи ма рат, и по би је ди ће их и уби ће их.
8. И тје ле са њи хо ва оста ви ће на ули ци 

гра да ве ли ко га, ко ји се ду хов но зо ве 
Со дом и Ми сир, гдје и Го спод наш ра-
за пет би. њихов
9. И гле да ће не ки од на ро да и пле ме на и 

је зи ка и ко ље на тје ле са њи хо ва три да на 
и по, и не ће да ти да се њи хо ва тје ле са 
мет ну у гро бо ве.
10. И ко ји жи ве на *зе мљи, об ра до ва ће 

се и раз ве се ли ће се за њих, и сла ће да ре је-
дан дру го ме, јер ова два про ро ка му чи ше 
оне што жи ве на зе мљи. *От кр. 12,12.
11. И по сли је три да на и по дух жи во та 

од Бо га уђе у њих; и стадо ше оба на но ге 
сво је, и страх ве ли ки на па де на оне ко ји 
их гле да ху.
12. И чу ше *глас ве ли ки с †Не ба, ко ји им 

го во ри: Изи ђи те амо. И изи ђо ше на Не бо 

на обла ци ма, и ви дје ше их не при ја те љи 
њи хо ви. *От кр. 4,1. †Иса. 14,13.
13. И у тај час за тре се се зе мља вр ло, и 

де се ти ди јел гра да па де, и тре се ње зе мље 
по би се дам хи ља да име на чо вје чи јих; и 
оста ли се упла ши ше, и да доше сла ву Бо гу 
не бе ско ме.
14. Зло дру го про ђе; ево зло тре ће иде 

бр зо.
15. И сед ми ан ђео за тру би и по ста доше 
ве ли ки гла со ви на не бе си ма го во ре ћи:  

*Цар ство сви је та по ста Царство †Го спо да 
на ше га и Хри ста Ње го ва, и ца ро ва ће ва 
ви јек ви је ка.

громки  *Псал. 145,13. †Мих. 4,7; Иса. 27,13.
16. И два де сет и че ти ри стар је ши не ко је 

сје ђа ху пред Бо гом на при је сто ли ма сво-
ји ма, па до ше на ли ца сво ја и по кло ни ше 
се Бо гу,
17. Го во ре ћи: Хва ли мо те, Го спо де Бо же 

Све др жи те љу, *ко ји је си, и бје ше, и би-
ћеш, што си при мио си лу сво ју ве ли ку, и 
ца ру јеш. *Откр. 4,8.
18. И не зна бо шци се прог ње ви ше, и до ђе 

гњев Твој и ври је ме мр тви ма да се су ди, 
и да се да пла та слу га ма Тво ји ма, про-
ро ци ма и све ти ма, и они ма ко ји се бо је 
име на Тво је га, ма ли ма и ве ли ки ма, и да се 
по гу бе они ко ји Зе мљу по гу би ше.
19. И отво ри се *цр ква Бо жи ја на Не бу, 

и по ка за се ћи вот за вје та Ње го ва у цр-
кви Ње го вој; и бје ше си је ва ње му ња, и 
гла со ви, и гро мо ви, и тре се ње †зе мље, и 
град ве ли ки.

*От кр. 15,5. Ковчег завјета †От кр. 16,1.

Жена обучена у сунце и аждаја. 
Борба Михаилова с њом.

12.И знак ве ли ки по ка за се на не-
бу: Же на об у че на у *сун це, и 

мје сец под но га ма ње зи ни јем, и на гла ви 
ње зи ној ви је нац од два на ест зви је зда.

*Иса. 60,19.
2. И бје ше труд на, и ви ка ше од му ке, и 

му ча ше се да ро ди.
3. И по ка за се дру ги знак на не бу, и гле, 

ве ли ка цр ве на ажда ја, ко ја има ше се дам 
гла ва, и де сет ро го ва; и на гла ва ма ње зи-
ни јем се дам кру на;
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4. И реп ње зин од ву че тре ћи ну зви је зда 
не бе ски јех, *и ба ци их на зе мљу. И ажда ја 
ста ја ше пред же ном ко ја шћа ше да се по-
ро ди, да јој про жде ре Ди је те кад ро ди.

*Дан. 8,10.
5. И ро ди му шко, Си на, *ко ји ће па сти 

све на ро де па ли цом гво зде ном; и Ди-
је те ње зи но би узе то к Бо гу и при је-
сто лу Ње го ву. *Псал. 2,9.
6. А же на уте че у пу сти њу гдје има ше 

мје сто при пра вље но од Бо га, да се она мо 
хра ни *хи ља ду и двје ста и ше зде сет да на.

*Откр. 11,3.
7. И по ста рат на Не бу. *Ми ха и ло и ан-

ђе ли Ње го ви уда ри ше на ажда ју, и би се 
ажда ја и ан ђе ли ње зи ни. *Дан. 12,1.
8. И не над вла да ше, и ви ше им се не на ђе 

мје ста на Не бу.
9. И зба че на би ажда ја ве ли ка, ста ра 

зми ја, ко ја се зо ве ђа во и со то на, ко ји ва ра 
сав ва си о ни сви јет, и зба че на би на зе мљу, 
и ан ђе ли ње зи ни зба че ни бјеху с њом.
10. И чух глас ве ли ки на Не бу ко ји го-

во ри: Сад *по ста спа се ни је и си ла и цар-
ство Бо га на ше га, и област Хри ста Ње-
го ва; јер се зба ци опа дач бра ће на ше, 
ко ји их опа да ше пред Бо гом на ши јем 
дан и ноћ. *От кр. 11,15.  власт
11. И они га по би је ди ше кр вљу Јаг ње то-

вом и ри јеч ју свје до чан ства сво је га, и не 
ма ри ше за жи вот свој до са ме смр ти.
12. За то ве се ли те се не бе са и ви ко ји 

жи ви те на њи ма. Те шко ва ма ко ји жи-
ви те на *зе мљи и мо ру, јер ђа во си ђе к 
ва ма, и вр ло се ра ср дио, зна ју ћи да вре-
ме на ма ло има. *От кр. 8,13.
13. И кад ви дје ажда ја да зба че на би на 

зе мљу, го ња ше же ну ко ја ро ди му шко 
Дијете.
14. И *же ни да на бјеху два кри ла ор ла ве-

ли ко га да ле ти у пу сти њу на сво је мје сто, 
гдје ће се хра ни ти ври је ме и вре ме на и 
по вре ме на, са кри ве на од ли ца зми ји на.

*От кр. 17,3.  три и по године
15. И ис пу сти зми ја за же ном из уста 

сво ји јех во ду као *ри је ку, да је уто пи у 
ри је ци. *Иса. 59,19.

16. И по мо же зе мља же ни, и отво ри зе-
мља уста сво ја, и про ждри је ри је ку ко ју 
ис пу сти зми ја из уста сво ји јех. аждаја
17. И раз гње ви се зми ја на *же ну, и оти де 

да се по би је са оста ли јем потомством ње-
зи ни јем, ко је др жи за по ви је сти Бо жи је и 
има †свје до чан ство ‡Ису са Хри ста.

аждаја  *1.Мој. 3,15. †От кр. 1,2. ‡От кр. 1,9.

Из мора излази звијер са 
седам глава, а из земље друга 

звијер са два рога.

13.И ста дох на пи је ску мор ско ме; 
и ви дјех *зви јер гдје из ла зи 

из мо ра, ко ја има ше се дам гла ва, и †ро-
го ва де сет, и на ро го ви ма ње зи ни јем де-
сет кру на, а на гла ва ма ње зи ни јем име на 
хул на. *Дан. 7,7. †От кр. 17,3.
2. И зви јер ко ју ви дјех би ја ше као рис, и 

но ге јој као у ме двје да, и уста ње зи на као 
уста ла во ва, и да де јој зми ја си лу сво ју, и 
при је стол свој, и област ве ли ку.

леопард  аждаја
3. И ви дјех јед ну од гла ва ње зи ни јех као 

ра ње ну на смрт, и ра на смр ти ње зи не из-
ли је чи се. *И чу ди се сва зе мља иза зви-
је ри, и по кло ни ше се зми ји, ко ја да де 
област зви је ри. *Откр. 17,8.  аждаји
4. И по кло ни ше се зви је ри го во ре ћи: Ко 

је као зви јер? и ко мо же ра то ва ти с њом?
5. И да на јој бјеху уста ко ја го во ре ве ли ке 

ства ри и ху ље ња, и да на јој би област да 
чи ни че тр де сет и два мје се ца. власт
6. И отво ри уста сво ја за ху ље ње на Бо га, 

да ху ли на име Ње го во, и на ку ћу Ње го ву, 
и на оне ко ји жи ве на Не бу.
7. И да то јој би да се би је са све ти ма, и да 

их по би је ди; и да та јој би област над сва-
ки јем ко ље ном и на ро дом и је зи ком и 
пле ме ном.
8. И по кло ни ше јој се сви ко ји жи ве на 

зе мљи ко ји ма име на ни је су за пи са на у 
Жи вот ној књи зи Јаг ње та, ко је је за кла но 
од по ста ња сви је та.
9. Ако ко има ухо не ка чу је.
10. Ко у роп ство во ди, би ће у роп ство 

од ве ден; ко но жем уби је ва ља да он но-
жем бу де уби јен. Ов дје је тр пље ње и 
вје ра све ти јех. кратким мачем
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11. И ви дјех дру гу зви јер гдје из ла зи из 
зе мље, и има ше два ро га као у јаг ње та; и 
го во ра ше као ажда ја.
12. И сву власт пр ве зви је ри чи ња ше 

пред њом; и учи ни да *зе мља и ко ји жи ве 
на њој по кло не се пр вој зви је ри ко јој се 
ис ци је ли ра на смрт на. *От кр. 17,8.
13. И учи ни *чу де са ве ли ка, и учи ни да 

и †огањ си ла зи с ‡не ба на зе мљу пред 
љу ди ма.

*Мат. 24,24. †1.О цар. 18,38. ‡2.О цар. 1,10.
14. И ва ра оне ко ји жи ве на зе мљи зна-

ци ма, ко ји јој бјеху да ни да чи ни пред 
зви је ри, го во ре ћи они ма што жи ве на зе-
мљи да на чи не ико ну зви је ри ко ја има де 
ра ну смрт ну и оста жи ва. од мача
15. И би јој да но да да де дух ико ни зви-

је ри ној, да про го во ри ико на зви је ри на, 
и да учи ни да се по би ју ко ји се год не по-
кло не ико ни зви је ри ној.
16. И учи ни све, ма ле и ве ли ке, бо га те и 

си ро ма шне, сло бод ња ке и ро бо ве, те им 
да де жиг на де сној ру ци њи хо вој или на 
че ли ма њи хо ви ма,
17. Да ни ко не мо же ни ку пи ти ни про-

да ти, осим ко има жиг, или име *зви је ри, 
или број име на ње зи на.

*От кр. 15,2; От кр. 14,11.
18. Ов дје је му дрост. Ко има ум не ка из-

ра чу на број зви је ри, јер је број чо вје ков 
и број ње зин шест сто ти на и ше зде сет 
и шест.

Сто и четрдесет и четири хиљаде на гори 
Сиону. Три анђела с добријем, али и
оштријем вијестима. Весела жетва, 

страшна јесен.

14.И ви дјех, и гле, Јаг ње ста ја ше 
на го ри си он ској, и с њим 

*сто и че тр де сет и че ти ри хи ља де, ко ји 
има ху име Његово и име Оца Ње го ва на-
пи са но на че ли ма сво ји ма. *Откр. 7,4.
2. И чух глас с Не ба *као глас во да мно ги-

јех, и као глас гро ма ве ли ко га; и чух глас 
свира ча ко ји пјевају уз сво је китаре.

*Откр. 1,15.

3. И пје ва ху но ву пје сму пред при је-
сто лом и пред че ти ри жи во ти ње и пред 
стар је ши на ма; и ни ко не мо га ше на у чи ти 
пје сме, осим они јех сто и че тр де сет и че-
ти ри хи ља де ко ји су от ку пље ни са зе мље.
4. Ово су ко ји се не опо га ни ше са же-

на  ма, *јер су дјев стве ни ци, они иду за 
Јаг ње том куд год Оно по ђе. †Ови су ку-
пље ни од љу ди пр вен ци Бо гу и Јаг ње ту.

*2.Кор. 11,2.   неоскрнављени  †Откр. 5,6.
5. И у њи хо ви јем усти ма не на ђе се при-

је ва ра, јер су без ма не (пред при је сто лом 
Бо жи јим).
6. И ви дјех дру го га *ан ђе ла гдје ле ти 

по сред не ба, ко ји има ше вјеч но Је ван-
ђе ље да об ја ви они ма ко ји жи ве на зе-
мљи, и сва ко ме пле ме ну и је зи ку и ко-
ље ну и на ро ду. *Откр. 8,13.
7. И го во ра ше ве ли ки јем гла сом: Бој те 

се Бо га, и по дај те Му сла ву, јер до ђе час 
су да Ње го ва; и по кло ни те се Оно ме ко ји 
је ство рио не бо и Зе мљу и мо ре и из во ре 
во де не.
8. И дру ги ан ђео за њим иде го во ре ћи: 

Па де, па де Ва ви лон град ве ли ки, јер 
отров ни јем ви ном блуда сво је га на по ји 
све на ро де.
9. И тре ћи ан ђео за њим иде го во ре ћи 

гла сом ве ли ки јем: Ко се год по кло ни зви-
је ри и ико ни ње зи ној, и при ми жиг на 
че ло сво је или на ру ку сво ју, лику
10. И он ће пи ти од *ви на гње ва Бо-

жи је га, ко је је не по ми је ша но уто че но у 
ча шу гње ва Ње го ва, и би ће му чен ог њем 
и сум по ром пред ан ђе ли ма све ти ма и 
пред Јаг ње том. *Псал. 75,8.
11. И дим му че ња њи хо ва из ла зи ће ва 

ви јек ви је ка; и не ће има ти ми ра дан и ноћ 
ко ји се по кла ња ју *зви је ри и ико ни ње зи-
ној, и ко ји при ма ју жиг име на ње зи на.

*От кр. 13,17.
12. *Ов дје је тр пље ње све ти јех, ко ји др же 

за по ви је сти Бо жи је и вје ру Ису со ву.
*Откр. 13,10.

13. И чух глас с Не ба гдје ми го во ри: На-
пи ши: Бла го мр тви ма ко ји уми ру у Го-
спо ду от сад. Да, го во ри Дух, *да по чи ну 
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од тру до ва сво ји јех; јер дје ла њи хо ва иду 
за њи ма. *Јевр. 4,10.
14. И ви дјех, и гле, облак би јел, и на 

обла ку сје ђа ше као Син Чо вје чиј, и има-
 ше на гла ви сво јој кру ну злат ну, и у ру ци 
сво јој срп оштар. вијенац
15. И дру ги ан ђео изи ђе из цр кве ви чу ћи 

ве ли ки јем гла сом Оно ме што сје ди на 
обла ку: *За мах ни ср пом сво ји јем и жањи, 
јер до ђе ври је ме да се жање, јер се осу ши 
жи то †зе маљ ско.

Јоило 3,13; Мат. 13,39. †Јер. 51,33.
16. И Онај што сје ђа ше на обла ку ба ци 

срп свој на зе мљу, и по жње ве на би зе мља.
17. И дру ги ан ђео изи ђе из цр кве што је 

на Не бу, и има ше и он ко си јер оштар. срп
18. И дру ги *ан ђео изи ђе из ол та ра, ко ји 

има ше област над ог њем, и по ви ка ве-
ли ком ви ком оно ме ко ји има ше ко си-
јер оштри, го во ре ћи: За мах ни ко си је-
ром сво ји јем оштри јем, и од ре жи гро жђе 

ви но гра да зе маљ ско га; јер већ са зре ше 
пу ца ње го ва. *От кр. 16,8.  власт  чокота
19. И ба ци ан ђео ко си јер свој на зе мљу, и 

об ра ви но град зе маљ ски, и мет ну у ка цу 
ве ли ко га гње ва Бо жи је га. чокот
20. И ото чи се ка ца из ван гра да, и изи ђе 

крв из ка це тја до узда коњи ма хи ља ду и 
шест сто ти на по тр ка ли шта. око 307 км

Пјевачи на стакленом мору. 
Посљедњих седам зала. 

Седам чаша гњева.

15.И ви дјех дру ги ве ли ки знак на 
не бу и чу до: Се дам ан ђе ла 

ко  ји има ху се дам по сљед њи јех за ла, јер се 
у њи ма свр ши гњев Бо жиј.
2. И ви дјех као ста кле но мо ре сми је ша но 

с ог њем, и оне што по би је ди ше зви јер и 
ико ну ње зи ну, и жиг ње зин, и број име на 
ње зи на, гдје сто је на мо ру ста кле но ме и 
има ху ки таре Бо жи је;
3. И пје ва ху пје сму Мој си ја слу ге Бо жи-

је га, и пје сму Јаг ње то ву, го во ре ћи: Ве ли ка 
су и див на дје ла Тво ја, Го спо де Бо же Све-
др жи те љу, пра вед ни су и исти ни ти пу-
те ви Тво ји, Ца ре све ти јех.

4. Ко се не ће по бо ја ти Те бе, Го спо де, и 
про сла ви ти име Тво је? Јер си ти Је дини 
свет; јер ће сви не зна бо шци до ћи и по-
кло ни ти се пред То бом; јер се Тво ји су-
до ви ја ви ше.
5. И по сли је ово га ви дјех, и гле, отво ри се 

*цр ква ски ни је свје до чан ства на Не бу,
*Откр. 11,19. Светилиште (Шатор свједочанства)
6. И изи ђо ше се дам ан ђе ла из цр кве, ко ји 

има ху се дам за ла, об у че ни у чи сте и би-
је ле ха љи не од плат на, и опа са ни по пр-
си ма по ја си ма злат ни јем; лана
7. И јед на *од че ти ри жи во ти ње да де 

сед мо ри ци ан ђе ла се дам ча ша злат ни јех 
на пу ње ни јех гње ва Бо га, ко ји жи ви ва 
ви јек ви је ка. *Откр. 4,6.  створења
8. И на пу ни се цр ква ди ма од сла ве Бо-

жи је и од си ле Ње го ве; и ни ко не мо га ше 
до ћи у цр кву, док се не свр ши се дам за ла 
сед мо ри це ан ђе ла.

Седам чаша гњева Божијега 
излијевају седам анђела.

16.И чух глас ве ли ки из цр кве гдје 
го во ри сед мо ри ци ан ђе ла: 

Иди те, и из лиј те се дам ча ша *гње ва Бо-
жи је га на зе мљу. *Откр. 15,7.
2. И оти де пр ви ан ђео, и из ли ча шу сво ју 

на зе мљу; и по ста доше ра не зле и љу те на 
љу ди ма ко ји има ју жиг зви је рин и ко ји се 
кла ња ју ико ни ње зи ној.
3. И дру ги ан ђео из ли ча шу сво ју у мо ре; 

и по ста крв као од мр тва ца, и сва ка ду ша 
жи ва умри је у мо ру.
4. И тре ћи ан ђео из ли ча шу сво ју на ри-

је ке и на из во ре во де не; и по ста крв.
5. И чух ан ђе ла во де но га гдје го во ри: 

Пра ве дан си, Го спо де, ко ји је си, и ко ји 
бје ше, Свети, што си ово су дио;
6. Јер про ли ше крв све ти јех и про ро ка, и 

крв си им дао да пи ју, јер су за слу жи ли.
7. И чух дру го га из ол та ра гдје го во ри: 

Да, Го спо де Бо же, Све др жи те љу, исти ни-
 ти су и пра ви су до ви Тво ји.
8. И че твр ти ан ђео из ли ча шу сво ју на 

Сун це, и да но му би да же же љу де ог њем.
9. И опа ли ше се љу ди од ве ли ке вру-

ћи не, и ху ли ше на име Бо га ко ји има 
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област над зали ма ови ма, и не по ка ја ше 
се да Му да ду сла ву. власт
10. И пе ти ан ђео из ли ча шу сво ју на при-

је сто зви је рин; и цар ство ње зи но по ста 
там но, и жва та ху је зи ке сво је од бо ла.
11. И ху ли ше на име Бо га не бе ско га од 

бо ла и од ра на сво ји јех, и не по ка ја ше се 
од дје ла сво ји јех.
12. И ше сти ан ђео из ли ча шу сво ју на ве-

ли ку *ри је ку †Еу фрат; и пре сах ну во да 
ње зи на, да се при пра ви пут ца ре ви ма од 
‡ис то ка сун ча но га.

*Иса. 11,15. †От кр. 9,14. ‡Иса. 41,2.
13. И ви дјех из уста ажда ји ни јех, и из 

уста зви је ри ни јех, и из уста ла жно га про-
ро ка, гдје изи ђо ше три не чи ста *ду ха, као 
жа бе. *1.Јов. 4,1.
14. Јер су ово *ду хо ви ђа вол ски ко ји чи не 

чу де са, и из ла зе к ца ре ви ма све га ва си о-
но га сви је та да их ску пе на бој за онај ве-
ли ки Дан Бо га Све др жи те ља. *1.Тим. 4,1.
15. Ево идем као лу пеж; бла го оно ме ко ји 

је бу дан и ко ји чу ва ха љи не сво је, да го не 
хо ди и да се не ви ди сра мо та ње го ва.
16. И са бра их на мје сто, ко је се је вреј ски 

зо ве Ар ма ге дон.
17. И сед ми ан ђео из ли ча шу сво ју по 

не бу, и изи ђе глас ве ли ки из цр кве не бе-
ске од при је сто ла го во ре ћи: Свр ши се.
18. И бјеше си је ва ње *му ња и гро мо ви, и 

гла со ви, и би ве ли ко тре се ње зе мље, ка-
к во ни кад не би от ка ко су љу ди на зе мљи, 
то ли ко тре се ње, та ко ве ли ко. *От кр. 8,5.
19. И *град ве ли ки раз ди је ли се на три ди-

је ла, и гра до ви не зна бо жач ки па до ше; и 
Ва ви лон ве ли ки спо ме ну се пред Бо гом да 
му да †ча шу ‡ви на љу то га гње ва сво је га.

*От кр. 14,8. †Иса. 51,17. ‡От кр. 14,10.
20. И сва остр ва по бје го ше, и го ре се не 

на ђо ше,
21. И *град ве ли ки као гла ва па де с не ба 

на љу де; и љу ди ху ли ше на Бо га од зла 
град но га, јер је ве ли ка му ка ње го ва вр ло.

*От кр. 11,19. као таланат - око 36 кг

Вавилон, као жена која сједи на 
звијери, коју је Јагње побиједило.

17.И до ђе је дан од се дам *ан ђе ла 
ко ји има ху се дам †ча ша, и 

го во ри са мном го во ре ћи ми: Хо ди да ти 
по ка жем суд ‡блуднице ве ли ке, ко ја сје ди 
на во да ма мно ги ма;

*От кр. 15,1. †От кр. 16,1. ‡На ум 3,4.
2. С ко јом блудничише ца ре ви зе маљ-

ски, и ко ји жи ве на зе мљи опи ше се ви-
ном блуда ње зи на.
3. И уве де ме Дух у пу сто мје сто; и ви дјех 

же ну гдје сје ди на зви је ри цр ве ној ко ја 
бје ше пу на име на хул ни јех и има ше се-
дам гла ва и де сет ро го ва.
4. И же на бје ше об у че на у пор фи ру и 

скер лет и на ки ће на зла том и ка ме њем 
дра ги јем и би се ром, и *има ше ча шу у 
ру ци сво јој пу ну мр зо сти и по ган шти не 
блуда сво је га; *Јер. 51,7.
5. И на че лу ње зи ну на пи са но име: *Тај на, 

Ва ви лон †ве ли ки, ма ти блудница ма и мр-
зо сти ма зе маљ ски м. *2.Сол. 2,7. †Откр. 14,8.
6. И ви дјех же ну пи ја ну од *кр ви све ти-

јех и од кр ви свје до ка Ису со ви јех; и за чу-
дих се чу дом ве ли ки јем кад је ви дјех.

†*Откр. 18,24.
7. И ре че ми ан ђео: Шта се чу диш? Ја ћу 

ти ка за ти тај ну ове же не, и зви је ри што је 
но си и има се дам гла ва и де сет ро го ва.
8. Зви јер, ко ју си ви дио бје ше и ни је, и 

из и ћи ће из без да на и оти ћи ће у про паст; 
и уди ви ће се ко ји жи ве на зе мљи, ко ји ма 
име на на пи са на ни је су у Књи зи жи во та 
од по ста ња сви је та, кад ви де зви јер, ко ја 
бје ше, и ни је, и до ћи ће опет.
9. Ов дје је ум, ко ји има му дрост. Се дам 

гла ва, то су се дам го ра на ко ји ма же на 
сје ди.
10. И је су се дам ца ре ва. Пет је њих па ло, 

и је дан јест, а дру ги још ни је до шао; и кад 
до ђе за ма ло ће оста ти.
11. И зви јер ко ја бје ше и ни је, и она је 

осми, и јест од сед мо ри це *и у про паст 
иде. *Откр. 17,8.
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12. И де сет *ро го ва, ко је си ви дио, то су 
де сет ца ре ва, ко ји цар ства још не при-
ми ше, не го ће област као ца ре ви на јед ан 
час при ми ти са зви је ри. *Дан. 7,20.
13. Ови јед ну во љу има ју, и си лу и област 

сво ју да ће зви је ри. власт
14. Ови ће се по би ти с Јаг ње том, и Јаг ње 

ће их по би је ди ти, јер је Го спо дар над го-
спо да ри ма и Цар над ца ре ви ма; и ко ји су 
с Њим, је су по зва ни и из бра ни и вјер ни.
15. И ре че ми: Во де, што си ви дио, гдје 

сје ди блудница, оно су љу ди и на ро ди, и 
пле ме на и је зи ци.
16. И де сет ро го ва, што си ви дио на зви-

је ри, они ће омр зну ти блудницу, и опу-
сто ши ће је и разоткрити, и ме со ње зи но 
по је шће и са же ћи ће је ог њем.
17. Јер је Бог дао у ср ца њи хо ва да учи не 

во љу Ње го ву, и да учи не во љу јед ну, и 
да да ду цар ство сво је зви је ри, док се не 
свр ше ри је чи Бо жи је.
18. И же на, ко ју си ви дио, јест *град ве-

ли ки, ко ји има цар ство над ца ре ви ма 
зе маљ ским. *От кр. 16,19.

Пад Вавилона. 
Плач царева, трговаца и бродара. 

Радост на Небу.

18.И по сли је ово га ви дјех дру го-
га ан ђе ла гдје си ла зи с Не ба, 

ко ји има ше област ве ли ку; и зе мља се за-
сви је тли од сла ве ње го ве. власт
2. И по ви ка ја ки јем гла сом го во ре ћи: 

Па де, па де Ва ви лон ве ли ки, и по ста стан 
ђа во ли ма, и там ни ца сва ко ме ду ху не-
чи сто ме, и там ни ца сви ју пти ца не чи-
сти јех и мр ски јех; јер отров ни јем ви ном 
блудничења сво је га на по ји све на ро де;
3. И ца ре ви зе маљ ски с њом чинише 

блуд, и тр гов ци зе маљ ски обо га ти ше се 
од бо гат ства сла сти ње зи не.
4. И чух глас дру ги с Не ба ко ји го во ри: 

Изи ђи те из ње, на ро де Мој, да се не по-
ми је ша те у гри је хе ње зи не, и да вам не на-
у де зла ње зи на. постанете саучесници

5. Јер гри је си ње зи ни до при је ше тја до 
Не ба, и Бог се опо ме ну не прав де ње зи не.
6. *Пла ти те јој као што и она пла ти ва ма, 

и по дај те јој дво ји ном оно ли ко по дје-
ли ма ње зи ни ма: Ко јом ча шом за хва ти 
ва ма за хва тај те јој по два пу та оно ли ко.

*Псал. 137,8; Јер. 50,15.29.
7. Ко ли ко се про сла ви и на сла ди то ли ко 

јој по дај те му ка и жа ло сти; јер го во ри у 
ср цу сво је му: Сје дим као ца ри ца, и ни је-
сам удо ви ца, и жа ло сти не ћу ви дје ти.
8. За то ће у је дан дан до ћи зла ње зи на: 

Смрт и плач и глад, и са же ћи ће се ог њем; 
јер је јак Го спод Бог ко ји јој су ди.
9. И за пла ка ће и за ја у ка ти за њом ца ре ви 

зе маљ ски ко ји с њом блудничише и бје-
сни ше, кад ви де дим го ре ња ње зи на,
10. Из да ле ка сто је ћи од стра ха му ка ње-

зи ни јех и го во ре ћи: Ја ох, ја ох, гра де ве-
ли ки Ва ви ло не, гра де твр ди, јер у је дан 
час до ђе суд твој!
11. И *тр гов ци зе маљ ски за пла ка ће и 

за ја у ка ти за њом, што њи хо ви јех то ва ра 
ни ко ви ше не ку пу је; *Је зек. 27,27.
12. То ва ра зла та и сре бра и ка ме ња дра-

го га и би се ра и уз во да и пор фи ре и сви ле 
и скер ле та, и сва ко га ми ри сног др ве та, и 
сва ко ја ки јех су до ва од фил ди ша, и сва-
ко ја ки јех су до ва од нај ску пље га др ве та, 
мје ди и гво жђа и мер ме ра,

фино платно слонова кост
13. И ци ме та и балсама и ми ра и ли ва на, и 

ви на и уља, и ни ше сте та и пше ни це, и го-
ве да и ова ца, и ко ња и ко ла, и тје ле са и ду ша 
чо вје чи јих. тамјан фино бијело брашно
14. И во ће за којим жуди ду ша тво ја, 

оти де од те бе, и све што је ма сно и до бро 
оти де од те бе, и ви ше га не ћеш на ћи.

сјајно
15. Тр гов ци ко ји се ови јем то ва ри ма обо-

га ти ше од ње, ста ће из да ле ка због стра ха 
од му че ња ње зи на, пла чу ћи и ја у чу ћи,
16. И го во ре ћи: Ја ох, ја ох, гра де ве ли ки, 

*об у че ни у сви лу и пор фи ру и скер лет, и 
на ки ће ни зла том и ка ме њем дра ги јем и 
би се ром; *Откр. 17,4.
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17. Јер у је дан час по ги бе то ли ко бо гат-
ство! И сви го спо да ри *ла ђа, и сав на-
род у ла ђа ма, и ла ђа ри, и ко ји год ра де на 
мо ру, ста до ше из да ле ка,

кормилари  *Иса. 23,14.
18. И ви ка ху, ви дјев ши дим го ре ња ње-

зи на, и го во ра ху: Ко је био као овај град 
ве ли ки?
19. *И ба ци ше прах на гла ве сво је, и по-

ви ка ше пла чу ћи и ри да ју ћи, го во ре ћи: 
Ја ох, ја ох, гра де ве ли ки, у ко ме се обо га-
ти ше сви ко ји има ју ла ђе на мо ру од бо-
гат ства ње го ва, јер у је дан час опу стје!

*Језек. 27,30.
20. Ве се ли се над њим *не бо, и све ти, 

†апо сто ли и про ро ци, јер Бог по ка ја суд 
ваш на ње му. *От кр. 19,1. †Лу ка 11,49.  пресуди
21. И узе је дан ан ђео јак ка мен ве ли ки, 

као ка мен во де нич ни, и ба ци у мо ре го-
во ре ћи: Та ко ће с ху ком би ти ба чен *Ва-
ви лон град ве ли ки, и не ће се ви ше на ћи;

*Јер. 51,64.
22. И глас гу да ча и пје ва ча и сви ра ча и 

тру ба ча не ће се ви ше чу ти у те би; и ни-
ка кав мај стор ни од ка ква за на та не ће се 
ви ше на ћи у те би, и ху ка ка ме ња во де-
нич но га не ће се чу ти у те би; музичара
23. И ви дје ло жи шка не ће се ви ше сви-

је тли ти у те би, и *глас же ни ка и не ве-
сте не ће ви ше би ти чу вен у те би; јер тр-
гов ци тво ји би ја ху бо ља ри зе маљ ски, 
јер тво ји јем ча ра њем пре ва ре ни бјеху 
сви на ро ди. *Јер. 33,11.  великаши
24. И у ње му се на ђе крв про роч ка и све-

ти јех, и сви ју ко ји су по би је ни на * зе мљи.
*Јер. 51,49.

Весела пјесма због пада Вавилона. 
Свадба јагњетова. Христос у виђењу. 

Звијер и лажни пророк срушени.

19.И по сли је ово га чух глас ве ли-
ки на ро да мно го га на Не бу 

гдје го во ри: Али лу ја, спа се ни је и сла ва и 
*част и си ла †Го спо ду на ше му;

*От кр. 4,11. †Псал. 3,8.
2. *Јер су исти ни ти и пра ви су до ви Ње-

го ви, што је осу дио блудницу ве ли ку, 
ко ја по ква ри зе мљу блудничењем сво ји-

јем, и †по ка јао крв слу гу сво ји јех од ру ке 
ње зи не. *Откр. 16,7; †5.Мој. 32,43; Откр. 6,10.
3. И дру гом ре ко ше: Али лу ја! И дим ње-

зин из ла жа ше ва ви јек ви је ка.
4. *И па до ше два де сет и че ти ри стар је-

ши не, и че ти ри жи во ти ње, и по кло ни ше 
се Бо гу ко ји сје ђа ше на при је сто лу, го во-
ре ћи: Амин, али лу ја! *Откр. 5,14.  створења
5. И глас изи ђе од при је сто ла ко ји го-

во ри: Хва ли те Бо га на ше га све слу ге Ње-
го ве, и ко ји Га се бо ји те, и ма ли и ве ли ки.
6. И чух као глас на ро да мно го га, и као 

глас во да мно ги јех, и као глас гро мо ва ја-
ки јех, ко ји го во ре: Али лу ја, јер ца ру је Го-
спод Бог Све др жи тељ.
7. Да се ра ду је мо и ве се ли мо, и да да мо 

сла ву Ње му; јер до ђе свад ба Јаг ње то ва, и 
же на Ње го ва при пра ви ла се; невјеста
8. *И да но јој би да се об у че у сви лу чи-

сту и би је лу: Јер је сви ла прав да све ти јех.
*Псал. 45,13.14.  фини лан

9. И ре че ми: На пи ши: *Бла го они ма ко ји 
су по зва ни на ве че ру свад бе Јаг ње то ве. И 
ре че ми: Ове су ри је чи исти ни те Бо жи је.

*Лука 14,15.
10. *И пад нув ши пред но га ма ње го ви ма 

по кло них му се; и ре че ми: Гле, †не мој, 
ја сам слу га као и ти и бра ћа тво ја ко ја 
има ју Свје до чан ство Ису со во. Бо гу се 
по кло ни; јер је Свје до чан ство Ису со во 
Дух про ро штва. *Откр. 22,8. †Дјела 10,26.
11. И ви дјех Не бо отво ре но, и гле, *коњ 

би јел, и ко ји сје ђа ше на ње му зо ве се Вје-
ран и Исти нит, и су ди по †прав ди и во ју је.

Откр. 6,2. †Иса. 11,4.
12. *А очи су Му као пла мен ог ње ни, и на 

гла ви Ње го вој кру не мно ге, и има ше име 
на пи са но, ко је га ни ко не зна до Он сам.

*Откр. 1,14.
13. И бје ше об у чен у ха љи ну *цр ве ну 

од кр ви, и име се Ње го во зо ве: † Ри јеч 
Бо жи ја. *Иса. 63,2. †Јо ван 1,1.  Логос Божји
14. И вој ске не бе ске иђа ху за Њим на 

коњ има би је ли јем, об у че не у сви лу би-
је лу и чи сту.
15. И из уста Ње го ви јех изи ђе мач оштар, 

да њи ме по беди не зна бо шце; *и Он ће их 
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па сти па ли цом гво зде ном; и Он га зи ка цу 
ви на срд ње и гње ва Бо га Све др жи те ља.

*Псал. 2,9; Иса. 63,3.
16. И има на ха љи ни и на стег ну сво ме 

име на пи са но: Цар над ца ре ви ма и Го спо-
дар над го спо да ри ма. бедро
17. И ви дјех јед но га ан ђе ла гдје сто ји 

на сун цу и по ви ка гла сом ве ли ки јем го-
во ре ћи сви ма пти ца ма ко је ле те ис под 
не ба: *До ђи те и ску пи те се на ве ли ку ве-
че ру Бо жи ју, *Језек. 39,17-20.
18. Да је де те ме са од ца ре ва, и ме са од 

вој во да, и ме са од ју на ка, и ме са од ко ња 
и од они јех ко ји сје де на њи ма, и ме са од 
сви ју сло бод ња ка и ро бо ва, и од ма ли јех 
и од ве ли ки јех.
19. И ви дјех зви јер и ца ре ве зе маљ ске 

и вој ни ке њи хо ве ску пље не да се по би ју 
с Они јем што сје ди на ко њу и с вој ска ма 
Ње го ви јем.
20. И би ухва ће на *зви јер, и с њом ла жни 

про рок ко ји учи ни пред њом зна ке ко-
ји ма пре ва ри оне ко ји при ми ше жиг зви-
је рин и ко ји се по кла ња ју ико ни ње зи ној: 
Жи ви бјеху ба че ни обо је у је зе ро ог ње но, 
ко је го ри сум по ром. *Дан. 7,11.
21. А оста ли по би је ни бјеху ма чем Оно га 

што сје ди на ко њу, ко ји изи ђе из уста Ње-
гови јех, и све се пти це на си ти ше од ме са 
њи хо ва.

Сотона свезан на хиљаду година. 
Прво васкрсеније. Гог и Магог. 

Страшни суд.

20.И ви дјех ан ђе ла гдје си ла зи с 
Не ба, ко ји има ше кључ од 

без да на и ве ри ге ве ли ке у ру ци сво јој.
ланац

2. И ухва ти *ажда ју, ста ру зми ју, ко ја је 
ђа во и со то на, и све за је на хи ља ду го ди на,

*Откр. 12,9.
3. И у без дан ба ци је, и за тво ри је, и за-

пе ча ти над њом, да ви ше не пре ла шћу је 
на ро да, док се не на вр ши хи ља да го ди на; 
и по том ва ља да бу де одри је ше на на ма ло 
вре ме на. обмaњује
4. И ви дјех при је сто ле, и сје ђа ху на њи ма, 

и да де им се суд, и ду ше исје че ни јех за 
Свје до чан ство Ису со во и за Ри јеч Бо жи ју, 

ко ји се не по кло ни ше зви је ри ни ико ни 
ње зи ној, и не при ми ше жи га на че ли ма 
сво ји ма и на ру ци сво јој; и ожи вље ше и 
ца ро ва ше с Хри стом хи ља ду го ди на.
5. А оста ли мр тва ци не ожи вље ше, до кле 

се не свр ши хи ља да го ди на. Ово је пр во 
вас кр се ни је.
6. Бла жен је и свет онај ко ји има ди јел у 

пр вом вас кр се ни ју; над њи ма дру га смрт 
не ма обла сти, не го ће би ти све ште ни ци 
Бо гу и Хри сту, и ца ро ва ће с Њим хи ља ду 
го ди на.
7. И кад се свр ши хи ља да го ди на, пу-

сти ће се со то на из там ни це сво је,
8. И из и ћи ће да ва ра на ро де по сва че-

ти ри кра ја зе мље, Го га и Ма го га, да их 
ску пи на бој, ко ји јех је број као пи је сак 
мор ски.
9. И изи ђо ше на ши ри ну зе мље, и оп ко-

ли ше око све ти јех, и Град љу ба зни; и си ђе 
огањ од Бо га с Не ба, и по је де их.
10. И ђа во ко ји их ва ра ше би ба чен у је-

зе ро ог ње но и сум по ри то, гдје је *зви јер и 
ла жни про рок; и би ће му че ни дан и ноћ 
ва ви јек ви је ка. *Дан. 7,11.
11. И ви дјех ве ли ки би јел при је стол, и 

Оно га што сје ђа ше на ње му, од чи је га 
ли ца бје жа ше не бо и *зе мља, и мје ста им 
се не на ђе. *Дан. 2,35.
12. И ви дјех мр тва це ма ле и ве ли ке гдје 

сто је пред Бо гом, и *књи ге се отво ри ше; и 
дру га се књи га отво ри, ко ја је Књи га жи-
во та; и суд при ми ше мр тва ци као што је 
на пи са но у књи га ма, по дје ли ма сво ји ма.

*Псал. 69,28.
13. И мо ре да де сво је мр тва це, и смрт и 
па као да до ше сво је мр тва це; и суд при-

ми ше по дје ли ма сво ји ма.
мјесто за мртве; подземље

14. И *смрт и па као ба че ни би ше у је зе ро 
ог ње но. И ово је дру га смрт. *1.Кор. 15,26.
15. И ко се не на ђе на пи сан у Књи зи жи-

во та, ба чен би у је зе ро ог ње но.
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Ново небо, нова земља, 
нови Јерусалим.

21.И ви дјех *не бо но во и †зе мљу 
но ву; јер пр во не бо и пр ва 

зе мља про ђо ше, и мо ра ви ше не ма.
*2.Пе тр. 3,13. †Иса. 65,17.

2. И ја Јо ван ви дјех *град све ти, Је ру са-
лим нов, гдје си ла зи од Бо га с Не ба, при-
пра вљен као не вје ста укра ше на му жу 
сво је му. *Јевр. 11,10.
3. И чух глас ве ли ки с Не ба гдје го во ри: 

Ево ски ни је Бо жи је ме ђу љу ди ма, и жи-
вље ће с њи ма, и они ће би ти на род Ње-
гов, и сам Бог би ће с њи ма Бог њи хов.
4. *И Бог ће отр ти сва ку су зу од очи ју 

њи хо ви јех, и смр ти не ће би ти ви ше, ни 
пла ча, ни ви ке, ни бо ле сти не ће би ти 
ви ше; јер пр во про ђе. *Иса. 25,8; Откр. 7,17.
5. И ре че Онај што сје ђа ше на при је сто лу: 

Ево све но во тво рим. И ре че ми: На пи ши, 
јер су ове ри је чи исти ни те и вјер не.
6. И ре че ми: Свр ши се. *Ја сам Ал фа и 

Оме га, По че так и Свр ше так. †Ја ћу жед-
но ме да ти из из во ра во де жи ве за ба да ва.

*Откр. 1,8. †Откр. 22,17.
7. Ко ји по би је ди, до би ће све, и би ћу му 

Бог, и он ће би ти Мој син.
8. А стра шљи ви ма и не вјер ни ма и по га-

ни ма и крв ни ци ма, и блудницима, и вра-
ча ри ма, и идо ло по кло ни ци ма, и сви ма 
ла жа ма, њи ма је ди јел у је зе ру што го ри 
ог њем и сум по ром; ко је је смрт дру га.
9. И до ђе к ме ни је дан од се дам ан ђе ла 

ко ји има ху се дам ча ша пуних се дам за ла 
по сљед њи јех, и ре че ми го во ре ћи: Хо ди 
да ти по ка жем Не вје сту, Јаг ње то ву же ну.
10. И од ве де ме у Ду ху на го ру ве ли ку и 

ви со ку, и по ка за ми *Град ве ли ки, све ти 
Је ру са лим, гдје си ла зи с Не ба од Бо га,

*Је зек. 40,2.
11. И има ше сла ву Бо жи ју; и свје тлост 

ње го ва би ја ше као дра ги ка мен, као ка-
мен ја спис сви је тли,
12. И има ше зид ве ли ки и ви сок, и има ше 

два на е сто ра вра та, и на вра ти ма два на ест 

ан ђе ла, и име на на пи са на, ко ја су име на 
два на ест ко ље на * Изра и ље ви јех.

*Је зек. 48,31.
13. Од ис то ка вра та тро ја, и од сје ве ра 

вра та тро ја, од ју га вра та тро ја, и од за-
па да вра та тро ја.
14. И зид град ски има ше два на ест те-

ме ља, и на њи ма име на два на ест *апо-
сто ла Јаг ње то ви јех. *Мат. 10,2.
15. И онај што го во ра ше са мном, има ше 

тр ску злат ну да из мје ри град и вра та ње-
го ва и зи до ве ње го ве.
16. И Град на че ти ри угла сто ји, и ду жи на 

је ње го ва то ли ка ко ли ка и ши ри на. И из-
мје ри Град тр ском на два на ест хи ља да 
по тр ка ли шта: Ду жи на и ши ри на и ви-
си на јед на ка је. око 2200 километара
17. И раз мје ри зид ње гов на сто и че тр-

де сет и че ти ри лак та, по мје ри чо вје чи јој, 
ко ја је ан ђе ло ва. око 65 метара
18. И бје ше гра ђа зи да ње го ва ја спис, и 

Град зла то чи сто, као чи сто ста кло.
19. И те ме љи зи до ва град ски јех би ја ху 

укра ше ни сва ки јем дра ги јем ка ме њем: 
Пр ви те мељ би ја ше ја спис, дру ги сап фир, 
тре ћи хал ки дон, че твр ти сма рагд,
20. Пе ти сар до никс, ше сти сард, сед ми 

хри со лит, осми ви рил, де ве ти то паз, де-
се ти хри со прас, је да на е сти ја кинт, два на-
е сти аме тист.
21. И два на ест вра та, два на ест зр на би-

се ра: Сва ка вра та би ја ху од јед но га зр на 
би се ра: И ули це град ске би ја ху зла то чи-
сто, као ста кло пре сви је тло.
22. И цр кве не ви дјех у ње му: Јер је ње му 

Цр ква Го спод Бог Све др жи тељ, и Јаг ње.
23. *И Град не по тре бу је Сун ца ни Мје-

се ца да сви је тле у ње му; јер га сла ва Бо-
жи ја про сви је тли, и жи жак је ње гов 
Јаг ње. *Иса. 24,23; 60,19.20; Откр. 22,5.
24. И на ро ди ко ји су спа се ни хо ди ће у 

ви дје лу ње го ву, и ца ре ви зе маљ ски до ни-
је ће сла ву и част сво ју у ње га.
25. И вра та ње го ва не ће се за тва ра ти 

да њу, јер он дје но ћи не ће би ти.
26. И до ни је ће сла ву и част (не зна бо-

жа ца) на ро да у ње га.

У
ТЈЕХ

А
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27. И не ће у ње га ући ни шта по га но, и што 
чи ни мр зост и лаж, не го са мо они ко ји су 
на пи са ни у Жи вот ној књи зи Јаг ње та.

Ријека и Дрво животно. Заједница 
блаженијех с Богом. Озбиљни 

савјети и опомене. Крај.

22.И по ка за ми чи сту *ри је ку во де 
жи во та, би стру као кри стал, 

ко ја из ла жа ше од при је сто ла Бо жи је га и 
Јаг ње то ва. *Јо ван 7,38.
2. На сред ули ца ње го ви јех и с обје стра не 

ри је ке Др во жи во та, ко је ра ђа два на ест 
ро до ва да ју ћи сва ко га мје се ца свој род; и 
ли шће од Др ве та би ја ше за ис цје љи ва ње 
на ро ди ма.
3. И ви ше не ће би ти ни ка кве про кле-

ти ње; и при је стол Бо жиј и Јаг ње тов би ће 
у ње му; и слу ге Ње го ве по слу жи ва ће Га,
4. И гле да ће ли це Ње го во, и име Ње го во 

би ће на че ли ма њи хо ви ма.
5. И но ћи та мо не ће би ти, и не ће по тре-

бо ва ти ви дје ла од жи шка, ни ви дје ла сун-
ча но га, јер ће их оба сја ва ти Го спод Бог; и 
ца ро ва ће ва ви јек ви је ка.
6. И ре че ми: Ово су ри је чи вјер не и ис-

ти  ни те, и Го спод Бог све ти јех про ро ка 
по сла ан ђе ла сво је га да по ка же слу га ма 
сво ји ма шта ће би ти ско ро.
7. Ево ћу до ћи ско ро: Бла го оно ме ко ји 

др жи ри је чи про ро штва књи ге ове.
8. И ја Јо ван ви дјех ово и чух; и кад чух и 

ви дјех, па дох да се по кло ним на но ге ан-
ђе ла ко ји ми ово по ка за.
9. И ре че ми: Гле, не мој, јер сам и ја слу га 

као и ти и бра ћа тво ја про ро ци и они ко ји 
др же ри је чи књи ге ове. Бо гу се по кло ни.
10. И ре че ми: Не за пе ча ћа вај ри је чи про-

ро штва *књи ге ове; јер је ври је ме бли зу.
*Дан. 12,4.

11. Ко чи ни не прав ду, не ка чи ни још не-
прав ду; и ко је по ган, не ка се још по га ни; 
и ко је пра ве дан, не ка још чи ни прав ду; и 
ко је свет, не ка се још све ти.
12. И ево ћу до ћи ско ро, и *пла та Мо ја 

са Мном, да дам сва ко ме по дје ли ма ње-
го ви јем. *Иса. 40,10.
13. Ја сам Ал фа и Оме га, По че так и Свр-

ше так, Пр ви и По сљед њи.
14. Бла го они ма ко ји тво ре за по ви је сти 

Ње го ве, да им бу де власт на Др во жи во та, 
и да уђу на вра та у Град. перу своје хаљине
15. А на по љу су пси и вра ча ри и блудници 

и крв ни ци и идо ло по кло ни ци и сва ки 
ко ји љу би и чи ни лаж.
16. Ја Исус по слах *ан ђе ла сво је га да вам 

ово по свје до чи у Цр ква ма. Ја сам Ко ри јен 
и Род Да ви дов, и сјај на †Зви је зда Да ни ца.

*1.Пе тр. 3,22.  Изданак  †4.Мој. 24,17.
17. И Дух и Не вје ста го во ре: До ђи. И ко-

 ји чу је не ка го во ри: До ђи. И ко је же дан 
не ка до ђе, и ко хо ће не ка узме во ду жи-
во та за ба да ва.
18. Јер свје до чим сва ко ме ко ји чу је ри-

је чи про ро штва књи ге ове; ако ко до-
мет не ово ме, Бог ће на мет ну ти на ње га 
зла на пи са на у књи зи овој; Ја
19. И ако ко оду зме од ри је чи *књи ге про-

ро штва ово га, Бог ће од у зе ти ње гов ди јел 
од Књи ге жи во та, и од Гра да све то га, и од 
оно га што је на пи са но у књи зи овој.

*2.Мој. 32,33.  Дрвета живота
20. Го во ри Онај ко ји свје до чи ово: Да, 

до ћи ћу ско ро! Амин. Да, до ђи, Го спо де 
Ису се.
21. Бла го дат Го спо да на ше га Ису са Хри-

ста са сви ма ва ма. Амин.
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