UBODZY W STARYM TESTAMENCIE

Wyjścia 22,24
Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu
obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie karzesz mu
płacić odsetek.
Wyjścia 23,6
Nie pozwolisz wydać przewrotnego wyroku na ubogiego, który
się zwraca do ciebie w swym procesie.
Wyjścia 23,11
a siódmego pozwolisz jej leżeć odłogiem i nie dokonasz zbioru,
aby mogli jeść ubodzy z twego ludu, a resztę zjedzą dzikie zwierzęta. Tak też
postąpisz z twoją winnicą i z twoim ogrodem oliwnym.
Kapłańska 5,7
Jeżeli zaś ktoś jest tak ubogi, że nie może przynieść owcy, to
jako ofiarę zadośćuczynienia za grzech, który popełnił, przyniesie dwie synogarlice
albo dwa młode gołębie dla Pana, jednego jako ofiarę przebłagalną, drugiego jako
ofiarę całopalną.
Kapłańska 5,11
Jeżeli zaś kto jest tak ubogi, że nie może ofiarować nawet dwu
synogarlic albo dwóch młodych gołębi, to przyniesie na dar ofiarny za grzech
dziesiątą część efy najczystszej mąki jako ofiarę przebłagalną, ale nie poleje jej
oliwą ani nie położy na niej kadzidła, bo to jest ofiara przebłagalna.
Kapłańska 12,8
Jeżeli zaś ona jest zbyt uboga, aby przynieść baranka, to
przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną i
jednego na ofiarę przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią, i
będzie oczyszczona.
Kapłańska 14,21 Jednak jeżeli to jest człowiek ubogi i nie stać go na to, w takim
razie weźmie tylko jednego baranka na ofiarę zadośćuczynienia dla dokonania gestu
kołysania, aby był oczyszczony, a także dziesiątą część efy najczystszej mąki
zaprawionej oliwą na ofiarę pokarmową, jeden log oliwy
Kapłańska 19,10 Nie będziesz ogołacał winnicy i nie będziesz zbierał tego, co
spadło na ziemię w winnicy. Zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem
Pan, Bóg wasz!
Kapłańska 23,22 Kiedy będziecie zbierali plon waszej ziemi, nie będziecie
wycinali doszczętnie skraju pola i nie będziecie zbierali do końca kłosów.
Zostawisz je dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg wasz!
Kapłańska 27,8
Jeżeli jednak ktoś jest tak ubogi, że nie może spłacić według
twego oszacowania, to postawi osobę ślubowaną przed kapłanem, a ten ją oszacuje.
Według możności tego, który ślubował, kapłan ją oszacuje.
Powtórzonego Prawa 15,4
Ale u ciebie nie powinno być ubogiego. Pan
bowiem pobłogosławi ci w ziemi, którą Pan, Bóg twój, daje ci w posiadanie,
Powtórzonego Prawa 15,7
Jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z twych braci, w
jednym z twoich miast, w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie okażesz twardego
serca wobec niego ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem,
Powtórzonego Prawa 15,9
Strzeż się, by nie powstała w twym sercu
niegodziwa myśl: Blisko jest rok siódmy, rok darowania, byś złym okiem nie

patrzał na ubogiego twego brata, nie udzielając mu pomocy. On będzie wzywał
Pana przeciwko tobie, a ty obciążysz się grzechem.
Powtórzonego Prawa 15,11
Ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju,
dlatego ja nakazuję: Otwórz szczodrze rękę swemu bratu uciśnionemu lub
ubogiemu w twej ziemi.
Powtórzonego Prawa 24,12
Wszakże jeśli to jest człowiek ubogi, nie położysz
się spać nakryty tym zastawem,
Powtórzonego Prawa 24,14
Nie będziesz niesprawiedliwie gnębił najemnika
ubogiego i nędznego, czy to będzie brat twój, czy obcy, o ile jest w twoim kraju, w
twoich murach.
Powtórzonego Prawa 24,15
Tegoż dnia oddasz mu zapłatę, nie pozwolisz zajść
nad nią słońcu, gdyż jest on biedny i całym sercem jej pragnie; by nie wzywał Pana
przeciw tobie, a to by cię obciążyło grzechem.
1Samuela 2,8
Z pyłu podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza, by go
wśród możnych posadzić, by dać mu tron zaszczytny. Do Pana należą filary ziemi:
na nich świat położył.
2Samuela 12,1
Pan posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i
powiedział: W pewnym mieście było dwóch ludzi, jeden był bogaczem, a drugi
biedakiem.
2Samuela 12,3
biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył.
On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi, jadła jego chleb i piła z jego
kubka, spała u jego boku i była dla niego jak córka.
2Samuela 12,4
Raz przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było brać coś z
owiec i własnego bydła, czym mógłby posłużyć podróżnemu, który do niego
zawitał. Więc zabrał owieczkę owemu biednemu mężowi i tę przygotował
człowiekowi, co przybył do niego.
2Królewska 25,12 Lecz spośród biednego ludu ziemi dowódca straży przybocznej
pozostawił niektórych jako uprawiających winnice i jako rolników.
Estery 9,22 jako dni, w których Żydzi uwolnili się od nieprzyjaciół, i miesiąc,
który obrócił się im ze smutku w radość i z żałoby stał się dla nich dniem wesela,
aby obchodzili je jako dni ucztowania i wesela, posyłając innym coś z zapasów
żywności, a ubogim dary.
Hioba 5,15 Sierotę ratuje od miecza, biedaka - z przemocy mocarza,
Hioba 5,16 ubogi się karmi nadzieją, bo nieprawość zamyka swe usta.
Hioba 20,10 Synowie zwracają mienie ubogim, jego ręce oddają bogactwa.
Hioba 20,19 Skrzywdził, zasmucił ubogich, domy zagrabiał, nie stawiał;
Hioba 24,4 Ubogich usuwa się z drogi, biedni się wszyscy chowają
Hioba 24,14 Morderca nie wstaje za dnia, by zabić biedaka, nędzarza, lecz chodzi
po nocy jak złodziej.
Hioba 29,12 Bo ratowałem biednego przed możnym, sierotę, co nie miał pomocy.
Hioba 29,16 Dla biednych stałem się ojcem, pomagałem w sporze i nieznajomemu,
Hioba 30,3 wynędzniali z biedy i głodu? Zrywają rośliny pustyni, ziemi od dawna
jałowej.
Hioba 30,25 Czy nie płakałem z innym w dzień smutku? Współczuła z biedakiem
ma dusza.

Hioba 31,19 Czy na biedaka nagiego patrzałem, kiedy nędzarzom zabrakło
odzienia?
Hioba 34,19 On nie schlebia książętom, bogacza nie stawia przed biednym, bo
wszyscy są dziełem rąk Jego.
Hioba 34,28 Z ich winy Go doszedł krzyk biednych, a On słucha wołania ubogich.
Hioba 36,6 ale ciemięzcy żyć nie dozwoli, ubogim przyznaje słuszność,
Hioba 36,15 Biednego On ratuje przez nędzę, cierpieniem otwiera mu uszy.
Psalmów 9,13
bo mściciel krwi pamięta o ubogich, pamięta, a nie zapomina
ich wołania.
Psalmów 9,19
Bo ubogi nie pójdzie w zapomnienie na stałe, ufność
nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie.
Psalmów 10,2
gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce i ulega
podstępom, które tamten uknuł?
Psalmów 10,8
Siedzi w zasadzce przy drogach i niewinnego zabija w ukryciu;
oczy jego śledzą biedaka.
Psalmów 10,9
Zasadza się w kryjówce, jak lew w swej jaskini; zasadza się, by
porwać ubogiego: porywa ubogiego i w sieć swoją wciąga.
Psalmów 10,10
Schyla się, przysiada na ziemi, a od jego przemocy pada ubogi.
Psalmów 10,12
Powstań, o Panie, wznieś swą rękę, Boże! Nie zapominaj o
biednych!
Psalmów 10,14
A Ty widzisz trud i boleść, patrzysz, by je wziąć w swoje ręce.
Tobie się biedny poleca, Tyś opiekunem sieroty!
Psalmów 12,6
Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich - mówi Pan: Teraz
powstanę i dam zbawienie temu, który go pożąda.
Psalmów 14,6
Chcecie udaremnić zamiar biedaka: lecz Pan jest jego ucieczką.
Psalmów 22,25
Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka, ani nie
ukrył przed nim swojego oblicza i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do Niego.
Psalmów 22,27
Ubodzy będą jedli i nasycą się, chwalić będą Pana ci, którzy Go
szukają. Niech serca ich żyją na wieki.
Psalmów 25,9
rządzi pokornymi w sprawiedliwości, ubogich uczy swej drogi.
Psalmów 34,7
Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich
ucisków.
Psalmów 34,10
Bójcie się Pana, święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczają
biedy.
Psalmów 35,10
Wszystkie moje kości powiedzą: Któż, o Panie, podobny do
Ciebie, który wyrywasz biedaka z mocy silniejszego, z mocy grabieżcy - [biedaka] i
nędzarza.
Psalmów 37,14
Występni dobywają miecza, łuk swój napinają, by powalić
biedaka i nieszczęśliwego, by zabić tych, których droga jest prosta.
Psalmów 40,18
Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Ty
jesteś wspomożycielem moim i wybawcą; Boże mój, nie zwlekaj!
Psalmów 41,2
Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym i o nędzarzu, w dniu
nieszczęścia Pan go ocali.
Psalmów 49,3
wy, niscy pochodzeniem, tak samo jak możni, bogaty na równi z
ubogim!

Psalmów 65,10
Nawiedziłeś ziemię i nawodniłeś, ubogaciłeś ją obficie.
Strumień Boży wodą jest wezbrany, zboże im przygotowałeś. Tak przygotowałeś
ziemię:
Psalmów 68,11
Twoja rodzina, Boże, w nim zamieszkała; pokrzepiłeś w swej
dobroci biednego.
Psalmów 69,33
Patrzcie i bądźcie radośni, ubodzy, niech ożyje wasze serce,
którzy szukacie Boga.
Psalmów 69,34
Bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi.
Psalmów 70,6
Ja zaś ubogi jestem i nędzny, Boże, szybko przyjdź mi z
pomocą! Tyś wspomożyciel mój i wybawca: nie zwlekaj, o Panie!
Psalmów 72,2
Niech sądzi sprawiedliwie Twój lud i ubogich Twoich - zgodnie
z prawem!
Psalmów 72,4
Otoczy opieką uciśnionych z ludu, ratować będzie dzieci
ubogich, a zetrze ciemiężyciela.
Psalmów 72,12
Wyzwoli bowiem wołającego biedaka i ubogiego, i
bezbronnego.
Psalmów 72,13
Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem i ocali życie ubogich:
Psalmów 74,19
Nie wydawaj na zatracenie duszy Twej synogarlicy; o życiu
Twych ubogich nie zapominaj na wieki!
Psalmów 74,21
Niechaj uciśniony nie wraca ze wstydem: niech ubogi i biedny
chwalą Twoje imię!
Psalmów 82,3
Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, wymierzcie
sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu!
Psalmów 86,1
Prośba. Dawidowy. Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie,
bo jestem nędzny i ubogi.
Psalmów 88,16
Ja jestem biedny i od dzieciństwa na progu śmierci, dźwigałem
grozę Twoją i mdlałem.
Psalmów 109,16 za to, że nie pomyślał, by okazać życzliwość, lecz prześladował
biedaka i nieszczęśliwego, i w sercu strapionego śmiertelnie.
Psalmów 109,31 bo stanął po prawicy biednego, aby go wybawić od sądzących
jego życie.
Psalmów 112,9
Rozdaje - obdarza ubogich, sprawiedliwość jego będzie trwała
zawsze; potęga jego wzmoże się ze sławą.
Psalmów 113,7
Podnosi nędzarza z prochu, a dźwiga z gnoju ubogiego,
Psalmów 132,15 Będę szczodrze błogosławił jego zasobom, jego ubogich nasycę
chlebem.
Psalmów 140,13 Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu, biednemu słuszność.
Przysłów 6,11
a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga i niedostatek - jak
biedak żebrzący.
Przysłów 13,18
W biedzie jest i hańbie, kto gardzi karnością, we czci zaś - kto
strzeże upomnień.
Przysłów 13,23
Świeża uprawa ubogich da wiele żywności, majątek niszczeje
bezprawiem.

Przysłów 14,20
Ubogi niemiły nawet najbliższemu, a bogacz ma wielu
przyjaciół.
Przysłów 14,21
Kto bliźnim gardzi - ten grzeszy, szczęśliwy - kto z biednym
współczuje.
Przysłów 14,31
Kto ciemięży ubogiego, lży jego Stwórcę, czci Go ten, kto się
nad biednym lituje.
Przysłów 17,5
Kto drwi z ubogiego, znieważa jego Stwórcę, kto cieszy się z
klęski, nie ujdzie karania.
Przysłów 18,23
Płaczliwie prosi ubogi, a bogacz twardo go zbywa.
Przysłów 19,1
Więcej wart biedak, co żyje uczciwie, niż głupiec o ustach
kłamliwych.
Przysłów 19,4
Bogactwo zyskuje wielu przyjaciół, biednego opuszcza
najbliższy.
Przysłów 19,7
Biedaka wszyscy bracia nie lubią, tym bardziej najbliżsi stronią
od niego; on szuka słów - ale ich nie ma.
Przysłów 19,17
Pożycza [samemu] Panu - kto dla biednych życzliwy, za
dobrodziejstwo On mu nagrodzi.
Przysłów 19,22
Bezczynność człowieka jest jego wyrzutem, od nierzetelnego
lepszy jest ubogi.
Przysłów 21,13
Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez
skutku.
Przysłów 22,7
Ubogimi kieruje bogaty, sługą wierzyciela jest dłużnik.
Przysłów 22,9
Błogosławiony, czyj wzrok miłosierny, bo chlebem dzieli się z
biednym.
Przysłów 22,16
Uciskać biedaka - to jego bogacić, bogacza wspierać - to
wtrącać go w biedę.
Przysłów 22,22
Nie okradaj nędzarza, ponieważ jest nędzarzem, nie uciskaj w
bramie biednego,
Przysłów 24,34
a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga i niedostatek jak
biedak żebrzący.
Przysłów 28,3
Występny, co biednych uciska, jest jak ulewa, co chleba nie
daje.
Przysłów 28,6
Więcej wart biedak, co żyje uczciwie, niż bogacz o drogach
krętych.
Przysłów 28,8
Odsetką i lichwą powiększać majątek - to zbierać dla tych, co
miłosierni dla biednych.
Przysłów 28,11
Mądry jest bogacz w swych oczach, lecz przejrzał go biedak
rozumny.
Przysłów 28,15
Lwem ryczącym, zgłodniałym niedźwiedziem jest władca
występny nad biednym ludem.
Przysłów 28,16
Książę ubogi w rozsądek bogaty jest w zdzierstwo, kto zysków
nieprawych nie znosi, dni swe przedłuża.
Przysłów 28,22
Człowiek o złym oku jest chciwy bogactwa, a nie wie, że bieda
przyjdzie na niego.

Przysłów 28,27
Kto daje ubogim - nie zazna biedy; kto [na nich] zamyka oczy,
zbierze wiele przekleństw.
Przysłów 29,7
Uczciwy rozumie sprawę ubogich, występny nie ma
zrozumienia.
Przysłów 29,13
Spotyka się biedny z ciemięzcą, Pan obydwu oczy oświeca.
Przysłów 29,14
Król w rządach troskliwy o biednych tron swój umocni na
zawsze.
Przysłów 30,9
bym syty nie stał się niewiernym, nie rzekł: A któż jest Pan? lub
z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać.
Przysłów 31,5
by pijąc, praw nie zapomnieli, nie zaniedbali prawa ubogich.
Przysłów 31,9
rządź uczciwie i usta swe otwórz, obroń uciemiężonych i
biednych!
Przysłów 31,20
Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce.
Koheleta 4,13
Lepszy młodzieniec ubogi, lecz mądry, od króla starego, ale
głupiego, co już nie umie korzystać z rad.
Koheleta 5,7
Gdy widzisz ucisk biednego i pogwałcenie prawa i
sprawiedliwości w kraju, nie dziw się temu, bo nad wysokim czuwa wyższy, a
jeszcze wyżsi nad oboma.
Koheleta 6,8
Bo czym góruje mędrzec nad głupcem? Czym biedny, co wie,
jak radzić sobie w życiu?
Koheleta 9,15
I znalazł się w nim człowiek biedny, lecz mądry, i ten uratował
miasto dzięki swej mądrości. A nikt nie pamięta o tym biednym człowieku.
Koheleta 9,16
Więc powiedziałem: Lepsza jest mądrość niż siła. Lecz mądrość
biednego bywa w pogardzie, a słowa jego nie mają posłuchu.
Izajasza 3,14
Pan wchodzi na rozprawę ze starszymi swego ludu i z jego
książętami: To wyście spustoszyli winnicę, coście biednemu zrabowali, jest w
waszych domach.
Izajasza 3,15
Jakim prawem uciskacie mój lud i przygnębiacie oblicza
ubogich? Wyrocznia Pana, Boga Zastępów.
Izajasza 10,2
aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości i wyzuć z prawa
biednych mego ludu; by wdowy uczynić swoim łupem i by móc ograbiać sieroty!
Izajasza 11,4
raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju
wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich
warg uśmierci bezbożnego.
Izajasza 14,30
Ale ubodzy paść będą na moich pastwiskach i nędzarze
odpoczną bezpiecznie, podczas gdy Ja uśmiercę głodem twe potomstwo i wygubię
twoje ostatki.
Izajasza 25,4
Bo Tyś jest ucieczką dla biednych, dla ubogich podporą w
utrapieniu; Tyś osłoną przed deszczem, Tyś ochłodą przed skwarem; bo tchnienie
przemożnych jest jak deszcz zimowy,
Izajasza 26,6
podepcą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich.
Izajasza 32,7
Co do krętacza, to złe są jego krętactwa; knuje on podstępne
sposoby, by zgubić biednych słowami kłamstwa, chociaż ubogi udowodni swe
prawo.

Izajasza 41,17
Nędzni i biedni szukają wody, i nie ma! Ich język wysechł już z
pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich, nie opuszczę ich Ja, Bóg Izraela.
Izajasza 49,13
Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry,
wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się
nad jego biednymi.
Izajasza 58,7
dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych
tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków.
Izajasza 61,1
Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie,
by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać
wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę;
Izajasza 66,2
Przecież moja ręka to wszystko uczyniła i do Mnie należy to
wszystko - wyrocznia Pana. Ale Ja patrzę na tego, który jest biedny i zgnębiony na
duchu, i który z drżeniem czci moje słowo.
Jeremiasza 2,34 Nawet na kraju twoich szat znajduje się krew ubogich bez winy,
których nie przychwyciłaś na włamaniu. Mimo to wszystko
Jeremiasza 5,28 otyłymi i ociężałymi, a także prześcigają się w nieprawości. Nie
przestrzegają sprawiedliwości - sprawiedliwości wobec sierot, by doznały
pomyślności, nie bronią sprawy ubogich.
Jeremiasza 20,13 Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie
ubogiego z ręki złoczyńców.
Jeremiasza 22,16 Występował w obronie uciśnionego i ubogiego - wtedy
powodziło mu się dobrze. Czy nie znaczy to: znać Mnie - wyrocznia Pana.
Jeremiasza 40,7 Gdy zaś usłyszeli wszyscy dowódcy wojsk, znajdujący się w
terenie, oni sami i ich ludzie, że król babiloński uczynił zarządcą kraju Godoliasza,
syna Achikama, i że uczynił go zwierzchnikiem mężczyzn i kobiet, dzieci i ubogich
ziemi, którzy nie zostali zesłani do Babilonu,
Jeremiasza 52,15 Część ubogiej ludności, resztę ludu pozostałego w mieście oraz
pozostałych rzemieślników dowódca straży przybocznej Nebuzaradan uprowadził
do niewoli.
Jeremiasza 52,16 Spośród ubogiej ludności kraju dowódca straży przybocznej
Nebuzaradan pozostawił niektórych jako uprawiających winnice i rolników.
Lamentacji 1,7
Jerozolima wspomina w dniach tułaczki i biedy; wszystkie
cenne dobra dawniej posiadane, gdy naród wpadł w ręce wroga, i nikt mu nie
pomógł; ciemięzcy patrząc szydzili z jej zniszczenia.
Ezechiela 16,49 Oto taka była wina siostry twojej, Sodomy: odznaczała się ona i
jej córki wyniosłością, obfitością dóbr i spokojną pomyślnością, ale nie wspierały
biednego i nieszczęśliwego,
Ezechiela 18,12 uciskał biednego i potrzebującego, popełniał rozboje, nie
oddawał zastawu, podnosił oczy ku bożkom, dopuszczał się obrzydliwości,
Ezechiela 22,29 Lud tej ziemi mnoży gwałt i rozbój, krzywdzi ubogiego i
nędzarza, a bezprawnie uciska cudzoziemca.
Daniela 4,24
Dlatego, królu, przyjmij moją radę i okup swe grzechy
uczynkami sprawiedliwymi, a swoje nieprawości miłosierdziem nad ubogimi;
wtedy może twa pomyślność okaże się trwałą.

Amosa 2,6 Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Izraela i z powodu
czterech nie odwrócę tego [wyroku], gdyż sprzedają za srebro sprawiedliwego, a
ubogiego za parę sandałów;
Amosa 2,7 w prochu ziemi depcą głowy biednych i ubogich kierują na bezdroża;
ojciec i syn chodzą do tej samej dziewczyny, aby znieważać święte imię moje.
Amosa 4,1 Słuchajcie słowa tego, krowy Baszanu, które mieszkacie na górach
Samarii: uciskacie biednych, gnębicie ubogich, mówicie do mężów swoich:
Przynieś, a będziemy pili!
Amosa 5,11 Ponieważ deptaliście biednego i daniny w zbożu braliście od niego,
możecie zbudować sobie domy z kamienia ciosanego, lecz nie będziecie w nich
mieszkali; możecie piękne winnice zasadzić, lecz nie będziecie pili z nich wina.
Amosa 5,12 Albowiem poznałem mnogie wasze złości i grzechy wasze liczne, o
wy, ciemięzcy sprawiedliwego, biorący okup i uciskający w bramie ubogich!
Amosa 8,4 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego
pozostawiacie bez pracy,
Amosa 8,6 Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i
plewy pszeniczne będziemy sprzedawać.
Habakuka 3,14
Przeszyłeś strzałami wodza ich wojska, które naciera, aby nas
zgubić - radując się jak ten, co w ukryciu wyniszcza biednego.
Sofoniasza 3,12 I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą
schronienia w imieniu Pana.
Zachariasz 7,10 Nie krzywdźcie wdowy i sieroty, cudzoziemca i biednego! Nie
żywcie w sercach waszych złości względem bliźniego!
Tobiasza 2,2
Zastawiono mi stół i przyniesiono liczne potrawy. Wtedy
powiedziałem do mojego syna Tobiasza: Dziecko, idź, a gdy znajdziesz kogo
biednego z braci moich uprowadzonych do Niniwy, który zachowuje wierność
całym sercem, przyprowadź go tu, aby jadł razem ze mną. Ja czekam, dziecko, na
twój powrót.
Tobiasza 2,3
Wyszedł więc Tobiasz, aby poszukać jakiegoś biednego między
naszymi braćmi, ale wrócił i rzekł: Ojcze!, a ja odpowiedziałem: Oto jestem
dziecko. A on odezwał się: Ojcze, oto jeden nasz rodak został zamordowany i
porzucony na rynku. I dopiero co go uduszono.
Tobiasza 4,7
A wszystkim, którzy postępują sprawiedliwie, dawaj jałmużnę z
majętności swojej i niech oko twoje nie będzie skąpe w czynieniu jałmużny! Nie
odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga.
Tobiasza 4,13
A teraz, dziecko, kochaj twoich braci i nie wynoś się w sercu
swoim nad twych krewnych ani nad synów, ani nad córki twego narodu i wybierz
sobie z nich żonę, ponieważ w pysze jest wiele zepsucia i niegodziwości, a w
próżniactwie ubytek i wielka bieda. Albowiem próżniactwo jest matką głodu.
Judyty 13,20
Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki i
ubogacona w dobra, bo nie szczędziłaś swego życia, gdy naród nasz był
upokorzony, ale przeciwstawiłaś się naszej zagładzie, postępując prawą drogą przed
Bogiem naszym. A cały naród odpowiedział: Niech tak będzie, niech tak będzie!
Mądrości 2,10
Udręczmy sprawiedliwego biedaka, nie oszczędźmy wdowy ani
wiekowej siwizny starca nie uczcijmy!

Mądrości 15,14
Bardzo są niemądrzy i od duszy dziecięcej biedniejsi wszyscy
wrogowie Twego ludu i jego ciemięzcy.
Mądrości 16,4
Trzeba bowiem było, by na owych ciemięzców przyszła bieda
nieuchronna, a tym, by tylko zostało ukazane, jaka chłosta dręczyła ich wrogów.
Syracha 4,1 Synu, nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbędnych do życia i oczu
potrzebującego nie męcz zwlekaniem!
Syracha 4,4 Nie odpychaj żebrzącego w strapieniu, a od ubogiego nie odwracaj
swej twarzy!
Syracha 4,8 Nakłoń ucha swego biednemu i łagodnie odpowiedz mu spokojnymi
słowami!
Syracha 7,32
Wyciągnij rękę do ubogiego, aby twoje błogosławieństwo było
pełne.
Syracha 10,22
Czy to bogaty, czy godzien sławy, czy biedny - chlubą ich
bojaźń Pana.
Syracha 10,23
Nie jest słuszną rzeczą odmawiać czci ubogiemu, ale mądremu,
i nie godzi się szanować człowieka grzesznego.
Syracha 10,30
Ubogi będzie poważany z powodu swej wiedzy, a bogaty dzięki
swej zamożności.
Syracha 11,1
Mądrość biednego podniesie mu głowę i posadzi go między
możnymi.
Syracha 11,12
Niejeden słaby potrzebuje pomocy, brak mu sił i obfituje w
biedę, lecz gdy tylko oczy Pana łaskawie na niego spojrzą, wydźwignie On go z
nędzy
Syracha 11,21
Niech cię w podziw nie wprawiają czyny grzesznika, ufaj Panu i
wytrwaj w twym trudzie, albowiem łatwą jest rzeczą w oczach Pana natychmiast i
niespodziewanie wzbogacić ubogiego.
Syracha 12,5
Dobrze czyń biednemu, a nie dawaj bezbożnemu, odmów mu
chleba swego i nie użyczaj mu, aby przypadkiem nie wziął góry nad tobą.
Znajdziesz w dwójnasób zło za wszystko dobro, które byś mu wyświadczył.
Syracha 13,3
Gdy bogaty wyrządzi krzywdę, zżymać się będzie, gdy biedny
poniesie krzywdę, jeszcze sam poprosi o przebaczenie.
Syracha 13,4
Jeśli będziesz tamtemu pożyteczny, wykorzysta ciebie, a jeśli
popadniesz w biedę, to cię opuści.
Syracha 13,18
Jakiż pokój być może między hieną a psem i jakiż pokój być
może między bogatym a ubogim?
Syracha 13,19
Dziki osioł na pustyni jest żerem dla lwów, a biedni są łupem
dla bogatego.
Syracha 13,20
Jak obrzydliwością jest dla pysznego pokora, tak obmierzłym
dla bogatego jest biedny.
Syracha 13,21
Kiedy bogaty się potknie, przyjaciele go podeprą, kiedy biedny
upadnie, odepchną go nawet przyjaciele.
Syracha 13,22
Gdy bogaty wpadnie w nieszczęście, wielu ma takich, którzy
mu pomogą, gdy wstrętnie mówić będzie, jeszcze uniewinniać go będą. Gdy
natomiast biedny w nieszczęście wpadnie, będą go ganili, a gdy mówić będzie
mądrze, nie znajdzie uznania.

Syracha 13,23
Gdy bogaty przemówi, wszyscy zamilkną i mowę jego wynosić
będą pod obłoki. Gdy biedny przemówi, spytają: Któż to taki?, a jeśliby się potknął,
całkiem go obalą.
Syracha 18,25
Pamiętaj o chwili głodu, gdy jesteś w obfitości, o biedzie i
niedostatku - w dniach pomyślności.
Syracha 18,33
Nie czyń się biednym, urządzając uczty za pożyczone pieniądze,
gdy nie masz nic w kieszeni.
Syracha 21,5
Prośba z ust ubogiego dociera do uszu Pana, a sąd Jego prędko
przychodzi.
Syracha 22,23
Zachowaj wierność bliźniemu twemu w biedzie, abyś z nim
razem wzbogacił się w jego pomyślności. W czasie niepowodzenia trwaj przy nim,
abyś, gdy przyjdzie do dziedziczenia, i ty miał w nim udział.
Syracha 26,4
wtedy to serce bogatego czy ubogiego będzie zadowolone i
oblicze jego wesołe w każdym czasie.
Syracha 29,8
Poza tym bądź dla biednego łaskawy i nie daj mu długo czekać
na jałmużnę!
Syracha 29,9
Zgodnie z przykazaniem przyjdź z pomocą biednemu i
stosownie do jego potrzeby nie odsyłaj go z pustymi rękami!
Syracha 29,22
Lepsze jest życie biednego pod dachem z tarcic niż wspaniałe
uczty u obcych.
Syracha 30,14
Więcej wart biedny a zdrowy o silnej postawie, niż bogaty a
ukarany na swym ciele [chorobą].
Syracha 31,4
Biedak się trudzi, nie mając środków do życia, a gdy przestaje,
popada w nędzę.
Syracha 34,20
Jakby na ofiarę zabijał syna w obecności jego ojca, tak czyni
ten, co składa w ofierze [rzecz wziętą] z własności ubogich.
Syracha 34,21
Nędzny chleb jest życiem biednych, a kto go zabiera, jest
zabójcą.
Syracha 35,13
Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu,
owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego.
Syracha 35,17
Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie
do celu.
Syracha 41,2
O, śmierci, dobry jest twój wyrok dla człowieka biednego i
pozbawionego siły, dla starca zgrzybiałego, nękanego troskami o wszystko,
zbuntowanego, i tego, co stracił cierpliwość.
Barucha 6,27
Kapłani ofiary bogom składane sprzedają na własne potrzeby,
podobnie ich żony marynują dla siebie mięso z ofiar, a nie dają z nich ani biednemu
ani choremu. Kobiety ich w okresie słabości miesięcznej oraz po połogu dotykają
ofiar.

