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Pierwsze Ksigi Mojeszowe.

GENESIS.

EOZDZIAI.
wiat, i wszystko, co w nim jest, praez sze dni Pan

Bóg stworzyJ.

^ a * pocztku stworzy Bóg niebo i zie-

mie. *Neh.9.6. Jol).2o.7. Ps.33.6. Ps. 135.6. Ps. 136.5.

Jan. 1.3. Zyd.11.3.

2. A ziemia bya nieksztatowna i pró-

na, i ciemno.ó bya nad przepaci, a

Duch Boy imasza si nad wodami.

3. 1 rzek Bóg: Niech bdzie wiato;
i
* staa si wiato. ''Ps.33.9.

4. 1 widzia Bóg wiato, e bya do-

bra; i uczyni Bóg rozdzia midzy wia-
toci i midzy ciemnoci.

5. I nazwa Bóg wiato dniem a

ciemno nazwa noc: i sta si wieczór.

i stai si zaranek. dzie pierwszy.

6. Potem rzek Bóg: Niech bdzie roz-

postarcie, w porodku " wód, a niech

dzieli wody od wód. -Jer.10,12. r.51.15.

7. 1 uczyni Bóg rozpostarcie ; uczyni
te rozdzia midzy wodami, które s pod
rozpostarciem: i midzy wodami, które

s nad rozpostarciem: i stao si tak.

8. I nazwa Bóg rozpostarcie niebem.

I sta si wieczór, i sta si zaranek. dzie
wtóry.

9. I rzek Bóg: Niech si zbior wody.
które s pod niebem. " na jedno miejsce,

a niech si okae miejsce suche; i stao
si tak.

* Job. 38.8. Ps.32.6. Ps.33.7. Ps. 136.6. Przyp.8.29.

10. I nazwa Bóg suche miejsce zie-

mi, a zebranie wód nazwa morzem.
j

11. I widzia Bóg. e to byo dobre. 1

Potem rzek Bóg: Niech zrodzi ziemia

traw, ziele, wydawajce nasienie, i drze-

wo rodzajne. czynice owoc. wedug ro-

dzaju swego, któregoby nasienie byo w
niem na ziemi; i stao si tak.

12. I zrodzia ziemia traw, ziele wy-
ilawajce nasienie, wedug rodzaju swego,

i di'zewo czynice owoc. w którem nasie-

P

nie jego, wedug rodzaju swego; i widzia
Bóg. e to byo dobre.

13. I sta si wieczór, i sta si zara-

nek. dzie trzeci.

14. I rzek Bóg: Niech bd * wiata
na rozpostarciu niebieskiem. ku rozdzie-

laniu dnia od nocy. a niechbd na znaki,

i pewne czasy, i dni. i lata.
='Ps.8.4. Ps.ia4.19. Ps.136,7.

15. I niech bd za wiata na rozpo-

starciu nieba, aby wieciy nad ziemi
;

i stao si tak.

16. I uczyni Bóg ' dwa wiata wiel-

kie: wiato wiksze, aby rzdzio dzie,
a wiato mniejsze, aby rzdzio noc, i

gwiazdy. *5Moj.4.19. Jer.31.30. Ps.74,i6.

17. I postawi je Bóg na rozpostarciu

nieba, aby wieciy nad ziemi.

18. I eby rzdziy dzie i noc. i czy-

niy rozdzia midzy wiatoci, i midzy
ciemnoci; i widzia Bóg. e to byo
dobre.

19. I sta si wieczór, i sta si zara-

nek. dzie czwarty.

20. 1 rzek Bóg: Niech hojnie wywiod
wody paz duszy ywicej: a ptastwo
niech lata nad ziemi, pod rozpostarciem
niebieskiem.

21. I stworzy " Bóg wieloryby wiel-

kie, i wszelk dusz ywic pazajc si.

któr hojnie wywiody wody. wedug ro-

dzaju ich: i wszelkie ptastwo skrzydlaste,

wedug rodzaju ich : i widzia Bóg. e to

byo dobre. -Ps.104.25.

22. Bogosawi im tedy Bóg. mówic :

Eozradzajcie * si, i rozmnaajcie si. a

napeniajcie wody morskie: i ptastwo
niech si rozmnaa na ziemi. "iMoj.9.1.

23. I sta si wieczór, i sta si zara-

nek. dzie pity.

24. Kzek te Bóg: Niech wyda ziemia

dusz ywic wedug rodzaju swego;

bydo i paz. i zwierz ziemski, wedug
rodzaju swego: i stao si tak.

1



GENESIS 1. 2.

25. Uczyni tody Róg zwierz ziemski

wedug rodzaju swego; i bydo wedug
rodzaju swego; i wszelki paz ziemski

wedug rodzaju swego; i widziii/ Bóg, e
to byo dobre.

2(i. Zatóm rzek Bóg: Uczymy czo-
wieka * na wyobraenie nasze, wedug
podobiestwa naszego; a niecli -{- panuje

nad rybami morskiemi, i nad ptastwem
niebieski^m. i nad zwierzty, i nad wszyst-

k ziemi, i nad wszelkim pazem, pa-
zajcym si po ziemi. *iMoj.r>,i. r.o.c.

Mat.19,4. lKor.11,7. Efoz.4,24. Kol.3,10. 'jak.3,'9.

tPs.8,7.'J.

27. Stworzy tedy Bóg czowieka na
wyobraenie swoje; na wyobraenie Boe
stworzy go; mczyzn i

* niewiast
stworzy ie.

*Mat,19,4- Maik.lO.c".

28. I bogosawi im Bóg, i rzek do

nicli Bóg: Rozradzajcie * si, i rozmna-
ajcie si, i napeniajcie ziemi; i czycie

j sobie poddan; i panujcie nad rybami
morskiemi. i nad ptastwem niebieskiem, i

nad wszelkim zwierzem, który si ruelia

na ziemi. *imoj.8,i7. r.9.i. r.35.11.

29. I rzek Bóg: Oto * daem wam
wszelkie ziele, wydawajce z siebie na-

sienie, które jest na obliczu wszystkiej

ziemi; i wszelkie drzewo, na którem jest

owoc drzewa, wydawajce z siebie nasie-

nie, bdzie wam ku pokarmowi. *i^ioj-9.3.

30. I * wszelkiemu zwierzowi ziem-

skiemu, i wszystkiemu ptastwu niebie-

skiemu, i wszelkiej rzeczy ruchajcej si
na ziemi, w której jest dusza ywica;
wszelka jarzyna ziela bdzie ku pokar-

mowi; i stao si tak.
' *Ps.l04,14. Ps. 147,8. Zacli.10,1.

31. I widzia * Bóg wszystko, co uczy-

ni, a oto byo bardzo dobre; i sta si
wieczór, i sta si zaranek, dzie szósty.

*2'Moj.31,17. Ps. 104,31. Mark.7,37.

ROZDZIA II.

I. Bóg w dzie siódmy odpoczyn, i on powici 1—3.

II. Ezoczom z ziemi wychodzcym wzrost da 4—6.

in. Czowieka na wyobraenie swoje stworzywszy 7.

IV. W raju go posadzi 8—15. V. Z drzewa pewnego
owocu je zakaza 16—21. VI. Maestwo wite po-
stanowi 22—25.

JDokoczone tedy s niebiosa i ziemia,

i wszystko wojsko icli.

2. I dokoczy * Bóg dnia siódmego

dziea swego, które uczyni; i odpocz
w dzie siódmy od wszelkiego dziea

swego, które uczyni.
*2Moj. 20,11. r.31,17. 5Moj.5,14. yd.4,4.

3. I bogosawi Bóg dniowi siódme-

mu, i powici go; i we odpocz od

wszelkiego dziea swego, które by stwo-

rzy U6\f, aljy U(!zynione byo.

11. 4. Te s zrodzenia niebios, i ziemi,

gdy byy stworzonej dnia, którego uczy-

ni Pan Móg ziemi i niebo.

5. Wszelk ródk poln, przedtóm ni
))ya na ziemi; i wszelkie ziele polne.

})i(U'wej ni weszo; albowiem nie spuci
jeszcze by ddu Pan Bóg na ziemi; i

czowieka nie jjyo, któryby sprawowa
ziemi.

(3. Ale para wychodzia z ziemi, która

odwilaa wszystek wierzch ziemi.

III. 7. Stworzy tedy * Pan Bóg czo-
wieka z prochu ziemi, i natchn w^ obli-

cze jego dech ywota. I sta si czo-
wiek dusz ywic. *iKor.5,45.

IV. 8. Nasadzi te by Pan Bóg sad

w Eden, na wschód soca, i postawi
tam czowieka, którego by stworzy.

9. I wywiód Pan Bóg z ziemi wszel-

kie drzewo wdziczne na wejrzeniu, i

smaczne ku jedzeniu ; i drzewo ywota w
porodku sadu; i drzewo wiadomoci
do1)rego i zego.

10. A rzeka wychodzia z Eden dla

odwilenia sadu; i stamtd dzielia si
na cztery gówne rzeki;

ll.ImijednejFyson;taoki'awszyst-
k ziemi Hewila. gdzie si rodzi zoto.

12. A zoto ziemi onej jest wyborne.

Tame jest Bdellion. i kamie Onychyn.
13. A imi rzeki drugiej Gihon; ta

oki-a wszystk ziemi Murzysk.
14. Imi za rzeki trzeciej Chydekel,

ta pynie na wschód soca ku Asyryi. A
rzeka czwarta jest Eufrates.

15. Wzi tedy Pan Bóg czowieka, i

postawi go w sadzie Eden, aby go spra-

wowa, i aby go strzeg.

Y. 16. Tedy rozkaza Pan Bóg czo-
wiekowi, mówic: Z kadego drzewa

sadu je bdziesz.

17. Ale z drzewa wiadomoci dobrego

i zego, je z niego nie bdziesz; albo^

wiem dnia, którego je bdziesz z niego,

mierci umrzesz.

18. Rzek te Pan Bóg: Nie dobrze

by czowiekowi samemu; uczyni mu
pomoc, któraby bya przy nim.

19. A gdy stworzy Pan Bóg z ziemi

wszelki zwierz polny, i wszelkie ptastwo

niebieskie, tedy je przywiód do Adama,
aby obaczy, jakoby je nazwa mia; a

jakoby nazwa Adam kad dusz y-
wic, tak aby byo imi jej.
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20. Tedy da Adam imiona wszyst-

kiemu bydu, i ptastwu niebieskiemu,

i wszelkiemu zwierzowi polnemu. Lecz

Adamowi nie bya znaleziona pomoc,

któraby przy nim bya.
21. Tedy przypuci Pan Bóg twardy

sen na Adama, i zasn; i wyj jedno

ebro jego, i napeni ciaem miasto niego.

VL 22. I zbudowa Pan Bóg z ebra
onego, które* wyj z Adama, niewiast,

i przywiód j do Adama. *iKor.ii,8.

23. 1 rzek Adam: To teraz *jest ko
z koci moich, i ciao z ciaa mego; dla

tego bdzie nazwana matka, bo ona z

ma wzita jest. *iKor.ii,7.

24. Przeto * opuci czowiek ojca

swego i matk swoje, a przyczy si do

ony swojej, i bd jednem ciaem.
='Mat.l9,5. Maik.10,7. lKor.6,16. Efez. 5,31.

25. A byli oboje nadzy, * Adam i ona
jego; a nie wstydzili si. *imoj.3,7.

KODZIAL III.

I. Czowiet przez wa zwiedziony od Boga odsta
1—7. II. Zacno przystworzon potraciwszy, asic Boa.
utraci 8—14. III. Temu obietnica o naprawie przez
Clirystusa uczyniona 15—21. IV. Na ostatek z raju by
wygnany 22—24.

Aw by chytrzejszy * nad wszystkie

zwierzta polne, które by uczyni Pan
Bóg; ten rzek do niewiasty: Take to,

e wam Bóg rzek: Nie bdziecie jedli z

kadego drzewa sadu tego? *2Kor.ii,3.

2. 1 rzeka niewiasta do wa: Z owocu
drzewa sadu tego poywamy;

3. Ale z owocu drzewa, które jest w
poród sadu, rzek Bóg: Nie bdziecie
jedli z niego, ani si go dotyka bdzie-
cie, bycie sn nie pomarli.

4. 1 rzekw do niewiasty :
* adnym

sposobem mierci nie pomrzecie;
* Jan. 8,44.

5. Ale wie Bóg, e któregokolwiek dnia

z niego je bdziecie, otworz si oczy
wasze; a bdziecie jako bogowie, znajcy
dobre i ze.

6. Widzc tedy niewiasta, i dobre byo
drzewo ku jedzeniu; a i byo wdziczne
na wejrzeniu, a podliwe drzewo dla

nabycia umiejtnoci, wzia * z owocu
jego, i jada; daa t i mowi swemu,
który z ni by; i on te jad. *iTyTn.2,i4.

7. Zatem otworzyy * si oczy obojga,
i poznali, e byli nagimi; i spletli licie

figowe, a poczynili sobie zasony. * ^ Moj.2,25.

II. 8. A wtem usyszeli gos Pana Boga
chodzcego po sadzie z wiatrem dnio-

wym; i skry si Adam. i ona jego od

oblicza Pana Boga midzy drzewa sadu.

9. I zawoa Pan Bóg Adama, i rzek
mu: Gdziee?

10. Który odpowiedzia: Gos twój

usyszaem w sadzie, i zlkem si dla

tego, em nagi. i skiyem si.

11. I rzek Bóg: Któci pokaza, e
jest nagim ? izali niejad z drzewa onego,

z któregom zakaza tobie, aby nie jad?
12. Tedy rzek Adam: Niewiasta, któ-

r mi da, aby ])ya zemn, ona mi daa
z tego drzewa, i jadem.

13. I rzek Pan Bóg do niewiasty:

Cóe to uczynia? i rzeka niewiasta:W * mi zwiód, i jadam. *objaw.i2,9.

14. Tedy rzekPanBóg dowa : Ie to

uczyni, przekltym bdziesz nad wszyst-

kie zwierzta, i nad wszystkie bestyje

polne; na brzuchu twoim czoga si
bdziesz, a proch re bdziesz po wszyst-

kie dni ywota twego.

III. 15. Nieprzyjaii te poo midzy
tob i midzy niewiast, i midzy nasie-

niem twojem, i midzy nasieniem jej ; to

potrze tobie gow, a ty mu potrzesz pit.
16. Ado niewiasty rzek: Obficie roz-

mno boleci twoje, i poczcia twoje;

w boleci rodzi bdziesz dzieci, a wola

twa poddana bdzie mowi twemu, a on

nad tob * panowa bdzie. '^iKor.14.34.

17. Za rzek do Adama: Ie usucha
gosu ony twojej, a jade z drzewa tego.

o którememci przykaza, mówic : Nie b-
dziesz jad z niego; przeklta bdzie zie-

mia dla ciebie, w pracy z niej poywa
bdziesz po wszystkie dni ywota twego.

18. A ona ciernie i oset rodzi bdzie
tobie; i bdziesz poywa ziela polnego.

19.,W pocie oblicza twego bdziesz

poywa chleba, a si nawi*ócisz do ziemi,

gdye z niej wzity; bo proch, i w proch

si obrócisz.

20. I nazwa Adam imi ony swej

Ewa, i ona bya matk wszystkich y-
wicych.

21. I uczyni Pan Bóg Adamowi, i

onie jego odzienie skórzane, i oblók je.

IV. 22. Tedy rzek Pan Bóg : Oto Adam
sta si jako jeden z nas, wiedzcy dobre

i ze; teraz tedy wyemy go. by sn
nie cign rki swej. i nie wzi z drze-

wa ywota, i nie jad, i yby na wieki.

23. I wypuci go Pan Bóg z sadu

Eden, ku sprawowaniu ziemi, z której

by wzity.
1*



GENESIS 3. 4. 5.

24. A tak wygna czowicki; i posta-

wi na wscliód soca sadu Kdcii Che-
ruby, i miecz pomienisty i ohrotuy ku

strzeeniu drogi do drzewa ywota.

ROZDZIA IV.

I. Kain z Ablem ofiuiy czyni 1—3. II. hóg odrzuci
Kaina, a obra sobio Abla 4. III. Kain rozgniewawszy
si, Abla zabi f)—8. IV. Ka Kainowa it— 1(5. V. Po-
tomstwo jego 17—21. VI. Urodzenie Seta i Enosa 2')— iiti.

Jl otom Adam pozna Ew, on swoje,

która pocza i porodzia Kaina, i rzeka:

Otrzymaam ma od Pana.

2. 1 porodzia zasi brata jego Abla; i

by Abel pasterzem owiec, a Kain by
rolnikiem.

3. 1 stao si po wielu dni, i przyniós
Kain z owocu ziemi ofiar Panu.

II. 4. Take i
* Abel przyniós z pier-

worodztw trzód swoich i z tustoci ich;

i wejrza Pan na Abla i na ofiar jego.
*yd.ll,4.

III. 5. Ale na Kaina i na ofiar jego

nie wejrza; i rozgniewa si Kain bardzo,

i spada twarz jego.

6. Tedy rzek Pan do Kaina: Przecz-e si zapali gniewem a czemu spada
twarz twoja?

7. Aza, jeli dobrze czynie bdziesz,

nie bdziesz wywyszon? a jeli nie b-
dziesz dobrze czyni, we dr.zwiach grzech

ley; a do ciebie chu jego bdzie, a ty

nad nim panowa bdziesz.

8. I rozmawia Kain z Ablem bratem
swoim. I stao si, gdy byli na polu, e
powsta Kain na Abla * brata swego, i

zabi ffO
=*=Mat.23,35. lJan.8.12. Judasw.ll.

IV. 9. I rzek Pan do Kaina : Gdzie
jest Abel brat twój ? który odpowiedzia:
Niewiem; izalim ja stróem brata mego?

10. I rzek Bóg: Cóe uczyni? Gos
krwi brata twego woa do mnie z *'ziemi.

* yd. 12,24.

11. Teraz tedy przekltym bdziesz na
ziemi, która otworzya usta swe, aby
przyja krew* brata twego z rki twojej.

*1 Moj.9,25.

12. Gdy bdziesz sprawowa ziemi,
nie wyda wicej mocy swej tobie; tu-

aczem, i biegunem bdziesz na ziemi.

13. Tedy rzek Kain do Pana: Wi-
ksza jest nieprawo moja, niby mi j
odpuci miano.

14. Oto mi dzi wyganiasz z oblicza

tej ziemi, a przed twarz twoj skryj
si, ibd tuaczem, i biegunem na ziemi;

i stanie si, e ktokolwiek mi znajdzie,

zabije mi.

15. I rzek mu Pan: Zaiste, ktobykol-

wiek zahi Kaina, siedmiorak odniesie

pomst. 1 woy Pan na Kaina pitno,

aijy go nie zabijii, ktobykolwiek znalaz.

1(). Tedy odszed Kain od oblicza Pa-
skiego, i mieszka w ziemi Nod, na wscliód

soca od Kdeii.
,

V. 17. I pozna Kain on sw, która

pocza, i porodzia Kiiocha; i zl)udowa

miasto, i nazwa imi miasta tego imie-

niem syna swego, Enoch.

18. 1 urodzi si Enochowi Irad, airad

spodzi Mawiaela, a Mawiael spodzi
Matusaela, a Matusael spodzi Lamecha.

19. I poj sobie Lamech dwie ony;
imi jednej, Ada, a imi drugij, Sella.

20. Tedy urodzia Ada Jabala, który

by ojcem mieszkajcych w namieciech,

i pasterzów.

21. A imi brata jego byo Jubal, który

by ojcem wszystkich grajcych na harfie,

i na muzyckiem naczyniu.

22. Sella te urodzia Tubalkaina, rze-

mielnika wszelkiej roboty, od miedzi i

od elaza. A siostra Tubalkainowa bya
Noema.

23. Tedy rzek Lamech onom swym,
Adzie iSelli : Suchajcie gosu mego, ony
Lamechowe, posuchajcie sów. moich;
zabibym ja ma na zranienie moje, i

modzieca na sino moje.

24. Jeli siedmki'oc mci si bd
za Kaina, tedy za Lamecha siedmdzie-

sit i siedm kro.
VL 25. I pozna jeszcze Adam on

sw, która urodzia syna, i nazwaa imi
jego Set, mówic: Da mi Bóg inne po-

tomstwo miasto Abla, którego zabi Kain.

26. Setowi te urodzi si syn, i na-

zwa imi jego Enos. Na ten czas poczto
wzywa imienia Paskiego.

KODZIA V.
ywot Adamów, i' potomstwa jego po nim, a do Noego.

le s ksigi rodzajów Adamowych. W
dzie, którego stworzy Bóg czowieka,

na podobiestwo Boe uczyni go.

2. Mczyzn i niewiast * stworzy je;

i bogosawi im, i nazwa imi ich, czo-
wiek, w dzie, którego s stworzeni.

,

' ^1 Moj. 1,26. r.9.6.

3. I y Adam sto i trzydzieci lat, i

spodzi syna na podobiestwo swoje, i na
wyobraenie swoje, i nazwa imi jego Set.

4. I byo dni Adamowych po spodz-
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niu * Seta. oui set lat. i spodzi syny i

córki.
^iKr^on.l,!.

5. A tak byo wszystkich dni Adamo-
wych, których y, dziewi set lat i trzy-

dzieci lat, i umar.
6. A Set y sto lat i pi lat. i spo-

dzi Enosa.

7. I y Set po spodzeniu Enosa, om
set lat, isiedm lat. i spodzi syny i córki,

8. I byo wszystkich dni Setowych
dziewi set lat. i dwanacie lat. i umar.

9. A Enos y dziewidziesit lat, i

spodzi Kenana.

10. I y Enos po spodzeniu Kenana,

om set lat, i pitnacie lat, i spodzi
syny i córki.

11. Byo tedy wszystkich dni Enoso-

wych dziewi set lat. i pi lat. i umar.
12. Kenan te y siedmdziesit lat, i

spodzi Mahalaleela.

13. I y Kenan po spodzeniu Maha-
laleela om set lat, i czterdzieci lat. i

spodzi syny i córki.

14. Byo tedy wszystkich dni Kenano-
wych dziewi set i dziesi lat. i umar.

15. A Mahalaleel y szedziesit i

pi lat, i spodzi Jareda.

16. A po spodzeniu Jareda, y Ma-
halaleel om set lat i trzydzieci lat, i

spodzi syny i córki.

17. 1 byo wszystkich dni Mahalaleelo-

wych om set dziewidziesit i pi lat,

i umar.
18. y te Jared sto szedziesit i

dwa lat, i spodzi Enocha.

19. I y Jared po spodzeniu Enocha
om set lat, i spodzi syny i córki.

20. I byo wszystkich dni Jaredowych
dziewi set szedziesit i dwa lat, i

umar.
21. A Enoch y szedziesit * lat, i

pi, i spodzi Matuzalema.
*yd.ll,5. Judas.w.14.

22. I chodzi Enoch z Bogiem po spo-

dzeniu Matuzalema trzy sta lat, i spo-

dzi syny i córki.

23. 1 byo wszystkich dni Enochowych
trzy sta szedziesit i pi lat.

24. I chodzi Enoch z Bogiem, a nie-

byo go wicej, bo go wzi Bóg.
"

2b. 1 y Matuzalem sto omdziesit
i siedm lat. i spodzi Lamecha.

26. I y Matuzalem po spodzeniu

Lamecha siedm set omdziesit lat, i

dwa lata, i spodzi syny i córki.

27. I bvio wszystkich dni Matuzale-

mowych dziewi set szedziesit i dzie-

wi lat, i umar.
28. A Lamech y sto omdziesit i

dwa lat, i spodzi syna.

29. I nazwa imi jego Xoe. mówic:
Ten nas pocieszy z pracy naszej, i z ro-

boty rak naszych, z strony ziemi, która

Pan * przeklni.
'

«imoj.3,i7:

30. Potem y Lamech po spodzeniu
Noego, pi set dziewidziesit lat i

pi. i spodzi syny i córki.

31. I byo wszystkich dni Lamecho-
wych siedm set siedmdziesit i siedm lat.

i umar.
32. A gdy byo Noemu pi set lat,

spodzi Noe Sema. Chama, i Jafeta.

KODZLA. \1.

I. Bóg grzechami obraony potopem wiatu g^rozi 1—3.

II. Noerau korab budowa kae 4—17. Ul. Dla zacho-
wania onego samego, czeladki jego, i innych I'zeczy y-
wicych 18—22.

i stao si, gdy si ludzie poczli roz-

mnaa na ziemi, a córki si im zrodziy:

2. e, widzc synowie Boy córki lu-

dzkie, i byy pikne, brali je sobie za

ony. ze wszystkich, które sobie upodobali.

3. I rzek Pan: Nie bdzie * si wadzi
duch mój z czowiekiem na wieki, gdy
jest ciaem: i beda dni jego sto i dwa-

dziecia lat.
'

' nPiotr.3.20.

IL 4. A byli olbrzymowie na ziemi w
one dni; nawet i potem, gdy weszli syno-

wie Boy do córek ludzkich, rodziy im
syny. A ci s mocarze, którzy od wieku

byli mowie sawni.

5. A widzc Pan, e wielka bya zo
ludzka na ziemi, a wszystko * zmylanie
myli serca ich tylko ze byo po wszyst-

kie dni' *lMoj.8.21. Mat. 15. 19. lKióL15,3.

6. aowa Pan. e uczyni cz-towieka

na ziemi, i bola w sercu swem.

7. I rzek Pan: Wygadz cz^owieka,

któregom stworzy, z oblicza ziemi, od

czowieka a do bydlcia, a do gadziny,

i a do ptastwa niebieskiego ; bo mi al.

em je uczyni.

8. Ale Noe znalaz ask w oczach

Paskich.
9. Te s rodzaje Noego: Noe *m

sprawiedliwy, doskonaym by za wieku

swego ; z Bogiem chodzi Noe.
*2Piotr.2.5. lMoj.5.24.

10. 1 spodzi Noe trzech synów, Sema,

Chama, i Jafeta.

11. Ale ziemiapopsowaa si bya przed

Bogiem; i napenia si nieprawoci.
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12. Tody wt»jrzal Bótjf iia zicinit', a oto

popsowaiia bya (al)owiiMii zc^psowiio

byo wszelkie ciao drog swoje na ziemi).

13. I rzek Bóg do Noego: Koniec
wszelkiego ciaa przyszed ])rzed oblicze

moje, bo napeniona jest ziemia niepra-

woci od oblicza ich; przeto je wytrac
z ziemi.

14. Uczy sobie * korab z drzewa Go-
fer; przegrody poczynisz w koral)iu, i

oblejesz go wewntrz i zewntrz smo.
*ytl.ll,7.

15. A uczynisz go ua ten ksztat: Trzy

sta okci bdzie dugo korabia; pi-
dziesit okci szeroko jego, a trzy-

dzieci okci wysoko jego.

16. Okno uczynisz w korabiu; a na
okie wywiedziesz je wzwy, i drzwi ko-

rabiu w boku jego postawisz; pitra spo-

dnie wtóre i trzecie uczynisz w nim.

17. A Ja oto, Ja przywiod potop wód
na ziemi, ku wytraceniu wszelkiego ciaa,
w którem jest duch ywota pod niebem;

wszystko, cokolwiek jest na ziemi, po-

zdycha.

III. 18. Ale z tob postanowi przy-

mierze moje; i wnijdziesz do korabia, ty

i synowie twoi, i ona twoja, i ony sy-

nów twoich z tob.
19. I ze wszech zwierzt wszelkiego

ciaa po dwojgu ze wszecK, wprowadzisz

do korabia, aby ywo zachowane byy z

tob, samiec i samica bd.
20. Z ptastwa weditg rodzaju jego, i

z byda wedug rodzaju jego, i z wszel-

kiej gadziny ziemskiej wedug rodzaju

jej, po dwojgu z kadego rodzaju wnijd
z tob, aby ywe zostay.

21. A ty wemiesz z sob wszelkiego

pokarmu, który si je godzi, a zbie-

rzesz do siebie, i bdzie tobie i onym na

pokarm.
22. 1 uczyni Noe wedug wszystkiego

;

jako mu rozkaza^ Bóg, tak uczyni.

KODZIA VIL
I. Noe z omi dusz, i z zwierzty wedug rozkazania

Paskiego do korabia wchodzi 1—9. II. Potopvi czas i

sposób 10—24.

1 rzek Pan do Noego : Wnijd ty i wszys-

tek dom twój do korabia; bom * ci
widzia sprawiedliwym przed obliczem

mojem w narodzie tym. =^2Piotr.2,4.

2. Z kadego bydlcia czystego we-
miesz z sob siedmioro a siedmioro,

samca i samic jego; ale z zwierzt nie-

czystych po dwojgu, samca i samic jego.

;>. Take z ptastwa nie])ieskiego sie-

dmioro a siedmioro, sam(*a i samic, a])y

ywe zachowane l)yo nasiennie na wszyst-

kij zi(;mi.

4. All)Owiem jeszcze po siedmiu dniach

spuszcz deszcz na ziemi, przez czter-

dzieci dni i czterdzieci nocy, i wy-
gadz wszystko stworzenie, którem uczy-

ni, z oblicza ziemi.

5. Uczyni tedy Noe wedug wszyst-

kiego, jako mu by Pan rozkaza.

G. A Noemu ])yo sze set lat, gdy
przyszed potop wód na ziemi.

7. 1 wszed* Noe, i synowie jego, i ona
jego, i ony synów jego z nim, do korabia,

dla potopu wód.
*Mat.24,37.38. uk.17,26. lPiotr.3,20.

8. Z zwierzt tó czystych, i z zwie-

rzt, które nie byy czyste, i z ptastwa,

i ze wszystkiego, co si paza po ziemi;

9. Po parze weszo do Noego do ko-

rabia, to jest samiec i samica, jako by
rozkaza Bóg Noemu.

II. 10. I stao si po siedmiu dniach,

i wody potopu przyszy na ziemi.

11. Eoku szesetnego wieku Noego,

miesica wtórego, siedmnastego dnia

tego miesica, w tene dzie przerway
si wszystkie róda przepaci wielkiej,

i okna niebieskie otworzyy si.

12. I pada deszcz na ziemi, czter-

dzieci dni i czterdzieci nocy.

13. Onego dnia wszed Noe i Sem i

Cham i Jafet, synowie Noego, i ona
Noego, i trzy ony synów jego z nim do

korabia.

14. Oni, i wszelki zwierz wedug
rodzaju swego, i wszelkie bydl wedug
rodzaju swego, i wszelka gadzina pa-
zajca si po ziemi, wedug rodzaju swego,

i wszystko latajcewedug rodzaju swego,

i wszelki ptak, i wszelka rzecz skrzydlasta.

15. A tak weszo do Noego w korab

po parze z kadego ciaa, w którym by
duch ywota.

16. A które weszy, samiec i samica

z kadego ciaa weszy, jako mu Bóg
rozkaza. I zamkn Pan za nim.

17. By tedy potop przez czterdzieci

dni na ziemi, i wezbray wody i podniosy
korab, i by podniesiony od ziemi.

18. I wziogy si wody, a wezbray
bardzo nad ziemi, i pywa korab po

wodach.

19. Tedy si wody wzniiogy nader

bardzo nad ziemi, i okryy si wszystkie
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góry wysokie, które byy pod wszystkiem

niebem.

20. Pitnacie okci wzwy wezbray
wody, gdy byy okryte góry.

2i. Zagino tedy wszelkie ciao rucha-

jce si na ziemi, i z ptaków, i z byda, i

z zwierzt, i z wszelkiej gadziny paza-

jcej si po ziemi, i wszyscy ludzie.

22. Wszystko, którego tchnicy duch

ywota by w nozdrzach jego, ze wszyst-

kiego, co na suszy byo, pomaro.
23. Tak wygadzi Bóg wszystko stwo-

rzenie, które byo na ziemi, od czowieka

a do bydlcia, a do gadziny, i a do

ptastwa niebieskiego, wygadzone s z

ziemi, i zosta tylko Noe i którzy z nim
byU * w korabiu!!

*2Pioti-.2,5.

24. I trwa^y wody nad ziemi sto i

pidziesit dni.

KODZIA VIII.

I. Wspomniawszy Bóg na Noego, ziemi osuszy 1—14.

U. Noe wysiadszy z korabia ze wszystkiem 15—19.

m. Bogu ofiary sprawuje 20—22.

1 wspomnia Bóg na Noego i na wszyst-

kie zwierzta, i na wszystko bydo, które

byo z nim w korabiu; i przywiód Bóg
wiatr na ziemi, a zastanowiy si wody.

2. I zawarte s róda przepaci, i

okna niebieskie, a zahamowany jest

deszcz z nieba.

3. 1 wróciy si wody z wierzchu ziemi

idc, i wracajc si; i opady wody po

skoczeniu stu i pidziesiciu dni.

4. 1 odpocz korab miesica siódmego,

siedmnastego dnia tego miesica, na
górach Ararad.

5. A wody zciekay i opaday, a do

dziesitego miesica, dziesitego bowiem
miesica, pierwszego dnia, okazay si
wierzchy gór.

6. I stao si po skoczeniu czter-

dziestu dni. otworzy Noe okno korabia,

które by uczyni.

7. I wypuci kruka, który tam i sam
latajc, zasi si wraca, a oschy wody
na ziemi.

8. Potem wypuci gobic od siebie,

aby obaczy, jeli opady wody z wie-

rzchu ziemi.

9. Ale nie znalazszy gobica odpo-
czynienia stopie nogi swojej, wrócia si
do niego do korabia; jeszcze bowiem
wody byy po wszystkiej ziemi: i wyci-
gnwszy rk swoje, wzi j, i wniós
j do siebie do korabia.

10. A poczekawszy jeszcze drugie

siedm dni, powtóre wypuci gobic z

korabia.

11. 1 wrócia si do niego gobica pod

wieczór; a oto, ródka oliwy urwana w
uciech jej ; a tak pozna Noe, e opady
wody z wierzchu ziemi.

12. 1 czeka- jeszcze drugie siedm dni,

i wypuci gobic, która si wicej nie

wrócia do niego.

13. I stao si szesetnego i pierw-

szego roku, miesica pierwszego, dnia

pierwszego, oschy wody z ziemi: i zdj
Noe przykrycie korabia, a ujrza, e
osech wierzch ziemi.

14. A miesica wtórego. dwudziestego

siódmego dnia tego miesica, oscha
ziemia.

II. 15. 1 rzek Bóg do Noego, mówic:
16. Wynijd z korabia, ty. i ona twoja.

i synowie twoi, i ony synów twoich z

tob.
17. Wszystkie zwierzta, które s z

tob, z wszelkiego ciaa, z ptastwa i z

byda, i z wszelkiej gadziny, pazajcej
si po ziemi, wywied z sob. a niech si
rozpadzaj na ziemi, "

i niech rosn, i

rozmnaaj si na ziemi. *imoj.i.22. r.9a.

18. I wyszed Noe. i synowie jego, i

ona jego. i ony synów jego z nim.

19. Wszelkie zwierz, wszelka gadzina,

i wszelkie ptastwo. wszystko co si paza
po ziemi, wedug rodzajów swoich, wyszy
z korabia.

III. 20. Zatem zbudowa Noe otarz

Panu. i wzi z kadego byda '^ czystego,

i z kadego ptastwa czystego, i ofiarowa

caopalenia na otarzu onym. ^3Moj.ii.3.

21. I zawonia Pan wonnoci wdzi-
cznej, i rzek Pan w sercu swem: Nie

bd wicej przeklina ziemi dla czo-

wieka: albowiem myl serca czowie-

czego * za jest od modoci jego. nie

zatrac wicej wszystkiego co yje. jakom
teraz iiczyni. ^

,

-imoj.6,5. Mat.15.19.

22. A póki ziemia trwa bdzie, siew

i niwo, i zimno, i gorco, i lato. i zima,

i dzie, i noc * nie ustan. jer.33,20.21.

ROZDZIA IX.

I. Bóg Noemu i potomstwu jego bogosawi 1—7. n. I

wieczne z nira przjrmierze utwierdza 8—19. Ul. Z Noego,
gdy si upi winem, jeden z synów pomiewa si ; a

di-udzy go okiywaj 20—28. IV. Noe umar 29.

1 bogosawi Bóg Noego, i syny jego,

i rzek im: ^ Eozradzajcie si. i roz-

mnaajcie sie, i napeniajcie ziemi.
*lMoj.l,28. r.8,17.
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2. Astrach wasz i bojau wasza hodzio

nad wszclkic^iii zwirr/iM-iiMii zi<Miii, i nad

wszystkióni ptastweni nit^hicskin, i nad

wszystkini, co si rucha na ziemi, i nad

wszystkicnii rybami morskiomi; w rk
wasze podane s.

3. Wszystko co si rucha, i co yje,

wam bdzie na pokarm, jako jarzyn
zielon, * daem wam to wszystko.

*1 Moj. 1,21).

4. Wszake misa z dusz * jego, która

jest ki-ew jego, je nie bdziecie.
*3Moj.l7,14.

5. A zaiste krwi waszej, dusz wa-
szych szuka bd, z rki * kadej bestyi

szuka jej bd; take z rki czowie-
czej , z rki kadego brata jego bd
szuka duszy czowieczej. *2Moj.2i,28.

6. Kto * woleje krew czowiecz, przez

czowieka krew jego wylana bdzie; bo

na wyobraenie Boe uczynion jest czo-
^jgjj *Mat.26,52. Objaw.13,10.

7. A wy rozradzajcie si, i rozmna-

ajcie si, rozpadzajcie si na ziemi, i

mnócie si na niej.

II. 8. Tedy rzek Bóg do Noego, i do

synów jego z nim, mówic:
9.AJa, otoJa stanowi przymierze moje

z wami. i z nasieniem waszem po was.

10. I z kad dusz ywic, która

jest z wami; w ptastwie, w bydle, i w
kadem zwierzciu ziemi, które s z

wami, ze wszystkich, co wyszy z kora-

bia, a do kadego zwierzcia na ziemi.

11. I postanowi * przymierze moje z

wami; a nie bdzie zatracone wicej
wszelkie ciao wodami potopu; i nie b-
dzie wicej potop na skaenie ziemi.

*Izaj.54,9.

12. Tedy rzek Bóg: To jest znak

przymierza, który Ja dawam midzymn
i midzy wami, i midzy kad dusz
ywic, która jest z wami, w rodzaje

wieczne.

13. uk mój pooyem na oboku,
który bdzie na znak przymierza midzy
m^n. i midzy ziemi.

14. I stanie si. gdy wzbudz ciemny

obok nad ziemi, a ukae si uk na

oboku :

15. e wspomn na przymierze moje,

które jest midzy mn i midzy wami, i

midzy kad dusz ywic w kadem
ciele ; i nie bd wicej wody na potop,

ku wytraceniu wszelkiego ciaa.

16. Bdzie tedy uk on na oboku, i

wejrz na, abym wspomnia na przy-

mierz«5 wieczne, midzy Bogiem i midzy
wszelk dusz ywic w kadem ciele,

które jest na ziemi.

17. Zatm rzek Bóg do Noego: Tenci

jest znak })rzymi(^rza, którem postanowi

midzy mn, i midzy wszelkim ciaem,

które jest na ziemi.

18. A byli synowie Noego, którzy

wyszli z korabia, Sem, i Cham, i Jafet;

a Cham jest ojcem Chanaan.

19. Ci trzj s synowie Noego, przez

które si * napenia ludem wszystka

ziemia. *imoj.io,32.

III. 20. Tedy Noe pocz uprawia
ziemi, i nasadzi winnic.

21. Potem pi wino; a upiwszy si,

odkry si w namiecie swoim.

22. A ujrzawszy Cham, ojciec Cha-
naanów, nago ojca swego, oznajmi
to dwom braciom swoim na dworze.

23. Tedy wziwszy Sem i Jafet szat,

a woywszy j oba na ramiona swe, szli

wspak, i zakryli nago ojca swego; a

oblicza ich odwrócone byy, e nagoci
ojca swego nie widzieli.

24. A ocuciwszy si Noe z wina swego,

gdy si dowiedzia, co mu uczyni syn

jego modszy, rzek:

25. Przeklty Chanaan, sug sug
braci swojej bdzie.

26. Rzek te: Bogosawiony Pan
Bóg Semów, a niech bdzie Chanaan
sug ich.

27. Niech rozszerzy Bóg Jafeta , i

niech mieszka w namieciech Semowych,
a niech bdzie Chanaan sug ich.

28. I y Noe po potopie trzy sta lat,

i pidziesit lat.
'

lY. 29. I byo wszystkich dni Noego,

dziewi set lat, i pidziesit lat, i umar.

ROZDZIA X.

I. Rozrodzenie synów Noego 1. II. Jafeta 2— 6.

III. Chama 6—20. IV. Sema; i mieszkanie ichpo rónych
krajach wiata 21—32.

le s rodzaje synów Noego, Sema,
Chama i Jafeta, którym si narodzio

synów po potopie.

II. 2. Synowie Jafetowi: * Gomer, i

Magog, i Madai, i Jawan, i Tubal, i Me-
sech, i Tyras. ^iKron.i.r,.

3. A synowie Gomerowi: Aschenaz, i

Ryfat, i Togorma.
4. A synowie Jawanowi: Elisa, i Tarsis,

Cytym, i Dodanim.
5. Od tych rozdzielone s wyspy na-
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rodów po swych ziemiach ; kady wedug
jzyka swego, i wedug pokolenia swego,

w narodziech swoich.

III. 6. A synowie Chamowi: * Chus,

i Micraim, i Put. i Chanaan. *iKron.i,8.

7. Synowie za Chusowi: Seba, i He-
wila, i Sabta, i Kegma. i Sabtacha. A
synowie Regmy: Seba i Dedan.

8. A Chus spodzi Xemroda , który

pocz by monym na ziemi.

9. Ten by monym myliwcem przed

obliczem Paskiem: przeto si mówi:
Jako N-emrod mony myliwiec przed

Panem.
10. A pocztek królestwa jego * by

Babel, iErech. i Achad, iChalne w ziemi

Senaar.
'

*imoj.ii,9.

11. Z tej ziemi wyszed Assur, i zbu-

dowa Niniwe. i Eechobot miasto, i Chale.

12. Take Resen. midzy Niniwe i

midzy Chale ; to miasto jest wielkie.

13. Micraim te spodzi Ludyma. i

Hananima, i Laubima. i Xeftuhyma.
14. I Patrusyma. i Chasluchyma. (z

których poszli Filistynowie,) i Kaoryma.
15. Chanaan te spodzi Sydona pier-

worodnego swego, i Heta.

16. I Jebusa. i Amorra. i Gergesa.

17. I Hewa, i Archa, i Syma.
18. I Arada. i Samara, i Chamata.

zkd si potem rozrodziy domy Chana-
nejczyków.

19. A granice Chananejskie byy od

Sydonu idc do Gerary. a do Gazy. a
wnijdziesz do Sodomy i Gomorry, i Ada-
my, i Seboima, a do Lazy.

20. Ci s synowie Chamowi w fami-

lijach swych, w jzykach swych, w zie-

miach swych, w narodziech swych.

lY. 21. A Semowi. ojcu wszystkich

synów Heberowych. bratu Jafeta star-

szego, urodziii si synowie.

22. Synowie Semowi : Elam * i Assur.

i Arfachsad. i Lud. i Aram. "iKron.i,i7.

23. Synowie za Aramowi: Hus, i Hul,

i Geter, i Mesech.

24. Arfachsad za spodzi Selecha, a

Selech spodzi Hebera.

25. A Heberowi urodzili si dwa sy-

nowie-: imi jednemu Faleg, i za dni

jego rozdzielona jest ziemia; a imi brata
jego Jektan.

26. Jekran te spodzi Elmodada. i

Salefa. i Hasarmota, i Jarecha.

27. I Adorama, i Uala, i Dekla.
2S. I Hebala, i Abymaela, i Sebaja.

29. I Ofira, i Hewila, i Jobaba; ci

wszyscy s synowie Jektanowi.

30. A byo mieszkanie ich od Mescha
idc. do góry Sefar na wschód soca.

31. Ci s synowie Semowi w domach
swych, w jzykach swych, w ziemiach
swych, w narodziech swych.

32. Teó s domy synów Noego, we-
dug pokolenia ich , i w narodziech ich,

i od nich rozdzielone s * narody na
ziemi po potopie. *imoj.9,i9.

ROZDZIA XL
I. Potomstwo Noego, gdy Babel wie budowao 1

—

i.

U. Bóg im jzyki pomiesza 5—7. HI. I po wiecie je
rozproszy 8. 9. IV. Rodzaj Sema a do Abrama 10—30.
"V. Droga Tarego z Abramem z Ur Clialdcjskiego do
ziemi Cliananejskiej 31. VI. mier Tarego 32.

A. bya wszystka ziemia jednego jzyka,
i jednej mowy.

2. I stao si, gdy wyszli od wschodu
soca, znaleli równin w ziemi Senaar.

i mieszkali tam.

3. I rzek jeden do drugiego : Nue
naczymy cegy i wypabny j ogniem :

i mieli ceg miasto kamienia, a glin
iowat mieli miasto wapna.

4. Potem rzekli: Xue, zbudujmy
sobie miasto i wie, którejby wierzch

dosiga do nieba, a uczymy sobie imi;
bymy si snaó nie rozproszyli po obli-

czu wszystkiej ziemi.

II. 5. Tedy Pan zstpi, aby oglda
miasto ono, i wie, któr budowali sy-

nowie ludzcy.

6. I rzek Pan: Oto lud jeden, i jzyk
jeden tych wszystkich : a to jest zacz-
cie dziea ich, a teraz nie zabroni im nikt

wszystkiego, co zamylili uczyni.

7. Przeto zstpmy, a pomieszajmy
tam jzyk ich, aby jeden drugiego jzy-
ka nie zrozumia.

III. 8. A tak * rozproszy je Pan stam-
td po obliczu wszystkiej ziemi; i prze-

stali budowa miasta onego. *ómoj.32.8.

9. Przeto nazwa imi jego Babel ;

i tam pomiesza Pan jzyk wszystkiej

ziemi; i stamtd rozproszy je Pan po
obliczu wszystkiej ziemi.

lY. 10. Te s rodzaje Semowe : Sem
gdy mia sto lat, * spodzi Arfachsada
we dwa lata po potopie. ^iKron.1,17.

11. I y Sem po spodzeniu Arfach-
sada pi set lat, i spodzi syny i córki.

12. Arfachsad te y trzydzieci i

pi lat, i spodzi Selecha.
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V^. I y Arfachsjul po spodzeniu

Seleelia cztery sta lut, i trzy lata, i spo-
dzi syiiy i córki.

14. Sclccli za y trzydzieci lat, i

spodzi H(^hera;

If). I y Selecli po spodzeniu He-
bera cztery sta lat, i trzy lata, i spodzi
syny i córki.

16. I y Hel)er trzydzieci lat i czte-

ry, i spodzi * Pelega. *iKion.i,2r,.

17. y t Heber po spodzeniu Pe-
lega, cztery sta lat, i trzydzieci lat, i

spodzi syny i córki.

18. y tó Peleg trzydzieci lat, i

spodzi Kehu.
19. I y Peleg po spodzeniu Kehu

dwiecie lat, i dziewi lat, i spodzi
syny i córki.

20. Take Kehu y trzydzieci lat , i

dwa, i spodzi Saruga.

21. I y Kehu po spodzeniu Saruga

dwiecie lat, i siedm lat, i spodzi syny

i córki.

22. Sarug za y trzydzieci lat, i

spodzi Nachora.

23. I y Sarug po spodzeniu Nacho-
ra dwiecie lat, i spodzi syny i córki.

24. Take Nachor y dwadziecia i

dziewi lat, i spodzi Tarego.

25. 1y Nachor po spodzeniu Tarego

sto lat i dziewitnacie lat, i spodzi
syny i córki.

26. I y Tare siedmdziesit lat, i

spodzi Abrama, Nachora i Harana.

27. A te s * rodzaje Tarego : Tare

spodzi Abrama, Nachora, i Harana.

Haran za spodzi Lota.
* ^^^•^'^^^- ^ Ki«n.i,26.

28. 1 umar Haran przed obliczem Ta-

rego ojca swego, w ziemi narodzenia

swego, w Ur Chaldejskiem.

29. I pojli Abram i Nachor sobie o-
ny: imi ony Abramowej byo Saraj,

a imi ony Nachorowej Melcha, córka

Harana, ojca Melchy, i ojca Jeschy.

30. A bya Saraj niepodna, i nie miaa
dziatek.

V. 31. Wzi tedy Tare * Abrama
syna swego, i Lota syna Haranowego,

wnuka swego, i Saraj niewiast swoje,

on Abrama syna swego ; i wyszli spou
z Ur Chaldejskiego, aby szli do ziemi

Chananejskiej; a przyszli a do Haranu,

i mieszkali tam. *Jo^.24,2. Neh.9,7. Dzie.7,4.

VI. 32. I byo dni Tarego dwiecie

lat, i pi lat; i umar Tare w Haranie.

y.KOZDZIA XII.
1. Aiiiiin irn lozkii/aiiio Paskifi z ojczyzny wyszed-

szy , dt) ziftni ('liaiiiiiiu pizysztnU 1—»». [I. l{óg mu
j , i potomstwu jo|,'<» obii'cat 7— 9. Ul, Tone przed
tjodfm uchodzi do K^ciptu 10

—

l'ó. IV. Gdzie rau Saiai
wzi(;to i przywrócono IJ— i!0.

i rzek Pan do Abrama: * Wynijd z

ziemi tw6j, i od rodziny twojój, i z domu
ojca twego, do ziemi, któr poka.

" Dzic.7,a. yd. 11,8.

2. A uczyni ci w naród wielki, i

bd bogosawi, i uwielbi imi twoje,

i bdziesz bogosawiestwem.
3. I bd bogosawi bogosawicym

tobie ; a przeklinajce ci przeklinabd
;

i Ijd bogosawione w tobie wszystkie

narody * ziemi. *imoj.i8,i8. r.22,18. r.28,14.

Dzic..3,2.ó. Gal. 3,8. Zyd.11,18.

4. Tedy wyszed Abram, jako mu
rozkaza Pan. Poszed t z nim i Lot.

A byo Abramowi siedmdziesit lat ipi
lat, gdy wyszed z Haran.

5. Wzi te Abram Saraj on swo-

je, i Lota syna brata swego, i wszystk
sw majtno, której nabyli, i dusze,

których nabyli w Haranie, i wyszli, aby
szli do ziemi * Chananejskiej ; i przyszli

do ziemi Chananejskiej. *imoj.i3,i5.

6. Tedy przeszed Abram ziemi on
a do miejsca Sychem, i a do równiny

Morech; a Chananejczyk na ten czas by
w onej ziemi.

II. 7. I ukaza si Pan * AbramoAvi,

i rzek : Nasieniu twemu dam ziemi t
;

i zbudowa tam otarz Panu , który mu
Sie ukaza *1Moj.13,15. r.l5,18.r.28,4.5Moj.34,4.

8. A przeszed stamtd do góry na
wschód Betela, i rozbi tam namiot

swój , majc Betel od zachodu , a Haj

od wschodu ; i zbudowa tam otarz Pa-

nu, i wzywa imienia Paskiego.

9. Potem ruszy si, Abram idc, i

cignc ku poudniu. '
,

III. 10. A by gód w ziemi onej
;

przeto zstpi Abram do Egiptu, aby tam
by gociem do czasu, ciki bowiem by
gód w ziemi.

11. I stao si, gdy ju blisko by, aby
wszed do Egiptu, rzek do Sarai, ony
swej : Oto teraz wiem , e niewiasta

pikna na wejrzeniu.

12. I stanie si, e gdy ci obacz
Egipczanie, rzek: Zona to jego; i zabij
mi a ciebie* ywo zostawi.

13. Mów, prosz, e jest siostr moj,
aby mi dobrze byo dla ciebie , i ywa
zostaa dla ciebie dusza * moja.

*1 Moj. 20,12. r.26,7.



1 MojzESZOTVT 12. 13. 14. 11

IV. 14. I stao si. gdy wszed Abram ! pi-zed obliczem twojem? odcz si pro-

do Egiptu, ujrzeli Egipczanie niewiast

ou. i bya bardzo pikn.
i 5. Widzieli j te ksita Farao-

nowe, i chwalili j przed nim : i wzito

one niewiast do domu Faraonowego.

ze odemnie: jeli w lew pójdziesz, ja

pójd w praw, a jeli ty w praw, ja

si udam w lew.
10. Tedy podniósszy Lot oczy swe,

obaczy wszystk równin nad Jordanem,

16. Który Abramowi dobrze czyni ; i wszystka wilgotna bya przedtem, ni
dla niej : i mia Abram owce. i woy. i

osy i sugi, i suebnice, i olice, i wiel-

bdy.
if. Ale uderzy Pan Faraona plaga-

zatraci Pan Sodom i Gomorr. jako

sad Paski, i jako ziemia Egipska, idc
do Z o ar.

11. I obra sobie Lot wszvstke one

mi wielkiemi. i dom jego dla Sarai. ony równin nad Jordanem . i odszed Lot

Abramowej.
18. Przeto wezwa Farao Abrama. i

rzek: Cóe mi to uczyni? czemu mi
nie oznajmi, e to ona twoja?

19. Przecze powiedzia, siostra to

moja? i wziem j sobie za on : a teraz,

oto ona twoja, wemije j. a id.

20. I przykaza o nim Farao mom,
i pucili go wolno i on jego, i wszystko,

co byo jego.

ROZDZIA Xin.
I. Abram z Lotem wróci si z Egiptu, do ziemi Chz-

nanejskiej 1—8. II. Dla ^eloci byda rozeszli sie na
miejsca róne 9—13. Ul. Bóg znowu Abramowi ziemie

i rozmnoenie potomstwa obiecuje 14—18.

A tak wyszed Abram z Egiptu, on i

ona jego. i wszystko co mia. i Lot z

nim. ku poudniowi.

2. A Abram by bardzo bogaty w Ity-

do. w srebro, i w zoto.

3. I szed gocicami swemi. od po-

udnia, i a do Betel, a do onego

miejsca, gdzie przedtem by namiot jego.

midzy Betel i midzy Haj.

4. bo miejsca " onego otarza, któiy

tam by przedtem uczyni: i wzywa tam
Abram imienia Paskiego. "iMoj.12.8.

5. Take Lot, który ctiodzi z Abra-
mem. mia owce. i woy i namioty.

6. I nie " moga ich znie ona zie-

mia, eby spoem mieszkali, albowiem y
bya majtno ich wielka, tak. e nie- 1 stao si za dni Amrafela, ki'ola Se-

mogli mieszka pospou. -iMoj.36.7. '

naarskiego. Aiyjocha ki-óla EUasarskie-

7. I wszcz si poswarek midzy '

go. Choel<3rlahomera ki-óla Elamskiego i

pasterzami ti'zody Abramowej. i midzy i Tydala króla Goimskiego :

pasterzami trzody Lotowej. Chananej- ! 2. e podnieli wojn przeciw Bo-
czyk i Ferezejczyk mieszka na onczas'rowi ki'olowi Sodomskiemu. i przeciw

w ziemi.
;
Bersie królowi Gomorskiemu. i Senaa-

8. Ezek tedy Abram do Lota : Niech
j
bowi ki*ólowi Adamackiemu. i Semebe-

prosz nie bdzie swaru midzy mn i
' rowi ki'olowi Seboimskiemu . i ki'olowi

midzy tob. take midzy pasterzami , Belamskiemu. to jest Zoarskiemu.
moimi i midzy pasterzami twoimi, po- ! 3. Wszyscy ci zcia^nli si w doKn
niewaemy bracia. Syddym. ta jest teraz morzem sonem.

II. 9. Iza nie wszystka ziemia jest 4. Bo ci dwanacie lat suyli Chodor-

ku wschodu soca, i rozczyli si bra-

cia jeden od di'ugiego.

12. Abram mieszka w ziemi Chana-

nejskiej . a Lot mieszka w miejscach

onej równiny, i rozbi namiot a do So-

domy.
13. Ale ludzie w Sodomie byli " li i

wielcv grzesznicy przed Panem.
^Ezecli.16.49.

III. 14. I rzek Pan do Abrama . po-

tem crdv sie odczy Lot od niecro : Pod-

nie teraz oczy swe, a spojrzyj z miej-

sca, na któreme teraz na pónocy, i na
poudnie, i na wschód, i na zachód soca.

15. "Wszystk bowiem ziemi, któr ty

widzisz. " dam tobie, i nasieniu twemu a
na wieki. "i Moj. 12.7. r.is.10. r.26.4. 5 Moj. 34.4.

16. A rozmno nasienie twoje jako

proch ziemi: bo jeli kto bdzie móg
zuczy proch ziemi, tedy i nasienie twoje

zliczone bdzie.

17. Wstae. zchód t ziemi w du
i w szerz, bo j tobie dam.

18. Ruszywszy si tedy z namiotem
Abram . przyszed i mieszka w równi-

nach Mamre. które s w Hebron i zbu-

dowa tam otarz Panu.

ROZDZIA XIV.
I. Abram Lota pojmanego wyswobodzi 1—13. U. Mel-

cbisedek mu bogosawi, któremu Abram dziesicin od-

daje 19—24.



12 GENERIS 14. 15.

lahoinorowi, a trzynastego roku odstpili

od niego.

5. A tak roku czternastego wycign
Chodorlalionier z królnii, którzy z nim
byli, i porazi! Kafaiiny w Astarot Karnai-

mie, i Zuzyniy w Haniie, i Kinimy w Sa-

wie Karyjataini.

6. Take Cliorajczyki na górze ich

Seir, a do równiny Paran, która jest

przy puszczy.

7. Pot<5m si wrócili, i przycignli do

En Myspat, która jest Kades, i wybili

wszystk krain Amalekitów; take tó
Amorrejczyka mieszkajcego w Hase-
sontamar.

8. Tedy wycign król Sodomski, i

król Gomorski, i król Adamacki , i król

Zeboimski, i król Belamski, to jest Zo-

arski, i uszykowali si ku bitwie prze-

ciwko im w dolinie Syddym.
9. Przeciwko Chodorlahomerowi kró-

lowi Elamskiemu, i Tydalowi królowi

Goimskiemn, i Amrafelowi królowi Se-

naarskiemii, i Aryjochowi królowi Ella-

sarskiemu, czterech królów, przeciw

piciu.

10. A w onej dolinie Syddym, byo
wiele studzien iowatych; i zuciekali król

Sodomski i Gomorski, a polegli tam, a

którzy zostali, na gór uciekli.

11. A zabrawszy wszystk majtno
Sodomsk, i Gomorsk, i wszystk y-
wno ich, odcignli.

12. Zabrali te Lota synowca Abra-
mowego, i majtno jego, i poszli ; bo

on mieszka w Sodomie.

13. I przyszed jeden, który uszed, i

oznajmi to Abramowi Hebrejczykowi,

który mieszka w równinach Mamrego
Amorrejczyka, brata Eschola, i brata

Anera; ci bowiem uczynili byli przy-

mierze z Abramem.
14. A usyszawszy Abram, i by poj-

many brat jego, wyprawi wiczonych
sug swoich zrodzonych w domu swym,
trzy sta i omnacie, i goni je a do Dan.

15. I rozdzieliwszy si przypad na
nie w nocy, sam i sudzy jego, i porazi
je ; i goni je a do Hoby, która ley po
lewej stronie Damaszku.

16. I odebra nazad wszystk maj-
tno, take i Lota brata swego z maj-
tnoci jego wróci, take i niewiasty, i lud.

17. Tedy wyszed król Sodomski prze-

ciw niemu
,
gdy si wraca od poraki

Chodorlahomera, i królów, którzy z nim

l)yli na dolinie Saw, która jest dolin
królewsk.

IS. A Melchisedek, król * Salemski,

wyniós chleb i wino; a ten by kapa-
nem Boga najwyszego. ^zyd.7,2.

II. 11). I bogosawi mu, a rzek: Bo-
gosawiony Abram od Boga najwysze-

go, dzierawcy nieba i ziemi.

20. I bogosawiony Bóg najwyszy,
który poda nieprzyjacioy twe w rk
twoje; i da mu Abram dziesicin ze

wszystkiego.

21. Zatem rzek król Sodomski do

Abrama: Daj mi ludzie, a majtno
pobierz sobie.

22. Tedy rzek Abram królowi Sodom-
skiemu : Podniosem rk sw ku Panu
Bogu najwyszemu, dzierawcy nieba i

ziemi
;

^

23. e i najmniejszej nitki ani rzemy-

czka obuwia nie wezm ze wszystkiego,

co twego jest; eby nie rzek: Jam zbo-

gaci Abrama.
24. Okrom tego, co strawili sudzy, i

okrom dziau mów, którzy chodzili

zemn, Anera, Eschola, i Mamrego ; ci

niech wezm dzia swój.

EOZDZIALXV.
I. Bóg Abramowi obron, potomstwo, i ziemi Chananej-

sk znowu obiecuje 1—5. II. A on wierzc Bogu stawa
si usprawiedliwionym 6—11. III. Temu Bóg przepo-
wiada o przyszej potomstwa jego niewoli 12—13. IV. I

tego z niej wyswobodzeniu 14—21.

Jto tem wszystkiem stao si sowo Pa-
skie do Abrama w widzeniu, mówic:
Nie bój si Abramie, jam tarcz twoj,
i nagrod twoj obfit wielce.

2. I rzek Abram : Panie Boe, có mi
dasz? gdy ja zchodz bez dziatek, a

sprawc domu mego jest ten Dama-
szczeski Eliezer.

3. I mówi Abram : Oto mi nie da
potomka, ale oto suga domu mego dzie-

dzicem moim bdzie.

4. A oto sowo Paskie stao si do

niego, mówic: Nie bdzie ten dziedzi-

cem twoim ; lecz który wynijdzie z ywota
twego, ten bdzie dziedzicem twoim.

5. 1 wywiód go na dwór, i rzek: Spoj-

rzyj teraz ku niebu, a * zlicz gwiazdy,

bdzieszli je móg zliczy ; i rzek mu :

Tak bdzie nasienie twoje. .

*
*5Moj.lO,22. Kzym.4,18.

II. 6. Uwierzy tedy Panu, i poczytano

mu to ku * sprawiedliwoci.
*Kzym.4,3. Galat.3,6. Jakób.2,23.

7. I rzek do niego : Ja Pan, którym
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ci wywiód z Ur Chaldejskiego, abym
ci da ziemi t w osiado.

8. Zatem rzek Abram: * Panie Boe,
po czme poznam, i j odziedzicz ?

*Sd.6,36.37.

9. I odpowiedzia mu: Wemij mi ja-

owic trzecioletni, i koz trzecioletni,

i barana trzecioletniego, i sinogarlic, i

gobitko.
10. AVzi tedy wszystko to ^ i rozci

na poy; a jedne cz pooy przeciw

drugiej, ale ptaków nie rozcina.
* Jerem. 34.18.

11. Tedy si zleciao ptastwo do onych

cierwów, i odgania je Abram.
III. 12. I stao si, gdy soce zacho-

dzio, e przypad twardy sen na Abra-

ma. a oto strach i ciemno wielka

przypada na.
13. I rzek Pan do Abrama: Wiedz

wiedzc, i gociem bdzie * nasienie

twoje w ziemi cudzej, i podbij je w nie-

wol, i utrapi je przez cztery sta lat.

=^2MoJ.12,40. Dzie.7.6.

IV. 14. A wszake naród on. któremu
suy bd, ja sdzi bd; a potem
wynijd stamtd z majtnoci wielk.

15. Ale ty pójdziesz do ojców twoich

w pokoju ; i pogrzebion bdziesz w sta-

roci dobrej.

16. A w czwartem * pokoleniu tu si
wróc; bo jeszcze niewypenia si nie-

prawo Amorrejczyka a do tego czasu.
^2 Moj. 12,40.

17. I stao si, gdy zaszo soce, a

ciemno bya, a oto ukaza si piec

kurzcy si, i pochodnia ognista, która

przechodzia midzy onemi podziay.

18. Onego dnia uczyni Pan z Abra-

mem przymierze, mówic : Nasieniu twe-

mu * dam t ziemi, od rzeki Egipskiej,

a do rzeki wielkiej, rzeki Eufrates.
*lMoj.l2.7. r.13.15. r.26.4.

ó Moj. 34.4. lKról.4.21. 2Kron.9,26.

19. Kenejczyka. i Kenezejczyka, i

Kadmonejczyka.
20. I Hettejczyka, i Ferezejczyka, i

Rafaimczyka.

21. I Amorrejczyka. i Chananejczyka,

i Gergezejczyka. i Jebuzejczyka.

ROZDZIA XVI.
I. Sraj dala dziewk Abiamowi, aby z niej potomstwo

miaa 1—3. U. Która gdy sobie lekce powaya pani 4—5.

HI. Bya od niej tarana ; zaczem ucieka 6. IV. Anio si
jej kaza wi-óci do pani 7—14. V. Porodzia IsmaclalS—16.

fearaj tedy, ona Abramowa, nie rodzia
mu; ale miaa sug Egipczank. której

imi byo Agar.

2. I rzeka Saraj do Abrama: Oto te-

raz zamkn mi Pan. abym nie rodzia
;

wnijd. prosz, do suebnicy mojej, azali

wdy z niej bd miaa dziatki; i usu-
cha Abram gosu Sarai.

3. I wzia Saraj , ona Abramowa,
Agar Egipczank. suebnic swoje, po
dziesiciu latach, jako pocz Abram mie-

szka w ziemi Chananejskiej ; i daa j
Abramowi mowi swemu za on.

II. 4. Tedy wszed do Agary, i po-

cza; a widzc, e pocza, wzgardzon
bya pani jej w oczu jej.

5. I rzeka Saraj do Abrama: Ki*zy-

wdy mojej ty winien
;
jamci daa su-

ebnic moje na ono twoje; ale ona,

widzc e pocza, wzgardzia mi w
oczach swych ; niech rozsdzi Pan mi-
dzy mn i midzy tob.

III. 6. I rzek Abram do Sarai: Oto
suebnica twoja w rkach twoich, czy z

ni co si zda najlepszego; i trapia j
Saraj. i ucieka od oblicza jej.

IV. 7. I znalaz j xlnio Paski u
róda wód na puszczy, nad ródem,
przy drodze Sur.

8. I rzek: Agaro. suebnico Sarai.

zkd idziesz? i dokd idziesz? a ona
odpowiedziaa: Od oblicza Sarai, pani

swej, ja uciekam.

- 9. Rzek jej Anio Paski : Wró si
do pani swej. a ukorz si pod rce jej.

10. Rzek jej za Anio Paski: Mno-c rozmno nasienie twoje, i nie b-
dzie mogo by zliczone przez mnóstwo.

11. Potem jej rzek Anio Paski:
Oto ty pocza, i porodzisz syna. a na-

zowiesz imi jego Ismael; bo usysza
Pan utrapienie twoje.

12. Ten bdzie srogim czowiekiem:
rka jego przeciwko wszystkim . a rka
wszystkich przeciwko jemu : a przed obli-

czem wszystkiej braci swej mieszka
bdzie.

13. I nazwaa imi Pana. który mówi
do niej : Ty Bóg widzcy mi : rzeka
bowiem : Izalim tu nie widziaa tyu wi-

dzcego mi ?

14. Przeto nazwaa studni * on stu-

dni ywicego, widzcego mi: a ta
jest midzy Kades, i midzy Barad.

' =^1 Moj. 21.62. r.25,11.

V. 15. I urodzia * Agar Abramowi
syna. i nazwa Abram imi syna swego,

któreso urodzia A^ar, Ismael. *Gai.4.22.
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16. A Al)ram mia oAm(lzi(\sint lat, i

sze lat, gdy mu urodzia Agar Ismacla.

ROZDZIA XVII.
I. Hójj pr/ymitMZO z Abiiiiuoni stanowi 1—1. II. Alira-

iaiiiom i^o nazywa T)— i). III. ()l)r/,o/.anit! na znak pizy-

miorza rozkaznjo 10—IL IV. I obiecuje luu syna z Sary,

iiuioniem Izaaka If)—27.

i gdy ju byo Abramowi dziewi(jdzie-

sit lat i dziowi lat, ukaza * si Pan
Abraniowi, i rzok do niogo: Jam jest

Bóg Wszoclimogoy ; chod przód obli-

czom mojóm, abd doskonay. ' imoji^'^.

2. A uczyni przymierze moje, mi-
dzy mn i midzy tob, i rozmno ci
bardzo olificio.

3. Tedy upad Abram na oblicze swoje,

i rzok do niego Bóg, mówic :

4. Jam jest, oto stanowi przymierze

moje z tob, i bdziesz ojcem wielu na-

rodów.

IL 5. I nie bdzie zwane dalej imi
twoje Abram; ale bdzie imi twoje

Abraham; albowiem * ojcem wielu na-

rodów postanowiem ci. *Rzym.4,i7.

6. A rozmno ci bardzo, i rozkrzewi

ci w narody, i królowie z ciebie wynijd.

7. I utwierdz przymierze moje mi-
dzy mn, i midzy tob, i midzy nasie-

niem twojem po tobie, wjiarodziech ich

umow wieczn ; ebym ci by Bogiem i

nasieniu twemu po tobie.

8. Dam te tobie, i nasieniu twemu
po tobie ziemi, w której teraz jeste

gociem; wszystk ziemi Chananejsk
w osiadoó wieczn, i bd Bogiem ich.

9. Nad to rzek Bóg Abrahamowi: Ty
te przymierza mego przestrzega b-
dziesz, ty i nasienie twoje po tobie, w
iiarodziech swoich.

III. 10. A to jest przymierze moje,

które zachowywa bdziecie, midzy
mn, i midzy wami, i midzy nasieniem

twojem po tobie, aby by obrzezany mi-
dzy wami kady mczyzna.

11. Obrzeecie tedy ciao nieobrzeski

waszej ; a * to bdzie znakiem przymierza

midzy mn, i midzy wami.
*Dzie.7,8. Kzym.4,11.

12. Syn * omiu dni, bdzie obrzezany

midzy wami kady mczyzna w naro-

dziech waszych, tak doma narodzony,

jako i kupiony za pienidze, odjakiego-

kolwiek cudzoziemca, któryby nie by z

nasienia twego. *3Moj.i2,3. imoj.-2i,4. uk:2,2i.

13. Koniecznie obrzezany bdzie, uro-

dzony w domu twoim, i kupiony za pie-

nidze twoj<'; a ))odzi(^ przymierze moje

na ('i«'lo waszm, na przymierze wi<'('zne.

14. A nie o])rzozany mczyzna, któ-

rogol)y nie byo obrzezano cia/o nieoirzo-

skijogo, bdzie wytracona dusza ona z

ludu swego; albowiem zgwaci przy-

mierze moje.

IV. 15. Potm rzok Bóg do Al)ra-

hama: Sarai, ony twojj, nie bdziesz

zwa imienia jj Saraj, ale Sara bdzie
imijj.
16. I bd jj })ogosawi. a dam ci

z niej syna; bd jej bogosawi, i b-
dzie rozmnoona w narody, a królowie

narodów z niej wynijd.
17. Tedy Abraham pad na oblicze

swoje, i rozmia si, a mówi w sercu

swem: Za czowiekowi stoletniemu

urodzi si syn? i aza Sara w dziewi-

ciudziesit lat porodzi ?

18. I rzek Abraham do Boga: O by
tylko Ismaely przed obliczem twojem !

19. I rzek Bóg :
* Zaiste, Sara, ona

twoja, urodzi tobie syna, i nazowiesz imi
jego Izaak; i utwierdz przymierze moje
z nim, umow wieczn, i z nasieniem jego

"DO nim '^^IMoj.lS.lO. r.21,2. Rzym.9,i).

20. O Ismaela te wysuchaem ci;
oto, bogosawiem mu, i rozrodz go,

i rozmno go bardzo wielce. Dwanacie
ksit spodzi, i rozkrzewi go w naród

wielki.

21. Ale przymierze moje utwierdz z

Izaakiem, którego tobie urodzi Sara , o

tym czasie w roku drugim.

22. A przestawszy mówi z nim,

odszed Bóg od Abrahama.
23. Tedy wzi Abraham Ismaela, syna

swego, i wszystkie urodzone w domu
swym, i wszystkie kupione za pienidze,

kadego mczyzn, zmów domu Abra-
hamow^ego, i obrzeza ciao nieobrzeski

ich, onegoto dnia, jako mówi z nim Bóg.

24. A Abrahamowi byo dziewidzie-
sit lat i dziewi, gdy obrzezane byo
ciao nieobrzeski jego.

25. A Ismaelowi synowi jego byo
trzynacie lat, gdy obrzezane byo ciao
nieobrzeski jego.

26. Tego dnia obrzezany jest Abra-
ham, i Ismael, syn jego.

27. I wszyscy mowie domu jego,

urodzeni w domu, i kupieni za pienidze
od cudzoziemców, obrzezam sa z nim.
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EODZIA XVIIL
I. Pan si ukaza Abrahamowi tt postaci trzech Anio-

ów : które Abraham wdzicznie przyjmuje 1—8. II. Bóg
obietnic sw o urodzeniu Izaaka powtarza 9—19. III. Ka-
i-anie Sodomy i Goraorry przepowiada 20—22. I\. A
Abraham za Sodomczyki si modli 23—33.

X otem ukaza mu si Pan w równinie

Mamre. a on siedzia we drzwiacli na-

miotu swego, gdy by najgortszy dzie.

2. A podniósszy oczy swe. * obaczy.

a oto trzej mowie stanli przeciw nie-

mu ; i ujrzawszy je. wybiea przeciwko

nim ze drzwi namiotu, i pokoni si do

ziemi.
lMoj.19.1.

3. I rzek : Panie mój. "^ jelim teraz

znalaz ask w oczach twoich, nie mijaj,

prosz, sugi swego. -zyd.13,2.

4. Przynios troch wody. a umyjecie

nogi wasze, i odpoczniecie pod drzewem.

5. I przynios ks chleba, e posilicie

serce wasze: potem odejdziecie, dla te-

gocie bowiem przyszli do mnie sugi
swego. Tedy rzekli: Tak uczy, jako
powiedzia.

6. I pospieszy si Abraham do na-

miotu do Sary. i rzek : Spiesz si : roz-

czy trzy miarki mki wiatej, a uczy
podpomyków.

7. Abraham za szed do trzody, iwzi
ciel mode i wyborne, i da je sudze,

który si pospieszy, i nagotowa je.

8. "Wzi te masa i mleka, i ciel.

które by nagotowa. i postawi przed

nie, a sam sta przy nich pod drzewem:
i jedli.

II. 9. I rzekli do niego: Gdzie jest

Sara. ona twoja? a on odpowiedzia:

Oto jest w namiocie.

10. Tedy rzek Pan :
" "Wróc si pe-

wnie do ciebie o tyme czasie w rok. a

oto, bdzie miaa syna Sara. ona twoja :

a Sara suchaa u drzwi namiotu, które

byy za nim. "iMoj.17.19. r.21.2. Kzym.9,9.

11. A Abraham i Sara byli starzy, i

zeszli w leciech : i przestao byo bywa
Sarze wedug zwyczaju niewiast.

12. 1 rozmiaa si Sara sama w sobie.

mówic : Gdym si " zstarzaa. rozkoszy

zaywa bd ; i pan mój zstarza si.
^iPiotr.3.6.

13. Zatem rzek Pan do Abrahama :

Czemu si rozmiaa Sara. mówic: Za
prawdziwie porodz, gdym si zstarzaa ?

Izali jest co trudnego u Pana?
14. O tyme czasie wi*óc si do cie-

bie roku przyszego, a Sara bdzie miaa
^yna.

15. I zaprzaa si Sara. mówic: Nie

miaam si; bo si baa. A Pan rzek:

Nie mów tak: bo si miaa.
16. Potem wstali stamtd mowie

oni. i obrócili si ku Sodomie ; a Abra-
ham szed z nimi wyprowadzajc je.

17. Tedy rzek Pan: Izali ja zataj

przed Abrahamem, co mam uczyni ?

18. Poniewa Abraham pewnie roz-

mnoon bdzie w lud wielki i mony, a

w nim Itd ' ubogosawione wszystkie

narody ziemi.
'*lMoj.l2,3. r.22.17. r.26.4. Dzie.3,25. Galat.3,8.

19. Znam go liowiem : przeto przy-

kae synom swoim, i domowi swemu po

sobie, aby strzegli drogi Paskiej, i czy-

nili sprawiedliwo i sd; aby przywiód
Pan na Abrahama, co mu powiedzia.

in. 20. Ezek tedy Pan: Ki-zyk So-

domy i Gomorry. i si rozmnoy gi'zech

ich. i bardzo "^ ocia; ''Ezech.i6.49.

21. Zstpi teraz, a obacz. jeli si
weduo^ krzyku tecfo. który mie doszed,

do koca sprawuj: a jeli nie. abym si
wdy dowiedzia.

22. 1 obrócili si stamtd mowie, i

poszli do Sodomy : lecz Abraham jeszcze

stal przed Panem.
lY. 23. 1 przystpi Abraham, i rzek :

Izali te zatracisz sprawiedliwego z nie-

zbonym ?

, 24. Jeli sn bdzie pidziesit
sprawiedliwych w tem miecie, izali je

wytracisz, a nie przepucisz miejscu temu
dla pidziesit sprawiedliwych, którzy

w niem s?
25. Niech to nie bdzie u ciebie, aby

uczyni mia rzecz takow, i zabi spra-

wiedliwego z niezbonym. a eby by
sprawiedliwy, jako niezbony. Niech to

nie bdzie u ciebie. Izali Sdzia wszyst-

kiej ziemi nie uczyni sprawiedliwoci?

26. Tedy rzek Pan: Jeli znajd w
Sodomie pidziesit sprawiedliwych w
samem miecie, odpuszcz wszystkiemu
miejscu dla nich.

27. A odpowiadajc Abraham rzek :

Otom teraz zacz mówi do Pana mego.
aczem ja proch i popió.

2S. A jeKby niedostawao do piciu-
dziesit sprawiedliwych, piciu, izali wy-
tracisz dla tych piciu wszystko miasto ?

I rzek Pan : Nie wytrac, jeli tam znajd
czterdziestu i piciu.

29. Na to jeszcze mówic do niego

Abraham rzek: A jeliby si ich tam
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znalazo czterdziei^ci ? i odpowiedzia:

Nic uczyni nic dla tych czterdziestu.

30. I rzek Ahrahain: Prosz(j niech .si(>

nie gnic^wa Pan uiój, e jeszcze mówi
bd: A jeliby si ich tani znalazo trzy-

dzieci? odpowiedzia: Nie uczyni, jeli
tani znajd trzydziestu.

31. Tedyjeszcze rzek Abraham : Otom
teraz zacz mówi do Pana mego: A
jeliby si ich tam sn znalazo dwa-
dziecia ? odpowiedzia Pan : Nie zatrac
i dla tych dwudziestu.

32. Nad to rzek Abraham: Prosz
niech si nie gniewa Pan mój, e jeszcze

raz tylko przemówi: A jeliby si ich

tam znalazo dziesi ? Tedy rzek Pan :

Nie wytrac i dla tych dziesiciu.

33. I poszed Pan skoczywszy roz-

mow z Abrahamem ; a Abraham wróci
si do miejsca swego.

KODZIA XIX..
I. Lot Aniohy przyjmuje 1

—

i. II. Które Sodomczycy
zely chcieli, i Lota z nimi 5—11. III. Ale go Anioo-
wie wyprowadzili z Sodomy 12—23. IV. A Sodom z oko-
licznemi miasty wywrócili 24—25. V, Zona Lotowa ogl-
dajc si. w ship si obrócia 26—30. VI. Córki Lotowe
ojca upoiy , i do spronego grzecliu przywiody 31—38.

i przyszli dwaj Anioowie do Sodomy w
wieczór, a Lot siedzia w bramie Sodom-
skiej. Gdy je tedy * ujrza Lot, wstawszy

szed przeciwko nim, i skoni si twarz
ku ziemi, i rzek: *yd.i3,2.

2. Oto prosz panowie moi, wstpcie
teraz do domu sugi swego, a bdcie tu

na noc, i umyjcie nogi' swe; potem rano

wstawszy pójdziecie w drog wasze.

Którzy odpowiedzieli : Bynajmniej ; ale

na ulicy bdziemy nocowali.

3. Ale on przymusza ich bardzo , i
si skonili do niego, i weszli w dom jego

;

zaczem sprawi im liczt, i napiek chleba

przanego, i jedli.

4. Lecz pierwej ni oni poszli spa,
oto obywatele miasta, mowie Sodom-
scy, obstpili dom, od modego a do

starego, wszystek lud zewszd.
IL 5. I woali na Lota, i rzekli mu :

Grdzie s mowie, którzy przyszli do

ciebie w nocy? wywied je do nas, aby-

my je poznali.

6. Tedy wyszed do nich Lot ze drzwi,

i zamkn drzwi za sob.
7. I rzek : Nie czycie prosz, bracia

moi, nic zego.

8. Oto teraz mam dwie córki, które

nie poznay ma ; wywiod je teraz do

was, a czycie z niemi, co si wam po-

doba, tylko mom tym nic nie czycie
;

bo dlatego wci^zli pod ci(^ dachu mego.

9. A oni rzekli : Pójde tam ; i mó-
wili : Ten sam przyszi^d, aby tu gociem
by, a miaby nas sdzi? przeto gorzj
uczynimy tobie, ni onym; i

* czynili

gwat wielki mowi onemu Lotowi, i

przystpili, aby drzwi wyamali. *^i*'otr.2,7.

10. Ale mowie oni, wycignwszy
rk swoje, wwiedli Lota do siebie w
dom, i zamknli drzwi.

11. A me one, którzy byli u drzwi

domu, pozaraali lepot, od najmniej-

szego, a do najwikszego; tak, i si
spracowali, szukajc drzwi.

III. 12. Tedy rzekli mowie oni do

Lota: Maszli tu jeszcze kogo, zicia, albo

syny twe, albo córki twoje, i wszystko,

co masz w miecie, wyprowad z miej-

sca tego.

13. Skazimy bowiem to miejsce, prze-

to, e si wzmóg krzyk ich przed Panem,
i posa nas Pan, abymy je skazili.

14. Tedy wyszedszy Lot mówi do

ziciów swoich, którzy mieli poj córki

jego, i rzek: Wstacie, wynijdcie z

miejsca tego , bo skazi Pan to miasto
;

ale si zdao w oczach ziciów jego, ja-

koby artowa.
15. A gdy wesza zorza, przymuszali

Anioowie Lota, mówic : Wsta, wemij
on twoje, i dwie córki twoje, które tu

s, by snaó nie zgin w nieprawoci
miasta tego.

16. A gdy si ociga, ujli mowie
oni rk jego, i rk ony jego, i rk
dwóch córek jego, (albowiem mu Pan
folgowa,) i wywiedli go, i postawili go
przed miastem.

17. I gdy je wywiedli precz, rzek
jeden : Jeli chcesz, zachowaj dusz twoje,

a nie ogldaj si nazad, ani stawaj a
tej wszystkiej równinie ; uchod na gór,
by sn nie zgin.

18. A Lot rzek do nich: Nie tak,

prosz, panowie moi
;

19. Oto teraz znalaz suga twój ask
w oczach twoich, i okazae obficie mio-
sierdzie twoje, które uczyni ze mn, za-

chowawszy dusz moje ; ale ja nie bd
móg uj na t gór, by mi snaó nie

zachwycio to z-e, i umarbym.
20. Ale oto tu jest miasto nie daleko,

do któregobym uciek, mae jest; prosz,

niech tam ujd, (wszak mae jest,) a b-
dzie ywa dusza moja.
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21. Tedy rzek do niego: Oto, i w tern

wysuchaem ci, abym nie wywróci
miasto tego. o któreme mówi.

22. Spiesze si a uchod tam, bo nie

bd móg nic uczyni, a ty tam doj-

dziesz; przeto nazwane jest imi miasta

onego Zoar.

23. Wtem soce wesz-o na ziemi, a

Lot wszed do Zoar.

IV. 24. Tedy Pan spuci* jako deszcz

na Sodom i na Gomorr siark i ogie,

od Pana z nieba. -uk.17.29. Jud.w.7.

25. I wywróci miasta one, i wszystk
one * równin, i wszystkie obywatele

miast onvch, i urodzaje onej ziemi.
=^5"Moj.29.23. Izaj.13.19. Jer.50.40. Ezech. 16.49.

Oze.ll.S. Amos4,ll.

V. 26. I obejrzaa si ona jego idc
za nim, a obrócia si w sup * solny.

*uk.l7.32.

27. Wstawszy tedy Abraham " rano,

pospieszy si na ono miejsce, kdy sta
przed Panem. -imoj.i8,i.

2S. I spojrza ku Sodomie i Gomorze,

i ku wszystkiej ziemi onej równiny, i

obaczy, a oto "NSTchodzi dvm z onei

ziemi, jako dym z pieca.

29. A gdy wywraca Bóg miasta onej

. równiny, wspomnia Bóg na Abrahama
i wybawi Lota z porodku wyivrocenia.

gdy wywi-aca one miasta, w których Lot
mieszka.

30. Potem wyszed Lot z Zoar. i mie-

szka na górze, i dwie córki jego z nim.

albowiem si ba mieszka w Zoar: ale

mieszka w jaskini, oni dwie córki jego.

YI. 31. Tedy rzeka starsza do mod-
szej: Ojciec nasz stary jest a niemasz
ma na ziemi, któryby wszed do nas.

wedug zwyczaju wszystkiej ziemi.

32. Pójd, upójmy ojca naszego wi-
nem, a pijmy z nim. abymy zachoway
z ojca naszego nasienie.*^

33. Day tedy pi ojcu swemu wina
onej nocy. I wszedszy starsza spaa
z ojcem swym; ale on nie czu ani kiedy
si ukada, ani kiedy wstaa.

34. I stao si nazajutrz, e rzeka
starsza do modszej: Otom ja spaa prze-
szej nocy z ojcem swym. dajmy mu
pi wina jeszcze tej nocy, i wnijdziesz. i

bdziesz spaa z nim."^ a zachowamy
z ojca naszego nasienie.

35. Tedy day pi i onej nocy ojcu
swemu wina; i" przyszedszy modaza
spaa z nim; ale on nie czu.' ani kiedy
si ukada, ani kiedy wstaa.

36. A tak poczy obie córki Lotowe
z ojca swego.

37. I urodzia starsza syna. a nazwaa
imi jego Moab; ten jest ojcem Moabi-
tów. a do dnia tego.

38. Modsza te urodzia syna, i na-

zwaa imi jego Benammi: ten jest ojcem

synów Ammonowych, a do dnia tego.

ROZDZIA XX.
I. Abraham przychodzi do Gerar, gdzie Abimelech król

wzi on jego z niewiadomoci 1. 2. II. Ale go Bóg
upomnia, ahy j wróci 3—16. m. I modli si za Abra-
ham, a Bóg go uzdrowi 17. 18.

1 ruszy si stamtd Abraham do ziemi

poudniowej, a mieszka midzy Kades
i midzy Sur. i by gociem w Gerar.

2. Tam powiedzia Abraham o Sarze,

onie swej: Siostra moja jest; przeto

posa Abimelech, ki"ól Gerary. i wzi
Sar.

n. 3. Ale Bóg przyszed do Abime-
lecha we nie w nocy. i rzek mu: Oto

ty umrzesz dla niewiasty, któr wzi,
bo ona ma ma.

4. Ale Abimelech nie przyliliy si
by do niej. i rzek: Panie, izali te lud

sprawiedliwy zabijesz?

5. Azami on sam nie powiada, siostra

moja jest? a ona te sama nie mówia,
brat mój jest? w prostoci serca mojego,

i w niewinnoci rk moich uczyniem to.

6. Tedy mu rzek Bóg we nie : Wiem-
cija.e to w prostoci serca swego uczy-

ni; i dla tesrom cie zawcias:na. aby
nie zgi'zeszy przeciwko mnie, i nie do-

puciem ci. aby si jej dotkn.
7. Teraz tedy wi'ó on mowi, bo

prorokiem jest: i bdzie si modli za

ci. a bdziesz y: a jeli jej uie wró-

cisz, wiedz, i mierci uun-zesz. ty. i

wszystko, co twego jest.

8. Tedy Abimelech wstawszy rano,

zwoa wszystkich sug swoich, i opowie-

dzia im to wszystko; co us^yszawszy,

polkali si mowie oni bardzo.

9. Potem wezwa Abimelech Abra-

hama, i rzek mu: Có nam uczyni? a

com zgrzeszy przeciwko tobie ? ie
przywiód na mi i na królestwo moje

grzech wielki? uczynie mi. czego czy-

ni nie mia.
10. I rzek powtóre Abimelech do

Abrahama: Cóe upatrowa, e t
rzecz uczyni?

11. I odpowiedzia Abraham: Myli-
em sobie : Podobno niemasz bojani

2
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Boej na tóin miojsou, i zabij mi dla

ony niojj.

12. A wszake * prawdziwie siostra

moja jest, córka ojca mego, clio nie

córka matki mojej; pojem j za on.
*1 Moj. 12,13.

\}). I stfU'o si, gdy mi wyprawi Bóg
na pielgrzymowanie z domn ojca mego,
emrzektdo niój: To miosierdzie twoje

bdzie, które uczynisz ze mn: Nakadóm
miejscu, do którego przyjdziemy, po-

wiesz * o mnie: Brat to mój jest.
*1 Moj. 12,13.

14. Tedy nabrawszy Abiraelech owiec,

i woów, i sug, i suebnic, da Abraha-
mowi, i wróci mu Sar, on jego.

15. I rzek Abimelech: Oto ziemia

moja przed obliczem twoj^m; gdzie si
kolwiek podoba, mieszkaj.

16. A do Sary rzek: Otom da tysic
srebrników bratu twemu, onci jest zaso-
n oczu twoich u wszystkich, którzy s
z tob; a tern wszystkiem Sara wyuczo-
na bya.

III. 17. I modli si Abraham Bogu,
a uzdrowi Bóg Abimelecha, i on jego,

i suebnice jego, i rodziy.

18. Zawar bowiem by Pan cale ka-

dy ywot domu Abimelechowego dla

Sary, ony Abrahamowej.

EODZIA XXL
I. Sara urodzia Abraliamowi Izaaka 1

—
'8. II. Tego

Ismael przeladuje; dla czego wygnana Hagar 9— 16.

III. A Bóg j cieszj' na puszczy 17— 19. IV. Ismaclów
ywot i oenienie 20. 21. V. Abimelech przymierze sta-

nowi z Abrahamem 22—34.

A. Pan nawiedzi Sar, jako by rzek:

i * uczyni Pan Sarze, jako by powie-

dzia. -lMoj.18,10.

2. Bo pocza i
* porodzia Sara Abra-

hamowi syna w staroci jego, na tene
czas, który mu by Bóg przepowiedzia.

*Mat,l,2. Gal.4,22. yd.11,11.

3. I nazwa Abraham imi syna swe-

go, który mu si urodzi, którego mu
urodzia Sara, Izaak.

4. I obrzeza Abraham Izaaka, syna

swego, gdy by w omiu dniach, jako mu
by * rozkaza Bóg. *imoj.i7,io. Dzie.7,8.

5. A byo Abrahamowi sto lat, gdy

mu si urodzi Izaak, syn jego.

6. Tedy rzeka Sara: miech mi uczy-

ni Bóg; ktokolwiek usyszy, mia si
bdzie ze mn.

7. 1 rzeka: Któby to by rzek Abra-

hamowi, e Sara bdzie karmia piersia-

mi syny? gdyem urodzia syna w sta-

roci jego.

8. Roso tedy dzieci, i odstawione
jest od piersi; i uczyni A1)raham uczt
wielk w dzie odstawienia Izaaka.

II. 9. Potom ujrzaa Sara syna Ha-
gary, Egipczanki, przeszydzajcego, któ-

rego urodzia Abrahamowi
;

10. I rzeka do Abrahama: * Wyrzu
t suebnic, i syna jj ; albowiem nie

bdzie dziedziczy syn tj suebnicy
z synem mym Izaakiem. ^Gai.4.30.

11. Ale si to bardzo niepodobao
w oczach Abrahamowych, dla syna jego.

12. Tedy rzek Bóg do Abrahama:
Niech to przykro nie bdzie w oczach
twoich z strony dziecicia, i z strony su-
ebnicy twojej; cokolwiek rzecze Sara,

usuchaj gosu jej ; bo w Izaaku * na-

zwane bdzie nasienie. *Rzyni.9,7.yd.ii,i8.

13. Wszake i syna suebnicy roz-

mno w naród, przeto i nasieniem

twojem jest.

14. Wsta tedy Abraham bardzo rano,

a wziwszy chleb i agiew wody, da Ha-
garze ; iwoywszy to na rami jej, i z.dzie-

ciciem, odprawi j; która poszedszy
bkaa si po puszczy Beerseba.

15. A gdy nie stao wody w agwi,
porzucia dzieci pod jednem drzewem;

16. I odszedszy usiada przeciw nie-

mu, tak daleko, jako na strzeleniu z u-
ku; bo mówia: Nie bd patrzya na
mier dziecicia; a siedzc przeciw nie-

mu, podniosa gos swój, i pakaa.
III. 17. Tedy usysza Bóg gos dzie-

cicy, i zawoa Anio Boy na Hagar
z nieba, i rzek jej: Cóci Hagaro? nie

bój si, bo usysza Bóg gos dziecicy

z miejsca, na którem jest.

18. Wsta, wemij dzieci, a ujmij

je rk swoj: bo w naród wielki roz-

mno je.

19. Otworzy tedy Bóg Ojczy jej, e
ujrzaa ródo wody; a szedszy nape-
nia agiew wod, i daa pi dzieciciu.

lY. 20. I by Bóg z onem dzieciciem,

które uroso, i mieszka^o na puszczy, i

by z niego strzelec dobry z uku.
21. A mieszka na puszczy Faran; i

wzia mu matka jego on z ziemi

Egipskiej.

V. 22. I stao si onego czasu, e
rzek Abimelech, i Fikol, hetman woj-

ska jego, do Abrahama mówic: Bóg
z tob we wszystkiem, co ty czynisz.

i
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23. A tak teraz, przysi mi przez

Boga, e mi w niczem podchodzi nie

bdziesz, ani syna mego. ani wnuka me-
go: ale wedug miosierdzia, którem

uczyni z tob^ uczynisz ze mn. i z zie-

mi, w której by przychodniem.

24. Tedy odpowiedzia Abraham: Ja
przysign.

25. I przymawia Abraham Abimele-

chowi o studni wody. któr mu byli

gwatem odjli sudzy Abimelechowi.

26. I rzek Abimelech: Xiewiem kto-

by to uczyni, nawet i ty mi nie oznaj-

mi, i jam nie sysza o tem dopiero dzi.

27. Nabra tedy * Abraham owiec i

woów, i da Abimelechowi, i uczynili

oba przymierze. *imoj:2o.i4.

28. I postawi Abraham siedmioro

owiec z stada osobno.

29. Tedy Abimelech rzek do Abra-
hama: Na có to siedmioro owiec, któ-

re postawi osobno?
30. A on odpowiedzia: I te siedm

owiec wemiesz z rk moich, aby mi byy
na wiadectwo, em wykopa t studni.

31. Dla tego nazwano miejsce ono

Beerseba: albowiem tam obaj przy-

sigli.

32. A tak zawarli przymierze w Beer-

seba. Potem wstawszy Abimelech. i Fi-

kol. hetman wojska jego, wrócili si do

ziemi Filistyskiej.

33. 1 nasadziAbraham drzewa wBeer-
seba, i wzywa tam imienia Pana Boga
wiecznego.

34. I mieszka Abraham w ziemi Fi-

listyskiej przez wiele dni.

KODZIA XXIL
I. Bóg dowiadczajc Abrahama, kae sobie Izaaka

ofiarowa 1—10. II. A doznawszy poshiszestwa jego nie
da go zahija 11. 12. ffi. Ale barana miasto niego przyj-
muje 13. 14. TV. I hiogosawi mu obiecuje 15—24.

'

i O gdy si stao, kusi Bóg Abrahama,
i rzek do niego : Abrahamie ! A on od-
powiedzia: Owom ja.

2. I rzek Bóg: Wemij teraz syna
twego, * jedynego twego, którego miu-
jesz. Izaaka, a id do ziemi Moryja. i tam
go ofiaruj na ofiar palon, na jednej
górze, o której powiem. *yd.ii.i7.

3. Tedy wstawszy Abraham bardzo
rano, osioda osa swego, i wzii dwóch
sug swoich z sob. i Izaaka syna swego.
a narbawszy drew na ofiar palon,
wstai i szed na miejsce, o którem mu
Bóg powiedzia.

4. A dnia trzeciego , podniósszy
Abraham oczy swe, ujrza ono miejsce

z daleka.

5. I rzek Abraham do sug swoich:

Zostacie wy tu z osem, a ia z dzieci-

ciem pójdziemy a do ond. a odprawiw-
szy modlitwy, -^n'ocimy si do was.

6. Wzi tedy Abraham drwa na

ofiar palon, i woy je na Izaaka, syna

swego, a sam wzi w rk swoje ogie
i miecz, i szli obaj pospou.

7. I rzek Izaak do Abrahama, ojca

swego, mówic: Ojcze mój! A on od-

powiedzia: Owom ja, synu mój. I rzek
Izaak: Oto ogie i drwa, a gdzie bara-

nek na ofiar palon?
8. Odpowiedzia Abraham: Bóg so-

bie obmyli baranka na ofiar palon,
synu mój : i szli obaj pospou.

9. A gdy przyszli na miejsce, o któ-

rem mu Bóg powiedzia, zbudowa tam
Abraham otarz, i uoy drwa. a zwi-
zawszy Izaaka, syna swego, " woy go
na otarz na drwa. *Jakób.2.2i.

10. I wycign Abraham rk swoje,

i wzi miecz, aby zabi syna swego.

11. 11. Lecz zawoa na Anio Pa-
ski z nieba, i rzek: Abrahamie I Abra-
hamie! A on rzek: Owom ja.

12. I rzek Anio: Nie wycigaj rki
twej na dzieci, i nie czy mu nic : bom
teraz dozna, i si ty boisz Boga. i nie

zfolgowae synowi twemu, jedynemu
twemu, dla mnie.

III. 13. A podniósszy Abraham oczy

swe. ujrzaJ, a oto baran za nim uwiz
w cierniu za rogi swoje: a szedszy Abra-
ham, wzi barana i ofiarowa go na ofiar

palon, miasto syna swego.

14. I nazwa Abraham imi miejsca

onego: Pan obmyli: ztde po dzi
dzie mówi: Na górze Paskiej bdzie
obmylono.

IV. 15. Tedy zawoa Anio Paski
na Abrahama powtóre z nieba mówic:

16. Przez siebie samego przysigem,
mówi ' Pan: Poniewae to uczyni, a

nie zfolgowae synowi twemu, jedy-

nemu twemu * "Ps.lOó.S. uk. 1.73. yd. 6. 13.

17. Bogosawic bogosawi ci bd.
a rozmnaajc rozmno nasienie twoje.

jako gwiazdy niebieskie, i jako piasek,

który jest na brzegu morskim: a odzie-

dziczy nasienie twoje bramy nieprzyja-

ció swoich,

18. I bogosawione bd w nasieniu
5*
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twojóm * wszystkie narody zioini, dla

tego, e usucha gosu im^go.
*1 Moj. 12,3. r, 18,18. r.(;,2.1. Dzica,!:). Galat.3,8.

19. Wróci si(j tedy Abraham do sug
swycli, i wstawszy, przyszli pospou do

Beerseba; bo mieszkii Abraham wBeer-
seba.

20. I stao si potom, i oznajmiono
Abrahamowi, mówic: Oto narodzia i

Melcha synów Nachorowi, bratu twemu.
21. Husa, pierworodnego swego, i

Buza, bratajego, iChemuela, ojcaAram-
czyków.

22. I Kaseda, i Ksana, i Feldasa, i

Jedlafa, i Batuela.

23. A Batuel spodzi Kebek ; omio-
ro tych dzieci urodzia Melcha Nachoro-
wi, bratu Abrahamowemu.

24. A zaonica jego, której imi Keu-
ma, urodzia t^ Tab, i Gahama, i Ta-
hasa, i Maacha.

KODZIA XXIIL
I. Sara Abrahamowi umara 1. 2, II. Której kupi plac

dla pogrzebu jej 3—18. III. I pogrzeba j uczciwie 19. 20.

A ya Sara sto lat, i dwadziecia lat, i

siedm lat; te s lata ywota Sary.

2. 1 umara Sara w miecie Arba, które

zowi Hebron, w ziemi Chananejskiej : i

przyszed Abraham, aby aowa Sary, i

pakai jej.

II. 3. Potem wsta Abraham od umar-
ego swego, i rzek do synów Hetowych,
mówic :

4. Gociem i przychodniem jestem u
was; dajcie mi osiadoó grobu midzy
wami, abym pogrzeba umarego mego
od twarzy mojej.

5. Tedy opowiedzieli synowie Hetowi
Abrahamowi, mówic mu:

6. Suchaj nas, panie mój: Ksi-
ciem Boym jeste ty w porodku nas :

w najprzedniejszych grobach naszych
pogrzeb umarego twego; aden z nas

nie bdzie broni grobu swego tobie, aby
nie mia progrzebaó umarego twego.

7. Tedy wstawszy Abraham, pokoni
si ludowi onej ziemi, to jest synom He-
towym, i rzek do nich, mówic:

8. Jeli si wam podoba, abym po-

grzeba umarego mego od twarzy mojej,

suchajcie mi, a przyczycie si za

mn, do Efrona, syna Socharowego,

9. Aby mi ustpi jaskini swojej

Machpela, któr ma na kocu pola swego,

za suszne pienidze; niech mi j spuci
przed wami w osiadoó grobu.

10. (A Kfron siedzia w porodku
synów Hetowycli.) Tedy odpowi(ulziat

Efron Hetejczyk A])rahamowi, w przy-

tomnoci synów H(;towych, przed wszyst-

kimi, którzy chodzili w .Ijram miasta,

jego, mówic:
11. Nie tak, panie mój, ale suchaj

mi: Pole to dam tobie i jaskini, która-

jestnanióm, dawani j to])ie; przed oczy-

ma synów ludu uK^go, dawam j tobie,

pogrzelre umarego twego.

12. Tedy si pokoni Al)raham przed

ludem onój ziemi;

13. I rzek do Efrona, w przytomno-
ci ludu onój ziemi, mówic: Kaczój,

jelió si zda, prosz, suchaj mi: dam
ci pienidze za pole, wemije je ode-

mnie, a pogrzebi tam umarego mego.
14. I odpowiedzia Efron Abrahamo-

wi mówic mu:
15. Panie mój, suchaj mi. Ziemia-

ta stoi za cztery sta syklów srebra; ale

có to jest midzy mn i midzy tob?
pogrzeb umarego twego.

16. I usucha Abraham Efrona; i

odway * Abraham Efronowi srebro, ja-

ko by rzek w przytomnoci synów He-
towych, cztery sta syklów srebra, tak

jako szy midzy kupcami. *imoj.25,io.

17. 1 dostao si pole Efronowe (które

jest w Machpelu przeciwko Mamre, pole

i jaskinia, która jest na niem, i wszystkie

drzewa, które byy na polu, które byy
na wszystkich granicach jego w okoo).

18. Abrahamowi w osiadoó przed

oczyma synów Hetowych, i wszystkich,

którzy wchodzili w bram miasta onego.

III. 19. A tak pogrzeba Abraham Sa-

r, on swoje, wjaskini pola w Machpelu.

przeciwko Mamre, to jest Hebron, w zie-

mi Chananejskiej.

20. 1 oddane jest pole i jaskinia, która

bya na niem, Abrahamowi w osiadoó
grobu, od synów Hetowych.

KODZIA XXIY.
1. Abraham wysya sug swego do Syryi synowi swe-

mu po on 1—9. II. Suga za bogosawiestwem Be-
em poselstwo ono szczliwie odprawiwszy 10— 60-
III. Izaakowi on przyprowadzi 61—67.

A. Abraham by stary i podeszy w le-

ciech, a Pan bogosawi mu we wszyst-

kiem.

2. Tedy rzek Abraham do starszego-

sugi swego w domu swym, który wszyst-

kiem rzdzi, co mia: Poó, prosz,

rk twoje pod biodro moje; iMoj.47,29.

j,
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zonyXachora, brata Abrahamowego, nio-

sc wiadro na ramieniu swem.

16. A dzieweczka ona byta bardzo pi-

kna na wejrzeniu, panna, a której m
nieuzna: ta pi*zyszedszy do studni, na-

penia wiadro swe, i wracaa si.

17. Tedy zabiea jej on suga, i i-zek:

Daj mi si prosz napi trocli wody
z wiadra twego.

18. A ona rzeka: Pij. panie mój, i

prdko zoya wiadi'o swe na rk swoje,

i dala mu pi.

19. A gdy mu si daa napi, rzeka:

I wielbdom twoim uaczerpi, a si
napij.

20. I wylaa prdko wod z wiadra

swe^o w korvto. a bieawszY jeszcze do

studni czerpa, naczerpaa wszystkim

wielljdom jego.

21. A onm zdumiewa si nad ni,
uwaajc z milczeniem, jeli mu Pan
zdarzy drog jego. czyU nie.

22. I gdy si napiy wielbdy. w}-j2

on m nausznic zot, która waya
pó sykla, i dwie manele. i da na r-
ce jej . które wayy dziesi syklów

zota.

23. I rzek: Czyja ty córka, powiedz

mi. prosz? a jeli w domu ojca twego

miejsce dla nas, gdziebymy pi-zenoco-

wali ?

24. A ona mu rzeka: Jestem córka

j

Batuela. syna Melchy. którego m'odzila

Xachórowi.

25. Nad to rzeka mu : Jest u nas do-

3. A zaprzysign ci przez Pana. Bo-

ga nieba, i Boga ziemi, aby nie bra
'ony synowi memu z córek Chauanej-

skich. midzy któremi ja mieszkam;

4. Ale pójdziesz do ziemi mojej, i do

rodziny mojej, a stamtd wemiesz on
Izaakowi, synowi memu.

5. Tedy mu rzek suga : A jelibysn
niecliciaa niewiasta onai zemn do tej

ziemi, mame odprowadzi syna twego

do ziemi, z której ty wyszed?
G.Irzek mu Abraham : Strze si. aby

tam zasi nie zaprowadza syna mego.

7. Pan Bóg niebieski, który mi wzi
z domu ojca mego. i z ziemi rodziny

mojej, i który mówi ze mn. a który mi
j>rzysig. mówic : Nasieniu ' twemu dam
ziemi t: on pole Anioa swego przed

obliczem twojem. i wemiesz stamtd
on SYUOwi memu.

* 1 Moj. 12,7. r.13.15. r.15,18. r.26,4.

8. A jehby niechciaa ona niewiasta

i z tob. wolny bdziesz od tego po-

przysienia mego : tylko syna mego nie

zaprowadzaj tam.

9. Podoy tedy suga rk swoje pod

biodro Abrahama, pana swego, i przy-

sig mu na to.

II. 10. I wzi on suga dziesi wiel-

bdów, z wielbdów pana swego, i po-

szed: bo wszystkie dobra pana swego

mia w rkach swych: a wstawszy pucLt
si do Aram Xaharaim. do miasta Xa-
chorowego.

11. I postawi wielbdy przed mia-

stem u studni wody. pod wieczór, tego . sy plew i pastwy, i miejsce do przeno-

czasu, któresfo zwrklv niewiasty wrcho- cowania.

dzi czerpa wod. 26. I pokoni si on crfowiek i da
12. I rzek: Panie. Boe pana mego chwa Panu.

Abrahama: Mech mi prosz potka dzi. 27. I rzek: Bogosawiony Pan. Bóg
czego dam, a uczy miosierdzie z pa-

|

pana mego Abrahama, który' nie oddali
nem moim Abrahamem.

13. Oto, ja stoj u studni, a córki

obywateli miasta tego wyjd czerpa
wod :

14. Panienka tedy. do którejbym rzek :

Nachyl prosz wiadi'a twego, e si na-
pij, a onaby rzeka: Pij. owszem i wiel-

bdy twoje napoj: ta niech bdzie, któ-r zgotowa sudze twemu Izaakowi: a

po tem poznam, e uczyni miosierdzie
z panem moim.

15. 1 sta:o si, e pierwej ni przesta
mó^yi, oto. Rebeka wychodzia, która
si m-odzia Batuelowi.^ synowi Melchy.

miosierdzia swego i prawdy swojej od

pana mojego, albowiem gdym by w di'O-

dze. przyprowadzi mi Pan w dom braci

pana mego.

2S. Bieaa tedy dzieweczka, i oznaj-

mia w domu matki swej. jako si co

stao.

29. I miaa Eebeka brata imieniem

Labana : i wybiea Laban przeciwko one-

mu mowi a ku studni.

30. Bo uji-zawszy nausznic. i manele

na rku siostry swej. i usyszawszy sowa
Rebeki, siostiy swej. mówicej: Tak
mówi do mnie ten m; przyszed do
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onogo moa, a oto, on stit przj wiel-

bdach u studni.

31. 1 rzok do niego: AVnijdz bogosa-
wiony Paski; przeczby sta na dworze,

jueni ja nagotowa dom, i miejsce

wielbdom?
32. Tedy wszed m on w dom; a

Laban rozsiodii wielbdy, i dii plew
i pastwy wielbdom, i wody dla umy-
cia nóg jego, i nóg mów onych, którzy

z nim byli.

33. I pooy przede, coby jad; ale

on rzek: Nie bd jad, a pierwj od-

prawi rzecz swoje. Tedy rzek Laban:
Mówe.

34. I rzek: Jam jest suga Abraha-
mów;

35. A Pan ubogosawi pana mego
bardzo, i sta si monym ; bo mu nada
owiec, i woów, i srebra, i zota, i sug,
i suebnic, i wielbdów, i osów.

36. A urodzia Sara, ona pana mego,
syna panu memu, w staroci jego, któ-

remu da wszystko, co ma.
37. I poprzysig mi pan mój, mó-

wic: Nie wemiesz ony synowi memu
z córek Chananejskich, w których zie-

mi ja mieszkam;
38. Ale do domu ojca mego pój-

dziesz i do rodziny mojej; a wemiesz
stamtd on synowi mojemu.

39. I rzekem do pana mego: Nie
pójdzie snaó ta niewiasta ze mn.

40. Tedy mi odpowiedzia: Pan, przed

któregom ja obliczem chodzi, pole
Anioa swego z tob, i poszczci drog
twoje; a wemiesz on synowi memu
z rodziny mojej, i z domu ojca mego.

41. Tedy wolen bdziesz od poprzy-

sienia mego, gdy przyjdziesz do ro-

dziny mojej; ale jeliby jej nie dano,

wolen bdziesz od poprzysienia mego.
42. Przyszedem tedy dzi do studni,

i rzekem: Panie, Boe pana mego Abra-
hama, jeli ty teraz szczcisz drog
moje, któr ja id:

43. Oto, ja stoj u studni wody ; nie-

chaje panienka, która wynijdzie czer-

pa wod, a gdybym jej rzek: Daj mi
prosz napi si troch wody z wiadra

twego
;

44. A onaby rzeka do mnie: I ty pij,

naczerpam te i wielbdom twoim: ta

bdzie on, któr zgotowa Pan synowi

pana mego.

45. Nielim ja tedy przesta mówi

w sercu sw(^m, oto, Rebeka wychodzia,
niosc wiadro swe na ramieniu swm, i

przysza do studni, a czerpaa; którjm
rzek: Daj mi pi prosz.

4(). Ona tedy prdko zoywszy wia-
dro z sitibie, rzeka: Pij, owszem i wiel-

bdy twoje napoj. 1 piem; napoia
te i wielbdy.

47. I pytaem jej, mówic: Czyja
ty córka? i odpowiedziaa: Jestem cór-

ka Batuela, syna Nachorowego, którego

mu urodzia Melcha; tedym woy
nausznice na twarz jej, i manele na,

rce jj.

48. Zatm pokoniwszy si, daem
chwa Panu, i bogosawiem Panu, Bogu
pana mego Abrahama, który mi prowa-
dzi drog praw, abym wzi córk bra-

ta pana mego, * synowi jego. ''imoj. 20,12.

49. Przetó teraz, jeli chcecie uczy-

ni miosierdzie i prawd z panem moim^
oznajmijcie mi; a jeli nie, powiedzcie

mi te, ebym si obróci na prawo albo

na lewo.

50. Tedy odpowiedzia Laban i Ba-
tuel, mówic: Od Pana ta rzecz wysza;
my tobie w niczem przeczy nie moemy.

51. Oto Rebeka przed tob; wemij
j, a id; a niech bdzie on syna pana
twego, jako rzek Pan.

52. I stao si, gdy usysza suga
Abrahamów sowa ich, pokoni si a
do ziemi Panu.

53. Zatem wyj suga on naczynia

srebrne, i naczynia zote, i szaty, a od-

da je Rebece; da te upominki drogie

bratu jej, i matce jej.

54. Jedli tedy i pili, on i mowie,
którzy z nim byli, i zostali tam na noc;

a rano wstawszy, rzek : Pucie mi do

pana mego.
55. I rzek brat jej, i matka jej: Nie-

chaj pomieszka z nami dzieweczka dzie,

albo dziesi; potem pójdziesz.

56. A on rzek do nich: Niezatrzy-

mywajcie mi, gdy Pan poszczci
drog moje; pucie mi, abym jecha
do pana mego.

57. Zatem rzekK: Zawoajmy dzie-

weczki, a spytajmy, co na to rzecze.

58. Tedy zawoali Rebeki, i mówili

do niej : Chcesze jecha z tym czowie-
kiem? A ona odpowiedziaa: Pojad.

59. I pucili Rebek siostr swoje,

z mamk jej, i sug Abrahamowego,
z mami jego.

.
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60. Tedy bogosawili Kebece, mó-
wic jej: Siostra nasza, rozmnó si

w tysic tysicy, a niech posidzie na-

sienie twoje bramy nieprzyjació swyci.

III. 61. Tedy wstawszy Rebeka z dzie-

weczkami swemi, i wsiadszy na wiel-

bdy jechay za onym mem; i wzi
suga on Rebek, i odjecha.

62. A Izaak wraca si z przechadzki

od studni, któr zowi ywicego i Wi-
dzcego* mi; bo mieszka w ziemi pou-
dniowej.

MMoj.l6,U. r.25,11.

63. A wyszed by Izaak, dla modlitwy

na pole pod wieczór, i podniósszy oczy

swe, ujrza wielbdy przychodzce.

64. Podniosa te i Rebeka oczy swe,

i ujrza-a Izaaka, i zsiada z wielbda;

65. Bo rzeka do sugi: Có ón za

m, który idzie przez pole przeciwko

nam? I odpowiedzia suga : Ten jest pan

mój. A ona wziwszy ratuch nakiya si.

66. I powiedzia on suga Izaakowi

wszystko, co sprawi.

67. I wprowadzi j Izaak do namiotu

Sary, matki swojej; i wzi Rebek, i

bya mu on, i miowa j. I ucieszy

si Izaak po mierci matki swojej.

ROZDZIA XXY.
I. Abraham z drag on synów napodzi. Tene

Tiinarl. i od synów pogrzebiony jest 1—11. II, Israaelowe

potomstwo, wiek i mier 12—18. m. Izaak dwóch, synów
spodzi 19— 28. IV. Z których starszy pierworodztwo
swe modszemu za rzecz pod zaprzeda 29—34.

JTotem x4.braham poj drug on, któ-

rej imi byo Ketura.

2. Która mu urodzia Zamrama, i

Joksana, i Madana, i Midvjana, i Jesbo-

ka, i*Suacha.
" *iKron.i,32.

3. A Joksan spodzi Sab, i Dedana
;

a synowie Dedanowi byli Asurymowie
i Letusymowie, i Leumymowie.

4. Synowie za Midyjanowi byli Hefa,

i Hefer, i Henoch, i Abyda, i Eldaa;
wszyscy ci byli synowie Ketury.

5. I da Abraham wszystko, co mia,
Izaakowi.

6. A synom zaonic, które mia
Abraham, da upominki; i wyprawi je

od Izaaka syna swego, jeszcze za ywota
swego, ku wschodowi do krainy wscho-
dniej.

7. Tec s dni lat ywota Abrahamo-
wego, które przey, sto i siedmdziesit,
i pi lat.

8. I ustawajc umar Abraham w sta-

roci dobrj, zeszy w leciech, i syty dni;

i przyczon jest do ludu swego.

9. I pogrzebu go Izaak i Ismael,

synowie jego, w jaskini Machpela, na

polu Efrona, syna Socharowego, Hetej-

czyka, które byo przeciwko Mamre;

10. Na polu, które by kupi Abra-

ham u synów Hetowych; "" tam pogrze-

biony jest Abraham, i Sara, ona jego.
*1 Moj. 23,16.

11. A po mierci Abrahamowej bo-
gosawi Bóg Izaakowi, synowi jego, a

Izaak mieszka u studni ywicego * i

Widzcego mi. *imoj.i6,u. r.24,62.

II. 12. A teó s rodzaje Ismaela, syna

Abrahamowego , którego urodzia Ha-

gar, Egipczanka, suebnica Sary, Abra-

hamowi.
13. 1 te s imiona synów Ismaelowych

w nazwiskach ich, wedug rodzajów ich:

pierworodny Ismaelów, Nebajot; po nim
Kedar, i Abdeel, *

i Mabsam. *^^^-o^--^'^^-

14. I Masma, i Duma, i Masa.

15. Hadai*, i Tema, Jetur, Nafis i

Kedma.
16. Ci s synowie Ismaelowi, i te

imiona ich, wedug miasteczek ich, i

zamków ich; * dwanacie ksit w fami-

lijach ich.
nMoj.17,20.

17. A byo lat ywota Ismaelowego,

sto lat, i trzydzieci lat i siedm lat, i

zszed a umar, i przyczon jest do ludu

swego.

18. I mieszkali od Hewila a do Sur,

która ley na przeciwko Egiptowi, idc
do Asyryi; przed obliczem wszystkich

braci swych * umar. *imoj.i6,i2.

III. 19. Te za s rodzaje Izaaka

syna Abrahamowego : Abraham spodzi
Izaaka.

20. A Izaak mia czterdzieci lat,

gdy sobie poj Rebek, córk Batuela

Syryjczyka, z krainy Syryjskiej, sio-

str Labana, Syryjczyka, za on.
21. Tedy si modli Izaak Panu za

on sw, i bya niepodna; i wysu-
cha go Pan, i pocza * Rebeka, ona
'^^

'

^Rzym.9,10.

22. A gdy si dziatki trcaiy w y-
wocie jej, rzeka: Jeli tak miao by,
dla czegoem pocza? sza tedy, aby

si pytaa Pana.

23. I rzek jej Pan: Dwa narody s
w ywocie twoim, i dwojaki lud z ywota
twego rozdzieli si, a jeden lud nad drugi
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lud inoiii(»jszy hodzio, i wikszy * bdzio
sliij iiiniojsoimi. * u^ym.y.ia. ozo.12.3.

24. A gdy sio wyponiy dni jj, al)y

porodzia, oto l)liniotii byy w ywocie

2b. 1 wyszod piorwszy syn lisowaty,

i wszystek jako szata kosmaty; i nazwali

inii(} ji^go Ezaw.

26. A potom wyszed brat jego, reki^

sw * trzymajc, za pic^^ti^- Ezawa, i na-

zwano imi jego Jakób; a Izaakowi byo
szedziesit lat, gdy mu si oni naro-

dzili.
*^•''''^

27. A gdy urosy one dzieci, Ezaw
by mem w mylistwie biegym i rol-

nikiem, a Jakób bym prosty mieszka-

jcy w namieciecli.

28. I miowa Izaak Ezawa, i jada
z owu jego; Kebeka za miowaa Ja-

kóba.

IV. 29. I uwarzy sobie Jakób potra-

w, a na ten czas przyszed Fzaw z pola

spracowany.

30. Tedy rzek Ezaw do Jakóba: Daj

mi je, prosz ci, z tej czerwonej po-

trawy, bom si spracowa; a przeto na-

zwano imi jego Edom.
31. Któremu rzek Jakób: Przedaje

mi dzi pierworodztwo twoje.

32. I rzek Ezaw: Otom ja bliski

mierci, có mi po pierwx)rodztwie ?

33. 1 rzek Jakób: Przysie mi dzi,

i przysig mu. I sprzeda pierworodztwo

swoje Jakóbowi.

34. Tedy Jakób da Ezawowi chleba, i

potraw z soczewicy, a on jad i pi, a po-

tem powstawszy odszed; i pogardzi

Ezaw*pierworodztwem swojem. *zyd.i2,i6.

EODZIA XXVL
I. Izaak w Gerar mieszkajc 1—6. II. Zon swoje sio-

str zov/ie 7. m. Król Abimelecli ujrzawszy go artuj-
cego 2 ni, pozna, e tja ona jego 8—10. IV. Zaczem
rozlfaza ludowi swemu, aty si jej nikt nie tyka 11—23.

V. ony Ezawowe 24—-35.

otem by gód na ziemi, po onym go-
dzie pierwszym, któiy by * za dni Abra-

liamowych: i poszed Izaak do Abimele-

cha. króla Filistyskiego, do Gerar.
*1 Moj. 12, 10.

2. Bo mu si by ukaza Pan i mówi :

Me zstpuj do Egiptu, ale mieszkaj w zie-

mi, o której Ja powiem tobie.

3. Bde gociem w tej ziemi, a Ja
bd z tob, i bd bogosawi ; albo-

wiem tobie i * nasieniu twemu dam te

wszystkie krainy, i utwierdz przysig,

którm przysig Abraliamowi, ojcu

tW(UnU. *lMoj.I2,7. r.13,15. r.15,18.

4. I rozmno * nasicmie twoje jako

gwiazdy niebic^skie, a dam nasieniu twe-

mu wszystkie to krainy: A bd Ijogo-

sawione w nasieniu twojm wszystkie

narody ziemi. 'iMoj.12,3. r.iw.iB. r.22,18. r.2G,i4.

5. Przeto, i A])raham by posuszny
gosowi mojemu, a strzeg postanowienia

mego, przykaza moich, ustaw moich i

praw moich.

0. Tedy Izaak mieszka w Gerar.

11. 7. I pytali si mowie * onego
miejsca o onie jego; a on powiedzia:

Siostra to moja; bo si ba mówi: ona
to moja; by go snaó nie zabili mowie
miejsca tego dla Rebeki, i bya pikna
na wejrzeniu. * imoj. 12,12. r.20,2.

III. 8. I stao si, gdy tam mieszka
przez nie mao dni, e wyglda Abime-
lech, król Filistyski, oknem, i ujrza, e
Izaak artowa z Rebek, on sw.

9. Tedy przyzwa Abimelech do sie-

bie Izaaka, i rzek: Prawdziwie to ona
twoja; czemue powiada, siostra to

moja? I odpowiedzia mu Izaak: Iem
u siebie mówi: Bym snaó nie umar dla

niej.

10. I rzek Abimelech : Cóe nam to

uczyni? bez maa ktokolwiek z ludu nie

spa z on twoj; i przywiódby by na
nas grzech.

IV. 11. Rozkaza tedy Abimelech
wszystkiemu ludowi mówic : Ktoby si
dotknma tego, albo ony jego, mier-
ci umrze.

12. Tedy sia Izaak w onej ziemi, i

zebra roku onego sto korcy, albowiem
bogosawi mu Pan.

13. I zbogaci si on m, a im dalej,

tem wicej wzmaga si, a urós wielce.

14. 1 mia stada owiec, i stada woów^
i czeladzi dosy; przeto mu zajrzeli Fi-

Kstyczycy.
15. I wszystkie studnie, które byli

wykopali sudzy ojca jego, za dni Abra-

hama, ojca jego, zasypali Filistyczycy,

i napenili je ziemi.

16. I rzek Abimelech do Izaaka*.

Odejd od nas, albowieme daleko mo-
niejszy ni my.

17. I odszed stamtd Izaak, i rozbi

namioty w dolinie Gerar, i mieszka tam.

18. I kopa zasi Izaak studnie wód,

które byli wykopali za dni Abrahama,

ojca jego, co je byli zasypali Filistyni
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po mierci Abrahamowej. i zwa je temi
imiouT, któremi je by nazwaJ ojciec

jego.

19. Tedy kopali sudzy Izaakowi w
on^j dolinie, i znaleli tam studni wód
ywych.

*

20. Lecz poswarzyli si pasterze Ge-

rarscy z pasterzami Izaakowymi. mówic:
Nasza to woda: przeto nazwa imi
studni onej, Hesek, i si swarzyli z nim

o ni.

21. Potem wykopali drug studni, i

swarzyli si te o ni : dla tego nazwa
imi jej Sydna.

22. Zatem przeniós si stamtd, i

wykopa drug studni, o któr adne-
go sporu nie byo: i nazwa imi jej Ee-

clrobot. i mówi: Oto. teraz rozszerzy nas

Pan. i urolimy na ziemi.

23. I wstpi stamtd do Beerseby.

Y. 24. I ukaza mu si Pan oneje
nocy. mówic: Jam jest Bóg Abrahama,
ojca twego, nie bój si. bom Ja jest z to-

b: i bd bogosawi, i rozmno na-

sienie twoje, dla Abrahama, sugi mego.

25. Tedy tam zbudowa otarz, i wzy-

wa imienia Paskiego, i rozbi tam na-

miot swój . tame te wykopali sudzy
Izaakowi studni.

26. Abimelech potem przyjecha do

niego z Gerar. i Achuzat przyjaciel jego.

i Fikol, hetman wojska jego.

27. Do których rzek Izaak: Przecz-

ecie przyjechali do mnie. gdy wy mnie
macie w nienawici, i wypdzilicie mi
od siebie?

2S. A oni odpowiedzieli : Obaczylimy
to dobrze, e jest Pan z tob. i rzeklimy :

Uczymy teraz przysig midzy sob.
midzy nami i midzy tob. i postano-
wiemy przymierze z tob

;

29. Aby nam nic zego nie czyni,
jakomy si te ciebie nie tykali : i jako-my tylko dobrze czynili, a pucilimy
ci w pokoju; a ty teraz bogosawiony
od Pana.

30. Tedy im sprawi uczt, a jedli i pili.

31. Potem wstawszy bardzo rano
przysigli jeden drugiemu: i wyprowa-
dzi je Izaak, i odeszli od niego wpokoju.

32. I stao si onego dnia. przyszli
sudzy Izaakowi, i powiedzieli mu o
studni, któr wykopali, mówic mu : Zna-
lelimy wod.

33. I nazwa j Syba ; dla tego imi

miasta onego jest nazwane Beerseba a
do dnia dzisiejszego.

34. Potem Ezaw majc czterdzieci

lat, poj sobie za on Judyt, córk
Beery Hetejczyka. i Basemat, córk
Elona. Hetejczyka.

35. Które si bardzo napi*zykrzay

Izaakowi i Rebece.

ROZDZIA XXVn.
I. Izaak w staroci chc« synom bogosawi 1—1.

n. Jalrób srn modszy od matki w szaiy Ezawowe ubranj.
ubiea go do bogosairiestwa 5—33. Ul. Zaczem Ezaw
oszukany, na Jakóba si rozgniewa 31—40. IV. Któremu
matka do Earanu uj kazaa 4.1—46.

i stao si, gdy si zstarzal Izaak, i

zamiy si oczy jego. tak. i widzie
nie móg: tedy wezwa Ezawa. syna swego
starszego . i rzek mu : Synu mój ! a on
odpowiedzia : Owom ja.

2. I rzek Izaak : Otom si ju zsta-

rza. a nie wiem dnia mierci swej.

3. Przeto teraz wemij prosz na-

czynia twoje, sajdak twój. i uk twój.

a wynijd w pole. i uów mi zwierzyn.
4. 1 nagotuj mi potrawy smaczne, w ja-

kich si kocham, i przynie mi. a bd
jad. aby bogosawia dusza moja,

pierwej, ni umr.
II. 5. Ale Rebeka syszaa, gdy to

mówi Izaak do Ezawa. syna swego : te-

dy wyszed Ezaw na pole. aby uowi
zwierzyn i przyniós.

6. I rzeka Rebeka do Jakóba . syna

sweofo. mówic: Otom syszaa, ordr

ojciec twój mówi do Ezawa. brata twego,

i rzek :

7. Przynie mi co z obowu, a na-

gotuj mi potrawy smaczne . abym jad,

i bogosawi ci przed obliczem Pa-
skiem. pierwej, ni umr.

8. A tak teraz synu mój . usuchaj
gosu mego w tern, co ja rozkazuj tobie.

9. A szedlszy do trzody, przynie
mi stamtd dwoje kolt dobrych, a na-

gotuj z nich potrawy' smaczne ojcu

twemu, jako rad jada.

10. I zaniesiesz ojcu twemu, a bdzie
jad; dla tego aby bogosawi, pierwej

ni umrze.

11. Tedy rzek Jakób do Rebeki, matki

swej: Oto. Ezaw brat mój. czowiek
kosmaty, a iam czowiek gadki :

12. Jeli mi pomaca ojciec mój , a

bdzie rozumia, e z niego szydz,

przywiod na si przeklstwo. a nie bo-
gosawiestwo.
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13. I rzoka mu matka jego : Na mi(^^

niech Ixulzio przokl(^'stwo twoje, synu

mój ; tylko usuchaj gosu mego, a szed-
szy, przynie mi.

14. Tedy on szedszy wziivl, i przy-

niós matce swej ; i nagotowahi matka
jego potrawy smaczne, jako rad jachi-

ojciec jego.

15. I wziwszy Kebeka szaty Ezawa,
syna swego starszego, najkosztowni(\j-

sze, które miaa u siebie w domu,
obloka w nie Jakóba, syna swego mod-
szego.

16. A skórkami kolcemi obwina
rce jego, i gadko szyi jego.

17. I daa chleb i potrawy smaczne,
które nagotowaa , w rce Jakóba syna
swego.

18. A on wszedszy do ojca swego
mówi: Ojcze mój! a on rzek: Owom
ja ! Kto ty jest, synu mój ?

19. I rzek Jakób do ojca swego : Jam
jest Ezaw, pierworodny twój. Uczyniem,
jako mi rozkaza; wsta prosz, sid,
a jedz z obowu mego, aby mi bogosa-
wia dusza twoja.

20. I rzek Izaak do syna swego: Có
to jest ? Prdko to znalaz, synu mój ?

a on odpowiedzia : Sposobi to Pan Bóg
twój, e mi si nagodzio.

21. Zatem Izaak rzek do Jakóba:
Przystp sam, abym ci pomaca, synu
mój, jeli ty jest syn mój Ezaw,
czyli nie.

22. Tedy przystpi Jakób do Izaaka,

ojca swego, który pomacawszy go, rzek:
Gos jest gos Jakóbów, ale rce Ezawowe.

23. I nie pozna go; albowiem byy
rce jego jako rce Ezawa, brata jego,

kosmate ; i bogosawi mu.
24. 1 rzek: Tye jest syn mój Ezaw ?

a on odpowiedzia : Ja.

25. Zatem rzek : Podaje mi, ebym
jad z obowu syna mego, abyó bogosa-
wia dusza moja. Tedy mu poda, i jad.
Przyniós mu te wina, i pi.

26. I rzek mu Izaak , ojciec jego :

Przystpe teraz a pocauj mi, synu
mój.

27. Tedy przystpiwszy pocaowa go,

a skoro poczu wonno szat jego, bogo-
sawi mu, mówic : Oto wonno syna
mego, jako wonno pola, któremu bogo-
sawi Pan.

28. Niechaje da * Bóg z rosy nie-

bieskiej, i z tustoci ziemskij, i obfi-

to zboa i wina. *yd.ii,20.

29. Ni(Kdiaj ci su ludzie, a niech ci

si kaniaj narodowie. Jid panem braci

twojej, a niech ci si kaniaj synowie
matki twojej ; którzyby * ci j)rzeklinali,

niech bd prz(ikltymi, a którzyby ci
bogosawili, niech bd bogosawio-
nymi. *1 Moj. 12,3.

30. 1 stao si, gdy przesta^ Izaak )o-
gosawi Jakóbowi, i ledwie Jakób odszed
od oblicza Izaaka, ojca swego, tedy Ezaw
brat jego, przyszed z owu swego.

31. Który nagotowawszy potrawy
smaczne, przyniós je ojcu swemu, i

mówi do ojca swego : Wstae ojcze

mój, a jedz z obowu syna twego, aby
mi bogosawia dusza twoja.

32. Tedy mu rzek Izaak, ojciec jego:

Któe ty? A on rzek: Jam jest syn
twój, pierworodny twój, Ezaw.

33. I zlk si Izaak zlknieniem
bardzo wielkiem, i rzek: Któ to, a gdzie

jest ton, co uowi zwierzyn, i przyniós
mi? i jadem ze wszystkiego, pierwej,

nie ty przyszed, i bogosawiem mu,
i bdzie bogosawionym.

III. 34. A usyszawszy Ezaw sowa
ojca swego, zawoa gosem wielkiem, i

by aoci wielk zjty, i rzek ojcu

swemu: Bogosawe te i mnie, ojcze

mój.

35. A on mu rzek: Przyszed brat

twój chytrze, i wzi bogosawiestwo
twoje.

36. Tedy Ezaw rzek : Susznie na-

zwano imi jego Jakób, podszed mi
bowiem ju dwa kro ;

* pierworodztwo

moje wzi, a teraz oto odniós bogo- .

sawiestwO moje. I rzek : To mi nie

zachowa bogosawiestwa ? *imoj.2ó,33.

37. Odpowiedzia Izaak , i rzek do

Ezawa : Otom go panem postanowi nad
tob, i wszystkich braci jego daem mu
za sugi, i zboem," i winem opatrzyem
go ; a tobie có teraz mam uczyni, synu
mój?

38. I rzek Ezaw do ojca swego : Izali

tylko jedno bogosawiestwo masz, ojcze

mój ? Bogosawe i mnie ; i jamci syn

twój, ojcze mój. I podniós Ezaw gos
swój, a ,* paka. -yd.12,17.

39. I odpowiedzia Izaak, ojciec jego,

i rzek mu : Oto w tustoci ziemi bdzie
mieszkanie twoje, i w rosie niebieskiej

z góry.
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40. A z miecza twego y bdziesz, i

bratu twemu bdziesz suy ; ale stanie

si, e i ty panowa bdziesz, i zrzucisz

jarzmo jego z szyi twojej.

IV. 41. Przeto nienawidzia Ezaw
Jakóba dla bogosawiestwa, którem mu
bogosawi ojciec jego; i mówi Ezaw
w sercu swem: Przybliaj si dni a-
oby ojca mego, a zabij Jakóba, brata

mego.
42. I oznajmiono Rebece sowa Eza-

wa, syna jej starszego, która posawszy,

wezwaa Jakóba, syna swego modszego,

i rzeka do niego : Oto Ezaw, brat twój,

cieszy si tern, i ci zabije.

43. Przeto teraz, synu mój, usucliaj

gosu mego, a wstawszy , uciecz do La-

bana, brata mego, do Haranu,

44. I pomieszkaj z nim przez jaki

czas. a ucichnie gniew brata twego,

45. A si odwróci zapalczywo brata

twego od ciebie, i zapomni tego, co mu
uczyni; potem ja pol, a wezm ci
stamtd; 1)0 czemu mam was obydwóch
postrada jednego dnia ?

46. I rzeka Rebeka do Izaaka : Ob-
mierz mi ywot mój dla córek Hetej-

skich; * jeliei Jakób wemie sobie on
z córek Hetejskich, jakie s córki ziemi

tej, có mi po ywocie? ^iMoj.26,35.

ROZDZIA XXYIII.
I. Izaak Jakóba wyprawnje do Mezopotamii 1—5.

n. Ezaw si eni z Israaelow córk 6—9. U.1. Jakób
w drodze zasnwszy na kamieniu, widzi drabin od nieba
do ziemi . po której Anioowie zstpowali i wstpowali
10—17. IV. A wziwszy kamie namazuje go oliw 18. 19.

V. I lub Bogu czyni 20—22.

1 edy wezwa Izaak Jakóba, i bogosa-
wi mu, a rozkaza mu, mówic: Nie
pojmuj ony z córek Chananejskich.

2. Ale wstawszy id do krainy * Sy-
ryjskiej, do domu Batuela, ojca matki
twojej , a wemij sobie stamtd on,
z córek Labana, brata matki twojej,

* Cze. 12. 13.

3. A Bóg Wszechmogcy niech ci bo-
gosawi, a niech ci rozrodzi i rozmnoy,
aby by w mnóstwo ludu

;

4. I niech ci da bogosawiestwo
Abrahamowe, tobie i nasieniu twemu
z tob, aby odziedziczy ziemi piel-

grzymstwa twojego, któr da Bóg Abra-
hamowi.

5. I tak wysa Izaak Jakóba, który
szed do krainy Syryjskiej . do Labana,
synaBatuelowego. Syryjczyka, brata Re-
beki, matki Jakóbowej i Ezawowej.

II. 6. A widzc Ezaw, i bogosawi
Izaak Jakóbowi, i posa go do ki-ainy

Syryjskiej , aby sobie poj stamtd
on, a i bogosawic mu, przykaza,

mówic: Nie wemiesz ony z córek

Chananejskich
;

7. I Jakób posuszny by ojcu swe-

mu i matce swojej, i poszed do krainy

Syryjskiej
;

8. Widzc te Ezaw, e si nie podo-

baj córki Chananejskie w oczach Izaaka,

ojca jego :

9. Tedy szed Ezaw do Ismaela, i

poj mimo inne ony swoje, Mahalat
córk Ismaela, syna Abrahamowego, sio-

str Nebajotow. sobie za on.
III. 10. A Jakób wyszedszy z Beer-

seba, szed do Haranu.

11. I przyszed na jedno miejsce, i

nocowa tam (albowiem ju byo zaszo
soce) a wziwszy jeden z kamieni miej-

sca onego, podoy pod gow swoje , i

spa na teme miejscu.

12. I nio mu si, a ono drabina staa
na ziemi, a wierzch jej dosiga nieba;

a oto. Anioowie Boy wstpowali i zst-
powaK po niej.

13. A Pan sta nad ni i rzek :
* Jam

jest Pan. Bóg Abrahama, ojca twego, i

Bóg Izaaka, ziemi t, na której ty pisz,

tobie dam i nasieniu twojemu.
*1 Moj. 35.1. r.48.3.

14. A bdzie * nasienie twoje jako

proch ziemi, i rozmnoysz si na zachód,

i na wschód, i na pónocy, i na poudnie
;

abd ubogosawione w tobie wszystkie

narody ziemi i w nasieniu twojem.
*1 Moj. 26,4. 5 Moj. 12, 20. r.19.8.

15. A oto, Ja jestem z tob i strzedz

ci bd gdziekolwiek pójdziesz, i przy-

wróc ci do tej ziemi; bo nie opuszcz
ci, a uczyni com ci rzek.

16. Tedy gdy si ockn Jakób ze snu
swego, rzek: Zaprawd Pan jest na tem
miejscu, a jam nie wiedzia.

17. I zlknwszy si, rzek: O jako to

straszne miejsce ! nic tu nie jest innego

jedno dom Boy, a tu brama niebieska.

lY. 18. I wsta Jakób bardzo rano, a

wziwszy kamie, który by podoy
pod gow swoje, postawi go na znak, i

nala ^ oliwy na wierzch jego.
*1 Moj.31,13. r.35,U.

19. I nazwa imi miejsca onego Be-
tel; bo byo przedtem imi miasta

onego Luz.

V. 20. Tedy uczyni Jakób lub, mó-
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-wic: Joli bodzie B6i>- zo mn, a strzcdz

niitj btjdzie na tej drodze, któr ja id(^ i

<la mi chlb ku jedzeniu, i odzienie ku
obóczeniu,

21. A wróc- si w pokoju do domu
ojca mego: tedy bdzie mi Pan za Boga.

22. A kamin ten, którym wystawi
na znak, bdzie domem lioyni, a ze

wszystkiego, co mi dasz, dziesicin
pewn oddawa ci bd.

KODZIA XXIX.
I. Jakób przyszedszy do Labana 1—14. U. Suy mu

sicdra lat za Kaclielc 15—20. Ul. Likban mu podrzuci
Lij 21—25. IV. Przctó drugie sicdm lat suy za ni(j

;

bo si«; ji'j by wielce rozmiowa 2(5—30. V. Lija mu cztc-
rccli synów porodzia 31—35.

iedy Jakób wstawszy, poszed do ziemi,

mieszkajcych na wschód soca.
2. 1 ujrza studni na polu, i trzy stada

owiec lecych przy niój ; bo z onej stu-

dni napawano stada, a kamie wielki by
na wierzchu onej studni.

3. Albowiem schodziy si tam wszyst-

kie stada, i odwalano kamie z wierzchu
studni, a napawano stada; potem za
kadziono kamie na wierzch studni na
miejsce jego.

4. Tedy rzek do nich Jakób : Bracia
moi, skdecie? i odpowiedzieli: Z Ha-
ranu jestemy.

5. 1 rzek do nich Jakób : A znacie La-
bana, syna Nachorowego ? odpowiedzieli :

2namy.
6. Zatem rzek do hich: A dobrze si

ma? a oni odpowiedzieli: Dobrze; a oto,

Eachel córka jego idzie z stadem.
7. Tedy rzek: Oto, jeszcze dosy dnia,

i nie czas zgania stada; napójcie owce,

a idcie, popacie ich.

8. A oni odpowiedzieli : Nie moemy,
aby si zebray wszystkie stada, i od-

walony by kamie z wierzchu studni,

abymy napoili stada.

9. A gdy to jeszcze mówi z nimi,

Eachel nadesza z owcami ojca swego,

bo je ona pasa.
10. I gdy ujrza Jakób Eachel, córk

Labana, brata matki swojj, z owcami
Labana, brata matki swej : tedy przy-

stpi Jakób, i odwali kamie z wierzchu
studni, a napoi owce Labana, brata ma-
tki swojej.

11. I pocaowa Jakób Eachel, i po-

dniósszy gos swój paka.
12. I oznajmi Jakób Eacheli, e jest

bratem ojca jej, a i jest synem Eebe-

ki : a ona l)ieawszy opowiedziaa to oj-

cu swemu.
13. A gdy usysza Laban wie o

.]akóbi(», synu siostry swojj, wybiea
pi-zeciwko niemu, i obapi go, a pocao-
wawszy, wwiód do domu swego. A on
La)anowi powiedziii o wszystkim.

14. I rzek mu Laban: Zaiste ty jest

ko moja, i ciao moje, I mieszka u

niego prz(rz cay mi(;sic.

IL 15. Potom rzek Laban do Jakóba:

Izali, e mi ])rat, suy mi ])dziesz

darmo? powiedz mi, jak ma by za-

pata twoja.

16. A mia Laban dwie córki: imi
starszej Lija, a imi modszj Eachel.

17. Ale Lija bya chorych oczu, a Ea-
chel za piknego oblicza, i wdziczna
na wejrzeniu.

18. Miowa tedy Jakób Eachel, i

rzek:Bd suy siedm lat za Eachel,
córk twoje modsz.

19. Odpowiedzia Laban: Lepij e
j tobie dam, nilibym j mia dac m-
owi innemu ; mieszkaje ze mn.

20. I suy Jakób za Eachel siedm
lat, i zda mu si ten czas jako kilka dni,

przeto, e,j miowa.
IIL 21. Potem rzekJakób do Labana:

Daj mi on moje
,
poniewa si wype-

niy dni moje, abym wszed do niej.

22. Tedy wezwawszyLaban wszystkich

mów miejsca onego, sprawi uczt.

23. A gdy by wieczór, wzi Lij,

córk swoje, i wwiód j do niego, a

Jakób wszed do niej.

24. Da te Laban i Zelf dziewk
swoje Lii, córce swej, za suebnic.

25. A gdy byo rano, pozna Jakób, e
to Lija, i rzek do Labana: Cóe mi to

uczyni? Ialim ja nie za Eachel tobie

suy ? czemiie mi tedy oszuka ?

IV. 26. 1 odpowiedzia Laban : Nie jest

to w zwyczaju u nas, aby miano wyda-
wa zam modsz przed starsz.

27. Wytrwaj z t tydzie , a dam ci i

t za sub, któr mi bdziesz suy
jeszcze drugie siedm lat.

28. I uczyni tak Jakób, i wypeni
z t tydzie

;
potem da mu Laban Ea-

chel, córk swoje, za on.
29. Da te Laban Eacheli, córce

swej. Bale, dziewk swoje; da jj za

suebnic.
30. Tedy te wszed Jakób do Eacheli,
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i miowa Eachel bardziej ni Lij
, a

suy mu jeszcze drugie siediii lat.

V. 31. A widzc Pan, e nienawidzia-

Lij. otworzy ywot jej ; a Rachel nie-

podna l)ya.

32.Tedy poczwszy Lijaporodzia syna,

i nazwaa imi jego Ruben, bo rzeka:

Zaiste wejrza Pan na utrapienie moje
;

a tak teraz miowa mi bdziem mój.

33. I zasi pocza, i porodzia syna, a

rzeka: Zaiste usysza Pan, em ja bya
w nienawici, przeto da mi te i tego

;

i nazwaa imi jego Symeon.

34. Potem jeszcze pocza, i porodzia

syna, i rzeka : Itra przyczy sim
mój do mnie, bom mu urodzia trzech

synów; przeto nazwaa imi jego Lewi.

35. Nad to jeszcze pocza, i porodzia

syna, i rzeka: Teraz ju chwali bd
Pana

;
przeto nazwaa imi jego * Juda,

i przestaa rodzi. *Mat.i,2.

ROZDZIA XXX.
I. Jakób rozrodziwszy si 1—24. II. Chce odej od

Labana 25. 2G. III. Laban go prosi, aby jeszcze przy nim
zosta 27—30. IV. Naznaczyivszy mu owce pstre za za-

pat suby jego 31—43.

A^ widzc Rachel, e nierodzia Jakóbo-

wi. zajrza^a Rachel siostrze swej, rzeka

do Jakóba: Daj mi syny, a jeli nie

dasz, umr.
2. Zapali si tedy gniewem Jakób na

Rachel, i rzek : Zaem ja Bóg, który

zawcign pód ywota twego ?

3. A ona rzeka : Oto sueT)nica moja
Bala; wnijde do niej, i porodzi na kola-

nach moich, a bd te miaa syny z niej.

4. I daa mu Bale, suebnic swoje,

za on ; i wszed Jakób do niej.

5. Tedy pocza Bala, i urodzia Jakó-
bowi syna.

6. I rzeka Rachel: Zkaza za mn
Bóg, i usysza gos mój, a da mi syna;

i dla tego nazwaa imi jego Dan.
7. Potem za poczwszy porodzia Bala,

suebnica Racheli, drugiego syna Jakó-
bowi.

8. Tedy rzeka Rachel : Mniem si
biedzia z siostr moj, a przemogam ; i

nazwaa imi jego Neftali.

9. A obaczywszy Lija, e przestaa ro-

dzi, wzia te Zelf, suebnic swoje,
i daa j Jakóbowi za on.

10. I urodzia Zelfa, suebnica Lii,

Jakóbowi syna.

11. Zatem Lija rzeka: Przyszed huf;

i nazwaa imi * jego Gad. *imoj.49,i9.

12. Porodzia te Zelfa. suebnica Lii,

drugiego syna Jakól)Owi.

13. 1 rzeka Lija: To na szczcie moje ;

bo mi szczliw bd zway niewiasty ;

i nazwaa imi jego Aser.

14. 1 wyszed Ruben czasu niwa psze-

nicznego, i znalaz pokrzyki na polu, a

przyniós je do Lii, matki swej ; i rzeka,

Rachel do Lii : Daj mi te prosz z po-

krzyków syna twego,

15. A ona jej odpowiedziaa: A mao
na tem, e mi wzia ma mego, i te^:

chceszwzi i pokrzyki syna mego? Tedy
rzeka Rachel: Niechaje pi z tob tej

nocy za pokrzyki syna twego.

16. A gdy si wraca Jakób z pola pod
wieczór, wysza Lija przeciwko jemu, i

rzeka: Do mnie wnijdziesz, gdyem ci
pewn zapat naja sobie pokrzykami
syna mego ; i spa z ni onej nocy.

17. Tedy wysucha Bóg Lij ; i pocza,
i porodzia Jakóbowi syna pitego.

18. 1 rzeka Lija : Odda mi Bóg zapat
moje, em bya daa suebnic moje m-
owi mojemu ; i nazwaa imi jego Isa-

szar.

19. Potem poczwszy jeszcze Lija, po-

rodzia szóstego syna Jakóbowi.

20. I mówia Lija: Obdarzy mi Bóg
zacnym upominkiem; ju teraz bdzie ze

mn mieszkam mój. bom mu urodzia
szeciu synów ; i nazwaa imi jego Za-

bulon.

21. Potem porodzia córk, i nazwaa
imi jej Dyna.

22. Wspomnia te Bóg, na Rachel, i

wysucha j Bóg. a otworzy ywot jej.

23. Tedy poczwszy porodzia syna, i

rzeka : Odj Bóg zelywo moje.

24. 1 nazwaa imi jego Józef, mówic :

Niech mi przyda Pan drugiego syna.

II. 25. I stao si, gdy porodzia Ra-
chel Józefa, mówi Jakób do Labana:
Pu mi, abym si wróci do miejsca

mego, i do ziemi mojej.

26. Daj mi ony moje, i dzieci moje,

za którem ci suy, e odejd: bo ty

wiesz posugi moje, jakom ci suy.
III. 27.1 rzek do niego Laban : Prosz,

jelim znalaz ask w oczach twoich, zo-

sta ze mn; bom dozna tego. e mi Pan
dla ciebie bogosawi.

28. I rzek: Mianuj mi zapat twoje,

a dam ci j.
29. Tedy mu odpowiedzia Jakób: Ty
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wiosz, jakom ci suy, i jaki l)y doby-

tek twój przy iniiio;

;K). IJo ta troclia, któr mia prze-

demn, rozmnoya si wielce; i bogo-
sawi ci Pan na przyjcie moje, a teraz

kiedy ja sie tó stara bd o dom swój ?

IV. 31. i rzek: Cóci mam da? I

odpowiedzia Jakób: Nie dasz mi nic;

ale jeli to uczynisz co powiem, tedy si
wróc, a bd pas i strzeg byda twego.

32. Przejd dzi przez wszystkie trzody

twoje, odczajc stamtd kade bydl
pstre i nakrapiane, i kade bydl powe
midzy owcami, a nakrapiane i pstre mi-
dzy kozami ; to bdzie zapat moj.

33. I da wiadectwo o mnie sprawie-

dliwo moja na potm, gdy przyjdzie

do zapaty mojej przed tob; wszystko

co nie bdzie pstre i nakrapiane midzy
kozami, a powe midzy owcami, niech

bdzie za kradzie poczytane przy mnie.

34. Tedy rzek Laban : Oby si stao

wedug sowa twego!

35. I odczy onego dnia kozy stro-

kate, i nakrapiane, i wszystkie kozy pstre,

i nakrapiane, i wszystkie, co jak bia
odmian miay, take i powe midzy
owcami, i odda je do rk synów swych.

36. I odczy si Laban od Jakóba,

jakoby na trzy dni drogi ; a Jakób pas
ostatek owiec Labanowych.

37. Nabra tedy Jakób prtów zielo-

nych topolowych, i -laskowych, i kaszta-

nowych, i obupi miejscami skór ich

do biaego, obnaajc iDiao, która na

prtach bya.

38. I nakad onych prtów, które

by obupi, do rynien i do koryt, gdzie

lano wody (gdy przychodziy owce, aby

piy) nakad ich przeciwko owcom, aby

poczynay, gdyby pi przychodziy.

39. I poczynay owce patrzc na one

prty, i rodziy jagnita strokate, pstre i

nakrapiane.

40. I odczy Jakób jagnita, a sta-

wia owce twarz do jagnit stvokatych,

i do wszystkich powych w stadzie Laba-
iiowem, a swoje stada stawia osobno,

ani ich obraca ku stadu Labanowemu.
41. A gdy wszystkich owiec co ra-

szych przypuszczanie bywao, kad Ja-

kób prty przed oczy owiec w koryta, aby

poczynay patrzc na prty.

42. Lecz gdy póniejszych owiec przy-

puszczanie byo, nie kad ich; i byy pó-

niejsze Labanowe , a rasze Jakóbowe.

43. I tak zbogaci si on cz-owiek ])ar-

dzo, i mi;v owiec wiele, i suebnic i

sug, i wielbdów, i osów.

ko;?;dzial xxxl
I. Jiikóh nic opowiednio odchodzi od Lahana 1—21.

II. Który ffdy (co w gniewie goni, od Boga by upomniony,
aby mu nic przykrego nie czyni 22—42. III. I tak przy-
mierze miedzy sob postanowiwszy rozstali si w pokoju
•13—r>i.

lotm gdy usyszai Jakób sowa synów
Labanowych mówicych : Pobra^ Jakób
wszystko, co mia ojciec nasz, i z tego,

co byo ojca naszego, tj wszystkij za-

cnoci dosta.

2. Widziat Jakób twarz Labanow,
a oto , nie by takim przeciwko niemu,

jako przedtm.
3. Tedy rzek Pan do Jakóba: Wró

si do ziemi ojców twoich, i do rodziny

twojej, a bd z tob.
4. Przeto posa Jakób, i wyzwa Ra-

chel i Lij na pole do trzody swojej.

5. I rzek im: Widz ja twarz ojca

waszego, e nie jest takim przeciwko

mnie, jako przedtem, lecz Bóg ojca mego
by ze mn.

6. Wy te same wiecie, em ze wszyst-

kich si.moich suy ojcu waszemu;

7. Ale ojciec wasz oszuka mi, i odmie-

ni zapat moje po dziesi kro; jednak

nie dopuci mu Bóg, aby mi szkodzi.

8. Jeli kiedy powiedzia : Pstre bd
zapat twoj, tedy rodziy wszystkie owce
jagnita pstre; a gdy za mówi: Strokate

bd zapat twoj, tedy rodziy wszyst-

kie owce jagnita strokate.

9. I odj Bóg dobytek ojca waszego,

a da go mnie.

10. Stao si bowiem w ten czas, gdy
si owce zczay, em podniós oczy swe,

i widziaem przez sen, a oto, samcy z-
czay si z owcami strokatemi, pstremi,

i biao nakrapianemi.

1 1

.

Tedy mi rzek AnioBoy we nie :

Jakóbie! A jam odpowiedzia: Owom ja.

12. Potem rzek: Podnie teraz oczy

swe, a obacz wszystkie samce zczajce
si z owcami strokatemi, pstremi, i biao
nakrapianemi; bom widzia wszystko, co
Laban uczyni.

13. Jam Bóg Betel, gdzie namaza
kamie, gdzie mi polubi lub. Teraz

tedy wsta, wynijd z ziemi tej, a wró
si do ziemi rodziny twojej.

14. Tedy odpowiedziaa Rachel i Lija,
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i rzeky mu : Iza jeszcze mamy czstk
jak i dziedzictwo w domu ojca naszego?

15. Izaemy za obce nie byy poczytane

u niego? I nas przeda: i miaeby je-

szcze do szcztu zje majtno nasze?

16.Albowiem wszystko bogactwo, które

odj Bóg ojcu naszemu, nasze jest, i

synów naszycli ;
przeto teraz wszystko

uczy, co JBóg rozkaza.

17. Wsta tedy Jakób. i wsadzi syny

swe, i ony swe na wielbdy.
18. I zabra wszystk trzod swoje, i

wszystk majtno swoje, której by na-

by.' dobytek nabycia swego, którego by
naby w krainie Syryjskiej, aby si wró-

ci do Izaaka, ojca swego, do ziemi Cha-

nanejskiej.

19. A laban odszed by strzydz owce

swoje: wtem ukrada Eachel bawany,
które mia ojciec jej.

20. 1 wykrad si Jakób potajemnie od

Labana SyiTJczyka, tak e mu nie oznaj-

mi, i ucieka.

21. 1 uciek sam ze wszystkiem co mia,
a wstawszy przeprawi si przez rzek, i

uda si ku górze Galaad.

II. 22. I dano zna Labanowi dnia

trzeciego, e uciek Jakób.

23. Który wziwszy braci swoje z so-

b, goni go przez siedm dni, i docign
go na górze Galaad.

24. Lecz przyszed Bóg do Labana
Syryjczyka we nie onej nocy, i rzek
mu : Strze si, aby nie mówi z Jakó-
bem nic przykrego.

25. I dogoni Laban Jakóba, a Jakób
ju by namiot swój rozbi na górze: La-
ban te rozbi namiot z braci sw na
oneje górze Galaad.

26. Tedy Laban rzek do Jakóba : Có-e uczyni, e si wykrad potajemnie
odemnie, a uwiode córki moje. jakoby
pojmane mieczem?

27. Przecze potajemnie uciek, a wy-
krade si odemnie, a nie oznajmie nii,

gdybym ci by puci z radoci, i

z pieniami, i z bbnem, i z harf ?

28. I nie dopucie mi, abym pocao-
wa syny moje, i córki moje ? Zaiste gu-
pie sobie pocz.

29. Jest to w mocy rki mojej, uczy-
ni wam co z^ego : ale Bóg ojca waszego
przesrfej nocy rzek do mnie . mówic :

Strze si, aby z Jakóbem nie mówi nic
przykrego.

30. A teraz gdy si chciao odej.

e wielce pragn do domu ojca twego,

czemue ukrad bogi moje ?

31. I odpowiadajc Jakób, rzek do

Labana : Iem si ba-. i mylaem, by
mi sn nie wydar córek twoich.

32. Lecz ten, u kogo znajdziesz bogi

twoje, niech umrze : przed braci nasz
poznaje, co twego u mnie, i wemij so-

bie ; a nie wiedzia Jakób , e je Rachel
uki-ada.

33. Wszed tedy Laban do namiotu
Jakóbowego, i do namiotu Lii, i do na-

miotu obydwóch suebnic, a nie zna-

laz: a wyszedszy z namiotu Lii wszed
do namiotu Eacheli.

34. A Eachel wziwszy one bawany
woya je pod siodo wiefbdowe, i usia-

da na nich : i zmaca Laban wszystek
namiot, a nie znalaz.

35. Tedy ona rzeka do ojca swego :

Niech si nie gniewa pan mój, e nie

mog powsta przed twarz twoj, bo
wedug zwyczaju niewiast przypado na
mi : i szuka, a nie znalaz- bawanów.

36. Eozgniewa si tedy Jakób. i fuka
na Labana ; a odpowiadajc Jakób. rzek
do Labana: Có za przestpstwo moje,

co za grzech mój , e mi goni zapa-

liwszy si ?

37. Oto zmaca wszystek sprzt mój :

cóe znalaz ze wszystkiego sprztu do-

mu twego? poó tu przed braci moj, i

braci twoj, a niech rozsdz midzy
nami dwoma.

38. Ju dwadziecia lat mieszkaem
z tob: owce twoje i kozy twoje nie pomia-
tay, a baranów stada twego nie jadaem.

39. Eozszarpanego od zwierza "^

nie

przyniosem ci. jam szkod nagradza;
z rki mojej szukae tego. co byo ula-a-

dzioue we dnie, i co byo ukradzione
w nocy.

"^

''iMoj.22,12.

40. Bywao to, e we dnie trapio mi
gorco, a mróz w nocy, tak, e odcha-
dza sen mój od oczu mOich.

41. Juzem ci dwadziecia lat w domu
twoim suy: czternacie lat za dwie
córki twoje, a sze lat za bydo twoje ; a

odmieniae zapat moje po dziesi ki'oc.

42. 1 by by Bóg ojca mego. Bóg Abra-
hama, i strach Izaaka, nie by przy mnie,
pewnieby mi by teraz prónego puci;
ale na utrapienie moje. i na prac rk
moich wejrza Bóg, i przestrzeg ci nocy
przeszej.

III. 43. Tedy odpowiedzia Laban, i
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rzek do Jakóha : Córki to córki s moje,

i synowio ci s synowie moi, i (lohytek

ten dobytek mój, i wszystko co widzisz,

moje jest; a tym córkom moim, có dzi
iiczyni(>, albo synom ich, które zrodziy?

44. Pójde tedy, a uczymy przy-

mierze, ja i ty, a bdzie wiadectwo mi-
dzy mn, i midzy tob.

45. I wzi Jakób kamie, a postawi
go na znak.

46. I rzek Jakól) do braci swój : Na-
zbierajcie kamieni; którzy nanosili ka-

mieni, i uczynili kup, i jedli tam na
onej kupie.

47. I nazwa j Laban Jegar Saha-
duta, a Jakób j nazwa- Galed.

48. Bo mówi Laban : Kupa ta niech

bdzie wiadkiem midzy mn i midzy
tob dzisiaj; przeto Jakób nazwaiimi
jej Galed,

49. I Myspa ; albowiem rzek Laban :

Niech upatruje Pan midzy mn i mi-
dzy tob, gdy si rozejdziemy jeden od

drugiego.

50. Jeli bdziesz trapi córki moje, i

jeli pojmiesz ony nad córki moje, nie

masz tu nikogo midzy nami; bacz, e
Bóg jest wiadkiem midzy mn i mi-
dzy tob.

51. I rzek nad to La-ban do Jakóba:

Oto, ta kupa kamieni, i oto, znak ten, któ-

rym postawi midzy mn i midzy tob.
52. wiadkiem ta kupa, i wiadkiem

ten znak bdzie tego, i ja do ciebie nie

pójd dalej za t kup, i ty te nie pój-

dziesz do mnie za t kup, i za ten znak,

na ze.

53. Bóg Abrahamów i Bóg Nachorów
niechaj rozsdz midzy nami. Bóg ojca

ich. Przysig tedy Jakób przez strach

ojca swego Izaaka.

54. 1 nabi Jakób byda na górze, i we-

zwai braci swej ku jedzeniu chleba. Tedy
jedli chleb, i nocowali na onej górze.

55. Potem Laban wstawszy bardzo ra-

no, pocaowa syny swoje i córki swe, i

bogosawi im ; a odszedszy, wróci si
Laban na miejsce swoje.

KODZIAL XXXIL
I. Jakób -K-idzia Anioy Boe 1. 2. II. Da zna bratu

swemu Ezawowi o przyjciu swem 3—12. III, I upominki
mu posa 13—23. IV. Anio Paski biedzi si z nim,
bogosawi mu, i nazywa imi jego Izrael 24—32.

A Jakób te poszed w drog swoje i po-

tkali si z nim * Anioowie Boy. *imoj.48,i6.

2. I rzek Jakób ujrzawszy je: Obóz

to Boy; i nazwa imi miejsca onego
Mahanaim.

II. 3. Potom posii Jakób posy przed
sol) do Ezawa, brata swego, do ziemi
Seir, do krainy Edomskiój.

4. I rozkazivl im mówic : Tak rzecze-

cie do pana mego Ezawa: To mówi suga
twój Jakób : U Laliana liyem gociem, i

mieszkaem z nim a do tego czasu.

5. A mam woy i osy, owce, i sugi, i

suebnice, a posyam odpowiedzie panu
memu, ebym znalaz ask w oczach
twoich.

6. I wrócili si posowie do Jakóba,
mówic : Przyszlimy do brata twego Eza-
wa, który te idzie przeciwko tobie, a
cztery sta mów z nim.

7. I zlk si Jakób bardzo a strwoy
si ; i rozdzieli lud

, który z nim by, i

owce, i woy, i wielbdy, na dwa hufce
;

8. I rzek : Jeliby przyszed Ezaw do
jednego hufca, a poraziby go, tedy hu-
fiec, który pozostanie, bdzie zachowany.

9. 1 rzek Jakób : Boe ojca mego Abra-
hama, i Boe ojca mego Izaaka, Panie,

który do mnie rzek: * Wró si^ do

ziemi twojej, i do rodziny twojej, a uczy-

nió dobrze. *imoj.3i,3.

10. Mniejszym jest ni wszystkie zmi-

owania, i ni wszystka prawda, któr
uczyni z sug swym. Albowiem tylko o

lasce mojej przeszedem ten Jordan, a
teraz mam dwa hufce.

11. Wyrwij mi prosz z rki brata

mego, z rki Ezawa; bo si go boj, by
sn przyszedszy nie zabi mi, i matki
z synami.

12. Wszake rzek: Dobrze czynic b-d dobrze czyni, a rozmno * nasienie

twoje jako piasek morski, który zliczon

by nie moe, dla mnóstwa. *imoj.28,i4.

III. 13. I przenocowa tam onej nocy,

i wzi z tego, co mia przy rku, upomi-

nek dla Ezawa, brata swego.

14. To jest kóz dwiecie, i kozów dwa-

dziecia, owiec dwiecie, i baranów dwa-

dziecia.

15. Wielbdzic odchowujcych mo-
de, ze rebity ich, trzydzieci, krów

czterdzieci, i woów dziesi, dwadzie-

cia olic, i dziesi olt.
16. I o(Jda je w rce sug swoich, ka-

de stado z osobna, i rzek do sug swoich :

Idcie przedemn, a plac uczycie mi-
dzy stadem a midzy stadem.

17. I rozkaza pierwszemu, mówic:
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Gdy si potka z tob Ezaw, brat mój.

a spyta ci, mówic : Czyje ty ? i dokd
idziesz ? a czyje to stado przed tob ?

18. Tedy powiesz: Sugi twego Jakóba
jest to upominek

,
posany panu memu

Ezawowi ; a oto, i sam idzie za nami.

19. Take te rozkaza drugiemu,

i trzeciemu, i wszystkim idcym za temi

stady, mówic : Temi sowy mówcie do

Ezawa, gdy go potkacie.

20. Powiecie mu te : Oto, suga twój

Jakób idzie za- nami; mówi bowiem:
Ubagam obiicze jego upominkiem, który

idzie przedemn, a potem ujrz oblicze

jego ; owa mi snaó w ask przyjmie.

21. I poszed w przód on upominek
przed obliczem jego, a sam przenocowa
onej nocy z liufcem swoim.

22. AVstawszy tedy onej nocy, wzi
obie ony swe, i dwie suebnice swoje,

i jedenacie synów swoicb . i przeszed
przez bród Jal3ok ;

23. A wziwszy je. przeprawi je przezt rzek, i przeprowadzi wszystko, co

mia.
IV. 24. A tylko sam Jakób zosta.

25. A oto, biedzi si z nimm a do
wejcia zorzy : który widzc, e go nie

móg przemódz, uderzy Jakóba w staw
biodry jego, i wytrcia si z stawu bio-

dra Jakóbowa. gdy si z nim mocowa.
26. I rzek : Pu mi. bo ju wscho-

dzi zorza. I odpowiedzia: Nie puszcz
ci, a mi bdziesz bogosawi.

27. Tedy mu rzek : Co za imi twoje ?

I odpowiedzia: Jakób.
28. I rzek: Nie bdzie nazywane wi-

cj imi twoje * Jakób, ale Izrael; bo so-

biemnie poczyna z Bogiem, i z ludmi,
i przemoge.

*

*imoj.35,io.

29. I spyta Jakób mówic : Oznajmij
mi prosz imi twoje; a on odpowiedzia:
Czemu si pytasz o imieniu mojem?
i tame mu bogosawi.

30. Tedy nazwa Jakób imi miejsca
cnego Fanuel, mówic: Iem widzia
Boga twarz w twarz, a zachowana jest
dusza moja.

31. I weszo mu soce, kiedy min
iniejsce Fanuel; a on uchramowa na
biodr swoje.

32. Przeto nie jadaj synowie Izra-
elscy yy skurczonej, która jest przv sta-
wie biodiT, a do dnia tego, i by uderzy
w staw biodry Jakóbowej, i wv skur-
czon.

ROZDZIA XXXIII.
I. Jakób si wita z luatem swym Ezawem 1— 7. n. Daje

mu podarek 8—17. m. Prowadzi si do miasta Sychem,
i tam kupiwszy rol, przed miastem namiot swój roz-
bija 18—20.

A podniósszy Jakób oczy swe ujrza,

a oto, Ezaw idzie, a z nim cztery sta m-
ów; i rozdzieli dzieci, z osobna Lii, i z o-

sobna Racheli, i z osobna dwu suebnic.
2. I postawi suebnice, i dzieci ich,

na przodku, a Lij. i syny jej, za nimi,

Rachel za z Józefem na ostatku.

3. A sam szed przed nimi, i pokoni
si a do ziemi siedm kro, ni przyszed
do brata swego.

4. 1 zaszed mu drog Ezaw. i obapiw-
szy go. upad na szyj jego. i caowa
go ; i pakali.

5. Potem podniósszy (Ezaw) oczy swe,

ujrza ony i dzieci, i rzek: A ci co zacz

s, twoi to ? i odpowiedzia : Dziatki to

s. które Bóg da z aski sudze twemu.
6. I przybliyy si suebnice i syno-

wie ich. a pokoniy si.

7. Przybliya si te i Lija, i dzieci

jej, i polioniii si ; a potem przybhy
si Józef i Rachel, i pokonili si.

n. 8. I rzek Ezaw : A ów wszystek
liufiec na co. z którymem si spotka?
Odpowiedzia Jakób : Abym znalaz ask
przed oczyma pana mego.

Q. Tedy rzek Ezaw : Mam ja dosy,
bracie miy. miej ty swoje.

10. 1 rzek Jakób: Nie tak bdzie pro-

sz
;
jelim teraz znalaz ask w oczach

twoich, wemij upominek mój z rki
mojej, przeto, iem widzia oblicze twoje,

jakobym widzia oblicze Boe, i aska-
wie mi przyj;

11. Przyjmije prosz dar mój, któ-

rym ci przyniós, gdy mi hojnie bo-
gosawi Bóg. a mam wszystkiego dosy.
A tak uprosi go. e to przyj.

12. Tedy rzek Ezaw: Ruszmy si,

a idmy, a ja pójd przed tob.
13. 1 odpowiedzia mu Jakób : Wie pan

mój , e z sob mam dziatki mode,
i owce kotne, i krowy cielne, które jeli-

bym przegna dnia jednego, pozdychaj
wszystkie stada.

14. Niech w przód prosz jedzie pan
mój przed sug swoim, a ja poprowadz
si z lekka, jako zdy trzoda, która jest

przedemn, i jako nad dzieci, a
przyjd do pana mego do Seii'.

15. Tedy rzek Ezaw : Niech wdy zo-
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stawi przy tobie cokolwiek hidii , który

jest ze mn, A on odpowiedzia: A na
có to? byem znalaz ask w oczacli

pana mego.

1(). 1 wróci si dnia onego Ezaw drog
sw do Seir.

17. A Jakól) o]>róci si do Suchot,

i zbudowa so])ie dom, i dla stad swoich

poczyni obory, a dla tego nazwa imi
miejsca onego Suchot.

III. 18. I przyszed Jakól) zdrowo do

miasta Sychem, które byo w ziemi Cha-
nan(yskiój, gdy si wróci z Padan Sy-
ryjskiego, i pooy si przed miastem.

19. I kupicz pola, na któróm roz-

bi namiot swój, od synów Hemora,
ojca Sychemowego, za sto jagnit;

20. A postawi tam otarz, i nazwa
go : Mocny Bóg Izraelski.

KODZIA XXXIY.
I. Dj'na zgwacona od Sycheraa syna Heraorowcgo 1—3.

II. Ojciec Sychcraów prosi, eby mu j za on dano
4—12. III. Sj'nowie Jakóbowi pozwalaj, jcliby si obrze-
zali 13—2-i. IV. Symeon i Lewi miasto Sychem splun-
drowali , z czego Jakób majc smtek wielki , na syny
si uskara 25—31.

i wysza Dyna, córka Lii, któr bya
urodzia Jakóbowi, aby ogldaa córki

onej ziemi.

2. A ujrzawszy j Sychem , syn He-
mora Hewejczyka, ksicia ziemi onej,

porwa j, i spa z ni, i zely j.
3. I spoia si dusza jego z Dyn, cór-

k Jakóbow, a rozmiowawszy si dzie-

weczki, mówi do serca jej.

II. 4. Tedy Sychem rzek do Hemora,
ojca swego, mówic: Wemij mi t
dzieweczk za on.

5. A gdy Jakób usysza, e zgwacona
bya Dyna, córka jego, a synowie jego

byli z bydem jego na polu, zamilcza
tego Jakób, a si oni zwrócili.

6. Tedy wyszed Hemor, ojciec Syche-
mów, do Jakóba, aby z nim mówi.

7. A synowie Jakóbowi gdy przyszli

z pola, a usyszeli to, boleci zjeci byli

mowie oni, i rozgniewali si bardzo, e
t sprosnoc uczyni w Izraelu, pic
z córk Jakóbow, co by nie miao.

8. I rzek Hemor do nich mówic:
Sychem, syn mój, przyoy serce swe
ku córce waszej ; dajcie mu j prosz
za on,

9. A zpowinowacie si z nami, córki

wasze dawajc nam, a córki nasze poj-

mujc sobie.

10. I bdziecie z nami mieszka, a zie-

mia ]>o(izie przed wami; mieszkajcie, i

handlujcie w niej, i osadzajcie si w nij.

11. I mówi t Sychem do ojca jój,

i braci jj: Niech znajd ask w oczach
waszych, a co mi rzeczecie, to dam.

12. Podwyszcie mi znacznie wiana,

i upominków dajcie, a dam, jako mi
rzeczecie; tylko mi dajcie t dzieweczk
za on.
III. 13. Tedy odpowiedzieli synowie

Jakóbowi Sychemowi i Hemorowi, ojcu

jego, na zdradzie mówic z nimi, dla

tego i zgwaci Dyn, siostr ich.

14. I rzekli im: Nie moemy tej rze-

czy uczyni, abymy mieli da siostr

nasze mowi nieobrzezanemu ; bo to

obrzyda rzecz u nas.

15. A wszake tym sposobem wam
pozwolimy, jelie chcecie by nam po-

dobni, aby by obrzezany midzy wami
kady mczyzna;

16. Tedy wam damy córki nasze,

a córki wasze pojmiemy sobie, i bdzie-
my mieszka z wami, a bdziemy ludem
jednym.

17. Ale jelibycie nas nie usuchali,

abycie si obrzezali, wemiemy córk
nasze, i odejdziemy.

18. I podobaa si ta rzecz ich Hemo-
rowi i Sychemowi, synowi Hemorowemu.

19. Tedy nie odkada on modzieniec
dugo tej rzeczy, bo si by rozmiowa
córki Jakóbowej ; a on by ze wszech
najzacniejszy w domu ojca swego.

20. I przyszed Hemor i Sychem, syn

jego, do bramy miasta swego, i rzekli do

mów miasta swego mówic :

21. Mowie ci spokojnie yj z nami;

nieche mieszkaj w tej ziemi, i niech

handluj w niej, gdy oto zienaia nasza

dosy jest przestronna dla nich; córki ich

bdziemy bra sobie za ony, a córki

nasze bdziemy im dawa.
22. Ale tym sposobem pozwalaj m-

owie ci, mieszka z nami, abymy byli

jednym ludem: eby by obrzeza mi-
dzy nami kady mczyzna, tak jako oni

s obrzezani.

23. Trzody ich, i majtnoci ich, i[

wszystkie byda ich, aza nie nasze bd?
na to tjlko im pozwólmy, a bd mie-

szka z nami.

24. I usuchali Hemora i Sychema
syna jego, wszyscy wychodzcy z bram}

miasta jego ; i obrzeza si kady m
A
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czTzna. cokolwiek ich wychodzio z bra- ' pad na miasta, które byy okoo nich,

my miasta jego.

*

;

i^ nie gonili synów Jakóbowych.

'iv. 25. I sfa-o si dnia trzeciego, gdy i 6. Przyszed tedy Jakób do Luzy. która

byli w najciszym bólu. tedy wzili dwaj jest w ziemi Chananejskiej. ta jest Be-

synowie Jakóbowi. Symeon i Lewi. bra- -
'

- '- '-
'

'---'
^
-^

cia Dyny. kady miecz swój. a weszli do

miasta miele, i pomordowali ' wszystkie

mczyzny. '-iMclj.^y.ó.e.

26. Hemora te i Sychema. syna jego.

zabili mieczem, a wziwszy Dyn z domu
Sychemowego, odeszK.

te, sam i wszystek lud. który z nim by.

7. I zbudowa ^am otarz, a nazwa
miejsce ono El Betel : bo mu si tam by
Bóg ukaza, gdy ucieka przed obliczem

brata swego.

8. Tedy umara Debora. mamka Ee-

beki, i pogi*zebiona jest przy Betel pod

27. Drudzy te synowie Jakóbowi przy- dbem: i nazwano imi onego miejsca

szli do pobitych, i zupili miasto, przeto '. Alon Bachut.

i zgwacili siostr ich.
i

IL 9. I ukaza si Bóg znowu Jakó-

28. Owce ich. i woy ich. i osy ich. ^^^wi. gdy si wraca z Padan SyiTJ-

skiego. i bogosawi mu.
10. I rzek mu Bócf :

' Imi twoje jest
i co w miecie byo, i co na polu. pobrali.

29. 1 wszystke majtno ich. i wszyst- y im • ^ lu i i
• • • * •

1 r -^ 1^'r^l '--^1 ^ «*^ ^ ^^,..o.v.' ' na potem Jakób. ale te Izrael bdzie
zabrah. i wybran wszystko, co w domach ; .

.^
, _.,. • t •....•. i_„- t__.. :i

byo.
30. Tedy rzek Jakób do Symeona

;

iLewiego: Zafrasowalicie mi. a przy-,

wiedlicie mie w ohyd u obywateli
;

ziemi tej. u Chananejczyków i Ferezej-

czyków : ja niewielk Liczb ludu mam. 1

a zebrawszy si przeciwko mnie. pora '

mi: a tak zgin ja. i dom mój.

31. A oni odpowiedzieli: Izali jako

^wszetecznicy mia uywa siostry naszej ?

imi twoje: i nazwa imi jego Izrael.
1 Moj.32.28.

11. I rzek mu Bóg: Jam jest Bóg
• wszechmogcy, rozradzaj si. i rozmna-

I

aj si : naród, i mnóstwo narodów bdzie
z ciebie. aki'ólowiezbiódi' twoich wynij da.

! 12. 1 ziemi, którm da Abrahamowi.
'.

i Izaakowi, tobie j dam. i nasieniu twe-

: mu po tobie dam t ziemi.

13. I odszed Bóg od niego z miejsca.

: na którem mówi z nim.

j

14. Zatem postawi Jakób znak na

miejscu onem. gdzie Bóg mówi ' z nim.

: a znak on by kamienny, i pob'opil go
i poki'opieniem. i pola go oliw. "iii^j--^-i9-

15. I nazwa Jakób imi miejsca one-

go. gdzie Bóg z nim mówi. Betel,

m. 16. Potem odeszli z Betel: i byo
wstp do Betela. a mieszkaj^tam. i uczy jeszcze jakoby mila drogi do Efraty. i ro-

ROZDZIA XXXY.
I. Bóg Jakóbowi kae i do Betela. i otarz zbudowa

1—8. n. Tam mn si ukazawszy, obietnic czroi 9—15.

Ul. Rachel urodziwszy Benjamina umara . i pogrze-
biona 16—20. TV. Ruben zgwaci oe ojcowskie 21—26.

V. Izaak umar, i pogrzebiono go 27—29.

JLtzek potem Bóg do Jakóba: "Wsta.

tam otai-z Bogu. który " si ukaza
gdy ucieka przed obliczem Ezawa. bra-

ta 'twego. -lMoj.2S.13.

dzia Eachel a cikie rodzenie miaa.
17. A gdy ciko pracowaa przy ro-

dzeniu, rzeka baba do niej : Nie bój si;
2. Tedy rzek Jakób do domowników ; i^o i tego syna bdziesz miaa

swych, i do wszystkich, którzy z nim byU :

Odrzucie bogi cudze, którzy w porod-
ku was s. a oczycie si. i odmiecie
szaty wasze.

3. A wstawszy pójdmy do Betela. i

18. I stao si. gdy wychodzia dusza

jej. (bo tame umara) nazwaa imi jego

Ben Oni: ale ojciec jego nazwa go Ben-
jamin.

19. A tak umara Kachel. i pogi'ze-
uczyni tani otarz Bogu. który mi wy- ^iona jest na drodze ku Efi-acie: taf jest
sucha- w dzie utrapienia mego . i by Betlehem
ze mn w drodze, którm chodzi. *

99. i postawi Jakób znak nad grobem
4. I oddali Jakóbowi wszystkie bogi; jej: to jest znak grobu Kachelinego a

cudze, które mieli, i nausznicel które byy po dzi dzie.
na uszach ich : i zakopa je Jakób pod lY. 21. 1 poszed stamtd Izrael, i roz-
onym dbem, który by nie daleko Sy- bi namiot swój za wie Heder.

22. Stao si tedy. gdy mieszka Izrael
5. I wyszli stamtd : a strach Boy w onej ki'ainie. e' szed Ruben, i spa.

chem.
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z liali\, * zalonic ojca swego, i usysza
to Izrael. A byo synów Jakóbowych dwa-
nacie.

^
'*

'
"''J-^"-»-

23. Synowie Lii: pierworodny Jakó-
bów Kiihen, *

i Symeon, i Lewi, i Judas,

i Lsaszar, i Zabulon. '
»
moj.ich. 2Moj.i,2.

24. SynowieKaehen: Józef i Benjamin.
25. A synowie Bali, suebnicy Kache-

linej : Dan i Neftali.

2(). Synowie te Zelfy, suebnicy Lii:

Gad i Aser. Ci s synowie Jakóbowi, któ-

rzy mu si urodzili w Padanie Syryjskim.

V. 27. I przyszed Jakób do Izaaka,

ojca swego, do Mamre, do miasta Arba,
to jest Hebron, gdzie mieszka/ Abraham
i Izaak.

28. A byo dni Izaakowyci sto lat,

i omdziesit lat.

29. I dokona Izaak, i umar, i przy-

czony jest do ludu swego, * stary i pe-

en dni; a pogrzebli go Ezaw, i Jakób,

synowie jego. ' *imoj.25,8.

EODZIA XXXYL
I. ony 1—7. II. Mieszkanie 8. III. Potomstwo Eza-

wowe, i ksita w narodzie jego 9—43,

A. teó s rodzaje Ezawowe, który jest

Edom.
2. Ezaw * poj ony swoje z córek

Chananejskich : Ad, córk Elona, He-
tejczyka; i Oolibam, córk Any, córki

Sebeona, Hewejczyka; *iKion.i,4o.

3. I Basemat, córk Ismaelow, sio-

str Nebajotow.
4. I * m*odzia Ada Ezawowi Elifasa,

a Basemat urodzia Kehuela. *^ Kron.1,35.

5. Oolibam te urodzia Jeliusa, i Je-

loma, i Korego. Ci s synowie Ezawowi,

którzy mu si urodzili w ziemi Chana-
nejskiej.

6. I wzi Ezaw ony swoje, i syny

swoje, i córki swoje, i wszystkie dusze

domu swego, i trzody swoje, i wszystko

bydo swoje, i wszystk majtno swoje,

której by naby w ziemi Chananejskiej,

i odszed do ziemi inszej od Jakóba, brata

swego
;

7. Bo bya majtno ich wielka, e nie

mogli mieszka pospou, * i nie moga
ich znie ziemia pielgrzymowania ich,

dla mnóstwa stad ich. *imoj.i3,6.

IL 8. I mieszka Ezaw na * górze Seir,

a ten Ezaw jest Edom. *Joz.24,4.

III. 9. A te s pokolenia Ezawa, ojca

Edomczyków, na górze Seir.

10. I te s imiona synów Ezawo-

wych: Eiifas , syn Ady, ony Ezawo-
wej , Kehuel, syn Basematy ,

* ony
Kzawowj. *i Kron.1,35.

1 1

.

Synowie za Elifasowi byli : Teman,
Omar, Seto, i (jaatan, i Kenaz.

12. A Tamna bya zaonica Elifasa,

syna Ezawowego, i urodzia Elifasowi

Amaleka. Ci s synowie Ady, ony Eza-
wow(Vj.

13. Ci te s synowie Kehuelowi : Na-
hat i Zara, Samma i Meza; ci byli syno-

wie Basematy, ony p]zawowj.

14. Ci za byli synowie Ooli})amy, cór-

ki Any, córki Sebeona, ony Ezawowj
;

i urodzia Ezawowi Jehusa, i Jeloma,
i Korego.

15. Teó s ksita z synów Ezawo-
wyeh, synowie Elifasa pierworodnegoEza-
wowego : Ksi Teman , ksi Omar,
ksi Sefo, ksi Kenaz.

16.Ksi Kor, ksi Gaatam, ksi
Amalek. Te ksita z Elifasa poszy,
w ziemi Edomskiej, ci s synowie z Ady.

17. Ci za s synowie Kehuela , syna
Ezawowego: Ksi Nahat, ksi Zara,

ksi Samma, ksi * Meza. Te ksi-
ta poszy z Kehuela, w ziemi Edomskiej,

ci s synowie Basematy ony Ezawowej.
*lKron.l,37.

18. Ci za s synowie Oolibamy, ony
Ezawowej : Ksi Jehus, ksi Jelom,

ksi Kor. Te ksita poszy z Ooli-

bamy, córki Any, ony Ezawowej.

19. Ci s synowie Ezawowi, i te ksi-
ta ich. One jest Edom.

20. Ci te s synowie Seira Chorej-

czyka, * mieszkajcy w onej ziemi : Lo-
tan, i Sobal, i ebeon, i Hana. "iKron.1,38.

21. I Dysson, i Eser, i Disan; te s
ksita Chorejskie, synowie Seirowi

w ziemi Edomskiej.

22. A synowie Lotanowi byli Chory
i Heman ; a siostra Lotanowa Tamna.

23. Synowie za " Sobalowi : Halwan,
i Manahat, i Hewal, Sefo, i Onam.

24. Synowie te Sebeonowi ci s : Aja
i Ana. Tenci to Ana, który wynalaz muy
na puszczy, gdy pas osy Sebeona, ojca

swego.

25. Dzieci za Anowe te s: Dyson,

i Oolibapa, córka Anowa.
26. A synowie Dysonowi: Hamdan,

i Eseban, i Jetran, i Charan.

27. A synowie Eserowi s ci : Balaan^

i Zawan, i Akan.

i
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28. A zasi svnowie Dysanowi : Hus

37

i Aran.

29. Te s ksita Chorejskie: Ksi-
Lotau. ksi Sobal, ksi Sebeon.

ksi Ana.
30. Ksi Dyson, ksi Eser. ksi

Dysan. Te byy ksita Chorejskie, we-

dug ksistw ich. w ziemi Seir.

31. Ci te byli królowie, którzy ki'olo-

wali w ziemi * Edomskiej. pierwej ni
królowa- król nad syny Izraelskimi.

'lKron.2,43.

32. Królowa tedy w Edom Bela. syn

Beorów. a imi miasta jego Dynhaba.
33. I umar Bela, a królowa miasto

niego Jobab. syn Zerachów z Bosry.

34. I umar Jobab, a królowa miasto

niego Chusam. z ziemi Temaskiej.
35. I umar Chusam. a królowa mia-

sto niego Hadad. syn Badadów. który po-

razi Madyjauczyki. na polu Moabskiem.
a imi miasta jego Hawid.

36. 1 umar Hadad. a królowa miasto

niego Samla z Masreki.

37. I umar Samla. a ki-ólowa miasto

niego Saul, z Kechobot u rzeki.

38. I umar Saul, a ki*ólowa miasto

niego Balanan. syn Achborów.
39. I umar Balanan . syn Achborów.

a królowa miasto niego Hadar. a imi
miasta jego Pahu. a imi ony jego Me-
hetabel. córka Matredy, córki 5lezaa-

bowej.

40. Te s imiona " ksit Ezawo-
wych. wedug ich pokolenia, i wedug
miejsc ich. i imion ich: Ksi Tamna.
ksi Halwa. ksi Jetet. -^iKron.i.si.

41. Ksi Oolibama, ksi Ela, ksi-
Pynon.
42. Ksi Kenaz . ksi Teman.

ksi Mabsar.
43. Ksi Magdyjel. ksi Hyram;

te s ksita Edomskie. wedug mie-
szkania ich. w ziemi osiadoci ich. Ten
jest Ezaw. ojciec Edomczyków.

ROZDZIA XXXVII.
I. Józef sny swoje opowiadajc, u braci bv w niena-

wici 1—24. n. Którzy go te do Egiptu zaprzedali 25—36.

i mieszka Jakób w ziemi . gdzie przy-
chodniem by ojciec jego. w ziemi Cha-
nanejskiej.

2. Te s pokolenia Jakóbowe : Józef
gdy mia siedmnacie lat. pas z braci
swoj trzody (bdc pacholciem) z sy-
nami Bali. i z synami Zelfy. on ojca

swego ; i odnosi Józef saw ich z- do

ojca ich.

3. A Izrael miowa Józefa nad wszyst-

kie syny swe . i mu si by w staroci

jego urodzi, i sprawi mu sukni roz-

maitych farb.

4. A widzc bracia jego. e go mio-
wa ojciec ich nad wszystk braci jego.

nienawidzili go. i nie mogli nic aska-
wie z nim mówi.

5. I ni si Józefowi sen. a gdy go
powiedzia braci swej , tem go wicej
mieli w nienawici.

6. Bo rzek do nich: Suchajcie pro-

sz snu tego. który mi si ni.
7. Otomy wizali snopy na polu.

a oto, wstawszy snop mój stan, a okoo
niego stojce snopy wasze kaniay si
snopowi mojemu.

8. I odpowiedzieli mu bracia jego:

Izali ki'ólowa bdziesz nad nami ? i pa-

nowa nam bdziesz? stde go jeszcze

mieli w wikszej nienawici, dla snów
jego. i dla sów jego.

9. ni mu si te jeszcze ckugi sen.

i powiedzia go braci swej. mówic : Oto mi
si znowu ni sen: A ono soce i mie-
sic, i jedenacie gwiazd kaniao mi si.

10. I powiedzia ojcu swemu i braci

swej. i gromi go ojciec jego i mówi
mu: Có to za sen. co si ni? Izali

przyjdziemy, ja i matka twoja z braci
twoj, abymy si kaniali a do ziemi?

11. I nienawidzili go bracia jego;

ale ojciec jego pilnie uwaa t rzecz.

12. I odeszU bracia jego. aby pali
trzody ojca swego w Sychem.

13. Tedy rzek Izrael do Józefa: Izali

bracia twoi nie pas w Sychem? pójd-
e. a pol ci do nich : a on odpowie-
dzia : Otom ja.

14. Kzek mu tedy: Ide teraz,

a dowiedz si. jako si maj bracia twoi.

i co si dzieje z trzodami, i dasz mi zna.
"Wysa go tedy z doliny HeV>ron. i przy-

szed do Sychem.
15. I nadszed go niektóiym . a on

si bka po polu ; i pyta go m on
mówic :

16. Czegó szukasz? A on odpowie-

dzia: Braci mojej szukam: powiedz mi
prosz, gdzie oni pas.

17. Tedy rzek on cz-owiek: Odeszli

std: bom sysza, gdy mówili: Pójdmy
do Dotain. I szed Józef za braci swoj,
a znalaz je w Dotain.
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18. I ujrzeli go z daloka, a piorwej

ni do nicli przyszed, radzili o nim, aby

go zabili.

11). 1 mówili jodon do drugiego: Ono
mistrz on snów idzie.

20. Teraz tedy pójdcie, a zabijmy

go, i wrzuómy go w jak studni, a rze-

czemy : Zy go zwierz poar ; a tak oba-

czymy, na co mu wynijd sny jego.

21. Co gdy usysza Kuben, chcia go

wybawi z rk ich , mówic : Nie zal-

jajmy go.

22. Nad to rzek do nich Kuben : Nie

wylewajcie krwi, ale wrzucie go w t
studni, która jest na puszczy, a rki
nie cigajcie na. A to mówi, aby go

wybawi z rk ich, i powróci go ojcu

swemu. MMoj.42,22.

23. I stao si, gdy przyszed Józef do

braci swej, zewlekli go z sukni jego, z su-

kni rozmaitych farb, któr mia na sobie.

24. A porwawszy go, wrzucili go w stu-

dni, która studnia bya czcza, i nie byo
w niej wody.

II. 25. A usiadszy, aby jedli chleb,

podnieli oczy swe, i ujrzeli, a ono po-

czet Ismaelitów, idcych z Galaad; a

wielbdy ich niosy korzenie, i kadzido,

i myrr, a szy, aby to zaniosy do Egiptu.

26. Tedy rzek Judas -do braci swej :

Có za poytek, chobymy zabili brata

naszego, i zataili krwi jego ?

27. Pójdcie, a przedajmy go Ismae-

litom, a rka nasza niech nie bdzie na

nim; brat bowiem nasz, i ciao nasze

jest ; i usuchali go bracia jego.

28. A gdy mijali oni mowie, Ma-
dyjascy kupcy, tedy wycignli, i wyjli

Józefa z studni, i sprzedali Józefa Ismae-

litomza dwadziecia srebrników, * którzy

zaprowadzili Józefa do Egiptu.
*Ps. 105,17. Dzie.7,9.

29. Tedy si wróci Kuben do onej

studni, a oto, ju nie byo Józefa w stu-

dni; i rozdar szaty swoje.

30. A wróciwszy si do braci swej,

rzek : Pacholcia niemasz, a ja dokd ?

ja dokd pójd ?

31. Tedy wzili sukni Józefowe, i za-

bili koza, a umaczali sukni * we krwi.
*1 Moj. 44,28.

32. I posali on sukni rozmaitych

farb, aby j zaniesiono do ojca jego, i

rzekli: Tmy znaleli
;
poznaje teraz,

jeli to suknia syna twego, czyli nie.

33. A poznawszy j, rzek: Suknia jest

syna mego ; zwi(n*z zy poar go ; konie-

cznie rozszarpany '' jest Józef. *imoj.44,28.

34. Tedy rozdarszy Jakób szaty swe,

woy wór na biodra swoje, aujc syna
swego przez wiele dni.

35. I zeszli si wszyscy synowie jego,

i wszystkie córki jego, aby go cieszyli
;

lecz nie da si cieszy, ale mówi: Za-

prawd zstpi za synem moim do gro-

bu ; i paka go ojciec jego.

30. A Madyjaczycy sprzedali Józefa

do Egiptu Potyfarowi, dworzaninowi Fa-
raonowemu, hetmanowi onierstwa.

KODZIA XXXVIIL
I. Judas od braci swej odszedszy, poj on 1—11.

n. Która gdy mu iimara 12. IH. Z synoAva sw, niewic-
dzc . mia spraw 13

—

2G. IV. Która mu dwóch synów
urodzia 27—30.

i stao si czasu onego, e Judas odszed
od braci swój, iwstpi do niektóregoma
Odolamickiego, którego imi byo Chyra.

2. 1 ujrza tam Judas córk ma Cha-
nanejskiego, którego zwano Sua; a po-

jwszy j, wszed do * niej.
*iKron.2,3.

3. A ona poczwszy porodzia syna,

i nazwaa imi jego * Her. *4Moj.26,i9.

4. Zasi poczwszy porodzia syna,

i nazwaa imi jego Onan.
5. Nad to jeszcze urodzia syna, i na-

zwaa imi jego Sela ; a Judas by w Che-
zybie, gdy mu go urodzia.

6. I da Judas on Herowi pierworo-

dnemu swemu, której byo imi Tamar.
7. I by Her, pierworodny Judasów,

zy * w oczach Paskich, i zabi go Pan.
* 4 Moj. 26.19.

8. Tedy rzek Judas doOnana: Wnijd
do ony brata twego, a zcz si z ni
prawem powinowactwa, i wzbud nasie-

nie bratu twemu.
9. Lecz wiedzc Onan, i to potom-

stwo nie jemu by miao, gdy wchodzi
do ony brata swego, traci z siebie na-

sienie na ziemi, aby nie wzbudzi po-

tomstwa bratu swemu'.

10. I nie podobao si to Panu, co

Onan czyni; przeto go te Pan zabi.

11. Zatem rzek Judas do Tamary,
niewiasty swej : Mieszkaj wdow w domu
ojca twego, a uronie Sela, syn mój, bo

rzek: By on te snaó nie umar jako

bracia jego. I odesza Tamar, i mieszkaa
w domu ojca swego.

II. 12. A gdy mino wiele dni, umara
córka Suego, ona Jiidasowa; i pocieszyw-

szy si Judas, szed do tych, co strzygli
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owce jego, sam i Chyra, towarzysz jego,

Odolamita, do Timnat.

III. 13. 1 oznajmiono to Tamarze, mó-

wic: Oto, wieker twój idzie do Tim-

nat, ahy strzyg owce swoje.

14. Która zoywszy z siebie szaty

wdowstwa swego, okrya si rbkiem, i

zatkna si, i usiada na rozstaniu drogi,

która wiedzie do Timnat; bo widziaa, e
by urós Sela, a ona nie bya mu dana

za on.
15. A ujrzawszy j Judas, mniema,

e to nierzdnica, bo zakrya bya twarz

swoje.

16. Tedy ustpiwszy do niej z drogi,

mówi: Prosz niecli wnijd do ciebie;

albowiem nie wiedzia, eby jego synowa

bya. I rzeka : Có mi dasz, eby do

mnie wszed?
17. I odpowiedzia: Pol koltko

z trzody ; a ona rzeka : Dasze mi za-

staw, a mi je przylesz ?

18. I rzek: Có ci mam daó w za-

staw? A ona odpowiedziaa: Piercie
twój, i chustk twoje, i lask twoje, któr
masz w rce swej. Tedy jej da, i wszed
do niej ; a pocza z niego.

19. A wstawszy odesza, i zoywszy
z siebie odzienie swoje, obleka si
w szaty wdowstwa swego.

20. Potem posa Judas koltko, przez

rk towarzysza swego Odolamit, aby

odebra zastaw z rki niewiasty onej
;

ale jej nie znalaz.

21. I pyta mów miejsca onego.

mówic : Gdzie jest nierzdnica ona, która

bya na rozstaniu tej drogi ? Którzy od-

powiedzieli : Nie byo tu nierzdnicy.

22. Wróci si tedy do Judasa. i rzek:

Nie znalazem jej ; lecz i mowie miej-

sca onego powiedzieli : Nie byo tu a-
dnej nierzdnicy.

23. Tedy rzek Judas : Nieche sobie

ma ten zakad, abymy nie byli na
wzgard; otom posya to koltko, a ty
jej nie znalaz.

24. I stao si, jakoby po trzech mie-
sicach, powiedziano Judzie, mówic:
Dopucia si nierzdu Tamar, synowa
twoja, a oto, ju brzemienna jest z nie-

rzdu. Tedy rzek Judas: Wywiedcie j,
aby bya spalona.

25. A gdy bya wywiedziona, posaa
do wieki-a swego, mówic : Z ma, któ-

rego te rzeczy s, jestem brzemienna.

Przytem powiedziaa: Poznaj prosz,

czyjto piercie, i chustka, i laska ?

2Q. Tedy poznawszy to Judas rzek :

Sprawiedliwsza jest nad mi, poniewaem
jej nie da Seli, synowi memu ; i wicej

jej nie uzna.
TV. 27. I stao si. gdy przyszed czas

rodzenia jej, oto blinita byy w ywo-
cie *

jej.
' " -lKron.2,4.

28. A gdy rodzia, wytkno rk jedno

dzieci, któr ujwszy baba, uwizaa u

rki ni czerwon mówic : Ten pierwej

wynijdzie.

29. I stao si, gdy zasi wcigno
rk swoje, oto, wyszed brat jego; i

rzeka: Czemu przerwa? na tobie niech

bdzie rozerwanie ; i nazwaa imi jego

Fares.

30. A potem wyszed brat jego, na

którego rce bya ni czerwona; i na-

zwaia imi jego Zera.

KODZIA XXXIX.
I. Józef laipiony w Egipcie od Faraono"wego dworza-

nina 1—3. II. ask ma u niego 4—7. III. Ale od ony
jego spotwarzony 8—19. IV. Do wizienia dany jest 20.

y. Gdzie u winiów by w poszanowaniu 21—23.

Tedy Józef by zawiedzion do Egiptu ;

i kupi go Potyfar, dworzanin Faraonów,

hetman onierstwa, m Egipczanin,

z rki Ismaelitów, którzy go tam byli

zawiedli.

- 2. I by Pan z Józefem, który by m-
em szczliwie postpujcym, a mieszka

w domu pana swego Egipczanina.

3. I baczy pan jego, e Pan by
z nim, a i wszystko co on czyni. Pan
szczci w rku jego.

II. 4. I znalaz Józef ask w oczach

jego, i suy mu; i przeoy go nad

domem swym, a poda wszystko co mia',

w rce jego.

5. I stao si. gdy go przeoy nad

domem swym. i nad wszystkiem, co mia,
bogosawi Pan domowi Egipczanina dla

Józefa: i byo bogosawiestwo Paskie
nad wszystliem, cokolwiek mia w domu
i na polu.

6. Przeto poruczy wszystko, co mia,

w rce Józefowe, i ni o czem u siebie nie

wiedzia, tylko o chlebie . którego poy-
wa. A by Józef piknej twarzy, i wdzi-

czny na wejrzeniu.

7. I stao si potem, i obrócia ona
pana jego oczy swoje na Józefa, i rze-

ka: pij ze mn.
III. 8. Ale nie chcia ; i rzek do ony
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pana swego: Oto, pan mój iii(> wio, tak

jako ja, 1*0 jost w domu ji'go ; bo wszystko,

co mia, poda w rce moje.

9. I niemasz nikogo w domu tym nad
miQ prz(Mlniejszego, i nie wyjtv mi nic

z mocy, prócz ciel)ie, przeto e ty jest

ona jego; jakobym tedy mia uczyni
t wielk zo, i grzeszy przeciwko
Bogu ?

10. I stao si, gdy ona namawiaa
Józefa na kady dzie , a on jj nie ze-

zwala, a])y spa z ni, albo bywa z ni :

11. Tedy dnia niektórego, gdy wszed
do domu. dla odprawowania pracy swej.

a nie byo tam z domowników nikogo

w domu;
12. Uchwycia go za szat jego, mó-

wic : pij ze mn. Ale on zostawiwszy

szat swoje w rku jj, uciek, i wyszed
precz.

13. A gdy ona obaczya , i zostawi
szat swoje w rku jej, a uciek precz :

14. Tedy zawoaa na czelad domu
swego, i rzeka do nich, mówic : Wej-
cie, wprowadzi pan do nas ma He-
brejczyka, aby nas zely; albowiem
wszed do mnie, aby ze mn spa, aem
woaa gosem wielkim.

15. A gdy usysza, em wyniosa gos
mój, i zawoaa, zostawiwszy szat swoje

u mnie, uciek, i wyszed precz.

16. I zatrzymaa jego szat u siebie,

a przyszed pan jego do domu swego;

17. I rzeka do niego w te sowa, mó-
wic: Wszed do mnie suga ten He-
brejczyk, którego przywiód do nas, aby
mi zely.

18. Ale gdym podniosa gos swój,

i zawoaa, tedy zostawi szat sw u

mnie, i uciek precz.

19. I stao si, gdy usysza pan jego

sowa ony swojej, które rzeka do nie-

go, mówic : Tak mi uczyni suga twój,

rozgniewa si bardzo.

IV. 20. I wzi pan Józefa, a da go

do domu wizienia, ^ tam. gdzie winie
ki-ólewskie sadzano ; i by tam w domu
wiezienia. *Ps.io5,i8.

V. 21. A Pan by * z Józefem, i sko-

niwszy ku niemu miosierdzie, da mu
ask w oczach przeoonego nad do-

mem wizienia. ^Dzie.7,9.

22. Tedy przeoony nad domem wi-
zienia, poda w moc Józefowi wszystkie

winie , którzy byli w domu wizienia
;

a wszystko, co tam czyni mieli, to on
sprawowa.

23. A przeoony nad domem wizie-
nia nie doglda tego, czego mu si po-
wierzy, dla tego i Pan by z nim, a co

on czyni, to Pan szczci.

KODZIA XL.
I. Józef sny W3'k^a(la dwom dworzanom Faraonowym

1— li). II. Któro si im tti wypeniy wedug wykadu
jego 20—22. III. Jednak ton, co wyszed, nio wspomnia
Józefa przed Faraonom, jako by obieca 23.

i stao si potem, e co przewinli pod-

czaszy króla Egipskiego, i piekarz prze-

ciw panu swemu, królowi Egipskiemu.

2. 1 rozgniewa si Farao na obu dwo-
rzanów swoich, na przeoonego nad pod-

czaszymi, i na przeoonego nad pie-

karzami.

3. A da je do wizienia w dom het-

mana onierzów, na miejsce, gdzie by
Józef winiem.

4. I odda im hetman onierzów Jó-

zefa, i suy im ; i byli przez niemay
czas w wizieniu.

5. Tedy si onym obiema ni sen, ka-

demu sen jego, jedneje nocy, kademu
wedug wykadu snu jego, podczaszemu
i piekarzowi króla Egipskiego , którzy

byli winiami w domu wizienia.

6. A przyszedszy do nich Józef rano,

ujrza je, "a oto, byli strwoeni.

7. I pyta dworzan Faraonowych, któ-

rzy byli z nim w wizieniu, w domu pa-

na jego, mówic : Czemuecie dzi tak

smutnej twarzy?

8. I odpowiedzieli mu : ni si nam
sen, a nie masz ktoby go wyoy. Tedy
rzek do nich Józef: Izali nie Boe s
wykady? powiedzcie mi prosz.

9. A tak powiedzia przeoony nad
podczaszymi sen swój Józefowi, .i rzek
mu : nio mi si, a oto, winna macica
przedemn

;

10. A na winnej macicy byy trzy ga-

zki, a ona jakoby pkowie wypuszczaa,

a wychodzi kwiat jej, i dostaway si
jagody gron winnych.

11. A kubek Faraonów by w rce
mojej; wziem tedy jagody, i wytacza-
em je w kubek Faraonów, i podawaem
kubek w rce Faraonowe.

12. Tdy mu powiedzia Józef: Ten
jest wykad snu tego : Trzy ga-zki, trzy

^

dni s. |
13. Po trzech dniach wywyszy Farao

gow tw, a przywróci ci do pierwszego
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urzdu, i bdziesz podawa kubek Farao-

nowi do rki jego, wedug zwyczaju pierw-

szego, gdy by podczaszym jego.

14. Tylko wspomnij sobie na mi, gdy

si bdziesz mia dobrze, i uczy prosz

ze mn miosierdzie, aby wzmiank
uczyni o mnie. przed Faraonem, i wy-

bawi mi z domu tego
;

15. Bo mi kradzie wzito z ziemi

Hebrejskiej, a do tego nicem tu nie uczy-

ni, e mi wrzucono do tego wizienia.

16. A widzc przeoony nad pieka-

rzami, i dobrze wyoy, rzek do Józefa :

Jam te we nie moim widzia, a oto, trzy

kosze biae nad gow moj;
17. A w koszu najwyszym byy wsze-

lakie potrawy Faraonowe, roboty piekar-

skiej, a ptastwo jado je z kosza, który

by nad gow moj.
18. Tedy odpowiedzia Józef, i rzek:

Tenci jest wykad jego : Trzy kosze, trzy

dni s
;

19. A po trzech dniach odejmie Fa-

rao gow twoje od ciebie, i obwiesi ci
na drzewie, a bdzie ptastwo jado ciao
twoje z ciebie.

II. 20. I stao si dnia trzeciego, dnia

narodzenia Faraonowego,e uczyni uczt
na wszystkie sugi swe, i policzy gow
przeoonego nad podczaszymi, i gow
przeoonego nad piekarzami w poczet

sug swoich.

21.1 przywi'óci przeoonego nad pod-
czaszymi do podczastwa, aby podawa
kubek do rk Faraonowych.

22. A przewoonego nad piekarzami
obwiesi, jako im by sen wyoy Józef.

III. 23. Jednak nie wspomnia przeo-
ony nad podczaszymi na Józefa, ale go
zapomnia.

ROZDZIA XLI.
I. Józef wybawiony, sen Faraonowi wyoy, i zdrowa.

rad da 1—39. U. Za co go on panem nad Egiptem
przeoy, i oeni 40—45. III. Józef przez siedm lat zboa
nazgromadza 46—49. IV. Dwóch synów spodzi 50—52.
y. A czasu godu Egiptowi, i inszym krajom ywnoci
doda 53—57.

i stao si po wyjciu dwóch lat, e si
nio Faraonowi, jakoby sta nad rzek!

2. A oto, z rzeki wychodzio siedm
ki-ów, piknych na wejrzeniu i tustych
na ciele, które si pasy na ce.

3. Oto, te siedm ki-ów innych wycho-
dzio za niemi z rzeki, szpetnych na wej-
rzeniu, i chudych na ciele, które stay we-
dle krów pierwszych nad brzegiem rzeki.

4. I poary one krowy szpetne na

wejrzeniu i chude na ciele , siedm krów
piknych na wejrzeniu i tustych; za-

tóm ockn si Farao.

5. A gdy usn, nio mu si powtóre
;

a ono siedm kosów wyrastao z jednego
dba, penych i cudnych.

6. Oto, te siedm kosów cienkich i

wysuszonych od wiatru wschodniego wy-
rastao za nimi.

7. I poary te kosy cienkie , siedm
onych kosów piknych i zupenych ; i

ockn si Farao.

8. A to by sen. A gdy byo rano,

strwoony by duch jego; i posawszy
wezwa wszystkich wieszczków Egipskich
i wszystkich mdrców jego, i opowiedzia
im Farao sny swoje ; a nie byo, ktoby
je wyoy Faraonowi.

9. Zatem rzek przeoony nad pod-
czaszymi do Faraona, mówic : Grzechy
moje ja dzi przypominam sobie.

10. Farao rozgniewawszy si na sugi
swe, da mi by pod stra do domu het-

mana onierzów, mnie i przeoonego
nad piekarzami.

11. Tam si nam ni sen jedneje
nocy, mnie i jemu; kademu wedug wy-
kadu snu jego nio si.

12. A by tam z nami modzieniec
Hebrejczyk, suga hetmana onierzów,
któremumy powiedzieli, i wyoy nam
sny nasze, kademu wedug snu jego wy-
oy.

13. I stao si, e jako nam wyoy,
tak byo; mi przywróci król na miej-

sce moje, a onego obwiesi.

14. Tedy posawszy Farao, wezwa Jó-

zefa, i prdko go wyprowadzono z wi-
zienia ;

* który ostrzygszy si, i odmieniw-
szy szaty swoje, przyszed do Faraona.

*Ps.l05,20.

15. I rzek Farao do Józefa : ni mi
si sen, a nie mam , ktoby mi go wyo-
y; alem ja o tobie sysza, gdy mó-
wiono, e gdy usszysz sen, umiesz go
wyoy.

16. I odpowiedzia Józef Faraonowi,
mówic: Oprócz mnie Bóg opowie rzeczy

szczliwe Faraonowi.

17. Tedy rzek Farao do Józefa: Zdao
mi si we nie, jakobym sta na brzegu
rzeki.

18. A oto z rzeki wychodzio siedm
krów tustych na ciele, i piknych na
wejrzeniu, a pasy si na ce.

19. Oto, za wychodzio siedm krów
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innych za niemi, nodznycli i szpetnych

na wejrzeniu, i cliudych na ciele; nie

widziaieni we wszystkiej ziemi Egipskiej

tak szpetnych.

20. I poary krowy chnde i szpetne

siedm krów pierwszycli tustych.

21. A clio si dostay do wntrznoci
icli, przecie nie hyo zna, e si dostay
do wntrznoci icli: bo na wejrzeniu l)yy

szpetne, jako i przedtem ; i ocknem si.

22. Widziaem za we nie, a oto, siedm

kosów w^yrastao z jednego dba pe-
nych i piknych.

23. Oto, te siedm kosów suchych,

cienkich, i wyschych od wiatru wscho-

dniego, ^NTrastao za nimi.

24. I poary te kosy cienkie siedm

onych kosów piknych. I powiedziaem
to wieszczkom ; ale nie byo ,

ktoby mi
wyoy.

25. Tedy rzek Józef do Faraona: Sen

Faraonów jedene jest: co Bóg uczyni,

oznajmi Faraonowi.

26. Siedm krów piknych jest siedm

lat, a siedm kosów cudnych, jest te
siedm lat ; sen to jeden.

27. Siedm za krów chudych i szpe-

tnych, które wychodziy za niemi, jest

siedm lat ; a siedm kosów czczych, i wy-

schych od wiatru wschodniego , bdzie
siedm lat godnych.

28. A to jest, com powiedzia Farao-

nowi; co Bóg bdzie- czyni, ukaza Fa-

raonowi.

29. Oto , siedm lat nadejdzie bardzo

obfitych we wszystkiej ziemi Egipskiej.

30. A po nich nastpi siedm lat godu,

i w zapomnienie przyjdzie wszystka ona

obfito w ziemi Egipskiej, i wytrawi

gód ziemi.

31. Tak, e niebdzie zna w ziemi

obfitoci onej dla godu przyszego : al-

bowiem ciki bdzie bardzo.

32. A i si po dwa kro ni sen Fa-

raonowi, znaczy, e to pewna rzecz od

Boga, i pospiesza Bóg wykona j.

33. Przeto teraz niech znajdzie Fa-

rao ma rozumnego i mdrego, a prze-

oy go nad ziemi Egipsk.
34. Mech tak uczyni Farao, a posta-

nowi urzdniki nad ziemi i zbierze pi-

t cz urodzajów w ziemi Egipskiej

przez te siedm lat obfitych.

35. I niech zbieraj wszelak ywno
lat dobrych nastpujcych, i zgromadzaj

zboa pod rk Faraonow, i ywno
w mieciech niechaj cliowaj.

30. A bdzie ona ywno na wycho-
wanie ziemi na siedm lat godu, które b-
d w ziemi Egi})skij, a])y nie niszczaa
ziemia od go(lu.

37. I podoliao si to Faraonowi, i

wszystkim sugom jego.

38. I rzek Farao do sug swoich: Iza
znajdziemy podobnego mowi temu,
w którymby by Duch Boy?

39. Zatm rzek Farao do Józefa : Po-
niewa ci oznajmi Bóg to wszystko, nie-

masz adnego tak rozumnego i mdrego
jako ty.

II. 40. Ty bdziesz nad domem moim,
a wedug rozkazania ust twoich sprawo-
wa si bdzie wszystek lud mój : tylko

stolic wikszy nad ci bd.
41. Nad to rzek Farao do Józefa: Oto,

postanowiem ci nad wszystk ziemi
Egipsk.

42. Zdj tedy Farao piercie swój

z rki swej, i da go na rk Józefowa ;

oblek go te w szat bisiorow, i woy
acuch zoty na szyj jego.

43. I kaza go wozi na wtórym wozie
swoim, a woano przed nim: Kaniajcie
si. I przeoy go nad wszystk ziemi
Egipsk.

44. Zatem rzek Farao do Józefa : Jam
jest Farao, a bez twego pozwolenia nie

podniesie aden ani rki, ani nogi swej,

we wszystkiej ziemi Egipskiej.

45. 1 nazwa Farao imi Józefowe, Saf-

nat Paneach, a da mu Asenat, córk
Potyfara. przeoonego Oskiego, za on.
I wyjecha Józef na ziemi Egipsk.

III. 46. A byo Józefowi trzydzieci

lat. gdy stan przed Faraonem, królem

Egipskim ; i wyszedszy Józef od oblicza

Faraonowego, objecha wszystk ziemi
Egipsk.

47. Zrodzia tedy ziemia w onych. sie-

dmiu latach urodzajnych obficie.

48. I zgromadzi Józef wszystk y-
wno onych siedmiu lat, która byaw zie-

mi Egipskiej i skada ywno w mie-

ciech; urodzaj polny kadego miasta,

który by okoo niego , skada w niem.

49. Zaczem nazgromadza Józef zboa,
jako piasku morskiego bardzo wiele, a go

zaniechano liczy; bo mu nie byo liczby.

IV. 50. A Józefowi urodzili si dwaj

synowie ,

* pierwej ni przyszed rok
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godu, które mu urodzia Asenat, córka

Potjfara, przeoonego Oskiego.
*1 Moj.46, 20. r.48,5.

51. Nazwa tedy Józef imi pierwo-

rodnego Manases, mówic: e mi da-

Bóg zapomnie wszelkiej pracy mojej,

i wszystkiego domu ojca mego.

52. A imi drugiego nazwa Efraim,

mówic : I mi rozmnoy Bóg w ziemi

utrapienia mego.

V. 53. Tedy si skoczyo siedm lat

obfitoci, która bya w ziemi Egipskiej.

54. I poczo siedm lat godu nast-
powa. * jako by przepowiedzia Józef.

I by gód po wszystkich krainach : ale

we wszystkiej ziemi Egipskiej by chleb.
*'*Ps.l05,16.

55. Jednak potem ciniona bya go-
dem wszystka ziemia Egipska, i woa
lud do Faraona o chleb. I rzek Farao
wszystkim Egipczanom: Idcie do Jó-

zefa, a co wam rzecze, uczynicie.

56. I by gód po wszystkiej ziemi.

Tedy otworzy Józef wszystkie gumna.
w których byo zboe, i sprzedawa
Egipczanom; bo si by gód zmocni
w ziemi Egipskiej.

57. I ze wszystkiej ziemi przyje-
dano do Egiptu, kupowa ywno od Jó-
zefa ; bo si by zmocni gód po wszyst-

kiej ziemi.

EODZIA XLII.
I. Bracia Józefowi do Egiptu przyszli, zboe kupowa

1—5. n. I kaniali si Józefowi , niepoznawszy go 6.

in. Ale on je pozna, i surowo z nimi mówi 7—14.
ly. A kaza im przywie brata najmodszego do siebie
15—23. V. Symeona pojma 24. 25. VI. I z ywnoci
do ojca odesa, pienidze w wory icb woy rozkazaw-
szy 26—38.

A. widzc Jakób, e byo zboe w Egip-
cie, * rzek do synów swoich: Czemu
si ogldacie jeden na drugiego ? *Dzie.7,i2.

2. I mówi im : Otom sysza, e jest

zboe w Egipcie. Jedcie tam, a kupcie
nam stamtd, abymy ywi byli, a nie

pomarli.

3. Jechao tedy dziesi braci Józe-
fowych kupowa zboe, do Egiptu

;

4. Ale Benjamina, brata Józefowego,
nie posa Jakób z braci jego, bo mówi :

By^snaó nie przypado na co z-ego.

5. I szli synowie Izraelowi pospou
z innymi tame idcymi kupowa zboe;
albowiem by gód w ziemi Chananej-

II. 6. A Józef by przedniejszym
rzdc w onej ziemi: one sprzedawa
zboa wszystkiemu ludowi ziemi. A gdy

przyszli bracia Józefowi, kaniali mu si
twarz a do ziemi.

III. 7. A ujrzawszy Józef braci sw,
pozna je; lecz stawi si im jako obcy,

i mówi do nich surowo, i rzek do nich :

Skdecie przyszli ? I odpowiedzieli: Z zie-

mi Chananejskiej, abymy nakupili yw-
noci.

8. Tedy pozna Józef braci sw ; ale

go oni nie poznali.

9. 1 wspomnia Józef na sny, które mu
si niy o nich, i rzek im: zpiegowie-
cie wy, a przyszlicie, abycie przepa-

trzali miejsca nieobronne tej ziemi.

10. A oni mu odpowiedzieli : Nie tak,

panie mój ; ale sudzy twoi przyszli, aby
nakupili ywnoci.

11. Wszyscymy synowie jednego m-
a ; ludziemy szczerzy, a nie s sudzy
twoi szpiegami.

12. Ale on rzek do nich: Nie tak,

alecie nieobronne miejsca tej ziemi

przyszli przepatrowa.
13. 1 rzekli: Dwanacie nas braci byo

sug twoich, synów jednegoma w ziemi

Chananejskiej ; a oto, najmodszy z oj-

cem naszym teraz jest w domu, a jednego
ju niemasz.

14. I rzek im Józef: To jest com ja

wam powiedzia, mówic: Szpiegowie-

cie wy.

IV. 15. Przez to was dowiadcz: y-
wi Farao, nie wynijdziecie std, a mi
tu przyjdzie brat wasz modszy.

16. Polijcie jednego z was, aby przy-

wiód brata waszego, a wy w wizieniu
bdziecie, aby byy dowiadczone sowa
wasze, jestli prawda przy was: ajeli nie,

ywi Farao, ecie wy szpiegowie.

17. Tedy je da pod stra do trzech dni.

18. I mówi do nich Józef dnia trze-

ciego : Uczycie tak, ay bdziecie; bo
si ja boj Boga.

19. Jelicie szczerzy, brat wasz jeden

niech bdzie okowany w wizieniu, gdzie-

cie wy byli; a wy jedcie i odniecie
zboe, abycie odjli godowi domy wasze.

20. A brata waszego modszego przy-

wiedcie do mnie, a sprawdz si sowa
wasze, i nie pomrzecie. I uczynili tak.

21. I mówili jeden do di'ugiego : Za-
prawdmy zgrzeszyli przeciwko bratu

naszemu; bo widzc utrapienie duszyjego,

gdy si nam modli, nie wysuchalimy
go: dla tego przyszed na nas ten kopot.

22. Odpowiedzia im tedy Euben, mó-
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wic: Izaliin wam iiio mówi temi sowy:
Nio grzoszcio przeciw pacholt^Muu V * a

niousuohalicio: otó toraz krwi jogo

z rk naszych szukaji\. MMoj.jn.^i.r^.

23. A oni nic wiedzieli, eby rozumia
Józef; 1)0 tómacz by midzy nimi.

V. 24. Odwróciwszy si tedy od nich

Józef, paka; a ol>róciwszy si do nich,

mówi z nimi, i wziwszy od nicli Sy-

meona, zwiza go przed oczyma ich.

25. I rozkaza Józef, aby napeniono
wory ich zboem, i wrócono pienidze icli

kademu do woru jego, i eby im dano

ywnoci na drog ; i uczyniono tak.

VI. 26. Tedy oni woywszy zboa
swoje na osy swe, odjechali stamtd.

27. I rozwizawszy jeden z nich wór
swój, aby da obrok osowi swemu w go-

spodzie, ujrza pienidze swoje, które

byy na wierzchu w worze jego.

28. I rzek do braci swej : Wrócono
mi pienidze moje, a oto, s w worze

moim. Tedy im upado serce, i zdumieli

si. jeden do drugiego mówic: Có nam
to Bóg uczyni ?

29. Zatem przyszli do Jakóba, ojca

swego, do ziemi Chananejskiej, i powie-

dzieli mu wszystko, co si im przydao,

mówic :

30. Mówi z nami 6n m, pan onej

ziemi, surowo, i uda nas za szpiegi

ziemi
;

31. A mymy mu rzekli: Szczerzymy,
nie bylimy szpiegami :

32. Dwanacie nas byo braci synów
ojca naszego; jednego ju niemasz, a

modszy teraz jest z ojcem naszym
w ziemi Chananejskiej.

33. I mówi do nasm on, pan onej

ziemi : Po tem poznam, ecie szczerzy
;

brata waszego jednego zostawcie u mnie,

a zboe dla odjcia godowi domów wa-
szych wemijcie a idcie

;

34. Potem przywiedcie brata wasze-

go modszego do mnie, abym pozna,

ecie wy nie szpiegowie , ale szczerzy
;

tedy wam wróc brata waszego, a w tej

ziemi handlowa bdziecie.

35. I stao si, gdy wypróniali wory

swoje, a oto, kady znalaz wze pieni-

dzy swych w worze swoim ; a obaczyw-

szy wzy z pienidzmi swymi, oni i oj-

ciec ich, polkali si.

36. 1 rzek im Jakób, ojciec ich: Osie-

rocilicie mi. Józefa niemasz, i Symeona

niemasz, a Benjamina wemiecie; na
mi si to wszystko ze zwalio.

37. I rzek Kuben do ojca swego, mó-
wic: Dwóch synów moich zabij, jeli
go za nie przywiod ; daj go do rki
mojój, a ja go tobie przywróc.

38. Ale on rzek: Nie pójdzie syn mój
z wami, gdy brat jego umar, a on sam
tylko zosta; a jciliby na przypado co

zego na drodze, któr pójdziecie, tedy

doprowadzicie sdziwo moje z aoci
do grobu.

EODZIA XLIII.
I. Jakób powtórc posya syny swo do Egiptu z upo-

ininkami , i z Benjaminem, najmodszym synem 1—15.
II. Józef dla nich obiad gotowa kaza IG—22. III. Sy-
meona do nich z wizienia wywiód 23—28. IV. Nad Ben-
jaminem paka, a potem wszystkich czstowa 29—34.

A. gód wielki by w onej ziemi.

2. 1 stao si, gdy strawili on ywno,
któr byli przynieli z Egiptu

, e rzek
do nich ojciec ich : Idcie znowu, a kup-
cie nam cokolwiek ywnoci.

3. I rzek do niego Judas, mówic:
Owiadczajc owiadczy si przeciwko

nam tam ten m, mówic : Nie ujrzycie

oblicza mojego, jeli nie bdzie brat

wasz z wami :

4. Jeli tedy polesz brata naszego z na-

mi, pojedziemy i nakupiemy ywnoci;
5. Ale jeli nie polesz, nie pojedziemy

;

bo onm mówi do nas : Nie ujrzycie

twarzy mojej, * jeli nie bdzie brata wa-
szego z wami. *1Moj.42,20. r.M,23.

6. Tedy rzek Izrael: Przeczecie mi
tak le uczynili, powiedziawszy temu m-
owi, e jeszcze macie brata?

7. I rzekli: Pilnie si pyta onm o

nas, i o rodzinie naszej, mówic: ywe
jeszcze ojciec wasz? macieli jeszcze któ-

rego brata? I odpowiedzielimy.mu we-
dug pytania jego; cóemy wiedzieli, e
mia mówi : Przywiedcie mi tu brata

waszego ?

8. I rzek Judas do Izraela, ojca swe-

go: Polij tego modzieca ze mn, a

wstawszy pojedziemy, abymi yli a nie

pomarli godem, tak my, jako i ty, i dzia-

teczki nasze.

9. Ja przyrzekam za, * z rki mojej

szukaj go
;
jeli go nie przywiod do cie-

bie, a nie stawi go przed tob, bd
winien grzechu po wszystkie dni

;

*1 Moj .44,32.

10. Bo gdybymy byli nie omieszkali,

jubymy si byli dwa kro wrócili.

i
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11. Tedy rzek do nich Izrael, ojciec

ich : Jelie tak byc musi, uczycie to
;

nabierzcie najlepszych poytków ziemi

w naczynia wasze, a zanieciemowi one-

mu w upominku : troch balzamu, i tro-

ch miodu, i rzeczy wonnych, i myrry,

orzechów terebintowych, i migdaów.

12. Pienidze tó dwoje wemijcie do

rk waszych, a pienidze przywrócone na

wierzchu worów waszych odniecie w rce
swojj, snc si to omyk stao.

13. Ale i brata waszego wemijcie,

a wstawszyjedcie znowu doma onego
;

14. A Bóg Wszechmogcy niech wam
da miosierdzie przed obliczem tego m-
a, aby wam wypuci brata waszego dru-

giego i Benjamina; a ja jako osierociay

bez dziatek bd.
15. Tedy wziwszy oni mowie on

podarek, i dwoje pienidze wziwszy w r-
ce swe, i Benjamina, wstali, i jechali

do Egiptu, i stanli przed Józefem.

II. 16. A ujrzawszy Józef z nimi Ben-
jamina, rzek do tego, który by spraw-

c domu jego: Wprowad te me w
dom , a zabij bydl i nagotuj ; bo ze

mn je bd mowie ci w poudnie.

17. I uczyni on m. jako mu rozka-

za Józef, a wprowadzi on m one lu-

dzie w dom Józefów.

18. Bali si tedy mowie oni, gdy
byli wprowadzeni w dom Józefów, i mó-
wili: Dla onychci to pienidzy, które pier-

wej woono byo do worów naszych,

wprowadzeni tu jestemy, aby potwarz
na nas zwaliwszy targn si na nas,

a pobrai w niewol nas i osy nasze.

19. A przystpiwszy do ma tego,

któryby sprawc domu Józefowego, mó-
wili do niego we drzwiach domu.

20. I rzekli : Suchaj mi, panie mój !

przyjechalimy byli * pierwej kupowa
ywno. *i Moj. 42,3.

21. I stao si, gdymy przyjechali do
gospody, i rozwizalimy wory nasze, oto,

pienidze kadego byy na wierzchu worn
jego, pienidze nasze, wedug wagi ich,

któremyza przynieliw rkach naszych.

22. Pienidze te drugie przynielimy
w rkach naszych, abymy nakupili yw-
noci, a nie wiemy, kto woy te pieni-
dze nasze do worów naszych.

III. 23. A on rzek: Pokój wam, nie
bójcie si; Bóg wasz, i Bóg ojca waszego
da wam skarb do worów waszych : pie-

nidze wasze doszy mi. I wywiód do

nich Symeona.
24. A przywiódszy onm one ludzie

w dom Józefów, da im wody, i umyli
nogi swe ; da te obrok osom ich.

25. Zatem nagotowali podarek, ni
przyszed Józef w poudnie ; syszeli bo-

wiem, i tam mieli je chleb.

26. A gdy wszed Józef w dom, przy-

nieli mu podarek, który mieli w rkach
swych w domu onym, i kaniali mu si
a do ziemi.

27. 1 pyta ich, jakoby si mieli, i rzek:
Zdrówe jest ojciec wasz stary, o który-

mecie mi * powiadali? ywe jeszcze ?
*lMoj.42,ll.

28. A oni odpowiedzieli : Zdrówci suga
twój, ojciec nasz, jeszcze yw. A schy-

liwszy si, pokonili mu si.

IV. 29. Tedy podniósszy oczy swe,

ujrza Benjamina, brata swego, syna
matki swej, i rzek: Tene jest brat wasz
modszy, o którymecie mi powiadali?

I rzek mu : Bóg niech ci bdzie mio-
ciw, miy synu.

30. Ipokwapi si Józefwynijó, bo si
byy wzruszyy wntrznocijego ku bratu

swemu, i szuka miejsca, gdzieby paka,
i wszedszy do komory, paka tam.

31. Potem umywszy twarz swoje, wy-
szed zasi, i wstrzyma si, i rzek:
Kadcie chleb.

32. I pooono jemu osobno, i onym
osobno, Egipczanom te, którzy jedli

z nim, osobno ; bo nie mogje Egipcza-

nie z Hebrejczykami chleba, gdy to jest

obrzydliwoci Egipczanom.

33. 1 usiedli przed obliczem jego, pier-

worodny wedug pierworodztwa swego,

a modszy wedug modoci swojej ; i

dziwowali si mowie oni patrzc jeden

na drugiego.

34. 1 biorc potrawy przed sob dawa
im ; a dostaa si pi kro wiksza cz
Benjaminowi nad inne' czci onych
wszystkich ; i pili, a podpili sobie z nim.

KODZIA XLIV.
I. Józef odprawujc braci, kaza woy tubek swój

do woni Benjaminowcgo 1—3. II. A gdy odeszli , go-
niono je 4—11. ni. Kubek znaleziony u Benjamina 12.

IV. Przeto wszyscy si znowu wracaj dla Benjamina
13—17. V. Za którj-m si Judas przyczynia 18—34.

Jctozkaza tedy Józef temu, który by
sprawc domu jego, mówic: Napenij
wory mów tych zboem, jako mog
znie, a wó pienidze kadego na
wierzch woru jego.
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2. Kii])ek tt^ mój, kuljek srebrny,wó
na wiorzcli do worn modszego z pieni-

dzmi za zl)Oe jego ; i uczyni wedug
i>lów Józetbwycli, jako mu rozkaza.

3. A gdy byo rano, mowie oni

puszczeni s, sami i osowie icli.

II. 4. Wyszedszy tedy z miasta, gdy
niedaleko byli, rzek Józef do tego, który

by sprawc domu jego : Wsta, go te

me, a dogoniwszy ich , mów do nich :

Czemu cie oddali ze za dobre ?

5. Aza nie ten jest kubek, z którego

pija pan mój? i aza on pewnie nie zga-

dnie przeze, jacycie wy? lecie uczy-

nili, cocie uczynili.

6. Dogoniwszy ich tedy, mówi do nich

te sowa.
7. Ale oni odpowiedzieli mu : Czemu

mówi pan mój takowe sowa? nie daj tego

Boe, aby to sudzy twoi uczyni mieli.

8. Oto pienidze, któremy byli zna-

leli na wierzchu worów naszych, odnie-

limy za do ciebie z ziemi Chananej-

skiej ; a jakobymy kra mieU z domu
pana twego srebro albo zoto ?

9. U któregoby to znalezione z sug
twoich, niechaj umrze ; a my bdziemy
pana mego niewolnikami.

10. Tedy on rzek: Nieche tak bdzie,
jako mówicie; jednak przy którym si
znajdzie kubek, ten niech bdzie niewol-

nikiem, a wy bdziecie niewinnymi.

11. Prdko tedy kady zoy wór swój

na ziemi ; i rozwizali kady wór swój.

III. 12. I szuka od starszego poczw-
szy ; a u modszego przesta ; i znalaz
kubek w worze Benjaminowym.

IV. 13. Tedy oni rozdarli szaty swoje,

1 woywszy brzemi kady z nich na osa
swego, wrócili si do miasta.

14. Przyszed tedy Judas, i bracia jego

do domu Józefa, który tam jeszcze by,
i upadli przed obliczem jego na ziemi.

15. I rzek do nich Józef: Cóecie to

uczynili ? azacie nie wiedzieli, e pewnie
zgadniem taki, jakim ja jest?

16. Tedy odpowiedzia Judas: Có od-

powiemy panu memu, có rzeczemy?
i jako si my usprawiedliwi mamy? Bóg
znalaz nieprawo sug twoich ; otomy
niewolnikami pana mego, i my, i ten,

w którego rku znaleziony jest kubek.

17. A on rzek: Nie daj Boe, abym
to uczyni mia! m, w którego rku
znaleziony jest kubek, ten bdzie niewol-

nikiem moim ; a wy jedcie w pokoju do
ojca waszego.

V. 18. Zatm przystpi do niego Judas
i rzek: Suchaj mi pani(; mój; niechaj

przemówi prosz suga twój któro sowo
w uszy pana mego, a niech si nie za-

pala gniew twój na sug twego, gdye
ty jest jako sam Farao.

11). Pan mój pyta sug swoich mó-
wic: Macie ojca albo ])rata?

20. Tedymy odpowi(;dzieli panu swe-

mu :Mamy* ojca starego, i chopiw sta-

roci jego spodzone mae, a brat jego

umar, a zosta sam tylko po matce swej,

i ojciec jego miuje go. *imoj.42,i3.

21. Potem mówie do nas sug swoich:

Przywiedcie go do. mnie, abym go ogl-
da oczyma memi :

22. I mówilimy do pana mego : Nie
bdzie mogo chopi opuci ojca swego

;

bo gdyby opucio ojca swego, umarljy.

23. Tedy rzek do sug swoich : Jeli
nie przyjdzie brat wasz modszy z wami,
nie ujrzycie wicej * oblicza mojego.

*1 Moj.43,3.5.

24. 1 stao si, gdymy odeszli do sugi
twego, ojca mojego, i powiedzielimy mu
te sowa pana mego :

25. Tedy rzek ojciec nasz: Jedcie
znowu, a kupcie nam troch ywnoci.

26. I powiedzielimy: Nie moemy
tami : lecz jeli brat nasz modszy b-
dzie z nami, tedy pojedziemy ; bo ina-

czej nie bdziemy mogli oglda oblicza

ma onego, jeli brat nasz modszy nie

bdzie z nami.

27. I rzek suga twój, ojciec mój,

do nas: Wy wiecie, e dwóch synów uro-

dzia mi ona moja
;

28. 1 wyszedjeden odemnie, i rzekem:
Zaiste od zwierza * rozdarty jest, i nie

widziaem go do tych miast; *iMoj.37,3.

29. A we'zmiecieli i tego od oblicza

mego, a przypadnie na mier, tedy do-

prowadzicie sdziwo moje z aoci
do grobu.

30. Przeto teraz jelibym przyszed
do sugi twego, ojca mojego, a dzieci-

ciaby z nami nie byo, (poniewa dusza

jego jest przywizana do duszy jego,)

31. Stanie si, skoro ujrzy, i dzieci-

cia nie bdzie, e umrze ; a odprowadz
sudzy twoi sdziwo sugi, twego, ojca

naszego, z aoci do grobu.

32. Bo * suga twój przyrzek za to

dzieci, gdy je bra od ojca swego, mó-
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wic : Jeli go za nie przywiod, tedy

bd wiuien grzechu przeciw ojcu memu
po wszystkie dni.

*imoj.43,9.

33. Teraz tedy niech zostanie prosz
suga twój miasto dziecicia tego nie-

wolnikiem pana mego, a dzieci niech

idzie z braci swoj.

34. Bo jako ja mam wróci si do

ojca mego, gdy tego dziecicia ze mn
nie bdzie? chybabym chcia patrzy na

ao, któraby przysza na ojca mego.

ROZDZIA XLY.
I. Józef oznajmuje si braci z paczem 1—4. n. Cie-

szy je 5—8. Iii. I za pozwoleniem Faiaonowem -wypra-

wnje je do ojca swego, dawszy im upominki i podwody
9—26. IV. A Jakób usyszawszy , e Józef yw . wielce

si cieszy 27. 28.

1 edy si Józef nie móg dalej wstrzyma
przed wszystkimi, którzy stali przed nim,

i zawoa : Wyprowadcie wszystkie ode-

mnie. I nie zosta nikt przy nim. gdy si
da^ pozna Józef braci swej.

2. I podniós gos swój z paczem : co

syszeli Egipczanie, sysza te dom Fa-
raonów.

3. I rzek Józef do braci swej : Jamci
jest Józef: a ywe jeszcze ojciec mój ?

i nie mogli mu bracia jego odpowiedzie.

bo si zlkli oblicza jego.

4. Tedy rzek Józef do braci swej :

Przystpcie. " prosz, do mnie : i przy-

stpili. Zatem rzek : Jam jest Józef, brat

wasz, któregocie sprzedali do Egiptu.
"=Dzie.7.13.

n. 5. Jednak teraz nie frasujcie si.

ani trwócie sob. ecie mi tu sprzedali
;

bo dla zachowania ywota waszego po-
sa * mi Bóg przed wami. "i3ioj.50.20.

6. Bo ju dwa lata godu byo na
ziemi, a jeszcze pi lat zostaje , których
nie bd ora ani.

7. Posa mi tedy Bóg przed wami.
abym was zachowa ostatek na ziemi,
a ebym wam doda ywnoci na oswobo-
dzenie wielkie.

8. Teraz tedy nie wycie mi tu posali,
ale Bóg, który mi postanowi ojcem Fa-
raonowym, i panem wszystkiego domu
jego, a panujcym nad wszystk ziemi
Egipsk.

III. 9. Spieszcie si. a idcie do ojca
mego. i mówcie do niego: To wskazuje
syn twój Józef: Uczyni mi Bóg panem
wszystkiego Egiptu, 'przyjede do mnie,
a nie omieszkaj.

10. I bdziesz mieszka w ziemi Go-
sen; a bdziesz blisko mnie, ty i STUOwie

twoi, i synowie synów twoich, i trzody

twoje, i woy twoje, i wszystko, co masz.

11. A bd ci tam ywi: bo jeszcze

pi lat godu bdzie, aby od niedosta-

tku nie zgin, ty, i dom twój, i wszyst-

ko, co masz.

12. A oto, oczy wasze widz, i oczy

brata mego, Benjamina, e usta moje
mówi do was.

13. Oznajmijcie te ojcu memu wszyst-

k zacno moje w Egipcie, i wszy.s*tko,

cocie widzieli : spieszcie si tedy. a ' przy-

prowadcie tu ojca mojego. ^-Dzie.T.u.

14. Zatem pad na szyj Benjamina,
brata swego, i paka; Benjamin te pa-
ka na szyi jego.

15. I pocaowawszy wszystk 1;»raci

swoje, paka nad nimi: a potem rozma-
wiali z nim bracia jego.

16. 1 rozgoszono t wie w domu Fa-
raonowym, mówic: PrzyjechaK bracia

Józefowi ; i podobao si to w oczach Fa-
raonowych, i w oczach sug jego.

17. Tedy rzek Farao do Józefa: Po-
wiedz braci swej : Uczycie tak: nakad-
szy brzemion na byda wasze . idcie :

a wrócie si do ziemi Chananejskiej :

18. A wziwszy ojca waszego, i cze-

lad wasze, przyjedcie do mnie: i dam
wam dobre miejsce w ziemi Egipskiej,

i bdziecie uywa tustoci ziemi.

19. 1 rozka im mówic: To uczycie:
wemijcie solue z ziemi Egipskiej wo-
zów, dla dziatek waszych i dla on wa-
szych, a wziwszy ojca waszego przyjed-
cie tu.

20. A oko wasze niech nie auje
sprztu waszego, gdy dobro wszystkiej

ziemi Egipskiej wasze bdzie.

21. Uczynili tedy tak synowie Izrae-

lowi: i da im Józef wozt wedluof roka-
zania Faraonowego ; da im te ywnoci
na drosre.

22. Da z onyche wszystkich kademu
odmienne szaty: ale Benjaminowi da-

trzy sta srebrników, i picioro szat od-

miennych.

23. Ojcu te swemu posa te rzeczy:

dziesi osów, nioscych z najlepszych

rzeczy Egipskich, i dziesi olic, nios-
cych zboe, i chleb, i ywno ojcu jego

na drog.
24. Puci tedy braci sw, i odje-

chali, a mówi do nich: Nie wadcie si
na drodze.

25. Którzy wyjechawszy z Egiptu
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przyjechali do ziemi Chaiianejskiej, do
Jakóba ojca swego.

2(). I oziiajiiiili mu, mówic: Jeszcze
yw Józef, a oiici jest panem nad wszystk
ziemi Kgipsk; i zemdlao serce jego;

bo im nie wierzy.
IV. 27. Lecz oni powiedzieli mn wszyst-

kie sowa Józetbwe, które mówi do nich.

A ujrzawszy wozy, które posa Józef,

aby go na nich przywieziono, tedy oy
duch Jakóba. ojca ich.

28. 1 rzek Izrael: Dosymam na tóm,
gdy jeszcze Józef, syn mój, yje

;
pójd

a ogldam go, pierwój ni umr.

ROZDZIA XLVI.
I. Prowad Jakóbów do Egiptu 1. II. Bój? mu si

w drodze ukazuje, i z nim by obiecuje 2—7. III. Liczba
dusz, które weszy do Egiptu z Jakóbcm 8—28. IV. Józef
ojca z paczem przyjmuje 29. 30. V. I mdra swym rad
daje 31—34.

ix tak jecha Izrael ze wszystkiem, co

mia; a przyjechawszy do * Beerseby,
ofiarowa ofiary Bogu ojca swego Izaaka.

*1 Moj. 21,31.

II. 2. I rzek Bóg do Izraela w widze-
niu nocnem, mówic: Jakóbie, Jakóbie;
a on odpowiedzia : Owom ja.

3. I rzek: Jam jest Bóg, Bóg ojca

twojego ; nie bój si zstpi do Egiptu,

bo ci tam w naród wielki rozmno.
4. Ja zstpi z tob do Egiptu, i Ja ci

stamtd take zasi wywiod, a Józef

pooy rk swoje na oczy twoje.

5. 1 powsta Jakób z Beerseby; i wzili
synowie * Izraelowi Jakóba ojca swego,
i dziatki swe, i ony swe na wozy, które

by posa Farao, aby go przywieziono.
=^Dzie.7,15.

6. Pobrali te byda swe, i majtno
swoje, której byli nabyli w ziemi Chana-
nejskiej, i przyjechali do * Egiptu, Ja-
kób i wszystka rodzina jego z nim

;

* Joz.24,4. Ps. 105,23. Izai,.52,4.

7. Syny swe, i syny synów swych, córki

swe i córki synów swych, i wszystko na-

sienie swoje prowadzi z sob do Egiptu.

III. 8. A te s imiona synów Izraelo-

wych, którzy weszli do Egiptu: Jakób
i synowie jego: pierworodny * Jakóbów
Ruben. *

2

Moj. 1,2. r.6,14. 4Moj.26,5.

9. A synowie * Rubenowi: Henoch,
i Fallu, i Hesron i Charmi.

*

2

Moj. 6,14. lKron.5,1—3.

10. A synowie * Symeonowi : Jemuel,

i Jamyn, i Achod, i Jachyn, i Sochar,

i Saul, syn niewiasty Chananejskiej.
*

2

Moj.6,15. lKron.4,24.

11. Synowie te * Lewiego: Gerson,

Kaat, i Merary. ^2Moj.6,i6. iKron.6,i.i6.

1 2. A synowie * Judasowi : Her, i Onan,
i S(da, i Far(is, i Zara; ale umar Her
i Onan w ziemi Ohananejskij. A byli sy-

nowie Faresowi : Hesron i Hamuel.
+ lMoj.;J8,3. IKron. 2,3.4. r.4,1.

i;i A synowie * Isaszarowi : Tola,
i Fua, i Job, i Simron. *iKron7,i.

14. Synowie za Zabulonowi: Zared,
i Elon, i Jaleel.

15. A ci s synowie Lii, które uro-

dzia Jakóbowi w Padanie Syryjskim,
i Dyna córka jego ; wszystkich dusz synów
jego, i córek jego, trzydzieci i trzy.

16. A synowie * Gadowi : Sefon, i Aggi,
Suny, i Esebon, Ery, i Arody, i Areli.

=^lKron.5,ll.

17. A synowie* Aser: Jemna, i Jesua,

i Isui, i Beryja, i Sera, siostra ich. A syno-
wie Beryjego: Heber, i Melchyjel.

*lKron.7,30.

18. Ci s synowie Zelfy, któr by
da Laban Lii, córce swej, których ona
urodzia Jakóbowi, szesnacie dusz.

19. Synowie Racheli, ony Jakóbo-
wej : Józef i Benjamin.

20. Józefowi * za urodzili si synowie
w ziemi Egipskiej , które mu urodzia
Asenat, córka Potyfara, ksicia Oskie-
go: Manases i Efraim. *imoj.4i,5o.

21. A synowie * Benjaminowi : Bela,

i Bechor, i Asbel, Gera, i Naman, Echy
i Ros, Mupim, i Chupim, i Ared.

*lKron.7,6. r.8,1.

22. Ci s synowie Racheli, którzy

si urodzili Jakóbowi ; wszystkich dusz

czternacie.

23. A synowie Danowi : Chusym.
24. Synowie te * Neftalimowi : Jach-

syjel, i Gunny, i Jeser, i Selem. *^ Kron.7,13.

25. Ci s synowie Bali, któr by da
Laban Racheli, córce swej, która je uro-

dzia Jakóbowi; wszystkich dusz siedm.

26. Wszystkie dusze, * które przyszy
z Jakóbem (Jo Egiptu, co wyszy z biódr

jego, okrom on synów Jakóbowych,
wszystkich dusz byo szedziesit i sze.

* 5 Moj. 10,22.

27. A synów Józefowych, którzy mu
si urodzili w Egipcie, dusz dwie. A tak

wszystkich * dusz domu Jakóbowego,

które weszy do Egiptu, byo siedm-

dziesit. *Dde.7,i4.

28. I posa przed sob Judasa do Jó-

zefa, aby mu oznajmi pierwej, niby
przyjech*a do Gosen. I przyjechali do

ziemi Gosen.

IV. 29. A zaprzgszy Józef wóz swój,

wyjecha przeciw Izraelowi, ojcu swemu,
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doGosen; a ujrzawszy go (Jakób) pad
na szyj jego, i paka na szyi jego chwil.

30. Tedy rzek Izrael do Józefa : Niech-

e jn umr, gdym ujrza oblicze twoje,

poniewae ty jeszcze yw.
V. 31. Zatm rzek Józef do braci swej

i do domu ojca swego : Pojad, a opo-

wiem Faraonowi, i rzek mu : Bracia moi

i dom ojca mego, którzy byli w ziemi

Chananejskiej, przyjechali do mnie
;

32. A ci mowie s pasterze trzód,

bo si bawili chowaniem byda
;
przeto

owce swoje, i woy swoje, i wszystko, co

mieli, przywiedli.

33. A tak gdy was przyzowie Farao,

i spyta: Czem si bawicie?

34. Odpowiecie : Pasterze byli sudzy
twoi od dziecistwa naszego a dotd,

i my i ojcowie nasi: a to dla tego, abycie
mogli mieszka w ziemi Gosen. bo obrzy-

doci Egipczanom jest wszelki pasterz

byda.

KODZIA XLYII.
I. Józef o ojcu swym Faraonowi zna dawa 1

—

i.

n. KtóiT go wdzicznie przyjmuje 5—13. III. Józef skarb
Faraonów ubogaci, i wszystek Egipt zniewoli 14—28.

IV. Jakób o pogrzebie swym w ziemi Cbananejskiej
z Józefem stanowi 29—31.

1 edy przyjechawszy Józef, oznajmi Fa-
raonowi, i rzek: Ojciec mój i bracia

moi z owcami swemi, i z woami swymi,
i ze wszystkiem, co maj, przyjechali

z ziemi Chananejskiej ; a oto, s w ziemi

Gosen.

2. A z liczby braci swej wzi piciu
mów, i postawi je przed Faraonem.

3. I rzek Farao do braci jego : Czem
si bawicie? A oni odpowiedzieli Farao-
nowi : Pasterzami owiec s sudzy twoi,

i my i ojcowie nasi.

4. Ezekli jeszcze do Faraona: Abymy
byli przychodniami w tej ziemi

,
przy-

szlimy; bo niemasz paszy dla byda,
które maj sudzy twoi, gdy ciki gód
jest w ziemi Chananejskiej; a teraz

niech mieszkaj, prosimy, sudzy twoi
w ziemi Gosen.

II. 5. Tedy rzek Farao do Józefa mó-
wic : Ojciec twój i bracia twoi przyje-
chali do ciebie;

6. Ziemia Egipska przed tob jest :

w najlepszem miejscu tej ziemi daj mie-
szkanie ojcu twemu i braci twojej, niech
mieszkaj w ziemi Gosen; a zrozumieszli.
e s midzy nimi mowie godni, tedy
je uczynisz przeoonymi nad trzodami
memi.

7. I przywiód JózefJakóba, ojca swe-

go, i postawi go przed Faraonem; a bo-
gosawi Jakób Faraonowi.

8. Tedy rzek Farao do Jakóba: Wiele
jest dni lat ywota twego?

9. I odpowiedzia Jakób Faraonowi:
Dni lat pielgrzymstwa mego jest sto

i trzydzieci lat; krótkie i ze byy dni

lat ywota mego, i nie doszy dni lat y-
wota ojców moich, w których dniach oni

pielgrzymowali.

10. Zatem pobogosawiwszy Jakób
Faraonowi, wyszed od oblicza Farao-

nowego.

11. Tedy da mieszkanie Józef ojcu

swemu i braci swej, i da im osiadoó
w ziemi Egipskiej, w najlepszem miej-

scu onej krainy, w ziemi Kameses, jako

by rozkaza Farao.

12. I ywi Józef ojca swego i braci
swoje, i wszystek dom ojca swego chle-

bem a do najmniejszego.

13. A chleba nie byo po wszystkiej

ziemi; bo ciki bardzo by gód, i utra-

piona bya ziemia Egipska, i ziemia

Chananejska od godu.
III. 14. Tedy zebra Józef wszystkie

pienidze, które si znajdoway w ziemi

Egipskiej i w ziemi Chananejskiej
,
za

ywno, któr kupowano; i wniós one
pienidze Józef do skarbu Faraonowego.

15. A gdy nie stao pienidzy w ziemi

Egipskiej, i w ziemi Chananejskiej, tedy

przyszli wszyscy Egipczanie do Józefa,

mówic : Daj nam chleba, i czemu ma-
my umiera przed tob, gdy nam ju
nie staje pienidzy?

16. Na to odpowiedzia Józef: Dawaj-
cie byda wasze, a dam wam ywnoci
za byda wasze, poniewa wam nie stao
pienidzy.

17. I przygnali byda swe do Józefa;

i da im Józef chleba za konie, i za stada

owiec, i za stada woów, i za osy, i prze-

chowa je chlebem za w'szystkie byda
ich, onego roku.

18. A gdy wyszed rok on, przyszli do

niego roku drugiego, mówic mu: Nie
zatajemy przed panem naszym, e nam
ju pienidzy nie stao, i stada byde s
u pana naszego ; nie zostawa nam przed

panem naszym, tylko ciaa nasze i role

nasze.

19. A czemu umiera mamy przed

oczyma twemi? i nas, i role nasze kupuj
i ziemi nasze za chleb, a bdziemy, my
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i ziemia iicasza, w niewoli u Faraona;

tylko nam daj nasi(Miia, ahymy yli

a nie pomarli, i ziemia nie spnstoszaa.

20. A tak kupi Józef wszysik ziemi
Egipsk Faraonowi; 1)0 sprzedali Kgip-

czanie, kady rol swoje, gdy siej by
wzmóg midzy nimi gód; i dostaa si
Faraonowi wszystka ziemia.

21. I przeniós lud do miast, od osta-

tnich granic Egiptu a do koca jego.

22. Tylko ziemi kapaskiej nie ku-

pi ; bo kapani mieli obrok postanowiony

od Faraona, i ywili si obrokiem swym,
który im by da Farao ; dla tego nie-

sprzedawali ziemi sw^j.

23. I rzek Józef do ludu : Otom was
teraz poskupowa i ziemi wasze Farao-

nowi; otó macie nasienie, posiejcie te-

dy role.

24. A z urodzajów waszych bdziecie

dawali pit cz Faraonowi; cztery za-

si czci bd wam na' zasianie roli,

i na ywno wasze i tych, którzys w do-

mach waszych, i na ywno dziatek wa-

szych.

25. Tedy odpowiedzieli: Zachowae
ywot nasz: nieche znajdziemy ask
w oczach pana swego, i bdziemy niewol-

nikami Faraonowymi.

26. I postanowi to Józef za prawo a
do dnia dzisiejszego w ziemi Egipskiej,

aby dawana bya Faraonowi pita cz
;

tylko ziemia samych kapanów nie do-

staa si Faraonowi.

27. 1 mieszka Izrael w ziemi Egipskiej,

w ziemi Gosen, i osadziwszy si w niej.

rozrodzili si, i rozmnoyli si wielce.

28.lyJakóbw ziemiEgipskiej siedm-

nacie lat ; a byo dni Jakóbowych, lat

ywota jego, sto czterdzieci i siedm lat.

lY. 29. 1 przybliyy si dni Izraelowe,

aby umar; i wezwa syna swego Józefa

i rzek do niego: Jelim teraz znalaz

ask w oczach twoich, * poó proszrk
twoje pod biodro moje, a uczy ze mn
miosierdzie i prawd

;
prosz me chowaj

mi w Egipcie
;

*imoj.24,2. r.50,5.

30. Ale gdy zasn z ojcy moimi, wy-

niesiesz mi z Egiptu, a pochowasz mi
w grobie ich. A on rzek: Uczyni wedug
sowa twego.

31. A Jakób rzek: Przysie mi:

i przysig mu. Zatem nakoni si Izrael

ku gowom oa.

ROZDZIA XLV1IL
I. Jak(Sb zadiorzawszj' , dwom Kynora Józcfowym bo-

gosawiestwo dajt' 1

—

. U. Za Hyny hwc ono przyjmuje
f)—20. m. I o wyl)awicniu z niewoli Ej^ipskicj przepo-
wiada iii. 22.

lo gdy si stao, dano zna Józefowi:

Oto, ojciec twój zachorza; który wziw-
szy dwóch synów swoich z sob, Manasesa
i Efraima, jecha do niego.

2. I powiedziano Jakóbowi, mówic:
Oto, syn twój Józef idzie do ciebie. A
Izrael pokrzepiwszy si , usiad na ou.

3. I rzek Jakób do Józefa: * Bóg
wszechmogcy ukaza mi si w Luzie,

w ziemi Chananejskiej, i bogosawi mi.
*lMoj.28.i;}. r..3.^,l.

4. A mówi do mnie : Oto, ja rozrodz
ci, i rozmno ci, i wywiod z ciebie

wielki naród; a dam ziemi t nasieniu

twemu po tobie w dziedzictwo wieczne.

II. 5. Przeto teraz dwaj synowie twoi,

którzyó si urodzili w ziemi Egipskiej,

pierwej niem ja tu do ciebie przyszed
do Egiptu, moi s, Efraim i * Manases :

jako Ruben i Symeon moi bd.
^1 Moj. 41,50. r.46,20.

6. Ale dzieci twoje, które po tych spo-
dzisz, twoje bd; imieniem braci swojej

bd zwani * w osiadociach swych.
* Joz. 13.7. r.16,5. r. 17.1.

7. A gdym si wraca z Padan, umara
mi Rachel * w ziemi Chananejskiej w dro-

dze, gdym jeszcze by jakoby na mil
odEfraty, ipogrzebemj tam przy dro-

dze ku Efracie ; a to jest Betlehem.
*1 Moj. 35, 19.

8. A ujrzawszy Izrael syny Józefowe,

rzek: Czyi to s?
9. Tedy odpowiedzia Józef ojcu swe-

mu : Synowie to moi, które mi tu da Bóg
;

a on rzek: Przywied je prosz do mnie,

abym im bogosawi.
10. A oczy Izraelowe ociay byy dla

staroci, i nie móg dojrze : i przywiód je

do niego, które Jakób pocaowa i obapi.
11. Zatem rzek Izrael do Józefa: Ogl-

da wicej oblicza- twego nie spodzie-

waem si, a oto, da mi Bóg widzie
i nasienie twoje.

12. Tedy Józefodwiód je od ona jego,

i pokoni si obliczem swem a do ziemi.

13. A wziwszy Józef obudwu, posta-

wi Efraima po prawej rce swojej , a po

lewej Izraelowej ; a Manasesa po lewej

rce swOjej , a po prawej Izraelowej,

i przywiód je do niego.

14. A wycignwszy Izrael prawic
swoje, woyj na gow Efraima, który
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by modszy, lewic za swoje na gow
Manasesa, umylnie przeoywszy rce
swoje, cho Manases by pierworodny.

lo. I bogosawi * Józefowi, mówic:
Bóg, przed którego o])liczem chodzili oj-

cowie moi, Abraham i Izaak, Bóg, który

mie ywi od modoci mojej a do dnia

tego;
*''''-''^''-

U). Anio,* który miwyrwa ze wszyst-

kiego zego, niech bogosawi dzieciom

tym, a niech bd nazywani od imienia

mego, i od imienia ojców moich, Abra-

hama i Izaaka, a jako ryby niech si roz-

mno na ziemi. *lMoj.31,29.-42. r.32,1.

17. A obaczywszy Józef, i woy oj-

ciec jegork praw swoje nagow Efrai-

mow, nie mio mu byo; i uj rk ojca

swego, aby j przeniós z gowy Efraimo-

wej na gow Manasesow.
18. I rzek Józef do ojca swego : Me

tak, ojcze mój ; albowiem ten jest pier-

worodny, wóe prawic swoje na gow
jego.

19. Ale si zbrania ojciec jego, i rzek:

Wiemci synu miy, wiem ; i tenci si stanie

w lud wielki, tenci te uronie ; a wszak-

e bratjego modszy uronie nade, az na-

sienia jego wyjdzie mnóstwo narodów.

20. 13ogosawi im tedy dnia onego.

mówic: Przez ci bdzie bogosawi
Izrael, mówic : Niech ci wystawi Bóg
jako Efraima, i jako Manasesa; a tak

przeoy Efraima nad Manasesa.
III. 21. Potem rzek Izrael do Józefa:

Oto, ja umieram, a Bóg bdzie z wami,
i przywróci was do ziemi ojców waszych.

22. Oto, ja * dawam ci cz jedne
mimo braci twoje, którejm* naby z r-
ki Amorejczyków mieczem moim, i u-
kiem moim.

*Joz.l3,7. r.16,1. r.17,1- r.24,32. Jan.4,5. f Joz.24,8.

ROZDZIA XLIX.
I. Jakób przed mierci kademu z synów swych

z osobna przysze rzeczy "opowiada, i bogosawi 1.
II. O Clirystnsie prorokuje 2—28. III. O pogrzebie swym
rozkazuje 29—32. IV. A nawet umiera 33.

Wezwa tedyJakób synów swoich i rzek :

Zbierzcie si, a oznajmi wam, co ma
przyj na was w ostatnie dni.

II. 2. Zbierzcie * si, i suchajcie sy-
nowie Jakóbowi, a suchajcie Izraela,
ojca waszego. *imoj.33,i.

3. Ruben pierworodny mój , ty moc
moja, i pocztek siy mojej, zacny do-
stojestwem, i zacny mstwem.

4. Spyniesz jako woda ; nie bdziesz

zacnym, bo wstpi na oe ojca twego,

i splugawie oe * moje, i zgino do-

stojestwo twoje. *lMoj.35,22. lKron.5,1.

5. Symeon i Lewi, bracia, naczynia

nieprawoci miecze ich.

6. W rad * ich niechaj nie wchodzi

dusza moja, a z zgromadzeniem ich niech

si nie jednoczy sawa moja; bo w za-

palczywoci swej zabili ma, a w swj
woli wywrócili mur. ^iMoj.34,25.

7. Przeklta zapalczywoich.iupor-
na, i gniew ich, i zatwardziay. Rozdziel

je w Jakóbie, a rozprosz je w Izraelu.

8. Juda, ty jest, * ciebie chwali bd
bracia twoi ; rka twoja bdzie na szyi

nieprzyjació twoich ; kania si tobieb-
d synowie ojca twego. *imoj.29,35.

9. Szczeni * lwie Juda, od upu, synu

mój, wrócie si; skoni si i pooy
si jako lew, i jako lwica, a któ go obii-

(^21 9 *lKron.5,2.

10. Nie bdzie * odjte sceptrum od

Judy, ani Zakonodawca od nóg jego, a
przyjdzie Szyo, i jemu bdzie oddane

posuszestwo narodów. *Mat.2,6. Jan.i,46.

11. Uwie u winnej macicy ol swe,

a u wybornej macicy winnej oltko oli-

cy swej; omyje w winie szat swoje, awe
krwi jagód winnych odzienie swoje.

12. Czerwiesze oczy jego nad wino,

a bielsze zby jego nad mleko.

13. Zabulon na brzegu morskim mie-

szka bdzie, i przy porcie okrtów,
a granice jego a do Sydonu.

14. Isaszar jako osie kocisty, lecy
midzy dwoma brzemiony.

15. Upatrzy pokój, e jest dobry, i

ziemi, e pikna, nachyli rami swe ku
noszeniu, dla tego bdzie hod dawa.

16. Dan sdzi bdzie lud swój, jako

jedno z pokole Izraelskich.

17. Dan bdziewem na drodze, mij
na cieszce, ksajc pity koskie, e spa-

dnie nazad jedziec jego.

18. Zbawienia twego ocekiwam Panie!

19. Gad od wojska zwyciony bdzie;
ale i on potem zwyciy.

20. Z Asera tusty chleb jego, a on

wyda rozkoszy królewskie.

21. Neftali jako ani wypuszczona,

mówic pikne sowa.
22. Latorol podna Józef, latorol wy-

rastajca nad ródem, a latoroli jego

rozchodz si po murze.

23. Acz gorzkoci napenili go, i strze-

lali na, a nienawidzili go strzelcy :

4*
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24. Jodiiak zosta potoiiy uk jego,

azuiocniy si ramiona rk jogo, w rkach
mocnogoBogaJakóbowogo, skd si stiil

pasterzom i opok Izraolow.
26. Od Boga ojca twego, który ci

wspomóg, iod Wszeclimogcego, który
bogosawi hogosawiestwy iiiebie-

skiemi z W7soka, i bogosawiestwy
przepaci krcój gboko, i bogosa-
wiestwy piersi i ywota.

2G. Bogosawiestwa ojca twego
mocniejszo bd nad bogosawiestwa
przodków moich, a do granic pagórków
wiecznych; bd nad gow Józefowa,
i nad wierzchem gowy odczonego mi-
dzy braci sw.

27. Benjamin jako wilk porywajcy,
porann je bdzie up, a wieczór bdzie
dzieli korzy.

28. Teó wszystkie s dwanacie poko-

lenia Izraelskie, i to, co im powiedzia
ojciec ich, i bogosawi im; kademu
wedug bogosawiestwa jego bogosa-
wi im.

III. 29. A rozkaza im, i rzek do nich:

Ja bd przyczon do ludu mego
;
po-

grzebcie mi z ojcy moimi w jaskini,

która jest na polu Efrona Hetejczyka;

30. W jaskini, * która jest na polu

Machpela, którajest na przeciwko Mamre
wziemiChananejskiej, któr kupi Abra-
ham z rol od Efrona Hetejczyka, w o-

siadoó grobu. *imoj.23,i9.

31. Tam pogrzebiono Abrahama, i

Sar, on jego; tam pogrzebiono Izaa-

ka, i Eebek on jego; tamem te po-

gi*zeb Lij.

32. A kupiono t rol i jaskini, która

na niej, od synów Hetowych.
IV. 33. Tedy przestawszy Jakób mó-

wi do synów swoich , zoy nogi swe
na oe i umar, i przyczon jest do

ludu swego.

EODZIA L.

I. Józef zmarego ojca pacze 1. n. I j.ego ciao na-
mazawszy 2—3. III. Na pogrzel) do ziemi Chananejskiej
prowadzi 4—14. IV. Bracia przepraszaj Jór.efa 1.5—23.

V. Który si te kaza w ziemi Chananejskiej sciowa
po mierci 24—25. VI. A zatem umar 26.

Ziatem upad Józef na twarz ojca swe-

go, i paka nad nim, a caowa go.

II. 2. I rozkaza Józef sugom swym
lekarzom, aby wonnemi maciami nama-
zali ojca jego; i namazali wonnemi ma-
ciami lekarze Izraela.

3. A gdy si mazania jego wypenio

czterdzieci dni, (bo si tak wypeniaj
dni tych, którzy wonnemi maciami ma-
zani bywaj) tedy go jtakali Egipczanie
przez siodmdziosit dni.

III. 4. A po wyjciu dni aoby jogo
rzek Józef do sug Faraonowych , mó-
wic: Jolim teraz znalaz ask w oczach
waszych, powiedzcie prosz Faraonowi,
mówic :

5. Ojciec * mój poprzysig mi mó-
wic: Oto, ja umieram; w groljie moim,
którym sobie wykopa w ziemi Chana-
nejskiej, tam mi pogrzebiesz; a teraz:

niech jad, prosz, i pogrzebi ojca me-
go, i za si wróc. *imoj.47,29.

6. Tedy rzek Farao : Jed a pogrzeb
ojca twego, jako ci poprzysig.

7. Jecha tedy Józef, aby pogrzeb oj-

ca swego
;
jechali te z nim wszyscy su-

dzy Faraonowi, take starsi domu jego,

i wszyscy starsi ziemi Egipskiej
;

8. I wszystek dom Józefów, i bracia

jego, i dom ojca jego; tylko dziatki swoje,

i owce swoje, i woy swoje zostawili w zie-

mi Gosen.

9. Szy te z nim i wozy, i jezdni ; a

by poczet bardzo wielki.

10. 1 przyjechali a na pole Atad, któ-

re jest przy brodzie Jordaskim, i pa-
kali tam paczem wielkim i bardzo ci-
kim; i obchodzi Józef po ojcu swym
aob przez siedm dni.

11. A ujrzawszy obywatele ziemi Cha-
nanejskiej aob on na polu Atad,

mówili: aoba to cika Egipczanów;
przeto nazwano imi miejsca cnego

Abel Micraim, które jest przy brodzie

Jordaskim.
12. Uczynili tedy z nim synowie jego,

jako im by rozkaza.

13. I zawieli * go synowie jego do

ziemi Chananejskiej, i pogrzebli go w ja-

skini na polu Machpela, f któr Abra-
ham by kupi z rol na osiado grobu,

od Efrona Hetejczyka, przeciwko Mamre.
*Dzie.7,16. fi Moj. 23,16.

14. Zatem si wróci Józef do Egiptu

z braci sw, i ze wszystkimi, którzy

jedzili z nim na pogrzeb ojca jego, od-

prawiwszy pogrzeb ojca swego.

IV. 15. A widzc bracia Józefowi, e
umar ojciec ich, mówili: Podobno b-
dzie nas mia w nienawici Józef, i sowi-

cie odda nam wszystko ze, któremy mu
uczynili.

16. Wskazali tedy do Józefa, mówic-
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Ojciec twój rozkaza, pierwej ni umar,
mówic :

17. Tak powiedzcie Józefowi : Prosz,

odpu teraz przestpstwo braci twej,

i grzech ich, e zo wyrzdzili
;
prosz

odpu teraz wystpek sugom Boga ojca

twego. I paka Józef, gdy to mówili do

mego.
18. I przystpili bracia jego, a upad-

szy przed nim, mówili : Otomy sugami
twoimi.

19. I rzek do nich Józef: Nie bójcie

si : bo azaem ja wam za Boga ?

20. Wycie ze * mylili przeciwko

mnie, ale Bóg obróci to w dobre, chcc
uczyni to, co si dzi dzieje, aby zacho-

wa tak wielki lud.
>imoj.45,5-7.

21. A przeto niebójcie si, ja ywi
bd was i dziatki wasze; a tak cieszy

je, i mówi z nimi agodnie.

22. I mieszka Józef w Egipcie, sam
i dom ojca jego , a y Józef sto i dzie-

si lat.

23. I oglda Józef syny Efraimowe a
do trzeciego pokolenia. Synowie te Ma-
chyra, * syna Manasesowego, porodzili

si na kolanach Józefowyeh. *'1Moj.32,39.

V. 24. I rzek Józef do braci swej : Ja

umr , ale Bóg zapewnie nawiedzi was,

i wyprowadzi was z ziemi tej do ziemi,

o któr przysig Abrahamowi, Izaakowi

i Jakóbowi.

25. 1 poprzysig Józef syny Izraelowe,

mówic : Gdy * was nawiedzi Pan Bóg,

wyniecie te koci moje std.
*2Moj.l3,19. Joz.24,32. yd. 11,22. 2 Moj. 7, 10. 2 Moj. 40,27.

YI. 26. I umar Józef, majc sto

i dziesi lat ; którego namazawszy won-
nemi maciami, woono do trumny
w Egipcie.

Wtóre Ksigi Mojeszowe.

EXODUS.

ROZDZIA I.

I. Eozmnoenie potomstwa Jakóbowego w Egipcie 1—7.

II. Inszy król nastawszy, trapi je pocz 8—14. Ul. I

babom, które przy rodzeniu byway, kadego mczyzn
zabija rozkaza 15—16. IV. Które i go nic usuchay
17—19. V. Bóg im dobrze czyni 20—22.

le s * imiona synów Izraelskich, któ-

rzy weszli do Egiptu z Jakóbem; kady
z domem swym weszli :

*imoj.46,8.

2. Ruben, Symeon, Lewi, i Judas.

3. Isaszar, Zabulon, i Benjamin.
4. Dan, i Neftali, Gad, i Aser.

5. A byo wszystkich dusz, które wy-
szy z biódr Jakóbowych , siedmdziesit
dusz ; a Józef by przedtem w Egipcie.

6. I* umar Józef, i wszyscy bracia je-

go, i wszystek on rodzaj.
^ =^imoj.50,26.

7. A * synowie Izraelscy rozrodzili si,

i rozpodzili si, i rozmnoyli si, i zmoc-
nili si bardzo wielce, a napeniona jest

ziemia nimi. *Dzie.7,i7.

II. 8. Midzy tern powsta król nowy
nad Egiptem, który nie zna Józefa ;

9. I rzek do ludu swego: Oto lud sy-
nów Izraelskich wielki, i moniejszy nad
nas.

10. Przeto mdrze sobie pocznijmy
z nimi, by si snaó nie rozmnoy,
a jeliby przypada wojna, aby si nie

przyczy i on do nieprzyjació^naszych,

i nie walczy przeciwko nam, i nie uszed
z ziemi.

11. A tak ustawili nad nim poborc,
aby go drczyli ciarami swemi ; i zbu-

dowa lud Izraelski miasta skadu Ea-

ra-onowi : Pytom i Rameses.

12. Ale im wicej go trapili, tern wi-
cej si rozmnaa, i tem wicej rós, tak,

i cinieni byli dla synów Izraelskich.

13. I podbili Egipczanie syny Izrael-

skie w niewol cik.
14. I przyki'zyli im ywot ich robot

cik okoo gliny, i okoo cegie, i okoo
kadej roboty na polu, mimo wszelak
robot sw, do której ich uywali bez li-

toci.

III. 15. 1 rozkaza król Egipski babom
Hebrejskim, z których imi jednej Ze-

fora, a imi drugiej Eua;
16. A rzek: Gdy bdziecie babi nie-

wiastom Hebrejskim, a ujrzycie e ro-

dz, byliby syn, zabijcie go, a jeli

córka, niech ywa zostanie.

IV. 17. Ale baby one bay si Boga,

i nie czyniy, jako im rozkaza ki*ól Egip-

ski, ale ywo zachowyway chopitka.
18. Zaczem wezwawszy ki'ól Egipski

onych bab, mówi do nich : Czemucie
to uczyniy, ecie ywo zachoway cho-
pitka ?
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19. T odpowiodziay l»al)v Faraonowi:
I iiiu s jaku niewiasty Egipskie, nie-

wiasty Hebrejskie; bo s duo, pierwj
ni przyjdzie do nieli haba, rodz.

Y. 20. I czyni dobrze Bóg onyiu ba-

bom; i krzewi si(; lud, i znioenili siij

bardzo.

21. I stao si(j, przeto e si ba'y one
baby Boga, pobudowa im domy.

22. Tedy rozkaza Farao wszystkiemu
ludowi swemu, mówic: Kadego syna,

który si(> urodzi, w rzek go wrzucie,
a kad córk ywo zachowajcie.

EODZIA II.

I. Mojesz po narodzeniu swojem przez trzy miesice
utajony 1 — 3. II. A potem w skrzyneczce na rzek
puszczony by 4. III. Którego córka FaraonoAva wzia, i

odchoM aa 5—14. IV. Tene uciekszy do Madyjan 15—20.

V. Tam si oeni 21. 22. VI. mier Faraonowa 23.

VII. A Bóg usysza wzdyclianie ludu Izraelskiego 24. 25.

i wyszedm niektóry z domu Lewie-

go; który poj * córk z.pokolenia Le-

wieffO *2Moj,6,20. 4Moj. 26,59. lKron.23,13.

2. 1 pocza ona niewiasta, a porodzia
syna; * a widzc go, e by nadobny,
krya go przez trzy miesice.

Dzie.7,20, yd.11,23.

3. Ale gdy go nie moga duej za-

tai, wzia plecionk z sitowia i obma-
zaa j klejem i smo; a woywszy
w ni ono dzieci, pooya je midzy
rogo na brzegu rzeki.

II. 4. A staa siostra jego z daleka, aby
wiedziaa, co si z nim dzia bdzie.

III. 5. Wtem wysza córka Faraonowa,
aby si kpaa w rzece, a panny jej prze-

chadzay si po brzegu rzeki; i njrzaa
plecionk w rogoy, i posaa suebnic
sw, aby j wzia.

6. A otworzywszy ujrzaa dzieci, a

ono chopitko pakao ; a ualiwszy si
go, rzeka: Z dziatek Hebrejskieh jest ten.

7. I rzeka siostra jego do córki Fa-

raonowej : Chcesze, pójd, i zawoam
ci niewiasty, mamki Hebrejskiej, która-

by odchowaa to dzieci ?

8. I rzeka jej córka Faraonowa : Id.
Tedy posza ona dzieweczka, i zawoaa
matki onego dziecicia.

9. Do której rzeka córka Faraonowa :

Wemij to dzieci, i chowaj mi je, a ja

tobie dam zapat twoje; i wziwszy nie-

wiasta dzieci, chowaa je.

10. A gdy podroso ono dzieci, przy-

wioda je do córki Faraonowej, i byo
jej za syna; a nazwaa imi jego Moj-

esz, bo mówia: em z wody wyci-
gna go.

1 1. I stao si za onych dni, gdy urós
Mojesz, * e wyszed do braci swj,
i widzia ciary ich; obaczy t ma
Egipczanina, który bi j(Hliiego Hebrej-
czyka z braci jego. yd.11,24.25.

12. A obejrzawszy si tam i sam, gdy
widzia, e nikogo niemasz, zabi Egip-
czanina, i zagrzeb go w piasek.

13. A wyszedszy za dnia wtórego,
ujrza, a oto, dwaj mowie Hebrejscy
wadzili si; i rzek onemu, który krzy-

wd czyni:

14. Czemu bijesz bliniego swego?
Ale mu odpowiedzia : Któ ci postano-
wi ksiciem i sdzi nad nami ? albo

mi ty mylisz zabi, jako zabi Egip-
czanina? i zlk si Mojesz i rzek:

lY. 15. Pewnie si ta rzecz wyjawia.
Usysza tedy Farao t rzecz, i szuka
zabi Mojesza. * Lecz Mojesz uciek od
twarzy Faraonowej, i mieszka w ziemi

Madyjaiiskiej ; a przyszedszy tam sie-

dzia u studni. *Dzie.7,29.

16. A kapan Madyjaski mia siedm
córek, które wyszedszy czerpay wod,
i naleway do koryt, aby napoiy trzod
ojca swego;

17. A przyszedszy pasterze odganiali

je. Tedy wstawszy Mojesz obroni ich,

i napoi bydo ich.

18. A gdy si wróciy do Kaguela,

ojca swego, rzek: Czemucie dzi tak

prdko przyszy?
19. 1 odpowiedziay :M Egipski obro-

ni nas od rki pasterzów; nadto czerpajc

naczerpa nam i wody i napoi trzody.

20. Zatem rzek do córek swych : A
gdzie ten jest? Czemucie opuciy czo-
wieka tego ? Zawoajcie go, abyjad chleb.

V. 21. I przyzwoli Mojesz mieszka
z onym mem, który da Zefor, córk
swoje, Mojeszowi.

"

22. I urodzia * syna, a nazwa imi
jego Gerson, bo mówi: Byem przycho-

dniemwziemi cudzej. *2Moj.i8,3. iKron.23,15.

VI. 23. I stao si po niemaym cza-

sie, e umar król Egipski; i wzdychali,

i woali synowie Izraelscy dla niewoli ;

a wstpio woanie ich. do Boga przed

niewol.

VII. 24. I usysza Bóg woanie ich ;

i wspomnia Bóg na przymierze swoje

' Abrahamem, z Izaakiem, i z Jakóbem.
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25. I wejrza Bóg na syny Izraelskie,

i pozua Bóg.

ROZDZIA III.

I. Mojeszo-ffi pokaza si Anio Paski we krzu ogni-

stym 1—5. II. Zowic si Bogiem Abrabaraowym 6.

m. A posyajc go do Egiptu 7—13. IV. Naucza, jakoby

sobie pocz'ynac mia 1-1-18. V. I jako mu si powiedzie,

przepowiada 19—22.

A Mojesz pas trzod Jetra, wiekra

swego, kapana Madyjaskiego ; i zagna

trzod na puszcz, a^ przyszed do góry

Boej, do Horeb.

2. 1 nkaza * mu si Anio Paski w po-

mieniu ognistym, z porodku krza ; i wi-

dzia, a oto, kierz gorza ogniem, a on

kierz nie zgorza'.
*Dzie.7.3o.

3. Tedy rzek Mojesz : Pójd teraz,

a ogldam to widzenie wielkie, czemu

nie zgore ten kierz.

4. A widzc Pan. i szed patrzc, za-

woa na Bóg z porodku onego krza,

mówic : Mojeszu. Mojeszu ! A on od-

powiedzia: Otom ja.

5. Tedy rzek: Nie przystpuj sam:

zuj boty twe z nóg twoich ; albowiem

miejsce, na którem ty stoisz, ziemia

wita jest.

II. 6. Zatem rzek: * Jam jest Bóg
ojca twego. Bóg Abrahamów, Bóg Izaa-

ków, i Bóg Jakóbów ; i zakry Mojesz
oblicze swe. bo si ba patrzc na Boga.

=^ Mat. 22. 32. Marek 12,26. uk.20,37. Dzie.7.32.

in. 7. I rzek Pan: Widzc widzia-

em utrapienie ludu mojego, który jest

w Egipcie, a woanie ich syszaem przed

przTstawy ich ; bom dozna boleci jego.
=^Dzie.7,34.

8. Przeto zstpiem, abym go wyba-
wi z rki Egipskiej i wywiód go z ziemi

tej do ziemi dobrej i przestronnej , do

ziemi opywajcej mlekiem i miodem, na
miejsce Chanauejczyka . i Hetejczyka.

i Amorejczyka, i Ferezejczyka, i Hewej-
czyka. i Jebuzejczyka.

9. A teraz oto krzyk synów Izraelskich

przyszed przed mi : i widziaem te ich

ucisk, którym je Egipczanie uciskaj.
10. Przeto teraz, pójd, a pol ci

do Faraona, aby wywiód lud mój, syny
Izraelskie z Egiptu.

11. I rzek Mojesz do Boga: Któem
ja, abym szed do Faraona, a wywiód
syny Izraelskie z Egiptu ?

12. I rzek Bóg: Oto. bd z tob.
a to miej na znak. em ci ja posa: Gdy
wywiedziesz ten lud z Egiptu, bdziecie
suy Bogu na tej górze.
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13. I rzek Mojesz do Boga: Oto. ja

pójd do synów Izi-aelskich, i rzek im :

Bóg ojców waszych posa mi do was :

Jeli mi rzek: Które jest imi jego? Có
im odpowiem ?

IV. 14. Tedy rzek Bóg do Mojesza :

Bd który Bd. I rzek : Tak powiesz sy-

nom Izraelskim: Bd posa mi do was.

15. I mówi jeszcze I3óg do Mojesza :

Tak rzeczesz do synów Izraelskich : Pan,

Bóg ojców waszych. Bóg Abrahamów.
Bóg Izaaków, i Bóg Jakóbów posa mi
do was; to imi moje na wieki, i to pa-

mitne moje od narodu do narodu :

16. Ide. a zgromad starsze Izra-

elskie, i mów do nich : Pan. Bóg ojców

waszych, ukaza mi si, Bóg Abrahamów.
Izaaków i Jakóbów, mówic : Wspomi-
najc wspomniaem na was. i widziaem,

co si wam dziao w Egipcie.

17. I rzekem: Wyprowadz was z u-

trapienia Egipskiego do ziemi Chana-

uejczyka. i Hetejczyka. i Amorejczyka,

i Ferezejczyka. i Hewejczyka. i Jebuzej-

czyka, do ziemi opywajcej mlekiem
i miodem.

18. Tedy usuchaj gosu twego, a pój-

dziesz tj i starsi Izraelscy do ki*óla

Egipskiego, i rzeczecie * do niego: Pan.

Bóg Hebrejczyków. zabiea nam: prze-

to teraz niech pójdziemy prosz w drog
trzech dni na puszcz, abymy ofiarowali

Panu, Bogu naszemu. =^2Moj.5.3.

V. 19. Aleja wiem. e wam nie po-

zwoli król Egipski odej, jedno przez

mon rk.
20. A tak wycign rk moje. i ude-

rz Egipt wszystkiemi cudami mojemi.

które bd czyni w porodku jego;

a potem wypuci was.

21. 1 dam ask ludowi temu w oczach

Egipczanów : i stanie si .
* gdy wycho-

dzi bdziecie, e nie wynijdziecie próni.
^2Moj.ll,2.3. r. 12. 35. 36.

22. Ale wypoyczy niewiasta u ssiadki

swojej, i u gospodyni domu swego, na-

czynia srebrnego, i naczynia zotego,

i szat : i woycie je na syny wasze, i na

córki wasze, i zupicie Egipt.

ROZDZIA lY.

I. Mojesz z drogi Egipskiej Panu si vrymawia 1. 2.

n. Pan go cudami stwierdza 3—13. m. I za towarzysza

Aarona naznacza 14

—

26. IV. Do Egiptu id 27. 28.

V. I posanie swoje mow i cudami stwierdzaj 29—31.

Xotem odpowiadajc Mojesz, i-zek:

Ale oto, nie uwierz mi. i nie usuchaj
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gosu niego, ))0 rzek: Nio ukaza s'n^

tobio Pan.

2. I rzekt mu Pan: Có jest w rce
twojój ? i odpowiedzieli' : Laska.

11. 3. 1 rzeki: Porzu j na zienii(j;

i porzuci j na zieini(», a obrócia si
w wa, i ucieka Mojesz przed nim.

4. 1 rzeki Pan do Mojesza: Wyci-
gnij rk twoje, a ujmij go za ogon;

i wycign rk swoje, i uj go, i obró-

ci si w lask w rce jego.

5. Aby uwierzyli, i ci si ukaza Pan,

Bóg ojców ich. Bóg Abrahamów, Bóg
Izaaków, i Bóg Jakóbów.

G. I rzeli mu Pan jeszcze : Wó teraz

rk twoje w zanadra twoje; i woy r-
k swoje w zanadra swoje; i wyj j,
a oto,rka jego bya trdowata jako nieg.

7. I rzek: Wó znowu rk twoje

w zanadra twe; iwoy znowu rk swoje
'W zanadra swe; a gdy j wyj z zana-

drza swego, a oto, staa si znowu jako

inne ciao jego.

8. I stanie si, jelió nie uwierz i nie

usuchaj gosu znaku pierwszego, tedy

uwierz gosowi znaku poledniego.

9. 1 stanie si, jeli nie uwierz ani tym
dwom znakom , i nie usuchaj gosu
twego, wemiesz wody rzecznój, i wy-
lejesz j na ziemi; tedy si przemieni

woda ona, któr wemiesz z rzeki, a obró-

ci si w krew na ziemi.

10. I rzek Mojesz do Pana : Prosz
Panie, nie jestem ja mem wymownym
ani przedtem ani odtd, jako mówi do

sugi twego; bom cikich ust i cikiego
jzyka.

11. A Pan mu rzek: Któ uczyni
usta * czowiekowi ? albo kto uczyni nie-

mego, albo guchego, albo widzcego,
albo lepego, iza nie Ja Pan ? *ps-9^.9-

12. Ide teraz, a * Ja bd z usty

twojemi, i naucz ci, coby mia mówi.
*Mat.lO,19. Maik.13,11. uk.12,12.

13. I rzek Mojesz: Suchaj Panie,

polij prosz tego, kogo posa masz.

III. 14. I zapali si gniew Paski na
Mojesza, i rzek: Aza niewiem, i
Aaron, brat twój Lewita wymownym
jest? a oto i ten wynijdzie przeciwko to-

bie, i ujrzawszy ci, uraduje si w sercu

swojem.

15. I * bdziesz mówi do niego, i

woysz sowa w usta jego, a Ja lod
z usty twemi, i z usty jego, i naucz was,

-cobycie mieli czyni. *2Moj.7,2.

10. On bdzie mówi za ci do ludu,

i stanie si, e on bdzie tobie za usta,

a ty mu ))dziesz za Boga;
17. Lask t t womij w rk twoje,

któr bdziesz czyni znaki.

18. Odszed tedy Mojesz, i wróci si
do Jetra, wiekra swego, i mówi do nie-

go : Pójd teraz, a wróc si do braci

mojej, którzy s w Egipcie, a obacz,
sali jeszcze ywi. A Jetro rzek do Moj-
esza: Id w pokoju.

11). I rzek Pan do Mojesza w ziemi

Madyjaskiój : Id, wró si do Egiptu;

pomarli l)Owiem wszyscy mowie, któ-

rzy szukali duszy twojej.

20. Wziwszy tedy Mojesz on sw,
i syny swe , wsadzi je na osa, i wróci
si do ziemi Egipskiej ; wzi tó Moj-
esz lask Bo w rk sw.

21. I rzek Pan do Mojesza: Gdy
pójdziesz i wrócisz si do Egiptu, pa-

trzaje, aby wszystkie cuda, którem Ja
poda w rk twoje, czyni przed Farao-

nem, a Jazatwardz serce * jego, aby nie

wypuci lud. *2Moj.i4,4.

22. I rzeczesz do Faraona : Tak mówi
Pan: Syn mój, pierworodny mój jest

Izrael.

23. 1 rzekem do ciebie : Wypu syna

mego, aby mi suy; ae go nie chcia
wypuci, oto. Ja zabij syna twojego,

pierworodnego twego.

24. I stao si w drodze, w gospodzie,

e zabiea Pan Mojeszowi, i chcia go

zabi.

25. Tedy wziwszy Zefora krzemie
ostry, obrzezaa nieobrzezk syna swego,

i porzucia przed nogi jego, i rzeka : Za-

prawd oblubiecem krwi jeste mi.

26. 1 odszed od niego Pan. Tedy go na-

zwaa oblubiecem krwi, dla obrzezania.

IV. 27. I rzek Pan do Aarona : Id
przeciwko Mojeszowi na puszcz. I szed
i zaszed mu na górze Boej , i pocao-

wa go.

28. Tedy powiedzia Mojesz Aaro-

nowi wszystkie sowa Pana, który go po-

sa, i wszystkie znaki, które mu rozkaza.

V. 29. Szedszy tedy Mojesz z Aaro-

nem, zgromadzili wszystkie starsze sy-

nów Izraelskich.

30. I powiedzia Aaron wszystkie so-

wa, które mówi Pan do Mojesza, a Moj-

esz czyni znaki przed oczyma ludu.

31. 1 uwierzy lud, i zrozumieli, e na-

wiedzi Pan syny Izraelskie, a i wejrza
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na utrapienie icli ; i schyliwszy si, po-

kon uczynili.

ROZDZIA V.

I. Mojesz z Aaronem u Faraona poselstwo sprawuj 1.

II. Których on zniewaywszy 2—16. KI. Lud Izraelski

tein wicej drczy 17—20. IV. Zaczem lud narzeka na
Mojesza i Aarona 21. V. A Mojesz uskara si przed

Bogiem 22. 23.

lotm tedy przyszli Mojesz i Aaron,

i mówili do Faraona: Tak mówi Pan, Bóg
Izraelski : Pu lud mój, aby mi obcho-

dzili wito na puszczy.

II. 2. I rzek Farao: Któ jest Pan, e-
bym mia sucha gosu Jego , i puci
Izraela ? Nie znam Pana , a Izraela te
nie puszcz.

3. I odpowiedzieli: Bóg Hebrejczyków

zabiea nam
;
pójdziemy teraz drog

trzech dni na puszcz, abymy ofiarowali

Panu Bogu naszemu, by sn nie prze-

puci na nas moru albo miecza.

4. 1 rzek do nich król Egipski: Przecz

ty Mojeszu i Aaronie odrywacie lud od

robót ich ? Idcie do robót waszych.

5. Ezek te Farao : Oto, wielki teraz

jest ten lud w ziemi, a wy je odrywacie

od robót ich.

6. Eozkaza tedy Farao onego dnia

przystawom nad ludem, i urzdnikom
jego, mówic:

7. Ju wicej nie bdziecie dawa plew
ludowi do czynienia cegy, jako przedtem

;

sami niech id, i zbieraj sobie plewy.

8. A t liczb cegie, któr czynili

przedtem, woycie im, nie umniejszycie

z niej; bo prónuj, dla tego oni woaj,
mówic: Pójdziemy i bdziemy ofiaro-

wa Bogu naszemu.
9. Niech si przyczyni roboty mom

tym, a niechj wykonywaj, aby nie ufali

sowom kamliwym.
10. Wyszedszy tedy przystawowie nad

hidem i urzdnicy jego, rzekli do ludu,

mówic : Tak mówi Farao : Ja nie bd
wam dawa plew.

11. Sami idcie, zbierajcie sobie ple-

wj, gdzie znajdziecie; bo si najmniej
aie umniejszy z roboty waszej.

12. I rozbiea si lud po wszystkiej
demi Egipskiej, aby zbiera ciernisko
niasto plew.

13. A przystawowie przynaglali, mó-
dc : Wykonywajcie roboty wasze, za-
niar kadodzienny, jako gdy wam da-
wano plewy.

14. Tedy bito przystawy synów Izra-

elskich, które postanowili nad nimi urz-
dnicy Faraonowi, mówic: Przecz nie

wykonywacie zamiaru swego*w robieniu

cegie jako pierwj, ani wczoraj ani dzi?
15. I przyszli przeoeni synów Izra-

elskich i woali do Faraona, mówic:
Czemu tak czynisz sugom twoim?

16. Plew nie daj sugom twoim,
a mówi: Ceg róbcie. I oto, sugi twe
bij a lud twój grzeszy.

III. 17. Który rzek: Prónujecie, pró-

nujecie, dla tego mówicie : Pójdziemy,
ofiarowa bdziemy Panu.

18. Przeto teraz idcie, róbcie, a plew
wam nie dadz; ale wy liczb cegie od-

dawa bdziecie.

19. A widzc przeoeni synów Izra-

elskich, e le z nimi, poniewa mówio-
no: Nie umniejszycie z cegie waszych
zamiaru kadodziennego :

20. Tedy oni zabieeli Mojeszowi
i Aaronowi, którzy stali, aby si z nimi
spotkali, gdy wychodzili od Faraona.

IV. 21. 1 rzekli do nich: Niech wejrzy
Pan na was a rozsdzi

, ecie nas ohy-
dzili w oczach Faraonowych i w oczach
sug jego, i dalicie miecz w rk ich,

aby nas zabili.

y. 22. I wróci si Mojesz do Pana,
a rzek : Panie, czemu to ze wprowa-
dzi na lud twój, czemu mi tu posa?

23. Bo od onego czasu, jakom wszed
do Faraona, abym mówi imieniem two-
jem, gorzej si obchodzi z ludem tym

;

a przeci nie wybawi ludu twego.
"

ROZDZIA VL
I. Upewnia Pan Mojesza o wyswobodzeniu ludu swego

z Egiptu 1—8. n. I onego do ludu i do Faraona posya
9—13. in. Wyliczaj si imiona przedniejszych familii
z pokolenia Eubena 14. IV. Symeona 15. V. I Lewiego
16—30.

^

i rzek Pan do Mojesza : Teraz ujrzysz,

co uczyni Faraonowi; bo w rce monej
wypuci je, i w rce silnej wypdzi je z zie-

mi swojej.

2. Nadto mówi Bóg do Mojesza i

rzek do niego : Jam Pan,
3. Którym si ukaza Abrahamowi,

Izaakowi i Jakóbowi w tem imieniu
, em

Bóg Wszechmogcy ; ale w imieniu mo-
jem, Jehowa, nie jestem poznany od nich.

4. Postanowiem te i przymierze moje
z nimi, abym im da ziemi Chananejsk,
ziemi pielgrzymowania ich, w której

przychodniami byli.

5. Jam te usysza krzyk synów Izra-
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elskicli, któro Kgipczanio w niewol pod-

bijaj, i w'spoimiiuhMii na przyiiiiorzo

moje.

(). A tak rzocz do synów Tzraolskicli :

Jam Tan, a wy wiocha' was z cicyarów Egip-

skich , i wyrw was z niewoli ich, i wy-
bawi was w raniioniii wycignionem,
i w sdziech wielkich.

7. A wezm was sobie za lud, i bd
wam za Boga, i poznacie, em Pan, Bóg
wasz, który was wywodz z ciarów Egip-

skich.

8. A wprowadz was do ziemi, o któ-

r * podniosem rk moje, abym j da
Abrahamowi, Izaakowi, i Jakóbowi; a

dam j wam >v dziedzictwo, Ja Pan.
*1 Moj. 14,22.

II. 9. I mówi tak Mojesz do synów
Izraelskich, ale nie usuchali Mojesza
dla cinionego ducha, i dla niewoli ci-
ki^j.

10. Kzek tedy Pan do Mojesza, mó-
wic :

11. Wnijd, mów do Faraona, króla

Egipskiego, eby wypuci syny Izrael-

skie z ziemi swej.

12. 1 rzek Mojesz przed Panem, mó-
wic : Oto, synowie Izraelscy nie usu-
chali mi, a jako mi usucha Farao ?

a jam nie obrzezanych warg.

13. Tedy rzek Pan- do Mojesza i do

Aarona, i da im rozkazanie do synów
Izraelskich i do Faraona, króla Egipskie-

go, aby wywiedli syny Izraelskie z ziemi

Egipskiej.

III. 14. A ció s przedniejsi z domów
ojców ich; synowie * Kubena, pierwo-

rodnego Izraelowego: Henoch i Fau,
Hesron, i Charmi. Teó s rodzaje Eube-
QQ-cc-g

*1 Moj.46,9. 4 Moj. 26,5. lKron.5,3.

IV. 15. A synowie * Symeonowi : Ja-

miieli Jamyn, i Ahod, i Jachyn, i Sochar,

i Saul, syn niewiasty Chananejskiej. Teó
s rodzaje Symeonowe.

*lMoj.46,10. 4Moj. 26,12. lKron.4,24.

Y. 16. Imiona za synów * Lewiego

wedug rodzajów ich : Gerson i Kaat,

i Merary ; a lat ywota Lewiego byo sto

trzydzieci i siedm lat.

*lMoj.46,ll. 4Moj.3,17. lKion.6,1.17. r.23,7.

17. Synowie Grersonowi: * Lobni i Se-

mei, wedug domów ich. * niion.6,17. r.23,7.

18. A synowie Kaatowi: * Amram,
i Izaar, i Hebron, i Husyjel ; a lat ywota
Kaatowego byo sto i trzydzieci i trzy

lata.
*lKi-on.6,18.

19. Synowie te Merarego :
* Maheli,

i Muzy. Te s domy Lewiego wedug
rodzajów ich. MKr«n.G,19. r.23,21.

20. I poj Amram * Jochabed, ciotk
swoje, za on, która mu urodzia Aaro-
na i Mojesza; a lat ywota Amramo-
wego byo sto i trzydzieci i siedm lat.

* 2 Moj. 2, 1.4. 4Moj.2«,.59.

21. Synowie za Izaarowi : Kor i Ne-
feg, i Zychry.

22. A synowie Husyjelowi: Myzael,
i Elisafan, i Setry.

23. I poj Aaron * Elizabet , córk
Aminadaba, siostr Nasonow, sobie za

on, która mu urodzia Nadaba, i Abiu.

Eleazara, i Itamara.
*4Moj.3,2. v.26,60. lKron.G,3. 1 Kron.24,1.

24. A synowie Korego : Asyr, i Fika-

na, i Abyjazaf. Teó s domy Korytów.
25. A Eleazar, syn Aaronów, poj- je-

dne z córek Putyjelowych sobie za on,
która mu urodzia Fyneesa. Gic s prze-

dniejsi z ojców Lewitskich wedug ro-

dzajów ich.

26. Tenci jest Aaron i Mojesz, do

których mówi Pan: Wywiedcie syny
Izraelskie z ziemi Egipskiej wedug huf-

ców ich.

27. Gic mówili do Faraona, króla Egip-

skiego, aby wyprowadzili syny Izraelskie

z Egiptu; to jest ten Mojesz i Aaron.

28. 1 stao si w ten dzie, którego mó-
wi Pan do Mojesza w ziemi Egipskiej.

29. e rzek Pan do Mojesza mó-
wic: Jam Pan; mów do Faraona, króla

Egipskiego, wszystko, co Ja mówi do

ciebie.

30. I rzek Mojesz przed Panem:
Otom ja nie obrzezanych warg, a jako
mi usucha Farao ?

KODZIA VII.

I. Mojesz i Aaron stanli przed upornyra Faraonem
1—6. II. Lata ich si mianuj 7—9. III. Cuda pewne
czyni 10. IV. A czarownicy Faraonowi to czynic, cnym
si sprzeciwiaj 11—25.

1 rzek Pan do Mojesza: Oto, posta-

nowiem ci za Boga Faraonowi , a Aa-

ron, brat twój, bdzie prorokiem twoim.

2. Ty powiesz wszystko, coc rozka :

ale Aaron, brat twój, bdzie mówi do

Faraona, aby wypuci syny Izraelskie

z ziemi swej.

3. A Ja zatwardz serce Faraonowe,

i rozmno znaki moje i cuda moje

w ziemi Egipskiej.

4. I nie usucha was Farao ; lecz Ja

wo rk moje na Egipt, i wyprow^adz
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wojska moje, lud mój, syny Izraelskie,

z ziemi Egipskiej w sdziech wielkich.

5. A poznaj Egipczanie, em Ja Pan,

gdy wycign rk moje na Egipt, i wy-

wiod syny Izraelskie z porodku ich.

G. Uczyni tedy Mojesz i Aaron, jako

im przykaza Pan, tak uczynili.

II. 7. A Mojesz mia omdziesit lat,

a Aaron omdziesit i trzy lata, gdy mó-

wili do Faraona.

8. Rzek tedy Pan do Mojesza , i do

Aarona, mówic:
9. Gdy wam rzecze Farao, mówic:

Uczycie jaki cud, tedy rzeczesz do Aa-

rona: Wemij lask twoje, a porzu
przed Faraonem, a obróci si w wa.

III. 10. I przyszed Mojesz z Aaro-

nem do Faraona, i uczynili tak, jako roz-

kaza Pan; i porzuci Aaron lask swoje

przed Faraonem, i przed sugami jego.

która si obrócia w wa.
lY. 11. Wezwa te Farao mdrców

i czarowników, i uczynili i
* ci czarownicy

Egipscy przez czary swe take. *2Tym.3,8.

12. 1 porzuci kady lask sw, a obró-

ciy si w we ; ale poara laska Aaro-

iiowa laski ich.

13. I zatwardziao serce Faraonowe,

i nie usucha ich, jako powiedzia Pan.

14. Zatem rzek Pan do Mojesza:
Ociao serce Faraonowe; nie chce pu-

ci ludu tego.

15. Id do Faraona rano ; oto, wynij-

dzie nad wod, tedy staniesz przeciwko

niemu nad brzegiem rzeki, a lask, która

si bya obrócia w wa, wemiesz w rk
twoje

;

16. I rzeczesz do niego: Pan Bóg He-
brejczyków posa mi do ciebie, mówic :

Wypu lud mój, aby mi suyli na pusz-

czy ; a oto, nie usuchae dotd.

17. Przeto tak mówi Pan: Po tern

poznasz, em ja Pan ; oto, ja uderz la-

sk, która jest w rce mojej, na wody,
które s w rzece, a obróc si w krew.

18. A ryby, które s w rzece, pozdy-
chaj, i zmierdnie si rzeka, i spracuj
si Egipczanie, szukajc dla napoju wód
z rzeki.

19. Tedy rzek Pan do Mojesza:
Mów do Aarona: Wemij lask twoje,
a wycignij rk tw na wody Egipskie,
na rzeki ich, na strugi ich, i na jeziora
ich, i na wszelkie zgromadzenie wód ich

;

i obróc si w krew, i bdzie krew po

wszystkij ziemi Egipskiej, tak w naczy-

niach drzewianych, jako w kamiennych.

20. I uczynili tak Mojesz i Aaron,

jako rozkaza Pan ; i podniósszy lask
uderzy wody, które Ijyy w rzece, przed

oczyma Faraonowemi, i przed oczyma
sug jego; i obróciy si wszystkie wody,

które byy w rzece, w krew.

21. A ryby, które byy w rzece, po-

zdychay, i zmierda si rzeka, e nie

mogli Egipczanie pi wody z rzeki ; i bya
krew po wszystkiej ziemi Egipskiej.

22. I uczynili take czarownicy Egip-

scy czarami swemi; i zatwardziao serce

Faraonowe, i nie usucha ich, jako by
powiedzia Pan.

23. A odwróciwszy si Farao, poszed
do domu swego, a nie przyoy serca

swego i do tego.

24. I kopali wszyscy Egipczanie okoo
rzeki, szukajc wody, aby pili; bo nie

mogli pi wody z rzeki.

25. I wypenio si siedm dni, jako

zarazi Pan rzek.

ROZDZIA YIII.

I. Mojesz cuda czyni, którym .równych czarownicy
Egipscy czyni nie mogli 1—5. II. aby 6—15. III. Wszy
IG—19. IV. I robactwo na Egipt przywodzi 20—27.

y. Farao obudnie uniony, serce swe zatwardza, i ludu
wypuci nie chce 28—32.

i rzek Pan do Mojesza: Wnijd do Fa-
raona, a mów do niego: Tak mówi Pan :

Wypu lud mój, aby mi suy.
2. Ale jeli ty nie bdziesz chcia pu-

ci, oto, Ja zara wszystkie granice

twoje abami.
3. I wyda rzeka aby, które wylez

i wnijd do domu twego, i do komoryoa
twego, i na pociel twoje, i do domu sug
twoich, i midzy lud twój, i do pieców

twoich, i w dziee twoje.

4. Tak na ci, jako na lud twój, i na

wszystkie sugi twoje polez aby.
5. Tedy rzek Pan do Mojesza: Rzecz

do Aarona : Wycignij rk twoje z la-

sk tw na rzeki, na strugi, i na jeziora,

a wywied aby na ziemie Egipsk.
II. 6. Tedy wycign Aaron rk sw

na wody Egipskie, i wylazy aby, które

okryy ziemi Egipsk.
7. 1 uczynili take czarownicy czarami

swemi, iwywiedli aby na ziemi Egipsk.
8. Zatem Farao wezwa Mojesza

i Aarona, mówic: Módlcie si Panu, aby
oddali aby ode mnie. i od ludu mego

;

a wypuszcz lud , aby ofiarowali Panu.
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9. I rzek Mojesz do Faraona: Po-
czczQ ciii tein, a powiedz, kiedy si(j mo-
dli mam za ci, i za sugi twoje,' i za
lud twój , aby wytracone byy aby od
ciebie, i z domów twoicli, a tylko w rzece

zostay.

10. A on rzek: Jutro. Tedy rzek
Mojesz : Uezynit,^ wedug sowa twego,
aby wiedzia, e niemasz, jako Tan lióg

nasz.

11. I odejdi\ aby od ciebie, i od do-
mów twoich, i od sug twoich, i od ludu
tw^ego, tylko w rzece zostan.

12. Wyszed tedy Mojesz i Aaron od
Paraona. I zawoa Mojesz do Pana,
aby odj aby, które by przepuci na
Paraona.

13. I uczyni Pan wedug sowa Moj-
eszowego, e wyzdychay aby z domów,
28 wsi, i z pól.

14. 1 zgromadzali je na kupy, i zmier-
da si ziemia.

15. A widzc Farao, e mia wytchnie-

nie, obciy serce swoje, i nie usucha
ich, jako by powiedzia Pan.

III. 16. 1 rzek Pan do Mojesza: Mów
do Aarona: Wycignij lask twoje, a

uderz w proch ziemi, aby si obróci we
wszy po wszystkiej ziemi Egipskiej.

17. 1 uczynili tak ; bo*wycign Aaron
rk swoje z lask swoj, i uderzy w proch
2iemi; i byy wszy na ludziach, i na
bydle ; wszystek proch ziemi obróci si
we wszy po wszystkiej ziemi Egipskiej.

18. Czynili te take czarownicy, przez

czary swoje, aby wywiedli wszy, ale nie

mogli; i byy wszy na ludziach i na
Ibydle.

19. Tedy rzekli czarownicy do Farao-

na: Palec to Boy jest. I zatwardziao
serce Faraonowe, i nie usucha ich, jako

powiedzia Pan.

IV. 20. I rzek Pan do Mojesza:
Wsta rano, a sta przed Faraonem,
(oto, wynijdzie do wody.) i rzeczesz do

niego: tak mówi Pan: Wypu lud mój,

aby mi suy
;

21. Bo jeli ty nie wypucisz ludu

mego, oto, Ja posyam na ci, i na sugi
twe, i na lud twój, i na domy twoje roz-

maite robactwo ; abd napenione domy
Egipskie rozmaitem robactwem, nadto

i ziemia, na której oni s.
22. A oddziel dnia onego ziemi Go-

sen, w której lud mój mieszka, aby tam

nie byo rozmaitego ro])actwa, aliy po-
zna, em Ja Pan w porodku ziemi.

23. 1 poo znak odkupienia midzy I

ludem moim i midzy ludem twoim; ju-

tro l)dzi(; znak ten.

24. Tedy uczyni tak Pan. I przyszo
rozmaite robactwo cikie na dom Fa-
raonów, i na dom sug jego, i na wszyst-
k ziemi Egipsk; i psowaa si zie-

mia od rozmaitego robactwa.

25. Zatm wezwa Farao Mojesza i

Aarona, i rzek : Idcie, ofiarujcie Bogu
waszemu w tej ziemi.

26. I odpowiedzia Mojesz; Nie godzi
si tak czyni; bobymy obrzydliwo
Egipsk ofiarowali Panu Bogu naszemu

;

^ g^y^jymy ofiarowali obrzydliwo Egip-
sk przed oczyma ich, zaby nas nie

ukamionowali ?

27. Drog * trzech dni pójdziemy na -

puszcz, i ofiarowa bdziemy Panu Bogu
naszemu, jako nam rozkae. *2Moj.3,i2.i3.

V. 28. I rzek Farao : Ja wypuszcz
was, abycie ofiarowali Panu Bogu w^a-

szemu na puszczy, w^szake daleko nie

odchodcie, i módlcie si za mn. .

29. I odpowiedzia Mojesz: Ja wy-
chodz od ciebie, i bd si modli Panu,
a odejdzie rozmaite robactwo od Farao-

na, od sug jego, i od ludu jego jutro;

tylko niech wicej Farao nie kania, aby
nie mia wypuci ludu dla ofiarowania

Panu.

30. Wyszedszy tedy Mojesz od Fa-

raona, modli si Panu.
31. I uczyni Pan wedug sowa Moj-

eszowego, i oddali ono rozmaite ro-

bactwo od Faraona, i od sug jego, i od

ludu jego, a nie zostao i jednego.

32. Jednak Farao obciy serce swe
i tym razem, a nie Wypuci ludu.

KODZIA IX.
I. Bóg znowu przez Mojesza i Aarona Faraona karze

1. 2. n. Zabijaniem przez- powietrze byda 3— 7. Ul.
Wrzodami cikierai 8—22. IV. I gradem wielkim 23—26.

V. Ale on jeszcze zamylajc pokut serce ma zatwar-
dzone 27—35.

Jtotem rzek Pan do Mojesza : Wnijd
do Faraona, a mów do niego : Tak mówi
Pan, Bóg Hebrejczyków : Wypu lud

mój, aby mi suy ;

2. Bo jeli go ty nie bdziesz chcia

wypucie, ale jeszcze zatrzymywa go

bdziesz :

II. 3. Oto, rka Paska bdzie na by-

dle twojem, które jest na polu, na koniach,
j

i
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la osach, na wielbdach, na woach
na owcach, powietrze bardzo cikie.

4. I ttczyni Pan rozdzia midzy trzo-

l^imi Izraelskiemi , i midzy trzodami

5gipskiemi, aby nic nie zdecho ze

wszystkiego, co jest synów Izraelskich.

5. I postanowi Pan czas, mówic:
Futro uczyni Pan t rzecz na ziemi.

6. I uczyni Pan t rzecz nazajutrz, e
^yzdychay wszystkie byda Egipskie;

ile z byda synów Izraelskich nie zdecho
ini jedno.

7. 1 posa Farao, a oto, nie zdecho zby-

ia Izraelskiego i jedno; ale ociao
?erce Faraonowe, i nie wypuci ludu.

III. 8. Zatem rzek Pan do Mojesza
L do Aarona: Wemijcie pene garci

swasze popiou z pieca, a niech go rozrzuci

Mojesz ku niebu przed oczyma Farao-

aowemi.

9. I o])róci si w proch po wszystkiej

iemi Egipskiej , i bdzie na ludziach,

L na bydle wrzodem czynicym prysz-

szele, po wszystkiej ziemi Egipskiej.

10. Wzili tedy popiou z pieca, i sta-

nli przed Faraonem, i rozrzuci go Moj-
esz ku niebu: i sta si wrzodem, prysz-

czele czynicym na ludziach i na bydle
;

11. Inie mogli czarownicy staó przed

Mojeszem dla wrzodu; bo by wrzód

na czarownikach i na wszystkich Egip-

czanach.

12. I zatwardzi Pan serce Faraono-
we, i nie usucha ich, jako by powie-

dzia * Pan Mojeszowi. '*2Moj.7.3.4.

13. I rzek Pan do Mojesza: Wsta
rano, a sta przed Faraonem, i mów do

niego : Tak mówi Pan. Bóg Hebrejczy-

ków: Wypu * lud mój, aby mi suy;
* 2 Moj. 7,16.

14. Bo t ra Ja posyam wszystkie

plagi moje na serce twoje, i na sugi
twoje, i na lud twój, aby wiedzia, e
nie masz mnie podobnego po wszystkiej

ziemi.

15. Bo teraz cign rk moje a ude-
rz ci i lud twój powietrzem, i wytra-
cony bdziesz z ziemi.

IG. A zaiste, dla tegom * ci zachowa,
abym okaza na tobie moc moje, i eby
opowiadane byo imi moje po wszystkiój
ziemi. =^Kzyin.9,17.

17. Jeszcze si ty wynosisz przeciw
ludowi memu, nie chcc go wypuci ?

18. Oto, Ja spuszcz o tym czasie jutro
grad bardzo ciki, jakiemu nie byo po-

dobnego w Egipcie ode dnia, którego jest

zaoon, a do tego czasu.

19. A tak polij teraz, zgromad bydo
twoje, i wszystko, co masz na polu ; bo
na kadego czowieka, i na bydl, które

znalezione bdzie na polu, a nie bdzie
zegnane w dom, spadnie na nie gi'ad, i

pozdychaj.
20. Kto si tedy ulk sowa Pa-

skiego z sug Faraonowych, kaza ucie-

ka sugom swym, i z bydem swojem do

domu
;

21. Ale kto nie przyoy serca swego

do sowa Paskiego, ten zostawi sugi
swe i bydo swe na polu.

22. I rzek Pan do Mojesza : Wyci-
gnij rk tw ku niebu , e bdzie grad

po wszystkiej ziemi Egipskiej, na ludzi,

i na bydo, i mi wszelakie zioa polne

w ziemi Egipskiej.

IV. 23. A tak wycign Mojesz la-

sk sw ku niebu, a Pan da gromy i

grady, i zstpi ogie na ziemi, i spuci
Pan grad na ziemi Egipsk.

24. I by grad, i ogie zmieszany

z gradem cikim bardzo, jakiemu nie by
podobny we wszystkiej ziemi Egipskiej,

jako w niej mieszka poczto.

25. I potuk on grad po wszystkiej

ziemi Egipskiej, cokolwiek byo na polu»

od czowieka a do bydlcia; i wszystko

ziele polne potuk grad, i wszystko drze-

wo polne poama
;

26. Tylko w ziemi Gosen, gdzie syno-

wie Izraelscy mieszkali, nie byo gradu.

V. 27. Posa tedy Farao, a wezwa
Mojesza i Aarona, mówic do nich:

Zgrzeszyem i tym razem; Pan jest spra-

wiedliwy, ale ja i lud mój niezbonimy.
28. Módlcie si Panu, (bo dosy jest.)

aby przestay gromy Boe i grad ; a wy-
puszcz was, i nie bdziecie tu mieszka
dalej.

29. I rzek Mojesz do niego: Gdy
wynijd z miasta, wycign rce swe do

Pana, a gromy ustan, i grad nie bdzie

wicej, aby wiedzia, e Paska * jest

ziemia;
i-s.^i.i.

30. Ale ty i sudzy twoi, wiem, e si
jeszcze nie boicie oblicza Pana Boga.

31. Len tedy i jczmie potuczony

jest; bo jczmie by niedostay, a len

podrasta.

32. Pszenica jednak i yto potuczone

nie byy ; bo póne byy.
33!^ Wyszedszy tedy Mojesz od Fa-
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raona z miasta, wvci;i,L,ni rooo swo do

Pana; i i)rzi\staiy gi'uuiy i grady, a deszcz

nie pada na zioiuio.

34. A widzc Farao, e przesta deszcz,

i grad, i gromy, przyczyni grzecliii, a

obciy serce swe. sam i sudzy jego.

35. I zatwardziao serce Faraonowe,

i nie w\vpuci synów Izraelslvici, jako

by powiedzia Pan przez Mojesza.

ROZDZIA X.
I. Szamcza i ciemnoci na E^jipt 1—23. II. Farao

pozwala ludowi wynij bez byda i bez dzieci 24. 2.5.

III. Na co i Mojesz nie pozwala 26. 27. IV. Faiao
wypdzi go od siebie 28. 29.

Kzelv zatem Pan do Mojesza: "Wnijd

do Faraona; bom Ja obciy serce jego,

i serce sug jego, abym czyni te znaki

moje midzy nimi :

2. Aeby opowiada w uszacli synów

twoicli, i wnuków twoich, com uczyni

Av Egipcie, i znaki moje, którem pokaza
na nici, abycie wiedzieli; em Jan Pan.

3. Wszed tedy Mojesz i Aaron do

Faraona, i mówili mu : Tak mówi Pan,

BógHebrejczyków: Dokde nie clicesz

uniy si przedemn ? Wypu lud mój,

aby mi suy.
4. Bo jeli nie bdziesz chcia wypu-

ci ludu mego , oto Ja przywiod jutro

szaracz na granic twoje,

5. Która okryje wierzch ziemi, e jej

wida nie bdzie, i poje ostatek pozosta-

y, który wam zosta po gradzie, i po-

gryzie kade drzewo rodzce na polu.

6. 1 napeni domy twoje, i domy wszyst-

kich sug twoich, i domy wszystkiego

Egiptu, czego nie widzieli ojcowie twoi,

i ojcowie ojców twoich od pocztku bytu

swego na ziemi a do tego dnia. A odwró-

ciwszy si, wyszed od Faraona.

7. Tedy rzekli sudzy Faraonowi do

niego : Dugo bdzie nam ten ku zgor-

szeniu? Wypu te me, aby suyli
Panu Bogu swemu; za jeszcze nie-

wiesz, e zniszcza Egipt ?

8. I zawoano za Mojesza z Aaro-

nem do Faraona, i rzek do nich : Idcie,

sucie Panu Bogu waszemu; którzy

to s, co pójd ?

9. I odpowiedzia Mojesz : Z dziemi
naszemi i z starcami naszymi pójdziemy.

z synami naszymi, i z córkami naszemi,

z trzodami naszemi, i z bydem naszem

pójdziemy; bo wito Panu obchodzi

mamy.
lO!^ Tedy im on rzek : Niech tak b-

dzie Pan z wami, jako ja was puszcz,
i dzieci wasze

;
patrzcie, e co zego przed

sob macie.

11. Nie tak; ale idcie sami mowie,
a sucie Panu, poniewa wy tego szu-

kacie. I wygna je od siebie Farao.

12. Potni Pan rzek do Mojesza:
Wycignij rk tw na ziemi Egipsk
dhi szaraczy, aby przysza na ziemi
Egipsk, a poara wszystko ziele na
ziemi, wszystko, co zostao po gradzie.

13. I wycign Mojesz lask swoje
na ziemi Egipsk, a Pan przywiód wiatr

wschodni na ziemi przez cay on dzie,
i przez ca noc; a gdy byo rano, wiatr

wschodni przyniós szaracz.
14. I przysza szaracza * na wszystk

ziemi Egipsk, i przypada na wszystkie

granice Egipskie bardzo cika
;
przedtem

nie byo tej podobnej szaraczy, i po

niej nie bdzie takowej. *ps.78,46.

15. I okrya wierzcli wszystkiej ziemi,

tak, i ziemi zna nie byo; a poara
wszystk traw ziemi, i wszystek owoc
drzewa, który zosta po gradzie, a nie

zostao adnej zielonoci na drzewie i

na trawie polnej we wszystkiej ziemi

Egipskiej.

16. Przeto co rychlej Farao wezwa
Mojesza i Aarona, i rzek : Zgrzeszyem
przeciwko Panu Bsgu waszemu, i prze-

ciwko wam.
17. A teraz odpu prosz grzech mój

aby ten raz , a módlcie si Panu Bogu
waszemu, aby oddali ode mnie tylko t
mier.

18. I wyszedszy Mojesz od Faraona,

modli si Panu.

19. A obróciwszy Pan wiatr zachodni

mocny bardzo, porwa szaracz, i wrzu-

ci j do morza czerwonego, i nie zostaa

ani jedna szaracza we wszystkich gi'a-

nicach Egipskich.

20. 1 zatwardzi Pan serce Faraonowe,

i nie wypuci synów Izraelskich.
'

21. Tedy rzek Pan do Mojesza : Wy-
cignij rk tw ku niebu, abd ciemno-

ci po ziemi Egipskiej, i maca ich bd.
22. I wycign Mojesz rk sw ku

niebu, i byy ciemnoci gste po wszyst-

kiej ziemi Egipskiej przez trzy dni.

23. Niewidzia jeden drugiego, ani si
kto ruszy z miejsca swego przez one

trzy dni; lecz u wszystkich synów Izra-

elskichbyawiato w mieszkaniach ich.

II. 24.^ A wezwawszy Farao Mojesza,

i
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rzek: Idcie, sucie Panu; tylko trzo-

dy wasze, i byda wasze niech zostan,

i dzieci wasze niech id z wami.

25. I odpowiedzia Mojesz : Owszem
ty dasz do rk naszych otiary i ca^opale-

nia. które ofiarowa bdziemy Panu,

Bogu naszemu.

III. 26. Przeto i dobytek nasz pój-

dzie z nami, a nie zostanie i kopyto ; albo-

wiem z tego wemiemy do suby Panu.

Boofu naszemu ; bo my niewiemv. czem
suy mamy Panu. a tam przyjdziemy.

27. 1 zatwardziPan serce Faraonowe,

i niechciai ich puci.
lY. 28. I rzek Farao do Mojesza:

Id ode mnie, a strze si, aby wicej
nie widzia oblicza mego ; bo dnia, któ-

rego ujrzysz oblicze moje, umrzesz.

29. I odpowiedzia Mojesz : Dobrze
powiedziani; nie ujrz wicej oblicza

twego.

ROZDZIA XI.
I. Pan opowiada Mojeszowi, ze za jedn jeszcze plag

mia Fano wypuci lud jego, to jest. po pobiciu pierwo-
rodztw Egipskich 1. II. Tene ludowi swemu Egipt ztu-

pi kaza 2—10.

1 rzek Pan do Mojesza: Jeszcze jedne

plag przywiod na Faraona, i na Egipt,

potem wypuci was std ; wypuci cale.

owszem wypdzi was std.
II. 2. Mówe * teraz do uszu ludu, aby

wypoyczy kady od bliniego swego,
i kada u ssiadki swej naczynia srebrne-

go, i naczynia zotego. '^-'Moj:3.21.22.r.l2.35.36.

O. A da Pan ask ludowi w oczach
Egipczan. i by Mojeszm bardzo wiel-

ki w ziemi Egipskiej, w oczach sug Fa-
raonowych, i w oczach ludu.

4. Tedy rzek Mojesz: Tak mówi
Pan: O pónocy Ja pójd przez poro-
dek Egiptu.

5. A umrze kade pierworodne w ziemi
Egipskiej, od pierworodnego Faraono-
wego, który miai siedzie na stolicy jego.
a do pierworodnego niewolnicy.' która
jest przy arnach, i kade pierworodne
z bydlt.

6. A bdzie krzyk wielki po wszystkiej
ziemi Egipskiej , jaki przedtem nie by.
i jaki potem nie bdzie.

7. Ale u wszystkich synów Izraelskich
nie ruszy jzykiem swym. ani pies, ani
czowiek, ani bydl, abycie wiedzieli, e
Pan uczyni rozdzia midzy Egipczany
i midzy Izraelem.

8. I przyjd ci wszyscy sudzy twoi

do mnie. a kania mi si bd. mówic:
Wynijd ty. i wszystek lud, który jest pod
spraw twoj; a potem wynijd. I wyszed
od Faraona z wielkim gniewem.

9. 1 rzek Pan do Mojesza: Nie usu-
cha was Farao, abym rozmnoy cuda
moje w ziemi Egipskiej.

10. Tedy Mojesz i Aaron czynili te

wszystkie cuda przed Faraonem ; ale Pan
zatwardzi serce Faraonowe, i nie wypu-
ci synów Izraelskich z ziemi swojej.

ROZDZIA XII.
I. wito przejcia Paskiego, i obrzdy Jego 1. 2.

II. Baranka zabi, upiec, je, i krwi jego podwoje po-
maza 3—14. III. Kwasu nie je w to wito, ani go
w domu mie 15—28. IV. Pierworodne Egipskie zabija
Anio Paski 29—33. V. Wyjcie Izraelczyków , i czas
ich mieszkania w Egipcie 34—42. VI. ^Niektóre ustawy
do poywania baranka nalece 43—51.

jAzek jeszcze Pan do Mojesza i do

Aarona w ziemi Egipskiej, mówic:
2. Miesic ten bdzie wam pocztkiem

miesiców: pierwszy wam bdzie midzy
miesicami w roku.

11. 3. Rzeczcie do wszystkiego zgro-

madzenia Izraelskiego , mówic : Dzie-

sitego dnia miesica tego wemie sobie

kady baranka wedug^ familii, baranka
wedug domu.

4. A jeliby mniejszy by dom nie-
liby zje mogli baranka, tedy przybierze

i ssiada swego, który jest najbliszy

domu jego. wedug liczby dusz. naliczyw-

szy tyle osób. ileby ich zje mogo ba-

ranka.

5. Baranka zupenego, samca roczne-

go, mie bdziecie ; z owiec albo z kóz

wemiecie go.

6. I bdziecie go chowali a do czter-

nastego dnia miesica tego: a zabije go
wszystko zebranie zgromadzenia Izrael-

skiego midzy dwoma wieczorami.

7. I wezm ze krwi jego. i poki*opi

obadwa podwoje i nadpronik u domu :

w którym go bd spoywa.
8. I bd je miso onej nocy pie-

czone przy ogniu, i przaniki. z zioy
gorzkiemi bd go je.

9. Nie jedzcie z niego nic surowego,
ani warzonego w wodzie, ale upieczone

przy ogniu. Gow jego z nogami jego.

z wntrznociami jego.

10. A nie zostanie z niego nic do jutra :

a jeliby co z niego do jutra zostao,

ogniem spalicie.

11. Tak go tedy poywa bdziecie :

Biodra swe przepaszecie, obuwie wasze
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bdzio na nockach waszych, a laska wasza
w i\^ce waszój , a jo go hodziccio spie-

szno, all)Owieni przojcio jost Paskie.
12. Gdy przejd przez zieini(,» Kgip-

sk tej nocy, i zal>ij(^» wszelkie pierwo-

rodne w ziemi Egipskiej, od czowieka
a do bydlcia, i nad wszystkimi bogi

Egipskimi wykonam sdy, Ja Pan.

V\. A bdzie wam ona krew na znak
na domach, w których bdziecie ; bo nj-

rzawszy krew, min was, e nie ])dzie u
was plaga kn zatracenin, gdy bd za-

bija w ziemi Egipskiej.

14. A bdzie wam ten dzie na pa-

mitk ; i bdziecie go obchodzi za wito
Panu w narodziech waszych ; ustaw wie-

czn obchodzi go bdziecie.

III. 15. Przez siedm dni przaniki je
bdziecie, a pierwszego dnia zaraz wy-
prónicie kwas z domów waszych; bo

ktobykolwiek jad co kwaszonego od

pierwszego dnia a do dnia siódmego,

wytracona bdzie dusza ona z Izraela.

16. W tene dzie pierwszy bdzie
zebranie wite, take dnia siódmego
zgromadzenie wite mie bdziecie ; a-
dnej roboty nie bdziecie w nich czyni,

oprócz tego, czego kady do jedzenia uy-
wa, to samo gotowa bdziecie.

17. I bdziecie przestrzega przani-

ków ; albowiem w ten dzie wywiodem
wojska wasze z ziemi Egipskiej

; przeto
przestrzega bdziecie dnia tego w na-

rodziech waszych ustaw wieczn

on krwi, która bdzie w miednicy; a

z was nie wynijdzie aden ze drzwi domu
swego a do porankn.

2'.]. Po przejdzie Pan za)»ijajc Egipt;

a ujrzawszy krew na odrzwiach i na obu
p0(lw()ja(di, przestpi Pan drzwi, i niedo-

puci morderzowi, wchodzi do domów
waszych zabija was.

24. I przestrzega l)dziecie tego za

ustaw, tobie i synom twoim a na wieki.

25. A gdy wnijdziecie do ziemi, któr
wam da Pan, jako obieca, tych obrz-
dów prz(5strzega bdziecie.

2G. A gdy wam rzek synowie wasi:

Co to za obrzdy wasze ?

27. Tedy rzeczecie: Ofiara to przej-

cia Paskiego, który przestpowa domy
synów Izraelskich w Egipcie, gdy zabija
Egipt, a domy nasze wyzwala. Zatem
schyli si lud, i pokoni si.

28. 1 poszedszy uczynili synowie Izra-

elscy, jako rozkaza Pan Mojeszowi i

Aaronowi, tak uczynili.

IV. 29. I stao si o pónocy,, e Pan
zabija wszystkie pierworodztwa w ziemi

Egipskiej, od pierworodnego Faraono-

wego, siedzcego na stolicy jego, a do

pierworodnego winia, który by w wi-
zieniu, i wszelkie pierworodne z bydlt.

30. Zatem wsta Farao. onej nocy.

i wszyscy sudzy jego, i wszystek Egipt,

iwszcz si wielkikrzykwEgipcie; bo nie

byo domu, w którymby nie by umary.
31. A wezwawszy Farao Mojesza

18. Pierwszego miesica, * czterna- i Aarona w nocy, rzek: Wstacie, wy-
stego dnia tego miesica, na wieczór

je bdziecie przaniki a do dnia dwu-
dziestego pierwszego tego miesica na
wieczór. *3Moj.23,5. 4Moj.28,16.

19. Przez siedm dni kwas niech si
nie znajduje w domach waszych; bo kto-

bykolwiekjad co kwaszonego, wytracona
bdzie dusza jego z zgromadzenia Izra-

elskiego, tak przychodzie, jako i zro-

dzony w ziemi.

20. Nic kwaszonego je nie bdzie-
cie; we wszystkich mieszkaniach waszych
je bdziecie przaniki.

21. Wezwa tedy Mojesz wszystkich

starszych Izraelskich, i rzek do nich:

Odczcie, a wemijcie sobie baranka
wedug familii swych, a zarnijcie na
wito przejcia.

22. Wemiecie te snopek hysopu, i

omoczycie we krwi, która bdzie w mie- Egipt

dnicy, a pokropicie odrzwi, i oba podwoje 37. Cignli tedy * synowie Izraelscy

nijdcie * z porodku ludu mego, i wy
i synowie Izraelscy, a poszedszy sucie
Panu, jakoci mówili. *ps.io5,36.

32. Nadto * trzody wasze, i byda wa-
sze zabierzcie, jakocie dali, a odcho-

dzc, mnie te bogosawcie. ^2Moj.io,26.

33. I przynaglali Egipczanie ludowi,

aby ich co rychlej wyprawili z ziemi ; bo

mówili : Pomrzemy wszyscy.

Y. 34. Wzi tedy lud ciasta swe, pier-

wej ni zakisiay ; a one ciasta swe uwi-

nwszy w szaty swe, kadh na ramiona

swoje.

35. Tedy synowie Izraelscy uczynili

wedug rozkazania Mojeszowego, i wy-

poyczali u Egipczan naczynia srebrnego,

i naczynia zotego, i szat.

36. A** Pan da ask ludowi w oczach

Egipczanów, e im poyczali; i zupili
*2Moj';3,21. r.11.2. Ps. 105,37.



2 Mojeszowe 12. 13. 65

z Rameses do Suchotu, okoo sze kro
sto tysicy pieszych mów tylko, okrom
dzieci.

*4Moj.33,3.

38. Ale i ludu pospolitego wiele szo
z nimi, i owiec, i byda, dobytek bardzo

wielki.

39. I popiekli z ciasta zadziaanego,

które wynieli z Egiptu
,
placki przane

;

bo nie byo zakwaszone, przeto e wy-

gnani byli z Egiptu, a nie mogli zmie-

szka; ywnoci t sobie byli nie przy-

gotowali.

40. A czasu * mieszkania synów Izra-

elskich, którego mieszkali w Egipcie, byo
cztery sta lat, i trzydzieci lat.

*1 Moj. 15,13. Dzie.7,6.

41. I staio si po czterech set lat i

trzydziestu lat, stao si onego dnia, wy-
szy wszystkie wojska Paskie z ziemi

Egipskiej.

42. Noc ta obchodzona ma by Panu,

e je wywiód ze ziemi Egipskiej. Ta
tedy noc Panu obchodzona ma by od

wszystkich synów Izraelskich w naro-

dziech ich.

VI. 43. I rzek Pan do Mojesza i do

Aarona: Ta jest ustawa wita przejcia:

aden obcy nie bdzie jad z niego.

44. Przeto kadego sug waszego, a

za pienidze kupionego, obrzeecie go,

tedy bdzie jad z niego.

45. Przychodzie i najemnik nie b-
dzie jad z niego.

46. W domu jednym bdzie jedzony
;

nie wyniesiesz nic z domu z misa jego,

a koci * nie zamiecie w nim.
*

4

Moj. 9,12. Jan.19,36.

47. Wszystko zgromadzenie Izraelskie

tak uczyni z nim.

48. A jeliby kto z przychodniów by
gociem u ciebie

, i chciaby obchodzi
wito przejcia Panu, pierwej obrzezany
bdzie kady mczyzna jego, a zatem
przystpi obchodzi Je. i bdzie jako uro-
dzony w ziemi. A ktobykolwiek nie by
obrzezany, nie bdzie jad z niego.

49. Prawo jedno bdzie w ziemi uro-
dzonemu i przychodniowi, który jest go-
ciem midzy wami.

50. Uczynili tedy wszyscy synowie Izra-
elscy, jako rozkaza Pan Mojeszowi i

Aaronowi, tak uczynili.

51. I stao si onego dnia, wywiód
Pan syny Izraelskie z ziemi Egipskiej
z wojski ich.

ROZDZIA Xm.
I. Pienvorodztwa wszelakie Bóg sobie zostawuje ; bo

przez zabicie pierwoiodztwa lud Boy byl: wybawiony
z niewoli 1. 2. II. wito przaników obchodzie kae, a
lud prowadzi dalsz drog, eby si znowu do Egiptu nie
wracali 3—18. III. Koci Józefowych przeniesienie 19—22.

i rzek Pan do Mojesza mówic :

2. Powi * mi wszelkie pierworo-

dne ; cokolwiek otwiera kady ywot mi-
dzy syny Izraelskimi, tak z ludzi, jako

z byda; bo moje jest.
*2Moj.22,29. r.34.19. 3Moj.27,26. 4Moj.3.13.

r.8,17. Ezech.44,30. uk. 2. 23.

II. 3. Tedy rzek Mojesz do ludu: Pa-
mitajcie na ten dzie. * któregocie wy-
szli z Egiptu, z domu niewoli; bo w mo-
nej rce wywiód was Pan stamtd ; a tak

nie bdziecie jedli kwaszonego. *2Moj.23,i5.

4. Dzi wy wychodzicie, w miesicu
Abib.

5. A gdy si wprowadzi Pan do ziemi

Chauanejczyka, i Hetejczyka, i Amo-
rejczyka, i Hewejczyka, i Jebuzejczyka,

o któr przysig ojcom twoim, aby j
da, ziemi opywajc mlekiem i mio-
dem, tedy bdziesz obchodzi t sub
w tyme miesicu.

6. Przez siedm dni je bdziesz prza-

niki, a dnia siódmego bdzie wito Panu.
7. Przanikije bdziecie przez siedm

dni, i nie ukae si u ciebie nic kwaszo-
nego, ani widziano bdzie kwas we wszyst-

kich granicach twoich.

8. I opowiesz synowi twemu onego
dnia, mówic : Dla tego, co mi uczyni
Pan, gdym wychodzi z Egiptu, obcho-
dz to.

9. I bdziesz to mia za znak na rce
twojej, i na pamitne przed oczyma
twemi, aby Zakon Paski by w uciech
twoich, poniewa rk mon wywiód
ci Pan z Egiptu.

10. I bdziesz strzeg ustawy tej na
pewny czas, od roku do roku.

11. A gdy ci Pan wprowadzi do ziemi

Chauanejczyka, jako przysig tobie i

ojcom twoim, i da j tobie:

12. Tedy * odczysz wszystko, co

otwiera ywot. Panu : i kady pód otwie-

rajcy ywot z byda twego, kady sa-

miec bdzie Panu. *2Moj.22,29. r.34.19.

3 Moj. 27. 26. 4Moj.8,17. Ezech.44.30.

13. Kade za pierworodne ol odku-
pisz barankiem; a jeliby nie odkupi,
tedy zaamiesz mu szyj; a kade pier-

worodne czowieka midzy synami twoi-

mi odkupisz.

14. A gdyby ci spytai syn twój po-
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tm mówic: Có to jest? Tody mu od-

powiesz : Mon rtjk wywiód nas Pan
z Egiptu, z domu niewoli.

15. Ho gdy si by zatwardzi Farao,
nieclicc nas wypu(;i6, tedy za])i Pan
wszelkie pierworodne w ziemi Egipskiej,

od pierworodnego z ludzi a do pierwo-
rodnego z l)yda. Dla tego ja ofiaruj
Panu kadego samca, otwierajcego y-
wot, ale kade pierworodne synów moich
odkupuj.

IG. I bdzie to za znak na rce two-
jej, i za naczelnik! midzy oczyma twe-
rai, i w monój rce wywiód nas Pan
z Egiptu.

17. Ista-osi, gdy wypuci Farao lud,

e nie prowadzi ich Bóg drog ziemi

Filistyskiej
, chocia blisza bya ; bo

mówi Bóg: By snaó nie aowa lud,

gdyby ujrza przeciw sobie wojn i nie

wróci si do Egiptu.

18. Ale obwodzi Bóg. lud drog pu-
styni nad morzem czerwonem ; i uszyko-
wani wyszli synowie Izraelscy z ziemi

Egipskiej.

III. 19. Wzi te Mojesz koci Józe-

fowe z sob * dla tego, e by Józef przy-
sig obowiza syny Izraelskie, mówic :

Zapewne nawiedzi was Bóg; przeto wy-
niesiecie koci moje sta^d z sob. *lMoj.50,25.

20. 1 wycignwszy * z Suchotu poo-
yli si obozem w Etam, na kocu pusz-

czy. * 4 Moj. 33,6.

21. A Pan szed* przed nimi we dnie

w supie oboku, aby je prowadzi drog,
a w nocy w supie ognia, aby im wieci,
eby szli we dnie i w nocy. *2Moj.i4,i9.

r.40,36. 4Moj,14,14. 5Moj.l,33. Ps. 105,39. lKor.10,1.

22. Nie odejmowa supa obokowego
we dnie, ani supa ognistego w nocy od
ludu.

KODZIA XIY.
I. Ltid Izraelski pooy si obozem nad morzem 1—4.

n. A Farao z Egipczany idzie za nimi w pogoni 5—9.

TU. Izraelczycy od stracliu szemrz 10—12. IV. Mojesz
ich cieszy 13—18. V. Anio ich strzee 19—21. VI. Przez
morze przeszli sucho 22—27. Vn. Farao z wojski swemi
zatopiony 28—31.

1 rzek Pan do Mojesza mówic:
2. Mów do synów Izraelskich, niech

si wróc i poo obozem przed Fiha-

hirot midzy Migdo, i midzy morzem,
przeciw Baalsefon, przeciw jemu pooy-
cie obóz nad morzem.

3. Bdzie bowiem Farao mówi o sy-

nach Izraelskich : Strwoeni s w ziemi,

zawara je puszcza.

4. I zatwardz * serce Faraonowe, e
je goni bdzie^ ; i uwielbiony bd w Fa-
raonie i we wszystkióm wojsku jego ; a

poznaj Egipczanie, em Ja Pan; i uczy-

nili tak. *2Moj.4,21

II. 5. Tedy dano zna królowi Egipskie-

mu, e lud ucieka; i odmienio si serce

Faraonowe i sug jego przeciw ludowi, i

rzekli : Cóemy to uczynili, emy wy-
pucili Izraela, aby nam nie suy?

(). Zaprzg tedy wóz swój, i lud swój.

wzi z sob.
7. Wzi tó szeó set wozów wybor-

nych, i wszystkie wozy Egipskie, i prze-

oone nad tem wszystkiem.

8. I zatwardzi Pan serce Faraona,
króla Egipskiego, i goni syny Izraelskie :

lecz synowie Izraelscy * wyszli w rce
monej. -4M0J.33.3.

9. I * gonili je Egipczanie, a dogonili

je w obozie nad morzem, wszystkie ko-

nie, wozy Faraonowe, i jezdne jego, i

wojska jego, nie daleko Fihahirot, prze-

ciw Baalsefon. *joz.24,6.

III. 10. A gdy Farao nastpowa, tedy

podnieli synowie Izraelscy oczy swe, a

oto, Egipczanie cign za nimi; i bali si
bardzo, iwoali synowie Izraelscy do Pana.

11. I mówili do Mojesza: Aza nie

byo grobów w Egipcie? wywiode nas,

abymy pomarli na puszczy ; cóe nam
to uczyni, e nas wywiód z Egiptu?

12. Aza nie to jest, comy do ciebie

mówili w Egipcie, mówic: Zaniechaj

nas, abymy suyli Egipczanom ? bo le-

piej byo nam suy Egipczanom, nieli

pomrze na puszczy.

lY. 13. I r^ek Mojesz do ludu : Nie :

bójcie si, stójcie, a patrzajcie na wyba-
wienie Paskie, które wam dzi uczyni

;

bo Egipczanów , których teraz widzicie,

wicej nie ogldacie na wieki.

14. Pan bdzie walczy za was , a wy ?

milcze bdziecie.

15. I rzek Pan do Mojesza: Có wo-
j

asz do mnie ? Mów do synów Izraelskich,

aby cignli;
16. A ty podnie lask tw, i wyci-

gnij rk twoje na morze, i przedziel je ;

a niech id synowie Izraelscy rodkiem
morza po suszy.

17. A oto. Ja, Ja zatwardz serce Egip-

czanów,*e wnijd za nimi; abd uwiel-

bionyw Faraonie, i we wszystkiem wojsku

jego, w woziech jego, i w jezdnych jego

18. I dowiedz si Egipczanie, em Ja
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bal si lud Pana. i uwierzyli Panu. i Moj-
eszowi, siudze jego.

ROZDZIA XV.

Pan . gdy uwielbiony bd w Faraonie,

w woziech jego. i w jezdnych jego.

V. 19. A ruszywszy si Anio Boy,
który chodzi przed obozem Izraelskim,

szed pozad ich: ruszy si te sup
obokowy, który szed przed nimi, i sta-

n! pozad im. rj

20. A przyszedszy midzy obóz Egip- ! Ziapiewa tedy Mojesz i synowie Izra-

ski , i midzy obóz Izraelski . by on i elscy t pie Panu, a rzekli, mówic :

obok Egipczauom ciemny a Izraelczy-
j

piewa bd Panu. i wielmonie wy-

kom owiecajcy noc, tak. i przystpi
I
wyszon jest: konia i jezdnego jego wi-zu-

uie mogli jedni do drugich przezca noc.
!
ci w morze.

I. Mojesz chwali Pana 1—19. n. Tatie Maryja sio-

stra jego z inszemi niewiastami 20—23. \\\. Lud Izraelski
na pu-szczy Snr szemrze dla gorzkich wód 24. FV. Moj-
esz je osodzi 25. V. I lud aby Panu Bogu posuszny
by. napomina 26. 27.

21. I wycign ' Mojesz rk swoje

Qa morze . a Pan rozpdzi morze wia-

ti-em wschodnim gwatownie wiejcym
przez caa noc. i osuszy morze; a rozst-

piy si wody.
'

*Joz.4.23.Ps.lU.3.

VI. 22. i * szli synowie Izraelscy

h'odkiem morza po suszy: a wody im
byy jako mur. po prawej stronie ich. i

po lewej stronie ich.
*Ps.78,13, Ps. 106,9. lKor.10,1. yd.11,29.

23. A gonic Egipczanie. weszli za

aimi: wszystkie konie Faraonowe, wozy
jego. i jezdni jego. w porodek morza

2. Moc * moja i chwaa moja Pan. bo

mi si sta zbawieniem ; ten jest Bogiem
moim. przeto przybytek wystawi mu :

Bóg ojca mego, przeto wywysza go

]jc>(]c
'^Ps.lS.l. Ps\ll8,14. Izaj.12,2.

3. Pan.m waleczny. Pan imi jego.

4. Wozy Faraonowe i wojsko jego

wrzuci w morze, a wybrani wodzowie

jego potopieni s w morzu czerwonem.

5. Przepaci okiyly je: poszli w gbi
jako kamie.

6. Prawica twoja. Panie, uwielbiona

jest w mocy. prawica twoja. Panie, po-

24.. Stao si tedy okoo stray zara- • tara nieprzyjaciela.

Qej. e wejrza- Pan na obóz Egipski
i

7. A w wielkoci Majestatu twego pod-

i supa ognia i oboku, i pomiesza woj-

sko Egipskie.

25. I pozruca koa wozów ich. e je

wlekli z cikoci : zaczem rzekli Egip-
|

?zanie : Uciekajmy przed Izraelem, bo
:

Pan walczy za nimi przeciw Egipczanom.
2^. I rzek Pan do Mojesza: Wy-;

gnij rk twoje na morze, e si wi-óc
;

wody na Egipczany. na wozy ich. i na
i

lezdne ich.
' "

\

27. I wycign Mojesz rk swoje i

wi-ócie przeciwnik! twoje: pucie
gniew twój. któiT je poar jako som.

8. A tchnieniem nozdrz twoich zebra-

y * si wody: stany jako kupa cie-

kce wody, zsiady si otchani w po-

ród morza.
*

' ''2M0j.14.22.

9. Mówi nieprzyjaciel: Bd goni,
dogoni : bd dzieli upy : nasyci si ich

dusza moja. dobd miecza mego. wy-
gadzi je rka moja.

10. Wione wiatrem twym. okryo
aa morze. 1 wrócio si morze zaraz 'je morze: poknieni s jako oów w wo-
5 rana do mocy swojej: a Egipczanie dach gwatownych.
uciekali przeciw jemu: lecz Pan wrazi
Egipczany w poród morza.
VIL 2><. Wróciwszy " si tedy wody,

)kryy wozy i jezdne, ze wszystkim woj-
akiem Faraonowem. które wesz-o za nimi
w morze
Ineffo.

tak i nie zostao z nich i je- ara je ziemia

11. Któ podobien tobie midzy bo-

gami. Panie? któ jako \.-\ wielmony
w witobliwoci, straszliwy w chwale,

czynicy cuda?
12. Wycigne prawic twoje, po-

*Ps. 78,53; 106.11. 13. Prowadzisz w miosierdziu twojem
29. Synowie za Izraelscy szli po suszy

I

ten lud, który odkupi: poprowadzisz
irodkiem morza, a wody im byy jako i w monoci twej do mieszkania wieto-
nur. po prawej stronie ich, i po lewej
;tronie ich.

30. I wybawi Pan w on dzie Izraela
:^rkiEgipczanów: i widzieli Izraelczycy
Egipczany pomare na brzegu morskim.
31. Widzia- te Izrael on moc wiel-

k, któr uczyni Pan nad Egipczany; a

bHwoci twojej.

14. Usysz narodowie. zadr: bole
zejmie obywatele Filistyskie.

15. Tedy si polkaj ksita Edom-
slde. mocarze Moabskie strach zejmie:

struchlej wszyscy obywatele Chana-
nejscy.

6*
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1(). Padiiit' iia iiio strach i lokaiiie; od

wielkoci rainiciiia twego umilkn jako

kamie, a przejdzie lud twój Panie, a
przejdzie lud ten, którego sobie naby.

17. Wprowadzisz j(\ i wszczepisz je

na górze dziedzictwa twego, na miejscu,

które ku mieszkaniu twemu sprawi, Pa-
nie; w witnicy. Panie, któr umocni
rce twoje.

18. Pan królowa bdzie na wieki wie-

czne.

11). Bo weszy konie Faraonowe z wo-
zami jego, i z jezdnymi jego w morze, a

obróci Pan na nie wody morskie; ale

synowie Izraelscy szli po suszy rodkiem
morza.

II. 20. Tedy Maryja, prorokini, siostra

Aaronowa, wzia bben w rk swoje, a

wyszy wszystkie niewiasty za ni z b-
bnami i z muzyk.

21. I mówia do nich Maryja: pie-
wajcie Panu, albowiem- monie wywy-
szon jest ; konia i jezdnego jego wrzuci
do morza.

22. Potem ruszy Mojesz Izraela od

morza czerwonego, i weszli w puszcz
Sur; a idc trzy dni przez puszcz, nie

znaleli wody.

23. A gdy przyszli * do Mara, nie mo-
gli pió wód z Mara, bo gorzkie byy ; dla

tego nazwano imi onego miejsca Mara.
* 4 Moj.33,8.

III. 24. Tedy szemra lud przeciw Moj-
eszowi, mówic :• Có bdziemy pic ?

IV. 25. I woa (Mojesz) do Pana ; a

ukaza mu Pan drzewo, które gdy wrzu-

ci do wód, stay si sodkie wody. Tam
mu ustawi prawa i sdy, i tam go kusi;

V. 26. I rzek : Bdzieszli pilnie su-
cha gosu Pana Boga twego , a co do-

brego w oczach jego czyni bdziesz, i

nakonisz uszy ku przykazaniom jego,

strzegc wszystkich ustaw jego, adnej
niemocy, którm dopuci na Egipt, nie

dopuszcz na ci ; bom Ja Pan, który ci
lecz.

27. 1 przyszli do Elim, gdzie byo dwa-
nacie * róde wód , i siedmdziesit

palm ; i pooyli si tam obozem nad wo-
dami. *4Moj.33,9.

KODZIA XVL
I. Ludowi Izraelskiemu dal Pan przepiórki 1— 13.

II. Mann 14—24. III. Lecz jej w sabbat zbiera zaka-
za 25—31. rV. Rozkaza j chowa dla potomstwa na
pamitk 32—34. V. Któr Izraelczycy na puszczy lat

czterdzieci jadali 35. 36.

xtuszyli si potem z Elimu, i przyszo

wszystko mnóstwo synów Izraelskich na
puszcz Zyn , która ley miedzy Elim i

midzy vSyiiaj, pitnastego dnia miesica
wtórego po wyjciu ich z ziemi Egip-

skij.

2. I szemrao wszystko zgromadzenie
»

synów Izraelskich przeciw Mojeszowi i

przeciw Aaronowi na puszczy.

3. A mówili do nich synowie Izrael-

scy: Obymy byli pomarli od rki Pa-
skij w ziemi Egipskiój

,
gdymy siadali

nad garncy misa, gdymy si najadali

chleba do sytoci; bo teraz wywiedlicie
nas na t puszcz, abycie pomorzyli to

wszystko mnóstwo godem.

4. Tedy rzek Pan do Mojesza: Oto,

Ja, spuszcz wam, jako deszcz chleb

z nieba, i bdzie wychodzi lud, a bdzie
zbiera, coby do byo na kady dzie,

abym go dowiadczy, bdzieli chodzi
w zakonie moim, czyU nie.

5. Ale dnia szóstego nagotuj to, co

przynios, a bdzie tyle dwoje ni co

zbiera zwykli na kady dzie.

6. I mówi Mojesz i Aaron do wszyst-

kich synów Izraelskich : W wieczór po-

znacie, i Pan wywiód was z ziemi Egip-

skij ;. .;

7. A rano ogldacie chwa Pask ; i

bo usysza szemrania wasze przeciw
,

Panu. A my co jestemy, i szemrzecie i

przeciwko nam?
8. I rzek Mojesz: Da wam Pan,

w wieczór miso do jedzenia, a chleb rano

do nasycenia: bo usysza Pan szemra-

i

nia wasze, któremi szemrzecie przeciw*

jemu. A my co jestemy? Nie przeciwko ;

nam s szemrania wasze , ale przeciwko ;;

Panu.
9. I rzek Mojesz do Aarona : Mów

do wszystkiego zgromadzenia synów Izra-

elskich: Przystpcie przed obliczno
Pask ; bo usysza szemranie wasze.

10. I stao si ," gdy mówi Aaron dc

wszystkiego zgromadzenia synów Izrael-,

skich, e spojrzeli ku puszczy, a oto/J

chwaa Paska ukazaa si w oboku.
11. Zatem rzek Pan do Mojesza*

mówic :
|

12. Usyszaem szemranie synów Izra-

elskich ; rzecze do nich, mówic : Mi-
dzy dwoma wieczorami bdziecie je(

miso, a rano nasyceni bdziecie chle

bem, i poznacie, em Ja Pan, Bóg wasz

13. Stao si tedy wieczór, * e si zle
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ciay przepiórki, a ofa-yy obóz, a rano ro-

sa leaa okoo obozu; ^^moj.h.si. ps.io5,4o.

II. 14. A gdy przestaa pada rosa,

oto, ukazao "" si na puszczy co drob-

nego, okrgego drobnego jako szron na

ziemi *4Moj.ii,7. Neh.9,15. Ps. 78,24. Ps. 105,40.

15. Co gdy ujrzeli synowie Izraelscy,

mówili jeden do drugiego: Man hu? bo

nie wiedzieli, co byo. I rzek Mojesz

do nich: Tenci * jest chleb, który wam
dal Pan ku jedzeniu. ^ Jan.6,31. 1 Kor.10,3.

16. To jest, co rozkaza Pan: Zbie-

rajcie z niego kady, ile trzeba ku jedze-

niu, po mierze Gomer na osob, wedug
liczby dusz waszych ; kady na tych, któ-

rzy s w namiocie jego, zbierajcie.

17. I uczynili tak synowie Izraelscy, i

zbierali jedni wicej, drudzy mniej.

18. 1 mierzyli w Gomer, * i nie zbywa-

o temu, co wicej nazbiera, ani nie do-

stawano temu, co mniej; kady wedug
tego, co móg zje, nazbiera. *2Kor.8,i5.

19. Mówi te Mojesz do nich : a-
den niech nie zostawia z niego a do za-

rania.

20. Jednak nie usuchali Mojesza; ale

zostawili z niego niektórzy a do poran-

ku, i obrócio si w robaki , i zmiardo
si ; i rozgniewa si na nie Mojesz.

21. A zbierali to na kady dzie rano,

kady wedug tego, co móg zje; a gdy
si zagrzao soce, tedy ono topniao.

22. A gdy byo dnia szóstego , zbierali

chleb w dwójnasób . po dwu Gomer na
kadego. I zeszy si wszystkie ksita
zgromadzenia,, oznajmujc to Moje-
szowi.

23. Który im rzek: To jest, co mó-
wi Pan: Odpoczynienie sabbatu wite-
go Panu jutro bdzie; co macie piec,

pieczcie, a co macie warzy, warzcie, a
cokolwiek zbdzie, zostawcie sobie, a
zachowajcie do jutra.

24. Zostawiali tedy ono na jutro, jako
by rozkaza Mojesz; a nie zmiardo
si, i robak nie by w niem.

ni. 25. I mówi Mojesz: Jedzcie to
dzi, bo dzi sabbat Panu; dzi nie znaj-
dziecie tego na polu.

^
26. Przez sze dni zbiera to bdzie-

cie, a dnia siódmego sabbat; nie bdzie
we manny.

27. I stao si dnia siódmego, wyszli
liektórzy z ludu, aby zbierali ; ale^ nie
maleli.

25. Tedy rzek Pan do Mojesza: I

póki nie bdziecie chcieli przestrzega
przykaza moich i zakonu mego?

29. Patrzcie, i wam Pan da sabbat,

dla tego w dzie szósty dawa wam chleb

na dwa dni; zostawajcie kady na miej-

scu swem
, niech nie wychodzi aden

z miejsca swego w dzie siódmy.

30. I odpoczywali lud dnia siódmego.

31. 1 nazwa dom Izraelski imi onego
pokarmu Man , który by jako nasienie

koryjandrowe, biay, a smak jego jako

placki z miodem.
IV. 32. Mówi te Mojesz: Tak roz-

kaza Pan : Napenij Gomer z niego na
chowanie w narodziech waszych, aby wi-

dzieli chleb ten, którymem was karmi
na puszczy, gdym was wywiód z ziemi

Egipskiej.

33. Rzek zatem Mojesz do Aarona :

Wemij wiadro jedno, a nasyp w nie pe-

en Gomer manny, a postaw je przed Pa-
nem na chowanie do narodów waszych.

34. Jako przykaza Pan Mojeszowi,
tak postawi je Aaron przed wiadectwem
na chowanie.

V. 35. A synowie Izraelscy * jedli man-
n przez czterdzieci lat, a przyszli do
ziemi mieszkania ; mann jedli, a przy-

szli do gi-anic ziemi Chananejskiej.
*Joz.5,12. Neh.9,21. Jnd.5,13.

36. A Gomer jest dziesita cz mia-
ry Efa.

ROZDZIA XVII.
I. Lud bez wody szemrze 1—5. II. A Pan kaza Moj-

eszowi uderzy lask w ska, z której woda wypyn-
a 6. 7. m. Jozue bitw stoczywszy z Amalekitami, za
modlitw Mojeszow porazi je 8—13. IV. Pan je wy-
gadzi obiecuje 14. "V. A Mojesz otarz Panu zbudo-
wa 15. 16.

Jbtuszyo si tedy wszystko mnóstwo sy-

nów Izraelskich z puszczy * Zyn stano-

wiskami swemi, wedug rozkazania Pa-
skiego, i pooyli si obozem w Rafidym,
gdzie wody nie byo, aby pi lud.

* 4 Moj. 33, 14.

2. Przeto swarzy si ,lud z Moje-
szem, mówic: * Dajcie nam w^ody. aby-
my pili. Którym odpowiedzia Mojesz :

Có si swarzycie ze mn? a czemu ku-
sicie Pana? *4Moj.20,2-^. 5Moj.32,51.

3. I pragn tam lud wody, a szemra
przeciwko Mojeszowi, mówic: Pocóe
nas wywiód z Egiptu, aby pomorzy
mnie, i syny moje, i bydo moje pragnie-
niem?

4. Zawoa tedy Mojesz do Pana, mó-
wic: Có mam czyni ludowi temu?
blisko tego, e mi ukamionuj.
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5. I rzek Pan do Mojesza : Id przed

ludem, a weinij z sob niektóre z star-

szych Izraelskich ;
* hisk tó twoje, któ-r uderzy w rzek, weniij w rk two-

je, a id. ^iiMoj.7,20.

II. G. Oto, Ja stan przed tob tam na
skale w Horeb, i uderzysz w * ska, a

wynijdz niój wody, które bdzie pi lud.

I uczyni tak Mojesz przed oczyma
starszycli Izraelskich.

*4Moj. 20,8. 13. Ps. 78,15.16. Ps.lOr),41. lKor.10,4.

7. I nazwa imi onego miejsca Masa
i Meryba, dla swarów synów Izraelskich,

a i kusili Pana mówic: I jeste Pan
midzy nami czyli nie ?

III. 8. Tedy przycign * Amalek, aby
walczy z Izraelem w Kafidym. *5Moj.25,i7.

9. I rzek Mojesz do Jozuego : Wy-
bierz nam me, a wyszedszy, stocz bitw
z Amalekity : a jutro stan na wierzchu

pagórka, majc lask Bo w rce mojj.
10. I uczyni Jozue, jako mu rozkaza

Mojesz , i stoczy bitw z Amalekiem
;

a Mojesz, Aaron i Chur wstpili na
wierzch pagórka.

11. A gdy podnosi Mojesz rk swo-

je, przemaga Izrael; a gdy opuszcza
rk swoje, przemaga Amalek.

12. Ale rce Mojeszowe ociay byy
;

wziwszy tedy kamie, podoyli pode,
i usiad na nim; a Aaron, i Chur pod-

pierali rce jego, jeden z jednej, drugi

z drugiej strony; i nie ustay rce jego

a do zajcia soca.
13. Tedy porazi Jozue Amaleka i lud

jego ostrzem miecza.

IV. 14. Potem rzek Pan do Mojesza :

Wpisz to dla pamici w ksigi, a wó to

w uszy Jozuego, e pewnie wygadz pa-

mitk Amaleka pod niebem.

V. 15. I zbudowa Mojesz otarz, a

nazwa imi jego: Pan chorgiew moja;
16. Bo rzek: I rka stolicy Paskiej,

i wojna Paska, * bdzie przeciwko Ama-
lekowi od rodzaju do rodzaju. *isam.i5,2.

EODZIA XYIIL
I. Jetro wiekier Mojesza, przychodzi do niego z on

i z synami jego 1—6. II. Którego Mojesz wdzicznie
przyj 7—11. UJ. Jetro ofiary Bogu czyni 12. 13. iv. A
dawszy rad Mojeszowi, jakoby mia sdzi lud 14—26.

V. Wraca si do domu swego 27.

-A.gdy usysza:Jetro,kapanMadyjaski,
wiekier Mojesza ,

wszystko , co uczy-

ni Bóg Mojeszowi, i Izraelowi, ludowi

swemu, e wywiód Pan Izraela z Egiptu
;

2. Tedy wzi Jetro, wiekier Moje-

sza, Zefor, on Mojeszowe, któr by
odesa.

3. I dwu synów jej, z których imi je-

dnemu Gerson; bo * by powiedzia Moj-
esz: Byem przychodniem w ziemi cu-

dzj. ^2Moj.2,21.22.

4. A imi drugiego Eliezer; i mówi:
Bóg ojca moj(igo by mi ku pomocy, i

wyrwa mi od miecza Faraonowego.
5. I przyszed Jetro, wiekier Moje-

sza, z synami jego i z on jego do
Mojesza na puszcz, gdzie si by obo-
zem pooy przy górze Boej.

6. I wskaza do Mojesza : Ja wiekier
twój Jetro id do ciebie, i ona twoja, i

jej dwa synowie z ni.
II. 7. Zatem Mojesz wyszed prze-

ciwko wiekrowi swemu, a ukoniwszy
si caowa go; i przywitawszy jeden

drugiego, potem weszli do namiotu.

8. I rozpowiada Mojesz wiekrowi
swemu wszystko, co uczyni Pan Farao-

nowi i Egipczanom za przyczyn Izraela;

i wszystk trudno, która je spotkaa
w drodze, i jako je Pan wybawi.

9. I radowa si Jetro ze wszystkiego

dobrego, które uczyni Pan Izraelowi, ii

go wyrwa z rki Egipczanów.

10. I rzek Jetro: Bogosawiony Pan^
który was wyrwa z rki Egipczanów i

z rki Faraonowej , który wyrwa lud

z niewoli Egipskiej.

11. Terazem * dozna, e wikszy jest

Pan nad wszystkie bogi; albowiem czem
oni hardzie powstawali przeciwko niemu,

tem pominli. *2Moj.1,10.16.22. r.5,7.14.18. r.14,8.

III. 12. 1 wzi Jetro, wiekier Moje-
sza, caopalenie i ofiary Bogu. Przy-

szed te Aaron i wszyscy starsi Izrael-

scy, aby jedli chleb z wiekrem Moje-
szowym przed Bogiem.

13. I stao si na zajutrz , e usiad
Mojesz, aby sdzi lud, i sta lud przed

Mojeszem od poranku a do wieczora.

lY. 14. A widzc wiekier Mojesza
wszystko, co on czyni z ludem, rzek:

Có to jest, co ty czynisz z ludem? cze-

mu ty sam siedzisz, a lud wszystek stoi

przed tob od poranku a do wieczora?

15. Tedy Mojesz odpowiedzia wie-
krowi swemu: I przychodzi lud do

mnie, aby si radzi Boga.

16. Gdy spraw jak maj, przychodz
j

do mnie, a rozsdzam midzy nimi,

oznajmujc ustawy Boe i prawa jego.

17. Zatem rzek wiekier Mojesza
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do niego : Nie dobra rzecz, któr ty czy-

nisz.

18. Pewnie ustaniesz, i ty i lud ten,

który jest z tob, bo cisza to rzecz nad

siy twoje; nie bdziesz jej móg ty sam

podoa.
19. Przeto usuchaj * teraz gosu me-

go, poradz, a bdzie Bóg z tob ;
stój

ty za lud przed Bogiem, a odno sprawy

do Boga;
^^^^^•^'^•

20. A onych te nauczaj ustaw i praw,

oznajmujc im drog, którby chodzi, i

dzieo, któreby czyni mieli.

21. Ty te upatrz ze wszystkiego ludu

me stateczne, * bojce si Boga. me
prawdomówne, którzyby nienawidzili a-
komstwa, a postanów z nich przeoone,

tysiczniki, setniki, pidziesitniki i

dziesitniki.
>^2Moj.23,8.5Moj.i,i3.

22. którzy na kady czas lud sdzi b-
d : a gdy bdzie rzecz wielka, odnios

do ciebie, a kad rzecz ma sdzi b-
d sami; tedy ulysz sobie

,
gdy ponios

ciar z tob.
23. To jeli uczynisz, a rozkae Bóg,

ostoisz si, i ten wszystek lud na miej-

sca swoje wraca si bdzie w pokoju.

24. I usucha Mojesz rady wieki-a

swojego, a uczyni wszystko, jako mu po-

wiedzia.

2b. I wybra Mojesz me stateczne

ze wszystkiego Izraela, i postanowi je

przeoonymi nad ldem, tysiczniki.

setniki, pidziesitniki i dziesitniki.

26. Którzy sdzili lud kadego czasu :

trudne rzeczy odnosili do Mojesza
, a

kad rzecz mniejsz sami sdzili.

V. 27. Zatem puci od siebie Moj-
esz wiekra swego , który odszed do

ziemi swej.

KOZDZIALXIX.
I. Bóg si pokazuje w gstym obokn 1—11. II. Ln-

dowi do góry przystpowa nie dopuszcza 12—19. TH.
Samemu Mojeszowi na gór wstaji rozkazuje 20—25.

Jjliesica trzeciego po wyjciu synów
Izraelskich z ziemi Egipskiej , w tene
dzie przyszli na puszcz * Synaj.

^4 Moj.33,15.

2. Bo ruszywszy sie z Eafidym. i przy-

szedszya na puszcz Synaj, pooyli si
obozem na puszczy, i rozbi tam Izrael

namioty pi*zeciw górze.

3. A * Mojesz wstpi do Boga, i za-

woa' na Pan z góry, mówic: Tak po-
wiesz domowi Jakóbowemu, i oznajmisz
synom Izraelskim: *Dzie.7,38

4. Wycie * widzieli, com uczyni Egip-

czanom, i jakom was nosi niby na skrzy-

dach orowych, i przywiodem was dc

siebie
*

5

Moj .29,2.5. 5Moj.5,8. Ps.97,7.

5. Przeto ' teraz jeli suchajc po-

suszni bdziecie gosu memu, i strzedz

bdziecie przymierza mego. bdziecie mi
wasnoci nad wszystkie narody : chocia

moja jest wszystka ziemia. *5Moj.ó,2.

6. A wy * bdziecie mi królestwem ka-

paskiem, i narodem witym. Te s
sowa, które mówi bdziesz do synów
Izraelskich.

'

-iPiotr.2,9.

7. Przyszedszy tedy Mojesz zwoa
starszych z ludu, i przeoy im wszyst-

kie te sowa, które mu rozkaza Pan.

8. I odpowiedzia wszystek lud, spoi-

nie mówic :
* Wszystko, co Pan rzek,

uczynimy. I odniós Mojesz sowa ludu

do Pana.^ -2M0J.24.3.

9. I rzek Pan do Mojesza : Oto, Ja

przyjd do ciebie w gstym oboku, aby

sucha lud, gdy bd mówi z tob,
aeby te wierzyli tobie na wieki : albo-

wiem opowiedzia by Mojesz sowa
ludu onego Panu.

10. Mówi za Pan do Mojesza: Id
do ludu, a powi je dzi i jutro, a niech

wypior szaty swoje.

1 1. 1 niechbd gotowi na dzie trzeci :

albowiem trzeciego dnia zstpi Pan przed

oczyma wszystkiego ludu na gór Synaj.

11. 12. I zamierzysz gi-anice ludowi

w okoo, mówic : Strzecie si. abycie nie

wstpowali na gór, ani si dotykali brze-

gu jej ; wszelki, ktoby si dotkn ^ góiy,

mierci umrze. ^zyd.12,18.

13. Nie tknie si go rka, ale kamie-

niem ukamionuj go: albo strzelajc

zastrzel go; bd bydl bd czowiek,

nie bdzie y. Gdy przewocznie trbi
bd, niech wstpi na gór.

14. Zstpi tedy Mojesz z góry do

ludu, i powici lud ; a uprali szaty swoje.

15. I mówi do ludu : Bdcie goto^vi

na dzie trzeci, nie przystpujcie do on.
16. Stao si tedy dnia trzeciego po

ranu, e byy * gi'zmienia, i byskawice,
i gsty obok nad gór. i gos trby bar-

dzo potny; a ba si wszystek lud,

który by w obozie.
" *yd.i2,i8.

17. I wywiód Mojesz * lud na prze-

ciwko Bogu z obozu, a stanli pod sam
gór. *5Moj.i,io.

18. A góra* Synaj kurzya si wszyst-

ka, przeto, i zstpi na ni Pan w ogniu;
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i wystpowa dym z nit'^j, jako dym z pi(»-

ca, i trzcjsii sit; wszystka góra bardzo.
*5Moj.4,ll.

19. A gdy si(j gos trby im dalój tóm
bardziej rozlega, Mojesz mówi, ^ a

Bóg mu odpowiada gosem. yd.12,19.

III. 20. I zstpi Pan na gór Synaj,

na wierzcli góry, i wezwa Pan Moj(isza
na wierzeli góry, i wstpi tam Mojesz.

21. Zaczm rzek Pan do Mojesza:
Zstp, przestrze lud, by sn nie prze-

stpili kresu, chcc Pana widzie, aby ich

nie pado wiele :

22. Nawet i kapani, którzy przyst-
puj do Pana, niech si powic, by ich

sn nie potraci Pan.

23. I rzek Mojesz do Pana : Nie b-
dzie lud móg wnijó na gór Synaj, po-

niewae ty nas przestrzeg, mówic:
Ogranicz gór, a powi j.

24. Któremu Pan rzek: Id, zstp, a

za tu wstpisz, ty i Aaron z tob: lecz

kapani i lud niech nie przestpuj kresu,

aby wstpili do Pana, by ich sn nie

potraci.

25. Tedy zstpi Mojesz do ludu i

powiedzia im to.

ROZDZIA XX.
I. Bóg dziesicioro przykazania podawa 1—17. II. A

gdy mówi, lud si bardzo lka. 18—19. III. Mojesz lud
cieszy 20—23. IV. Pan opisuje ksztat otarza ku ofia-

rowaniu 24—26.

i mówi Bóg wszystkie te sowa a rzek:
2. Jam jest Pan Bóg twój, * którym ci

wywiód z ziemi Egipskiej, z domu nie-

•y^QlJ^
*5Moj.5,6. Ps. 79,12. r.81,11.

3. Nie bdziesz mia bogów innych
przedemn.

4. Nie czy * sobie obrazu rytego, ani

adnego podobiestwa rzeczy tych, które

s na niebie wzgór, i które na ziemi ni-

sko, i które s w wodach pod ziemi.
*

3

Moj. 26,1. .5 Moj.5,18. Ps''.97,8.

5. Nie bdziesz si im kania, ani im
bdziesz suy; bom Ja Pan Bóg twój.

Bóg zawisny w mioci, nawiedzajcy nie-

prawoci ojców nad syny w trzeciem i

w czwartem pokoleniu tych, którzy mi
nienawidz

;

6. A czynicy miosierdzie nad tysi-

cami tych, którzy mi miuj, i strzeg
przykazania mego.

7. Nie bierz * imienia Pana Boga twe-

go nadaremno; bo si Pan mci bdzie
nad tym, który imi jego nadaremno
bierze" *3Moj. 19,12. 5Moj.5,ii. Mat.5,33.

8. Pamitaj * na dzie odpoczynienia,

aby go wici.
^2Moj.:n,ll. .o Moj.."", 12. Kzech. 20,12. Mat.12.2.

9. Sze dni * robi bdziesz, i wyko-
nasz wszystk robot twoje.

'''2 Moj. 23, 12. r..34,21.

10. Ale dnia siódmego odpoczynienie

jest Pana Boga twego; nie bdziesz czy-

ni adnj roboty we, ty i syn twój, i

córka twoja, suga twój, i suebnica
twoja, bydl twoje, i go twój, który

jest w bramach twoich
;

11. Bo * przez sze dni stworzy Pan
niebo i ziemi, morze, i cokolwiek w nich

jest, i odpocz dnia siódmego
;
przeto

bogosawi Pan dzie odpoczynienia, i

powici go. ^lMoj.2,2.3.

12. Czcij * ojca twego i matk two-

je, aby przeduone byy dni twoje na
ziemi, któr Pan Bóg twój da tobie.

*.5Moj..5,16. Ma.15,4. Efez.6,2.

13. Nie bdziesz * zabija.
*5Moj.5,17. Mat.5,21.

14. Nie bdziesz * cudzooy. *Mat.5,27.

15. Nie bdziesz krad.
16. Nie bdziesz mówi przeciw bli-

niemu twemu wiadectwa faszywego.
17. Nie bdziesz poda * domu bli-

niego twego, ani bdziesz poda ony
bliniego twego, ani sugi jego, ani

dziewki jego, ani wou jego, ani osa
jego, ani adnej rzeczy bliniego twego.

*5Moj.5,21. Rzym. 7, 7. r.13,9.

n. 18. Tedy wszystek lud widzc gro-

my, i byskawice, i gos trby, i gór ku-

rzc si, to widzc lud cofnli si, i sta-

nli z daleka;

19. I mówili do Mojesza :
* Mów ty

z nami, a bdziemy sucha; a niech nie

mówi do nas B.óg , bymy sn nie po-

jQg^j.Jj
*5 Moj. 18,16. yd.12,19.

III. 20. I odpowiedzia Mojesz ludo-

wi: Nie bójcie si; bo aby was dowiad-
czy, przyszed Bóg, eby boja jego

bya przed obliczem waszem, bycie nie

grzeszyli.

21. Sta tedy ludz daleka; a Mojesz
przystpi do ciemnej mgy, w której

by Bóg.

22. I rzek Pan do Mojesza: Tak po-

wiesz synom Izraelskim: Wycie widzie-

li, em z nieba mówi do was :

23. Nie bdziecie czyni przy mnie
bogów srebrnych, ani bogów zotych nie

bdziecie sobie czyni.

IV. 24. Otarz * z ziemi uczynisz mi, a

ofiarowa bdziesz na nim caopalenie

twoje, i spokojne ofiary twoje, owce two-

_^i
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je. i woy twoje: na któremkolwiek miej- i by go Bóg poda w rk jego . naznaczó

scu pamitk uczyni imienia mego. I miejsce. * na które bdzie mia uciec,

przyjd do ciebie. i*bd bogosawi. . . , , . i\^^jf/-^!- '^^'>i-^lf-
Joz.20.2.3.przyjd

*2Moj.27,l. r.38.1.7.

25. A jeli " otarz kamienny uczy-

nisz mi, nie buduj go z ciosanego ka-

mienia; bo jeliby elazne naczynie

twoje podniós na. splugawisz go.
"^ 5 Moj. 27.5. Joz.8,31.

26. Nie bdziesz wstpowa po sto-

pniaci do otarza mojego . aby nie bya
odkiTta nago twoja przy nim.

EODZIA XXI.
I. Sposób sdzenia spraw przrpadajcTch okoo sug

1—6. n. I pewnych wystpków 7—11. lU. Mobójstwa
i szkód. Bóg podaje li—36.

\ te s sdy, które przeoysz pi-zed

obliczem ici.

2. Jeli kupisz ^ niewolnika Hebrej-

czyka. sze lat suy ci bdzie, a sió-

dmego wynijdzie wolny darmo

14. Ale jeliby kto ' umylnie pi'ze-

ciw bliniemu swemu zasadziwszy si
zdi'ada zabi go. i od otai^za mego we-
miesz go. aby umar. '5Moj.i9.ii.

15. Ktoby uderzy ojca swego, albo

matk swoje, mierci umrze.

16. Ktoby uki*ad czowieka a sprze-

daby go. a znalezionby by w rku jego.

mierci umrze.

17. Ktoby zorzeczy * ojcu swemu
albo matce swojej, mierci umrze.

'3 Moj. 20.!:*. Przyp-20.20. Mat. 15. 4. Mark.7.10.

18. A gdyby si poswarzyli mowie,
i uderzyby kto blinieofo sweofo kamie-
niem alV»o pici, a onby zaraz nie

umar, aleby si pooy na oe :

19. A wstawszy chodziby po ulicy o

^ lasce swej. nie bdzie winien ten. który

5Moj"i5.'i2. Jer.ai.u. i uderzy : tylko omieszkanie jego nagro-

3. Jeliby sam tylko przyszed, sam dzi. a na wyleczenie jego naoy.
odejdzie; a jeliby mia on. i ona jego

j
20. Jeliby za uderzy kto niewolnika

z nim wynijdzie.
I swego, albo niewolnic swoje kijem, i

4. Jeli mu pan jego da on. a zro- umarliby w rku jego. koniecznie karanie

dzia mu syny albo córki, ona i dzieci ' odniesie :

jego bd pana jego, a on sam tylko

odejdzie.

5. A jeliby mówic rzek niewolnik:

Miuj pana mego. on moje. i syny mo-
je, nie wynijd wolnym :

6. Tedy przywiedzie go pan jego do

21. Wszake, jeliby dzie albo dwa
yw zosta, nie bdzie karany: bo za

pienidze jego on jest kupiony.

22. Jeliby si te powadziwszy mo-
wie, uderzy który z nich niewiast brze-

mienn, tak eby z niej pód wyszed.
sdziów, a postawi go u di'zwi albo u po-

.
jednakby nie zasza mier, koniecznie

dwoi: i przekole mu pan jego ucho je- j karanie odniesie, jakie woy na m
go szydem, i bdzie mu niewolnikiem

na wieki.

n. 7. Za jeliby kto zaprzeda córk
swoje, aby bya niewolnic, nie wynijdzie

jako wychodz niewolnicy.

8. Jeliby si nie spodobaa w oczach
pana swego, a nie polubiby jej sobie,

niech pozwoli, aby ja odkupiono : obce-
mu ludowi nie bdzie iei mórf sprzeda,

i

^'^^^- ^^^^^^' ^^ ^^o^^-

poniewa zgrzeszy przeciwko mej.
9. Ajelibyj synowi swemu polubi,

wedug prawa córek uczyni jej.

10. Jeliby te inn wzi mu za on.
,

tedy poywienia jej. odzienia jej. i pra-

i

„ , . , .

wa maeskiego nie umniejszy jej. .^^^^^^ ^^'^^ '^^'^ mewolmcy swojej wy-

oneje niewiasty, a da wedle uznania s-
dziów.

23. Ale gdzieby mier zasza . tedy

dasz dusz za dusz;
24. Oko za oko. " zb za zb. rk za

rk. nog za nog.
''3Moj.24.20. 5Moj.l9.21. Mat.5.38.

25. SparzeKn za sparzeKn. ran za

a. sino za sino.
26. Jeliby za kto wybi oko niewol-

nikowi swemu, albo oko niewolnicy swo-

jej, aby si zepsowao, wolno go puci
za oko jego.

27. Jeliby te kto zab niewolnikowi

II. A jeli tych trzech rzeczy nie
uczyni jej, tedy wynijdzie darmo bez
objpu.

III. 12. Ktoby uderzy ' czowieka.
aby umar, mierci umrze;

'3Moj.24.17. 4M03.35. 16.17.18.30.31.33.

13. Lecz ktoby nie czyha na kogo, ale-

bi. wolno go puci za zb jego.

2S. Jeliby te czyj wó ubód ma
albo niewiast, a umarliby, koniecznie

ukamiouowany bdzie on wó. a nie bd
je misa jego: a pan wou onego nie

bdzie winien.

29. "Wszake, jeliby wó bód przed-
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t^m, a ostrzcganoby w t(^ni pana jego, i

nio miaby go pod stra, a zabiby m-
a albo niewiast, wó on ukamionowany
bdzie, nadto i pan jego umrze.

30. Jeliby na woono, eby si od-

kupi, tedy da okup za dusz swoje, jaki-

kolwiek na wo.
31. Choby syna ubód, albo córk

ubód, podug tego sdu postpi z nim.

32. Jeliby niewolnika ubód wó, albo

niewolnic, srebra trzydzieci syklów da

panu jego, a wó on ukamionowany b-
dzie.

33. Jeliby kto otworzy studni, albo

jeliby kto wykopa studni, i nie na-

kryby jej, a wpadby w ni wó albo

osie :

34. Pan onej studni odda zapat, i

nagrodzi panu ich, a co zdecho, jego

bdzie.

35. Take, gdyby wó czyj ubód wou
ssiadajego, aby zdech, tedy sprzedadz
wou ywego, i rozdziel si zapat jego,

onym te zdechym podziel si.

36. Ale jeliby to byo wiadomo, e on
wó bód przedtem, a nie mia go pod
stra pan jego, koniecznie odda wou za

wou, a zdechego sobie wemie.

EODZIA XXIL
I. Karania i winy za kradziestwa rozmaite 1— 15.

n. O panience zwiedzionej 16. 17. Ul. O czarownicy 18.

IV. O grzechu sodomskim 19. V. O bawochwalcy 20.

VI. Gociowi i wdowie nie raa by krzywda 21—24.

VII. O lichwie 25. VHI. O zastawach 26. 27. IX. O szano-
waniu urzdu 28. X. Piei-worodne rzeczy Panu powi-
cone 29—31.

Jeliby kto ukrad wou albo owc, i za-

biby je, albo je sprzeda, pi woów
wróci za jednego wou, * a cztery owce
za jedne owc, =^2Sara.i2,6.

2. Jeliby przy podkopywaniu zastany

by zodziej, a ubity bdc umarby, kto

zabi, nie bdzie winien krwi;

3. Jeliby to po wejciu soca uczy-

ni, ki'wi winien bdzie , koniecznie wró-

ci ; a jeli niema, sprzedany bdzie za

zodziejstwo swoje.

4. Jeli znaleziona bdzie w rku jego

rzecz kradziona, bd wó, bd osie,

bd owca, jeszcze ywe, we dwójnasób
wróci.

5. Gdyby wypas kto pole, albo win-

nic, i puciby bydl swoje, aby si pa-

so na polu cudzem: z najlepszego uro-

dzaju pola swego, i z najlepszego uro-

dzaju winnicy swej nagrodzi.

6. Jeliby wyszed ogie, a trafiby na

ciernie, i spaliby stóg, albo stojce zbo-

e, albo pole samo, koniecznie nagrodzi
ten, co zapali, co zgorzao.

7. Gdyby kto da bliniemu swemu
srebro, albo naczynie do schowania, a
toby ukradziono byo z domu onego czo-
wieka: jeliby znaleziony by zodziój,

wróci dwojako.

8. Jeliby nie by znaleziony zodziój,

stawi si pan domu onego przed sdzi,
i przysie, e nie cign rki swojj
na rzecz bliniego swego.

9. O kad rzecz, o którby by spór,

o wou, o osa, o owc, o szat, o kad
rzecz zgubion, gdyby kto rzek, e to

jest moje, przed sdzi przyjdzie sprawa
obudwu; kogo winnym znajd sdzio-
wie, nagrodzi w dwójnasób bliniemu
swemu.

10. Jeliby kto da bliniemu swemu
osa , albo wou , albo owc , albo inne

bydl na chowanie, a zdechoby albo oka-

leczao, albo gwatem zajte byo, gdzie-

by nikt nie widzia:

11. Przysiga Paska bdzie midzy
obiema, e nie cign rki swej na
rzecz bliniego swego: i przyjmie pan
onej rzeczy przysig, a on nie bdzie
nagradza.

12. A jeliby mu to ki-adzie wzito,
nagrodzi * panu rzeczy onej. *imoj. 31,39.

13. Jeliby od zwierza rozszarpane

byo, postawi rozszarpane za wiadka,
a rozszarpanego nie nagrodzi.

14. Gdyby te kto poyczy bydlcia
od bliniego swego, a okaleczaoby , albo

zdecho w niebytnoci pana jego, konie-

cznie nagrodzi.

15. Jeliby pan jego by przy nim,

nie bdzie nagradza; a jeliby najte
byo, najeni tylko zapaci.

II. 16. Jeliby kto zwiód * pann,
która nie jest polubiona, i spaby z ni,
da jej koniecznie wiano, i wemie j ;

sobie za on. *

5

moj.22,28.29.

17. Jeliby adn miar ojciec jej nie *

chcia mu jej da, odway srebra wedug
zwyczaju wiana panieskiego.

III. 18. Czarownicyy nie dopucisz.

IV. 19. Kady, * ktoby si zcza
z bydl(iiem, mierci umrze. ,

*3Moj. 18,23. r.20,15. f

V. 20. Ktoby ofiarowa bogom, oprócz

samego Pana, wytracony bdzie. '

VI. 21. Przychodniowi nie uczynisz I
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krzywdy, ani go uciniesz; bocie byli

przychodniami w ziemi Egipskiej.

22. adnój wdowy * ani sieroty trapi

nie bdziecie. *zach.7,io.

23. Jeliby je bez litoci trapi, a

oneby woay do mnie, syszc wysu-
cham woanie ich.

24. I rozgniewa si zapalczywoó moja,

a pobij was mieczem, i bd ony wasze

wdowami, a synowie wasi sierotami.

VII. 25. Jeliby pienidzy poyczy
ludowi memu ubogiemu, który mieszka

z tob, nie bdziesz mu jako lichwiarz,

nie obciycie go lichw.

VIII. 26. Jeli w zastawie wemiesz
szat bliniego twego, przed zachodem
soca wrócisz mu j;

27. Bo to odzienie jego tylko to jest

nakrycie ciaa jego, na którem sypia; b-
dzieli do mnie woa, wysucham go, bom
Ja miosierny.

IX. 28. Sdziom nie bdziesz zorze-

czy, * a przeoonego ludu twego nie

bdziesz przeklina-. *Dzie.23,5.

X. 29, Z obfitoci * zboa, i ciekcych
rzeczy twych nie omieszkasz pierwiastek

ofiarowa; pierworodnego z synów two-

ich oddasz mi. *2Moj.i3,2.i2. v.u,w.

30. To uczynisz z woów twych i

z owiec twoich ;
* siedm dni bdzie z ma-

tk swoj, a ósmego dnia f oddasz mi je.

*2Moj.34,19. Ezecli.44,30. f3Moj. 22,27.28.

31. Ludem witym bdziecie mi, a

misa na * polu rozszarpanego je nie

bdziecie
;
psom je wyrzucicie.

*3Moj.22,8. Ezech.44,31.

KODZIA XXIII.
I. o sprawiedliwoci przy sdziech 1—9. II. O po-

winnociach rozmaitych 10—13. m. I o naboestwie
wydawa przykazania 20—33.

JN ie przyjmuj powieci kamliwej ; nie

miej spóki z niepobonym
, aby mia

hyc wiadkiem faszywym.
2. Nie udawaj si za wielkoci do

zego, i nie mów tak za spraw, coby si
nakoni za wiel ich ku podwróceniu
sdu.

3. I nie szanuj * ubogiego przy spra-
wie jego. * 3 Moj. 19,15.

4. Gdyby * natrafi wou nieprzyja-
ciela twego, albo osa jego bdzcego,
zwi-ócisz a dowiedziesz go do niego.

* 5 Moj. 22,1.

5. Jeliby ujrza, e osie tego, który
ci ma w nienawici, ley pod brzemie-
niem swojem, azali zaniechasz, aby mu

pomódz nie mia? owszem poratujesz go

pospou z nim.

6. Nie bdziesz podwraca sdu ubo-

giemu twemu w sprawie jego.

7. Od rzeczy kamliwej oddalisz si,

a niewinnego i sprawiedliwego nie zabi-

jesz; bo nieusprawiedliwi niezbonego.

8. Darów te bra * nie bdziesz, po-

niewa dar zalepia mdre, i wywraca
sowa sprawiedliwych. *5'moj.i6,9.

9. Przychodnia * te nie uciskaj : bo
sami wiecie, jaki jest ywot przychodnia,

bocie byli przychodniami w ziemi Egip-

skiej. *2Moj.22,21.

II. 10. Przez sze lat * osiewa b-
dziesz ziemi twoje, a bdziesz zgroma-
dza urodzaj jej

;

*3Moj.25,3.4.

11. Ale siódmego roku zaniechasz jej;

e odpocznie, aby jedli ubodzy ludu

twego, a co zostanie po nich, poje zwierz

polny. Take uczynisz winnicy twojej, i

oliwnicy twojej.

12. Przez * sze dni bdziesz odpra-

wowa roboty twoje; ale dnia siódmego
odpoczniesz, aby sobie wytchn wó
twój, osie twój, i eby wytchn syn
niewolnicy twojej, i przyehodzie.

* 2 Moj. 20,8.

13. A we wszystkiem, com wam po-

wiedzia, ostronymi bdcie. Imienia te
cudzych bogów nie * wspominajcie, nie

bdzie syszane z ust twoich. *ps.i6,4.

14. Trzy ki-oó * wito obchodzi mi
bdziecie na kady rok. *5Moj.i6,i6.

15. wita przaników * przestrzega
bdziesz ; siedm dni je bdziesz prza-

niki, jakom ci rozkaza, czasu miesica
Abiba; bo we wyszed z Egiptu, a nie

ukaecie si przed twarz moje prónymi.
*2Moj.l2,15. r.13,6.

16. Take wito * niwa pierwiastek

pracy twojej, cokolwiek sia na polu;

wito te zbierania na schodzie roku.

gdy zbierzesz prace twoje z pola.
* 2 Moj.34,22.

17. Trzykro do roku ukae si kady
mczyzna twój przed obliczem Panuj-
cego Pana.

18. Nie bdziesz * ofiarowa- przy kwa-
sie krwi ofiary mojej, ani zostanie przez

noc tustoó ofiary mojj a do poranku.
* 2 Moj.34,25.

19. Pierwiastki * pierwszych urodza-

jów ziemi twej przyniesiesz w dom Pa-
na Boga twego ; nie bdziesz warzy ko-

lcia w mleku matki jego. *2Moj.34,2g.

III. 20. Oto ja posyam * Anioa przed
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tob, iil)y ci strzog w drodzo, i wpro-

wadzi ci ua miojsce
, któroin ci zgoto-

wa. 2Moj.;W,2.

21. Ostronym bd przed obliczno-

cijogo; a sucliaj gosu jego; iiio dra-

nij go, bo nic przcj)uci przestpstwu
waszemu, gdy imi moje w nim jest.

22. Bo jeli pilnie suclia l)dziesz

gosu jego, i uczynisz, cokolwiek rzek,
nieprzyjacielem * bd nieprzyjació

twych, i trapi bd tych, którzy ci tra-

pili.
! Moj. 12,3.

23. Pójdzie * bowiem Anio mój przed

tob, i wprowadzi ci do Amorejczyka, i

Hetejczyka, i Ferezejczyka, i Chauanej-
czyka, Hewejczyka, i Jebuzejczyka, i

wytrac je. *2Moj.33,2.

24. Nie kaniaje si bogom ich, ani

im su, ani czy wedug spraw ich ; ale

do gruntu popsujesz je, i wszczt pokru-

szysz obrazy ich.

25. Lecz suy bdziecie Panu Bogu
waszemu, a on bogosawi bdzie chle-

bowi twemu, i wodom twoim; * i odejm
niemoc z porodku ciebie. *2Moj.i5,26.

26. Nie bdzie * poroniajca ani nie-

podna w ziemi twojej ; liczb dni twoich

dopeni. *5Moj.7,i4.

27. Strach mój puszcz przed tob, i

strwo wszelki lud, przeciw któremu
pójdziesz, i uczyni, e wszyscy nieprzy-

jaciele twoi podadz ty przed tob.

28. Pol * te szerszenie przed tob,
które wypdz Hewejczyka, Chananej-
czyka, i Hetejczyka przed oblicznocia

twoj. *5Moj.7,20:

29. Nie wyrzuc go przed obliczem

twojem za jeden rok, by si sn ziemia

w pustyni nie obrócia, a nie namnoyo
si przeciwko tobie zwierza dzikiego.

30. Po maluczku bd je wyrzuca
od oblicza twego, a si rozmnoysz i

osidziesz ziemi.

31. A poo granice twoje od morza
czerwonego a do morza Filistyskiego,

a od puszczy a do rzeki; bo podam
w rce wasze obywatele ziemi, i wyp-
dzisz je od oblicza twego.

32. Nie postanowisz * z nimi, ani z bo-

gami ich przymierza. *2Moj.34,i5. 5Moj.7,2.

33. Niech nie mieszkaj w ziemi twej,

by ci sn nie przywiedli do grzechu

przeciwko mnie, gdyby suy * bogom
ich, coby tobie byo sidem. *5Moj. 7,3.4.

liOZDZIA XXIV.
I. Mdjy.osA 7. rozkiizuiiia Hoo^jo na gór wstpi 1. 2.

li. 1'ott'in ludowi Hoemu howa- TunHkiu opowiada 3.
III. Otarz buduje i ofiary 1'ariu kae czyni 4— (!. IV. A
przeczytawszy ksic,'(j zakonu I{oef,'o , krwi lud pokro-
pi, stwierdzajc przyinierze Hoe z ludom, z strony za-
konu Hoefo podanego 7—11. V. Zatem szodszy na gór,
mieszka tam czterdzieci dni 12— 18.

i rzek do Mojesza: Wstp do Pana ty

i Aaron, Nadab i Al)iu, i siedmdziesit
starszych Izraelskich, i pokocie si z da-

leka.

2. A sam tylko Mojesz wstpi do
Pana; ale oni nie przybli si, ani lud

wstpi z nim.

II. 3. Przyszed tedy Mojesz, i opowie-
dzia ludowi wszystkie sowa Paskie, i

wszystkie sdy. I odpowiedzia wszystek
lud gosem jednym, mówic: Wszyst-
kie * sowa, które rzek Pan, uczynimy.

* 2 Moj. 19,8.

III. 4. I napisa Mojesz wszystkie

sowa Paskie ; a wstawszy rano zbudo-

wa otarz pod gór, i dwanacie supów
wedug dwanacie pokolenia Izraelskiego.

5. I posa modziece z synów Izra-

elskich, którzy ofiarowali caopalenia ; i

ofiarowali za ofiary spokojne Panu, cielce.

6. Zatem wzi Mojesz poow krwi

i wla w czasz , a poow drug wyla
na otarz.

IV. 7. I wziwszy ksigi przymierza,

czyta w uszach ludu; którzy rzekli: Co-

kolwiek mówi Pan, uczynimy, i posu-
szni bdziemy.

8. Wzi te * Mojesz krew, i pokro-

pi lud, i rzek : Oto, krew przymierza,

które Pan postanowi z wami, na wszyst-

kie te sowa. *yd:9,20.

9. I wstpi Mojesz, i Aaron, Nadab,
i Abiu, i siedmdziesit starszych Izra-

elskich
;

10. 1 widzieli Boga Izraelskiego ; a byo
pod nogami jego jako robota z kamienia

safirowego, a jako niebo, gdy jest jasne.

11. A na ksita synów Izraelskich

nie cign Pan rki swej ; cho widzieli

Boga, przecie jedli i pili.

V. 12. Ezek tedy Pan do Mojesza:
Wstp do mnie na gór, i bd tam, a

dam ci tablice kamienne, i zakon, i przy-

kazanie, którem napisa, aby ich naucza.

13. Wsta tedy Mojesz i Jozue, suga
jego; i wstpi Mojesz na gór Bo.

14. A do starszych rzek: Zostacie

tu, a si wi'ocimy do was. A oto Aaron
i Chur bd z wami; ktoby mia spraw
jak, niech idzie do nich.
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15. Tedy wstpi Mojesz na gór, a

obok zakry gór.

16. I uiieszkaa chwaa Paska na

górze Synaj, a okry j obok przez sze
dni; potem zawoa na Mojesza dnia

siódmego z porodku oboku.

17. A pozór chway Paskiej by jako

ogie poerajcy na wierzchu góry przed

oczyma synów Izraelskich.

18. I wszed * Mojesz w porodek

oboku, wstpiwszy na gór : i by Moj-

esz na górze czterdzieci dni i czter-

dzieci nocy.
'^2Moj.34,28.5Moj.9,9-18.

KODZIA XXV.
I. Mojesz gdy by na górze przez czterdzieci dni

i czterdzieci nocy. wzi nauk od Boga, jako mia by
zbudowany przybytek jego 1—9. U. Ze vrszystkiem na-

czyniem do niego nalecem. to jest, z skrzyni, stoem,
wiecznikiem i t. d. 10

—

iO.

i rzek Pan do Mojesza, mówic:
2. Mów do synów Izraelskich, aby mi

zebrali * podarek; od kadego czowieka,

którego dobrowolnym uczyni serce jego,

odbiera bdziecie podarek mój. *2Moj.35,5.

3. A ten jest podarek, który bdziecie

bra od nich : zoto, i srebro, i mied,
4. I hijacynt, i szarat, i karmazyn

dwa kro farbowany; i biay jedwab, i

sier kozi
;

5. 1 skóry baranie czerwono farbowane,

i skóry borsukowe, i drzewo sytym:

6. Oliw do wiecenia , wonne rzeczy

na olejek pomazywania, i na wonne ka-

dzenie
;

7. Kamienie onychiny, i kamienie ku
osadzaniu naramiennika * i napiernika.

*2Moj.28.l5.

8. I uczyni mi witnic, abym mie-
szka w porodku ich.

9. Wedug wszystkiego, jako * uka
tobie podobiestwo przybytku, i podo-
biestwo wszystkiego naczynia jego, tak

uczynicie. =^2Moj.26,3o.

II. 10. Uczyni * te skrzyni z drze-

wa sytym
;
pótrzecia okcia bdzie du-

go jej, a pótora okcia szeroko jej,

a pótora okcia wysoko jej.
* 2 Moj. 37.1. yd.9.4.

11. I powleczesz j zotem czystem;
z wierzchu i wewntrz powleczesz j, a

uczynisz nad ni koron zot w okoo.
12. Ulejesz te do niej cztery kolce

zote, które przyprawisz do czterech w-
gów jej; dwa kolce do jednego jej boku,
i dwa kolce do drugiego jej boku.

13. I uczynisz drki z drzewa sytym,
i powleczesz je zotem.

14. I przewleczesz drki przez kolce

na bokach skrzyni, aby na nich ski-zyni

noszono.

15. W kolcach u skrzyni bd te dr-
ki ; nie bd ich odejmowa od niej.

16. A woysz w t skrzyni wiade-
ctwo, które dam.

17. Uczynisz * te ubagalni ze zota
czystego; pótrzecia okcia bdzie du-
go jej, a pótora okcia szeroko jej.

'f 2 Moj. 26.34. r.o7,6.

18. I uczynisz dwa Cheruby zote;

z cignionego zota uczynisz je na obu

kocach ubagalni.

19. A uczynisz Cheruba jednego na

jednym kocu, a Cheruba drugiego na

drugim kocu ; na ubagalni uczynicie

Cheruby na obu kocach jej.

20. A bd mie Cherubowie ski-zy-

da rozcignione z wierzchu, zakrywajc
ski-zydami swemi ubagalni; a twarze

ichbd obrócone jednego ku drugiemu
;

ku ubagalni bd twarze Cherubów.

21. I woysz ubagalni na wierzch

ski'zyni, a do ski*zyni woysz wiadectwo,
które dam.

22. Tam si z tob schodzi bd. i

z tob * rozmawia z ubagalni. z porodku
dwu Cherubów, którzybd nad skrzyni
wiadectwa, o wszystkiem, co rozka
synom Izraelskim. =^4Moj.7,89.

23. Uczynisz te * stó z drzewa sy-

tym : dwa okcie bdzie dugo jego, a

okie szeroko jego, a pótora okcia
wysoko jego. *2Moj.37.io.

24. I powleczesz go zotem czystem,

a uczynisz mu koron zot w okoo.
25. Uczynisz te w okoo niego listw

w szerz na cztery palce, i koron zot
w okoo listwy.

26. Take uczynisz do niego cztery

kolce zote, i przybijesz kolce na czterech

rogach, które s u czterech nóg jego.

27. Pod t listw bd kolce, przez

które przewlok drki do noszenia stou.

28. A uczynisz te drki z drzewa sy-

tym, i powleczesz je zotem, i bdzie na
nich stó noszony.

29. Sprawisz te misy jego, i przy-

stawki jego, i czasze jego, i kubki jego

do nalewania ofiar mokrych; ze zota
szczerego porobisz je.

30. 1ka bdziesz na ten stó chleby

pokadne przed twarz moje ustawicznie.

31. Urobisz te * wiecznik ze zota
szczerego, z cignionego zota bdzie
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wiecznik ton ; supiec jego, prty jego,

czaszki jego, gaki jego, i kwiaty jego,

z tego bd. 2M0j.37.17.

32. A sze prtów wychodzi ])-

dzie ze stron jego: trzy prty wiecznika
2e strony jego jednj, a trzy prty wie-
cznika ze strony jego drugiej.

33. Trzy czaszki na ksztat orzecha
migdaowego na prcie jednym, take
gaka i kwiat; i trzy czaszki na ksztat
orzecha migdaowego na prcie drugim,
take gaka i kwiat ; tak bdzie na wszyst-

kich szeciu prtach, wychodzcych ze

wiecznika.

34. Ale na wieczniku bd cztery

czaszki na ksztat orzecha migdaowego,
gaki jego, i kwiaty jego.

35. I bdzie gaka pod dwiema pr-
tami z niego, take gaka pod drugiemi
dwiema prtami jego, i za gaka pod
innemi dwiema prtami jego: tak bdzie
pod szeci prtów z wiecznika wycho-
dzcych.

36. Gaki ich, i prty ich z niegobd
;

to wszystko caokowane z szczerego zota
bdzie.

37. Uczynisz te siedm lamp jego, i

zawiecisz lampy jego, aby wieciy po
stronach jego.

38. Noyczki te jego, i kaganki jego

ze zota szczerego.

39. Z talentu zota szczerego uczynisz

go, i wszystko naczynie jego.

40. Patrzaje, aby uczyni wszystko
wedug * podobiestwa tego, któreó uka-
zano na górze. =^Dzie.7,M. yd.8,5.

EODZIA XXVI.
I. Budowanie przybytku Paskiego , opona i zasona

w nim 1—35. II. Take i dmga zasona przede drzwia-
mi przybytku 36. 37.

Xrzybytek* te uczynisz Z dziesiciu opon,

które bd z biaego jedwabiu krconego,
z hijacyntu, i z szaratu, i z karmazynu
dwa ki*o farbowanego , i Cherubiny ro-

bot haftarsk uczynisz. *2Moj.36,8.

2. Dugo opony jednej om a dwa-
dziecia okci, a szeroko opony jednej

cztery okcie: pod jedn miar bd
wszystkie opony.

3. Pi oponbd spinane, jedna z dru-

g; take drugie pi opon bd spinane,

jedna z drug.
4. 1 naczynisz ptlic hijacyntowych na

la-ju opony jednej, gdzie si kraje spi-

na maj ; take uczynisz na krajach opo-

ny drugiej, gdzie si ki-aje spina maj.

5. Pidziesit ptlic uczynisz na opo-

nie jednj, a pidziesit ptlic uczynisz

po kraju opony, któremi si spina ma
z drug; ptlica jedna przeciw drugiej

bdzie.

6. Uczynisz t pidziesit haczyków
zotych, a spoisz opon jedne z drug
temi haczykami ; i tak bdzie przybytek
jeden.

7. Urobisz t opony * z sierci kozij
na namiot ku zakrywaniu przybytku
z wierzchu; jedenacie takich opon
urobisz. *2Moj.36,i4.

8. Dugo opony jednj trzydzieci

okci, a szeroko opony jednej cztery

okcie; jedna miara bdzie tych jedena-
stu opon.

9. I zepnieszpi opon osobno, a sze
opon osobno; we dwoje zoysz opon
szóst na przodku namiotu.

10. Uczynisz te pidziesit ptlic po
kraju jednej opony, na kocu, gdzie si
ma spina, i pidziesit ptlic po ki"aju

opony ku spinaniu drugiemu.

11. Uczynisz te haczyków miedzia-

nych pidziesit, i zawiedziesz haczyki

w ptUce, i spoisz namiot, aby by jeden.

12. A co za zbywa opon namiotowych,
to jest pó opony zbywajcej, zawieszono

bdzie w tyle przybytku.

13. A okie z jednej, i okie z dru-

giej strony, który zbywa z dugoci opon
namiotu, bdzie wisia po stronach przy-

bytku, tam i sam, eby go okiywal.

14. Uczynisz te przykiycie * na na-

miot z skór baranich czerwono farbowa-

nych, i przykrycie z skór borsukowych
na wierzch. *2Moj.36,i9.

15. Naczynisz te do przybytku desek

z * drzewa sytym prosto stojcych.
*-2Moj.36,20.

16. Dziesi okci dugo deski, a

pótora okcia szeroko deski jednej.

17. Dwa czopy deska jedna mie b-
dzie, na ksztat stopniów wschodowych
sporzdzone, jeden przeciw drugiemu;
tak uczynisz u wszystkich desek przy-

bytku.

18. Uczynisz te deski do przybytku,

dwadziecia desek ku stronie poudnio-
wej, ku wiatrowi poudniowemu.

19. Czterdzieciza podstawków urobisz

srebrnych pod tych dwadziecia desek
;

dwa podstawki pod jedne desk do dwu
czopów jej, take dwa podstawki do deski

drugiej do dwu czopów jej.
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20. Na drugim za boku przybytku ku

stronie pónocnej, dwadziecia desek.

21. A czterdzieci podstawków ich sre-

brnych; dwa podstawki pod jedne desk,

i dwa podstawki pod drug desk.

22. Ale na stronie przybytku ku za-

chodowi uczynisz sze desek.

23. A dwie deski uczynisz w kciech

przybytku w obudwu stronach.

24. Które bd spojone od spodku,

take spou spojone bd z wierzchu do

jednego kolca; tak bdzie przy tych obu,

które we dwu kciech bd.
25. A tak bdzie om desek, a podstaw-

ki ich srebrne; szesnacie podstawków,

dwa podstawki pod desk jedn, a dwa
podstawki pod desk drug.

26. Uczynisz te drgi z drzewa sy-

tym; pi ich bdzie do desek jednej

strony przybytku.
27!^ Pi take drgów do desek przy-

bytku na drug stron ;
pi te drgów

do desek przybytku przestawajcyeh do

obu wgów na zachód soca.
28. Ale drg poredni w porodku

desek przewleczony bdzie od jednego

koca do drugiego.

29. One te deski powleczesz zotem,
a poczynisz do nich kolce zote, przez

które maj by przewleczone drgi; po-

wleczesz te i drgi zotem.
30. Wystawisz tedy przybytek na ten

ksztat, * który ukazano na górze.
=*=2Moj.25.9. yd.8.5.

31. Uczynisz te zason * z hijacyntu,

i z szaratu, i z karmazynu dwa kro far-

bowanego, i z bia-ego jedwabiu ki'eco-

nego ; robot haftarsk uczynisz j z Che-
rubiny.

'

*2Moj.36,35.

32. 1 zawiesiszj na czterech supach
z drzewa sytym powleczonych zotem,
(których te haki zote) na czterech pod-
stawkach si*ebrnych.

33. A zawiesisz zason na haczykach,
i wniesiesz za zason skrzyni wiade-
ctwa, a dzieli wam bdzie ta zasona
witnic od witnicy najwitszej.

34. Pooysz te ubagalni na skrzyni

wiadectwa w witnicy najwitszej.

35. A postawisz stó przed zason, a

wiecznik przeciw stoowi przy stronie

przybytku na poudnie, a stó postawisz
przy stronie pónocnej.

II. 36. Uczynisz te zason * do drzwi
przybytku z hijacyntu. i z szaratu, i

z karmazynu dwa kro farbowanego, i

z jedwabiu bia'ego krconego, robot
haftarsk. -2Moj.36,37.

37. A uczynisz do tej zasony pi
supów z drzewa sytym, które powleczesz

zotem; haki ich bd zote, a ulejesz do

nich pi podstawków miedzianych.

ROZDZIA XXVn.
I. o cedroTiryra oHarzu 1—8. II. O sieni przybytku

9—19. in. Take o oleju do wiecenia, rozkazanie 20. 21.

U czynisz te otarz ^ z di*zewa sytym
na pi okci w du. a na pi okci

w szerz ; czworograniasty bdzie otarz,

a na trzy okcie w zwy. *2Moj.38,i.

2. I poczynisz mu rogi na czterech

wgach jego ; z niego bd rogi jego, i

obijesz je miedzi.

3. Poczynisz te do niego kotiy dla

zsypowania popiou; i miotiyjego, i mie-

dnice jego. i wideki jego, i opaty jego,

wszystkie naczynia jego uczynisz z miedzi.

4. Uczynisz t do niego krat, na

ksztat sieci, miedzian; a uczynisz u tej

ki-aty cztery kolce miedziane na czterech

rogach jej.

5. 1 woyszj w okrg otarza na dó,

a bdzie ta ki-ata a do poowy otarza.

6. Porobisz te drki do otarza, di-ki

z drzewa sytym, a obijesz je miedzi.

7. Które drki przewleczone bd
przez kolce ; a bd te drki na obudwu
stronach otarza, gdy go nosi bd.

8. Aby by czczy wewntrz, uczynisz

go * z desek; jako ukazano na górze,

tak go uczyni. =^2Moj.38,7.

II. 9. Uczynisz te sie przybytku na

poudnie ku prawej stronie; opony tej

sieni * bd z biaego jedwabiu krco-
nego; na sto okci w du bdzie strona

jedna. -2Moj.38,9.

10. Supów te do nich dwadziecia,

a podstawków do nich dwadziecia mie-

dzianych
;
gówki na supach, i okrcenia

ich bd srebrne.

11. Na tene ksztat na stronie pónoc-
nej wzdu opony bd. sto okci w du ;

supów te do nich dwadziecia, a pod-

stawków do nich dwadziecia miedzia-

nych; gówki na supiech i oki*cenia ich

srebrne.

12. A szeroko sieni od strony zacho-

dniej bdzie miaa opony na pidziesit
okci; supów ich dziesi, i podstawków
ich dziesi.

13. iSzeroko za sieni na przedniej
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stronie, na wschód soca, pidziesit
okci.

14. Pitnacie tó okci opon na jodn
stron; supów ich trzy i podstawków
ich trzy.

15. Na drugiej za stronie opon pi-
tnacie okci : supów ich trzy i podstaw-
ków icli trzy.

IG. A do bramy sieni zasona na dwa-
dziecia okci z hijacyntu, i z szaratu, i

z karniazynu dwa kro farbowanego, i

zjedwabiu biaego krconego robot haf-

tarsk; supów jej cztery, i podstawków

jj cztery.

17. Wszystkie supy sieni w okoo oto-

czonebd srebrem
;
gówki ich srebrne,

a podstawia ich miedziane.

18. Dugo sieni na sto okci, a sze-

roko na pidziesit, wszdzie jedno-

stajna; a wysoko na pi okci, z bia-

egojedwabiu krconego, a podstawkijj
miedziane.

19. Wszystkie naczynia przybytku do

wszelakiej usugi jego, i wszystkie koki
jego, i wszystkie koki sieni, miedziane

bd.
III. 20. A ty rozkaesz * synom Izra-

elskim, aby przynieli do ciebie oliwy

z oliwnego drzewa czystej, wytoczonej,

do wiecenia, aby lampy zawsze go-

rzay.
*

* 3 Moj. 24,2.

21. W przybytku zgi'omadzenia przed

zason, która zakrywa skrzyni wia-
dectwa, stawia je bdzie Aaron i syno-

wie jego od wieczora a do poranku przed

Panem. Ta ustawa bdzie wieczna w po-

tomstwie ich midzy synami Izraelskimi.

KODZIA XXVm.
I. Szaty i ozdota najwyszego kapana Aarona 1—39.

n. Take i synów jego 40—43.

A. ty wemij do siebie Aarona , brata

twego, i syny jego z nim, z porodku
synów Izraelskich, aby mi urzd kapa-
ski odprawowali, Aaron, Nadab i Abiu,

Eleazar, i Itamar, synowie Aaronowi.

2. A sprawisz szaty wite Aaronowi,

bratu twemu, na cze i na ozdob.

3. Ty si te rozmówisz z kadym
umiejtnym rzemielnikiem, któregom

napeni Duchem mdroci, aby urobili

szaty Aaronowi na powicenie jego, aby

mi urzd kapaski odprawowa.
4. A teó s szaty, które urobi : Na-

piernik, i naramiennik, i paszcz, i su-

knia haftowana, czapka i pas. I urobi

te szaty wito Aaronowi bratu twemu
i synom jego, aby mi kapaski urzd
sprawowali.

5. I na])ior zota, i hijacyntu, i szar-

atu, i karmazynu dwa kro farbowanego,
i jedwal)iu biaego.

6. 1 uczyni naramiennik * ze zota,
i z hijacyntu, i z szaratu, z karmazynu
dwa kro farbowanego, i z jedwabiu bia-

ego krconego, robot haftarsk.
* 2 Moj. 39,2.

7. Dwa zwierzchne kraje zszyte mie
bdzie na dwu kocach swych, a tak

spou spite bd.
8. A przepasanie naramiennika tego,

które na nim bdzie, podobne bdzie ro-

bocie jego; bdzie take ze zota, z hija-

cyntu , i z szaratu , i z karmazynu dwa
kro farbowanego, i z jedwabiu biaego
krconego.

9. 1 wemiesz dwa kamienie onychiny,

i wyryjesz na nich imiona synów Izra-

elskich
;

10. Sze imion ich na jednym kamie-
niu, a imion sze drugich na drugim
kamieniu, wedug narodzenia ich.

11. Kobot snycerzów, którzy kamie-
nie rzeza, wyryjesz na obu kamieniach
imiona synów Izraelskich, i osadzisz je

we zote osadzenia.

12. I pooysz te obadwa kamienie na
wierzchnich krajach naramiennika, ka-

mienie pamitki dla synów Izraelskich ;

i nosi bdzie Aaron imiona ich przed

Panem na obu ramionach swych na pa-

mitk.
13. Uczynisz te haczyki zote.

14. Dwa te acuszki ze zota szcze-

rego jednostajne; uczynisz je robot
plecion, i zawiesisz te acuszki plecione

na haczykach.

15. Uczynisz te napiernik * sdu ro-

bot haftarsk, wedug roboty naramien-

nika urobisz go ; ze zota, z hijacyntu, i

z szaratu, i z karmazynu dwa ki'O far-

bowanego, i z biaiego jedwabiu krco-
nego uczynisz go.

*2Moj.39.8.

16. Czworogranisty bdzie i dwoisty,

na pidzi dugo jego, i na pidzi sze-

roko jego.

17. I nasadzisz wen peno kamienia,

cztery rzdy kamienia, tym porzdkiem :

sardyju*sz, topazyjusz i szmaragdw pierw-

szym rzdzie
;

18. W drugim zasi rzdzie: karbun-

ku, safir, i jaspis.

AmA^
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19. A w trzecim rzdzie: linkuiyjusz,

chates i ametyst.

20. A w czwartym rzdzie : chryzolit

nychin i beiy; te bd wsadzone

r zoto w rzdziech swoich.

21. A tych kamieni z imionami sy-

6w Izraelskich bdzie dwanacie we-

ug imion ich; tak jako rzeza pieczci,

ady wedug imienia swego bd, dla

wunastu pokole.

22. Uczynisz te do napiernika a-
uszki jednostajne robot plecion ze

ota szczerego.

23. Uczynisz te do napiernika dwa
:olce zote, i przyprawisz te dwa kolce

lO obu krajów napiernika.

24. 1 przewleczesz dwa acuszki zote

rzez oba kolce u krajów napiernika.

25. Drugie zasi dwa koce dwu a-
luszków zawleczesz na dwa haczyki,

przyprawisz do wierzchnich krajów

laramiennika na przodku.

26. Uczynisz te dwa kolce zote, które

)rzyprawisz do dwu koców napiernika

la kraju jego, który jest od naramiennika

;e spodku.

27. Do tego uczynisz dwa drugie kol-

;e zote, które przyprawisz na dwie stro-

ly naramiennika ze spodku na przeciwko

jpojeniu jego, z wierzchu nad przepasa-

liem naramiennika.

28. Tak zwi napiernik ten kolce

ego z kolcami naramiennika sznurem
lijacyntowym, aby by nad przepasaniem
laramiennika, eby nie odewstawa na-

ernik od naramiennika.

29. I bdzie nosi Aaron imiona sy-

lów Izraelskich na napierniku sdu , na
)iersiach swych, gdy bdzie wchodzi do

witnicy, na pamitk ustawiczn przed

Panem.

30. Pooysz te na napierniku sdu
[Trim i Tummim, które bd na pier-

siach Aaronowych, gdy wchodzi bdzie
3rzed Pana ; i poniesie Aaron sd synów
izraelskich na piersiach przed Panem
istawicznie.

31. Uczynisz te paszcz * pod nara-
niennik, wszystek z hijacyntu.

*2Moj.39,22.

32. A na wierzchu w poród jego b-
Izie rozpór, który rozpór obwiedziesz
^ram plecion w pancerzowy wzór, aby
5i nie rozdziera.

33. Uczynisz te na podokii jego jab-
ka granatowe z hijacyntu, i z szaratu,

i z karmazynu dwa kro farbowanego na
podoku jego w okoo, a dzwonki z^ote

midzy niemi w okoo.
34. Dzwonek zoty a jabko gi'anato-

we; i za dzwonek z^oty i jabko gi"ana-

towe u podoka paszcza w okoo.
35. A bdzie to mia na sobie Aaron

przy posugowaniu , aby syszany by
dwik jego, gdy bdzie wchodzi do

witnicy przed Pana, i gdy za wycho-
dzi bdzie, eby nie umar.

36. Uczynisz te blach * ze zota
szczerego, a wyryjesz na niej robot tych,

co pieczci rzeza : wito Panu.
* 2 Moj. 39. 30.

37. T przywiesz do sznuruhijacyn-

towego, i bdzie na czapce ; na przodku

na czapce bdzie.

38. A ta bdzie nad czoem Aarono-
wem, aby nosi Aaron nieprawo powi-
conych rzeczy, któreby powicali syno-

wie Izraelscy przy wszystkich darach

powiconych rzeczy swych ; a bdzie nad
czoem jego ustawicznie, aby im zjedna
ask u Pana.

39. Sprawisz te szat " z biaego je-

dwabiu dzian; take uczynisz czapk
z jedwabiu biaego, pas te uczynisz ro-

bot haftarsk. -^2Moj.39.27.

II. 40. Synom take Aaronowym poczy-

nisz szaty; i poczynisz im pasy. i czapki

im poczynisz na cze i na ozdob.
41. A ubierzesz w nie Aarona, brata

twego, i syny jego z nim; i pomaesz je,

a napenisz rce ich, i powicisz je, aby
mi urzd kapaski sprawowali.

42. Urobisz im te ubiory lniane, dla

zakrycia nagoci ciaa; od biódr a do

udów bd.
43. A bd na Aaronie i na synach

jego. gdy wchodzi bd do namiotu
zgi'omadzeiiia, albo gdy bd przystpo-

wa do otarza, aby suyli w witnicy,
eby niosc nieprawo, nie pomarli.

Ustawa to wieczna bdzie Jemu, i nasie-

niu jego po nim,

KODZIA XXIX.
I. Porzdek wicenia Aarona i inszych kapanów

1—35. II. Take ofiary, które si przy ich wiceniu
odprawowaly 36—44. Ul. 1 obietnica o przytomnoci
Paskiej w przybytku 45. 46.

lo te uczynisz im na powicenie ich,

aby mi odprawowali urzd kapaski:
Wemij cielca * jednego modego, i dwu
baranów zupenych; -3Moj.9,2.

2. I chleby przane, i placki przane
6
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z oliw zaczynione, i koaozo przano,

naniazano oliw; z przodnij mki psze-

nicznej naczynisz ich.

3. A woywszy to w jeden kosz, ofia-

rowa je b(>(lziesz w tyme koszu, z ciel-

cem, i z dwiema l)arany.

4. A Aaronowi i synom jego przyst-

pi kaesz do drzwi namiotu zgromadze-

nia, i omyjesz je wod.
5. A wziwszy szaty, obleczesz Aaro-

naw sukni, i w paszcz pod naramiennik,

i w naramiennik, i w napiernik, i opa-

szesz go pasem naramiennika
;

6. I woysz czapk na gow jego,

a wstawisz koron witoci na czapk,

7. Na ostatek wemiesz olejek * po-

mazywania, i wylejesz na gow jego,

a pomaesz go.
^2Moj.3o,3o.

8. Potem synom jego przystpi ka-

esz, a obleczesz je w szaty;

9. I opaszesz je pasem, Aarona i syny

jego, a woysz na nie czapki, i bd
mieli kapastwo ustaw wieczn; po-

wicisz te rce Aaronowe, i rce synów
jego.

10. Przywiedziesz * te cielca przed

namiot zgromadzenia, iwoy Aaron i sy-

nowie jego rce swoje na gow cielca.
*3Moj.l,3.

11. I zabijesz cielca przed Panem,
11 drzwi namiotu zgromadzenia.

12. A wziwszy krwi z cielca pomaesz
na rogach otarza palcem swym, a osta-

tek krwi wylejesz ku spodku otarza.

13. Wemiesz * te wszystk tusto
okrywajc wntrze, i odzieczk z wtro-
by, i dwie nerki z tustoci ich, a zapa-

lisz to na otarzu. -3Moj.3,3.

14. A miso cielca, i skór jego, i gnój

jego, spalisz ogniem za obozem; bo to

jest ofiara za grzech.

15. Barana take jednego wemiesz,
na którego gow Aaron i synowie jego

wo rce swoje.

16. 1 zabijesz barana tego, a wziwszy
krwi jego, pokropisz wierzch otarza

w okoo.

17. A barana zrbiesz na sztuki, i opó-
czesz trzewa jego i nogi jego, i woysz
je na sztuki z niego i na gow jego.

18. I zapalisz tego caego barana na

otarzu; caopalenie to jest Panu, woni
przyjemn, ofiar ognist jest Panu.

19. Zatem wemiesz barana drugiego,

a woy * Aaron i synowie jego rce swo-

je na gow barana. *3Moj.8,22.

20. A zal)iwszy onego barana wemiesz
ze krwi jego ,

i pomaesz koniec ucha
Aaronowego, i koce ucha prawego sy-

nów jego, i wielkie palce rki ich prawj,
take wielkie palce nogi ich prawj,
a wylejesz t krew na otarz w okoo.

21. Wziwszy za ze krwi, * która na
otarzu, take z olejku pomazowania, po-

kropisz Aarona, i szaty jego, i syny jego,

i szaty synów jego z nim; i bdzie po-

wicony on i szaty jego, i synowie jego,

i szaty synów jego z nim. 3Moj.8,3o.

22. Potem wemiesz z barana ój, i

ogon, i tusto, która okrywa wntrze,
i odzieczk wtroby, i dwie nerki, i ój,
który jest na nich, i opatk praw, al-

bowiem jest * baran powicenia;
* 3 Moj.8,25.

23. I bochen chleba jeden, i koacz
chleba z oliw jeden, i placek jeden z ko-

sza przaników, który * jest przed Panem.
* 2 Moj. 8,26.

24. A pooysz to wszystko na rce
Aaronowe, i na rce synów jego, i obra-

ca to bdziesz tam i sam za ofiar obra-

cania przed Panem;

25. A wziwszy to z rku ich, zapalisz

na otarzu na caopalenie, na wonno
wdziczn przed Panem ; ofiara ognista

jest Panu.

26. Wemiesz * te piersi z barana po-

wicenia, które nale Aaronowi, i obra-

ca je bdziesz tam i sam za ofiar

obracania przed Panem, a to bdzie dzia
twój.

' *

3

Moj.8,29.

27. Powicisz te piersi obracania i o-
patk podnoszenia, któr obracano, i któ-

r podnoszono, z barana powicenia dla

Aarona, i dla synów jego.

28. A to bdzie ^ Aaronowi i synom
jego ustaw wieczn od synów Izrael-

skich, gdy ofiara podnoszenia jest: i ofia-

ra podnoszenia bdzie od synów Izrael-

skich z ofiar ich spokojnych, ofiara .pod-

noszenia ich bdzie Panu.
*

3

Moj. 7,34. r.lO,U.

29. A szaty * wite, które s Aarono-

we, zostan synom jego po nim, aby po-

mazowani byli w nich, a byy powica-
ne w nich rce ich.

*4Moj.2o,26.

30. Siedm dni bdzie w nich chodzi,

kapan, 'który bdzie na jego miejscu

z synów jego, który wchodzi bdzie do

namiotu zgromadzenia,aby suywwi-
tnicy.

31. Barana te powiecenia wemiesz,
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i uwai-zysz miso jego na miejscu wi-
tem.

32. I je bd Aaron i synowie jego

miso onega barana, i chleb . który jest

w koszu, u drzwi namiotu zgromadzenia.

33. Bd to je ci. za które si oczysz-

czenie stao, ku powiceniu rk ich,

aby powiceni byli; obcy za nie bdzie

jad z tego. bo wita rzecz jest.

34. A zbyohby co misa powicenia,

i chleba a do poranku, spalisz ostatki

ogniem ; nie bd tego je, bo \vita

rzecz jest.

35. Tak tedy uczynisz Aaronowi, i sy-

nom jego. wedug wszystkiego, com ci

przykaza: przez siedm dni powica
bdziesz rce ich.

n. 36. Cielca te na grzech ofiarowa

bdziesz na kady dzie na oczyszczenie.

i oczycisz otarz, czynic oczyszczenie na

nim. i pomaesz go ku powiceniu jego.

37. Siedm dni bdziesz oczyszcza o-
tarz, i powicisz go. i bdzie ten otarz

najwitszy; cókolwiek * si dotknie o-
tarza, powicono bdzie. *Mat.23,i9.

38. A to jest, co ofiarowa bdziesz na
otarzu: dwa * baranki roczne, dwa na
kady dzie ustawicznie. *4Moj.28,3.

39. Baranka jednego ofiarowa b-
dziesz rano. a baranka drugiego ofiaro-

wa bdziesz midzy dwoma wieczo-

rami.

40. Take dziesit cz efy mki
pszennej, zmieszanej z oliw wytoczon,
któreiby bvl'o czwarta cze hyn. a do

ofiary mokrej czwarta cz hyn wina
do jednego baranka.

41. Take baranka drugiego ofiarowa
bdziesz midzy dwoma wieczorami : we-
dug obrzdu ofiary porannej i wedug
ofiary moki*ej jej, tak przy niej uczynisz

na woni przyjemn, i ofiar zapalon
Panu.

42. Caopalenie to ustawicznie bdzie
w narodziech waszych u drzwi namiotu
zgromadzenia przed Panem, gdzie ^ si
z wami schodzi bd. abym tam z tob
rozmawia. *3Moj.i,5. 4Moj.i2.5.

43. Tam si te schodzi bd z sy-

nami Izraelskimi, i bdzie miejsce to

chwa moj.

44. Bo powic namiot zgromadze-
nia, i otarz, i Aarona, i syny jego po-
wic, aby mi urzd kapaski sprawo-
wali.

III. 45. I bd mieszka w porodku
synów Izraelskich, i bd im za Boga.

46. A poznaj , em Ja Pan Bóg ich.

którym je wywiód z ziemi Egipskiej,

abym mieszka w porodku ich. Ja Pan
Bóg ich.

ROZDZIA XXX.
I. Otarz do kadzenia 1—5. II. I miejsce jego 6—10.

in. Podatek z okupu svnow Izraelskich 11—17. IW. Wan-
na miedziana 18—21. V. Olejek do pomazywania 22. 23.

YI. Kadzenie wite, i sposób tego 34—38.

Uczynisz te otarz ' dla kadzenia:

z drzewa sytym uczynisz go. ''jj^ioj -37,25.

2. Na okie w du. i na okie w szerz,

czworogranisty bdzie, a na dwa okcie

w zwy: z niego wychodzi bd rogi

jego.
^

3. A powleczesz go szczerem zotem,
wierzch jego i ciany jego w okoo, i ro-

gi jego. Uczynisz te koron zot okoo
niego.

4. I dwa kolce zote uczynisz te pod

koron we dwu ktach jego. po obu stro-

nach jego. a przez nie przewleczesz dr-
ki, aby noszony by na nich.

5. A uczynisz drki one z drzewa sy-

tym, i powleczesz je zotem.
I II. 6. I postawisz go przed zason, za

I

któr jest ski-zynia wiadectwa przed
' ubagalni. która jest nad wiadectwem.

,

gdzie si z tob schodzi bd.
7. A bdzie kadzi na nim Aaron ka-

! dzeniem z wonnych rzeczy na kady po-

\

ranek : przygotowawszy lampy, Ijdzie

^ kadzi'.

I

8. Take gdy rozpali Aaron lampy
I
midzy dwoma wieczorami, kadzi b-

' dzie kadzeniem ustawicznem przed Pa-

I

nem w narodziech waszych.

I

9. Nie woycie na kadzida obcego,

ani caopalenia, ani ofiary suchej: ani

i

ofiary moki-ej ofiarowa Ijdziecie na nim.

10. Tylko ^ wykona oczyszczenie Aaron

j
nad rogami jego raz w rok: przez krew

I

ofiary za grzech, w dzie oczyszczenia, raz

w rok oczyszczenie odprawi na nim w na-

rodziech waszych: bo to rzecz najwit-
sza Panu.

'

''3Moj.l6.34.yd.9.7.

in. 11. Zatem rzek Pan do Mojesza,
mówic :

12. Gdy zbierzesz gówn ' summ sy-

nów Izraelskich, z tych. którzy maj i
w liczb, da kady okup za dusz sw
Panu. ordv je liczy bdziesz, aby nie

przysza na nie plaga, gdy zliczeni bd.
*-iMoj.l.2.

6*
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13. To dawa bod: kady, który idzie

wliczbc^, da pól sykla wedug sykla wit-
nicy (dwadziecia pioiii(^,dzy * sykiel wa-

y ;) pó sykla bdzie podarek Panu.
3 Moj. 27, 25, 4Moj.3,47. Ezcch.4.''),12.

14. Ktokolwiek idzie w liczb ode dwu-
dziestu lat i wyj , odda podarek Panu.

15. Bogaty nie da wicej, a ubogi nie

da mni^j nad pó sykla, gdy bd dawa
ofiar Panu, dla oczyszczenia dusz swoich.

16. A wybrawszy pienidze oczyszcze-

nia od synów Izraelskich, dasz je na po-

trzeby namiotu zgromadzenia, co bdzie
synom Izraelskim na pamitk przed Pa-
nem, ku oczyszczeniu dusz waszych.

17. Potem rzek Pan do Mojesza,
mówic :

IV. 18. Uczynisz te wann miedzia-

n, i stolec jej miedziany do umywania,
a postawisz j midzy namiotem zgro-

madzenia, i midzy otarzem, i nalejesz

w ni wody.

19. I umywa bd Aaron i synowie

jego z niej rce swoje i nogi swoje.

20. Gdy wchodzi bd do namiotu
zgromadzenia, umywa si bd wod,
aby nie pomarli; take gdyby mieli przy-

stpowa do otarza, aby suyli, i zapa-

lili ofiar ognist Panu.

21. I bd umywali rce swoje i nogi

swoje, aby nie pomarli ; i bdzie im to

ustaw wieczn, jemu i nasieniu jego,

w rodzajach ich. .

V. 22. Ezek jeszcze Pan do Moje-
sza, mówic:

23. Ty te wemij sobie wonnych rze-

czy przednich: Myrry co najczystszej

piset ótów, a cynamonu wonnego, po-

ow tego, to jest, dwiecie i pidziesit
ótów, i tatarskiego ziela dwiecie i pi-
dziesit

;

24. Kasyi te piset ótów wedug
sykla witnicy, i oliwy z drzew oliwnych,

hyn.

25. I uczynisz z tego olejek * poma-
zowania witego, ma najwyborniej-

sz, robot aptekarsk: olejek to poma-
zowania witego bdzie. *3Moj.8,io.

26. I pomaesz nim namiot zgroma-

dzenia, i skrzyni wiadectwa.
27. Take stó i wszystkie naczynia

jego, i wiecznik, i naczynia jego, i o-
tarz, na którym kadz;

28. Otarz te do caopalenia ze wszyst-

kiem naczyniem jego, i wann z stol-

cem jej.

29. A powicisz je, aby najwitsze
byy; cokolwiek si ich dotknie, powi-
cone bdzie.

30. Aarona t, i syny jego pomaesz,
i powicisz je, aby mi sprawowali urzd
kapaski.

31. A synom Izraelskim tak powiesz,

mówic: Olejek pomazywania witego
mnie ])dzie witym w narodziech wa-
szych;

32. Ciao czowiecze nie bdzie nim
mazane, a wedug zoenia jego nie uczy-
nicie temu podobnego : bo wity jest, i

wity wam bdzie.

33.Ktobykolwiek uczynitakowma,
a namazaby ni kogo obcego, wytracony
bdzie z ludu swego.

YI. 34. I rzek Pan do Mojesza:
Wemij sobie rzeczy wonnych, balzamu,
i onychy, i galbanu wonnego, i kadzida
czystego, wszystkiego w równej wadze;

35. A uczynisz z tego kadzenia wonne
robot aptekarsk; to zmieszanie czyste

i wite bdzie.

36. A utukszy to miako, ka b-
dziesz z niego przed wiadectwem w na-

miocie zgromadzenia, gdzie si z tob
schodzi bd; najwitsze to bdzie.

37. Kadzenia te, któreby czyni we-
dug zoenia tego, nie uczynicie sobie

;

to bdzie wit rzecz dla Pana.

38. Ktobykolwiek uczyni co podobne-
go, aby wonia z niego, wytracony b-
dzie z ludu swego.

KODZIA XXXL
I. Ezeraielnicy do urobienia przybytku Duchem Pa-

skim natchnieni 1—12. II. Ka na gwaciciela sabbatu
13—17. m. Dwie tablice Mojeszowi dane 18.

lotem rzek Pan do Mojesza, mówic:
2. Otom * wezwa, z imienia Besaleela,

syna lirowego, syna Churowego' z poko-

lenia Judy. *2Moj.35,30.

3. I napeniem go Duchem Boym,
mdroci, i rozumem, i umiejtnoci
we wszelakiem rzemiele

;

4. Ku dowcipnemu wymylaniu, cokol-

wiek moe by urobione ze zota, i z. sre-

bra, i z miedzi.

5. Do rzezania kamienia na osadzenie,

i na wyrobienie drzewa, ku wystawieniu

kadej roboty.

6. A oto. Ja przydaem mu Acholija-

ba, syna Achysamechowego z pokolenia

Dan; a w serce kadego dowcipnego da-

em mdro, aby zrobili wszystko, com
ci przykaza.
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7. Namiot zgromadzenia, i skrzyni

wiadectwa, i ubagalni, która ma by
aad ni, i wszystkie naczynia namiotu.

8. Stó take i naczynia jego, i wie-

3znik czysty ze wszystkim naczyniem

jego, i otarz do kadzenia.

9.Take otarz do caopalenia ze wszyst-

kióm naczyniem jego, i wann ze stol-

cem jej.

10. Take szaty do suby, i szaty wi-
te Aaronowi kapanowi, i szaty synom
jego ku sprawowaniu kapastwa.

11. I olejek pomazywania, i kadzenie

wonne do witnicy; wedug wszystkiego,

jakom ci rozkaza, uczyni.

12. Potem rzek Pan do Mojesza,
mówic :

II. 13. Ty te powiedz synom Izrael-

skim, mówic: Przecie * sabbatów mo-
ich przestrzega bdziecie; bo ten znak

jest midzy mn i midzy wami w naro-

Iziech waszych, abycie wiedzieli, em
Ja Pan, który was powicam.

*2Moj.20,8. Ezech. 20,12.

14. Przeto przestrzegajcie * sabbatu,

wity bowiem jest wam. Ktoby go
zgwaci, mierci umrze ; bo kady, co-

by we robot odprawowa, wytracona
bdzie dusza jego, z porodku ludu swe-
TO. *2Moj.20,8.

15. Przez sze dni odprawowana b-
Izie robota ; ale w dzie siódmy sabbat
jest, odpoczynienie wite Panu; kady,
ktoby robi robot w dzie sabbatu,
mierci umrze.

16. Przeto bd strzedz synowie Izra-

elscy sabbatu, zachowujc sabbat w na-
:odziech swych ustaw wieczn.

17. Midzy mn i midzy syny Izra-

elskimi znakiem jest wiecznym; bo w sze-

ciu * dniach uczyni Pan niebo i zie-

ni, a dnia siódmego f przesta i odpo-
3ZTn. *lMoj.l,31. 2Moj.20,ll.ilMoj.2,2.

III. 18. I da * Pan Mojeszowi doko-
lawszy mowy z nim na górze Synaj dwie
:ablice wiadectwa, tablice kamienne,
Disane palcem Boym.

*2Moj.32,16. 5Moj.9,ll.

KODZIA XXXII.
I. Bawocliwalstwo przy cielcu ze zota uanem 1—6.

I. Bog si o to gniewa 7—10. m. Mojesz go baga
c OK

^^' ^'^^^'^^'^ bawochwalstwo, obie tablice potuk
;« o," \- Uzbroiwszy Lewity trzy tysice ludu pobi
'^~r^l- VI. Gniew Boy zginieniera swem ubaga
^ucia 32—35.

A. widzc lud
, i omieszkiwa Mojesz

^ej z góry, tedy zebra si lud przeciw

Aaronowi, i mówili do niego: Wsta,
uczy * nam bogi, którzyby szli przed

nami; bo Mojeszowi, mowi temu, któ-

ry nas wywiód z ziemi Egipskiej , nie

wiemy co si stao. *Dzie.7,4o.

2. Tedy im rzek Aaron: Odejmijcie

nausznice zote, które s na uszach on
waszych, synów waszych, i córek wa-
szych, a przyniecie do mnie.

3. 1 poodrywa wszystek lud nausznice

zote, które byy na uszach ich, a przy-

nieli do Aarona.

4. Które gdy odebra z rku ich, wy-
ksztatowa je rylcem * i uczyni z nich

cielca odlewanego. I rzekli : Ci s bogo-

wie twoi, Izraelu, którzy ci wywiedli

z ziemi Egipskiej. *ps:io6,i9.2o.

5. Co ujrzawszy Aaron, zbudowa o-
tarz przed nim; a woajc Aaron mówi:
wito Paskie jutro bdzie.

6. A wstawszy bardzo rano nazajutrz,

ofiarowali caopalenia, i przywiedli ofiary

spokojne; i siad * lud, aby jad i pi,

i wstali gra. *iKor.io,7.

11. 7. Tedy rzek Pan do Mojesza:
Id, zstp; bo si popsowa lud twój,

który wywiód z ziemi Egipskiej.

8. Ustpili prdko * z drogi, którm im
przykaza; uczynili sobie cielca odlewa-

nego, i kaniali si mu , i ofiarowali mu
mówic : Ci s bogowie f twoi, Izraelu,

którzy ci wywiedli z ziemi Egipskiej.
*

5

Moj.9,16. tlKról.12,28.

9. Kzek zasi Pan do Mojesza: Wi-
dziaem lud ten, a oto, * jest lud twar-

dego karku. *2Moj.33,3. 5Moj.9,13.

10. Przeto teraz pu mi, e si roz-

pali popdliwo moja na nie i wygadz
je ; a ciebie uczyni w naród wielki.

III. 11. I modli si Mojesz * Panu
Bogu swemu, a rzek: Przecze o Panie,

rozpala si popdliwo twoja przeciwko

ludowi twemu, który wywiód z ziemi

Egipskiej moc wielk i rk mon ?
*Ps. 104,23.

12. Aprzeczeby Egipczanie rzec mieli,

mówic: Na ich* ze wywiód je, aby je

pobi na górach, i aby je wygadzi
z wierzchu ziemi? Odwi-ó si od gniewu
zapalczywoci twojej, a ulituj si nad
zem ludu twego.

13. Wspomnij na Abrahama, Izaaka,

i Izraela, sugi twoje, * któryme przy-

sig sam przez si i mówie do nich :

Eozmno nasienie wasze jako gwiazdy

niebieskie, i wszystk t ziemi , o któ-
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rejm mówi: Dam j nasieniu waszemu,
i odziedziczaj na wieki. *imoj.i2.7.

r.13,15. r.15,18. r.22,16. r.2G,4. r.28,13. 5Moj.34.4.
Ps. 105,9.

14. I uali si Pan nad zm, które

mówi, e uczyni mia ludowi swemu.
15. A obróciwszy si Mojesz zstpi

z góry, dwie tablice wiadectwa majc
w rku swych, tablice pisane po obu stro-

nach ; i na t^j , i na owej stronie byy
pisane.

IV. 16. A one tablice * robot Bo
byy

;
pismo take pismo Boe byo, wy-

ryte na tablicach. 2Moj.3i,i8. 5Moj.9,io.

17. A usyszawszy Jozue gos ludu

woajcego, rzek do Mojesza: Gos
bitwy w obozie.

18. Który odpowiedzia: Nie jest to

gos zwyciajcych, ani gos porao-
nych; gos piewajcych ja sysz.

19. I stao si, gdy si przybliy do

obozu, e ujrza cielca i tace; a roz-

gniewawszy si bardzo Mojesz porzuci
z rku swoich tablice, i stuk je pod
gór.

20. Wzi te cielca, którego byli uczy-

nili, i spali go w ogniu, i skruszy go a
na proch, a wysypawszy na wod, da
pi synom Izraelskim.

21. I rzek Mojesz do Aarona: Có
ci ten lud uczyni, e wprowadzi na
grzech wielki ?

22. Odpowiedzia- Aaron: Niech sienie

rozpala gniew pana mego ; ty znasz ten

lud, jako do zego skonny jest.

23. Bo mi mówili : Uczy nam bogi,

którzyby szli przed nami, gdy Moje-
szowi, mowi temu, który nas wywiód
z ziemi Egipskiej, nie wiemy, co si stao.

24 I odpowiedziaem im : Kto ma zo-
to, odrywajcie je z siebie. I dali mi, i

wrzuciem je w ogie, i ula si ten cielec.

25. Widzc tedy Mojesz lud obnao-
ny, (bo go by zupi Aaron na zelenie

przed nieprzyjaciómi ich.)

V. 26. Stan Mojesz w bramie obo-

zu, i rzek: Kto Paski, przystp do mnie.

I zebrali si do niego wszyscy synowie

Lewiego.

27. I rzek do nich : Tak mówi Pan,

Bóg Izraelski: Przypasz kady miecz
swój do biodry swojej

;
przychodcie a

wracajcie si od bramy do bramy w obo-

zie, a zabijajcie kady brata swego, ikady
przyjaciela swego,ikady bliniego swego.

28. I uczynili synowie Lewiego we-

dug sowa Mojeszowego; i polego z lu-

du dnia onego okoo trzech tysicymów.
29. Bo by rzek Mojesz : Powicie

rce swoje dzi Panu, kady na synu
swym, i na bratu swym, aby wam dane
byo dzi bogosawiestwo.

30. A gdy byo nazajutrz, mówi Moj-
esz do ludu : Wycie zgrzeszyli grzechem
wielkim; przeto teraz w\stpi do Pana,
aza go ubagam za grzech wasz.

31. Wróciwszy si tedy Mojesz do
Pana, mówi: Prosz, zgrzeszy ten lud

grzechem wielkim; bo sobie uczynili bo-
gi zote.

VII. 32. Teraz tedy, albo odpu grzech
ich, albo jeli nie, wyma mi prosz
z ksig twoich, które napisa^.

33. I rzek Pan do Mojesza: Kto mi
zgrzeszy, tego wyma z ksig moich.

34. A teraz id, prowad ten lud, gdziem
ci rozkaza. Oto, Anio mój pójdzie

przed tob ; ale w dzie nawiedzenia me-
go nawiedz te i na nich ten grzech ich.

35.Skara tedy Pan lud, przeto,e uczy-

nili byli cielca, któregoby uczyni Aaron.

EODZIA XXXm.
I. Pan rozkazuje Mojeszowi ruszy si z ludem,

Anioa mu przyda obiecuje 1—3. II. Izraelczycy poku-
tuj za balwochwalstAvo 4—6. III. Mojesz przybytek
rozbija 7—10. IV. Z Bogiem oblicznie rozmawia 11. 12.

V. Widzie go da, a Bóg mu kae stan na skale,
i z tyhi mu si widzie dopuszcza 13—23.

-totem mówi Pan do Mojesza: Id,
rusz si std, ty i lud, który wywiód
z ziemi Egipskiej, do ziemi, o którm przy-

sig Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi,

mówic :
* Nasieniu twemu dam j.

* 1 Moj. 12, 7. r. 26,4. r.28,13.

2. I pol przed tob * Anioa, i wy-
rzuc Chananejczyka, Amorejczyka, i

Hetejczyka, i Ferezejczyka, Hewejczyka,

i JebuZejCZyka. *2Moj.23:23. 5Moj.7,21. Joz.24,i2.

3. Do ziemi opywajcej mlekiem i

miodem; lecz sam nie pójd tob, gdy-

e jest lud karku * twardego, bym ci
sn nie wytraci w drodze.

*2Moj.32,9. 5Moj.9,13.

II. 4. A usyszawszy lud t rzecz z,
zasmuci si, i nie woy aden ochdó-
stwa swego na si.

5. Albowiem rzek Pan do Mojesza:
Powiedz,synom Izraelskim: Wycie lu-

dem twardego karku; przyjd kiedy na-

ga w poród ciebie, i wygadz ci.

Przeto teraz zó ochdóstwo twoje

z siebie, a bd wiedzia, coóbym uczyni
mia-.

j
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6. I zoyli synowie Izraelscy och-
dóstwo swoje przy górze Horeb.

III. 7. A Mojesz wziwszy namiot,

rozbi go sobie za obozem, opodal od
^ obozu, i nazwa go namiotem zgi'oma-

dzenia. Tedy kady, który chcia o co

pyta Pana, wychodzi do namiotu zgro-

madzenia, który by za obozem.

8. A gdy wychodzi Mojesz do na-

miotu, powstawa wszystek lud, i sta
kady we drzwiach namiotu swego ; i

patrzali za Mojeszem, a wszed do na-

miotu.

9. I bywao to, e gdy wchadza Moj-
esz do namiotu, zstpowa sup oboko-
wy, a stawa u drzwi namiotu, i mawia
Bóg z Mojeszem.

10. A widzc wszystek lud sup obo-
'kowy, stojcy u drzwi namiotu, powsta-

wa wszystek lud i kania si kady
u drzwi namiotu swego.

IV. 11. I mawia Pan do Mojesza
twarz w twarz, jako mawia czowiek do

przyjaciela swego
;
potem wraca si do

obozu, a suga jego Jozue. syn Nunów,
modzieniec, nie odchodzi z porodku
namiotu.

12. Tedy mówi Mojesz do Pana:
Wej, ty mi mówisz : Prowad lud ten,

a ty mi nie oznajmi , kogo polesz ze-

mn? Nad to powiedziae: Znam ci
z imienia , znalaze te ask w oczach
moich.

Y. 13. Teraz tedy, jelim znalaz a-
sk w oczach twoich, uka mi prosz
drog twoje, ebym ci pozna, i ebym
znalaz ask w oczach twoich, a obacz,

e ludem twoim jest naród ten.

14. I odpowiedzia Pan : Oblicze moje
pójdzie przed tob, a dam ci odpoczy-
nienie.

15. 1 rzek Mojesz do niego: Nie pój-

dzieli oblicze twoje z nami, nie wywod
nas std.

16. Albowiem po czeme tu zna b-
dzie, em znalaz ask w oczach twoich,

ja i lud twój ? izali nie po tem. gdy pój-

dziesz z nami? bo tak oddzieleni b-
dziemy, ja i lud twój, od kadego ludu,

który jest na ziemi.

17. 1 rzek Pan do Mojesza: I t rzecz,

o któr mówi, uczyni : bo znalaz a-
sk w oczach moich, i znam ci z imienia.

18. Nad to rzek Mojesz: Uka mi
prosz, chwa twoje.

19. A on odpowiedzia: Ja sprawi,

e przejdzie wszystko dobre moje przed
twarz twoj, i zawoam z imienia : Pan
przed twarz twoj; zmiuj si, * nad
kim si zmiuj ; a zlituj si, nad kim
si zlituj. *Rzym.9,15.

20. 1 rzek: Nie bdziesz móg widzie
oblicza mego ; bo nie ujrzy mi czowiek,
aby yw zosta.

21. I rzek Pan: Oto, miejsce u mnie,
a staniesz na opoce.

22. A gdy przechodzi bdzie chwaa
moja, tedy ci postawi w rozpadlinie

opoki, i zakryj ci doni moj, póki nie

przejd.

23. Potem odejm do moje, i ujrzysz

ty mój ; ale twarz moja nie bdzie wi-

dziana.

EODZIA XXXIY.
I. Dwie tablice znowu uczj-nione 1—6. II. Opisanie

Boga i wasnoci jego 7—9. III. Przymierze Bóg odna-
wia z ludem swym, i pewne im przykazania powtarza
10—27. IV. Mojesz zostawa przez 40 dni na górze 28.
V. Potem wi-aca si z rozjanion twarz 29—32. VI. Za-
siania si, a zakon Paski obwoywa 33—35.

i rzek * Pan do Mojesza: Wyciesz so-

bie dwie tablice kamienne, podobne pierw-
szym, a napisz na tyche tablicach

sowa, którebyy na tablicach pierwszych,
które stuk.'

"

*5Moj.io,i.

2. A bd gotów rano. e wstpisz ju-

tro na gór Synaj, i staniesz przede mn
na wierzchu tej góry.

3. Ale aden niech nie wstpuje z tob,
a nikt te niech nie bdzie widziany po
wszystkiej górze; ani owce, ani woy,
niech si nie pas przeciwko tej górze.

4. Tedy wyciosa Mojesz dwie tablice

kamienne, podobne pierwszym; i wstaw-
szy rano, wstpi na gór Synaj

,
jako

mu rozkaza Pan. wziwszy w rce swe
dwie tablice kamienne.

5. 1 zstpi Pan w oboku, i stan tam
z nim, i * zawoa imieniem Pan.

^2Moj.33,19.

6. Bo przechodzc Pan przed twarz
jego, woa: Pan. Pan, Bóg miosierny
i litociwy, * nie rychy do gniewu, a ob-
j5ty w miosierdziu i w prawdzie ;

*^s.i4ó,8.

II. 7. Zachowywujcy^ miosierdzie nad
tysicami, gadzcy nieprawo i prze-

stpstwo i grzech, nie usprawiedliwiajcy
winnego, nawiedzajc nieprawo ojco-

wsk w synach i w synach synów ich do
trzeciego i do czwartego pokolenia.

=<=2Moj.20,6. 4Moj. 14.18. 5Moj.5.10. Ps.86,13.
Ps.103,8. Ps. 115.8. Joel 2,13.

8. Pospieszywszy si tedy Mojesz
nachyli si ku ziemi i pokoni si,
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9. I rzok: Jolim teraz znalaz ask(j

w oczacli twoicli. Panie, niech idzie proszc^

Pan w porodku nas, lud bowiem ten

twardego karku jest, a odpu nieprawo-

ci nasze, i grzech nasz , a niiój nas za

dziedzictwo.

III. 10. Który odpowiedzia: Oto, Ja
postanowi przymierze

;
przed wszystkim

ludem twoim czyni bd cuda, które nie

byy czynione po wszystkiój ziemi i we
wszystkich narodziech ; i obaczy wszystek

lud, midzy któryme ty, spraw Pa-
sk; bo straszne bdzie to, co Ja uczyni
z tob.

11. Strzee tego, co Ja dzi rozka-

zuj tobie : Oto, Ja wypdz przed obli-

czem twojem Amorejczyka, i Chananej-
czyka, iHetejczyka, i Ferezejczyka, i He-
wejczyka, i Jebuzejczyka.

12. Strzee si, aby sn nie sta-

nowi * przymierza z obywatelami ziemi

onj, do której ty wnijdziesz, eby to

nie byo sidem w porodku ciebie.
*2Moj. 23.32. 5Moj.7,2.

13. Przeto otarze ich zburzycie, ba-
wany ich poamiecie, i gaje ich wicone
wyrbicie.

14. Me bdziesz si kania bogu in-

nemu, przeto e Pan jest, zawisny imi
jego, Bóg zawisny jest

;

15. By sn, uczyniwszy * przymierze

z obywatelami tej ziemi, gdyby oni cu-

dzooyli z bogi swymi, i ofiarowali bo-

gom swym, ciebie nie wezwali, a jadby
z ofiar ich: *2Moj.34,i2.

16. 1 braby z córek ich * ony synom
swym, i cudzooyyby córki ich z bogi

swymi, a przywiodyby syny twoje do

wszeteczestwa z bogi swymi. *iKrói.ii,2.

17. Bogów odlewanych nie czyii sobie.

18. wito przaników zachowywa
bdziesz; przez siedm dni je * bdziesz
przaniki, jakom ci rozkaza, czasu mie-

sica Abib ; albowiem tego miesicaAbib
wyszede z Egiptu. *2Moj.i2,i5. r.23,15.

19. Wszystko, co otwiera * ywot, moje
jest; i wszystko z dobytku twego cokol-

wiek samcem jest, pierworodne i z owiec,

i z woów *

2

Moj. 13,2.12. r.22,29.Ezecli.44,30.

20. Ale pierworodne ol odkupisz

owc; a jeliby go nie odkupi, zaa-
miesz mu szyj. Kadego pierworodnego

z synów twych odkupisz, i nie * uka
si przed twarz moje próni.

*2Moj.l3,2. 5Moj.l6,16.

21. Sze* dni robi bdziesz, a dnia

siódmego odpoczyniesz; czasu orania i

czasu niwa odpoczyni(;sz. '»2Moj.23,i8.

22. wito * Tygodni uczynisz Wi
sobie, w pierwiastki niwa pszenicznego]

i wito zbierania na skoczeniu roku.
2 Moj. 23, 16.

23. Trzy kro * do roku ukae si ka-
dy mczyzna twój przed obliczem Pa-
nujcego Pana, Boga Izraelskiego.

* 2 Moj. 23, 17. 5Moj. 16,16.

24. Albowiem wypdz narody przed
tob, a rozszerz granice twoje; i nie

bdzie poda nikt ziemi twojj
,
gdy

pójdziesz, aby si ukaza przed obliczem
Pana Boga twego trzy kro do roku.

25. Nie bdziesz ofiarowa * przy kwa-
sie krwi ofiary mojj , i nie zostanie nic

do jutra z ofiary obchodu wita przej-

cia. *2Moj.23,18.

26. Pierwiastki * pierwszych urodza-

jów ziemi twej przyniesiesz w dom Pana
Boga twego. Nie bdziesz warzy kol-
cia w mleku matki jego.

*2Moj.23,19. 5Moj.26,2.

27. Zatem rzek Pan do Mojesza:
Napisz sobie te sowa, * bo wedug sów
tych postanowiem z tob przymierze,

i z Izraelem. *5Moj.4,i3.r.9,9.

IV. 28. I by tam z Panem czterdzie-

ci * dni i czterdzieci nocy; chleba nie

jad, i wody nie pi; i napisa Pan na ta-

blicach sowa przymierza, dziesi sów.
* 2 Moj. 24,18. 5 Moj.9,9. 18.

V. 29. I stao si, gdy zstpowa Moj-
esz z góry Synaj , a dwie tablice wia-
dectwa mia w rku Mojesz, gdy zst-

powa z góry, e nie wiedzia Mojesz,
iby si lnia skóra twarzy jego, gdy

Pan mówi z nim.

30. I ujrzeli Aaron, i wszyscy syno-

wie Izraelscy Mojesza, a oto lnia si
skóra twarzy jego , i bali si przystpi
do niego.

31. Ale zawoa na nich Mojesz , i

nawrócili si ku niemu Aaron, i wszystkie

ksita zgromadzenia, i mówi Mojesz
do nich.

32. Potem te przyszli wszyscy syno-

wie Izraelscy, którym przykaza wszyst-

ko, co mówi Pan z nim na górze Synaj.

YI. 33. A póki Mojesz mówi z ni-

mi, * miewa na twarzy swojej zason;
*2Kor.3,7.

34. Alie gdy wchadza Mojesz przed

twarz Pask, aby rozmawia z nim,

odejmowa zason, póki nie wyszed;
a wyszedszy, mówi do synów Izrael-

skich, co mu byo rozkazano.
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35. Widzieli tedy synowie Izraelscy

warz Mojeszow, e" si lnia skóra

warzy Mojeszowej; i kad za Moj-

.esz zason na twarz swoje, póki nie

uszed, aby mówi z nim.

ROZDZIA XXXV.
I. Powtórzenia przykazania o sabbacie 1—3. II. Znie-

ienie podarków na przybytek i potrzeby jego 4^29.

n. Dwu rzemielników przemys okoio budowania [przy-

.ytku 30—35.

Pot^m zebra: Mojesz wszystko zgro-

nadzenie synów Izraelskich, i mówi do

lich: Te s rzeczy, które rozkaza Pan.

ibycie je czynili.

2. Przez sze dni odprawowana b-
Izie robota; ale dzie siódmy bdzie

vam wity, sabbat '^ odpoczynienia Pa-
;kiego; ktoby we robi robot, umrze.

^2 Moj. 20, 9. 10. r.31,15.

3. Nie rozniecicie ognia we wszyst-

dch mieszkaniach waszych w dzie

labbatu.

n. 4. Rzek te Mojesz do wszyst-

desfo zcrromadzenia synów Izraelskich,

uówic: Tac jest rzecz, któr przykaza

Pan, mówic:
5. Zócie od siebie podarek Panu;

kady, kto jest * ochotnego serca, przy-

liesie ten podarek Panu, zoto, i srebro,

mied. *2Moj.25,2.

6. I * hijacynt, i szarat, i karmazyn
lwa ki-o farbowany, i biay jedwab, i

der kozi;
"

" *2Moj.25,4.

7. Skóry te baranie czerwono farbo-

wane *
i skóry borsukowe, i drzewo sy-

jUl'^

" '

'^ 2 Moj. 25,4.

8. 1 oliw do wiecenia, i rzeczy wonne
la olejek pomazywania, i dla kadzenia

yonnego
;

9. Kamienie te onychiny, i kamienie

lo osadzania naramiennika i napiernika.

10. A wszyscy dowcipnego serca mi-
izy wami przyjd, i robi bd, cokol-

wiek rozkaza Pan:
11. Przybytek, namiot jego, i przy-

a-ycie jego, haczyki jego, i deski jego,

Irgijego, supy jego. i podstawki jego;

12. Skrzynie i drki jej, ubagalni.
. opon do zasony;

13. Stó i drki jego, ze wszystkiem
laczyniem jego. i chleby pokadne

;

14. I wiecznik do wiecenia z naczy-
liemjego, i lampy jego, i oliw do wie-
cenia.

15. Otarz take do kadzenia z dr-
kami jego, i olejek pomazywania, i ka-

dzenia wonne, i zason do drzwi przy-

bytku
;

16. Otarz do caopalenia, i krat jego

miedzian, drki jego, i wszystkie na-

czynia jego, wann z stolcem jej
;

17. Opony do sieni, supy jej, i pod-

stawki jej, i zason do drzwi u sieni;

18. Koki do przybytku, i koki do

sieni z sznurami jej.

19. Szaty suebne do usugiwania
w witnicy, szaty wite Aaronowi ka-

panowi, i szaty synom jego, dla sprawo-

wania urzdu kapakiego.
20. Wyszo tedy wszystko zgromadze-

nie synów Izraelskich od oblicznoci Moj-

eszowej.

21. I przyszed kady m; którego

pobudzio serce jego. i kady, w którym

dobrowolny by duch jego, przynieli po-

darek Panu do robienia namiotu zgro-

madzenia, i do wszelkiej potrzeby jego,

i na szaty wite.
22. Przychodzili tedy mowie z nie-

wiastami, kady, kto by ochotnego serca,

przynosili zapony, i nausznice, i piercie-

nie, i manele, i wszelakie naczynia zote,

i ktokolwiek przynosi ofiar zot Panu.

23. Kady te co mia hijacynt, i szar-

at, i karmazyn dwa ki'O farbowany, i

biaiy jedwab, i sier kozi, i skóry bara-

nie czerwono farbowane, i skóry borsu-

kowe, przynosili.

24. Ktokolwiek ofiarowa podarek sre-

bra i miedzi. przynosiU na ofiar Panu;

kady te, co mia drzewo sytym, na

wszelak potrzeb ku usudze przynosili.

25. I wszystkie niewiasty dowcipnego

serca rkami swemi przdy, a przynosiy

co naprzdy. hijacynt, i szarat, karma-

zyn dwa kro farbowany, i biay jedwab.

26. A wszystkie niewiasty, których

pobudzio serce ich umiejtne, przdy
sier kozi.

27. Przeoeni zasi przynosili kamie-

nie onychiny, i kamienie do osadzania

naramiennika i napiernika ;

28. Take rzeczy wonne i oliw do

wiecenia, i na olejek pomazywania i na

wonne kadzenia.

29. Kady ma i niewiasta , w których

ochotne serce byo do ofiarowania, na

kad robot, któr rozkaza Pan czyni
przez Mojesza, przynosili synowie Izra-

elscy ofiar dobrowoln Panu.

III. 30. Zatem rzek Mojesz do synów
Izraelskich : Oto , wezwa ^ Pan z imi-
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nia Besaleela, syna Urowcgo, synaCliuro-

wogo, z pokolenia Jndy
;

*2Moj.ai.2.

31. 1 napeni go Dnchem Boym, m-
droci, roznmem, i umiejtnoci wsze-

lakiego rzemiosa
;

32. I ku dowcipnemu wymylaniu,
cokolwiek moe by urobione ze zota,

i z srebra, i z miedzi
;

33. Do rzezania kamienia ku osadze-

niu, i na wyrobienie drzewa, do czynienia

wszelakiej roboty zmylnej.
34. Da nadto do serca jego, aby uczy

móg inszych, on, i Acholijab, syn Achy-
samechów z pokolenia Dan.

35. Napeni je mdroci serca, aby
robili wszelakie rzemioso ciesielskie, i

haftarskie, i tkackie z hijacyntu, i z szar-

atu, zkarmazynu dwa kro farbowanego,

i z biaego jedwabiu tkack robot, aby
robili kad robot dowcipnie wymy-
lajc.

KODZIA XXXVL
I. Zbieika na budowanie przybytku 1—5. II. Zaka-

zanie , aby wicej nie dawano 6—23. III. Podstawki i

inne przyprawy do przybytku 24—38.

1 edy robi Besaleel, i Acholijab, i kadym dowcipny, którym da Bóg mdro
i rozum, aby umieli urobi kad robot
ku usudze switnicy, wszystko, co rozka-

za Pan.

2. I wezwa Mojesz Besaleela, i

Acholijaba, i kadego ma dowcipnego,

któremu da Pan mdro w serce jego;

kadego te, którego pobudzio serce

jego, aby przystpi do czynienia tej ro-

boty.

3. I wzili od Mojesza wszystkie po-

darki, które byli przynieli synowie Izra-

elscy na robot ku usudze switnicy, aby

j wykonali; ale oni przynaszali do niego

jeszcze dobrowolne dary na kady po-

ranek.

4. Tedy si zeszli wszyscy dowcipni,

którzy robili wszelak robot switnicy,

kady opuciwszy robot swoje, któr
czynili.

5. I rzekli do Mojesza, mówic: Da-
leko wicej lud przynosi, ni poti*zeba

do wyrolDienia tej usugi , któr rozkaza
Pan uczyni.

II. 6. Eozkaza tedy Mojesz, aby ob-

woano w obozie, mówic: Ani m, ani

niewiasta niech wicej nie przynosz
ofiar na robienie switnicy. I zabroniono

ludowi, aby nie nosili.

7. Bo mieli potrzel) dostatek do wszyst-

kij roboty, al)y j wyrobili, i zljywao.

8. I urobili kady dowcipny z rzemie-

lników t * robot: przybytek z dzie-

siciu opon z biaego jedwabiu krconego,
i z hijacyntu, i z szaratu, i z karmazynu
dwa kro farbowanego; z Cherubiny, ro-

bot mistern porobili je .

*2Moj.26,i.

9. Dugo opony jednj dwadziecia
i om okci , a szeroko opony jednj
na cztery okcie

;
pod jedn miar byy

wszystkie opony.

10. I spoi pi opon jedne z drug,
take drugiepi opon spoi jedne z drug.

11. Naczyni te ptlic hijacyntowych
po kraju opony jednej, na kocu, gdzie

si spina maj; take uczyni po kraju

opony drugiej, na kocu, gdzie si spina
maj.

12. Pidziesit ptlic uczyni na opo-

nie jednej, a pidziesit ptlic uczyni
po kraju opony, któremi spojona bya do
drugiej

;
ptlica jedna przeciw drugiej

bya.
13. Uczynit pidziesit haczyków

zotych, a spi opony jedne ku drugiej

haczykami: i tak uczyniony jest przyby-

tek jeden.

14. Urobi te opony * z sierci koziej

na namiot ku zakrywaniu przybytku
z wierzchu, jedenacie opon urobi.

* 2 Moj.26,7.

15. Dugo opony jednej trzydzieci

okci, a cztery okcie szeroko opony
jednej; jedna miara bya tych jedena-

cie opon.

16. I spoi pi opon osobno, a sze
opon osobno.

17. Uczyni te ptlic pidziesit po
kraju jednej opony na kocu, gdzie si
ma spina; i pidziesit ptlic uczyni
po kraju opony drugiej ku spinaniu.

18. Uczyni te haczyków miedzia-

nych pidziesit, do spicia namiotu,

aby by jeden.

19. Nad to uczyni * przykrycie na na-

miot z skór baranich czerwono farbowa-

nych, i przykrycie z skór borsukowych

na wierzch. *2Moj.26,i4.

20. Naczyni te desek * do przybytku

z drzewa sytym stojcych. *2Moj.26,i5.

21. Dziesi okcidugo deski, a pó-
tora okcia szeroko deski jednej.

22. Dwa czopy miaa deska jedna,

spordzone jeden przeciwko drugiemu;

tak uczyniu wszystkich desek przybytku.

M
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23. Zgotowa te i deski do przybytku,

dwadziecia desek ku stronie poudnio-

wej, ku wiatrowi poudniowemu.

ni. 24. 1 czterdzieci podstawków uro-

bi ze srebra pod dwadziecia desek ; dwa
podstawki pod desk jedne do dwu czo-

pów jej. take dwa podstawki pod desk
drug do dwu czopów jej.

25. Take na drugiej stronie przybytku

ku stronie pónocnej ,
uczyni dwadzie-

cia desek ;

26. 1 czterdzieci podstawków ich sre-

brnych: dwa podstawki pod desk jedne,

i dwa podstawki pod desk drug.

27. Lecz na stronie przybytku ku za-

chodowi, uczyni sze desek.

2S. Dwie deski uczyni na wgach po

obu stronach przybytku;

29. A byy spojone od spodku, take
spojone byy od wierzchu do jednego
kolca ; tak uczyni po obu stronach na

dwu wgach.
30. A tak byo om desek, i podstaw-

ków ich srebrnych szesnacie podstaw-

ków, po dwu podstawkach pod kad
desk.

31. Naczyni i drgów z drzewa sy-

tym; pi do desek przybytku na jedne

stron ;

32. Pi take drgów do desek przy-

bytku na drug stron, pi te drgów
do desek przybytku do obu wgów , na
zachód.

33. A uczyni te drg poredni, aby
przechodzi przez porodek desek od
koca do koca.

34. A deski one powlók zotem, i kolce

do nich porobi ze zota, aby w nich drgi
byy. i powlók drgi zotem.

35. Uczyni za zason * z hijacyntu.

i z szaratu, i z karmazynu dwa kro far-

bowanego, i z biaego jedwabiu krcone-
go ; robot mistern uczyni to z Cheru-
biny.

' '

-2 Moj. 26.31.

36. A do niej nagotowa cztery supy
z (U-zewa sytym, i powlók je zoteni.
haki te ich byy zote, i ula do nich
cztery podstawki srebrne.

37. Uczyni te zason * do drzwi na-
miotu z hijacyntu. i z szaratu, i z karma-
zynu dwa kro farbowanego, i z biaego
jedwabiu ki-conego. robot haftarsk.

^2 Moj. 26,36.

38. A supów do niej pi z haczyka-
mi ich. i powlók wierzchy ich i przepa-

sania ich z^otem, a podstawków ich byo
pi miedzianych.

ROZDZIA XXXVII.
I. Urobienie skrzyni i ubagalni na ni 1—9. II.. Stó

take cedrowy do chlebów przanych 10—16. m. wie-
cznik 17—24. lY. Otarz do kadzenia, take olejek,
i kadzenie 25—29.

Uczyni te Besaleel skrzyni ' z drze-

wa sytym, a liya pótrzecia okcia du-
go jej. a pótora okcia szeroko jej.

take pótora okcia wysoko jej.

''2Moj.2.5,10.

2. I powlók j zotem szczerem we-
wntrz, i zewntrz, i uczyni jej koron
zot w okoo.

3. Ula te do niej cztery kolce z-ote

do czterech wgów jej : dwa kolce po

jednej stronie jej , a dwa kolce po dru-

giej stronie jej.

4. Uczyni i drki z drzewa sytym, a

powlók je zotem.
5. I przewlek drki przez kolce po

stronach skrzyni, aby na nich noszona

bya ski'zynia.

6. Uczyni te ubagalni '' ze zota
szczerego, pótrzecia okcia dugo jej,

a pótora okcia szeroko jej.
"2Moj.25,i7.

7. Urobi i dwa Cheruby zote, z ci-
gnionego zota urobi je na obu kocach
ubagalni.

8. Cheruba jednego na jednym kocu,
a Cheruba drugiego na drugim kocu : na
ubagalni uczyni Cheruby na obu ko-
cach jej.

9. Którzy Cherubowie mieli rozci-

gnione ski-zyda. z wierzchu zakrywajc
ski'zydiami swemi ubagalni. a twarzy

ich byy jednego ku drugiemu; ku uba-
galni byy twarzy Cherubów.

II. 10. Przytem sprawi stó " z drze-

wa sytym, dwa okcif dugo jego. i o-
kie szeroko jego, a pótora okcia
wysoko jego. *2Moj.25,23.

11. I powlók go zotem szczerem.

i uczyni mu koron zot w okoo.
12. Uczyni mu t listw na do

w szerz w okoo: uczyni te i koron
zot w okoo onej listwy.

13. I ula do niego cziery kolce zote,

które kolce przyprawi na czterech ro-

gach, u czterech nóg jego.

14. Na przeciwko onej listwie byy
kolce, w które zawaczano drki do no-

szenia stou.

15. Porold i drki z di'zewa sytym,
i powlók je zotem do noszenia stou.
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16. Poczyni t^ naczynia do stou
nalocc, misy jogo i przystawki jogo,

i kiil)ki jogo, i czasze do nalewania otiar

mokrych, z szczerego zota.

111. 17. Urobi tó wiecznik * ze zo-
ta szczerego, z cignionego zota uczyni
wiecznik ten; supiec jogo, i pi\>tyjego,

czaszki jogo, giiiki jego, i kwiaty jego
2 tego byy. *2Moj.25,3i.

18. A sze prtów wychodzio po
stronach jego: trzy prty z jednj stro-

ny wiecznika, a trzy prty z drugij
strony wiecznika.

19. Trzy czaszki na ksztat orzecha
migdaowego na prcie jednym, take
gaka i kwiat; i trzy czaszki na ksztat
orzecha migdaowego na prcie drugim,
take gaka i kwiat ; tak byo na wszyst-

kich szeciu prtach wychodzcych z wie-
cznika.

20. Ale na wieczniku byy cztery

czaszki na ksztat orzecha migdaowego,
gaki jego i kwiaty jego.

21. I bya gaka pod dwiema prtami
jego, take gaka pod drugiemi dwiema
prtamijego, i za gaka pod innemi dwie-
ma prtami jego; tak byo pod szeci
prtów wychodzcych z niego.

22. Gaki ich i prty ich z niego byy;
to wszystko ze zota caokowane byo,
ze zota szczerego.

23. Uczyni te siedm lamp do niego,

i noyczki do nich., i kaganki jego ze

zota szczerego.

24. Z talentu zota szczerego uczyni
go, i wszystko naczynie jego.

IV. 25. Uczyni te otarz * do kadze-
nia z drzewa sytym , na okie w du,
i na okie w szerz, czworogranisty, a na
dwa okcie w zwy, a z niego wychodziy
rogi jego. *2Moj.3o,i.

26. I powlók go zotem szczerem,

wierzch jego, i ciany jego w okoo, i ro-

gi jego ; uczyni mu te koron zot
w okoo.

27. Po dwu take kolcach zotych
uczyni u niego, pod koron jego, we dwu
ktach jego, po obu stronach jego, przez

które przewaczano drki, aby by no-

szony na nich.

28. Uczyni te drki z drzewa sy-

tym, i powlók je zotem.
29. Uczyni te olejek * pomazywania

witego, i kadzenie wonne, robot apte-

karsk. * 2 Moj.30,25.

ROZDZIA XXXVIII.
I. Otarz do palonych ofiar, i potrzeby jogo 1 — 7,

II. \Vanna 8. III. Sion 9— 17. IV. Zasona 18— 23.
V. Liczba zota i srebra, któro na t robot< odoono
24—31.

Uczyni t otarz * na caopalenie
z drzewa sytym , na pi okci w du,
i na pi okci w szerz, czworogranisty,

a na trzy okcie w zwy. ^aMoj.27,1.

2. I uczyni mu rogi na czterech w-
gach jego; z niego wychodziy rogi je-

go ; a obi je miedzi.
3. Poczyni t wszelakie naczynia do

otarza, koty, i mioty, i miednice, i wi-

dy, i opaty; wszystkie naczynia jego
uczyni z miedzi.

4. Uczyni te do otarza krat mie-
dzian na ksztat sieci midzy okrgiem
jego, od spodku a do poowy jego.

5. I ula cztery kolce na czterech ro-

gach kraty miedzianej, na zakadanie
drków.

6. Drki take porobi z drzewa sy-

tym, a obi je miedzi.
7. I przewlók drki przez one kolce

po stronach otarza, aby noszony by na
nich ; czczy * z desek uczyni go.

^"2 Moj.27,8.

II. 8. Uczyni te wann * miedzian,
i stolec jej miedziany ze zwierciade nie-

wiast gromad przychodzcych , które

przychodziy do drzwi namiotu zgroma-
dzenia. *2Moj.30,18.

III. 9. Uczyni i sie * ku stronie po-

udniowej na poudnie, i opony sieni z bia-

ego jedwabiu krconego, na sto okci;
*2Moj.27,9.

10. Supów do nich dwadziecia, i pod-

stawków do nich dwadziecia miedzia-

nych, gówki na supiech, i okrcenia ich

srebrne.

11. Take na stronie pónocnj opon
na sto okci; supów do nich dwadzie-

cia i podstawków do nich miedzianych

dwadziecia
;
gówki na supiech i okr-

cenia ich srebrne.

12. A zasi od zachodniej strony byy
opony na pidziesit okci : supów do

nich dziesi, i podstawków ich dziesi :

gówkina supiech, iokrceniaich srebrne.

13. A na stronie przedniej ku wscho-

dowi byo opon na pidziesit okci.

14. Opony na pitnacie okci byy po

jednej stronie, supów do nich trzy, i pod-

stawków do nich trzy.

15. A po drugiej stronie , std i z 0-

wd u bramy sieni, opon pitnacie ok-
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ci, supów do nich trzy, take podstaw-

ków do nich trzy.

16. Wszystkie opony sieni w okoo by-

y z jedwabiu biaego krconego ;

17. A podstawki supów miedziane,

gówki na supiech, i okrcenia ich sre-

brn\ do tego przykiycie wierzchów ich

srebrne; a byy okrcane srebrem wszyst-

kie supy sieni.

IV. 18. Nad to zason bramy u sieni

uczyni robot haftarsk z hijacyntu, i

z szaratu, i z karmazynu dwa kro farbo-

wanego, i z jedwabiu krconego; na

dwadziecia okci bya dugo jej , wy-

soko szeroka na pi okci
,
jako inne

opony sieni.

19. A supów do nich czteiy, take
podstawków ich cztery miedzianych;

gówki ich srebrne, i zakrycia wierzchów

ich, take okrcenia ich srebrne.

20. Take wszystkie koki przybytku,

i sieni w okoo, byy miedziane.

21. Te s rzeczy policzone do przy-

bytku, do przybytku wiadectwa, które

policz:t>ne byy na rozkazanie Mojeszowe
przez Itamara, syna Aarona kapana, ku
usudze Lewitom.

22. A Besaleel, syn Urów, syna Chu-
rowego z pokolenia Judy, uczyni to

wszystko, cobyPanrozkazaMojeszowi
;

23. A z nim Acholijab, syn Achysame-
chów z pokolenia Dan , ciela, subtelny

rzemielnik, i haftujcy na hijacyncie,

i na szaracie, i na karmazynie dwa kro
farbowanym, i na biaym jedwabiu.

V. 24. Wszystkiego zota wynaoo-
nego na sam robot, na wszystk robo-

t witnicy, które zoto byo podarkowe,
byo dziewi i dwadziecia talentów,

siedm set i trzydzieci syklów wedug
sykla witnicy.

25. Srebra zasi od policzonych w po-
czet zgromadzenia sto talentów, i tysic
siedm set siedmdziesit i pi syklów
wedug sykla witnicy.

26. Od kadej glowj pó sykla wedug
sykla witnicy, od wszystkich, którzy
szli w liczlD

, bdc we dwudziestu lat

i dalej, których ludzi* byo sze kro sto

tysicy, i trzy tysice, i piset, i pi-
dziesit. * 4 Moj. 1,46.

27. A byo sto talentów srebra do od-
lewania podstawków witnicy i pod-
stawków zasony; sto podstawków ze

sta talentów
; talent na podstawek.

28. A z tysica, siedmiu set, siedmdzie-

sit i piciu syklów uczyni haki na supy,
i powlók wierzchy ich, i przepasa je.

29. Miedzi za ofiarowanj byo siedm-
dziesit talentów, dwa tysice i cztery

sta syklów.

30. I uczyni z nij podstawki do
drzwi namiotu zgromadzenia, i otarz
miedziany, i krat miedzian do niego,

take wszystko naczynie do otarza.

31. 1 podstawki do sieni w okoo; tak-

e podstawki bramy siennej, i wszystkie

koki przybytku , take koki sieni w o-

koo.

KODZIA XXXIX.
I. Ubiór wity Aarona 1—26. II. I synów jego 27—31.

III. Zniesiono do Mojesza robot wszystk 32— 39.
IV. A Mojesz jej bogosawi 40—43.

lake z hijacyntu i z szaratu, z karma-
zynu dwa kro farbowanego poczynili

szaty do usugi, ku usugowaniu w wit-
nicy. Urobili te szaty * wite Aaronowi,

jako by rozkaza Pan Mojeszowi.
=^2 Moj. 28,2.

2. I uczyni * naramiennik ze zota,

z hijacyntu, i z szaratu, i z karmazynu
dwa kro farbowanego, i z biaego je-

dwabiu krconego. *2Moj.28,6.

3. Naklepali te blaszek zotych, i na-

strzygli z nich nici do przetykania hija-

cyntu, i do przetykania szaratu, i do

przetykania karmazynu dwa kro farbo-

wanego, i do przetykania biaego jedwa-
biu, robot haftarsk.

4. Naramienniki przytem porobili tak,

aby si jeden z drugim spoi móg; na
dwu krajach ich spajay si.

5. Pas te naramiennika, któiy by na
nim, z tego by, i t robot, ze zota,

z hijacyntu, i z szaratu, i z karmazynu
dwa kro farbowanego, i z biaego je-

dwabiu krconego, jako by Pan rozkaza
Mojeszowi.

6. Do tego wygotowali kamienie ony-

chiny, oprawione zotem osadzeniem,

rzezane,jako ryte bywaj pieczci, z imio-

ny synów Izraelskich.

7. I wprawi je na wierzchne kraje

naramiennika, aby byy kamiemi na pa-
mitk synom Izraelskim

,
jako by roz-

kaza Pan Mojeszowi.
8. Uczyni te * napiernik robot haf-

tarsk wedug roboty naramiennika, ze

zota, z hijacyntu, i z szaratu, i z karma-
zynu dwa kro farbowanego, i z biaego
jedwabiu krconego. *2Moj.28,i6.

9. Czworogranisty by; dwoisty uczy-
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iiili iiapior>!iiik, na piodzi * dugo jogo,

i na pidzi szeroko jogo, dwoisty by.
2 Moj. 28,1(3.

10. I nasadzili wo cztery rztjdy ka-

mienia tym porz{\dkiem : sardyjusz, topa-

zyjusz i szmaragd w rz(jdzie pierwszym.

11. A w drugim rzc^nlzie: karbunku,
safir i jaspis.

12. A w trzecim rzdzie: linkuryjusz,

achates i ametyst.

13. A w czwartym rzdzie: chrysolit,

onychin, i bery. wszystkie osadzone

w zoto w rzdziech swych.

14. A tych kamieni z imionami synów
Izraelskich dwanacie wedug imion ich

byo, tak, jako rzeza pieczci; kady we-

dug imienia swego podug dwunastu
pokole.

15. Poczynili te do napiernika a-
cuszki jednostajne robot plecion ze

zota szczerego.

16. Sprawili te dwa haczyki zote,

i dwa kolce zote, i przyprawili one dwa
kolce do obu krajów napiernika.

17. A przewlekli one dwa acuszki
zote przez oba kolce u krajów napier-

nika.

18. Drugie za dwa koce obu acu-
szków zawlekli do onych dwu haczyków,

i przyprawili do zwierzchnich krajów

naramiennika na przodku.

19. Uczynili take dwa kolce zote,

które przyprawili do dwu kocównapier-
nika na kraju jego, który by po stronie

naramiennika ze spodku.

20. Uczynili jeszcze dwa kolce zote,

które przyprawili na dwu stronach nara-

miennika ze spodku, na przodku prze-

ciwko spojeniu jego, które jest nad prze-

pasaniem naramiennika.

21. 1 przywizali napiernik od kolców

jego do kolców naramiennika sznurem
hijacyntowym , aby by nad przepasa-

niem naramiennika, eby nie odewstawa
napiernik od naramiennika; jako by
rozkaza Pan Mojeszowi.

22. Urobi take paszcz * pod nara-

miennik robot tkan, wszystek hijacyn-

towy: >

'

* 2 Moj.28,31.

23. A rozpór paszcza w poród jego,

jako rozpór u pancerza, i brama okoo
kraju jego, aby si nie rozdziera.

24. Take u podoka paszcza onego

uczynili jabka granatowe z hijacyntu,

i z szaratu, i z karmazynu dwa kro far-

bowanego, i z biaego jedwabiu kr-
conego.

25. Poczynili t dzwonki ze zota
szczerego, i pozawieszali one dzwonki
midzy one jaldka granatowe u podoka
paszcza w okoo, w poród jabek gra-

natowych;

2G. Dzwonek a jabko granatowe, i za
dzwonek i jabko granatowe, u podoka
paszcza w okoo ku posugiwaniu, jako

rozkaza Pan Mojeszowi.
II. 27. Porobili te szaty * z biaego

jedwabiu robot tkack Aaronowi, i sy-

nom jego. * 2 Moj. 28,39.

28. Czapeczk te z biaego jedwabiu,

i czapki ozdobne z biaego jedwaluu,

i ubiory cienkie z biaego jedwabiu kr-
conego.

29. Pas take z biaego jedwabiu kr-
conego, i z hijacyntu, i z szaratu, i z kar-

mazynu dwa kro farbowanego robot
haftarsk, jako Pan rozkaza Mojeszowi.

30. Do tego uczynili * blach korony

witobliwoci ze zota szczerego , i wy-
rysowali na niej robot ryt, jako pie-

czci rzeza: wito Panu. *2Moj.28,36.

31. A przyprawili do niej sznur hija-

cyntowy, aby przywizana bya do czapki

na wierzchu, jako by rozkaza Pan Moj-
eszowi.

III. 32. A tak skoczya si wszystka

robota okoo przybytku i namiotu zgro-

madzenia. I uczynili synowie Izraelscy

wszystko; jako f3y rozkaza Pan Moj-

eszowi, tak uczynili.

33. I przynieli ten przybytek do Moj-

esza, namiot, i wszystkie naczynia jego,

haki jego, desldjego, drgi jego, i supy
jego, i podstawki jego.

34. Przykrycie te z skór baranich

czerwono farbowanych, i przykrycie z skóy

borsukowych, i opon zasony
;

35. Skrzyni wiadectwa, i drki
jej, i ubagalni.

36. Stó, wszystkie naczynia jego, i

chleb pokadny
;

37. wiecznik ochdony, lampy jego.

lampy sporzdzone, i wszystkie naczynia

jego, i oliw ku wieceniu
;

38. Otarz take zoty, i olejek poma-

zywania, i kadzido wonne, i zason do

drzwi namiotu ;

39. Otarz miedziany, i krat jego mie-

dzian, drki jego, i wszystkie naczynia

jego, wann i stolec jej.

IV. 40. Opony do sieni, i supy ich
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z podstawkami ich; i zason do Ijrarny

siennój, i sznury jej, i koki jej, i wsze-

lakie naczynia ku subie przybytku i

namiotu zgromadzenia ;

41. Szaty suebne do usugowania

w witnicy, szaty wite Aaronowi ka-

panowi, i szaty synów jego do odprawo-

wania urzdu kapaskiego.

42. Wedug wszystkiego, jako by roz-

kaza Pan Mojeszowi, tak uczynili syno-

wie Izraelscy wszystk t robot.

43. 1 obejrza Mojesz t wszystk ro-

bot, a oto, uczynili j, jako by rozkaza

Pan, tak uczynili; i bogosawi im Moj-

esz.

KODZIA XL.
I. z rozkazania Boego 1—16. II. Wystawiony przy-

bytek z wszystkiem ochdóstweni jego 17—33. III. Chwa-
ta Paska okrya przybytek 3-4. 35. IV. Sposób ruszania

si ludu, i stanowiska 36—38.

lotem rzek Pan do Mojesza, mówic:
2.W dzie miesica pierwszego, pierw-

szego dnia tego miesica wystawisz

przybytek, namiot zgromadzenia.

3. I postawisz tam skrzyni wiade-
ctwa, i zakryjesz j zason.

4. Wstawisz i stó, i porzdnie go

sporzdzisz: wniesiesz take wiecznik,

i zawiecisz * lampy jego. *2Moj.25,37.

5. Postawisz te otarz zoty do kadze-

nia przed skrzyni wiadectwa, i zawie-

sisz zason u drzwi przybytku.

6. Take postawisz otarz caopalenia
przed drzwiami przybytku, namiotu zgro-

madzenia.

7. Postawisz te wann midzy namio-
tem zgromadzenia a midzy otarzem,
w któr nalejesz wody.

8. Wystawisz te i sie w okoo, a za-

wiesisz zason we drzwiach u sieni.

9. Zatem * wemiesz olejek pomazy-
wania. i pomaesz przybytek, i wszystko,
co w nim jest, i powicisz go ze wszyst-
kiem naczyniem jego, a bdzie wi-
tym.

^

^2 Moj. 30,25.

10. Pomaesz te otarz caopalenia,
L wszystkie naczynia jego, i powi-
cisz otarz, a bdzie otarzem najwit-
szym.

11. Nad to pomaesz wann i stolec

jej. a powicisz j.
12. Zatem kaesz * przystpi Aaro-

aowi i synom jego do drzwi namiotu zgro-
madzenia, i umyjesz je wod. *2Moj.29,4.

13. 1 obleczesz Aarona w szaty wite,

a pomaesz go, i powicisz go, aby mi
sprawowa urzd kapaski.

14. Synom take jego przystpi ka-

esz, i obleczesz je w szaty;

15. A pomaesz je, jako pomaza ojca

ich, aby mi sprawowali urzd kapaski
;

i bdzie pomazanie ich oiiym ku wie-

cznemu kapastwu w narodziech ich.

16. Tedy uczyni Mojesz wszystko;

jako mu by rozkaza Pan, tak uczyni.

II. 17. Stao si tedy miesica pierw-

szego, * roku wtórego, pierwszego dnia

miesica, e wystawiony jest przybytek.
^4Moj.7,l.

18. I wystawi Mojesz przybytek,

a podstawi podstawki jego, i postawi
deski jego, i zaoy drgi jego, i pod-

niós supy jego.

19. Kozbi te i namiot nad przy-

bytkiem, i pooy przykrycie namiotu
nad nim z wierzchu, tak jako by Pan
rozkaza Mojeszowi.

20. Potem wziwszy wiadectwo, wo-
y je do skrzyni , i przewlók drki
u skrzyni, iwoy ubagalni z wierzchu

na skrzyni.

21. I wniós skrzyni do przybytku,

i zawiesi opon zakrycia, i zasoni skrzy-

ni wiadectwa, jako by Pan rozkaza
Mojeszowi.

22. Postawi i stó w namiocie zgro-

madzenia ku pónocnej stronie przybytku

przed zason.

23. I sporzdzi na nim sporzdzenie

chlebów przed Panem, jako by rozkaza
Pan Mojeszowi.

24. Postawi te wiecznik w namio-
cie zgromadzenia na przeciwko stoowi,

ku poudniowej stronie przybytku.

25. Zapali te lampy przed Panem,
jako by Pan rozkaza Mojeszowi.

26. Postawi i otarz zoty w namiocie

zgromadzenia przed zason.
27. I kadzi na nim kadzeniem won-

nem, jako by rozkaza Pan Mojeszowi.

28. Potem zawiesizasonwe drzwiach

przybytku.

27. Nadto otarz postawi caopalenia,

przede drzwiami przybytku namiotu zgro-

madzenia, i ofiarowa na nim caopalenie

i ofiar such, jako by rozkaza Pan
Mojeszowi.

30. Potem postawi wann midzy na-

miotem zgromadzenia, a midzy ota-
rzem, w któr nala wody dla umywania.
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31. I umywali si(j z niój Mojesz, i

Aaron, i synowie jego, rce swe i nogi swe.

32. Gdy wcliodzili do namiotu zgro-

madzenia, i gdy mieli przystpowa do

otarza, umywali si, jako rozkaza Pan
Mojeszowi.

33. Na ostatek wystawi sie okoo
przybytku i otarza, i zawiesi zason
w bramie sieni. A tak dokoczy Mojesz
roboty onej.

III. 34. Tedy okry obok namiot zgro-

madzenia, a chwaa Paska napenia
przybytek.

35. Tak, i nie móg Mojesz wnijó

do namiotu zgromadzenia; bo by nad
nim * obok, a chwaa Paska napenia
bya przybytek. *imoj.<j,i5. ikiói.«,io.

IV. 30. A gdy odstpowa obok od
przybytku , ruszali si synowie Izraelscy

w cignieniu swem.

37. A jeli nie odstpowa obok, nie

ruszali si a do dnia, którego odst-
powa.

38. A ol)ok * Paski bywa nad przy-

bytkiem we dnie, a ogie bywa w nocy i

nad nim przed oczyma wszystkiego domu
Izraelskiego, ile kro cignli. *2Moj. 13,21.

4Moj. 14,14. r)Moj.l,33. Nch.9,19. Ps. 78,14.

Trzecie Ksigi Mojeszowe.

LEVITICUS.
ROZDZIA I.

I. Ofiary palone dobrowolne 1. 2. II. Z woów 3—9.

III. Z owiec 10—13. IV. Z ptastwa, jakim sposobem
maj by ofiarowane lA—17.

1 wezwa Pan Mojesza, i rzek do niego

z namiotu zgromadzenia, mówic :

2. Mów do synów Izraelskich
, a rzecz

im: Gdyby kto z was ofiarowa ofiar

Panu, z byda, z woów, ""
i z drobnego

byda , ofiarowa bdziecie ofiar wasze.
==2 Moj. 29,42.

II. 3. Jeli caopalona ofiara jego b-
dzie z rogatego byda, samca zupenego
ofiarowa bdzie ; u drzwi namiotu zgro-

madzenia ofiarowa go bdzie dobrowol-

nie przed obliczem Paskiem.
4. I pooy * rk sw na gow ofiary

caopalenia, a bdzie przyjemn za na
oczyszczenie jego. *2Moj.29,io.i5.i9.3Moj.3,2.8.

r.4,4. r.15,24. r. 26,33.

5. Zabije tedy cielca tego kapan przed

oblicznoci Pask; a synowie Aarono-

wi, kapani, ofiarowa bd krew, a po-

kropit krwi otarz z wierzchu w okoo,

któryjest przede drzwiami namiotu zgro-

madzenia.

6. A wziwszy skór z ofiary caopale-

nia rozrbi j na sztuki.

7. Potem nao synowie Aarona ka-

pana, ogie na otarzu, auo drwa na

ogie.

8. Potem porzdnie wo synowie

Aaronowi, kapani, one sztuki, gow,
i tustoó, na drwa, które s na ogniu,

który jest na otarzu.

9. A wntrznoci jego , i nogi jege,

opócze wod, i zapali kapan to wszyst-

ko na otarzu; caopalenie jest ofiary

ognistej ku wdzicznój wonnoci Panu.
III. 10. A jeliby z drobnego byda

kto chcia ofiarowa z owiec albo z kóz,

na ofiar caopalenia , samca zupenego
ofiarowa bdzie

;

11. I zabije go po bok otarza ku pó-
nocy przed oblicznoci Pask; a pokro-

pi synowie Aaronowi, kapani, krwi
jego po wierzchu otarza w okoo.

12. I rozrbie go na sztuki , i gow
jego, i tusto jego; a woy je kapan
porzdnie na drwa, które s na ogniu,

który jest na otarzu.

13. A wntrznoci i nogi opócze wod
;

i bdzie ofiarowa kapan to wszystko,

i zapali to na otarzu. Caopalenie jest

ofiary ognistej ku wdzicznej wonnoci
Panu.

IV. 14. A jeliby z ptastwa caopale-

nia ofiar chcia kto ofiarowa Panu, tedy
j

niech przyniesie z synogarlic, albo z go-

bit ofiar swoje.

15. A bdzie j ofiarowa kapan na
otarzu, i paznogciem nadrze gow jego,

i zapali na otarzu, wycisnwszy krew
jego na stronie otarza.

16. Odejmie te gardziel jego z pie-

rzem jego, a porzuci je blisko otarza ku
wschodniej stronie, na miejsce, gdzie

popió bywa
;

17. I, rozedrze mu skrzyda jego, a

wszake ich nie oderwie ; i spali to ka-

pan na otarzu, na drwach, które s na
ogniu; caopalenie jest ofiary ognistój

ku wdzicznej wonnoci Panu.

I
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I Sposób ofiarv niednej z maki biaK-j 1—10. II. Która

la by bez kwasu 11. 12. Ul. Sol potrzniona 13.

V. Ofiary z pierwszych zbó 14—16.

jrdyby te kto ofiarowa chciai dar ofiary

miedn^j Panu. pszenna mka bdzie

>fiara jego: i poleje j oliw, i nakadzie

la ni kadzida.

2. I przyniesie j do synów Aarono-

vych, kapanów, a wemie std pena

^ar swoje tej pszennej mki. i tej

)liwy. ze wszystkiem kadzidem : i zapali

o kapan na pamitk jej na otarzu :

)fiara ognista jest ku wdzicznej won-

loci Panu ;

3. Ale co zostanie od onej ofiary nie-

Inej , Aaronowi i synom jego bdzie:

lajwitsza i*zecz jest z ognistych ofiar

3 Mojeszowt: 2. 3. 97

jej niednej; przy kadej ofierze twojej

ofiarowa bdziesz sóL 'Mark.9,49.

IV. 14. A jeli ofiarowa bdziesz ofia-

r niedn z pierwszych urodzajów Panu,

wiee kosy upraysz ogniem, a zboe
wyki'uszone z kosów wieych ofiarowa

bdziesz na ofiar niedn pierwszych

urodzajów twoich :

15. I nalejesz na ni oliwy . a naka-
dziesz na ni kadzida: bo ofiara niedn
jest.

16. Tedy zapali kapan pamitk jej

ze zboa wykruszonego jej . i z oliwy jej,

ze wszystkiem kadzidem jej ; bo ofiara

ognista jest Panu.

EOZDZIA III.

I. Sposób sprawowania spokojnych ofiar z woów 1— .'>.

n. Z owiec 6—11. III. Z kóz 12—16. IV. Thisto ani

krew nie ma by jedzona 17.

A. jeliby ofiara spokojna bya ofiara

jego. a byaby z rogatego byda, ofiaro-

wa bdzie albo samca, albo samic;
zupene ofiarowa je bdzie przed obli-

czem Paskiem.
2. I pooy rk sw na gow ofiaiT

swojej, i zabije j kapan przede drzwia-

mi namiotu zgromadzenia ; i wylej sy-

nowie Aaronowi, kapani. ki*ew na wierzch

otarza w okoo.

3. Potem ofiarowa bdzie z ofiary

spokojnej " palon ofiar Panu: tiusto
okiTwajc wntrznoci, i wszystk tu-

sto. która jest na wntrznociach :

''2 Moj. 29. 13.

4. Obie te nerki z tustoci. która

jest na nich. i na poldwicach, i odzie-

czk. która na wtrobie, z nerkami odej-

mie.

5. I zapal to synowie * Aaronowi na

otarzu, pospou z ofiar caopalenia, któ-

ra bdzie na drwach, które s na ogniu;

ofiara to ognista ku wdzicznej wonno-
ci Panu.

' --sMoj.e.u'.

II. 6. Ale jeliby z dro1)uego byda
bya ofiara jego na ofiar spokojn Panu,

samca albo samic zupene ofiarowa je

bdzie.

7. Jeliby baranka ofiarowa na ofiar

swoje . ofiarowa go bdzie przed obli-

czem Paskiem.
8. A woY reke swa na rfowe ofiaiT

swojej, i zabije j przed namiotem zgro-

madzenia: i wylej synowie Aaronowi
ki*ew jej na wierzch otarza w okoo.

9. I bdzie ofiarowa z ofiary spokoj-
3rzymierza Boga twojego od ofiary two- nej ofiar ognist Panu. tusto jej,

P
' * "

7

?anu.

4. A jeliby te ofiarowa dar ofiary

;niednej w piecu pieczonej, nieche b-
Izie z pszennej mki placek przany za-

gnieciony w oliwie, i krepie przane, po-

nazane oliw.

5. Jelie za ofiar niedn smaon
N pawi ofiarowa bdziesz, nieche b-
Izie z mki pszennej zagniecionej w oli-

f^ie, oprócz zakwaszenia.

6. Poamiesz j na ksy. i polejesz j
)liw: ofiara to niedn jest.

7. A jeli ofiar niedn w kotle zgo-
j

:.owan ofiarowa bdziesz, z mki pszen-

aej z oliw bdzie.

8. I przyniesiesz ofiar niedn z tych
'

:*zeczy sprawion Panu . i oddasz j ka- i

pianowi, a odniesie j na otarz.

9. I wemie kapan z onej ofiary nie-
inej pamitk jej. i zapali na otarzu :

)fiara to ognista ku wdzicznej wonnoci
Panu.

10. A co pozostanie od onej ofiary nie-
Inej. Aaronowi i synom jego bdzie: naj-

witsza rzecz jest z ognistych ofiar Panu.

11. 11. Wszelka ofiara niedn. któr
)fiarowa bdziecie Panu, bez kwasu b-
Izie : bo adnego kwasu i adnego miodu
lie bdziecie zapala na ofiar ognist
Panu.

12. Tylko w ofiarach pierwiastek ofia-

•owa to bdziecie Panu : ale na otarz
lie bdziecie ich ka ku wdzicznej
/wonnoci.

III. 13. Kady dar ofiary twojej nie-
Inej sol " posolisz, a nie odejmiesz soli
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ogon cay, który od grzbiota odojniio;

take i tustoA, okiTwaj;\cj\ wntrznoci,
i wszystko iustoc'., która jest nawnotrz-

nociach.

10. ()l)io tó norki z tustoci, która

jest na nich, i na poldwicach, i odzie-

czk(), która na wtrobie, z nerkami odej-

mie.

11. T zapali to kapan na otarzu; po-

karm * to jest otiary ognistój Panu.
*

3

Moj. 21,6.8.17. 21. r.22,2.').

III. 12. Jeliby za koza ])ya ofiar

jego, tedy j ofiarowa b(^dzie przed obli-

czem Paskióm.
13. I pooy rk swoje na gow jej,

i zabije j przed namiotem zgromadze-

nia; i wylej synowie Aaronowi krew jej

na wierzch otarza w okoo,

14. I ofiarowa bdzie z niej ofiar

swoje na ofiar ognist Panu, tustoó
okrywajc wntrznoci, i wszystk tu-
stoó, która jest na wntrznociach

;

15. Obie te nerki z tustoci, która

jest na nich i na poldwicach, i odzieczk,

która na wtrobie, z nerkami odejmie.

16. I zapali to kapan na otarzu, po-

karm to jest ofiary ognistej na wdziczn
wonno; bo wszystka tusto jest Pa-
ska.

IV. 17. Prawem wiecznem w naro-

dziech waszych, we wszystkich mieszka-

niach waszych, adnej tustoci i adnej
krwi * je nie bd-ziecie.

•^lMoj.9,4. 3Moj.7,26. r.17,14.

KODZIA IV.

I. Ofiary za grzechy niewiadomoci 1. 2. II. Kapa-
nów 3—12. III. wieckich ludzi 13—21. IV. Tak ksit
22—26. V. Jako i ludu pospolitego 27—35.

i rzek Pan do Mojesza, mówic:
2. Mów do synów Izraelskich, a rzecz:

Gdyby kto zgrzeszy z niewiadomoci,

przeciw któremu ze wszystkich przyka-

za Paskich, czynic, czegoby czyni
nie mia, a przestpiby jedno z nich

;

II. 3. Jeliby kapan pomazany zgrze-

szy jako jeden z ludu pospolitego, tedy

niech ofiaruje za grzech swój, którego

si dopuci , cielca modego zupenego
Panu na ofiar za grzech.

4. I przywiedzie cielca onego do drzwi

namiotu zgromadzenia przed obliczno
Pask, a woy rk swoje na gow
onego cielca, i zabije go przed obliczem

Paskiem.
5. Tedy wemie kapan pomazany ze

krwi onego cielca, i wniesie j do namio-
tu zgromadzenia.

(). 1'oteni omoczy kapan palec swój

we krwi, a kropi l)dzie on krwi siedm
kro przed obliczem Paskiem przed za-

son witnicy.
7. I pomae kapan krwi on rogi o-

tarza kadzenia wonnego, przed obliczem
Paskiem, który jest w namiocie zgro-

madzenia; a ostatek * krwi onego cielca

wyleje u spodku otarza caopalenia, któ-

ry jest u drzwi namiotu zgromadzenia.
* 3 Moj.9,9.

8. Wszystk za tusto cielca tego

za grzech ofiarowanego wyjmie z niego
;

tusto okrywajcwntrznoci i wszyst-

k tusto, którajest na wntrznociach.
9. Obie te nerki z tustoci, która

jest na nich, i na poldwicach, i odzie-

czk, która jest na wtrobie, i na ner-

kach, odejmie;

10. Jako odejmuj * z wou ofiary spo-

kojnej ; i zapali to kapan na otarzu ca-

opalonych ofiar. •*3Moj.3,3.

11. Skór za cielca tego, i wszystko

miso jego z gow jego i z nogami jego

i z wntrznociami jego i z gnojem jego;

12. Owa, caego cielca wyniesie precz

za obóz na miejsce czyste, tam gdzie si
wysypuje popió, i spali * go na drwach
ogniem; gdzie wysypuj popió, tam
spalony bdzie.

"
' *2Moj.29,i4.

III. 13. Jeliby * te wszystko zgro-

madzenie Izraelskie z nieobaczenia zgrze-

szyo, a byaby rzecz zakryta od oczu

zgromadzenia tego, i uczyniliby przeciw

któremu ze wszystkich przykaza Pa-
skich, cobyby nie miao, a byliby winni,

*3Moj.9,15, 4Moj. 15,24.

14. I poznaliby grzech, którym zgrze-

szyli; ofiarowa bdzie ono zgromadzenie

cielca modego na ofiar za grzech, a

przywiod go przed namiot zgromadzenia;

15. I poo starsi zgromadzenia rce
swe na gow cielca onego przed obli-

czem Paskiem i zabij tego cielca przed

obliczem Paskiem.
16. Tedy wniesie kapan pomazany,

ze krwi cielca onego do namiotu zgro-

madzenia,

17. 1 omoczy kapan palec swójwonej

krwi, a bdzie ni kropi siedm kro przed

obliczem Paskiem, przed zason.
18. A on krwi pomae rogi otarza,

który jest przed obliczem Paskiem,
w namiocie zgromadzenia; a ostatek krwi

j.
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wyleje 11 spodku otarza caopalenia, któ-

ry jest u drzwi namiotu zgromadzenia.

19. Wszystk te tusto jego wyj-

mie z niego, i zapali na otarzu.

20. 1 uczyni z tem cielcem, jako uczy-

ni z cielcem, za grzech ofiarowanym, tak

uczyni z nim ; a tak oczyci je kapan,

i bdzie im odpuszczono.

21. Potom wyniesie cielca onego precz

za obóz, i spali go, jako spali cielca pierw-

szego. Ta jest ofiara za grzech zgro-

madzenia.

IV. 22. Jelibyksi zgrzeszy, i uczy-

ni przeciw któremu ze wszystkich przy-

kaza Pana Boga swego, coby by nie

miao, a to z nieobaczenia, abyby winien :

23. 1 byby jawny grzech jego, którym
zgrzeszy, przywiedzie na ofiar swoje

koza z kóz, samca zupenego
;

24. I pooy rk swoje na gow te-

go koza, i zabije * go na miejscu,

gdzie bij ofiary na caopalenie, przed

obliczem Paskiem. Ofiara to jest za

grzech. *2Moj.29,38.

25. I wemie kapan ze ki*wi ofiary za

grzech na palec swój, a pomae rogi o-
tarza caopalonych ofiar , a ostatek krwi

jego wyleje u spodku otarza caopalenia.

26. Wszystk za tusto jego zapali

na otarzu, jako i tusto ofiary spokoj-

nej ; a tak oczyci go kapan od grzechu

jego, i bdzie mu odpuszczony.

V. 27. A jeliby kto zgrzeszy z ludu

pospolitego z nieobaczenia , a uczyniby
przeciw któremu z przykaza Paskich,
coby by nie miao, i byby winien

;

28. Abyby znajomy grzech jego, któ-

rym zgrzeszy, przywiedzie ofiar swoje,

koz z kóz, zupen samic, za grzech
swój, którego si dopuci.

29. A pooywszy rk sw na gow
tej ofiary za grzech, zabije t ofiar za

grzech na miejscu ofiar caopalonych.

30. Potem wziwszy kapan ze krwi
onej na palec swój, pomae rogi otarza
caopalonych ofiar , a ostatek krwi jej

wyleje u spodku onego otarza.
31. Wszystk'' take tusto jej odej-

mie, jako si odejmuje tusto od ofiary

spokojnej
; i spali to kapan na otarzu

ku wdzicznej wonnoci Panu ; a tak oczy-
ci go kapan, i bdzie mu odpuszczono.

* o Moj. 3,3.

32. A jeliby owc przywiód na ofiar
swoje za gi'zech

, samic zupen niech
przywiedzie.

33. I woy rk sw na gow onj
ofiary za grzech, i zabije j na ofiar za

grzech na miejscu, gdzie zabijaj ofiary

caopalenia.

34. Potem wemie kapan onej krwi

z ofiary za grzech na palec swój , i

pomae rogi u otarza palonych ofiar,

a ostatek krwi jj wyleje u spodku onego
otarza.

35. I wszystk tusto jej odejmie,

jako odejmuj tusto baranka z ofiary

spokojnej; i spali j kapan na otarzu
na caopalon ofiar Panu. A tak oczy-

ci go kapan od grzechu jego, którym
zgrzeszy, i bdzie mu odpuszczony.

EODZIA V.
I. Grzech zamilczenia prawdy 1. II. Ofiara za pokala-

nie si nieczystem dotknieniem 2. 3. III. Za lekkomyln
przysig 4—14. IV. Za grzech z niewiadomoci pope-
niony 15—16. V. O kamcy, który bliniemu szkodzi 17—19.

J eliby te czowiek zgrzeszy, eby sy-
sza gos blunierstwa, a byby wiad-
kiem tego, co albo widzia, albo sysza,
a nie oznajmiby, poniesie karanie za

nieprawo swoje.

II. 2. Albo jeliby si kto dotkn rze-

czy nieczystej,bd cierwu zwierza nie-

czystego, bd cierwu bydlcia nieczy-

stego, bd cierwu gadziny nieczystej.

a byoby to zakryto przed nim
,

przecie

nieczysty bdzie, i winien jest.

3. Albo jeliby si kto dotkn nieczy-

stoci czowieczej, jakabykolwiek bya
nieczysto jego, przez któr si nieczy-

stym stawa, a byoby to skryto przed

nim, i dowiedziaby si, winien jest.

III. 4. Albo jeliby kto przysig wy-
mówiwszy usty, e le albo dobrze uczy-

ni, o wszystko, co wymawia czowiek
z przysig, a byoby to skryto przed nim
i dowiedziaby si potem, e winien jest

w jednej rzeczy z tych :

5. Bdc tedy winien w jednej rzeczy

z tych, wyzna grzech swój;

6. I przywiedzie ofiar za win swoje

Panu za grzech swój, którym zgrzeszy,

samic z drobnego byda, owc, albo ko-

z za grzech, a oczyci go kapan od
grzechu jego.

7. A jeliby nie przemóg ofiarowa
bydltka, tedy przyniesie ofiar za wyst-
pek swój, którym zgrzeszy, par syno-

garlic, albo par * gobit Panu. jedno

na ofiar za grzech, a drugie na ofiar

caopalenia
;

*3Moj.i2,8. uk.2,24.

8. I przyniesie je do kapana, a on na-

7*
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przód ofiarowa hdzio to, co ma ])y na
ofiari; za grzech, i paznogoicin iiadrzo

g.o"W(> jego ku szyi , alo jej iiio oderwie.

0. I pokropi krwi z otiary za grzecli

stroiK,* otarza, a ostatek onój krwi wy-
cinie u spodku otarza. Ofiara to za

grzech jest.

10. Z drugiego zasiej uczyni ofiar ca-

opalenia wedug zwyczaju. * Atak oczy-

ci go kapan od grzechu jego, którym
zgrzeszy, a Ixjdzie mu odpuszczony.

*3Moj.l,14.

11. A jeliby nie przemóg ofiarowa

par synogarlic, albo par gobit, tedy

przyniesie ofiar swoje za to, co zgrze-

szy, dziesit cze efy mki pszennej

na ofiar za grzech, nie naleje na ni
oliwy, ani woy na ni kadzida; bo

jest ofiara za grzech.

12. A gdy j przyniesie do kapana,
tedy nabrawszy kapan z niej pen gar
swoje na pamitk jego , spali j na o-
tarzu mimo ofiar ognist Panu ; ofiara

to za grzech jest.

13. I oczyci go kapan od grzechu

jego , którym zgrzeszy w którejkolwiek

z tych rzeczy, a bdzie mu odpuszczony
;

a ostatek bdzie kapanowi, jako przy

ofierze niednej.

14. Nad to rzek Pan do Mojesza,

mówic :

IV. 15. Gdyby czowiek przestpi
przestpstwem, a zgrzeszyby z niewia-

domoci, ujmujc rzeczy powiconych
Panu, tedy przywiedzie ofiar za wyst-
pek swój Panu, barana zupenego z dro-

bnego byda wedug oszacowania twego,

za dwa sykle srebra wedug sykla wit-
nicy, na ofiar za wystpek.

16. A to, coby wzi z powiconych
rzeczy, wróci, i pit cz nadto przyda

i odda kapanowi; a kapan go oczyci

przez barana ofiary za grzech , a bdzie

mu odpuszczono.

V. 17. Jeliby te czowiek zgrze-

szy, uczyniwszy przeciw któremukolwiek

z przykazali Paskich , coby nie miao
by, z niewiadomoci, a byby winien,

poniesie karanie za nieprawo swoje.

18. Tedy przywiedzie barana zupene-

go z drobnego byda wedug szacunku

twojego, na ofiar zawystpek do kapana;

i oczyci go kapan od niewiadomoci

jego, której si dopuci nie wiedzc, a

bdzie mu odpuszczono.

19. Ofiara to za wystpek jest, którym
wystpi przeciwko Panu.

KODZIA. VT.
I. Ofiara i karanie na to, którzy zapieraj rzoczy sobio

zwif-rzonycli, albo (jdyby kto komu co wydar, albo czyje i

Y/.i^C7. znalaz 1—H. II. Ustawa palonych ofiar 9—12.
III. O ojjniu ustawicznym 13. IV. Ustawa ofiary ónicdnej
kapaskiej 14—^4. V. I ofiary za grzecli 25—30.

lotm rzek Pan do Mojesza, mówic:
2. Gdyby czowi(4 zgrzeszy, a wy-

stpkiem wystpi przeciwko Panu, a za-

przaby rzeczy soljie zwierzonej , i do
schowania danj, alboby co wydar, albo-

by gwatem wzi od bliniego swego
;

3. Take jeliby rzecz zgubion zna-

laz, a zaprzaby jej, alboby te przy-

sig faszywie o którkolwiek * rzecz

z tych, które czyni czowiek, grzeszc
przez ni; *4Moj.5,g.

4. Gdyby tedy zgrzeszy, a winien by, **

wróci rzecz, któr wydar, albo któr
gwatem wzii, albo te rzecz sobie po-

wierzon albo rzecz zgubion, któr zna-

laz
;

5. Albo t o cobykolwiek faszywie
przysig : tedy wróci to cale , i pit
cz do tego przyda temu, czyje byo
to; wróci w dzie ofiary za grzech swój.

6. A ofiar za wystpek swój przy-

wiedzie Panu, barana zupenego z dro-

bnego byda wedug oszacowania twego
na ofiar za grzech do kapana.

7. I oczyci go kapan przed Panem,
a bdzie mu odpuszczona kada z tych

rzeczy, któr uczyni, i by jej winien.

8. I rzek Pan do Mojesza, mówic:
II. 9. Kozka Aaronowi i synom jego,

i rzecz : Ta bdzie ustawa ofiary cao-
palenia; ofiara caopalenia jest od pale-

nia na otarzu, przez ca noc a do po-

ranku ; bo ogie na otarzu ustawicznie

gorze bdzie.

10. I oblecze si kapan w odzienie

swoje lniane, i ubiory lniane oblecze na
ciao swoje, i zbierze popió, gdyspaK
ogie ofiar caopalenia na otarzu, a wy-
sypie go podle otarza.

11. Potem zewlecze szaty swe, i oble-

cze si w szaty inne, a wyniesie popió
on za obóz na miejsce czyste.

12. A ogie na otarzu ustawicznie

gorze bdzie, nie bdzie gaszony; a b-
dzie zapala na nim kapan drwa na kady
poranek, i woy na ofiar caopalenia,

a pali bdzie na nim tusto ofiar spo-

kojnych.

ii
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ni. 13. Ogie ustawicznie bdzie go-

rza ua otarzu, nie Ldzie gaszony.

IV. 14. A tac te jest ustawa ofiary

uiednej. któr ofiarowa bd synowie

Aaronowi przed obliczem Paskiem u

otarza.

15. Wemiegar swoje pszennej mki
z tej ofiary niednej , i z oliwy jej ze

wszystkiein kadzidem, które bdzie na

ofierze niednej. i to spali na otarzu ku

wdzicznej wonnoci na pamitk jej

Panu.

16. A co zostanie z niej . je bd
Aaron i synowie jego: bez kwasu jedzone

bdzie na miejscu witem: w sieni na-

miotu zgi'omadzenia je to bd.
17. Nie bd tego warzy z kwasem.

bo za dzia ich daem im to. z ofiar moich
ognistych : rzecz najwitsza to jest jako

i ofiara za grzech , i jako ofiara za wy-
stpek.

18. Kady mczyzna z synów Aaro-
tiowychje to bdzie: ustawa to wieczna

vf narodziech waszych o palonych ofia-

rach Paskich : wszystko, co si ich do-

tknie, powicone bdzie.

19. Potem rzek Pan do Mojesza,
mówic :

20. Ta jest ofiara Aarona, i synów
lego. któr ofiarowa bd Panu w dzie
pomazania swego: dziesit cz efy

mki pszennej za ofiar uiedn usta-

wiczn, poow jej rano. a poow jej

sv wieczór.

21. Wpawi z oliw bdzie gotowana;
Jraaon przyniesieszj. usmaon ofiar

jniedn w sztukach ofiarowa bdziesz
ni wdzicznej wonnoci Panu.
22. A kapan pomazany z synów jego

)0 nim ofiarowa j bdzie : ustawa to

vieczna Panu. wszystka spalona bdzie.
23. I kada niedna ofiara kapaska.

rszYstka spalona bdzie; nie beda jej

e.
24. Zatem rzek Pan do Mojesza,

aówic :

y. 25. Mów do Aarona, i do synów
?go. a rzecz: Ta bdzie ustawa ofiary

a grzech: Xa miejscu, gdzie bij ofiary

aopalenia, bdzie zabita ofiara za grzech
rzed Panem ; rzecz najwitsza jest.

26. Kapan, któryby j ofiarowa za
rzch, je j bdzie: na miejscu wi-
5m jedzona bdzie: w sieni namiotu
gromadzenia.

27. Wszystko, co si dotknie misa

jej, bdzie powicone; a jeliby krwi
jej szata pokropiona bya, co si poki-o-

pio. omyjesz na miejscu witem.
28. Naczynie te gliniane, w któremby

j warzono, stuczone bdzie ; a jeliby
w naczyniu miedzianem warzona bya,
wytr je, i wymyj wod.

29. Wszelki mczyzna zkapanówje
j bdzie ; najwitsza to rzecz jest.

30. A adna ofiara za gi-zech . której

krew wnaszana bywa do namiotu zgro-

madzenia dla oczyszczenia w witnicy,
nie bdzie jedzona, ale ogniem spalona

bdzie.

EODZIA Tli.
I. Ustawa ofiary za wystpek 1—10. II. Ofiar spokoj-

nych 11

—

1-. m. Ofiar -wdzicznoci , take lubnych
i dobrowolnych 15—21. lY. Tustoci ani krwi nie je
22—27. y. Sposób ofiar 28—31. yi. Zamknienie rzeczy
rozkazanych 32—38.

la jest ustawa ofiary za wystpek,
która jest najwitsza.

2. Na miejscu, gdzie bij ofiary cao-
palenia, zabij ofiar za wystpek, a ki'wia

jej pokropi otarz z wierzchu w okoo.
3. A wszystk tusto jej ofiarowa

bdzie z niej. ogon i tusto okrywajc
wntrznoci

;

4. Obiedwie te nerki z tustoci,
która jest na nich, i na poldwicach,
i odzieczk . która jest na wtrobie i na
nerkach, odejmie.

5. 1 spali to kapan na otarzu na ofiar

ognist Panu; ofiara to jest za wystpek.
6. Wszelki mczyzna z kapanów b-

dzie j jad. na miejscu witem jedzona

bdzie; rzecz to najwitsza.
7. Jako ofiara za grzech, tak ofiara za

wystpekjednak ustaw maj : kapano-
wi, któryby go oczyszcza, nalee bdzie.

8. Kapanowi, któryby czyje ofiar ca-

opalon ofiarowa, skóra teje ofiary,

któr ofiarowa, nalee bdzie.

9. Take kada ofiara niedna w piecu

upieczona, i wszystko, co na pawi albo

w kotle gotowane bdzie, kapanowi,
który to ofiaruje, nalee bdzie.

10. Przytem wszelaka ofiara niedna,
zagnieciona z oliw albo praona, wszyst-
kim synom Aaronowym nalee bdzie,
tak jednemu, jako di-ugiemu.

11. 11. Ta te jest ustawa ofiary spo-

kojnej, któr bd ofiarowali Panu.
12. Jeliby kto ofiarowa na ofiar

dzikczynienia, tedy ofiarowa bdzie na
ofiar dzikczynienia placki przane. za-
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gniatane z oliw, i krople przano, poma-
zane oliw, i mk(j pszenn, smaon
z temi plackami w oliwie zat^ni(»eionemi.

13. Przy tycli plackach hdzie te chleb

kwaszony ofiarowa na ofianj swoj z ofiar
dzikczynienia spokojnych ofiar swoich.

14. 1 bdzie ofiarowa z niego jculen

chl^b z kadej ofiary na podnoszenie

Panu. Kapanowi, który kropi krwi
ofiar spokojnych, nalee to hdzie.

III. 15. Miso za ofiary dzikczynie-
nia, która jest spokojna, w dzie ofia-

rowania ofiary jego jedzone bdzie; nie

zostawi z niego nic do jntra.

IG. A jeliby kto lubn albo dobro-

woln przyniós ofiar swoje, w dzie
ofiarowania ofiar jego jedzone bdzie;
a nazajutrz, coby zostao z nij , zjedz.

17. Ale jeliby co zostao misa z tej

ofiary do trzeciego dnia, ogniem spalone

bdzie.

18. A jeliby kto przecie jad miso
tej ofiary spokojnej dnia trzeciego, nie

bdzie przyjemny ten, któryj ofiarowa;

nie bdzie mu patna, owszem obrzydli-

woci bdzie; a ktoby jad z niej, nie-

prawo swoje poniesie.

19. Miso te, któreby si dotkno
czego nieczystego, nie bdzie jedzone,

ale ogniem spalone bdzie; miso za
inne, kady czysty je je bdzie.

20. A ktobykolwiek jad miso z ofiary

spokojnej, ofiarow-anej Panu, a byby
nieczysty, wytracony bdzie czowiek ten

z ludu swego.

21. Jeliby si te kto dotkn czego

nieczystego, bd nieczystoci czowie-
czej, bd nieczystoci bydlcej, bd
jakiejkolwiek obrzydliwoci nieczystej,

a jadby miso z ofiary spokojnej, ofia-

rowanej Panu, tedy wytracony bdzie
czowiek ten z ludu swego.

IV. 22. Kzek jeszcze Pan do Moj-
esza, mówic:

23. Powiedz synom Izraelskim, i rzecz:

adnej tustoci z wou, ani z owiec, ani

z kozy, nie bdziesz jad,

24. Aczkolwiek tusto bydlcia
zdechego, albo tusto rozszarpanego

moe by do wszelakiej potrzeby; ale je
jej adnym sposobem nie bdziecie.

25. Albowiem ktobykolwiek jad tu-
sto z bydlcia, które ofiarowa bdzie
czowiek na ofiar ognist Panu, niechaj

wytracony bdzie czowiek ten, któryjad,

z ludu swego.

2(). Take adnj krwi je nie bdzie-
cie we wszystkich mieszkaniach waszych,
tak z ptaków, jako i z bydlt.

27. Wszelki czowiek, który])y jad
jakkolwiek krew, wytracony bdzie czo-
wiek on z Indu swego.

V. 28. Kzek jeszcze Pan do Moj-
esza, mówic :

29. Mów do synów Izraelskich, a rzecz

im : Ktoby ofiarowa ofiar spokojn
swoje Panu, przyniesie ofiar swoje Panu
z ofiary spokójnj swojej.

30. Eka jego przyniesie ofiar ognist
Panu; tusto z mostkiem przyniesie,

a mostek niech bdzie tam i sam obra-

cany na ofiar przed Panem.
31. Potem spali kapan tusto na

otarzu; ale mostek zostanie Aaronowi
i synom jego.

VI. 32. A opatk praw oddacie na
^

podnoszenie kapanowi z ofiar spokoj-

nych waszych.

33. Kto te z synów Aaronowych ofia-

rowa bdzie krew ofiar spokojnych i tu-
sto , temu si dostanie opatka prawa
dziaem.

34. Albowiem mostek sam i tam obra-

cania, i. opatk podnoszenia, wziem od
;

synów Izraelskich z ofiar ich, spokojnych,

i daem * je Aaronowi kapanowi , i sy-

nom jego prawem wiecznem od synów
Izraelskich. -2Moj.29,27.

35. To jest dzia pomazanego Aa-
rona, i pomazanych synów jego z ofiar

ognistych Paskich, od dnia, któregom
im przystpi rozkaza ku sprawowaniu
urzdu kapaskiego Panu.

36. I rozkaza Pan, aby im to dawano
byo od dnia, którego je pomaza, od sy-

nów Izraelskich prawem wiecznem w na-

rodziech ich.

37. Tajóst ustawa ofiary caopalenia,

ofiary niednej, i ofiary za grzech, i za

wystpek, i powicenia, i ofiary spo-

kojnej.

38. Któr rozkaza Pan Mojeszowi
na górze Synaj, dnia, którego przykazy-

wa synom Izraelskim, aby ofiarowali

ofiary swe Panu na puszczy Synaj.

EODZIA VIII.

I. Powicenie Aarona, i synów jego , na kapastwo,
take i szat 1—13. II. I ofiary przy powiceniu ich we-

dug rozkazania Boego uczynione 14—30. III. I jako

dugo ten akt powicenia icli trwa mia 31—36.

Xotem rzek Pan do Mojesza, mówic:
2. Wemij Aarona i syny jego z nim, i

1
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i szaty ich, i olejek pomazywania, i cielca

na ofiar za grzech, i dwa barauy, i kosz

chlebów przanych.

3. A Wszystek lud zbierz do drzwi na-

miotu zgromadzenia.

4. I uczyni Mojesz
,
jako mu rozka-

za Pan: i zebra si wszystek lud do

drzwi namiotu zgromadzenia.

5. Tedy rzek Mojesz do zgroma-

dzenia: To jest sowo, które rozkazai

Pan czyni.

6. A kazawszy * przystpi Mojesz
Aaronowi i synom jego , omy je wod ;

^2 Moj. 29.4.

7. I oblek go w sukni, a opasa go

pasem, i odzia go paszczem, i na wierzch

woy na naramiennik, i przypasa go

pasem naramiennika, i opasa go nim.

8. Woy te na napiernik, i przy-

prawi do niego Urim i Tummim.
9. Take woy czapk na gow jego.

a woy na czapk na przodek blach
zot, koron wit, jako by rozkaza
Pan Mojeszowi.

10. Wzi te Mojesz olejek poma-
zywania. i pomaza przybytek, i wszyst-

kie rzeczy, które w nim byy, i powi-
ci je.

11. Potem poki*opi nim otarz siedm
kro, i pomaza otarz ze wszystkiem
naczyniem jego , i wann, i stolec jej,

aby je powici.
12. Wla take olejku pomazywania

na gow Aaronow, i pomaza go na
powicenie jego.

13. Zatem rozkaza Mojesz przyst-
pi synom Aarouowym. a oblókszy je

w szaty, opasa je pasem, i woy na
nie czapki, jako by '^ Pan rozkaza^Moj-
eSZOWi. *2Moj.29,9.

II. 14. Tame przywiód cielca ku
ofierze za grzech; i woyli Aaron i sy-

nowie jego rce swe na gow cielca

ofiary za grzech.

15. I zabi go Mojesz, a wziwszy
krwi jego, pomaza rogi otarza w okoo
palcem swym. i oczyci otarz. Ostatek
za krwi wyla u spodku otarza, i po-
wici go (ila oczyszczania na nim.

16. Wzi potem wszystk tlusto.
która na wntrznociach bya, i odzie-
czk z wtroby, i dwie nerki z tusto-
ci ich

, i spaU to Mojesz na otarzu.

17. A cielca z skór jego i z misem
jego i z gnojem jego spali ogniem precz

za * obozem, jako by Pan rozkaza Moj-
eszowi. *2Moj.2y,U.

18. Potm przywiód barana na ofiar

caopalenia ; i woyli Aaron i synowie

jego rce swe na gow tego barana.

19. I zabi go ' Mojesz a pokropi
krwi jego otarz z wierzchu w okoo.

* 2 Moj.29, 16.

20. A l)arana porba na sztuki jego,

i spali Mojesz gow, i sztuki i tusto.

21. A wntrznoci i nogi opóka wo-

d; i tak spali Mojesz wszystkiego ba-

rana na otarzu. Caopalenie to jest ku
wdzicznej wonnoci, ofiara ognista jest

Panu. ^ jako by Pan rozkaza Moje-
szowi.

'

-2Moj.29,18.

22. Potem kaza * przywie barana

drugiego, barana powicenia; i woyli
Aaron i synowie jego rce swoje na go-
w tego barana. =^2Moj.29,i9.

23. A zabiwszy go Mojesz wzi ze

krwi jego, i pomaza ni koniec prawego

ucha Aaronowego. i wielki palec prawej

rki jego. take palec wielki prawej nogi

jego.

24. Eozkaza te przystpi synom
Aaronowym. i pomaza Mojesz on
krwi koniec ucha ich prawego, i palce

wielkie ich prawej rki. i palce wielkie

nogi ich prawej : i wyla Mojesz krew

na, wierzch otarza w okoo.

25. Potem wzi * tusto i ogon,

i wszystk tusto. która jest okoo
wntrznoci, i odzieczk z wtroby, i dwie

nerki z tustoci ich i opatk praw.
^2 Moj. 29, 22.

26. Take z kosza przanych chlebów,

które byy przed Panem, wzi placek

przany jeden, i bochen chleba z oliw
jeden, i krepel jeden, a pooy je na

onych tustociach i na opatce prawej.

21. 1 da to wszystko w rce Aaronowi
i w rce synów jego , i obraca to tam
i sam za ofiar obracania- przed Panem.

28. Potem ono wzi Mojesz z rk
ich, a spali na otarzu na caopalenie :

powicenie to jest na wdziczn won-

no, ofiara ognista jest Panu.

29. Wzi te Mojesz mostek, i obra-

ca go sam i tam za ofiar obracania

przed Panem: a z barana powicenia
dosta si Mojeszowi dzia, jako mu by
rozkaza Pan.

30. Wzi jeszcze Mojesz olejku po-

mazywania "
i krwi. która bya na ota-

rzu, a pokropi Aarona i szaty jego, tak-
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e syny jogo, i szaty synów jogo z iiiiri.

A tak po\vi(>ci Aarona i szaty jogo,

i syny jogo, i szaty synów jogo z nim.
*UMoj.5>9,21.

ni. .)!. I rzek Mojesz do Aarona,

i do synów jogo: Warzcie to mioso u

drzwi naniiotn zgromadzenia, i * tam je

jedzcie, i clileh, który jest w koszu po-

wicenia, jakom przykaza, mówic:
Aaron i synowie jego bd jo jedli.

*

2

Moj. 29,33. 3 Moj. 24,9.

32. A coby zostao z misa i z chleba,

ogniom spalicie.

33. A ze drzwi namiotu zgromadze-
nia niewychodcie przez siedm dni, a
do dnia, którego si wypeni czas po-

wicenia waszego ; bo przez siedm dni

powicane bd rce wasze.

34. Jako si stao dzi, tak przykaza
Pan czyni na oczyszczenie wasze.

35. Przeto przy drzwiach namiotu
zgromadzenia trwa bdziecie we dnie

i w nocy przez siedm dni, a strzedz b-
dziecie rozrzdzenia Paskiego

, abycie
nie pomarli ; bo mi tak rozkazano.

3G. I uczynili Aaron i synowie jego to

wszystko, co im rozkaza Pan przez Moj-
esza.

KODZIA IX.
I. PieiTvsze ofiary przez Aarona sprawowane 1— 7.

n. Za si 8— 14. m. Za lud 15—21. IV. Bogosawi
Indowi 22. 23. V. Ogie Paski ofiary spali 24.

i stao si dnia ósmego, wezwa Moj-
esz Aarona i synów jego, i starszych

Izraelskich.

2. I rzek do Aarona : Wemij sobie

cielca modego * na ofiar za grzech,

i barana na ofiar caopalenia, oboje zu-

pene, i ofiaruj je przed obliczem Paii-

skiem. *2Moj.29,i.

3. Do synów za Izraelskich rzeczesz,

mówic : Wemij cie koza z kóz na ofiar

za grzech, i cielca, i barana, roczniaki

zupene, zdrowe, na ofiar caopalenia;

4. Take wou, i barana na ofiary

spokojne ku ofiarowaniu przed. Panem,
i ofiar niedn nagniecion z oliw ; al-

bowiem si wam dzi Pan ukae.
5. I przynieli, co rozkaza Mojesz,

przed namiot zgromadzenia; a przyst-
piwszy wszystek lud, stan przed Panem.

6. Zatem rzek Mojesz: Ta jest

Tz,ecz, któr wam Pan rozkaza; czycie
j, a ukae si wam chwaa Paska.

7. Kzek za Mojesz do Aarona: Przy-

stp do otarza, a uczy ofiar za grzech

swój, i ofiar palon twoje, a wykonaj
oczyszczenie za si i za lud; uczy te
ofiar od ludu , i uczy oczyszczenie za

lud, jako rozkaza l*an.

II. S. Tedy przysti)i Aaron do otarza,
^

i zabi cielca na ofiar za grzech swój.

9. 1 podali mu synowie Aaronowi krew,
który omoczywszy palec swój we krwi
pomaza rogi otarza, a ostatek krwi
wyla u spodku otarza

;

10. Ale tusto z nerkami, i odzie-

czk z wtrob z ofiary za grzech spali
na otarzu, jako l)y rozkaza Pan Moj-
eszowi

;

11. Miso za i skór spali ogniem
precz za obozem.

12. Zabi te ofiar caopalenia ; i po-
dali mu synowie Aaronowi krew, któr
pokropi wierzch otarza w okoo.

13. Przynieli mu te ofiar caopa-
lenia , i sztuki jej i gow jej ; a spali

j na otarzu
;

14. Omy te wntrznoci, i nogi, i spa-

li je z ofiar caopalenia na otarzu.

III. 15. Potem sprawowa * ofiar

wszystkiego ludu, i wzi koza na ofiar

za grzech ludu, którego zabi, i ofiarowa

go, jako i pierwszego. *3Moj.4,i3.

16. Ofiarowa te ofiar caopalenia,

i uczyni jej wedug zwyczaju.

17. Ofiarowa te ofiar niedn, a

wziwszy z niej pen gar swoje, spa-

li na otarzu oprócz ofiary caopalenia

porannej.

18. Zabi te wou, i barana na ofiar

spokojn, która bya za lud: i podali mu
synowie Aaronowi krew, któr pokropi
otarz z wierzchu okoo.

19. Podali mu take tusto z wou;
i z barana ogon, i tusto okrywajc
wntrznoci i nerki, i odzieczk z w-
troby.

20. Woyli te tustoci na mostek,

i spalili te tusto- na otarzu;

21. Ale mostek i opatk praw obra-

ca Aaron tam i sam na ofiar obracania

przed obliczem Paskiem, jako by Pan
rozkaza Mojeszowi.

IV. 22. Tedy podniósszy Aaron rce
swe do ludu bogosawi im, a zstpi
od ofiarowania ofiary za grzech, i ofiary

caopaleilia, i ofiary spokojnej.

23. I wszed Mojesz i Aaron do na-

miotu zgromadzenia, a wszedszy bo-
gosawili ludowi; i okazaa si chwaa
Paska wszystkiemu ludowi

;
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Y. 24. Bo zstpiwszy ogie od obli-

cznoci Paskiej spali na otarzu ofiar

caopalenia i tustoei; co gdy widzia

wszystek ind, wyki*zykali a padali na

twarzy swoje.

ROZDZIA X.
I. Nadab i Abiju , ofianijc ogie obcy Panu , s od

ognia popaleni 1—5. II. Zakaz, aby ich nikt nie ao-
wa 6. 7. in. Kapanom wina zakazano pod posugiwa-
nie i przyczyny tego 8—11. r\'. Czego poywa mieli

z tych rzeczy, które od ofiar zostaway 12—15. V. Moj-
esz kapany do powinnoci ich napomina 16—20.

ledy synowie Aaronowi. Nadal) i Abiju.

wziwszy kady kadzielnic swoje . wo-
yli ' w ni ognia . i woywszy na ka-

dzida ofiarowali przed obliczem Pa-
skiem ogie obcy, czego im by nie roz-

jj^^a
" *4Moj.3,4. r.26,6*l. lKron.24,2.

2. Przeto wyszedszy ogie od twa-

rzy Paskiej, porazi je; i pomarli przed

Panem.
3. Zatem rzek Mojesz do Aarona:

To to jest, co opowiedzia Pan. mówic:
W tych . którzy przystpuj do mnie.

powicony bd. i przed oblicznoci
wszystkiego ludu uwielbiony bd; i za-

milk Aaron.

4. Tedy wezwa Mojesz Misaela i

Elisafana. synów Husyjela. stryja Aaro-
nowego. i rzek do nich: Przystpcie.

a wyniecie braci wasze z witnicy
precz za obóz.

5. Przyszli tedy. a wynieli ie i z sza-

tami ich precz za obóz. jako by rozka-

za Mojesz.
II. 6. Rzek potem Mojesz do Aarona

i do Eleazara i do Itamara. synów jego :

Gów waszych nie obnaajcie, ani szat

swych rozdzierajcie, bycie nie pomarli.
a JBóg nie rozgniewa si na wszystko
zgromadzenie. Ale bracia wasi. wszystek
dom synów Izraelskich, niech pacz tego
spalenia, które uczyni Pan.

_
7. Ze drzwi te namiotu zgromadzenia

nie wychodcie, bycie sn nie pomarli:
albowiem olejek pomazania Paskiego
jest na was. I uczynili wedug rozkazania
Mojeszowego.

III. 8. Zatem rzek Pan do Aarona,
mówic :

9. Wina i napoju mocnego nie b-
dziesz pi, ty i synowie twoi z tob. gdy
bdziecie mieli' wchodzi do namiotu
zgromadzenia, abycie nie pomarli: usta-
wa to wieczna bdzie w narodziech wa-
szych :

10. Abycie rozeznawa mogli midzy
rzecz wit, i midzy rzecz pospolit,

i midzy rzecz nieczyst, i midzy rze-

cz czyst;

11. Aebycie nauczali synów Izrael-

skich wszystkich ustaw, które im rozka-

za Pan przez Mojesza.

IV. 12. Mówi potem Mojesz do Aa-
rona i do Eleazara i Itamara. synów je-

go, którzy byli pozostali: Wemijcie
ofiar niedn. która zostaa od ognistych

ofiar Paskich, a jedzcie j z przanika-
mi przy otarzu : bo rzecz najwitsza
jest.

13. Przeto jej bdziecie na miejscu

witem, bo to prawo twoje, i prawo sy-

nów twoich, z ognistych * ofiar Paskich
;

bo mi tak rozkazano. -3Moj.2,3. r.e.ie.

14. Take mostek obracania, i opatk
podnoszenia bdziecie jedli na miejscu

czystem. ty i synowie twoi. i córki twoje

z tob; albowiem to prawem tobie, i pra-

wem synom twoim dano z ofiar spokoj-

nych synów Izraelskich.

15. opatk podnoszenia . i mostek
obracania z ofiarami ognistemi, i tusto-
ei przynios, aby je tam i sam obracano
przed obliczem Paskiem: a to bdzie
tobie i synom twoim z tob prawem wie-

czneiu. jako rozkaza Pan.

y. 16. Potem Mojesz szuka pilnie

koza ofiarowanego za grzech, a oto. ju
spalony by : i dla tego rozgniewawszy
si na Eleazara i Itamara. syny Aarono-
we. którzy byli pozostali, mówi :

17. Przeczecie nie jedli ofiaiy za

grzech na miejscu witem? albowiem
to jest rzecz najwitsza . poniewa j
wam dano . abycie nosili nieprawo
wszystkiego ludu na oczyszczenie ich

przed obliczem Paskiem.

18. A oto. nie jest wniesiona ki*ew je-

go wewntrz do witnicy: mielicie go
je w witnicy. jakom ' rozkaza.

- 3 Moj. 6,16.

19. Tedy Aaron odpowiedzia Moje-
szowi: Oto. dzi ofiarowali ofiar swoje
za grzech . i ofiar caopalenia swego
przed obliczem Paskiem. a oto mi spo-

tkao: gdybym by jad dzi ofiar za

grzech, izaliby sie to byo podobao
Panu?

20. To gdy usysza Mojesz, przesta
na tem.
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ROZDZIA XL
I. Czego si je i ofiarowa nic godzi z zwierzt 1—8.

II. Z ryb y—12. III. Z ptastwa lU—20. IV. Z czoga-
jcych si rzeczy 21—23. V. (."o splugawia prz«z dotknie-

nie24—31. VI. Oczyszczenie dotkiiionia takowego 32. 33.

VII. Sprone niektóro i obrzyde zwierztka i pazy
31— 13. VIII. witymi by trzeba przykadem Boym
41—17.

jLot^m mówi Pan do Mojesza i do

Aarona, i rzek do nich: Powiedzcie sy-

nom Izraelskim, mówic :

2. Te * s zwierzt^ta, któreje bdzie-

cie ze wszystkich zwierzt, które s na

ziemi. *5Moj.i4,4.

3. Wszelkie bydl, które ma rozdzie-

lone stopy, i rozdwojone kopyta, a prze-

uwa, to je bdziecie.

4. Ale z tych je nie bdziecie, które

tylko przeuwaj, i z tych, które tylko

kopyta dwoj: Wielbd, który cho
przeuwa, ale kopyta rozdzielonego nie

ma, nieczystym wam bdzie.

5. Take królik, który cho przeuwa,
ale kopyta rozdzielonego nie ma, nieczy-

stym wam bdzie.

6. Zajc te, cho przeuwa, ale ko-

pyta rozdzielonego nie ma, nieczystym

wam bdzie.

7. winia take, cho ma rozdzielone

stopy i rozdwojone kopyto, ale i nie

przeuwa, nieczyst wam bdzie.

8. Misa ich nie bdziecie je, ani

cierwu ich dotyka si bdziecie, nie-

czyste wam bd.
II. 9. To je bdziecie ze wszystkich

rzeczy yjcych w wodach, wszystko, co

ma skrzele i usk, w wodach, w morzu,

i w rzekach, to je bdziecie.

10. Wszystko za, co niema skrzeli

i uski w morzu i w rzekach , cokolwiek

si rucha w wodach, i kada rzecz y-
wica, która iest w wodach, obrzydliwo-

ci wam bdzie.

11. Obrzydliwoci bd wam; mi-
sa ich je nie bdziecie, a cierwem
ich brzydzi si bdziecie.

12. Owa cokolwiek nie ma skrzeli

i uski, w wodach, obrzydliwoci wam
bdzie.

III. 13. Tern si te brzydzi bdziecie

z ptastwa, i je ich nie bdziecie, bo s
obrzydliwoci; jako ora, i gryfa, i mor-

skiego ora,

14. 1 spa, i kani, wedug rodzaju ich;

15. Kadego kruka wedug rodzaju

16. Take strusia, i sowy i wodnej

kani i jastrzbia, wedug rodzaju ich;

17. I puchacza, i norka, i lelka,

18. I a])dzia, i bka, i bociana,

11). I czapli, i sojki, wedug rodzaju

ich, i dudka, i nietoperza.

20. Wszystko, co si czoga po ziemi

skrzyda majc, a na czterech nogach
chodzi, oljrzydliwoci wam bdzie.

IV. 21. Wszakeje bdziecie wszyst-

ko, co si czoga po ziemi skrzyda ma-
jce, co na czterech nogach chodzi, co

ma w nogach ciegneczka przedusze
ku skakaniu na nich po ziemi.

22. Te z nich je bdziecie: Szara-
cz wedug rodzaju jej, i koniki wedug
rodzaju ich, i skoczki wedug rodzaju ich,

i chrzszcze wedug rodzaju ich.

23. Wszystko za, co si czoga po
ziemi skrzydlaste, cztery nogi majce,
obrzydliwoci wam bdzie;

V. 24. Bo si niemi pokalacie. Ktoby
si dotkn zdechliny ich, nie bdzie czy-

stym a do wieczora
;

25. A ktobykolwiek nosi cierw ich,

upierze szaty swoje, i bdzie nieczystym

a do wieczora.

26. Wszelkie bydl, które ma rozdzie-

lon stop, a kopyta rozdwojonego niema,

ani te przeuwa, nieczyste wam bdzie;
ktoby si go dotkn, nieczystym bdzie.

27. A cokolwiek chodzi na apach
swych ze wszystkich zwierzt, które cho-

dz na czterech nogach, nieczyste wam
bdzie; ktoby si dotkn cierwu ich,

nieczystym bdzie a do wieczora.

28. A ktoby nosi cierw ich, upierze

odzienie swe, a nieczystym bdzie a do

wieczora : bo nieczyste wam s.
29. Take i te za nieczyste mie b-

dziecie midzy pazami, które si wócz
po ziemi, asica, i mysz, i aba wedug
rodzajów swoich

;

30. I je,' i jaszczórka, i tchórz, i li-

mak, i kret.

31. Te nieczyste wam bd midzy
wszystkiemi pazami ; ktoby si dotkn
zdechliny ich, nieczystym bdzie a do.

wieczora.

YL 32. A kada rzecz, na którby co

zdechego z tych rzeczy upado, nieczy-

sta bdzie, tak drzewiane naczynie, jako

szata, tak skóra, jako wór ; owa kade
naczynie, w którem co sprawuj, do wody
woone bdzie, i nieczyste zostanie a
do wieczora, potem czyste bdzie.

33. Wszelkie za naczynie gliniane,

w któreby co z tych rzeczy wpado, ze

ttj
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wszysikiem, coby w niem byo, nieczyste

si stanie, a samo stuczone bdzie.

VII. 34. Kada te potrawa, któr ja-

daj, gdyby wody nieczystej do niej

wlano, nieczyst bdzie; i wszelki napój,

który pijaj z kadego takiego naczynia,

nieczystym bdzie.

3b. Owa wszystko, na coby upado co

z onych zdechlin, nieczyste bdzie
;
piec

i ognisko rozwalone bd, bo nieczyste

s, i za nieczyste wam bd.
36. Ale studnia i cysterna, i kade

zgromadzenie wód czyste bd; coby si

jednak dotkno cierwu tych rzeczy,

nieczyste bdzie.

37^ A jeliby upado nieco z cierwu

ich na jakie nasienie, które siane bywa,

czyste zostanie.

38. Ale jeliby na nasienie w wodzie

moczone upado co z cierwu ich, nie-

czyste wam bdzie.

39. Jeliby zdecho bydl ,
które jada-

cie: ktoby si dotkn cierwu jego, nie-

czystym bdzie a do wieczora.

'40! A ktoby jad cierw jego, upierze

szaty swoje , i nieczystym bdzie a do

wieczora; ten, coby precz wynosi on

cierw, upierze szaty swoje, i nieczystym

bdzie a do wieczora.

41. Wszelki take paz, co si czoga
po ziemi, obrzydliwoci jest; nie bdzie-
cie go je.

42. Cokolwiek si czoga po brzuchu,

i cokolwiek na czterech albo wicej no-

gach si wóczy midzy wszystkim pa-
zem, który si czoga po ziemi, nie b-
dziecie ich je, bo obrzydliwoci s.

43. Nie plugawcie dusz waszych wszel-

kim pazem, który si czoga po ziemi,

i nie macie si niemi, bycie nie byli

splugawieni przez nie
;

YIII. 44. Albowiem Jam jest Pan Bóg
wasz: przeto * powicajcie si, a bd-
cie witymi, bom Ja wity jest; a nie

plugawcie dusz waszych adnym pazem,
który si czoga po ziemi.

=^3Moj.l9,2. r.20,7. lPiotr.1,16.

45. Bom Ja jest Pan. którym was wy-
wiód z ziemi Egipskiej, abym wam by
za Boga; przeto bdcie witymi, bom
Ja wity jest.

46. Tac jest ustawa okoo byda, i pta-
stwa, i wszelkiej duszy ywej , która si
rucha w wodach, i wszelkiej duszy y-
wj,aktora si czoga po ziemi.

47. Ku rozeznaniu midzy nieczystem

i midzy czystem , a midzy zwierzty,

które si je godzi, i midzy zwierzty,

których si je nie godzi.

KODZIA XIL
I. Nieczysto niewiasty po porodzeniu syna 1— 4.

II. Córki 5. III. Sposób oczyszczenia jej 6—8.

Zatem rzek Pan do Mojesza, mówic :

2. Powiedz synom Izraelskim, i rzecz:

Niewiasta, któraby pocza i urodzia

mczyzn, nieczysta bdzie przez siedm

dni : wedug dni, których odczona by-

wa dla choroby swej, nieczysta bdzie.

3. A dnia * ósmego obrzezane bdzie
ciao nieobrzeski jego.

*1 Moj. 17, 12. uk. 1,59. r.2,21. Jan.7,22.

4. Ale ona przez trzydzieci dni i trzy

dni zostanie we krwi oczyszczenia; a-
dnej rzeczy witej nie dotknie si, i ku

witnicy nie pójdzie, a si wypeni
dni oczyszczenia jej.

II. 5. A jeli dzieweczk urodzi, nie-

czysta bdzie przez dwie niedziele we-

dug oddzielenia swego, a szedziesit
dni i sze dni zostanie we krwi oczyszcze-

nia swego.

III. 6. A gdy si wypeni dni oczysz-

czenia jej po synu albo po córce, przy-

niesie baranka rocznego na ofiar cao-

palenia, i gobitko, albo synogarlic na

ofiar za grzech do drzwi namiotu zgro-

madzenia do kapana
;

7. Którego ofiarowa bdzie przed obli-

czem Paskiem, i oczycij ; a tak oczysz-

czona bdzie od pywania krwi swojej.

Ta jest ustawa tej , która porodzia

mczyn albo dzieweczk.

8. A jeli nie przemoe da baranka,

tedy wemie par * synogarlic, albo par
gobit, jedno na ofiar caopalenia a

drugie na ofiar za grzech; i oczyci j
kapan, a tak oczyszczona bdzie. *uk.2,24.

KODZIA Xni.
I. Rozeznanie przez kapana wszelakiego trdu 1—8.

II. I czowieka trdowatego 9

—

4G. III. Tra.d na szatacli,

i oczyszczenie jego 47—59.

Kzek zasi Pan do Mojesza i do Aaro-

na, mówic:
2. Czowiek, któryby mia na skórze

ciaa swego sadzel, albo liszaj, albo biae

blizny, tak iby si na skórze ciaa jego

okazaa plaga trdu, przywiedziony bdzie
do Aarona kapana, albo do którego z sy-

nów jego kapanów.
3. Tedy oglda kapan on sadzel na

skórze ciaa jego; jeliby wos na onym
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sadzelu pobiela, a on sadzel na spoji-ze-

iiiu byby gb>bszy, ni insza «kóra ciaa
jego, plaga trdu jest; przeto ogldaw-
«zy go kapan, osdzi go by nieczystym.

4. A jeliby biaa tylko blizna l)ya na
skórze ciaa jego, a nie l)yal)y gbsza na
spojrzeniu, ni inna skóra, i wosy w niój

nie pobielayby, tedy zamknie kapan
majcego tak zaraz przez siedm dni.

5. Potem obejrzy go kapan dnia sió-

dmego ; a jeliby ona blizna tak zostaa
w oczach jego, a nie szerzya si ona
blizna po skórze, tedy go zamknie ka-

pan przez siedm dni powtóre.

G. I obejrzy go kapan dnia siódmego
powtóre; a jeliby ta zaraza poczerniaa
a nie szerzyaby si ta zaraza po skórze,

tedy go za czystego osdzi kapan , bo
wierzb jest; a on upierze szaty swe,

a bdzie czystym.

7. Ale jeliby si bardziej rozszerza

po skórze wierzb on po ogldaniu kapa-
nowem i po oczyszczeniu jego, pokae si
znown kapanowi.

8. Tedy obejrzy go kapan ; a jeliby
si ta zaraza rozszerzaa po skórze jego,

osdzi go za nieczystego kapan; bo trd
jest.

11. 9. Zaraza trdu gdy bdzie na czo-
wieku, przywiedzion bdzie do kapana.

10. Którego obejrzy kapan; abdzieli

sadzel biay na skórze, eby si uczyniy
wosy biae . choby i zdrowe ciao byo
na tym sadzelu,

li. Trd zastarzay jest na skórze cia-

a jego; i osdzi go za nieczystego ka-

pan, a nie bdzie go zawiera-, gdy nie-

czystym jest.

12. A jeliby si trd rozszerza na
skórze, i okryby trd wszystk skór za-

raonego od gowy jego a do nóg jego.

wszdy gdzie oczyma kapan dojrze
moe

;

13. I obejrzy kapan; a jeli okry
trd wszystko ciao jego, za czyst os-
dzi zaraz jego; bo i wszystka pobielaa,

dla tego czysty jest.

14. Ale którego dnia ukazaoby si na
takowymmiso dziwie,nie czystymbdzie.

15. A tak oglda kapan miso dziwie,

a osdzi go by za nieczystego ; bo ono

miso dziwie nieczyste jest; trd to jest.

16. Ale jeliby za zgino miso dzi-

wie, i obrócioby si w biao , tedy

przyjdzie do kapana.
17. A widzc go kapan, i si obró-

cia zaraza w biao, za czystego osdzi
kapan zaraonego ; bo czystym jest.

1 S. Jeliby zaA by na skórze ciaa jego

wrzód, a zagoiby si;
19. A na miejscu wrzodu onego uczy-

niby si sadzel biiiy, albo Ijlizna ))iaa

zaczerwieniaa, tedy okazana bdzie ka-

panowi.
20. A widzc kapan , e na wejrzeniu

g])sza jest, ni inna skóra, i wosyby jej

pobielay, za nieczystego osdzi go ka-

pan ; zaraza trdu jest z wrzodu wyrosa.
21. Ale jeliby j obaczy kapan, e

w nij wos nie bieleje, i nie jest gbsza
nad insz skór , ale tylko naczerniaa,

tedy zamknie kapan takowego przez

siedm dni.

22. A jeliby si szerzya po skórze,

za nieczystego osdzi go kapan ; zaraza

to trdu.
23. Wszake jeliby blizna ona biaa

na swem miejscu zostawaa; i nie sze-

rzyaby si, zapalenie wrzodu jest; prze-

to za czystego osdzi go kapan.
24. Take ciao, na którego skórze by-

aby sparzelina od ognia, a po zgojeniu

onej sparzeliny byaby blizna biaa, za-

czerwieniaa, albo biaa tylko,

25. Oglda to kapan; a jeliby wos
w blinie pobiela i lni si , a na spoj-

rzeniu byaby gbsza ona blizna ni
skóra, trd jest z sparzeliny wyrosy;
przeto za nieczystego osdzi go kapan,
bo zaraza trdu jest.

26. A jeli kapan obaczy, e na onej

blinie biaej wos nie pobiela , a i nie

jest gbsza nad insz skór, ale i nieco

naczerniaa, zamknie kapan takowego

przez siedm dni.

27. I obejrzy go kapan dnia siódme-

go
;
jeliby si bardziej szerzya po skó-

rze, osdzi go za nieczystego kapan:
zaraza to trdu.

28. A jeli ta blizna biaa zostawa

na swem miejscu, a nie szerzy si po

skórze, ale si zaczerniwa, pryszczel

z sparzenia jest; i osdzi go za czystego

kapan, bo blizna sparzeliny jest.

29. Gdyby m, albo niewiasta mieli

jak plam nagowi albo na brodzie:

30. Tdy obejrzy kapan on plam
;

a bdzieli na spojrzeniu gbsza ni in-

sza skóra, i byby na niej wos poóky
i subtelny, tedy takowego za nieczystego

osdzi kapan, zmaza jest ; trd na go-
wie albo na brodzie jest.

iiL
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31. Ale jeliby obaczy kapan zaraz

onej plamy, a oto, na wejrzeniu jest

gbsza nad insz skór . a nie byby na

niej wos czarny, zamknie kapan zaraz

plamy majcego przez siedm dni.

32. Potem obejrzy kapan t zaraz

dnia siódmego; a jeli si nie szerzy

zmaza, i niemasz na niej poókego wo-
sa, i na spojrzeniu ta zmaza nie byaby
gbsza nad insz skór :

33. Tedy ogolony bdzie ten czowiek,

ale zmazy onej goli nie bdzie : i zam-
knie kapan majcego zmaz przez

siedm dni powtóre.

34. I oglda kapan one zmaz dnia

siódmego: a jeli si nie rozszerzya zma-
za po skórze, a na spojrzeniu nie jest

gbsza nad insz skór, osdzi go za

czystego kapan: a on uprawszy odzienie

swoje, czystym bdzie.

35. A jeliby si pocza szerzy ona

zmaza na skórze po oczyszczeniu jego:

36. Tedy obejrzy go kapan : a jeli
si szerzy ona zmaza po skórze, nie b-
dzie wicej upatrowa kapan wosu ó-
tego : nieczystym jest.

37. Wszake jeli przed oczyma jego

tak zostawa ona zmaza, i wos czarny wy-
rósby na niej . zgoia si ona zmaza,

czystyjestiza czystego osdzi go kapan.
38. A gdyby te na skórze ciaa m-

czyzny albo niewiasty byy blizny biae.

39. Tedy obejrzy je kapan: a jeliby
si blizny one biae na skórze ciaa jego
zaczerniwa-y . blizna biaa jest. wyrosa
na skórze : czystym jest.

40.M take, któremuby opadaywo-
sy z gowy jego. ysy jest! i czysty jest.

41. A jeliby przeciwko jednej stro-
nie twarzy opady wosy gowy jego. prze-
ysiay jest. czysty jest.

42. Wszake jeliby na ysinie albo
na tem przeysieniu. okazaa si blizna
biaa a zczerwieniaaby. trd wyrós z y-
siny jego albo z przeysienia jego.

43. I obejrzy go kapan: a jeliby sa-
dzel zarazy jego by biay, albo zczer-
wieniay na ysinie jego. afbo na obysie-
iiiujego. na ksztat trdu na skórze ciaa:

44. Takowy czowiek trdowaty jest,
nieczysty jest, i osdzi go bezpiecznie
kapan za nieczystego; bo na gowie jego
jest trd jego.

45. Trdowaty za, któryby mia na
?obie t zaraz, szaty jego bd rozdarte,
i gowa jego bdzie odkryta.' i usta sobie

zakryje: a woa bdzie :* Nieczysty, nie-

czysty jestem. *Tren.4,15.

46. Po wszystkie dni. póki jest zaraza

na nim. nieczystym bdzie, bo nieczystym
jest. sam bdzie mieszkali; precz za obo-
zem bdzie mieszkanie jego.

III. 47. JeUby te na szacie bya za-

raza trdu , na szacie suknianej albo na
szacie lnianej.

48. Albo na osnowie . albo na wtku
ze lnu albo z weny, albo na skórze, albo

na jakiejkolwiek rzeczy skórzanej
;

49. A byaby ta zaraza zielona, albo

czerwona na szacie, albo na skórze albo

na osnowie, albo na wtku . albo na ja-

kiemkolwiek naczyniu skórzanem. zaraza

trdu jest ; bdzie ukazana kapanowi.

50. A ogldawszy kapan zaraz on,
zamknie on rzecz zaraon przez siedm
dni.

51. Potem obejrzy zaraz on dnia
siódmego: jeliby si szerzya zmaza ona
na szacie, albo na osnowie, albo na wtku,
albo na skórze, i na kadej rzeczy z skó-

ry urobionej, trd jest jadowity, zaraza

nieczysta jest.

52. Tedy spali t szat, albo osnow,
albo wtek z weny, albo ze lnu. albo ja-

kiekolwiek naczynie skórzane, naktórem-
by bya zaraza: albowiem jest trd jado-
wity, ogniem spalono bdzie.

53. Ale gdyby obaczy kapan, i ona
zmaza nie szerzy si na szacie , albo na
osnowie, albo na wtku, albo na jakiem-
kolwiek naczyniu skórzanem :

54. Eozkae kapan, aby uprano to.

na czem jest zaraza, i zamknie to przez
siedm dni powtóre.

55. I obejrzy kapan po upraniu on
zaraz; a jeli nie odmienia ona zaraza
barwy swojej, choby si ona zaraza nie

rozszerzya, rzecz nieczysta jest, ogniem
j spalisz: zaraliwa rzecz jest. bd na
zwierzchniej bd na spodniej stronie jej.

56. Wszake, jeliby kapan obaczy, i
przyczerniejsza bdzie zaraza po wypra-
niu swem. odedrze j od szaty, dlho od
skóry, albo od osnowy, albo od wtku.

57. A jeliby si jeszcze ukazaa na
szacie, albo na osnowie, albo na wtku,
albo na jakiem naczyniu skórzanem. trd
jest szerzcy si : ogniem to spalisz, na
czemby bya takowa zaraza.

58. Szat za. albo osnow, albo w-
tek, albo kade naczynie skórzane, które-
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by upra, a odeszaby od niego zaraza,

upierzesz je powtóre, a czyste l)dzie.

59. Ta jest ustawa o zarazie trdu,

na szacie suknianój, al)0 Inianój all)0 na

osnowie, albo na wtku, albo na jakim-
kolwiek naczyniu skórzanem, jako to ma
by rozeznano, i jest czyste albo nie-

czyste.

ROZDZIA XIV.
I. Oczyszczenie trdowatego 1 — 33. II. Rozeznanie

i oczyszczenie domu trdom zaraonego 34—57.

JTotm rzek Pan do Mojesza, mówic :

2. Ta jest* ustawa okoo trdowatego

w dzie oczyszczeniajego : przywiedziony

bdzie do kapana.
*Mat.8,4. Mark.1,44. uk.ó,12.

3. A wynijdzie kapan precz za obóz:

a obaczyli kapan , e oto uleczona jest

zaraza trdu, trdem zaraonego,

4. Tedy rozkae kapan temu , który

si oczyszcza, aby wzi dwa wróble ywe
i zdrowe, i drzewo cedrowe, i jedwabiu

karmazynowego, i liizopu.

5. 1 rozkae kapan zabi jednego wró-

bla nad naczyniem glinianem, nad wod
yw.

6. Wróbla tedy ywego wemie, i drze-

wo cedrowe, i jedwab karmazynowy i hi-

zop, a omoczy to wszystko z wróblem
ywym we krwi wróbla zabitego nad wo-

d yw.
7. I pokropi tego, który si oczyszcza

od trdu, siedm kro, i ogosi go by
czystym, a puci wróbla ywego w pole.

8. A ten, który si oczyszcza, upierze

szaty swoje, i ogoli wszystkie wosy swoje,

a umyje si wod, i czystym bdzie. Po-

tem wnijdzie do obozu, a bdzie mieszka
przed namiotem swoim przez siedm dni.

9. Potem dnia siódmego ogoli wszyst-

kie wosy swe, gow sw, i brod sw,
i brwi nad oczyma swemi. i wszystkie

inne wosy swe ogoli
;
przytem upierze

szaty swe, i ciao swe omyje wod, a tak

oczyszczon bdzie.

10. A dnia ósmego wemie dwu ba-

ranków zupenych, i owc jedne roczn,

zupen, i trzydziesite czci efy mki
pszennej na ofiar niedn, zmieszan
z oliw, i miark oliwy,

11. Tedy kapan, który oczyszcza czo-

wieka, który maby oczyszczony, postawi

z temi rzeczami przed Panem, u drzwi

namiotu zgromadzenia.

12. Potem wemie kapan barana je-

dnego, i bdzie go ofiarowa na ofiar za

wystpek, z on miark oliwy, i bdzie
to tam i sam ol)rac[i na ofiar obracania

przed obliczem Paskiem.
13. Zabijet baranka onego na miej-

scu, gdzie bij ofiary za grzech i ofiar

caopalenia, na miejscu witm; Ijo

jako ofiara za grzech tak ofiara za wyst-
pek naley kapanowi; rzecz najwitsza
jest.

14. I wemie kapan krwi z ofiary za

wystpek, i pomae kapan koniec ucha
prawego onemu, który si oczyszcza ; take
palec wielki u prawej rki jego i palec

wielki u prawej nogi jego.

15. Wemie te kapan z onej miarki

oliwy, a naleje na do swoje lew;
16. A omoczy palec swój prawy

w oliwie, która jest na lewej doni jego.

i pokropi oliw z palca swego siedm kro
przed obliczem Paskiem.

17. A z ostatku oliwy, która jest na do-
ni jego, pomae kapan koniec ucha pra-

wego onemu, który si oczyszcza, i wiel-

ki palec prawej rki jego, take wiel-

ki palec prawej nogi jego z oneje. krwi,

która jest ofiar za wystpek.
18. A coby zostao oliwy, która jest

na doni kapanowej, pomae tem gow
onego, który si oczyszcza; i tak go oczy-

ci kapan przed obliczem Paskiem.
19. Uczyni take kapan ofiar za

grzech, i oczyci tego, który si oczyszcza,

od nieczystoci jego, a potem zabije

ofiar caopalenia.

20. I ofiarowa bdzie kapan ofiar

caopalenia, i ofiar niedn na otarzu;

tak oczyci go.kapan, i czystym bdzie.

21. A jeliby kto by tak ubogi, iby
tego nie przemóg, tedy wemie baranka

jednego na ofiar za wystpek na podno-

szenie dla oczyszczenia swego , i jedne

dziesit cz efy mki pszennej za-

gniecionej z oliw na ofiai'e niedn
i miark oliwy.

22. Nad to dwie synogarlice, albo dwo-

je gobit, czego dosta moe, z któ-

rych jedno bdzie na ofiar za grzech, a

drugie na ofiar caopalenia
;

23. 1 przyniesie je w ósmy dzie oczysz-

czenia swego do kapana, do drzwi na-

miotu zgromadzenia, przed oblicznoó

Pask.
24. Wemie tedy kapan baranka ofia-

ry za wystpek, i miark oliwy; i bdzie
to obraca tam i sam kapan na ofiar

obracania przed Panem.
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25. A zabije baranka na ofiar za wy-

stpek : a wziwszy kapan ze ki-wi ofiary

za wystpek, pomae koniec ucha pra-

wego temu. który si oczyszcza; i palec

wielki prawej rki jego, i palec wielki

prawej nogi jego.

26. Oliwy take naleje kapan na le-

w do swoje.

27. I kropi bdzie kapan palcem
swoim prawym z oliwy, która jest na le-

wej rce jego, siedm ki'oc przed obliczem

Paskiem.
2S. Pomae te kapan on oliw, któ-

ra jest na doni jego. koniec ucha pra-

wego temu , który si oczyszcza ; take
wielki palec prawej rki jego. i wielki

palec prawej nogi jego na miejscu ki*wi

z ofiary za wystpek :

29. A ostatkiem oliwy, która jest na
doni kapana, pomae gow onego. któ-

ry si oczyszcza , aby go oczyci przed

Panem.
30. Take uczyni z jedn synogarlic,

albo z jednem gobiciem. czegokolwiek

z tych dosta moe.

31. Czego dosta móg. jedno z tych

bdzie ofiar za grzech, a drugie na ofiar

caopalenia z ofiar niedn : a tak oczy-

ci kapan tego, który si oczyszcza przed

obliczem Paskiem.
32. A ta jest ustawa o tym. na któ-

rymby bya zaraza trdu, który wszyst-

kiego mie nie moe ku oczyszczeniu

swemu.
33. Ezek potem Pan do Mojesza

i do Aarona, mówic :

n. 34. Gdy wnij dzieci do ziemi Cha-
nanejskiej. któr Ja wam dawam w osia-

do. a dopucibym zaraz trdu, na
który dom osiadoci waszej :

35. Tedy on, którego dom jest. przyj-

dzie i opowie to kapanowi, mówic : Ja-
koby zaraza trdu zda mi si by w do-

mu moim.

111

zamknie on domonego przede drzwi,

przez siedm dni.

39. Wróci si potem kapan dnia sió-

dmego i obejrzy ; a jeli si rozszerzya
zaraza na cianach domu onego,

40. Rozkae kapan wyama ono ka-

mienie, na któremby bya zaraza, i wy-
rzuci je precz za miasto na miejsce

nieczyste :

41. Adom rozkae wewntrz oskroba
wszdy w okoo: i wyrzuc on proch,

który oskrobali. precz za miasto na miej-

sce nieczyste :

42. I wezm kamienie insze, i wprawi
na miejsce innych kamieni: i wapna te
inszego wezm a potynkuj dom.

43. A jeliby si odnowia ona zaraza,

i rozszerzya si po domu po wyrzuceniu
kamienia, i po wyskrobaniu domu i po
tynkowaniu jego:

44. Tedy wnijdzie kapan: a ujrzyli. e
si rozszerzya ona zaraza po domu. trd
jest jadowity w domu onym , nieczysty

jest._

45. Zatem rozwal on dom. kamienie
jego, i drzewo jego i wszystko wapno
domu onego. a wynios precz za miasto
na miejsce nieczyste.

46. A ten. ktoby wszed do domu one-

go. po wszystkie dni. póki by zawarty.

nieczystym bdzie a do wieczora.

47. A ktoby spa w onym domu. upie-

rze szaty swoje: take ktoby jad w tym-
e domu. upierze szaty swoje.

48. Lecz jeliby wyszedszy kapan
obaczy. i si nie szerzy zaraza po domu
po tynkowaniu jego. tedy osdzi kapan,
e dom on jest czysty ; bo uleczona jest

zaraza ona.

49. A wemie na oczyszczenie onego
domu dwu wróblów. i drzewo cedrowe,
i jedwabiu, karmazynu. i hizopu:

50. 1 zabije wróbla jednego nad naczy-
niem glinianem, nad wod yw :

51. A wziwszy drzewo cedrowe i hi-
36. Rozkae tedy kapan wyprztn zop. i jedwab kariiiazYnowv. i wróbla y-

dom, pierwej m sam wmjdzie. aby ogl- ! wego. omoczy to wszystko' we ki'wi wi-ó-
da zaraz one. iby si mc me spluga- Jbia zabitego *i w wodzie ywej, a pokropi
wio. coby byo w domu. a potem kapan
wnijdzie, aby oglda on dom.

37. A ogldajc on zaraz, ujrzyli

zaraz na cianie domu. jakoby doki
czarne, przyzieleszym. albo przyczer-

ten dom siedm ki*o.

52. I tak oczyci on dom ki-wi wró-
bla onego. i wod yw i wróblem y-
wym i drzewem cedrowem. i hizopem.
i jedwabiem czerwonym.

wieszym. a na spojrzeniu byoby gbsze I 53. Potem puci wróbla ywego precz
niz ciana.

38. Tedy wynijdzie kapan z

i

za miasto w pole ; tak oczyci on dom.
domu

i
i czystym bdzie.



112 LEVITICUS 14. 15.

54. Tac jest ustawa o kadój zarazie

trdu, i plamy czaruej
;

55. 1 o trdzie na szacie i na domu
;

56. I o sadzelu, i o wierzbie, i o bia-

ej plamie,

57. eby pozna, gdy kto jest nieczy-

stym, i gdy kto czystym. Tac jest ustawa
okoo trdu.

EODZIA XV.
I. Nieczysto cierpicego plynienie mczyzny 1—18.

n. I Niewiasty : I oczyszczenie ich 19—33.

Jtizek potem Pan do Mojesza i do

Aarona, mówic:
2. Powiedzcie synom Izraelskim, a

mówcie do nich : M , któryby cierpia

pynienie nasienia z ciaa swego, nieczy-

sty jest.

3. A tac bdzie nieczysto pynienia
jego : Jeli wypuci ciao jego pynienie
swe, albo eby si to pynienie zastano-

wio w ciele jego, nieczysto jego jest.

4. Kada pociel, na którejby lea
pynienie cierpicy, nieczysta bdzie,

i wszystko, na czemby usiad, nieczyste

bdzie.

5. Ktoby si dotkn pocieli jego,

upierze szaty swoje, i umyje si wod,
a bdzie nieczystym a^ do wieczora.

6. Ktoby te siad na tem, na czem ten

siedzia, co z niego nasienie pynie, upie-

rze szaty swe, i umyje si wod, a bdzie
nieczystym a do wieczora.

7. Jeliby si te kto dotkn ciaa m-
a cierpicego pynienie, upierze szaty

swe, i umyje si wod, a bdzie nieczy-

stym a do wieczora.

8. A jeliby plun pynienie cierpicy

na czystego, oplwany upierze szaty swe,

i umyje si wod, a nieczysty bdzie a
do wieczora.

9. Kade te siodo, na któremby sie-

dziapynienie cierpicy,nieczyste bdzie.

10. Ktoby si te jakiejkolwiek rzeczy

dotkn, która bya pod nim , nieczysty

bdzie a do wieczora; a ktoby co z te-

go nosi, upierze szaty swe, i umyje si
wod, a bdzie nieczystym a do wie-

czora.

11. Take kady, któregoby si dotkn
cierpicy pynienie, nie umywszy przed-

tem rk swoich w wodzie, upierze szaty

swoje, i umyje si wod, i bdzie nieczy-

stym a do wieczora.

12. Naczynie te gliniane , któregoby

si dotkn, co pynienie cierpi, stuczone

bdzie, a kade naczynie drzewiane wod
umyt(5 l)dzie.

13. A gdyby oczyszczony by ten, który

cierpi pynienie, od pynienia swego, nali-

czy sobie siedm dni podug swego oczysz-

czenia, i upierze szaty swe, i omyje ciao
swoje wod yw, i bdzie czystym.

14. Potm dnia ósmego wemie sobie

dwie synogarlice, alljo dwoje gobit, a
przyszedszy przed Pana do drzwi na-

miotu zgromadzenia, odda je kapanowi.
15. Tedy ofiarowa bdzie kapan je-

dno z nich za grzech, a drugie na ofiar

caopalenia. Tak oczyci go kapan przed

obliczem Paskiem od pynienia jego.

16. A m, z któregoby wyszo nasie-

nie zczenia, omyje wod wszystko ciao
swe, i bdzie nieczystym a do wieczora.

17. Kada te szata, i kada skóra, na
którejby byo nasienie zczenia, wypra-
na bdzie wod, a bdzie nieczyst a do
wieczora.

18. Niewiasta take, z którby obco-

wa m cierpicy pynienie nasienia,

oboje umyj si wod, a nieczystymi b-
d a do wieczora.

II. 19. Take niewiasta, któraby cier-

piaa chorob swoje, a pynaby krew
z ciaa jej, przez siedm dni bdzie w od-

czeniu Bwem; kady, coby si jej do-

tkn, nieczysty bdzie a do wieczora.

20. Na czembykolwiek leaa w od-
czeniu swem, nieczyste bdzie ; take na
czemby siedziaa, nieczyste bdzie.

21. Ktoby si te dotkn pocieli jej,

upierze szaty swe, i umyje si wod,
a bdzie nieczysty a do wieczora.

22. Take ktoby si dotkn tego, na
czemby siedziaa, upierze szaty swe,

i umyje si wod, a bdzie nieczysty a
do wieczora.,

23. Jeliby te co byo na ou jej,

albo na czemby ona siedziaa, a dotknby
si kto tego, nieczystym bdzie a do

wieczora.

24. A jelibym spa z ni, a zosta-

aby nieczysto jej na nim ,
nieczysty

bdzie przez siedm dni, i kade oe, na

któremby lea, nieczyste bdzie.

25. Jeliby te niewiasta pynienie krwi

cierpiaa przez wiele dni, mimo czasu

miesiców jej, albo eby krwi pynienie

cierpiaa w zwyczajnej chorobie, tedy po

wszystkie dni pynienia nieczystoci swo-

jej, jako i czasu choroby swojej, nieczy-

st bdzie.

i\
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26. Kada pociel jej, na którejby le-

iaia po wszystkie dni pynienia swego,

ako pociel w przyrodzonej chorobie b-
Izie, i kada rzecz, na którejby siedziaa,

aieczysta bdzie wedug nieczystoci

przyrodzonej choroby jej.

27. Ktoby si kolwiek dotkn tych

•zeczy, nieczystym bdzie, i upierze sza-

iy swe, i umyje si wod, a bdzie nie-

czystym a do wieczora.

28. A gdy bdzie oczyszczona od py-
lienia swego, naliczy sobie siedm dni,

i potem oczyszcza si bdzie.

29. A dnia ósmego wemie sobie dwie

synogarlice, albo dwoje gobit, i przy-

aiesie je kapanowi do drzwi namiotu
gi-omadzenia ;

30. Z których ofiarowa bdzie kapan,
jedno na ofiar za grzech , a drugie na

ofiar caopalenia: tak j oczyci kapan
przed Panem od pynienia nieczystoci jej.

31. Tak odcza bdziecie synylzra-

rilskie od nieczystoci ich, aby niepomarli

w nieczystoci swej
,
gdyby splugawili

przybytek mój, który jest w porodku ich.

32. Tajest ustawa okoo tego, który

pynienie cierpi, i z którego wychodzi
nasienie zczenia, dla czego splugawiony
bywa.

33. Take i okoo niewiasty, choruj-
cej w odczeniu swem, i kadego cier-

picego pynienie swe, tak mczyzny,
jako i niewiasty, i ma, który lea
z nieczyst.

KODZIA XVL
I. Cereraonije powicania witnicy. przybytku, otarza,

najwyszego kapana, i wszystkiegoludu 1—19. II. Ko-
zie na puszcz wypuszczony 20—28. JII. Post pospolity
w dzie ucinienia 29—31. IV. Kapan najwyszy jako
i kiedy do witnicy wchodzi ma 32—35.

Xotem mówi Pan do Mojesza po
mierci dwu synów Aaronowych, którzy
ofiarujc przed Panem, * pomarli ;

=^3Moj.l0.2.

2. I rzek Pan do Mojesza: Mów do
Aarona, brata twego, niech nie wchodzi
kadego czasu * do witnicy wewntrz
za zason przed ubagalni, która jest

na skrzyni, aby nie umar, bo w oboku
okazowa si bd nad ubagalni.

*2Moj.30.10' yd.9.7.

3. Ale tak wchodzi bdzie Aaron do
witnicy z cielcem na ofiar za grzech,
a z baranem na ofiar caopalenia.

4. W szat lnian powicon oblecze
si, a ubiory lniane bd na ciele jego

;

i pasem lnianym opasze si, i czapk

lnian woy na gow ; szaty wite s
;

i umyje wod ciao swe , a oblecze si
w nie.

5. A od zgromadzenia synów Izrael-

skich wemie dwu kozów na ofiar za

grzech, i jednego baranka na caopalenie.

6. I bdzie ofiarowa Aaron cielca

swego na ofiar za grzech, i uczyni oczysz-

czenie za si, i za dom swój.

7. Wemie te dwu kozów, a postawi

je przed Panem u drzwi namiotu zgro-

madzenia.

8. I rzuci Aaron na oba kozy losy
;

los jeden Panu, a los drugi Azazelowi.

9. I bdzie ofiarowa- Aaron onego

koza, na którego pad los Panu. i ofia-

rowa go bdzie za grzech.

10. Ale koza, na którego pad los

Azazela, postawi ywego przed Panem,
aby oczyszczenie uczyni przeze, a wy-
puci go do Azazela na puszcz.

11. I bdzie ofiarowa Aaron cielca,

na ofiar za grzech twój, a oczyszczenie

uczyni za si, i za dom swój, i zabije

cielca na ofiar za grzech swój.

12. Tedy wemie pen kadzielnic

wgla rozpalonego z otarza przed obli-

cznoci Pask, i pene garci swe ka-

dzenia wonnego utuczonego i wniesie

za zason.
IB. A woy ono kadzenie na ogie

przed Panem, aby okiy dym kadzenia

ubagalni, która jest nad wiadectwem,
a nie umrze.

14. Potemwziwszy ze krwi'' cielcaone-

go. kropi bdzie palcem swym na uba-
galni ku wschodowi soca: take przed

ubagalni kropi bdzie siedm kro t
krwi palcem swym. =^zyd.9^5.r.io,-i.

15. Zabije te koza na ofiar za grzech

ludu, a wniesie wewntrz ki-ew jego za

zason ; i uczyni ze ki-wi jego , jako

uczyni ze ki-wi cielca, i ki'opic bdzie
ni nad ubagalni i przed ubagalni.

16. Tak oczyci witnic od nieczy-

stót synów Izraelskich, i od przestpstw

ich, i od wszystkich gi-zechów ich; to
te uczyni namiotowi zgromadzenia, któ-

ry jest midzy nimi. w porodku nieczy-

stót ich.

17. A aden ^ czowiek niech nie b-
dzie w namiocie zgromadzenia, gdy on

wchodzi bdzieku oczyszczaniu dowit-
nicy, a wynijdzie i wykona oczyszczenie

sam za si i za dom swój, i za wszystko

zgi'omadzenie Izraelskie.
*uk.i,io.

8
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18. I wynijdzie do otarza, który jest

przed Panem, a oczyci go ; i wziwszy
krwi cielcowej i krwi kozowej, pomae
rogi otarza w okoo

;

19. A pokropi go z wierzchu t krwi
palcem swym siedm kro. a oczyci go,

i powici go od iiieczystót synów Izra-

elskich.

II. 20. Potem gdy odprawi oczyszcze-

nie witnicy i namiotu zgromadzenia i

otarza, ofiarowa bdzie koza ywego.

21. A woywszy Aaron obie rce swe

na gow koza ywego, wyznawa b-
dzie nad nim wszystkie nieprawoci sy-

nów Izraelskich, i wszystkie przestpstwa

ich ze wszystkiemi grzechami ich, a

woy je na gow koza onego, i wypu-
ci go przez czowieka na to obranego

na puszcz.

22. A tak poniesie on kozie na sobie

wszystkie nieprawoci ich do ziemi pu-

stej ; i wypuci koza onego na puszcz.

23. Potem wróciwszy si Aaron do

namiotu zgromadzenia, zoy z siebie

szaty lniane, w które si by oblek, wcho-
dzc do witnicy, i zostawi je tam.

24. Omyje te ciao swoje wod , na

miejscu witem, i oblecze si w szaty

swe; a wyszedszy sprawowa bdzie
ofiar caopalenia swego, i ofiar cao-
palenia ludu, i uczyni oczyszczenie za si.

i za lud.

25. A tusto ofiary za grzech spali

na otarzu.

26. A ten, który zawiód koza do Aza-
zela, upierze szaty swe ; a omywszy ciao

swoje wod, potem wnijdzie do obozu.

27. Cielca * za ofiarowanego za grzech,

i koza za grzech, których krew wniesio-

na bya ku sprawowaniu oczyszczenia do

witnicy, wynios precz za obóz, i spal
ogniem skóry ich, i miso ich, i gnój ich.

* 3 Moj. 6, 30. yd. 13, 11.

28. A ten, co je pali bdzie, upierze

szaty swoje, a omywszy ciao swoje wod,
potem wnijdzie do obozu.

m. 29. To te bdzie wam za ustaw
wieczn: Miesica * siódmego, dziesite-

go dnia tego miesica, trapi bdziecie

dusze wasze, i adnej roboty nie bdzie-

cie robi, tak w domu zrodzony, jako przy-

chodzie , który gociem jest midzy
wami; =^3 Moj. 23,27, 4Moj.29,7.

30. Bo w ten dzie oczyci was ka-

pan, abycie oczyszczeni byli ; od wszyst-

kich grzechów waszych przed Panem
oczyszczeni bdziecie.

31. Sabatem odpoczynienia bdzie
wam to , który trapi bdziecie dusze

wasze ustaw wieczn.

IV. 32. Aoczyszcza bdzie kapan, któ-

ry jest pomazany, a którego powicone |
s rce ku sprawowaniu urzdu miasto I
ojca jego, a oblecze si w szaty lniane,

w szaty wite;
33. 1 oczyci witnic witobliwoci,

i namiot zgromadzenia ; i otarz oczyci,
i kapany, i wszystek lud zgromadzony
oczyci.

34. I bdzie to wam za ustaw wie-
czn ku oczyszczaniu synów Izraelskich

od wszystkich grzechów ich * raz w rok.
* 2 Moj .30,10.

35. I uczyni Mojesz, jako mu by*^
rozkaza Pan.

KOZDZIALXVn.
I. Grdzie 1—4. II. Przez kogo, i komu ofiary maj by

sprawowane 5—9. HI. Krwi 10—14. IV. Zdechliny roz-
szarpanego od zwierza je zakazano, i ka na wy-
stpne 15. 16.

iedy rzek Pan do Mojesza, mówic:
2. Mów do Aarona i do synów jego,

i do wszystkich synów Izraelskich, a po-

wiedz im: Ta jest rzecz, któr przyka-

za Pan, mówic :

3. Ktobykolwiek z domu Izraelskiego

zabi wou, albo owc, albo koz w obo-

zie, albo ktoby zabi za obozem,

4. A do drzwi namiotu zgromadzenia
nie przywiódby tego, aby ofiarowa ofia-

r Panu, przed przybytkiem Paskim,
krwi winien bdzie onm , ki-ew prze-

la; przeto wytracony bdzie on m
z porodku ludu swego.

n. 5. Synowie tedy Izraelscy przy-

wiod ofiary swoje, które zabijali na

polu; przywiod je Panu do drzwi na-

miotu zgromadzenia, do kapana ; a tak

niechaj sprawuj ofiary spokojne Panu.

6. I wyleje kapan krew na otarz

Paski u drzwi namiotu zgi*omadzenia,

a spali tusto ku wdzicznej wonnoci
Panu.

7. I nie bd ofiarowa wicej ofiar

swych dyjabom, z którymi cudzooyli;

ta ustawa wieczna bdzie im w naro-

dziech ich.

8. Nadto im jeszcze powiedz : Jeliby

kto z domu Izraelskiego , albo z przycho-

dniów midzy wami mieszkajcych chcia

i\
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ofiarowa ofiar caopalenia, albo insz

ofiar,

9. A do drzwi namiotu zgromadzenia

nie przywiódby jej , aby j ofiarowa

Panu, wytracony bdzie czowiek ten

z ludu swego.

III. 10. A ktobykolwiek * z domu
Izraelskiego, albo z przychodniów, któ-

rzyby gociami byli midzy nimi
,
jad

krew jak, postawi rozgniewan twarz

sw przeciwko czowiekowi krew jedzce-

mu, i wygadz go z porodku ludu jego.
" *3Moj.7'27. r.19,26. 5Moj.l2,16. 1 Sam. 14,33.

11. Albowiem dusza wszelkiego ciaa

we krwi jego jest; a Ja daem j wam na

otarz ku oczyszczeniu dusz waszych ; bo

krew jest, która dusz oczyszcza.

12. Dla tego powiedziaem synom
Izraelskim : aden midzy wami nie

bdzie jada krwi; ani przychodzie, któ-

ry gociem jest midzy wami, nie bdzie
jada ki'wi.

13. I ktobykolwiek z synów Izrael-

skich, albo z przychodniów, którzy s
gomi midzy wami. gonic uowi
jakie zwierz, albo ptaka, co si godzi

je, tedy krew z niego wypuci, i zasy-

pie j piaskiem.

14. Bo dusza kadego ciaa jest ki*ew

jego. która jest miasto duszy jego
;
prze-

toem powiedzia synom Izraelskim:

Krwi wszelkiego ciaa je nie bdziecie;

bo * dusza wszelkiego ciaa jest krew
jego; ktoby j kolwiekjad, wytracony
bdzie.

'

''^^imoj.m.

IV. 15. Jeliby te kto jad co zde-

chego, albo od zwierza rozszarpanego,

tak w domu zrodzony, jako przychodzie,
tedy upierze szaty swoje i omyje si wo-
d, a nieczystym bdzie a do wieczora

;

potem czysty bdzie.
16. Ale jeliby nie upra szat swoich,

a ciaa swego nie omy, poniesie niepra-
wo swoje.

EODZIA XVIII.
I. Zakazanie pogaskich obyczajów 1— 5. II. Kazi-

rodztwa we wszystkich stopniach krewnoci 6— 19.
m. Cudzoóstwo zganione, i ofiary Molochowi 20—30.

Uzek jeszcze Pan do Mojesza, mó-
wic:

2. Mów do synów Izraelskich, i rzecz
im : Jam jest Pan, Bóg wasz.

3. Wedug obyczajów ziemi Egip-
skiej, w którejcie mieszkali, nie czy-
cie, ani wedug obyczajów ziemi Cha-

nanejskiej , do której Ja was prowadz,
nie czycie, aw ustawach ich nie chodcie.

4. Sdy moje czycie, a ustaw moich
strzecie , abycie chodzili w nich ; Jam
Pan, Bóg wasz.

5. Przestrzegajcie tedy ustaw moich
i sdów moich: które zachowywajc
czowiek, * bdzie w nichy ; Jam Pan.

=*^Ezech.20,ll. Mat.19,17. Rzym.10,5. Gal.3,12.

II. 6. aden czowiek do bliskiej po-

krewnej swojej nieprzystpuj, aby odkry
sromot jej ; Jam Pan.

7. Sromoty ojca twego, take sromoty
matki twojej nie odkryjesz; matk twoj
jest, nie odkryjesz sromoty jej.

8. Sromoty ony ojca twego nie od-

ki-yjesz ;
* sromota ojca twogo jest.

* 3 Moj. 20,11.

9. Sromoty siostry twej .

"^ córki ojca

twego, take córki matki twej , tak ro-

dzonej, jako i przyrodnej, nie odkryjesz

sromoty ich.

'^

*3Moj.2o,i7.

10. Sromoty córki syna twego, take
sromoty córki córki twojej, nie odkryjesz

;

bo to sromota twoja.

11. Sromoty córki ony ojca twego,

która si narodzia z ojca twego, siostra

twoja jest. nie odkryjesz sromoty jej.

12. Sromoty siostry * ojca twego nie

odkryjesz; bo jest pokrewna ojca twego.
* 3 Moj. 20, 19.

13. Sromoty siostry matki twojej nie

odkryjesz ; bo poki*ewna matki twojej jest.

14. Sromoty brata * ojca twego nie

odkryjesz, do ony jego nie wnijdziesz
;

ona stryja twego jest.
=^3Moj.2o,2o.

15. Sromoty synowej * twojej nie od-

kryjesz: ona jest syna twego, nie od-

kryjesz sromoty jej;
*3Moj.2o,i2.

16. Sromoty ony l)rata twego * nie

odkiyjesz ; sromota brata twego jest.
=^3 Moj. 20,21.

17. Sromoty ony. i córki jej, * nie

odkiyjesz ; córki syna jej, i córki córki

jej nie pojmiesz, aby odkry sromot jej
;

bo pokrewne s, i sprona to rzecz jest.
* 3 Moj.20,14.

18. Siostry ony twej nie pojmuj,

aby jej nie trapi, odkrywajc sromot
jej, póki ona ywa.

19. Do niewiasty, gdy jest w odcze-
niu nieczystoci. * nieprzystpuj, aby
odkry sromot jej.

' ^3Moj.2o,i8.

III. 20. Z on bliniego twego obco-

wa nie bdziesz ,

* boby sie splugawi
z ni,

' *

3

Moj.20.10.

8*
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21. Z nasienia twego nie dopuszczaj

ofiarowa * Molochowi, aby nie spluga-

wi imienia Boga twego; Jam Pan.
+ 3 Moj.20,2.

22. Z mczyzn nie bdziesz obco-

wa, jako z niewiast; * obrzydliwoci
to jest. ^;jMoj.2o,i;}.

23. Take * z bydlciem adnóm
obcowa nie bdziesz, aby si z niem
miasplngawia. Niewiastat niecli nie

podlega bydlciu dla obcowania z niem
;

sprona rzecz jest. =^3Moj.2o,i5.

24. Nie plugawcie si temi wszyst-

kiemi rzeczami ; bo tem wszystkiem splu-

gawili si poganie , które Ja wyrzucam
przed obliczem waszem.

25. Bo splugawia si ziemia; prze-

to nawiedz nieprawo jej na niej, i

wyrzuci ziemia obywatele swoje.

26. A tak wy przestrzegajcie ustaw
moich *

i sdów moich,- a nieczycie
adnych obrzydliwoci tych, w domu zro-

dzony, i przychodzie, któryjest gociem
w porodku was.

• *3Moj.2o,22.

27. Albowiem wszystkie te obrzydliwo-

ci czynili ludzie tej ziemi, którzy byli

przed wami,czem splugawionajestziemia.

28. Aby was niewyrzucia ziemia,

gdybycie j splugawiU, jako wyrzucia
naród, który by przed wami.

29. Albowiem ktobykolwiek co uczy-

ni z tych wszystkich obrzydliwoci,zaiste

wytracone bd dusze to czynice z po-

rodku ludu swego.

30. Strzecie tedy ustaw moich, nie

czynic ustaw obrzydliwych, które czy-

niono przed wami, ani si plugawcie
niemi ; Jam Pan, Bóg wasz.

KOZDZIALXIX.
I. Eozkazuje Bóg witymi by 1. 2. U. Rodzice czci,

sabat wici, bawanów si strzcdz 3—8. III. O niwie
i zbieraniu wina 9. 10. IV. Wystrzega si kradziey 11.

V. Przysigi 12. VI. I krzywd 13. VII. Guchemu nie
aja 14. Vni. Niesprawiedliwoci, potwarzy 15. 16.

IX. Nienawici 17. X. Pomsty, i wszelakiej niesusznej
rzeczy chroni si 18—22. Xi. Pierwsze owoce z drzew
do trzech lat wyrzuca 23—25. XII. Krwi nie poywa
26— 30. XIII. Czarowników i gularzy strzedz si 31.

XIV. Starsze mie w uczciwoci 32. XV. Cudzoziemce mi-
owa 33. 34. XVI. I sprawiedliwoci przestrzega 35—37.

Xotem rzek Pan do Mojesza mówic:
2. Mów do wszystkiego zgromadzenia

synów Izraelskich, a powiedz im : wi-
tymi bdcie, bom Ja jest wity. Pan,

BÓff * W^aSZ *3Moj.ll,14. r.20,7. lPiotr.1,16.

II. 3. Kady matki swojej i ojca

swego bójcie si, a sabatów moich prze-

strzegajcie ;
* Jam Pan, Bóg wasz.

*

2

Moj.31, 13, 3 Moj. 26,2.

4. Nie udawajcie si za bawany, a bo-
gów litych nie czycie sobie ; Jam Pan,
B6g wasz.

f). A gdy ofiarowa bdziecie ofiar

spokojn Panu, tedy z dobrj woli swj
ofiarowa j bdziecie.

0. W dzie, którego ofiarowa b-
dziecie, jedzcie j i nazajutrz; ale coby
zostao a do trzeciego dnia, ogniem spa-

lone * bdzie. *3Moj.7,i6.

7. A jelibycie to jedli dnia trzecie-

go, obrzyde bdzie, i nie przyjemne.

8. Ktobykolwiek to jad, karanie za

nieprawo swoje poniesie, bo wito
Pask splugawi

;
przeto wytracona

bdzie dusza ona z ludu swego.

III. 9. Gdy bdziecie * zboa zie-

mi waszej, nie bdziesz do koca pola

twego wyrzyna, ani pozostaych kosów
niwa twego zbiera bdziesz.

'^ 3 Moj. 23, 22. 5 Moj. 24,19.

10. Take winnicy twojej gron do
szcztu obiera nie bdziesz, ani jagód

opadajcych z winnicy twej nie pozbie-

rasz; ubogiemu i przychodniowi zosta-

wisz je ; Jam Pan, Bóg wasz.

IV. 11. Nie kradnijcie, ani zapieraj-

cie, i nie oszukiwajcie aden bliniego

swego.

V. 12. Nie przysigajcie faszywie

przez imi moje, i nie Iyj imienia * Boga
twego ; Jam Pan. *2Moj.io,7. 5Moj.5,ii.

VL 13. Nie uciskaj gwatem bliniego

twego, ani go odzieraj ;
* nie zostanie

zapata najemnika u ciebie do jutra.
* 5 Moj.24,14.

VII. 14. Nie zorzeczguchemu, a przed

lepym nie kad zawady, ale si bój Bo-
ga twego ; Jam Pan.

VIII. 15. Nie czy nieprawoci w s-
dzie. Nie ogldaj si na * osob ubo-

giego , ani szanuj osoby bogatego ; spra-

wiedliwie sd bliniego twego.
* 5 Moj. 1,17. r.16,19. Przyp.24,23. Jak. 2,1.

16. Nie bdziesz chodzi jako obinów-

ca * midzy ludem twoim ; nie bdziesz

sta o krew bliniego twego ; Jam Pan.
* 2 Moj.23,1.

IX. 17. Nie * bdziesz nienawidzia

brata twego w sercu twojem; jawnie

strofowa bdziesz bliniego twego, a nie

cierpis?^ przy nim grzechu.
*lJan.2,ll. r.3,15_.

X. 18. Nie * mcij si, i niechowaj

gniewu przeciw synom ludu twego ; ale

miuj bliniego twego, jako siebie sa-

mego; Jam Pan. =^Mat.5,44. uk.6,27.

Rzym. 12,19. lKor.6,7. lTes.5,15, lPiotr.3,9.
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19. Ustaw moich przestrzegajcie; by-

dlcia twego nie spuszczaj z bydliy
rodzaju inszego ; pola * twego nie osie-

waj z mieszanem nasieniem: take szaty
' z rónych rzeczy utkanej, jako z weny

i ze lnu, nie obfocz na si. =^5Moj.22,9.

20. Jelibym spa z niewiast, i ob-

cowa z ni, a ona bdc niewolnic,

byaby mowi polubiona, a nie byaby
okupiona, ani wolnoci darowana, oboje

bd karani; ale nie na gardle, ponie-

wa nie bya wolno puszczon.

21. I przywiedzie ofiar za wystpek
swój Panu do drzwi namiotu zgromadze-

nia, barana za wystpek.

22. Tedy oczyci go kapan przez

onego barana za wystpek przed Panem
I od grzechu jego, którym zgrzeszy:

a bdzie mu odpuszczony grzech jego.

który popeni.
XI. 23. Gdy te wnijdziecie do ziemi,

anaszczepicie wszelakiego drzewa rodz-
cego owoc, tedy oberzniecie nieobrzezke

jego. owoce jego; przez trzy lata miejcie

je za nieobrzezanie. i je ich nie b-
dziecie.

24. Ale roku czwartego wszystek owoc
ich powicony bdzie na ofiar chway
Panu.

2b. A pitego roku je bdziecie
owoc jego, aby si wam rozmnoy uro-

dzaj jego : Jam Pan, Bóg wasz.

XII. 26. Nie jedzcie nic ze krwi. Me
bawcie si wieszczbami, ani czarami.

27. Nie strzycie w koo wosów orJo-

wy waszej, ani brody swojej oszpecajcie.

25. Dla umarego nie rzcie ciaa
waszego, ani adnego pitna na sobie

nie czycie
; Jam Pan.

29. Nie podasz na splugawienie córki
twej. dopuszczajc jej wszeteczestwa,
aby si ziemia nie splugawia. i nie bya
napeniona ziemia sprosnoci.

30. Sabaty moje "^ zachowywajcie.
a witnic moje w uczciwoci miejcie

;

Jam Pan. -3Moj.i9,3.

XIIL 31. Nie udawajcie si * do cza-
rowników, ani do wieszczków, ani od
nich rady szukajcie, abycie si od nich
nie splugawili : Jam Pan. Bóg wasz.

* 3 Moj. 20,6.

XIV. 32. Przed czowiekiem sdzi-
wym powsta, a czcij osob starego.
i bój si Boga swego : Jam Pan.
XV. 33. Bdzieli mieszka z * tob
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przychodziew ziemi waszej, nie czycie
mu krzywdy: -2Moj.23,9.

34. Jako jeden * z waszych w domu zro-

dzonych bdzie u was przychodzie. który
jest u was gociem , i miowa go b-
dziesz jako sam siebie: bocie i wy
przychodniami byli w ziemi Egipskiej :

Jam Pan. Bóg wasz. -2Moj.22,2i.

XVI. 35. Nie czycie nieprawoci
w sdzie ; w rozmierzaniu , w wadze , i

w mierze.

36. Szale sprawiedliwe, gwichty spra-

wiedliwe, korzec sprawiedliwy, i kwart
sprawiedliw mie bdziecie ; Jam jest

Pan, Bóg wasz. którym was wywiód
z ziemi Egipskiej.

37. Przeto strzecie wszystkich ustaw
moich, i wszystkich sdów moich, a czy-
cie je ; Jam Pan.

KODZIA XX.
I. Molochowi nasienia swego nie ofiarowa 1— 5.

n. Pomsta na te, co si czarowników radz 6—8. HI. Ro-
dzicom zorzecz 9. IV. Cudzoo 10. V. Z krewnvmi
11—21. V7. I z bestjjami si cz 22—26. YII. I sami
czaruj 27.

Xotem rzek Pan do Mojesza, mówic:
2. Powiedz synom * Izraelskim : Kto-

bykolwiek "" z synów Izraelskich, albo

z przychodniów mieszkajcych w Izraelu

ofiarowa potomstwo swoje Molochowi,
mierci niech umrze : lud ziemi niechaj

go ukamionuje :
^3Moj.i8.2i. 2x1-01.23,10.

3. Bo Ja postawi twarz moje roz-

gniewan przeciwko temu mowi, i wy-
trac go z porodku ludu jego. przeto,

i potomstwo swoje ofiarowa Molochowi,
i splugawi witnic moje, a zmazai
imi witobliwoci mojej.

4. A jeliby lud ziemi niedbajc prze-

glda mowi takiemu, któryby ofiaro-

wa Molochowi potomstwo swe. i nie

zabiby go :

5. Tedy Ja postawi twarz moje za-

gniewan przeciw temu mowi i prze-

ciw domowi jego. i wytrac go i wszyst-
kie, którzy cudzooc, szliby za nim.
aby cudzooyli, naladujc Molocha.
z porodku ludu jego.

n. 6. Czowiek, któryby si uda do
czarowników. ^

i do wieszczków, aby cu-
dzooy idc za nimi, postawi twarz
swoje rozgniewan przeciwko niemu,
i wytrac go z porodku ludu jego.

* o Moj. 19. 31.

7. Przeto powicajcie si, * a bd-
cie witymi : bom Ja Pan Bóg wasz.

^3 Moj. 11,44. lPiotr.1.16.
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8. A strzecie ustaw moich, i czycie
jo; Jiiin Pan powicajcy was.

III. \). Ktobykolwiek zorzeczy ojcu

swemu , albo matce ^ swej , mierci
umrze; ojcu swemu, i matce sw(5j zo-
rzeczy, krew jego bdzie na nim.

' 'a Moj. 21, 17. I'rzyp. 20,20. Mat.15,4.

IV. 10. Ktoby si(j kolwiek * cudzoó-
stwa dopuci z czyj on, poniewa cu-

dzooy zon bliniego swego, mierci
umrze cudzoonik on i cudzoonica.

^3 Moj. 18, 20. 5Moj. 22,22. Jan. 8,5.

V. 11. Ktobykolwiek * tó spa z o-
n ojca swego, sromot ojca swego
odkry, mierci umr oboje ; krew ich

bdzie na nich.
'

*3Moj.i8,8.

12. Jeliby * te kto spa z synow
swoj, mierci umr oboje; obrzydli-

woci si dopucili, krew ich bdzie na
nich. * 3 Moj. 18, 15.

13.M * take, któryby z mczyzn
obcowa sposobem niewiecim, obrzydli-

wo uczynili oba ; mierci umr, krew
ich bdzie na nich. *3Moj.i8,22.

14. Ktoby * te poj córk z matk
jej, sprona rzecz jest; ogniem spal
onego i on, aby nie bya ta sprosno
midzy wami. *3Moj.i8,i7.

15. Take ktoby si zczy z bydl-
ciem, mierci umrze, bydl te zabijecie.

16. Niewiasta, któraby przystpia do

jakiego bydlcia, aby z niem obcowaa,
zabijesz niewiast i bydl ; mierci umr,
krew ich bdzie na nich.

17. Ktoby * te poj siostr swoje,

córk ojca swego, albo córk matki

swej, i widziaby sromot jej, i onaby
widziaa sromot jego, rzecz haniebna

jest; przeto wytraceni bd przed oczy-

ma synów ludu swego ; sromot siostry

swej odkry, nieprawo swoje poniesie.
* 3 Moj. 18,9.

18. Ktoby spa z niewiast * czasu

przyrodzonej choroby jej, i odkryby
sromot jej, i obnayby pynienie jej,

i onaby te odkrywaa pynienie krwi

swojej , wytraceni bd oboje z porod-
ku ludu swego. *3Moj.l8,19.

19. Sromoty * siostry matki twej

i siostry ojca twego nie odkryjesz; bo

ktoby pokrewn swoje obnay , niepra-

wo swoje poniesie. *3Moj.i8,i2.

20. Ktoby * te spa z on stryja

swego , sromot stryja swego odkry,
grzech swój ponios, bez dzieci pomr.

*3Moj.l8,'l4.

21. Take * ktoby poj on brata

swego, sprosno jest; sromot brata

swego odkry, bez dzieci bd.
*3Moj.I8,l(;. Mark. 6,18.

22. Strzecie tedy wszystkich ustaw
moich , i wszystkicli sdów moich

, a

czycie je, aby was nie wyrzucia zie-

mia, do której Ja was wprowadz, aby-

cie w niej mieszkali.

VI. 23. A nie chodcie w ustawach
tego narodu , który Ja wypdzam od
oblicza waszego; bo to wszystko czynili,

i obrzydziem je sobie.

24. Wam za powiedziaem: Wy po-

sidziecie ziemi ich, a Ja wam j dam
w dziedzictwo, ziemi opywajc mle-

kiem i miodem. Jam Pan, Bóg wasz,

którym was wyczy od innych narodów.

25. A tak wy rozeznawajcie * mi-
dzy bydlciem czystem i nieczystem,

i midzy ptakiem nieczystym i czystym,

a nie plugawcie dusz waszych bydem
i ptastwem i wszystkiem , co si czoga
po ziemi, którem wam odczy za nie-

czyste *3Moj.ll,2. 5Moj.U,4.

26. I bdziecie mi witymi, bom Ja
wity Pan, i odczyem was od innych

narodów, abycie byli moimi.

VIL 27. M * albo niewiasta, w któ-

rychbyby duch czarnoksiski albo wiesz-

czy, mierci umr: kamieniem uka-

mionuj ich, krew ich bdzie na nich.
*5Moj.l8,10. lSam.28,7.

EODZIA XXL
I. Czysto kapanom naleca 1—5. II. Dostojestwo

icli i urzd 6—12. III. Jakie ony pojmaAvac maj 13—16.

IV. Którzy obierani by maj do sprawowania ofiar 17—24.

Jtlzek te Pan do Mojesza: Mów do

kapanów, synów Aaronowych, a po-

wiedz im: Niech si nad umarym nie

plugawi aden kapan w ludu swym ;

2. Tylko przy pokrewnym swoim,

powinowatym swoim, przy matce swej,

i przy ojcu swym, i przy synu swym,
i przy córce swej, i przy bracie swym;

3. Take przy siostrze swej
,
pannie

sobie najbliszej , która nie miaa m-
a

;
przy tych splugawi si moe.

4. Nie splugawi si przy przeoo-
nym ludu swego, tak eby si zmaza.

5. Nie bd sobie * czyni ysiny na

gowie swej, i brody swej nie maj
goli, ani na ciele swem czyni bd
rzezania.

*3Moj.i9,27

II. 6. witymi bd Bogu swemu,

i nie splugawi imienia Boga swego ;
al-

bowiem ofiary ogniste Paskie, chleb
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Boga swego, ofiaruj: przeto bd
witymi.

7. Niewwiastv wszetecznej. i w panie-
stwie naniszonej, pojmowa nie bd;
take niewiasty odrzuconej od ma jej,

pojmowa nie lod; bo wity jest kady
z nich Bogu swemu.

8. A tak bdziesz go mia za wi-
tego, bo chleb Boga twego ofiaruje;

przeto witym bdzie tobie, bom Ja
wity Pan. który powicam was.

9. Jeliby si córka kapaska nie-

rzdu dopucia, ojca swego zelya,
ogniem spalona bdzie.

10. Najwyszy te kapan midzy
braci sw . na którego gow wylany
jest olejek pomazania, i który powi-

1

ci rce swe, aby oboczy szaty wite.
|

gowy swej nie obnay, i szat swoich

nie rozedrze
;

11. I do adnego z umarych nie

przystpi, a nawet i przy ojcu swym.
i przy matce swej plugawi si nie

bdzie.

12. Z witnicy te nie wynijdzie. aby
nie splugawi witnicy Boga swego.

gdy korona olejku pomazania Boga
jego jest na nim : Jam Pan.

m. 13. Tene
stwie jej pojmie.

nie przystpi, aby ofiarowa ofiary ogni-

ste Panu ; wada na nim jest, nie przy-

stpi, aby ofiarowa chleb Boga swego.

22. Chleba jednak Boga swego z rze-

czy najwitszych i powiconych po-

ywa bdzie.

23. Wszake za zason nie wnijdzie.

i do otarza nie przystpi . bo wada na
nim jest. aby nie splugawi witnicy
mojej ; bom Ja Pan. któryj powicam.

24. To mówi Mojesz do Aarona,
i do synów jego, i do wszystkich synów
Izraelskich.

ROZDZIA XXII.
I. Kto, kiedy rzeczy witych poywa mia 1— 7.

n. A czego nie pojrwa S—i'3. HI. Ofiai-y jakie ofiaro-
wa miano 17—33.

Z<atem rzek Pan do Mojesza, mówic :

2. Powiedz Aaronowi i synom jego,

aby si wstrzymywali od rzeczy, które

s powicone od synów Izraelskich,

a nie plugawili witego imienia mojego
w tem, co mi oni powicaj: Jam Pan.

3. A tak rzecz do nich: Wnarodziech
waszych . ktobykolwiek przystpi ze

wszystkiego potomstwa waszego do po-

wiconych rzeczy, któreby powicili
pann w panien- , synowie Izraelscy Panu. gdy nieczysto

-Ezech.44.22.
1 jego na nim jest. wytracony bdzie ten

14. Wdowy, i odrzuconej i spluga- ' od oblicznoci mojej : Jam Pan.

wionej nierzdnicy, adnej z tych nie-

pojmie; ale pann z ludu swego wemie
sobie za on.

15. A nie bdzie plugawi nasienia

swego w ludu swym ; bom Ja Pan. który
go powicam.

4. Ktobykolwiek z nasienia Aarono-
wego by trdowatym albo pynienie
nasienia cierpicym, rzeczy powico-
nych je nie bdzie . pókiby si nie

oczyci : take ktoby si dotkn jakiej

nieczystoci ciaa zmarego, albo tego.

16. Przytem rzek Pan do Mojesza.
|

z któregoby pyno nasienie zczenia;
mówic :

IV. 17. Powiedz Aaronowi, i rzecz:

Ktobykolwiek z potomstwa swego w na-
rodziech swych, mia na sobie wad.
niechaj nie przystpuje, aby ofiarowa
chleb Boga swego ;

18. Bo aden m. któryby mia na
sobie wad. przystpowa niema: m
lepy, albo chromy, albo niezupenych
albo zbytnich czonków

;

19. Take m. któryby mia za-
man nog. albo zaman^-k :

20. Take garbaty, i pyncych oczu.

5. Take ktoby si dotkn czego, co

si czoga po ziemi , przez coby si nie-

czystym sta. albo czowieka, przez któ-

regoby si splugawi wedug wszelakiej

nieczystoci jego
;

6. Ten, ktoby si czego z tych rzeczy

dotkn, nieczystym bdzie a do wie-

czora, i nie bdzie jad rzeczy powico-
nych, aby umy ciao swoje wod.

7. I a po zachodzie soca czystym
bdzie: a potem bdzie je z rzeczy po-

wiconych, bo to jest pokarm jego.

II. 8. cierwu " te i rozszarpanego od
albo który ma bielmo na oku swem. zwierza je nie bdzie, aby sie tern nie
albo krostawy, albo parszywy, albo wy-

1 splugawi: Jam Pan.
puky : ^2 Moj. 22.31. 3 Moj. 17.15. Ezech.44.31.

21, Wszelki m. któiyby mia jak 9. A tak przestrzega bd rozkazania
wad

. z potomstwa Aarona kapana, mego. aby nie podlegli gi'zechowi . i nie
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j)oiiiiuii w nim, gdyhy si spliigawili;

.Iain Pan, który jc pofswiocani.

10. adru oboc-y nie Ixnlzio jad z rzo-

czy powi(jcouych; koniorniiv kapaski,
ani najemnik nie bdzie jad rzeczy po-

wiconycli.
11. A jeliby kapan czowieka kupi

za pienidze swoje, tenje bdzie z rze-

czy tych; take zrodzony w domu jego,

ci bd jada z pokarmów jego.

12. Lecz córka kapaska, któraby

sza za ma obcego , ta z ofiar podno-
szenia rzeczy witych je nie bdzie.

13. Gdyby za córka kapaska wdo-
w zostaa, aibo odrzucon bya od m-
a, i dziatek nie miaa , a wróciaby si
w dom ojca swego, tak jako w dzieci-

stwie swem chleb ojca swego je b-
dzie; ale aden obcy je z niego nie

bdzie.

14. A jeliby kto jad -z niewiadomo-
ci rzeczy powicone, nadda pit cz
do tego, i odda kapanowi rzecz powi-
con.

15. Aby nie plugawili rzeczy powi-
conych, które synowie Izraelscy ofiaruj

Panu,

16. 1 nie przywodzili na si karania za

wystpek, gdyhy jedli jpowicone rzeczy

ich ; Jbom Ja Pan, który je powicam.
III. 17. Potem rzek Pan do Mojesza,

mówic :

18. Powiedz Aaronowi i synom jego,

i wszystkim synom Izraelskim, a mów
do nich: Ktobykolwiek z domu Izrael-

skiego, albo z przychodniów w Izraelu

ofiarowa ofiar swoje wedug wszystkich

lubów swoich, i wedug wszystkich da-

rów dobrowolnych swoich, któreby ofia-

rowali Panu na ofiar caopalenia;

19. Z dobrej woli swej ofiarowa b-
dzie zupenego samca z byda rogatego,

z owiec, i z kóz.

20. Coby miao na sohie wad, ofiaro-

wa nie bdziecie ; bo nie bdzie przy-

jemne od was.

21. Jeliby kto ofiarowa ofiar spo-

kojn Panu, penic lub, albo dobro-

wolny dar oddajc z rogatego byda, albo

z drol3nego byda, bez wady bdzie , aby
przyjemne byo ; adnej * wady nie b-
dzie na nim. *5Moj.i5,2i.

22. lepego, albo uomnego, * albo na
czem ochromionego , albo guzowatego,

albo krostawego, aibo parszywego, nie

ofiarujcie Paim, ani na ofiar ognist da-

wajcie ich na of arz Panu.
' •'"'Moj. 15,21. r.n.i.

23. Wou te albo owc z])ytnich alio

niezupenych czonków za dobrowolny
dar ofiarowa je moesz: ale lub z nich

przyjemny nie l)dzie.

24. Zgniecionego i stuczonego i prze-

rwanego, i rzezanego nie ])dziecie ofia-

rowa Panu ; w ziemi waszj nieuczy-

nicie tego.

25. Ani z rki cudzoziemca nie b-
dziecie ofiarowa chleba Bogu waszemu
z tych wszystkich rzeczy, bo uomek jest

w nich ; wad maj, nie bd przyjemne
od was.

26. Nad to rzek Pan do Mojesza,
mówic :

27. Wó, albo owca, albo koza, gdy
si urodzi, niech bdzie siedm dni przy

matce swojj, a dnia ósmego, i potem
bdzie przyjemne ku palonej ofierze Panu.

28. Krowy te, ani owcy z podem ich,

nie zabijecie dnia jednego.

29. A gdybycie ofiarowali ofiar dzik-
czynienia Panu , z dobrej woli swej ofia-

rowa bdziecie.

30. Onego dnia jedzona bdzie ; nie

zostawicie z niej nic a do jutra ; Jam Pan.

31. Przeto strzecie przykaza mo-
ich, a czycie je ; Jam Pan.

32. 1 nie plugawcie imienia mego wi-
tego, abym by powicony w porodku
synów Izraelskich. Ja Pan, który was po-

wicam
;

33. Którym was wywiód z ziemi Egip-

skiej, abym wam by za Boga; Ja Pan..

KODZIA XXIII.
I. wita Paskie 1. 2. II. Sabaty 3. 4. Ul., Wiel-

kanoc 5—9. , IV. Pierworodne zboa 10—14. V. witki
15—22. VI. wito trb 23—25. VII. wito oczyszczenia
26—32. Vin. wito kuczek albo namiotów "33—44.

zizek jeszcze Pan do Mojesza, mówic :

2. Powiedz synom Izraelskim, a mów
im: wita uroczyste Paskie, które na-

zywa bdziecie zgromadzenia wite, te

s wita uroczyste moje.

II. 3. Przez sze dni * robi bdzie-

cie; ale w dzie siódmy sabat odpoczy-

nienia, zgromadzenie wite, adnej ro-

boty czyni nie bdziecie ; sabat Paski

j est we wszystkich mieszkaniach waszych.
'

*2Moj.20,9. r.23,12. 5MoJ.5,13.

4. A te s uroczyste wita Paskie,

zgromadzenia wite, które obchodzie

bdziecie pewnego ich czasu.

III. 5. Miesica pierwszego, dnia czter-
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lastego ' tego miesica, mit^^dzy dwoma i cielca jednego, i dwu baranów: na ofia-

deczorami wito przejcia Paskiego, r caopalenia bd Panu z ofiar niedn
*2Moj. 12,13. 4Moj.2«.iG. ich i Z mokrcml ofiarami ich; ofiara to

(j. Potem dnia pitnastego tego mie- ognista na wdziczna wonno Panu.
;ica, wito przaników bdzie Panu:j 19, Zabijecie te koza jednego za
)rzez siedm dni chleby przane je b- grzech, i dwa baranki roczne na ofiar
Iziecie.

I spokojn.
7. A dnia pierwszego zgromadzenie

! 20. I bdzie je obraca tam i sam ka-
iwite mie bdziecie ; adnej roboty

;^uebiiiczej czyni nie bdziecie.

8. Ale bdziecie ofiarowali ofiar ogni-

it Panu przez siedm dni. Dnia take
liódmego zgromadzenie wite bdzie;
;adnej roboty suebniczej czyni nie

)dziecie.

9. I rzek Pan do Mojesza, mówic:
IV. 10. Powiedz synom Izraelskim,

rzecz im: Gdy wnij dzieci do ziemi, któ-

Ja wam dawam. a bdziecie zboe
^asze. tedy przyniesiecie snop pierwia-

;tek niwa waszego do kapana.

11. I bdzie tam i sam obraca on

mop przed obliczem Paskiem. aby by
)rzyjemny za was: nazajutrz po sabacie

)odnosi go bdzie kapan.
12. Zabijecie te dnia. którego obraca

)dziecie on snop. baranka zupenego,
ocznego na ofiar caopalenia Panu;

13. Przytem ofiar jego niedn ze

lwu dziesitych czci efy mki pszen-

lej . zadziaanej z oliw "" na palon
)fiar Panu dla wdzicznej wonnoci;
:ake ofiar jego moki'a. wina czwart
•z hynu. ^2iioj.29,4o!

14. A chleba i prama. i nowego zbo-

:a je nie bdziecie a do dnia. którego

)rzyniesiecie ofiar Bogu waszemu: usta-

va to wieczna bdzie w narodziech wa-
;zych. we wszystkich mieszkaniach wa-
izych.

plan z chlebem pierwiastek na ofiar sam
i tam obracania przed obliczem Paskiem,
i ze dwiema barankami; i bd wite
rzeczy Panu dla kapana.

21. I ogosicie w ten dzie wito;
zgromadzenie wite mie bdziecie; a-
dnej roboty suebniczej czyni nie b-
dziecie: ustawa to bdzie wieczna we
wszystkich mieszkaniach waszych, w na-

rodziech waszych.

22. A * gdy bdziecie zboe ziemi

waszej . nie bdziesz do koca pola twe-

go doyna. i kosów pozostaych niwa
twego zbiera nie bdziesz: ubogiemu,
i przychodniowi zostawisz je : Jam Pan
Bóg wasz. - 3Moj.l9,9. 5 Moj.24.rj.

TI. 23. Zatem rzek Pan do Mojesza,
mówic :

24. Powiedz synom Izraelskim, mó-
wic : Miesica siódmego. ' pierwszego

dnia tego miesica, bdziecie mieli sa-

bat, pamitk trbienia, zgromadzenie
wite. .

' ' ' '^4Moj.29,i.

25. adnej roboty suebniczej nie

bdziecie czynili, lecz ofiai"Owa bdzie-
cie ofiar ognist Panu.

YII. 26. Pizek jeszcze Pan do Moj-
esza, mówic :

27. Lecz dziesitego dnia tego mie-
sica siódmego. " dzie oczyszczania jest:

zc^romadzenie wite mie bdziecie, a

bdziecie trapi dusze wasze, ofiarujc

28.

V. 15. Naliczycie ' take sobie od dnia j

ognist ofiar Panu. -3Moj.i6.29.4iioj.29.7,

erwszego po sabacie, od dnia. które-

gocie ofiarowali snop podnoszenia, siedm
ygodni zupenych nie bdzie.

'^ 5 Moj. 16,9. 10.

16. A do pierwszego dnia po siódmym

adnej roboty nie bdziecie czy-

nili w ten dzie : bo dzie oczyszczania

jest na oczyszczenie was przed obliczem

Pana. Boga waszego.

29. A wszelka dusza . któraby sie nie

ygodniu naliczycie pidziesit dni : te-
\

trapia tego dnia, wytracona bdzie z lu-

ly ofiarowa bdziecie ofiar niedn no-
r Panu.
17. Z domów waszych przyniesiecie

hleby na obracanie tam i sam; dwa
hleby, ze dwu dziesitych czci pszen-
lej mki z kwasem upieczone bd

; pier-
riastki to Panu.
18. A ofiarowa z tym chlebem bdzie-

ie siedm baranków rocznych zupenych.

du swego.

30. Take, ktobykolwiek czyni robot
jak w tene dzie, wytrac czowieka
tego z porodku ludu jego.

31. adnej roboty nie czycie; ustawa
to bdzie wieczna w narodziech waszych,

we wszystkich mieszkaniach waszych.

32. Sabat odpoczynienia mie b-
dziecie, gdy trapi bdziecie dusze swe :
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dziewitego dnia tego miesica, wieczór,

od wieczora a do wieczora, obchodzi
b(jdziecie sabat wasz.

VIII. 33. Kzekl za Pan do Mojesza,
mówic :

34. Powiedz synom Izraelskim, i rzecz :

Pitnastego dnia tego siódmego mie-

sica bdzie wito kuczek przez siedm
dni * Panu. *5Moj.ig,i5.

35. Dnia pierwszego zgromadzenie

wite bdzie; adnej roboty suebni-
cz^j czyni nie bdziecie.

36. Przez siedm dni ofiarowa bdzie-
cie ofiar ognist Panu ; dnia ósmego
zgromadzenie wite mie bdziecie, a

bdziecie ofiarowali ofiar ognist Panu
;

wito jest, adnej roboty suebniczej
nie bdziecie czynili.

37. Te s wita uroczyste Paskie,
które obchodzi bdziecie, zgromadze-

nia wite, abycie ofiarowali ofiar ogni-

st Panu, caopalenie, i ofiar niedn,
i ofiar spokojn, i ofiary mokre, kad
w dzie swój.

38. Oprócz sabatów Paskich, i oprócz

darów waszych, i oprócz wszystkich lu-
bów waszych, i oprócz wszystkich do-

browolnych podarków waszych, które

oddawa bdziecie Pajiu.

39. Wszake pitnastego dnia miesi-

ca siódmego, gdy zbierzecie urodzaj zie-

mi, bdziecie obchodzili wito Panu
przez siedm dni; dnia pierwszego odpo-

czynienie, take dnia ósmego odpoczy-

nienie bdzie.

40. Tedy wemiecie sobie pierwszego

dnia owocu z drzewa co najpikniejsze-

go, i gazek palmowych, i gazek drze-

wa gstego, i wierzbiny od potoku, i we-

seli si bdziecie przed Panem Bogiem
waszym przez siedm dni.

41. A obchodzi bdziecie to wito
Panu przez siedm dni na kady rok. Usta-

wa to wieczna w narodziech waszych;

kadego miesica siódmego obchodzi je

bdziecie.

42. W kuczkach mieszka bdziecie

przez siedm dni ; kady zrodzony w Izra-

elu mieszka bdzie w kuczkach,

43. Aby wiedzieli potomkowie wasi,

iem w namiotach kaza mieszka synom
Izraelskim, gdym je wywiód z ziemi

Egipskiej ; Ja Pan, Bóg wasz.

44. 1 opowiedzia Mojesz wita uro-

czyste Paskie synom Izraelskim.

ROZDZIA XXIV.
I. Lampy w przybytku postawiono 1— 4. II. Dwu-

nuHcio chlobów pokadiiyoh '>— 14. HI. Hlunieica ma
byi; ukaiiiioiutwaiiy 1."). It!. IV. Karanie o inf^obójstwo
io^fwut 17—21. V. Jcdnakio prawo nia by kademu 22—24.

i rzek Pan do Mojesza, mówic :

2. Kozka synom * Izraelskim , abyó
przynieli oliwy z drzewa oliwnego czy-

stej, wytoczonej ku wieceniu, a])y lam-

py gorzay ustawicznie. 2Moj.27,2o.

3. Przed zason wiadectwa w namio-
cie zgromadzenia sporzdzi je Aaron, aby
si paliy od wieczora a do poranku
przed obliczem Paskiem ustawicznie;

ustawa to wieczna w narodziech waszych.

4. Na wieczniku czystym stawia b-
dzie lampy przed obliczem Paskiem
zawdy.

II. 5. Wemiesz te mki pszennej,

a upieczesz z niej dwanacie placków; ze

dwu dziesitych czci efy bdzie placek

jeden.

6. Potem pooysz je dwiema rzdami,
sze w rzdzie jednym na stole czystym
przed obliczem Paskiem.

7. Woysz te na kady rzd kadzida
czystego, aby byo miasto chleba spalo-

ne, na pamitk ku ofierze ognistej Panu.

8. Na kady dzie sabatu ka je

bdzie kapan porzdnie przed Panem
zawdy, biorc je od synów Izraelskich

przymierzem wiecznem.
9. I bd naleay Aaronowi i synom

jego, którzy je je bd * na miejscu

witem; albowiem rzecz im to naj-

witsz jest z ognistych ofiar Paskich,
ustaw wieczn.

*

2

Moj.^,32. 3Moj.8,31. lSam.21,6. Mat.12,4.

10. Tedy wyszed syn niewiasty Izra-

elskiej , którego miaa z mem Egip-

skim, midzy syny Izraelskimi ;. i poswa-
rzyli si w obozie syn onej niewiasty

Izraelskiej z mem Izraelskim.

11. I zorzeczy syn niewiasty Izrael-

skiej a imi Boe bluni ; dla . czego

przywiedziony by do Mojesza. A imi
matki jego byo Salomit, córka Dybrego
z pokolenia Dan.

12. I podali go do wizienia, aby im
oznajmiono, co z nim rozkae Pan czyni.

13. Tedy rzek Pan do Mojesza, mó- 'k

wic:
14. Wywied tego blunierc precz za '::

obóz, a niech wo wszyscy, którzy to

syszeli, rce swe na gow jego, i niech •

go ukamienuje wszystko zgromadzenie.

III. 15. A synom Izraelskim opowiedz,

i
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iiówic : Którykolwiek zorzeczy Bogu

wemu, odniesie karanie za grzech swój.

16. Take ktoby zbluni imi Paskie,

mierci umrze, kamionujc ukamionuje

;o wszystko zgromadzenie: tak przycho-

:zieii jako w domu zrodzony, gdyby zblu-

ni imi Paskie, umrze.

IV. 17. Take jeliby kto zabi jakie-

;Okolwiek czowieka, mierci umrze.

18. A jeliby kto zabi bydl, wróci

Qne bydl za bydl.

19. 'Ktoby te oszkaradzi bliniego

wego, wedug tego, jako uczyni, niech

QU si stanie.

20. Zamanie za zamanie, * oko za

iko. zb za zb; wedug tego, jako oszka-

adzi czowieka , tak mu si te niech

tanie *2Moj.21,24. 5Moj.19,21. Mat.5,38.

21. Ktoby zabi bydl, wróci insze;

Je ktoby zabi czowieka, umrze.

V. 22. Prawo jednakie mie bdziecie;

ak przychodzie, jako i w domu zrodzony

)dzie u was ; bom ja Pan. Bóg wasz.

23. To gdy opowiedzia Mojesz sy-

lom Izraelskim, wywiedli onego blunier-

' za obóz, i ukamionowali go.

24. 1 uczynili synowie Izraelscy wedug
ego, jako przykaza Pan Mojeszowi.

KODZIA XXY.
I. Odpoczynienie ziemi siódmego roku 1— 4. U. Sa-

aorodnego zboa nie zbiera 5— 7. III. Rok wolnoci al-
io miociwego lata 8—13. IV. Blizn}' nie ma by oszu-
:any w kupnie i w sprzedawaniu 14—17. V. Bogosa-
nestwo tych, którzy s posuszni Panu 18—22. VI. Zie-
nia na wieczno nie ma by sprzedawana 26— 28.

ni. Obyczaj sprzedawania i wjkupowania jej 23— 25.
i^in. Zaprzedanie domu 29. 30. IX. Wolno Lewitów
tl—34. X. Lichwa nie ma by brana 35—37. XI. Ku-
(owanie ludzi od swoich 38—44. XII. Od obcych 45. 46.
nil. Wolno Izraelitów, jako sug Boych 47—55.

Kzek nad to Pan do Mojesza na górze
>ynaj, mówic :

2. Powiedz synom Izraelskim , a mów
lo nich : Gdy wnijdziecie do ziemi, któr
h wam daj, tedy wici bdzie ziemia
abat Panu.
3. Przez sze lat ^ osiewa bdziesz

)ole twoje, i przez sze lat winnice twoje
>brzynaó bdziesz, zbierajc urodzaje
niej

;

*2Moj.23.io.

4. Ale roku siódmego sabat odpo-
'zynienia mie bdzie ziemia, sabat
iraski

; pola twego nie bdziesz osiewa,
mi winnicy twojej obrzyna.

II. 5. Co si samo przez si zrodzi
boa twego, nie bdziesz , i jagód
aniechanej winnicy twojej nie bdziesz
biera; rok odpoczynienia bdzie miaa
iemia.

6. I bdzie, co si urodzi w oneni od-

poczynieniu ziemi, tobie na pokarm, i su-
dze twemu, i suebnicy twej, i najemni-

kowi twemu, i przychodniowi twemu,
który mieszka z tob.

7. Take bydu twemu, i zwierzowi,

który jest w ziemi twojej, bdzie wszys-

tek urodzaj jej na pokarm.

III. 8. Naliczysz te sobie siedm ty-

godni lat, to jest siedm kro siedm

lat; i uczyni dni siedmiu tygodni

lat czterdzieci i dziewi lat.

9. Tedy kaesz zatrbi w trb hu-

czn miesica siódmego , dnia dziesi-

tego tego miesica ; w dzie oczyszcze-

nia kaecie zatrbi w trb po wszyst-

kiej ziemi waszej.

10. I wici bdziecie rok pidzie-
sity, a obwoacie wolno w ziemi

wszystkim obywatelom jej. Lato mi-

ociwe mie bdziecie ; i wróci si
kady do osiadoci swojej, i kady do

rodziny swojej wróci si.

11. To miociwe lato pidziesitego
roku miewa bdziecie; nie bdziecie

sia, i nie bdziecie tego. co si sa-

mo przez si zrodzi, ani zbiera bdzie-
cie gron z winnic zaniechanych.

12. Bo miociwy rok jest, wity
wam, bdzie; co si na polu przedtem
zrodzio, to je bdziecie.

13. W ten miociwy rok wróci si
kady do osiadoci swojej.

IV. 14. Jeli co sprzedasz bliniemu
twemu, albo co kupisz od bliniego twe-

go, niech nie oszukiwa jeden di'ugiego.

15. Wedug liczby lat po miociwym
roku kupisz od bliniego twego; i we-

dug Kczby lat dochody sprzeda tobie.

16. Jeli wicej bdzie lat. tem dro-

ej oszacujesz kupno ono; a jeli mniej

bdzie lat, tedy te taniej oszacujesz

kupno ono
,
poniewa tylko liczba do-

chodów sprzedawa si tobie.

17. A tak nie oszukiwajcie aden
bliniego swego, ale si bój kady Boga
swego ; bom Ja Pan, Bóg wasz.

V. 18. Przestrzegajcie ustaw moich,

i sdy moje zachowywajcie, i czycie je,

abycie mieszka mogli w ziemi onej

bezpiecznie.

19. Tedy wyda ziemia owoc swój, a

bdziecie je a do sytoci, i bdziecie

mieszka bezpiecznie w niej.

20. A jelibycie rzekli: Có bdziemy
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je roku siódmego, jeli nie hdzieiii

sia ani zbiera urodzajów naszych ?

21. T(Hly rozkae; bogosawiestwu
memu przyj na was roku szóstego,

i przyniesie urodzaj na trzy lata.

22. 1 bc^.dziecie sia roku ósmego, a

bdziecie je urodzaj stary a do roku
dziewitego ; póki nie nadejd poytki
jego, stare je bdziecie.

VI. 23. Ziemia tedy nie bdzie sprze-

dawana na wieczno ; bo moja jest zie-

mia, a wycie gomi i przychodniami
u mnie.

24. A po wszystkiej ziemi osiadoci
waszej pozwolicie wykupowa ziemi.

25. Gdyby zuboa brat twój, a sprze-

daby nieco z majtnoci swojej, i przy-

szedby majcy prawo odkupienia, po-

winny jego niech wykupi, co sprzeda
brat jego.

VII. 26. A jeliby kto nie mia tego,

coby odkupi móg, a sam by przemóg,
i znalaz dostatek na to wykupno :

27. Tedy obrachowawszy lata od sprze-

dania swego, wróci co zbywa temu, któ-

remu sprzeda; a wróci si do majtno-
ci swojej,

28. A jeliby nie mia dostatku, aby
wróci, tedy zostanie majtno sprzedana

w rku tego, który j kupi, a do roku

miociwego, i ustpi mu jej w rok mi-
ociwy, a on wróci si do majtnoci
swojej.

VIII. 29. Jeliby te kto sprzeda dom
mieszkania w miecie murowanem, b-
dzie mia wolno wykupi go, póki nie

wynijdzie rok sprzedania jego; cay rok

bdzie mia prawo do wykupienia jego.

30. A jeli go nie wykupi, póki nie

wynijdzie rok cay, tedy zostanie on dom
w miecie murowanem temu , który go
kupi, dziedzicznie, i potomkom jego.

IX. 31. I nie ustpi w miociwe lato.

Ale domy we wsiach, które nie s murem
obtoczone, te prawem jako pole ziemi

szacowane bd; bd mogy by odku-

powane, i w miociwe lato z rk obcych
wynijd.

32. Ale miasta Lewitów, i domy w dzie-

dzicznych mieciech ich kadego czasu

wykupowane by mog przez Lewity.

33. Lecz temu co kupuje od Lewi-

tów, wynijdzie kupno domu, i miejskiej

osiadoci jego, w rok miociwy, gdy
domy miast Lewickich s dziedziczne

ich, w porodku synów Izraelskich.

LEVITICUS 25.

34. Ale })ol(^ na przedmieciu ich nie

bdzie sprzedawane; bo dziedzictwem ich

jest wiecznm.
X. 35. Gdyby t zuboa ))rat twój,

a osabiaaby rka je.go przy tobie, po-

deprz(5sz go; a jako i przychodzie niech

si ywi przy tobie.

3(j. Nie bierz od niego lichwy, ani

patu :

'^ ale si bój Boga swego, aby si
ywi brat twój przy tobie.

*2Moj.22,25. uk.6,35.

37. Pienidzy twoich nie dawaj mu
na lichw, ani mu z zysku poyczaj
ywnoci twojej.

XI. 38. Jam Pan, Bóg wasz, którym
was wywiód z ziemi Egipskiej , abym
wam da ziemi Chananejsk, a by
wam za Boga.

39. Jeliby te zuboa brat twój

przy tobie, tak eby si tobie zaprze-

da, nie bdziesz go drczy sub nie-

wolnicz
;

40. Jako najemnik, jako przychodzie
bdzie u ciebie; a do roku miociwego
suy ci bdzie.

41. Potem wynijdzie od ciebie on,

i dzieci jego z nim, a wróci si do rodzi-

ny swojej , i do dziedzictwa przodków
swych wróci si.

42. Sudzy bowiem moi s , którem
Ja wywiód z ziemi Egipskiej ; nieche
nie bd sprzedawani jako niewolnicy.

43. Nie bdziesz panowa nad niiu

surowie ; ale si bdziesz ba Pana Boga
twego.

44. Niewolnik te twój, i niewolnica

twoja , które rnie bdziesz , bd z na-

rodów tych, które s okoo was; z nich

kupowa bdziecie niewolnika i nie-

wolnic.

XII. 45. Take te syny przycho-

dniów mieszkajcych midzy wami ku-

powa bdziecie, i z potomstwa tych,

którzy s z wami , które spodzili w zie-

mi waszej, a ci bd wam za dziedzictwo.

46. Prawem dziedzicznem trzyma
je bdziecie, i synowie wasi po was,

abycie je dziedzicznie odziereli; na

wieki suby ich uywa bdziecie ; lecz

nad braci sw, syny Izraelskimi, aden
nad bratem swoim nie bdzie panowa
surowie'

XIII. 47. Jeliby si te go albo

przychodzie zbogaci, który mieszka

z tob, a zuboaby brat twój przy nim,

tak eby si zaprzeda gociowi; albo
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przychodniowi, który jest z tob, albo

potomstwu z domu cudzoziemców
;

48. Gdyby si zaprzeda, moe by
wykupiony; ktokolwiek z braci jego od-

kupi go;

49. Albo stiyj jego , albo syn stryja

jego odkupi go, albo z bliskich pokre-

wnych jego z rodziny jego, odkupi go,

albo jeliby przemóg, wykupi si sam.

50. I porachuje si z onym, co go

kupi, od roku , którego mu si sprzeda,

a do miociwego lata, aby pienidze,

za które si sprzeda, odoone byy
wedug liczby lat; jako z najemnikiem,

z nim sobie postpi.

51. Jeliby jeszcze nie mao lat zo-

stawao, wedle nich wróci okup swój

z pienidzy, za które kupiony jest.

52. A jeliby nie wiele lat zostawao
do miociwego lata, tedy porachuje si
z nim, awedug onych lat wróci okup swój .

53. Jako najemnik doroczny niech

bdzie u niego; nie bdzie nad nim su-

rowic panowa przed oczyma twemi.

54. A jeliby si tym obyczajem nie

wykupi, tedy wynijdzie w miociwe
lato, on i dzieci jego z nim ;

55. Albowiem synowie Izraelscy s
sugami moimi; sugami moimi s, któ-

rem wywiód z ziemi Egipskiej . Ja Pan,
Bóg wasz.

KODZIA XXVL
I. Zatazanie bawanów 1.2. II. Bogosawiestwo strze-

ffcyci zakonn 3—13. IJI. Przeklstwo przestpców 14—39.
IV. Obiecana laska tym, co si nawracaj. A tak Bóg ku
zaciowaniu przykaza swoich, przywodzi lud obietnicami
40. 41. V. Probami 42, 43. VI. I pociechami, pokutuj-
cym sua.cemi 44—46.

JN ie czycie sobie* bawanów, ani obra-
zu rytego; ani supów stawiajcie sobie,

ani kamienia w obraz wyrytego stawiaj-
cie w ziemi waszej, abycie mu si
kaniali ; bom Ja Pan, Bóg wasz.

*2Hoj.20,4. 5Moj.5,8. Ps.97,7.

2. Sabaty moje zachowywajcie
, a

witnic moje w uczciwoci miejcie;
Jam Pan.

II. 3. Jeli w ustawach moich * cho-
dzi bdziecie, i przykazania moje cho-
wa i czyni bdziecie: =^5Moj.28,i.

4. Spuszcz wam deszcz czasu swe-
go, i wyda ziemia urodzaj swój, i drze-
wa polne wydadz owoc swój

;

5. 1 trwa bdzie moba do zbierania
wina, a zbieranie wina trwa bdzie do
siewu

; bdziecie je chleb swój do sy-

toci, i mieszka bdziecie bezpiecznie

w ziemi swej.

6. Bo dam pokój w ziemi, i bdziecie
spali, a nie bdzie, ktoby was przestra-

szy ;
* wypleni te zego zwierza z ziemi,

a miecz nie przejdzie ziemi waszej.
* Job, 11, 18.19. Amos.9,13.

7. Owszem bdziecie goni nieprzyja-

cioy wasze, i upadn przed wami od
miecza.

8. Pi waszych bd goni sto, a sto

waszych dziesi tysicy goni bd,
i polega nieprzyjaciele wasi przed wami
od miecza.

9. Bo obróc si do was, a rozkrzewi
was, i rozmno was, i utwierdz przy-

mierze moje z wami.
10. I bdziecie jedli z dawna zacho-

wae zboe, i stare, gdy nowe nastan,
wyprztniecie.

11. I wystawi przybytek mój midzy
wami, a nie uprzykrzy was sobie dusza

moja.

12. I bd chodzi * midzy wami, a

bede wam za Boga, a wy mnie bdziecie
za lud.

^
4Kor.6,16.

13. Jam Pan. Bóg wasz. którym was
wywiód z ziemi Egipskiej , abycie im
nie suyli ; i poamaem acuchy jarz-

ma waszego, abycie chodzili prosto.

III. 14. A jelibycie mi nie suchali,

i nie czynili * wszystkich tych przykaza
;

'*

5

Moj. 28, 15. Mai. 2, 2.

15. I jeli ustawy moje wzgardzicie,

a sdami moimi bdzie si brzydzia du-

sza wasza, ebycie nie czynili wszystkich

przykaza moich, i wzruszylibycie przy-

mierze moje :

16. Ja te wam to uczyni: nawiedz
was strachem, suchotami i gorczk,
które wam oczy popsuj a boleci na-
peni dusze wasze; a sia bdziecie
próno nasienie wasze, bo j,e zjedz nie-

przyjaciele wasi
;

17. I postawi twarz moje przeciwko

wam, i poraeni bdziecie od nieprzyja-

ció waszych, i panowa bd nad wami,
którzy was maj w nienawici; i bdziecie
uciekali, cho was nikt goni nie bdzie.

18. A jeli ani tak nie usuchacie mi.
przydam siedm kro wicej karania dla

grzechów waszych :

19. I zetr pych mocy waszej, i uczy-

ni niebo nad wami jako elazo, a ziemi
wasze jako mied :

20. I wniwecz si obróci praca wasza;
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bo nie wyda ziemia wasza uytku swego,

i drzewa ziemi nie wydadz owocu swego.

21. A jeli chodzi Ixnlzieeie, mnie
si(; sprzeciwiajc, a nie zeclicecie mi
slucluu', przydam kani waszych siedmio-

rako dhi grzechów waszych.

22. Bo puszcz na was zwierz polny,

i osieroci was, i wyniszczy ]>ydo wasze,

i upleni was, i spustoszej drogi wasze.

23. A jeli t^m si nie nakarzecie, ale

chodzi bdziecie, mnie si sprzeciwiajc :

24. Ja te pójd wam si sprzeciwia-

jc, i bi was bd siedmiorako dla grze-

chów waszych :

25. I przywiod na was miecz, który

si sowicie zemci z gwacenia przymie-

rza: a gdy si zbieycie do miast wa-
szych, tedy puszcz powietrze morowe
midzy was , a bdziecie podani w rce
nieprzyjacielskie.

26. A gdy zami podpor chleba wa-
szego . bd pieky dziesi niewiast

chleb wasz w piecu jednym, i bd wam
oddawa chleb wasz pod wag. i bdzie-
cie je, a nie najecie si.

27. A jeli i przeto nie usuchacie mi,
ale chodzi bdziecie, mnie si sprzeci-

wiajc:
28. Ja te pójd w^ gniewie przeciwko

wam : i Ja te kara was bd siedmio-

rako wicej dla grzechów waszych.

29. I bdziecie *je ciao synów wa-
szych, i ciao córek waszych je bdzie-
0Jg ^2Król.6,28. Tren.4,10.

30. I wygubi po górach kaplice wa-
sze, a porozwalam soneczne bawany
wasze; i skad trupy wasze na kloce

obrzydych bawanów waszych, a bdzie
si wami brzydzia dusza moja.

31. I podam miasta wasze na spusto-

szenie, a poburz witnice wasze, i nie

przyjm wicej wdzicznej wonnoci
waszej.

32. I spustosz ziemi, e si nad ni
zdumiej nieprzyjaciele wasi, mieszkajc
w niej.

33. A was samych rozprosz midzy
narody, i dobd za wami miecza ; a b-
dzie ziemia wasza pusta, i miasta wasze

zburzone.

34. Tedy rada bdzie ziemia odpoczy-

nieniu swemu po wszystkie dni spusto-

szenia swego; a wy bdziecie w ziemi

nieprzyjació waszych; tedy odpocznie

ziemia, i rada bdzie odpoczynieniu

swemu.

35. Przez wszystkie dni spustoszenia

swego odpoczywa ]>dzie ; bo nie miaia
odpoczynienia w sa])aty wasze

,
gdycie

wy mieszkali w niej.

3<). A którzy z was pozostan, tedy

przywiod strach na serca ich, w ziemiach

nieprzyjació ich, e je goni bdzie
chrzst licia padajcego; i bd uciekali

jako przed mieczem, i pada bd, cho-

cia ich nikt goni nie bdzie.

37. 1 padnie jeden na drugiego jako od

miecza, cho ich nikt goni nie Ijdzie;

ani si ostoicie przed nieprzyjacioy wa-
szymi.

38. I poginiecie midzy narody, i po-

re was ziemia nieprzyjació waszych.

39. A którzy z was zostan, wywidn
dla nieprawoci swojej w ziemi nieprzy-

jació swoich; take dla nieprawoci oj-i

ców swych z nimi wywidn.
IV. 40. Ale jeli wyznaj nieprawo

swoje, i nieprawo ojców swych wedug
przestpstwa swego , którem wystpili

przeciwko mnie, i wedug którego cho-

dzili, sprzeciwiajc mi si
;

41. em te i Ja chodzi sprzeciwiajc

si im, a iem je wprowadzi do ziemi

nieprzyjació ich; jeli, mówi, na ten

czas poniy si serce ich nieobrzezane.

i cierpliwie znosi bd ka za niepra-

woci swoje :

V. 42. Tedy ja te wspomn na przy-

mierze moje z Jakóbem, i na przymierze

moje z Izaakiem, i na przymierze moje
z Abrahamem wspomn, i na t ziemi
wspomn.

43. A ziemiabdc od nich uwolniona,

rada bdzie odpoczynieniu swemu, gdy
pusta bdzie dla nich : a oni bd cier-

pliwie nosi karanie za nieprawo sw,
przeto e sdy moje wzgardzili, i usta-

wami mojemi brzydzia si dusza ich.

VI. 44. Wszake dla tego i na ten czas,

gdy bd w ziemi nieprzyjació swoich,

nie odrzuc ich, ani ich tak sobie obrzy-

dz, ebym je wyniszczy mia, i wzru--

szy przymierze moje z nimi;

45. Bom Ja Pan, Bóg ich. Ale wspo-

mn na nie dla przymierza uczynionego,

z przodkami ich; którem wywiód z zie-

mi Egipskiej . przed oczyma poganów.

abym im by za Boga, Ja Pan.

46. Te s ustawy; i sdy i prawa,

które postanowi Pan midzy sob, i mi-
dzy syny Izraelskimi na górze Synaj

przez Mojesza.
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ROZDZIA XXVIL
I. Szacunek i okup rozmaitych lubów ludzi 1 — 8.

n. Byda czystego i nieczystego 9—13. III. Domu 14. 15.

IV. Roli 16—25. V. Picnvorodztwa 26—29. VI. Dzie-
sicin 30—34.

JLotem rzek Pan do Mojesza, mówic :

2. Mów do synów Izraelskich, a po-

wiedz im : Gdyby czowiek lubem polu-
bi dusz Panu, wedug szacunku twego

da okup.

3. A bdzie tak szacunek twój : Za
mczyzn od dwudziestu lat a do sze-
dziesit lat , bdzie szacunek twój pi-
dziesit syklów srebra wedug wagi wit-
nicy.

4. A jeli jest biaa gowa , szacunek

twój bdzie trzydzieci syklów.

5. A jeli od pitego roku a do dwu-
dziestego roku, tedy bdzie szacunek twój

za mczyzn dwadziecia syklów, a za

bia gow dziesi syklów.

6. A jeli za dzieci od jednego mie-

sica a do piciu lat, tedy bdzie szacu-

nek twój za mczyzn pi syklów sre-

bra, a za dzieweczk szacunek twój trzy

sykle srebra.

7. A jeli od szedziesit lat i wyej,
bdzieli mczyzna, tedy bdzie szacu-

nek twój pitnacie syklów, a za bia
gow dziesi syklów.

8. Lecz jeliby by tak ubogi, eby
nie móg odda szacunku twego, tedy go
stawi przed kapana, i oszacuje go ka-

pan ; wedug przemoenia tego
, który

lubowa, oszacuje go kapan.
n. 9. Jeliby te bydl z tych , które

si ofiaruj na ofiar Panu, polubi,
kade, które odda Panu, bdzie wite

;

10. Nie odmieni go, ani da innego za

nie, lepszego za gorsze, albo gorszego za

lepsze; jeliby te jakokolwiek odmieni
bydl za bydl, tedy i ono, i to, które za

nie dano, bdzie wite.
11. A jeliby które nieczyste bydl po-

lubi z tych, co nie bywaj ofiarowane
Panu, tedy stawi to bydl przed kapana.

12. I oszacuje kapan bd dobre,

bd ze; a jako je oszacuje kapan, tak
bdzie.

13. A jeliby je kto odkupi chcia,
przyda pit cz nad szacunek twój.

III. 14. Jeliby te kto powici dom
swój, eby by wity Panu, tedy go
oszacuje kapan, bd dobry, bd zy

;

jako go oszacuje kapan, tak zostanie.

15. A gdyby ten, który powici.

chcia odkupi dom swój, przyda pit
cz pienidzy na szacunek twój , i b-
dzie jego.

IV. 16. Jeli te kto cz roli z dzie-

dzictwa swego powici Panu , tedy l)-

dzie szacunek twój wedug zasiewku
jej

;
gdzie si wysieje chomer jczmie-

nia, za pidziesit syklów srebra szaco-

wane bdzie.

17. Jeli do miociwego lata powi-
ci rol swoje, wedug szacunku twego
zostanie.

18. Ale jeliby po miociwem lecie

powici rol twoje, tedy kapan obra-

chuje mu pienidze wedug lat zosta-

wajcyeh do miociwego lata, i umniej-

szy mu si z szacunku twego.

19. A chcialiby odkupi rol, ten,

który j powici, przyda pit cz
pienidzy do szacunku twego, i zostanie

przy niej.

20. Ale gdzieby nie odkupi roli onej,

a sprzedanaby bya rola komu inszemu,

nie moe by odkupione.

21. I bdzie ona rola, gdy wynijdzie

miociwe lato, wita Panu, jako rola

powicona; a przyjdzie w osiadoó
kapanowi.

22. A jeliby kto rol kupion, która

nie,byazról dziedzictwa jego, polubi
Panu,

23. Tedy porachuje mu kapan sum
szacunku twego a do roku miociwego,
i da szacunek ten dnia onego za rzecz

powicon Panu.

24. A w miociwe lato wróci si rola

od tego, od kogo j kupiono, do tego,

który dziedzicznie trzyma rol on.
25. A kady szacunek twój bdzie

wedle sykla * witnicy,' a dwadziecia
pienidzy sykiel way.

*2Moj. 30,13. 4Moj.3,47. Ezecli.45,12.

V. 26. Wszake pierworodnego, a
które * prawem pierworodztwa bywa ofia-

rowane Panu z byda, nikt go nie po-

wici, bd wó bd owca, poniewa
Paskie s.

*

2

Moj. 13,2. r.22,29. r.34,19. 4Moj.3,13. r.8,17.

27. A jeliby z bydlt nieczystych

byo, odkupi je wedug szacunku twego,

i przyda pitcz nad to; a jeliby go
nie odkupiono, nieche sprzedane bdzie
wedug szacunku twego.

28. Kada jednak rzecz polubiona,
którby kto polubiPanu ze wszystkiego,

co ma z ludzi, i z byda, i z ról osiado-
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ci swojej, nie bdzie sprzedawana, ani

odkupowana; bo wszelka rzeo/z polu-
biona * najwitsza jest Panu.

* Joz.G.iy. r.7,13.

29. Wszelkie bydl polubione, które

si pod lubem oddawa, od czowieka nie

bdzie odkupione, ale mierci umrze.

VL 30. Wszystkie take dziesiciny

ziemi z nasienia ziemi, z owocu drzewa,

Paskie s ; bo powicone s Panu.

31. Ale ktoby chcia odkupi co

z dziesicin swoich, pit cz ceny

przyda do nich.

32. Take wszystkie dziesiciny z ro-

gatego byda, i z(lrobuego byda, wszyst-

kiego, co przechodzi pod lask pa-

stersk, kade dziesite bdzie powi-
cone Panu.

33. Nie bdzie przebiera midzy do-

liróm albo zm, ani go odmienia b-
dzie; a jeli])y je jakokolwiek odmieni,
bdzie to i ono odmienione powicone,
nie ma by odkupione.

34. Te s przykazania , które rozka-

za Pan Mojeszowi do synów Izra-

elskich na górze Synaj.

Czwarte Ksigi Mojeszowe.

NUMERI.

KOZDZIA I.

I. Poczet synów Izraelskich 1—45. II. Których byo
sze kro sto tysicy, trzy tysice pi set, i pidzie-
sit 46. III. Oprócz Lewitów , którzy nie szli w liczb
47. 48. IV. A byli przeoeni nad przybytkiem 49—54.

1 mówi Pan do Mojesza na puszczy

Synaj , w namiocie zgromadzenia pierw-

szego dnia miesica wtórego, roku wtó-

rego, po wyjciu ich z ziemi Egipskiej,

temi sowy ;

2. Obliczcie * sum wszystkiego zgro-

madzenia synów Izraelskich wedug na-

rodów ich, i wedug domów ojców ich,

wedug imion ich-, kadego mczyzn
wedug gów ich.

*2Moj.3o,i2.

3. Ode dwudziestu lat, i wyej, wszyst-

kich wychodzcych na wojn z Izra-

ela
;
policzycie je wedug hufców ich, ty

i Aaron.

4. I bdzie z wami z kadego poko-

lenia jeden m , któryby przedniejszy

by w domu ojców swoich.

5. A te s imiona mów, którzy

z wami bd ; z pokolenia Kubenowego
Elizur, syn Sedeurów.

6. Z pokolenia Symeonowego Sala-

mijel, syn Surysaddajów.

7. Z pokolenia Judowego Naason, syn

Aminadabów.
8. Z pokolenia Isascharowego Nata-

nael, syn Suharów.

9. Z pokolenia Zabulonowego Elijah,

syn Helonów.

10. Z synów Józefowych, z pokolenia

Efraimowego Elisama, syn Ammiudów
;

z pokolenia Manasesowego Gamalijel,

syn Pedasurów.

I

11. Z pokolenia Benjaminowego Abi-^
dan, syn Gedeonów.

12. Z pokolenia Danowego Achyjezer,

syn Ammisadajów.
13. Z pokolenia Aserowego Pagijel,

syn Ochranów.
14. Z pokolenia Gadowego Elijazaf,

syn Duelów.

15. Z pokolenia Neftalimowego Achy-
ra, syn Enanów.

16. Ci zwoywani bd najzacniejsi

z ludu ksita w pokoleniach ojców

swych ; wodzami wojsk Izraelskich bd.
17. Przyzwali tedy do siebie Mojesz

i Aaron mów tych , którzy z imienia

mianowani s.
18. I zebrali wszystko zgromadzenie

dnia pierwszego miesica wtórego, i

przyznawali si do rodzajów swych we-

dug familii swych , wedug domów oj-

ców swych, iwedug liczby imion, od dwu-
dziestu lat i wyej, wedug osól) swych;

19. Jako rozkaza Pan Mojeszowi,

tak je policzy na puszczy Synaj.

20. I byo synów Rubena, pierworo-

dnego Izraelowego, rodzajów ich wedug
familii ich, wedug domów ojców ich,

wedug liczby imion, wedug osób ich,

wszystkiego pogowia mskiego od dwu-
dziestu lat i wyej, wszystkich wycho-

j

dzcych na wojn
;

21. Naliczono ich z pokolenia Kubeno-

wego czterdzieci isze tysicy i pi set.

22. Z synów Symeonowych rodzajów

ich, wedug familii ich, wedug domów
ojców ich, naliczonych jego, wedug li-

czby imion, wedug osób ich, wszystkiego

^
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pogowia mskiego od dwudziestu lat

i wyej, wszystkich wychodzcych na

wojn;
23. Naliczono ich z pokolenia Symeo-

nowego pidziesit i dziewi tysicy

i trzy sta.

24. Z synów Gadowych rodzajów ich

wedug familii ich, wedug domów oj-

ców ich, wedug liczby imion, od dwu-

dziestu lat i wyej, wszystkich wycho-

dzcych na wojn
;

25. Naliczono ich z pokolenia Gado-

wego czterdzieci i pi tysicy i sze
set i pidziesit.

26. Z synów Judowych rodzajów ich

wedug familii ich, wedug domów oj-

ców ich, wedug liczby imion, od dwu-
dziestu lat i wyej, wszystkich wycho-
dzcych na wojn:

27. Naliczono ich z pokolenia lu-

dowego siedmdziesit i cztery tysice

i sze set.

28. Z pokolenia Isascharowego rodza-

jów ich wedug familii ich, wedug do-

mów ojców ich, wedug liczby imion, od

dwudziestu lat i wyej, wszystkich wy-
chodzcych na wojn

;

29. Naliczono ich z pokolenia Isa-

scharowego pidziesit i cztery tysice
i cztery sta.

30. Z synów Zabulonowych rodzajów

ich wedug familii ich. wedug domów
ojców ich, wedug liczby imion, od
dwudziestu lat i wyej, wszystkich wy-
chodzcych na wojn;

31. Naliczono ich z pokolenia Zabu-
lonowego pidziesit i siedm tysicy
i cztery sta.

32. Z synów Józefowych, a naprzód
z synów Efraimowych, rodzajów ich we-
dug familii ich, wedug domów ojców
ich, wedug liczby imion, od dwudziestu
lat i wyej, wszystkich wychodzcych
na wojn;

33. Naliczono ich z pokolenia Efrai-
mowego czterdzieci tysicy i pi set.

34. Z synów za Manasesowych ro-
dzajów ich wedug familii ich, wedug
domów ojców ich, wedug liczby imion,
od dwudziestu lat i wyej, wszystkich
wychodzcych na wojn

;

35. Naliczono ich z pokolenia Ma-
nasesowego trzydzieci i dwa tysice
i dwiecie.

36. Z synów Benjaminowych rodza-
jów ich wedug familii ich, wedug do-

p

mów ojców ich, wedug liczby imion,

od dwudziestu lat i wyej, wszystkich

wychodzcych na wojn;
37. Naliczono ich z pokolenia Ben-

jaminowego trzydzieci i pi tysicy
i cztery sta.

38. Z synów Danowych rodzajów ich,

wedug familii ich, wedug domów ojców
ich, wedug liczby imion, od dwudziestu

lat i wyej, wszystkich wychodzcych
na wojn

;

39. Naliczono ich z pokolenia Danowe-
go szedziesit i dwa tysice i siedmset.

40. Z synów Aserowych rodzajów ich

wedug familii ich, wedug domów oj-

ców ich, wedug liczby imion, od dwu-
dziestu lat i wyej, wszystkich wycho-
dzcych na wojn;

41. Naliczono ich z pokolenia Aserowe-
go czterdzieci tysicy i jeden i pi set.

42. Z synów Neftalimowych rodzajów

ich, wedug familii ich, wedug domów
ojców ich, wedug liczby imion, od
dwudziestu lat i wyej, wszystkich wy-
chodzcych na wojn;

43. Naliczono ich z pokolenia Nef-

talimowego pidziesit i trzy tysice
i cztery sta.

44. Ci s policzeni, które policzy

Mojesz i Aaron, i ksita Izraelskie,

dwanacie mów, którzy byli wybrani

po jednemu z domów ojców swych.

45. 1 byo wszystkich policzonych sy-

nów Izraelskich wedug domów ojców

ich, od dwudziestu lat i wyej, wszyst-

kich wychodzcych na wojn z Izraela;

II. 46. Byo wszystkich * policzonych

sze kro sto tysicy i trzy tysice,

i pi set i pidziesit. =^2Moj.38.26.

III. 47. Ale Lewitowie wedug poko-

lenia ojców swych nie byli policzeni

midzy nimi.

48. Bo rozkaza by Pan Mojeszowi,
mówic :

IV. 49. Tylko pokolenia Lewi nie

bdziesz liczy, a summy ich nie poli-

czysz midzy syny Izraelskie;

50. Ale postanowisz Lewity nad przy-

bytkiem wiadectwa, i nad wszystkiem
naczyniem jego, i nad wszystkiem, co

naley do niego. Oni nosi bd przy-

bytek i wszystkie naczynia jego ; oni

te suy bd w nim, a okoo przy-

bytku obozem si ka bd.
51. A gdy si bdzie rusza przyby-

tek, skada go bd Lewitowie; take
9
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gdy stanowi si bdzie przy) )y tek, sta-

wia go bd Lewitowio; a ktoby obcy
do niego przystpi, nnirze.

52. I bci stawa o))Ozeni synowie
Izraelscy, kady wedug póków swoich,

i kady pod cliorgwi swoj w wojsku
swni.

5o. Ale Lewitowie ka si bd obo-

zem okoo przybytku wiadectwa, aby
nie przyszed gniew mój na zgroma-
dzenie synów Izraelskich: i bd Le-
witowie trzyma stra u przybytku wia-
dectwa.

54. Uczynili tedy synowie Izraelscy

wedug wszystkiego, co by rozkaza
Pan Mojeszowi, tak uczynili.

ROZDZIA II.

I. Porzdek hufców, stanowisk, hetmanów 1—31.

II. I liczba synów Izraelskich 32—34.

-^atem rzek Pan do Mojesza i do

Aarona, mówic:
2. Kady z synów Izraelskich ka

si bd obozem pod chorgwi swoj
wedug znaków domów ojców swych;
naprzeciwko okoo namiotu zgromadze-
nia ka si bd.

3. A ci si obozem poo na wschód
soca: Chorgiew wojska Judowego
wedug hufców swych; a hetmanem nad
syny Judowymi Naason, syn Aminada-
bów;

4. A w wojsku jego policzonych siedm-
dziesit i cztery tysice i sze set.

5. iPodle niego pooy si obozem
pokolenie Isascharowe, a hetmanem nad
syny Isascharowymi atanael, syn Su-
harów

;

6. A w wojsku jego policzonych pi-
dziesit i cztery tysice i cztery sta.

7. Podle nich pokolenie Zabulonowe,
a hetmanem nad syny Zabulonowymi
Elijah, syn Helonów.

8. A w wojsku jego policzonych pi-
dziesit i siedm tysicy i cztery sta.

9. Wszystkich policzonych w obozie

Judowym sto tysicy, omdziesit ty-

sicy, i sze tysicy i cztery sta wedug
hufców ich ; ci naprzód pocign.

10. Chorgiew obozu Rubenowego
pooy si na poudnie wedug hufców
swych, a hetmanem nad syny Rubeno-
wymi Elisur, syn Sedeurów;

11. A w wojsku jego policzonych

czterdzieci i sze tysicy i pi set.

12. Podle niego pooy si obozem

pokolenie Symeonowe, a hetmanem nad
syny Symeonowymi S(duinijel, syn Sury-
saddajów

;

13. A w wojsku jego policzonych

pi(lzi(\sit i dziewi tysicy i trzy sta.

14. Potm pokolenie (ladowe, a het-

manem nad syny (jadowymi Elijazaf,

syn Rehuelów;
15. A w wojsku jego policzonych

czterdzieci i pi tysicy, i sze set.

i pidziesit.
16. Wszystkich policzonych w obo-

zie Rubenowym sto tysicy, pidziesit
tysicy i jeden, cztery sta i pidziesit
wedug hufców ich ; a ci w rzdzie wtó-
rym pocign.

17. Potm pójdzie namiot zgroma-
dzenia z wojskiem Lewitów, w porod-
ku wojska; jakim porzdkiem stawa
bd obozem, takim pocign kady
w szyku swym pod chorgwi swoj.

18. Chorgiew obozu Efraimowego
wedug hufców swych ku zachodowi,

hetmanem nad syny Efraimowymi Eli-

sama, syn Ammiudów;
19. A w wojsku jego policzonych

czterdzieci tysicy i pi set.

20. A podle niego pokolenie Mana-
sesowe, a hetmanem nad syny Manase-
sowymi Gamalijel, syn Pedasurów.

21. A w wojsku jego policzonych trzy-

dzieci i dwa tysice i dwiecie.

22. Podle nich pokolenie Benjami-

nowe, a hetmanem nad syny Benjami-

nowymi Abidan, syn Giedeonów;

23. A w wojsku jego policzonych trzy-

dzieci i pi tysicy i cztery sta.

24. Wszystkich policzonych w obozie

Efraimowym sto tysicy, i om tysicy

i sto wedug hufców swoich ; a i w trze-

cim rzdzie pocign.
25. Chorgiew obozu Danowego po-

oy si ku pónocy wedug hufców

swych, a hetmanem nad syny Dano-
wymi Achiezer, syn Ammisadajów

; ;

26. A w wojsku jego policzonych

szedziesit i dwa tysice i siedm set.

27. A podle niego pooy si obozem

pokolenie Aserowe, a hetmanem nad

syny Aserowymi Pagijel, synOchranów;
28. A w wojsku jego policzonych

czterdzieci tysicy i jeden i pi set.

29. Potem pokolenie NeftaUmowe, a

hetmanem nad syny Neftalimowymi

Ahira, syn Enanów;



4 Mojeszowe 2. 3. 131

30. A w wojsku jego policzonych

pidziesit i trzy tysice i cztery sta.

31. A tak wszystkich policzonych

obozu Danowego sto tysicy, pidzie-

sit i siedm tysicy i sze set; a ci na

ostatku pocign pod chorgwi swoj.

II. 32. Ci s policzeni synów Izra-

elskich wedug domów ojców ich, wszyst-

kich policzonych w obozie wedug huf-

ców ich sze kro sto tysicy, i trzy

tysice, i pi set i pidziesit.

33. Ale Lewitów nie liczono midzy
syny Izraelskie, jako by Pan rozkaza

Mojeszowi.
34. I uczynili synowie Izraelscy we-

dug wszystkiego; jako rozkaza Pan
Mojeszowi, tak si stanowili obozem
przy chorgwiach swych, i cignli ka-

dy wedug familii swych, i wedug do-

mów ojców swych.

KODZIA III.

I. Synowie Aaronowi 1—6. U. Urzdy i posugi Le-
witów 7—14. III. Liczba, porzdek i powicenie ich na
miejsce piemrorodztwa 15—51.

A. te * s rodzaje Aarona i Mojesza
w dzie, którego mówi Pan z Moje-
szem na górze Synaj. *2Moj.6.23.

2. A te s imiona synów Aaronowych:
Pierworodny Nadab, potem Abiu, Elea-

zar, i Itamar.

3. Te s imiona synów Aaronowych.
kapanów pomazanych, których rce po-

wicone byy ku sprawowaniu urzdu
kapaskiego.

4. Ale pomarli Nadab *
i Abiu przed

Panem, gdy ofiarowali ogie obcy przed

Panem na puszczy Synaj, a zeszli bez

potomstwa ; dla tego Eleazar i Itamar od-

prawowali urzd kapaski przed obli-

czem Aarona, ojca swego.
*3Moj.l0,1.4Moj.2C.61.lKron.24.2.

5. Tedy rzek Pan do Mojesza, mó-
wic :

6. Ka przystpi pokoleniu Lewiego.
a postaw je przed Aaronem kapanem,
aby mu suyli,

II. 7. A trzymali stra jego, i stra
wszystkiego zgromadzenia, przed namio-
tem zgromadzenia, wykonywajc usug
przybytku.

8. Take aby strzegli wszystkiego na-
czynia namiotu zgromadzenia, i trzymali
stra synów Izraelskich, a odprawowali
usug przybytku.

9. Oddasz tedy Lewity Aaronowi-, i sy-

nom jego; bo wanie oddani s jemu
z synów Izraelskich.

10. Aarona za i syny jego przeoysz,
aby przestrzegali kapastwa swego : bo
przystpiliby kto obcy, umrze.

11. Zatem rzek Pan do Mojesza, mó-
wic:

12. A oto, Ja wziem Lewity z po-

rodku synów Izraelskich miasto wszel-

kiego pierworodnego, otwierajcego y-
wot, midzy synmi Izraelskimi, i bd
moi Lewitowie.

13. Albowiem mnie przynaley wszel-

kie pierworodne ; ode dnia, któregom po-

bi * wszelkie pierworodne w ziemi Egip-

skiej, powiciem sobie kade pierwo-

rodne w Izraelu; od czowieka a do

bydlcia moi bd; Jam Pan.
*2Moj.i3. 2. r.22.29. r. 34.19.3 Moj.27,26.

4 Moj .8,16. Ezech.44.30. uk. 2,23.

14. Kzek te Pan do Mojesza na
puszczy Synaj, mówic:

III. 15. Policz syny Lewiego. wedug
domów ojców ich, wedug familii ich;

kadego mczyzn urodzonego od mie-
sica i wyej, policzysz je.

16. I policzy je Mojesz wedug mo-
wy Paskiej, jako mu byo rozkazano.

17. I byy synów * Lewiego te imio-

na: Gerson, i Kaat, i Merary.
'*2Moj.6.16.17.4Moj.26.57.lKron.6.1.lKron.23,6.

18. Te za imiona synów Gersonowych
wedug domów ich : Lobni i Semei.

19. A synowie Kaatowi wedug domów
swych: Amram. i Izaar, Hebron, i Husyjel.

20. Synowie za Merarego wedug do-

mów swych: Naheli i Muzy; te s fami-

lije Lewiego wedug domów ojców ich.

21. Z Gersona familija Lobnicka, i fa-

milija Semeicka; te s familije Gerso-

nowe.

22. Policzonych ich wedug liczby ka-

dego mczyzny urodzonego od miesi-
ca i wyej, byo policzonych siedm ty-

sicy i pi set.

23. Te familije Gersonowe za przy-

bytkiem ka si bd ku zachodowi.

24. A ksiciem domu ojca Gersoni-

tów: Elijazaf, syn Laelów.

25. A pod stra synów Gersonowych
bdzie przy namiocie przybytek zgroma-
dzenia, przybytek i namiot, przykrycie

jego, i zasona u drzwi namiotu zgi'oma-

dzenia;

26. 1 opony sieni, i zasona we drzwiach
u sieni, która jest przed przybytkiem
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i przy otarzu w okoo, i sznury jogo, do

wszolkij potrzchy jogo.

27. Z Kaata za posza fairiilija Anira-

mitów, i faniilija Tzaaritów, i fainilija Hu-
syjolitów. To byy doiuy Kaatyiów.

28. W liczbio wszystkioli mczyzn
urodzonych od miesica i wyój, om ty-

sicy i sze set, trzymajcych stra przy

witnicy.
21). Te familije synów Kaatowychka

si bd obozem po bok przybytku ku
poudniowi

;

30. A ksiciem domu ojca familii

Kaatytów Elisafan, syn Hus5Jelów.
31. A bdzie pod stra ich skrzynia,

i stó, i wiecznik, i otarze, i naczynia

witnicy, któremi usugowa bd, i za-

sona, i ze wszystkiemi potrzebami jej.

32. A ksiciem nad ksity Lewi-

tów bdzie Eleazar, syn Aarona kapana,
postanowiony nad tymi, którzy trzymaj
stra przy witnicy.

33. Od Merarego za posza familija

Mahelitów, i familija Muzytów; a teó s
domy Merarytów.

34. A policzonych ich, wedug liczby

kadego mczyzny urodzonego od mie-

sica i wyej, sze tysicy i dwiecie.

35. Ksiciem za domu ojca familii

Merarego Suryjel, syn Abihailów; a ci

ka si hd po bok przybytku, ku pó-
nocy.

36. A nalee bd do stray synów
Merarego deski przybytku, i drgi jego,

supy jego, i podstawki jego, i wszystkie

naczyniajego, i wszystkie potrzeby jego;

37. Take supy sienne w okoo, i pod-

stawki ich, i koty ich, i sznury ich.

38. A ka si bd obozem przed

przybytkiem, po przedniej stronie namio-

tu zgromadzenia, na wschód Mojesz,

i Aaron, i synowie jego, trzymajcy stra
przy witnicy, stra za syny Izraelskie

;

a obcy gdyby przystpi, umrze.

39. A tak wszystkich policzonych Le-

witów od Mojesza i Aarona, na rozka-

zaniePaskie, wedugdomów ich, wszyst-

kich mczyzn urodzonych od miesica
i wyej, byo dwadziecia tysicy i dwa.

40. Tedy rzek Pan do Mojesza: Po-

licz wszystkie pierworodne mczyzny
midzy syny Izraelskimi od miesica
i wyej, a uczy summ imion ich.

41. A wemiesz mi Lewity (Ja Pan)

miasto wszystkich pierworodnych w sy-

niech Izraelskich, take byda Lewitów gdy si bdzie mia ruszy obóz, a zdej-

za wszystkie pic^rworodne byda synów
Izraelskich.

42. Policzy tedy Mojesz, jako mu Pan
rozkaza, wszystkie pierworodne w sy-

niocli Izraidskich.

43. A byo wszystkich pierworodnych
mczyzn wedug licz))y imion, urodzo-

nych od miesica i wyj, policzonych

ich dwadziecia i dwa tysice, dwiecie,
siedmdziiisit i trzy.

44. 1 rzek Pan do Mojesza, mówic:
45. We/.mij Lewity miasto wszystkich

pierworodnych z synów Izraelskich, by-

da take Lewitów miasto byda ich, i b-
d moimi Lewitowie; Jam Pan.

46. A za okup onych dwu set, siedmiu-

dziesit i trzech, którzy zbywaj nad
liczb Lewitów, z pierworodnych synów
Izraelskich,

47. Wemiesz po pi syklów na ka-d gow; wedug sykla witnicy bra
bdziesz; dwadziecia * pienidzy way
Sykiel. ^^^S Moj. 27,25. 4Moj.l8,lG.zech.45. 12,

48. I oddasz te pienidze Aaronowi
i synom jego za okup onych, którzy zby-

waj nad liczb ich.

49. Wzi tedy Mojesz pienidze oku-
pu od tych, którzy zbywali nad te, które

okupili sob Lewitowie.

50. Od pierworodnych synów Izrael-

skich wzi pienidzy onych tysic, trzy

sta, szedziesit i pi syklów wedug
sykla witnicy;

51. I odda te pienidze okupu Moj-
esz Aaronowi i synom jego wedug so-
wa Paskiego, jako Pan rozkaza Moj-
eszowi.

KODZIA IV.

I. Kóne prace Lewitów wedug rónoci familii ich

1—33. n. Take i liczba ich 34—49.

JN ad to rzek Pan do Mojesza i Aarona,

mówic:
2. Zbierz summ synów Kaato.wych.

z poród synów Lewiego wedug familii

ich, i wedug domów ojców ich.

3. Od tego, który ma trzydzieci lat

i wyej, i a do tego, co ma pidziesit
lat, którzy bdc sposobnymi do tej pra-

cy, moghby odprawówa posug w na-

miocie zgromadzenia.
.

4. Ta bdzie powinno synów Kaa-

towych przy namiocie zgromadzenia, przy

miejscu najwitszem;
5. I przyjdzie Aaron z synami swymi,

ii
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m opon zasony, i okryj ni skrzyni

wiadectwa;
6. Awo na ni przykrycie z borsu-

kowych skór, i przykryj z wierzchu

wszystko opon hijacyntow, i zao
di*ki jej.

7.Take stó chlebów pokadnych przy-

kryj opon hijacyntow, a poo * na

nim misy, i przystawki, i kubki, i czasze

do nalewania ; a chleb ustawicznie na nim

bdzie.
-2 moj. 25,29.30.

8. 1 rozcign na tern opon szarato-

w, a przykryj to przykryciem skór bor-

sukow^ych, i zao drki do niego.

9. Wezm te opon hijacyntow, któ-

r nakryj wiecznik do wiecenia z lam-

pami jego, i noyczki jego, i kaganki jego,

i wszystkie naczynia do oliwy jego, któ-

rych uywaj przy nim:

10. I uwin go ze wszystkiem naczy-

niem jego w przykrycie z skór borsuko-

wych, i wo na drki.
11. Na otarz take zoty rozpostrz

opon hijacyntow, awo na przykry-

cie z skór borsukowych, i zao drki
jego.

12. Pobior te wszystkie naczynia

usugi, któremi su w witnicy. a ob-

winwszy opon hijacyntow, przykryj
je przykryciem z skór borsukowych,

i wo na drki.
13. Do tego zmiot popió z otarza,

a na nim rozpostrz opon szaratow
;

14. I wo na wszystkie naczynia

jego. któremi usuguj przy nim, to

jest opaty, widy, i mioty, i kocieki. i

wszystkie naczynia otarzowe, i rozpostrz
na nim przykrycie z skór borsukowych,
i zao drki jego.

15. A gdy to wykona Aaron z synami
swymi, e przykryje witnic ze wszyst-
kiem naczyniem witnicy, a bdzie si
mia ruszy obóz, tedy potem przjgd
sj^nowie Kaatowi, aby one rzeczy nieli;
ale si nie ])d dotykali witnicy. aby
nie pomarli. Tajest posuga synów Kaa-
towych, przy namiocie zgromadzenia.

IG. Staranie zasi Eleazara, syna Aa-
rona kapana, bdzie o oliwie do*^ wiece-
nia, o kadzeniu wonnem, o ofierze nie-
dn^j ustaAvicznej, i o olejku pomazywa-
nia. dogldanie przybytku, i wszystkiego,
co w nimjest, i witnicy z naczyniami jej!

17. Potem rzek Pan do Mojesza
i Aarona, mówic:

18. Nie zatracajcie pokolenia domów
Kaatowych z porodku Lewitów.

19. Ale to im uczynicie, aby yli a nie

pomarli, gdy przystpowa bd do miej-

sca najwitszego: Aaron i synowie jego

przyjd, i postanowi kadego z nich nad
prac jego i nad brzemieniem jego.

20. Ale niech nie wchodz patrzy,

gdy bd uwijane rzeczy wite, aby nie

pomarli.

21. Zatem rzek Pan do Mojesza,
mówic :

22. Zbierz summ synów Gersonowych
wedug domów ojców ich, i wedug fa-

milii ich;

23. Od tego, który ma trzydzieci lat

i wyej, a do tego, który ma pidzie-
sit lat, policzysz je, którzy sposobni b-
d do tej pracy, aby mogli usugowa
przy namiocie zgromadzenia.

24. A ta bdzie powinno domów
synów Gersonowych ku posudze i ku
noszeniu.

25. Nosi bd opony przybytku,

i namiot zgromadzenia z przykryciem je-

go; take przykrycie borsukow^e, które

z wierzchu na nim jest, i zason od drzwi

namiotu zgromadzenia
;

26. I opony do sieni, i zason drzwi

bramy u sieni, która jest u przybytku,

i przy otarzu w okoo, i sznury jej,

i wszystkie naczynia usugi ich. i wszyst-

ko, czego uywaj okoo usugi ich; i to

czyni bd.
27. Wedug rozkazania Aarona i sy-

nów jego bdzie wszelka usuga synów
Gersonowych przy kadem brzemieniu

ich, i przy kadej usudze ich ; a poruczy-

cie im pod stra wszystkie brzemiona ich.

28. Ta bdzie powinno domów sy-

nów Gersonowych w namiocie zgroma-
dzenia, a bdzie ich doglda Itamar, syn

Aarona kapana.
29. Syny take Merarego wedug fa-

milii ich, i wedug domów ojców ich po-

liczysz:

30. Od tego, który ma trzydzieci lat

i wyej, i a do tego, który ma pidzie-
sit lat, policzysz je; którzy bdc spo-

sobni do tej pracy mogliby usugowa
przy namiocie zgromaxlzenia.

31. A ta bdzie powinno pracy ich

we wszystkiej usudze ich w namiocie

zgromadzenia: deski przybytku, i drgi
jego, i supy jego, i podstawki jego nosi;

32. Przyfem supy sieni w okoo, i pod-
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stawki ich z kokami icli, i sznury icli zo

wszystkiin iiaczyiiiein ich, do wszelkiej

suby icli ; a mianowicie policzycie na-

czynia, które im poruczycie j)0(I stra ich.

33. Ta powinno bdzie familii sy-

nów Merarego, wedug wszelkiój suby
ich, przy namiocie zgromadzenia pod do-

zorem Itamara, syna Aarona kapana.
II. 34. Obliczyli tedy Mojesz i Aa-

ron, i ksita zgromadzenia, syny Kaa-
towe wedug familii ich, i wedug domów
ojców ich.

35. Od tych, którym byo trzydzieci

lat i wyój, i a do tych, którym byo
pidziesit lat, którzy sposobnibdc ku
tej pracy mogliby usugowa przy na-

miocie zgromadzenia.

36. A b3^o ich policzonych wedug fa-

milii ich dwa tysice, siedm set i pi-
dziesit.

37. Ci byli policzeni z familii Kaaty-
tów wszyscy sucy przy namiocie zgro-

madzenia, które zliczy Mojesz i Aaron
wedug rozkazania Paskiego przez Moj-
esza.

38. Take policzeni s synowie Ger-

sonowi wedle familii swych, i wedug
domów ojców swych,

39. Od tego, który mia trzydzieci lat

i wyej, i a do tego,* który mia pi-
dziesit lat, którzy sposobni bdc ku
pracy mogli usugowa przy namiocie

zgromadzenia.

40. A byo ich policzonych wedug fa-

milii ich, i domów ojców ich dwa tysi-

ce, sze set i trzydzieci.

41. Ci byli policzeni z familii synów
Gersonowych, wszyscy sucy w namio-
cie zgromadzenia, które zliczy Mojesz
i Aaron wedug sowa Paskiego.

42. Take policzeni z familii synów
Merarego wedug familii swych i domów
ojców swych,

43. Od tego. który mia trzydzieci lat

i wyej, i a do tego, który mia pi-
dziesit lat; którzy sposobni bdc ku
pracy mogli usugiwa przy namiocie

zgromadzenia
;

44. A byo ich policzonych wedug
familii ich trzy tysice i dwiecie.

45. A ta bya summa policzonych

z familii synów Merarego, które zliczy

Mojesz i Aaron wedug rozkazania Pa-
skiego przez Mojesza.

46. Wszystkich policzonych, które po-

liczy Mojesz i Aaron, i ksita Izrael-
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skie z Lewitów wedug familii ich, i do-
mów ojców ich,

47. Od tego, który mia trzydzieci

lat i wy(y, i a do tego, który mia pi-
dzi(\sit lat, kadego przychodzcego do
odprawowania powinnoci usugi, i po-

winnoci noszenia ])rzeniion w namiocie
zgromadzenia.

48. A byo ich policzonych om tysi-
cy, i pi set i omdziesit.

49. Wedug rozkazania Paskiego po-

liczeni s przez Mojesza, kady z oso-

bna wedug usugi jego, i wedug brze-

mienia jego; a policzeni byli ci, które

Pan rozkaza liczy Mojeszowi.

ROZDZIA V.
I. Wyczenie trdowatych, i inszych nieczystych

z ohozu 1—5. II. Ofiary za wystpek 6—11. HI. Niewia-
sty w maestwie podejrzanej dowiadczenie i oczysz-
czenie 12—31.

i rzek Pan do Mojesza, mówic:
2. Rozka synom Izraelskim, aby wy-

rzucili z obozu kadego trdowatego, i

kadego, który cierpi pynienie nasienia,

i kadego, który si splugawi nad umar-
ym;

3. Tak mczyzn jako i niewiast wy-
rzucicie; precz za obóz wyrzucicie je, aby
nie splugawili obozu tych, midzy któ-

rymi Ja mieszkam.
4. I uczyniK tak synowie Izraelscy,

a wygnali je precz za obóz; jako rozkaza
Pan Mojeszowi, tak uczynili synowie

Izraelscy.

5. Nad to rzek Pan do Mojesza, mó-
wic:

II. 6. Powiedz synom Izraelskim :M
albo niewiasta, * gdyby popenili jakikol-

wiek gi'zech ludzki, dopuciwszy si wy-
stpku przeciwko Panu, a byaby win-

na ona dusza: *3Moj.6,2.3.

7. Tedy wyznaj grzech swój, którego

si dopucili, i wróc to, w czemby winni

byli cale; a przydawszy jeszcze nad to

pit cz, oddadz onemu, przeciw któ-

remu zgrzeszyli.

8. A jeliby nie byo tego, komuby
szkod trzeba nagrodzi, ona szkoda od-

dana bdzie Panu, i zostanie kapanowi
oprócz barana oczyszczenia, przez które-

go ma by oczyszczony.

9. K^da te ofiara podnoszenia ze

wszech rzeczy powiconych od synów
Izraelskich, któr przynios do kapana,

jemu si dostanie.

10. Owa rzeczy powicone od kogó-

i
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kolwiek, jego bd; i ktoby co odda ka-

panowi, jemu zostanie.

II. Zatem rzek Pan do Mojesza,

mówic :

III. 12. Mów do synów Izraelskich,

a powiedz im: Kady m, któregoby o-
na wystpia, i dopuciaby si grzechu

przeciwko niemu;

13. A zczyby si inszy z ni z-
czeniem nasienia, a byoby to skryte

przed oczyma ma jój, i taiaby si,

bdc splugawion, a wiadkaby nie

byo przeciwko nij, aniby jej zastano;

14. Jednak przypadby na duch za-

palczywoci, i miaby w podejrzeniu

on sw, któraby splugawion bya;
albo eby przypad na duch zapalczy-

woci, i miaby w podejrzeniu on
sw, któraby splugawion nie bya:

15. Tedy przywiedzie on m on
swoje do kapana, i przyniesie z ni
ofiar jj, dziesit cz efy mki j-
czmiennej, nie lejc na ni oliwy, ani

kadc na ni kadzida; albowiem jest

ofiara podejrzenia, ofiara niedna, pa-

mitna, przywodzca na pami grzech.

16. A tak bdzie j ofiarowa kapan,
i stawi j przed oblicznoci Pask.

17. I wemie kapan wody witej
w naczynie gliniane, i prochu, który

bdzie na tle przybytku, wemie ka-

pan, a wsypie do wody.
18. Potem postawi kapan niewiast

przed Panem, i odkryje gow niewiasty,

a da w rce jej ofiar niedn pamitn
;

ofiara to niedna podejrzenia; a kapan
bdzie mia w rce wod gorzk prze-

klstwa.

19. 1 poprzysiej kapan, i rzecze do
niewiasty : Jeli nie spa kto inszy z tob,
a jeli si nie uniosa w grzech nieczysty
przy mu swym, bd nienaruszona od
tej wody gorzkij przeklstwa;

20. Ale jelie ustpia od ma
twego, i jeste splugawion, a kto inny
spa z tob oprócz ma twego :

21. Tedy poprzysie kapan niewia-
st on przysig przeklstwa, i rzecze
do niej : Niechaj ci poda Pan na zo-
rzeczenie i na przeklinanie midzy ludem
twoim, przepuciwszy, aby ono twoje
wypado, i ywot twój opuch:

22. Nieche przenikn te wody prze-
klte wntrznoci twoje, aby opuch y-
wot twój, i wypado ono twoje; i od-
powie niewiasta: Amen, Amen. -
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23. Tedy napisze te przeklstwa ka-

pan na ksigach, a omyje je on wod
gorzk;

24. I da si napi niewiecie wody
gorzkiej przeklstwa, i przenikn j wo-

dy przeklstwa, i obróc si w gorzko.
25. Potem wemie kapan z rk nie-

wiasty onej ofiar niedn podejrzenia,

a bdzie j podnosi przed Panem, ofia-

rujc j na otarzu;

26. Wemie t kapan gar pa-

mitnego z ofiary niednej, i spali to na

otarzu, potem da wypi wod niewiecie.

27. A gdy si jej da napi onej wo-

dy, stanie si, jeliby splugawion bya,

i wystpia grzechem przeciwko mowi
swemu,ej przenikn wody przeklstwa,
i obróc si w gorzko, i opuchnie y-
wot jej, i wypadnie ono jej, i stanie si
niewiasta ona przeklstwem midzy lu-

dem swoim.

28. A jeliby nie bya splugawion
niewiasta, aleby czysta bya, niewinna

zostanie, i dziatki rodzi bdzie.

29. Ta jest ustawa podejrzenia, gdy-

by ustpia ona od ma swego, i by-

aby splugawion;
30. Albo eby na ma przypad duch

zapalczywy, a miaby w podejrzeniu o-
n swoje, i postawiby j przed Panem,
a Uczyniby z ni kapan wszystko we-

dug tej ustawy;

31. Tedy nie bdzie m on winien

grzechu ; ale niewiasta ona poniesie nie-

prawo swoje.

KODZIA YI.

I. Ustawa okoo Nazarejczyków 1—23. II. Jako ka-
pani ludowi iDogosawi mieli 24—27.

1 rzek Pan do Mojesza, mówic:
2. Powiedz synom Izraelskim, a mów

do nich: M albo niewiasta, gdy si
odczy, czynic lub Nazarejstwa, aby
byli odczeni Panu,

3. Od wina i mocnego napoju wstrzy-

mywa si bdzie; octu z wina, i octu

z mocnego * napoju pi nie bdzie, i

wszystkiego, co si z jagód wytacza, nie

bdzie pi; take jagód winnich, wieych
ani suchych, je nie bdzie.

*3Moj. 10,9. Sdz. 13,7.

4. Po wszystkie dni Nazarejstwa swe-

go ze wszystkiego, co wyrasta z macicy
winnej, od ziarnka a do upiny, je nie

bdzie.

5. Po wszystkie dni lubu Nazarej-
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stwa swpgo * brzytwa iiio postoi na go-
wio jego, a wynijdzic^ czas, do którego

si powiijci Panu; bdzie witym, a

zapuci wos na gowica '"^wojój. *«c<izi3.-''-

(). Po wszystkie dni, których si od-

czy Panu, do umarego nie wnijdzi(i.

7. Nad ojcem swym, i nad matk sw,
nad bratem swym, i nad siostr sw, nie

splugawi si, gdyby zmarli; albowiem
powicenie Boga swego ma na gowie
swojój.

8. Po wszystkie dni Nazarejstwa swe-

go witym bdzie Panu.

9. I gdyby kto umar przy nim z prd-
ka a nagle, i splugawiby gow powi-
cenia jego, ogoli gow swoje w dzie
oczyszczenia swego; dnia siódmego

ogoli j.
10. A dnia ósmego przyniesie dwie sy-

nogarlice, albo dwoje gobit do kapa-
na ku drzwiom namiotu zgromadzenia;

11. I bdzie kapan ofiarowa jedno

za grzech, a drugie na ofiar caopale-

nia, i oczyci go od tego, czem zgrze-

szy nad umarym, a powici gow jego

dnia onego.

12. Potem odczy Panu dni Naza-

rejstwa swego, ofiarujc baranka roczne-

go za wystpek; a dni one pierwsze da-

remne bd, gdy splugawione byo Na-
zarejstwo jego.

13. A to jest prawo Nazarej czj^ka:

Gdy si wypeni dni Nazarejstwa je-

go, przyjdzie do drzwi namiotu zgro-

madzenia,

14. I ofiarowa bdzie ofiar sw Pa-

nu, baranka rocznego, zupenego jedne-

go na ofiar caopalenia, i owc jedne

roczn i zdrow na ofiar za grzech, i ba-

rana jednego zupenego na ofiar spo-

kojn;
15. Przytem kosz chlebów przanych,

z mki pszennej, placki nagniatane z oli-

w, i krepie przane oUw namazane,

z ofiar ich niedn, i z ofiar ich moki*.

16. I bdzie ofiarowa kapan przed

Panem, i uczyni ofiar za grzech jego,

i caopalenie jego.

17. Barana take ofiarowa bdzie na

spokojn ofiar Panu z koszem chlebów

przanych; take ofiarowa bdzie ka-

pan ofiar jego niedn i ofiar jego

mokr.
18. I ogoli * Nazarejczyk przede

drzwiami namiotu zgromadzenia gow
Nazarejstwa swego, a wziwszy wosy

z gowy Nazarejstwa swego, woy je na
ogie, który jest pod ofiar spokojn.

*Dzic.21,24.

19. Przytem wemie kai)an opatk
warzon barani, i jeden phu^ek przany
z kosza, i jeden krepel niekwaszony,

a da w rce Nazarejczykowe po ogoleniu

Nazarejstwa jego
;

20. I ))dzie to tam i sam oljraca ka-

pan na ofiar obracania przed Panem
;

a rzecz ta powicona dostanie si ka-

panowi, tak piersi obracania, jako i o-
patka podnoszenia; a potom bdzie móg
Nazarejczyk pi wino.

21. To jest prawo Nazarejczyka, któ-

ryby lub uczyni, i ta ofiara jego Panu
za Nazarejstwo jego, okrom tego, coby
wicej uczyni móg; wedug lubu swe-

go, który uczyni, tak uczyni wedug
prawa Nazarejstwa swego.

22. Potem rzek Pan do Mojesza,
mówic:

23 Mów do Aarona i do synów jego,

a rzecz: Tak bogosawi bdziecie sy-

nom Izraelskim, mówic do nich:

II. 24. Niech ci bogosawi Pan, a nie-

chaj ci strzee;

25. Niech rozjani Pan oblicze swoje

nad tob, a niech ci miociw bdzie
;

26. Niech obróci Pan twarz swoje ku
tobie, a niechaj ci^ da pokój.

27. I bd wzywa imienia mego nad
synami Izraelskimi, a Ja im bogosawi
bd.

EODZIA YIL
I. Ofiara ksit Izraelskicli do ozdoby i usugi przy-

bytku 1—7. IL Summa tej ofiary 8—88. Ul. Jako Bóg
z Mojeszem mówi- 89.

i stao si w dzie, którego dokoczy
Mojesz, a wystawi przybytek, a poma-
za go, * i powici go ze wszystkim

sprztemjego, i otarz ze wszystkiem na-

czyniem jego, pomaza je, i powici je,
* 2 Moj.40,18.

2. e ofiaroway ksita Izraelskie,

przedniej sze z domów ojców swych, (co

byli hetmany z kadego pokolenia, i prze-

oonymi nad policzonymi.)

3. A przynieli ofiary swe przed Pa-

na: sze wozów przykrytych, i dwana-

cie woów, jeden wóz od dwojga ksi-

t, a od kadego wó jeden, i postawili

to przed przybytkiem.

4. TedyrzekPan do Mojesza, mówic:
5. Wemij od nich, aby to byo na
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)otrzel) przy subie w namiocie zgro-

nadzenia, i oddaj to Lewitom, kade-
mi wedug potrzeby urzdu jego.

6. Wzi tedy Mojesz one wozy i wo-
y i odda je Lewitom.

7. Dwa wozy, i cztery woy da sy-

lom Gersonowym wedug potrzeby urze-

lów ich.

IL 8. Cztery za wozy i om woów
la synom Merarego wedug potrzeby

irzdów ich, pod wadz Itamara, syna

barona kapana.
9. Ale synom Kaatowym nic nie da:

)o usuga witnicy bya przy nich. na
amieniu j nosi musieli.

10. Ofiaroway tedy ksita ku po-

iwiceniu otarza onego dnia, gdy by
)omazany ; i ofiaroway ksita dary swe
)rzed otarzem.
IL I rzek Pan do Mojesza: Jeden

[si jednego dnia, drugi ksi dru-

giego dnia oddawa bdzie dary swoje

Ol powiceniu otarza.

12. I ofiarowa pierwszego dnia dar

;wój Naason, syn Aminadabów z po-

[olenia Judy.

13. A dar jego by: misa srebrna je-

Ina, sto i trzydzieci syklów wagi jej.

jzasza srebrna jedna, siedmdziesit sy-

dów wagi jej wedug sykla witnicy.
)bie pene pszennej mki zagniecionej
'. oliw na ofiar niedn

;

14. Kadzielnica jedna z dziesiciu sy-

dów zota, pena kadzida dla kadzenia :

15. Cielec jeden mody, baran jeden,

baranek jeden roczny na ofiar palon :

16. Kozie jeden z kóz za grzech;
17. A na ofiar spokojn dwa woy.

)aran6w pi. koziów pi. i baranków
•ocznych pi. Ta bya ofiara Xaasona,
;yna Aminadabowego.

18. Wtórego dnia ofiarowa Xatanael.
iyn Suharów, ksi z pokolenia Isascha-
owego.

19. 1 ofiarowa dar swój. mis srebrn
edn, sto i trzydzieci syklów Vagi jej.

zasz srebrn jedne, siedmdziesit sy-
:lów wagi jej wedug sykla witnicy.
bie pene pszennej mki zagniecionej
oliw na ofiar niedn;
20. Kadzielnic jedne z dziesiciu sy-

lów zota, pen kadzida:
21. Cielca jednego modego, barana

?dnego. i baranka jednego rocznego na
lalon ofiar;

22. Koza te jednego z kóz za grzech
;

23. A na ofiar spokojn dwa woy,
baranów pi. kozów pi. i baranków
rocznych pi. Ta bya ofiara Natana-
ela. syna Suharowego.

24. Trzeciego dnia ksi synów Za-
bulon Elijah, syn Melonów.

25. Ofiara jego bya misa srebrna
jedna, sto i trzydzieci syklów wagi jej,

czasza srebrna jedna, siedmdziesit sy-

klów wagi jej wedug sykla witnicy.
obie pene mki pszennej z oliw za-

gniecionej na ofiar niedn;
26. Kadzielnica jedna z dziesiciu sy-

klów zota, pena kadzida;
27. Cielec jeden mody, baran jeden,

i baranek roczny jeden na caopalenie.

28. Kozie jeden z kóz. za grzech.

29. A na ofiar spokojn dwa woy.
baranów pi, kozów pi. baranków
rocznych pi. Ta bya ofiara Ehjaba.

syna Helonowego.

30. Dnia czwartego ksi z synów
Kubenowych EHsur. syn Sedeurów.

31. Ofiara jego bya misa srebrna

jedna, sto i trzydzieci syklów wagi jej,

czasza srebrna jedna, siedmdziesit sy-

klów wagi jej wedug syklów witnicy.
obie pene mki pszennej z oliw za-

gniecionej na ofiar niedn:
32. Kadzielnica jedna z dziesiciu sy-

klów zota, pena kadzida;
33. Cielec jeden mody, baran jeden,

baranek jeden roczny na palon ofiar;

34. Kozie jeden z kóz. za grzech.

35. A na ofiar spokojn dwa woy.
baranów pi, kozów pi, baranków
rocznych pi. Ta bya ofiara Elisura.

S^na Sedeurowego.

36. Dnia pitego ksi synów Sy-

meonowTch Selumijel. synSurysaddaiów.

37. Ofiara jego bya misa srebrna

jedna, sto i trzydzieci syklów wagi jej.

czasza srebrna jedna, siedmdziesit sy-

Idów wagi jej wedug sykla witnicy,
obie pene mki pszennej z oliw za-

gniecionej na ofiar niedn:
38. Kadzielnica jedna z dziesiciu sy-

klów zota, pena kadzida.

39. Cielec jeden mody, baran jeden,

baranek jeden roczny na palon ofiar :

40. Kozie ieden z kóz. za grzech.

41. A na ofiar spokojn dwa woy,
baranów pi. kozów pi. baranków
rocznych pi. Ta bya ofiara Selumijela,

syna Surysaddajowego.
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42. Dnia szóstego knlAi synów Ga-
dowycli l^^lijazaf, syn Duelów.

43. Ofiara jego bya misa srebrna

jodna, sto i trzydzieci syklów wagij(^j,

czasza srebrna jedna, siednidziesit sy-

klów wagi jój wedug sykla witnicy,
obie pene mki pszennój z oliw zaguie-

ciont^j na otiarc niedn;
44. Kadzielnica jedna z dziesiciu sy-

klów zota, pena kadzida;

45. Cielec jeden mody, baran jeden,

baranek roczny jeden na palon otiar.

40. Kozie jeden z kóz, za grzech.

47. A na ofiar spokojn dwa woy,
baranów pi, kozów pi, baranków
rocznych pi. Ta bya ofiara Elijazafa,

syna Duelowego.

48. Dnia siódmego ksi synów
Efraimowych, Elisama, syn Ammiudów.

49. Ofiara jego bya misa srebrna je-

dna, sto i trzydzieci syklów wagi jej,

czasza srebrna jedna, siedmdziesit sy-

klów wagi jej wedug sykla witnicy,
obie pene mki pszennej z oliw za-

gniecionej, na ofiar niedn;
50. Kadzielnica jedna z dziesiciu sy-

klów zota, pena kadzida;
51. Cielec jeden mody, baran jeden,

baranek jeden rocznj na palon ofiar
;

52. Kozie jeden z kóz, za grzech.

53. A na ofiar spokojn dwa woy,
baranów pi, kozów pi, baranków
rocznych pi. Ta bya ofiara Elisamy,

syna Ammiudowego.
54. Dnia ósmego ksi synów Ma-

nasesowych Gamalijel, syn Pedasurów.
55. Ofiara jego bya misa srebrna je-

dna, sto i trzydzieci syklów wagi jej,

czasza srebrna jedna, siedmdziesit sy-

klów wagi jej wedug sykla witnicy,
obie pene mki pszennej, z oliw za-

gniecionej, na ofiar niedn;
56. Kadzielnica jedna z dziesiciu sy-

klów zota, pena kadzida;
57. Cielec jeden mody, baran jeden,

baranek jeden roczny na palon ofiar
;

58. Kozie jeden z kóz, za grzech;

59. A na ofiar spokojn dwa woy,
baranów pi, kozów pi, baranków
rocznych pi. Ta bya ofiara Gamalijela,

syna Pedasurowego.

60. Dnia dziewitego ksi synów
Benjaminowych Abidan, syn Gedeonów.

61. Ofiara jego bya misa srebrna je-

dna, sto i trzydzieci syklów wagi jej,

czasza srebrna jedna, siedmdziesit sy-

klów wagi jej wedug sykla witnicy,
obie pene mki pszeiinj, zagniecionej

z oliw, na ofiar niedn;
()2. Kadzielnica jedna z dziesiciu sy-

klów zota, pena kadzida;
63. Cielec J(m1(ui mody, baran jeden,

baranek roczny jeden na palon ofiar
;

64. Kozie jeden z kóz. za grzech;

Gf}. A na ofiar spokojn dwa woy,
baranów pi, kozów pi, baranków
rocznych pi. Ta bya ofiara Abidana,
syna Gedeonowego.

Q6. Dnia dziesitego ksi synów
Danowych Achyjezer. syn Ammisadajów.

67. Ofiara jego bya misa srebrna je-

dna, sto i trzydzieci syklów wagi jj,
czasza jedna srebrna, siedmdziesit sy-

klów wagi jej wedug sykla witnicy,
obie pene mki pszennej, zagniecionj^

z oliw, na ofiar niedn;
68. Kadzielnica jedna z dziesiciu sy-

klów zota, pena kadzida;

69. Cielec jeden mody, baran jeden,

baranek roczny jeden na palon ofiar;

70. Kozie jeden z kóz, za grzech;

71. A na spokojn ofiar dwa woy,
baranów pi, kozów pi, baranków
rocznych pi. Ta bya ofiara Achyjezera,

syna Ammisadajowego.
72. Dnia jedenastego ksi synów

Aserowych Pagijel, syn Ochranów.
73. Ofiara jego bya misa srebrna je-

dna, sto i trzydzieci S3^klów wagi jej,

i czasza jedna srebrna, siedmdziesit sy-

klów wagi jej wedug sykla witnicy,
obie pene pszennej mki, zagniecionej

z oliw na ofiar niedn;
74. Kadzielnica jedna, z dziesiciu sy-

klów zota, pena kadzida;

75. Cielec jeden mody, baran jeden,

baranek jeden roczny na palon ofiar;'

76. Kozie jeden z kóz, za grzech.

77. A na ofiar spokojn dwa woy,
baranów pi, kozów pi, baranków

rocznych pi. Ta bj^a ofiara Pagijela.

syna Ochranowego.

78. Dnia dwunastego ksi synów

Neftalimowyeh Ahira, syn Enanów.

79. Ofiara jego bya misa srebrna

jedna, sto i trzydzieci syklów wagi jej,

czasza srebrna jedna, siedmdziesit sy-

klów wagi jej wedug sykla witnicy
obie pene pszennej mki, zagniecione

z oliw na ofiar niedn
;

80. Kadzielnica jedna, z dziesiciu sy

ków zota, pena kadzida;

iu
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81. Cielec jeden mody, baran jeden,

)aranek jeden roczny na ofiar palon;
S2. Kozie jeden z kóz, za grzech;

83. A na spokojn ofiar dwa woy,
jaranów pi, kozów pi, baranków

ocznych pi. Ta bya ofiara Ahira,

yna Enanowego.
84. To byo powicenie otarza, one-

^o dnia, gdy pomazan jest od ksit
zraelskich: Mis srebrnych dw^anacie,

zasz srebrnych dwanacie, kadzielnic

otych dwanacie;
85. Sto i trzydzieci syklów jedna misa

rebrnawaya, siedmdziesit syklów cza-

za jedna ; wszystkiego srebra w onem
aczyniu byo dwa tysice i cztery sta

yklów wedng sykla witnicy;
86. Kadzielnic zotych dwanacie, pe-

ych kadzida; dziesi syklów waya
ada wedng sykla witnicy ; wszystkie-

z^ota w onych kadzielnicach byo sto

dwadziecia syklów.

87. A wszystkiego byda ku ofierze pa-

)nej dwanacie cielców, baranów dwa-
acie, baranków rocznych dwanacie,
ofiar ich niedn. i kozów z kóz za

rzch dwanacie.

88. Wszystkiego zasi byda na ofia-

c spokojn byo woów dwadziecia
cztery, baranów szedziesit, kozów
zedziesit : baranków rocznych sze-
ziesit. To byo powicenie otarza po
omazaniu jego.

III. 89. A gdy Mojesz wchodzi do
amiotu zgromadzenia, by si rozmawia
Bogiem, tedy sysza gos mówicego
o siebie z nbagalni, która bya nad
krzyni wiadectwa, midzy dwiema
herul)y. a stamtd mawia do niego.

ROZDZIA YIII.
I. Rozrzdzenie lamp 1—3. II. Ksztat lichtarza 4. 5.
i. Oczyszczenie Lewitów G—15. IV. I otieranie ich na
icjsce pici-worodnych 16—23. V. Czas zaczynania 24.
[. I koczenia usugi Paskiej 25. 26.

otem Pan rzek do Mojesza, mówic:
2. Powiedz Aaronowi, * a rzecz mu: Gdy

ipalisz lampy, siedm lamp przeciwko
miecznikowi wieci bd. *2Moj.25.i7.

3. I uczyni tak Aaron, a przeciwko
miecznikowi zapah lampyjego. jako by
izkaza Pan Mojeszowi."^

II. 4. A bya robota * wiecznika
cignionego zota, i supiec jego, i kwia-
\]ego cignione byy; na ten ksztat,
ki by Pan ukaza Mojeszowi, tak
*obi wiecznik. *2Moj,25,3i.

5. Potem rzek Pan do Mojesza,
mówic :

III. 6. Wemij Lewity z poród sy-

nów Izraelskich, a oczy je.

7. A to uczynisz oczyszczajc je: Po-
kropisz je wod oczyszczenia ; ci ogol
brzytw wszystko ciao swoje, a upraw-
szy szaty swe, czystymi bd.

8. Potem wezm cielca modego, z o-

fiar jego niedn, mki pszennej, za-

gniecionej z oliw, a cielca modego
drugiego wemiesz na ofiar za grzech.

9. I przywiedziesz Lewity przed na-

miot zgromadzenia, a przyzowiesz wszyst-
kiego zgromadzenia synów Izraelskich;

10. I postawisz Lewity przed Panem,
i wo synowie Izraelscy rce swe na
Lewity

;

11. I ofiarowa bdzie Aaron Lewity
na ofiar przed panem od synów Izrael-

skich, aby spraw^owali posugi Paskie.
12. Lewitowie za bdka rce swe

na gowy onych cielców, a ofiarowa
bdziesz jednego za grzech, a drugiego

na ofiar caopalenia Panu ku oczyszcze-

niu Lewitów.

13. Potem postawisz Lewity przed

Aaronem, i przed syny jego, a ofiaro-

wa je bdziesz na ofiar Panu.
14. I odczysz Lewity z poród sy-

nów Izraelskich, ibd moimi Lewitowie.

15. A potem przyjd Lewitowie. aby
suyli w namiocie zgromadzenia, gdy
oczycisz i powicisz je na ofiar.

IV. 16. Albowiem wanie oddani s
mnie z poród synów Izraelskich; za

kade otwierajce ywot, za kade pier-

worodne z synów Izraelskich obraem
je sobie,

17. Gdy wszyscy pierworodni * z sy-

nów Izraelskich moi s z ludzi i z byda :

ode dnia, któregom pobi wszystkie pier-

worodne w ziemi Egipskiej, powiciem
ie sobie. *2Moj.i3,2. smoj. 27,26. 4Moj. 3,13. ut. 2.23.

18. A przyjem Lewity miasto wszel-

kiego pierworodnego z synów Izraelskich.

19. I daem Lewity darem Aaronowi
i synom jego z poród synów Izrael-

skich, aby odprawowali suby miasto
synów Izraelskich w namiocie zgroma-
dzenia, i oczyszczali syny Izraelskie, aby
nie przyszo na syny Izraelskie karanie,

gdyby przystpowali synowie Izraelscy

do witnicy.
20. Uczynili tedy Mojesz i Aaron

i wszystko zgromadzenie synów Izrael-
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skicli z Lowitami wszystko, co rozkazjil

Pan Mojeszowi o Lewitach, tak uczynili

z nimi synowie Izraelscy.

21. I oczycili si Lewitowie, a uprali

szaty swoje, i otiarowaje Aaron na oliarc^'

przed Panem, i oczyci je Aaron, aby
byli czystymi.

22. Dopiero potom przystpili Lewi-
towie ku sprawowaniu urzdu swego
w namiocie zgromadzenia przed Aaronem
i przed syny jego; jako rozkaza Pan
Mojeszowi o Lewitach, tak im uczynili.

23. Rzek nadto Pan do Mojesza,
mówic :

V. 24. To tó Lewitom naley: Od
dwudziestego i pitego roku i wyej kady
przystpi, al)y sprawowa urzd przy

posudze namiotu zgromadzenia.

VL 25. A w pidziesit lat przesta-

nie pracowa w urzdzie, i wicej su-y nie bdzie.

26. Ale nadsugowa bdzie braci swej

w namiocie zgromadzenia stra trzy-

majcym, lecz suby samej odprawowaó
nie bdzie. Tak sobie postpisz z Le-

witami w urzdziech ich.

ROZDZIA IX.
I. Czas i sposób odpracowania Wielkiejnocy od czy-

stych 1—5. II. I od nieczystycli 6—12. III. Ka na te,

coby nic obchodzili AVielkiejnocy 13. I-i. IV. Obok Pa-
ski nad przybytkiem 15—17. V. Którego si lud trzyma,
tak w cignieniu, jako i w stanowiskach 18—23.

rzek Pan do Mojesza na puszczy
Synaj, roku wtórego po wyjciu ich

z ziemi Egipskiej, miesica pierwszego,

mówic:
2. Niech obchodz synowie Izraelscy

wito przejcia czasu naznaczonego.

3. Czternastego dnia * miesica tego,

midzy dwoma wieczorami, obchodzi
je bdziecie czasu naznaczonego; wedug
wszystkich obrzdów jego, i wedug
wszystkich ceremonii jego, obchodzi je

bdziecie. *2Moj. 12,18. 3Moj.23,5.

4. Mówi tedy Mojesz do synów
Izraelskich, aby obchodzili wito przej-

cia.

5. 1 obchodzili wito przejcia, pierw-

szego miesica, czternastego dnia, mi-
dzy dwoma wieczorami, na puszczy Sy-

naj ; wedug wszystkiego, jako rozkaza
Pan Mojeszowi, tak uczynili synowie

Izraelscy.

II. 6. I byli niektórzy ludzie, którzy

si byli splugawili nad umarym czowie-

kiem, i nie mogli obchodzi wita ])rzej-

cia dnia on(!go; tedy przystpili do
Mojesza i do Aarona w tene dzie;

7. I rzekli oni ludzie do niego: Zma-
zalimy si nad umarym: i nie Ijdzie
nam wolno odda ohary Panu czasu na-

znaczonego wespó z synmi Izraelskimi?

8. Którym odpowi(ulzia Mojesz: Po-
stójcie, a usysz, co rozkae Pan o was.

1). Tedy rzek Pan do Mojesza, mó-
wic :

10. Powiedz synom Izraelskim i rzecz:

Jeliby si kto zmaza nad umarym, al-

boby na drodze dalekiej Ijy, tak z was,

jako i z potomstwa waszego, przecie ]j-

dzie odprawowa wito przejcia Panu.
11.Miesicawtórego,czternastego dnia,

midzy dwoma wieczorami, odprawowaó
je bd; z przanemi chleby, i z gorz-,,

kiemi zioy je je bd:
12. Nie zostawi nic z niego do jutra,

i koci * nie zami w nim; wedug
wszystkiego postanowienia wita przej-

cia odprawowajebd. ='2Moj.i2,4G.jani9,33.

III. 13. Ale czowiek, któryby by
czysty, a nie byby w drodze, i nie ob-

chodziby wita przejcia, tedy dusza

ona wykorzeniona bdzie z ludu swego^

bo ofiary Paskiej nie odprawowa cza

su naznaczonego; grzech swój poniesie

on czowiek.

14. A jeliby przychodzie mieszkaj-
cy midzy wami obchodzi wito przej

cia Panu, wedug ustawy wita przej-

cia i wedug obrzdów jego obchodzi
je bdzie; ustawa jedna bdzie, wam
i przychodniowi, i zrodzonemu w ziemi

IV. 15. Dnia tedy * onego, któregc

wystawiony by przybytek, obok okry

prz3^bytek nad namiotem wiadectwa
a wieczór bywao nad przybytkiem jak(

widzenie ognia a do poranku. *2Moj.4o,34

16. Tak bywao ustawicznie; we dni<

okrywa go obok; a jako widzenie ognii

w nocy.

17. A gdy si podnasza obok od na

miotu, tedy si ruszali synowie Izraescf

a gdziekolwiek stawa obok, tame sta

nowili obóz synowie Izraelscy.

y. 18. Na rozkazanie Paskie cign
synowie Izraelscy, i na rozkazanie Pa
skie sknowili obóz; po wszystkie * dn

których zostawa obok nad przybytkien

i oni leeli obozem. *iKor.io,

19. A gdy trwa obok on nad prz}

bytkiem przez wiele dni, tedy odpraw*

i



4 Mojeszowe 9. 10. 141

ali synowie Izraelscy stra Panu. a nie

[iszali si^.

20. Ale gdy nie dugo trwa obok nad

rzybytkiem, na rozkazanie Paskie sta-

owili ol)óz. i na rozkazanie Paskie ci-

nli.

21. A gdy bywa obok od wieczora

do poranku, a podnosi si za poranu.

?dy cignli : tak we dnie jako i w nocy.

dy si podniós obok, cignli.

22. A jeli przez dwa dni. albo przez

liesic. albo te przez rok trwa obok
ad przybytkiem, zostawajc nad nim,

bozem leeli synowie Izraelscy, i nie

uszali si; ale gdy si on podnosi, i

ni si ruszali.

23. Xa rozkazanie Paskie stanowili

bóz. i na rozkazanie Paskie cignli,

tra Pask trzymajc, jako im Pan roz-

aza przez Mojesza.

RODZLI X.
I. Dwie trby srebrne, i uywanie ich czasu wojny,
czasu potoju 1—10. n. Kuszenie ludu z puszczy Sy-
aj 11. m. Do Faran 12. 13. R'. Imiona hetmanów
I—28. V. Hobab zbrania si cign z ludem 29—34.

I. Modlitwa Mojeszowa w ruszeniu, i w cignieniu
skrzyni 35. 36.

^otem Pan rzek do Mojesza, mówic:
2. Spraw sobie dwie trby srebrne:

obota ciao'niona uczvnisz ie. których

iywa bdziesz do zwoywania ludu.

gdyby si wojsko rusza miao.
3. A gdy zatrbi w nie. tedy si do

iebie zbiey wszystek lud ku drzwiom
lamiotu zgromadzenia.

4. A jeliby w jedne tylko zatrbiono,
edy si zejd do ciebie ksita, i hetma-
li wojsk Izraelskich.

5. Gdyby za zatrbiono gos przery-

wajc, tedy si ruszy obóz lecych na
vschod soca.

6. A gdy drugi raz zatrbi, gos prze-
ywajc. tedy si ruszy obóz lecych na
)oudnie; z przerywaniem trbi bd.
fdy si ruszy bd mieU.

7. Ale gdy zwoywa lud bdziecie,
rbibdziecie.a nie bdziecie przerywa.
8. A synowie Aaronowi, kapani, trbi
)d w trby : i bdzie wam to za ustaw
rieczn w potomstwie waszem.

9. A gdy wycigniecie na wojn w zie-

m waszej przeciwko nieprzyjacielowi.
:tóryby was trapi, z przerywaniem
r trby trbi bdziecie; a przyjdziecie
la pami przed Panem. Bogiem wa-
zym, i zachowani bdziecie od nieprzy-
ació waszych.

10. W dzie take wesela waszego,

i w wita uroczyste wasze, i na nowiu
miesicy waszych, bdziecie trbi w te

trby przy ofiarach waszych caopalo-
nych, i przy ofiarach waszych spokoj-

nych, i przywiod was na pami przed

Bogiem waszym; Ja Pan. Bóg wasz.

11. 11. I stao si roku wtórego. mie-
sica wtórego. dnia dwudziestego tego
miesica, e si podniós obok przybytku

wiadectwa.
ni. 12. 1 ruszyli si synowie Izraelscy

z hufcami swymi z puszczy Synaj, a sta-n obok na puszczy Faran.

13. I ruszyli si najpierwej tak. jako

by Pan rozkaza przez Mojesza.
IV. 14. Albowiem ruszya si chor-

giew obozu synów Judowych naprzód

z hufcami swemi. a ' nad wojskiem jego

by hetmanem Naason. syn Aminada-
bÓW.

'

''4M0J.1.7.

15. A nad wojskiem pokolenia synów
Isascharowych by hetmanem XatanaeL
syn Suharów.

16. A nad wojskiem pokolenia synów
Zabulonowych by hetmanem Elijah, syn

Helonów.
17. Zatem zoono przybytek, i ci-

gnli synowie Gersonowi, i synowie Me-
' rarego. niosc przybytek.
' 18. Ruszya si za chorgiew obozu

, Rubenowec^o z hufcami swemi. a nad
i wojskiem jego by hetmanem Elisur.

syn Sedeurów.

19. A nad wojskiem pokolenia synów
Symeonowych by hetmanem Selumijel,

syn Surysaddajów.

20. ad wojskiem te pokolenia sy-

nów Gadowych by hetmanem Elijazaf,

syn Duelów.

21. Zatem ruszyli si Kaatytowie, nio-

sc witnic. i stanowili przybytek, a
ci nadcignli.

22. Potem ruszya sie chorasriew obo-

zu synów Efraimowych z hufcami swemi.

a nad wojskiem jego by hetmanem Eli-

I

sama. syn Ammiudów.

j

23. Xad wojskiem za pokolenia sy-

!
nów Manasesowych by hetmanem Ga-

' malijel. syn Pedasurów.

!
24. Xad wojskiem za pokolenia sy-

I nów Benjaminowych by hetmanem Abi-

dan. syn Gedeonów.
25. Potem ruszya si chorgiew obo-

zu synów Dauowych. zawierajc wszyst-

kie obozy z wojski ich, a nad wojskiem
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jego byl lictinnncni AcliyjcziM", syn Ani-

misiuldajów.

26. A nad wojskiem pokolonia synów
Eserowycli by hotnianeiii Pagijel, syn

Ochranów.

27. A nad wojskiem pokolenia synów
Neflaliniowych byl' hetmanem Ahira, syn

Enanów.
2S. Takie byo cignienie synów Izra-

elskich z hufcami ich ; i tak cign(jli.

V. 29. Poti^m rzek Mojesz do Ho-
baba, syna Raguelowego Madyjaczyka,
wiekra swego: My cigniemy do miej-

sca, o którem rzek Pan: Dam je wam.
Pójd z nami, a uczynimy dobrze, po-

niewa Pan obieca wiele dobrego Izra-

elowi.

30. Któremu on odpowiedzia: Nie

pójd: ale si wróc do ziemi mojej i do

rodziny mojej.

31. 1 rzek Mojesz: Prosz, nie opusz-

czaj nas; bo ty wiesz, gdziebymy na
puszczy obóz stanowi mieli, i bdziesz
przewodnikiem naszym.

32. A jeli pójdziesz z nami, i spotka

nas to dobre, którem nam Pan uczyni

dobrze, i my dobrze uczynimy tobie.

33. 1 odcignli od góry Paskiej dro-

g trzech dni, a skrzynia przymierza Pa-
skiego sza przed nimi drog trzech dni,

aby im upatrzya miejsce odpoczynienia.

34. A obok Paski szed nad nimi

we dnie, gdy si ruszali z stanowiska.

VI. 35. A gdy si ruszy miaa skrzy-

nia, tedy mawia Mojesz: Powsta Pa-
nie, a niech bd rozproszeni * nieprzy-

jaciele twoi, a niech uciekaj, którzy ci
nienawidz, przed obliczem twojem.

*Ps.68,2.

36. A gdy za stana, tedy mówi:
Nawró si Panie do niezliczonego mnó-
stwa wojska Izraelskiego.

KODZIA XI.

I. Pomsta na szemrzcy lud 1. II. Ulenie jej na
modlitw Mojeszow 2. 3. III. Lud znowu szemrzc
gardzi mann 4—10. IV. I Mojesza bardzo utrapil
11—15. V. A mu Bóg siedmdziesiat starszych przyda
16. 17. VI. Bóg obiecuje 18—30. "VII. I dawa ludowi
mnóstwo przepiórek 31. 32. VIII. Zaczera zaiaz pomsta
przysza 33—35.

stao si, e si lud uskara niesu-

sznie, co si nie podobao Panu. Przeto
usyszawszy to Pan, bardzo si rozgnie-

wa, i zapali si przeciwko nim ogie
Paski, i popali ostatni cz obozu.

II. 2. Tedy woa lud na Mojesza;
i modli si Mojesz Panu, i zgas ogie.

3. I nazwa imi miejsca onego Tabe-
ra: bo si zai)Hli prz(*civvko nim ogie
Paski.

III. 4. A lud * pospolity, który by
midzy nimi, chciwoci wicdk zjty od-

wraca' si; i pakali t synowie Izrael-

scy, mówic: Któ nas nakarmi misem?
^2 Moj. 12,38.

5. Wspominamy * sobie na ryby, któ-

remy jadali w Egipcie darmo, na ogór-

ki, i na melony, i na uczek, i na cebul,
i na czosnek. *iKor.io,6.

6. A teraz dusza nasza wywida nic

inszego nie majc, oprócz tój manny,
przed oczyma swemi.

7. A manna * bya jako nasienie ko-

ryjandrowe, a barwa tj jako barwa Bde-
liiOWa. *2Moj.i6,14.P.s.78,24. Jan 6,31.

8. 1 wychodzi lud, a zbierali j, i meli
w arnach, albo tukli w modzierzach

"^

a warzyli w kotach i czynili z niej pod-

pomyki; a by smak jej jako smak wie-
ej oliwy.

9. Gdy bowiem padaa rosa na obóz

w nocy, padaa te manna na.
10. Tedy usysza Mojesz, e lud pa-

ka po domach swych, kady u drzwi na-

miotu swego; dla czego zapalia si po-

pdliwo Paska wielce, i nie podobao
si te to Mojeszowi.

IV. 11. 1 rzek Mojesz do Pana: Cze-

mue tak le uczyni sudze twemu?
czemuem nie znalaz aski w oczach

twoich, e woy ciar tego wszyst-

kiego ludu na mi?
12. Izalim ja pocz ten wszystek lud?

izalim go ja zrodzi, i mi mówisz: Nie
je na onie twojem, jako piastun nosi iiie-

mowltko, do ziemi, o któr przysig
ojcom ich?

13.Gdziemam miso,abymda wszyst-

kiemu tem-u ludowi? bo pacz na mi,
mówic: Daj nam misa, abymy jedU.

14. Nie mog ja.sam znie wszystkie-

go ludu tego ; bo to nad mono moje.

15. A jeli si tak ze mn obchodzi
chcesz, prosz raczej mi zabij, jelim
znalaz ask w oczach twoich, abym nie

patrzy na swoje ze.

V. 16. I rzek Pan do Mojesza:
Zbierz mi siedmdziesiat mów z star-

szych Izraelskich, które znasz, e s star-

szymi ludu, i ksita jego, a przy-

wied je przed namiot zgromadzenia,

i sta tam bd z tob;
17. A Ja zstpi, i bd tam mówii

t
L.
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tob. i wziwszy z Ducha, który jest

' tobie, udziel im; i ponios z tob
rzeini ludu, a nie poniesiesz go ty sam.

YI. 18. A do ludu rzeczesz: Powi-
ie si na jutro, a bdziecie je miso:
ocie pakali w uszach Paskich, mó-
ic: Któ nas nakarmi misem? bo nam
jpiej byo w Egipcie: i da wam Pan
lisa, i bdziecie jedli.

19. Nie przez jeden dzie je bdzie-

ie, ani przez dwa dni, ani przez pi,
ni przez dziesi dni. ani przez dwa-

ziecia dni:

20. Ale przez cay miesic, a polezie

rzez nozdrza wasze, a zbrzydzi si wam.
rzeto ecie pogardzili Panem, który

143

daj, aby wszystek lud Paski proroko-

wa, a iby da Pan Ducha swego na nie!

80. Wróci si tedy Mojesz do obo-

zu, on i starsi Izraelscy.

YII. 31. Zatem wyszed wiatr * od Pa-
na, i porwawszy przepiórki od morza,
spuci je na obóz, z jednej strony jako
na jeden dzie chodu, z drugiej strony

take jako na jeden dzie chodu, okoo
obozu, a jakoby na dwa okcie byy nad
ziemi.

'

'2m»j.i6.i3 Ps.78.26.27.

32. Tedy wstawszy lud przez cay on
dzie i przez ca noc. i nazajutrz przez

wszystek dzie zbierali one przepiórki,

a kto najmniej nazbiera, mia dziesi
homerów: i nawieszali ich wszdy sobie

?st midzy wami, a pakalicie przed nim
|

okoo obozu

lówic: Xa cóemy wyszli z Egiptu?

21. I rzek Mojesz: Sze kro sto

Vin. 33. Miso leszcze Ijyo miedzy
zbami ich nie zewaue. gdy gniew Pa-

y-sicy pieszych jest^ludu. midzy któ-
?ki zapali si na lud. i pobi Pan lud on

j^m ja mieszkam, a ty powiedzia: Dam i

P^^^o^- bardzo wielka

n misa, e bd je cay miesic. '^'^- ^ 11^'^^ane lei

22. Izali * im owiec i woów nabij.

by si im dostao ? Izali wszystkie ryby

lorskie zbior im. aby dostatek mieli?
*Jan6.7.

23. I rzek Pan do Mojesza: Aza
ka '^ Paska jest skurczona? teraz uj-

zysz, jeli si ^v}'peni sowo moje, czyli

jc
'

" *Izaj.50,2.r.59,l.

24. Tedy wyszed Mojesz, i opowie-

zia ludowi sowa Paskie ; a zebrawszy
iedmdziesit mów starszych z ludu,

lostawi je okoo namiotu.

25. I zstpi Pan w oboku, i mówi
o niego, a wziwszy z Ducha, który by
7 nim, podzieli go midzy siedmdziesit
lów starszych; i stao si, gdy odpo-
z- nad nimi on Duch. tedy proroko-
wali, a potem nigdy.

26. Ale zostali byli dwa mowie
' obozie, imi jednego Eldad, a imi
rugiego Medad; na których te odpo-z on Duch. bo oni byli napisani,
ho b3-li nie przyszli do namiotu : a tak
t prorokowali w obozie.

jest mii miejsca one-

go Kibrot Hataawa; albowiem tam po-

grzebli lud. który poda misa.
35. A z Kibrot Hataawy * ruszy si

lud doHaserotu. i mieszkali w Haserocie.
^4Moj.33.16.17.

ROZDZIA XII.

I. Aaron i Maiyja szemrz naprzeciwko Mojeszowi
1—6. II. Którego Pan zaleca 7—9. III. A Maryj tr-
dem karze 10

—

12. 1\. A na prob Mojeszowe uzdi-a-

wia 13—15.

ledy mówia Maryja i Aaron przeciw

Mojeszowi dla ony Murzyskiej, któr
poj; bo on murzynk by poj:

2. I mówili: Izali tylko przez Moje-
sza mówi Pan ? aza te nie mówi przez

nas? a to usysza Pan.

3. A Mojesz by m najpokorniej-

szy ze wszystkich ludzi, którzy mieszkali

na ziemi.

4. A natychmiast rzek Pan do Moj-
esza, i do Aarona, i do Maryi: "Wyuijd-
cie was troje przed namiot zgromadze-

nia; i wyszli samo troje.

5. Zatem zstpi Pan w supie obo-
kowym, i stan we drzwiach namiotu.

27 Tedy przybieao pachol, i oznaj-
j
i zawoa- Aarona i Maryi, i przyszK oboje*

iio Mojeszowi, mówic: Eldad i Me-
' '

ad prorokuj w obozie.

28. Ale odpowiedziawszy Jozue. syn
"unów. suga Mojeszów, jeden z mo-
zieców jego. rzek: Panie moj Moj-
'szu, zabro im.
29. Któremu odpowiedzia Mojesz:
zemu im ty zazdrocisz dla mnie? Boe

b. I rzek do nich: Suchajcie teraz

sów moich: Jeli midzy wami bdzie
prorok. Ja Pan w widzeniu uka mu si,

we nie bd mówi z nim:
n. 7. Ale nie taki jest suga mój Moj-

esz, który ' we wszystkim domu moim
najwierniejszy jest.

*rd.3.2.

8. Usty do ust mawiam z nim: nie
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w widzeniu, ani w zagiidaniu, ani wpodo-
bicstwacli Pana widywa; ("/onin/.ecie

SU', nie bali, mówi przeciw sudze memu
Mojeszowi?

iK A tak zapali si(^ gniewem prze-

ciwko nim Pan, i odszed.

111. 10. Obok take odstpi od na-

miotu, a oto, Maryja otriHlowaciaa, zbie-

lawszy jako nieg; a wejrzawszy Aaron
na Maryj, ujrza trc^nlowat.

11. Poti^m rzek Aaron do Mojesza:
Prosz panie mój, nie kad teraz na nas

grzeclin tego, emy gupio uczynili,

a emy zgrzeszyli.

12. Niech prosz niebdziejako martwy
pód, który gdy wychodzi z ywota matki
swej, poowa ciaa jego zepsowana bj^wa.

l"V. 13. Tedy zawoa Mojesz do Pa-
na mówic: Boe, prosz uzdrówj teraz.

14. I odpowiedzia Pan Mojeszowi:
Gdyby ojciec jej plun na twarz jej,

azaby nie miaa si wstydac przez siedm
dni ? niech bdzie wyczona przez siedm
dni z obozu, a potem przyjta bdzie.

15. I wyczona bya Mar}ja z obozu

przez siedm dni; a lud si nie ruszy,

a bya Maryja przyjta.

KODZIA XIIL

I. Szpiegowie wysani do •ziemi Chananejstiej 1—17.

II. Z pewnem zleceniem 18—26. III. Wróciwszy si
trwo lud 27—30. IV. Któremu za Kaleb dotr otu-

ch czyni 31—34.

Jtotem ruszy si lud z Haserotu, a po-

oyli si obozem na puszczy Faran.

2. I rzek Pan do Mojesza, mówic:
3. Polij me, którzyby przeszpiego-

wali ziemi Chananejsk, któr Ja da-

wam synom Izraelskim
;
po jednym m-

u z kadego pokolenia polecie, którzyby

byli przedniej si midzy nimi.

4. Wysa je tedy Mojesz * z puszczy

Faran wedug rozkazania Paskiego;
a oni mowie wszyscy byli co przedniej si

z synów Izraelskich. *5Moj.i,22.23.

5. A teó s imiona ich: Z pokolenia

Euben Samua, syn Zachurów.

6. Z pokolenia Symeonowego Safat,

syn Hurów.
7. Z pokolenia Judy Kaleb, syn Je-

funów.

8. Z pokolenia Isaschar Igal, syn Jó-

zefów.

9. Z pokolenia Efraimowego Ozeasz,

syn Nunów.
10. Z pokolenia Benjaminów ego Fal-

ty, syn Eafuów.

11. Z pokolenia Zabulon Gedyjel, syn
Sodego.

12. Z pokolenia Józefowego, to jest

z potomstwa Manasesow(!go, Gady, syn
Susego.

13. Z pokolenia Dan Ammijel, syn
Gemmalego.

14. Z pokolenia Aser Setur, syn Mi-
cliaelów.

15. Z pokolenia Neftali Nabi, syn
Wafsego.

10. Z pokolenia Gad Guel, syn Ma-
chego.

17. Teó s imiona mów, które po-

sa Mojesz na przeszpiegowanie zie-

mi: i nazwa Mojesz Ozeasza, syna
Nunowego, Jozue.

11. 18. A posyajc je Mojesz na prze-

szpiegowanie ziemi Chananejskiej, mó-
wi do nich : Idcie w t stron ku pou-^
dniowi, a wnijdcie na gór:

19. 1 ogldajcie ziemi, jaka jest, i lud,

który mieszka w niej, jeli jest mocny,
czyli mdy? jeli ich mao, czyli wiele?

20. Jaka te jest ziemia, w której

mieszkaj, jeli dobra, czyli za? i co s
za miasta, w których mieszkaj, jeli

w namieciech, czyli w obronnych miej-

scach?

21. Take co za ziemia, jeli urodzaj-

na, czyli niepodna? jeli w niej s drze-

wa, czyli nie? a bdcie mnego serca,

i przyniecie nam owocu tamtej ziemi 5

a byo to w ten czas, gdy si wina do-

staway. *

22. I szli, a przeszpiegowali ziemi
od puszczy Syn a do Rochob, którdy
chodz do Emat.

23. A idc ku poudniowi przyszli

a do Hebron, gdzie byli Ahiman, esai
i Talmai, synowie * Enakowi; a He-

bron siedm lat byo zbudowane przed

Soan Egipskiem. *5Moj.2,ii

24. Przyszli potem a do rzeki Eschol

i
* urnli tam ga z gronem jedneir

jagód winnych, i nielij na drku, dwj

take granatowe jabka i figi.
=^ 5 moj. 1,24.25

25. I nazwano miejsce ono Nacha
Eschol, od grona winnego, które tan

byli urnli synowie Izraelscy.

26. Zatem wrócili si od onego szpie

gowama ziemi po wyjciu czterdziesti

dni.

III. 27. A wróciwszy si, przyszli d

Mojesza i do Aarona, i do wszystkie

go zgromadzenia synów Izraelskich n

^
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iiszczFaran. która jest w Kades; i dali

[Q i wszystkiemu pospólstwu spraw,
kazawszy im owoc onej ziemi.

28. A powiadali im, mówic: Przy-

zlimy do ziemi, do której nas by po-

la, która w prawdzie opywa mlekiem
miodem, a oto, ten jest owoc jój ;

29. Tylko e mocny jest lud, który

aieszka w onej ziemi; miasta take
bronne s, i bardzo wielkie; do tego

syny Enakowe tamemy widzieli.

30. Amalek mieszka w ziemi na po-

adnie, a Hetejczyk, i Jebuzejczyk, i

Lmorejczyk mieszka na górach; Cha-

lanejczyk za mieszka nad morzem, i nad
irzegiem Jordanu.

lY. 31. I hamowa Kaleb lud szem-

zcy przeciw Mojeszowi, i mówi:
*ójdmy a posidmy ziemi, bo j
lewnie sobie podbijemy.

32. Ale mowie oni, którzy z nim
hodzili, rzekli: Nie bdziem mogli ci-
gn przeciw tamtemu ludowi; bo moc-
dejszy jest nad nas.

33. I zganili one ziemi, któr byli

rzeszpiegowali, synom Izraelskim, mó-
nc: Ziemia ta, którmy przeszli, i

>rzeszpiegowali j, jest ziemia poera-
ca obywatele swoje, a lud wszystek,

[tórymy w niej widzieli, lud jest wy-
lokiego wzrostu.

34. Tamemy te widzieli olbrzymy,

;yny Enakowe z rodu olbrzymów ; i zdali-

my si sobie przy nich jako szaracza,
akimi zdalimy si i onym.

KODZIA XIV.
I. Lud strwoony 1—3. n. Chce si wróci do Egiptu
.5. ni. A Kaleba i Jozuego, którzy chwalili ziemi
biecan 6— 9. 17. ITkaraionowa ; Pan si ukazuje
0. 11. V. Chce lud wygadzi 12, VI. Mojesz za nim
i przyczynia 13—17. VII. I miosierdzie Paskie wy-
awia 18—28. Vni. Pan szemrzcym grozi, i nie mieli
rnij do onej ziemi 29—35. IX. Szpiegowie oni pomarli
a puszczy 36—39. X. A tych. co chcieli do onej ziemi
rnij. przeciwko woli Boej 40

—

M. XI. Amalekitowie
orazili 45.

ledy wzruszywszy si wszystko mnó-
itwo ki-zyczeli i paka lud przez on noc.

2. I szemrali przeciwko Mojeszowi,
przeciwko Aaronowi wszyscy synowie

izraelscy; i mówio do nich wszystko
nnóstwo: Obymy byli pomarli w zie-

ui Egipskiej, albo na tej puszczy!
3. Obymy byli pomarli! Czemu

vdy Pan prowadzi nas do tej ziemi,
tbymy padli od miecza? ony nasze.
dziatki nasze al)y byy naup ? Izali nam
lie lepiej wróci si do Egiptu ?

II. 4. I mówili midzy sob : Posta-

nówmy sobie wodza, a wrómy si do

Egiptu.

5. Tedy upad Mojesz i Aaron na
oblicze swoje przed wszystkiem zgi*oma-

dzeniem synów Izraelskich.

III. 6. A Jozue, syn Nunów, i Kaleb,

syn Jefunów, którzy szpiegowali ziemi,
rozdali szaty swoje

;

7. I rzekli do wszystkiego zgromadze-
nia synów Izraelskich, mówic: Ziemia,

którmy przeszli, i przeszpiegowali j,
ziemia jest bardzo dobra.

8. Bdzieli nam Pan miociw, tedy

nas wprowadzi do tej ziemi, a daj nam,
ziemi t, która opywa mlekiem i mio-
dem.

9. Jedno Panu nie bdcie odporny-
mi, ani si wy bójcie ludu onej ziemi,

bo jako chleb poje je moemy ; odst-
pia obrona ich od nich, ale Pan jest

z nami ; nie bójcie si ich.

lY. 10. I mówio wszystko zgroma-
dzenie, aby je ukamionowano; ale chwaa
Paska okazaa si nad namiotem zgro-

madzenia wszystkim synom Izraelskim.

11. I rzek Pan do Mojesza: Dokde
mi drani bdzie ten lud? I dokde
mi wierzy nie bd dla tych wszystkich

znaków, którem czyni midzy nimi ?

V: 12. Pora je morem, i rozprosz
je; a ciebie uczyni w naród wielki i

moniejszy, ni ten jest.

VL 13. Ale rzek Mojesz do Pana:
Oto, usysz Egipczanie, z których po-

rodku wywiode moc swoj ten lud;

14. I mówi bd z obywatelmi ziemi

tej, bo syszeli, e ty Panie by w po-
rodku ludu tego ; e okiem w oko wi-

dziany by, o Panie, a obok twój stawa
nad nimi, "" a i w supie obokowym
chodzie przed nimi we dnie, a w supie
ognistym w nocy. -

*2Moj.i3,2i.

15. Gdyby tedy pobi lud ten wszys-
tek a do jednego, rzekliby poganie,

którzy o twej sawie sychali , mówic :

16. I nie móg * wprowadzi Pan
ludu tego do ziemi, o któr im przysig :

przeto je pobi na puszczy. =^5'moj.9.28.

17. A tak teraz niech prosz uwiel-

biona bdzie moc Paska, jako rzek,

mówic :

VII. 18. Pan nie rychy ku gniewo-
wi a wielki w miosierdziu, znoszc nie-

prawo "
i przestpstwo, który winnego

nie czyni niewinnym, karzc nieprawo
10
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ojców w ^ynjicli do trzeciego do czwar-

tego i)okol(Miia
;

'^2Moj.34,«. I's.80,ir). Ps. 103,8. Ps. 145,8.

li). Odpu proszc nieprawo Indu

tego wedug wielkoci miosierdzia twe-

go, tak jako odpuszcza ludowi temu
z Egiptu a dotd.

20. Tedy rzek Pan : Odpuciem we-

dug sowa twego.

21. A wszake, jako Ja yj, i na-

peniona jest chwa Pask wszystka

ziemia :

22. Tak wszyscy, którzy widzieli

chwal moje, i znaki moje, którem czy-

ni w Egipcie, i na puszczy, a kusili mi
ju po dziesi kro, ani byli posuszni

gosowi memu,

23. Nie ogldaj ziemi tej, o którm
przysig ojcom ich, a aden z tych,

którzy mi dranili, nie ogldaj jej.

24. Ale sug mego * Kaleba, gdy
by w nim duch inakszy, i trwa state-

cznie przy mnie, wprowadz do ziemi, do

której chodzi, a nasienie jego odzie-

dziczy j.
*Jozue 14,8.9.

25. Ale poniewa Amalekita i Cha-

nanejczyk mieszkaj w dolinie, przeto

jutro obrócie si, a* idcie na puszcz,

drog ku morzu * czerwonemu. *5Moj.2,i.

26. Nad to rzek Pau do Mojesza
i do Aarona, mówic :

27. I dokde * znosi mam ten zy
lud, który szemrze przeciwko mnie? du-
go szemrania synów Izraelskich, którzy

szemrz przeciwko mnie, sucha bd ?
* Ps. 106,26. yd.3,17.

28. Mów do nich: yj Ja, * mówi
Pan, e jakocie mówili w uszy moje,

tak uczyni wam. *4Moj.26,65. r.32,10.11.

VII. 29. Na tej puszczy polega ciaa

wasze, i wszyscy * policzeni wasi wedug
wszystkiej liczby waszej od dwudzie-

stego roku i wyej, którzycie szemrali

przeciwko mnie. *5Moj.i,35. yd.3,17.

30. A wy nie wnijdzieci do ziemi tej,

o którm podniós rk moje, abym j
wam da na mieszkanie, okrom * Kale-

ba, syna Jefunowego, i Jozuego, syna

Nunowego; *Jozuei4,6.

31. A dziatki wasze, o którychecie

mówili, e bd na up, te wprowadz,
i ogldaj t ziemi, którcie wy wzgar-

dzili.

32. Ah^ trujy wasze, wasze trupy mó-
wi, pol(5g na tej puszczy;

33. A synowie wasi bd si tuali po
tj puszczy przez * czterdzieci lat, i po-

nios, karanie za cudzoóstwa wasze,

a wygin trupy wasze na puszczy,
* Ezech.4.(;.

34. Wedug liczby "' dni, w któryche-

cie szpiegowali ziemi, to jest czter-

dzieci dni , dzie kady za rok liczc,,

poniesiecie nieprawoci wasze czterdzie-

ci lat, i poznacie pomst swego odst-
pienia ode mnie. *ps.95,io.

35. Ja Pan mówiem , e to uczyni
temu wszystkiemu zgromadzeniu zemu,
które si spikno przeciwko mnie; na
tej puszczy pogin, i tu pomr.

IX. 36. Oni tedy mowie, których

sa Mojesz na przeszpiegowanie zie-^

mi, którzy wróciwszy si pobudzili do

szemrania przeciwko niemu wszystek lud,

puszczajc z saw o ziemi onej
;

37. Pomarli * mowie oni, którzy

puszczali saw z o ziemi, srog plag
Drzed Panem * 1 Kor. 10,10. yd. 3,17. Judasw.5.

38. Ale Jozue, syn Nunów, i Kaleb,

syn Jefunów, zostali ywi z mów
onych, którzy chodzili ku przeszpiego-i

waniu ziemi.

39. I opowiedzia Mojesz te sowa
wszystkim synom Izraelskim, i paka
lud bardzo.

X. 40. Tedy rano wstawszy wstpili

na wierzch góry, mówic : Oto my pój-

dziemy na to miejsce, o którem nam
Pan powiedzia ;' bomy zgrzeszyli.

41 . Ale im powiedzia Mojesz : Przecz-

e wy przestpujecie sowo Paskie?
to si wam nie nada.

42. Nie chodcie ; bo niemasz Pana
midzy wami, * abycie nie byli pobici

od nieprzyjació Waszych. *5Moj.i,42.

43. Bo Amalekita i Chananejczyk tu
przed wami s, i polecie od miecza;

bo dla tego, ecie si odwrócili od Pa-

na, nie bdzie Pan z wami.

44. A oni przecie kusili si wnijó na

wierzch góry; lecz skrzynia przymierza

Paskiego i Mojesz nie odchodzili od

obozu.

XL 45. Tedy zstpi Amalekita i Cha-

nanejczyk, mieszkajcy na onej górze

a porazili je, i gonili je a do Hormy.
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ROZDZLVL XV.
I. Ponowienie ustaw okoo ofiar, które si miay za-

howywac w ziemi obiecanej 1—13. II. Tak od gocia,

iko "i od domowego 14. 15. III. Prawem jednem 16—19.

V. Ofiara pierwszych ciast 20. 21. V. Oczyszczenie za

rzeci niewiadoraoci 22—29. YI. Kau za uporne prze-

Spstwo 30—3.'). VII. Na jednym czowieku wykonana

j. 37. VIII. Bramy na szatacli 3d. 39. IX. Dla czego

oszono 40. 41.

L rzek Pan do Mojesza, mówic :

2. Powiedz synom Izraelskim . a mów
io nich: Gdy przyjdziecie do ziemi mie-

zkania waszego, któr Ja wam dam.

3. A bdziecie chcieli czyni ofiar

ignist Panu na caopalenie, albo ofiar.

)d polubion bd dobrowoln, albo

e na uroczyste wita wasze, czynic

wdziczn wonno Panu z woów albo

owiec :

4. Tedy, ktobykolwiek ofiarowa ofiar

woje Panu, nieche ofiaruje ofiar nie-

In, pszennej mki dziesit cz, za-

gniecionej z oliw, której bdzie czwarta

:z hynu.

5. Przytem wina na ofiar mokr
;zwart cz hynu ofiarowa bdziesz

)rzy caopaleniu, albo przy ofierze innej

Lo kadego baranka.

6. Przy baranie te ofiarowa bdziesz

>fiar niedn, mki pszennej dwie dzie-

site czci . zaczynionej z oliw z trze-

bi czci hynu.

7. Wina take na ofiar mokr trze-

'i cz hynu ofiarowa bdziesz na
wdziczn wonno Panu.

8. Jeli za cielca ofiarowa bdziesz
la ofiar caopalenia, albo na ofiar wy-
)enienia lubu, albo na ofiar spokojn
^anu,

9. Tedy bdziesz ofiarowa spoem
, cielcem ofiar niedn, pszennej mki
rzy dziesite czci, zagniecionej z oli-

V2L z poow hynu.

10. Wina take bdziesz ofiarowa na
'fiar mokr poow hynu, na ofiar
gnist ku wdzicznej wonnoci Panu.
11. Take uczynisz przy kadym wole.

przy kadym baranie i baranku, bd
owiec bd z kóz.

12. Wedug liczby, któr ofiarowa
>dziecie, tak uczynicie przy kadym
nich wedug liczby ich.

13. Kady w domu zrodzony tak te
>dzie czyni, gdy bdzie oddawa^ ofiar
gnist na wdziczna wonno Panu.
n. 14. A gdyby, gociem bdc mi-

Izy wami przychodzie, albo mieszka-
cy midzy wami w narodziech waszych.

ofiarowa ognist ofiar ku wdzicznej

wonnoci Panu. jako wy czynicie, tak i on

uczyni.

15. O ludu mój! Ustawa jedna nie-

chaj bdzie tak wam. jako i przychodnio-

wi, mieszkajcemu z wami: ustawa to

jest wieczna w narodziech waszych: jako

wy.takprzychodzie bdzie przed Panem.
III. 16. Prawo jedno, i jeden sd b-

dzie wam i przychodniowi mieszkajce-

mu z wami.

17. I rzek Pan do Mojesza, mówic :

18. Powiedz synom Izraelskim, a rzecz

do nich: Gdy wnijdziecie do ziemi, do

której Ja was wprowadz :

19. A je bdziecie chleb onej ziemi,

ofiarowa bdziecie ofiar podnoszenia

Panu.

IV. 20. Z pierwszych ciast waszych
placek ofiarowa bdziecie na ofiar pod-

noszenia: jako ofiar z bojewiska. tak

go ofiarowa bdziecie.

21. Z pierwszych ciast waszych odda-

wa bdziecie Panu ofiar podnoszenia

w narodziech waszych.

y. 22. A gdybycie pobdzili, i nie

uczynilibyciewszystkichprzykazatych,

które rozkaza Pan przez Mojesza
;

23. Wszystkiego , co wam Pan roz-

kaza przez Mojesza, od onego dnia,

którego wyda Pan przykazanie, i potem
w narodziech waszych :

24. Tedy jeliby z niewiadomoci
zgromadzenia stao si to pobdzenie,
wszystko zgi-omadzenie ofiarowa bdzie
cielca modego jednego na caopalenie,

na wdziczn wonno Panu, take nie-

dn ofiar jego, i mokr ofiar jego

wedug zwyczaju, i koza jednego z stada

za grzech.

25. Tak oczyci kapan wszystko zgro-

madzenie synów Izraelskich, i bdzie im
odpuszczono, gdy si z niewiadomoci
stao. A oni ofiarowa bd ofiar swoje

na ofiar ognist Panu, i na ofiar za

grzech swój przed Panem za obdzenie
swoje.

26. 1 bdzie odpuszczono wszystkiemu

zgromadzeniu synów Izraelskich, i przy-

chodniowi, który mieszka midzy nimi,

poniewa wszystkiego ludu pobdzenie
jest.

27. A jeliby kto sam tylko zgrze-

szy z niewiadomoci, tedy przyniesie

Panu koz roczn na ofiar za grzech:

28. I oczyci kapan czowieka ob-
10*
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(Izonogo, któryby zgrzeszy z niewiado-

ni08(a
;
przed Panem oczyci go, i bdzie

mu odpuszczono.

29. Tak zrodzonemu miedzy synami
Izraelskimi, jako przychodniowi, który

mieszka mic^nlzy nimi, zakon jeden b-
dzie wam, gdyby kto zgrzeszy z niewia-

domoci.

VL 30. Ale czowiek, któryby z har-

doci swawolnie zgrzeszy, tak urodzony
w domu,jako i przychodzie, takowy Pana
zely; przeto wykorzeniony bdzie on
czowiek z porodku ludu swego.

31. Albowiem sowem Paskiem po-

gardzi, i przykazanie jego zgwaci; ko-

niecznie wytracony bdzie takowy czo-
wiek; nieprawo jego na nim zostanie.

32. I stao si, gdy byli synowie

Izraelscy na puszczy, e znaleli czowie-
ka zbierajcego drwa w dzie sabatu.

33. I przywiedli go, którzy go zna-

leli zbierajcego drwa, przed Mojesza,
i przed Aarona, i przed wszystko zgro-

madzenie.

34. 1 dali go do wizienia; bo jeszcze

im nie byo oznajmiono, * coby miano
czyni z takowym. '^2Moj.3i,i4.

35. Tedy rzek Pan do Mojesza:
mierci niech umrze czowiek ten; bez

litoci niechaj go ukamienuje wszystko

zgromadzenie za obozem.

YII. 36. I wywiedli go wszystko zgro-

madzenie za obóz, i ciskali na kamie-
niem, a umar, jako rozkaza Pan Moj-
eszowi.

37. Zatem rzek Pan do Mojesza,
mówic :

VIII. 38. Mów do synów Izraelskich,

a powiedz im, aby sobie poczynili * bra-

my na krajach szat swoich w narodziech

swych, a niech przyprawi do bram
sznurek hijacyntowy. *5Moj.22,i2. Mat.23,5.

39. I bdziecie mieli te bramy, eby-
cie pogidajc na nie, wspominali sobie

na wszystkie przykazania Paskie, aby-

cie je czynili, i abycie si nie unosili za

sercem waszem, i za oczyma waszemi,

za któremi wy idc cudzooylibycie.

IX. 40. Ale ebycie pamitali i czy-

nili wszystkie przykazania moje, a byli

witymi Bogu waszemu.
21. Ja Pan, Bóg wasz, którym was

wywiód z ziemi Egipskiej, abym wam
by za Boga ; Jam Pan, Bóg wasz.

KODZIA XVI.
1. Koztcrk 0(1 Korcyo wszczty przeciw Mojeszowi

1

—

I. II. Który dawszy o sobie sprawf; f)—25. III. Kao
ustpi 0(1 niczbonych 2G—30. IV. Zaczem ziemia wo-
(lz(iw poara 31— .34. V. I p(jtrzecia sta mtiw ogie
spali S.")—38. VI. A blucli!^ pozostaych kadzielnic powle-
czono otarz, na pamia.tk 39. 40. VII. Przeciw ludowi
znowu szemrzf^ceinu 41—10. VIII. Plaga Paska prze-
puszczona 47. IX. Za prob Mojesza i Aarona ustaa
48—.^)0.

1 edy si zbuntowa Kor, * syn Izaara,

syna Kaatowego, syna Lewiego, take
Datan i A])iron, synowie Elijabowi, i Hon,
syn Faletów z synów Kubenowych.

*4Moj.2G,9. Jud.w.ll.

2. I powstali przeciw Mojeszowi
, a

z nimi mów z synów Izraelskich dwie-

cie i pidziesit, ksita midzy lu-

dem, których do rady przyzywano, ludzie

zacni.

3. Ci zebrawszy si przeciw Moje-
szowi, i przeciw Aaronowi, rzekli im:,
"Wiele to na was, poniewa wszystek ten

lud, wszyscy s wici, a w porodku
nich jest Pan; przecze si wy wynosicie

nad zgromadzeniem Paskiem ?

4. Co gdy usysza Mojesz, upad na
oblicze swoje,

II. 5. 1 rzek do Korego i do wszystkiej

roty jego, mówic: Kano pokae Pan, kto

jest jego, i kto jest wity, i kto ma przy-

stpowa przede; bo kogo sobie wybra,
temu rozkae przystpi do siebie.

6. To tedy uczynicie: Wemiecie sobie-

kadzielnice, tyKor, i wszystka rota twoja.

7. I nakadszy w nie ognia, wócie
na kadzida przed Panem jutro ; i stanie

si, e kogokolwiek obierze Pan, ten b-
dzie witym : wiele to na was synowie

Lewiego.

8. Nad to rzek Mojesz do Korego:
Suchajcie prosz synowie Lewiego

;

9. Izali wam to mao, e was oddzie-

li Bóg Izraelski od zgromadzenia Izrael-
'

skiego, abycie przystpowali do niego

ku odprawowaniu usugi w przybytku

Paskim, a ibycie stali przed zgroma-

dzeniem, i suyli * mu ?
*4Moj.3,6

10. I przyj ciebie, i wszystk braci?

twoje, syny Lewiego z tob, e jeszczf

szukacie kapastwa ?

11. Dla tego, ty i wszystka rota twoja

zbuntowalicie si przeciw Panu ; bo Aa
ron có jest, ecie szemrali przeciw niC'

mu?
12. Tedy posa Mojesz, aby zawoa

noDatana, i x4.birona, synów Elijabowycb

którzy odpowiedzieli: Nie pójdziemy.

13. Izali mao na tem , e nas wy

J
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dód z ziemi opywajcej mlekiem i

uiodem. aby nas pomorzy na tej

mszczy, e jeszcze chcesz mie nad nami
wierzchno i nam rozkazowa ?

14. Ku temu do ziemi opywajcej
nlekiem i miodem nie wprowadzie nas,

.ni nam da w dziedzictwo pól i winnic :

zali oczy tym mom wyupi chcesz?

\ie pójdziemy.

15. Tedy si rozgniewa Mojesz bar-

Izo, i rzek do Pana: Nie patrz na ofiar

eh; ni jednego osa nie wziem od nich,

.nim co zego komu z nich uczyni.

16. Potem rzek Mojesz do Korego :

[y, i wszystka rota twoja, stawcie si
)rzed Pana jutro, ty, i oni, i Aaron :

17. A wziwszy kady kadzielnic swo-

, wócie w ni kadzida, i stawcie si
jrzed Pana , kady z kadzielnic swoj,
Iwiecie i pidziesit kadzielnic, i ty,

Aaron, kady z kadzielnic swoj.

18. Wzi tedy kady kadzielnic swo-

, a woywszy w ni ognia nakadli
V ni kadzida ; i stanli u drzwi namiotu
gromadzenia Mojesz i Aaron.

19. Ale Kor ju by zebra przeciwko

lim wszystk rot do drzwi namiotu zgro-

nadzenia; tedy chwaa Paska ukazaa
i wszystkiemu ludowi.

20. I rzek Pan do Mojesza i do Aa-
ona, mówic :

21. Odczcie si z porodku zebra-

na tego, abym je nagle zatraci.

22. Lecz oni upadli na oblicza swe
rzekli: O Boe. Boe Duchów, *

i wszel-

:iego ciaa! czowiek jeden zgrzeszy, a

la wszysteke lud gniewa si bdziesz?
*4Moj.27.16. yd. 12,9.

23. Tedy rzek Pan do Mojesza, mó-
nc :

24. Kzecz do zgromadzenia, a mów:
)dstpcie od namiotu Korego, Datana
Abirona.

25. A wstawszy Mojesz, szed do Da-
ana i Abirona; i szli za nim starsi Izra-
Iscy.

III. 26. I rzek do zgi-omadzenia. mó-
ric: Odstpcie, prosz, od namiotów
lówtych niepobonych. ani si doty-
ajcie wszystkiego, co ich jest. bycie
na nie zginli we wszystkich grze-
hach ich.

27. I odstpili od namiotu Korego.
)ataua i Abirona zewszd. Ale Datan
Abii'on wyszedszy stali u drzwi, na-

miotów swoich, i ony ich, i synowie
ich. i maluczcy ich.

28. Tedy rzek Mojesz: Po tem po-

znacie, e mi Pan posa, abym czyni
te wszystkie sprawy, a e nic z domysu
serca swego nie czyni

;

29. Jelie tak. jako inni ludzie umie-
raj, pomr ci. a zwykem innych ludzi

karaniem karani beda. nie posa mi
Pan;

30. Ale jeli co nowego uczyni Pan,

e otworzy ziemia usta swe. i pore je

i wszystkiego co maj. i zstpi ywo do

pieka, tedy poznacie, e rozdranili ci

mowie Pana.

IV. 31. I stao si. gdy przesta mó-
wi wszystkich tych sów. e si rozst-

pia ziemia pod nimi
;

32. A otworzywszy ziemia paszczk
swoje. * poara je. i domy ich. ze wszyst-

kimi ludmi, którzy byli przy Korem,
i wszystkie majtnoci ich.

=^4 Moj. 26. 10. r.27.3. 5 Moj. 11. 6. Ps. 106,17.

33. I zstpili oni ze wszystkiem co

mieli, ywo do pieka, i okrya je ziemia,

i poginli z porodku zgromadzenia.

34. Wszyscy za Izraelitowie . którzy

byli okoo nich, uciekali na krzyk ich. bo

mówili : By snaó nie poara i nas ziemia.

Y. 35. Wyszed take ogie od Pana,

i spali onych dwiecie i pidziesit
mów, którzy ofiarowali kadzenie.

36. Potem rzek Pan do Mojesza,
mówic :

37. Ezecz do Eleazara. syna Aarono-
wego. kapana, aby pozbiera kadzielnice

z onego pogorzeliska, a ogie i tam i sam
niech rozrzuci ; bo s powicone.

38. A z kadzielnic tych . którzy zgrze-

szyli przeciwko duszom swym. rozbiwszy

je na blachy, niech obije otarz, bo i
w nich ofiarowali przed Panem, powi-
cone s. przeto bd na znak synom
Izraelskim.

VI. 39. Tedy pozbiera Eleazar kapan
one miedziane kadzielnice, w których

ofiarowali oni popaleni; i rozbito je na

blachy, na obicie otarza.

40. Na pamitk synom Izraelskim,

aby nie przystpowa aden ol)cy. który-

by nie by z nasienia Aaronoweo-o. do

odprawowania kadzenia przed Panem,
aby mu si nie stao jako Koremu. i ja-

ko rocie jego. jako mu by powiedzia
Pan przez Mojesza.

VII. 41. I szemrao wszystko zgroma-
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(lenie synów Izraelskich nazajutrz prze-

ciwko Mojeszowi, i przeciwko Aarono-
wi, mówic: Wycie przyczyn mierci
liuhi Paskiego,

42. 1 stao si, gdy si zbiera lud

przeciw Mojeszowi, i przeciw Aaronowi,
e spojrzeli ku namiotowi zgromadzenia,
a oto, okry go obok, i okazaa si chwa-
a Paska.

43. I przyszed Mojesz z Aaronem
przed namiot zgromadzenia.

44. 1 rzek Pan do Mojesza, mówic :

45. Wyuijdcie z porodku zgroma-
dzenia tego, a wytrac je w okamgnie-
niu ; i npadli na oblicza swoje.

4G. Potem rzek Mojesz do Aarona :

Wemij kadzielnic, a wó w ni ognia
z otarza,wó te kadzida, a natychmiast
id do zgromadzenia, i oczy je; bo ju
wysza popdliwoó od twarzy Paskiej,
a ju si zaczo karanie.

VIII. 47.Wzi tedy Aaron kadzielnic,

jako mu rozkaza Mojesz, i przybiea
w porodek zgromadzenia, a oto ju si
bya zacza plaga w ludzie ; i uczyniw-
szy kadzenie oczyci lud.

IX. 48. 1 stan Aaron midzy umar-
ymi i midzy ywymi, a zahamowana
jest plaga.

49. A byo umarych od onej plagi

czternacie tysicy i siedm set
, oprócz

onych, którzy pomarli z przyczyny Ko-
rego.

50. Zatem si wróci Aaron do Moj-
esza ku drzwiom namiotu zgromadze-
nia, gdy plaga zahamowana bya.

EODZIA XVII.
I. Przez lask Aaronow cudownie kwitnc kapa-

stwo jego Bóg potwierdza 1—11. II. A lud s'trwozony
uskara si 12. 13.

-totem rzek Pan do Mojesza, mówic :

2. Mów do synów Izraelskich, a wemij
od nich po lasce wedug domów ojców
ich, to jest, od wszystkich ksit ich we-
dug domów ojców ich, dwanacie lasek,

a kadego imi napiszesz na lasce jego
;

3. Ale imi Aaronowe napiszesz na
lasce Lewiego ; bo kada laska bdzie od

kadego ksicia z domu ojców ich.

4. I zostawisz je w namiocie zgro-

madzenia przed wiadectwem, gdzie si
z wami schodz.

5. 1 stanie si, kogo obior, tego laska

zakwitnie ; i umierz przed sob szemra-
nia synów Izraelskich, któremi szemrz
przeciwko wam.

(). To gdy Mojesz mówi do synów
Izraelskiej)

, oddali mu wszyscy ksi-
ta ich laski swoje, kady ksi lask
z domu ojca swego, dwanacie lasek ; a la-

ska Aaronowa bya midzy laskami ich.

7. I postawi Moj(\sz laski one przed
Panem w namiocie wiadectwa.

8. A gdy nazajutrz przyszed Mojesz
do namiotu wiadectwa, oto si zaziele-

niaa laska Aaronowa z domu Lewiego,
i wypucia listki i wydaa kwiat, i zro-

dzia dojrzae migday.
1). I wyniós Mojesz one wszystkie

laski od oblicznoci Paskiój do wszyst-
kich synów Izraelskich ; które gdy ujrzeli,

wzi kady lask sw.
10. I rzek Pan do Mojesza: Odnie

lask * Aaronowe przed wiadectwo, aby
bya zachowana na znak synom odpor-
nym, a zahamujesz szemranie ich prze-

ciwko mnie, aby nie pomarli. ="2yd.9,4.

11. I uczyni Mojesz; jako mu Pan
rozkaza, tak uczyni.

II. 12. I rzekli synowie Izraelscy do

Mojesza, mówic: Oto umieramy, ni-

szczejemy, wszyscy giniemy
;

13. Kady, ktokolwiek przystpuje do

przybytku Paskiego, umiera; izali do

szcztu wytraceni by mamy ?

EODZIA XVIII.
I. Pan Aarona i syny jego do powinnoci ich upomi-

na 1. II. Lewity im ku posudze przydaje 2—7. HI. Ka-
panom dochody naznacza 8. IV. Z ofiar 9—11. V. Z pier-
wocin 12—14. VI. Z luhów 15—20. VII. A Lewitom dzie-

siciny za zapat 21—32.

-Lotóm rzek Pan do Aarona : Ty i sy-

nowie twoi, i dom ojca twego z tob,
poniesiecie nieprawo witnicy. I ty

i synowie twoi z tob poniesiecie niepra-

wo kapastwa waszego.

II. 2. Braci take twoje,
' pokolenie

Lewiego, ród ojca twego, przypucisz d(

siebie, aby byli przy tobie, i posugowal
tobie ; a ty i synowie twoi z tob suy(
bdziecie przed namiotem wiadectwa.

3. Oni bd przestrzegali rozkazania

twego, i pilnowali wszystkiego namiotu
wszake do naczynia witnicy, i do o
tarza, przystpowa nie bd, aby ni'

pomarli, i oni i wy.

4. 1 przycz si do ciebie, pilnie strze

gc ifamiotu zgromadzenia w kade
usudze namiotu; a nikt obcy niecha

si nie miesza midzy was.

5. Wy tedy pilnie strzecie witnicj
i usugi otarzowej, aby si napotem ni

lo.

i.



4 Mojeszowe 18.

;v2riiszy gniew przeciwko synom Izrael-

:kim.

G. Bom oto ja obrai braci wasze Le-

/vitv. z poród synów Izraelskich, wam
:a dar. oddane Panu. aby odprawowali

isug w namiocie zgromadzenia.

7. Ale ty i synowie twoi z tob, prze-

strzega bdziecie kapastwa waszego

)rzy kadej ushidze otarzowej . i za za-

.ou suy bdziecie : urzd kapastwa
naszego daem wam darmo: gdvby kto

)bcy ' przystpi, umrze. '2Kroa.2G.1y.20.21.

III. 8. Nadto mówi Pan do Aarona :

151

17. Ale pierworodnego od krowy, albo

pierworodnego od owcy, albo pierworo-

dnego od kozy, nie dasz na okup : bo po-

wicone s; krew ich wylejesz na otarz,

a tusto ich zapalisz na ofiar ognist
dla wdzicznej wonnoci Panu.

18. Ale miso ich twoje bdzie
;
jako

mostek podnoszenia, i jako opatka pra-

wa, twoje bd.
19.Wszystkie ofiary podnoszenia z rze-

czy powiconych . które przynosi bd
synowie Izraelscy Panu. daem tobie,

i synom twym. i córkom twoim z tob.
)tom ja da tobie pod stra ofiary moje ' prawem wiecznem ; ustawa to nienaru-

)odnoszone ; wszystkie rzeczy powicone
i
szona. i wieczna przed Panem, tobie i

)d synów Izraelskich tobiem je da dla 1 nasieniu twemu z tob.
)omazania. i synom twoim prawem wie-

j
20. Potem mówi Pan do Aarona :

;znem. 1 W ziemi ich dziedzictwa mie nie b-
IV. 9. To bdzie twoje z rzeczy po- 1 dziesz, i dziau nie bdziesz mia midzy

iwiconych , które nie bywaj palone. ' nimi :* Jam ' dzia twój . i dziedzictwo

i^ada ofiara ich. bd ofiara niedna ich.
;
twoje w poród synów Izraelskich.

)ad ofiara za grzech ich. albo ofiara za -5Moj.io.9.r.i8,2. jozue 13.14.33. Ezecii.44,2s.

wystpek ich. cokolwiek mi oddawa VIL 21. Synom za Lewiego otom da
)d, to bdzie rzecz powicon tobie wszystk dziesicin w Izraelu dziedzi-

sviiom twoim. 1

czuie za sub ich. któr wykonywaj.

10. Na miejscu najwitszem jada
o bdziesz; wszelki mczyzna bdzie
ad z tego: rzecz po.wicon to bdzie
obie.

11. To te twoje bdzie, ofiara pod-
i
pomarli;

suc okoo namiotu zgromadzenia,

22. A niechaj nieprzystpuj wicej
srnowie Izraelscy do namiotu zsni-oma-

dzenia. aby nie ponieK grzechu i nie

loszenia darów ich ze wszystkiemi ofia-

•ami tam i sam obracania synów Izrael-

skich: tobiem je da. i synom twoim.

córkom twoim z tob, prawem wie-

•znem : kady czysty w domu twoim b-
zie je jad.

V. 12. Kad co najprzedniejsz oK-

23. Ale sami Lewitowie odprawowaó
bd usug okoo namiotu zgromadze-
nia, i sami ponios nieprawo swoje.

Ustawa to wieczna bdzie w narodziech

waszych, aby w poród synów Izrael-

skich dziedzictwa nie mieli.

24. Albowiem dziesiciny synów Izra-

^, i kade co najlepsze wino, i zboe,
j

elskich . które przynosi bd na ofiar
)iei-wiastki ich. które ofiaruj Panu. to- 1 podnoszenia Pauu . daem Lewitom za

iiem je da.
j
dziedzictwo : przeto rzekem o nich :

13. Pierwociny ze wszystkich rzeczy.

:tóre bd w ziemi ich. które przynios
^anu. twoje bd: kady czysty w domu
woim jada je bdzie.
14. Wszystko, cokolwiek jest polii-

)ione w Izraelu, twoje bdzie.

VI. 15. Cokolwiek otwiera ywot wszel-
:iego ciaa, a bywa ofiarowane Panu. tak
ludzi jako z byda, twoje bdzie: ale i

<lziecie ofiar podnoszenia Panu dziesit
lierworodne z ludzi okupisz, take pier- cz dziesicin

W poród synów Izraelskich nie bd
mieli dziedzictwa.

25. Potem Pan rzek do Mojesza,
mówic :

26. Mów te do Lewitów . a powiedz
im: Gdy wemiecie od synów Izraelskich

dziesiciny, którem Ja wam da od nich

za dziedzictwo wasze, tedy ofiarowa be-

forodne nieczystego byda okupisz

16. A okup jego . gdy mu miesic mi-
de, dasz wedug szacunku twego pi
yklów srebra wedug sykla ' witnicy;
Iwadziecia pienidzy way sykiel

*2Moj.30,13. 3Mcij.27'::ó. 4M0J.3 Ezec£.45.12.

27. A poczytana wam bdzie ta ofiara

wasza jako zboe z bojewiska. i jako ob-

fito wina z prasy.

2S. Tak wy te ofiarowa bdziecie
ofiar podnoszenia Panu ze wszystkich
dziesicin waszych, które wemiecie od
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synów Izraelskich, aoddacioziiioli ofianj

podnoszenia Panu, Aaronowi kapanowi :

29. Ze wszystkich dochodów waszych
ofiarowa l)dziecie wszelk ofiar(» pod-

noszenia Panu; ze wszystkiego, co naj-

lepszego jest, ofiarujcie czstkcj powitj-

con.
30. Powiesz iin te: Gdy oddawa b-

dziecie z tego, co najlepszego jest, tedy

poczytano bt^nlzie * Lewitom jako uro-

dzaje z bojewiska; i jako urodzaj z prasy.
* 4 Moj. 18,24.

31. I bdziecie to je na kadm
miejscu, wy i czelad wasza; albowiem
to jest zapata wasza za sub wasze
przy namiocie zgromadzenia

;

32. I nie poniesiecie za to grzechu,

gdy ofiarowa bdziecie co najlepszego

jest z tego, i nie splugawicie rzeczy po-

wiconych od synów Izraelskich,- i nie

pomrzecie.

ROZDZIA XIX.
I. Sposób ofiarowania czerwonej jaowicy 1— 8.

n. Oczyszczenia przez wod 9. 10. m. Take z dotykania
tmpa 11—13. IV. Bd zmarego w przybytku 14. 15.

V. Bd zabitego 16—19. VI. Ka na przestpc 20—22.

1 rzek Pan do Mojesza i do Aarona,

mówic:
2. Ta jest ustawa ^zakonu, któr roz-

kaza Pan, mówic: Powiedz synom
Izraelskim, aby przywiedli do ciebie

jaowic pow, zdrow, na którejby nie

byo zmazy, i na' którejby nie postao
jarzmo

;

3. T oddacie Eleazarowi kapanowi,
który j wywiedzie za obóz, i zabita b-
dzie przed nim.

4. A wziwszy Eleazar kapan ze

krwi * jej na palec swój , kropi bdzie
przeciw namiotowi zgromadzenia on
krwi siedm kro. *yd.9,i3.

5. Potem kae t jaowic spali przed

oczyma swemi; skór jej, i miso jej,

i krew jej, z gnojem jej spali.

6. I wemie kapan drzewo cedrowe,

i hizop, i karmazyn dwa ki'o farbowany,

a wrzuci do ognia, gdzie si jaowica pali;

7. 1 upierze szaty swe kapan, a omyje
ciao swoje wod; a potem wnijdzie do

obozu, i bdzie nieczystym kapan a
do wieczora.

8. Ten te, który j pali bdzie, upie-

rze szaty swe w wodzie, i omyje ciao
swe wod, a bdzie nieczystym a do

wieczora.

II. 9. I zbierze czowiek czysty popió

onj jaowicy, i wysypie go precz za

obóz, na miejscu czystm, a bdzie dla

zgromadzenia synów Izraelskich cho-

wany do wody oczyszczenia, gdy jest

ofiara za grzech.

10. I upierze ten, co bdzie zbiera
popió onj jaowicy, szaty swe, i bdzie
nieczystym a do wieczora. A l)dzie to

synom Izraelskim, i przychodniowi mie-
szkajcemu midzy nimi, ustawwieczn.

III. 11. Ktoby si dotkn jakiegokol-

wiek trupa czowieczego, nieczystym b-
dzie przez siedm dni;

12. Taki oczyszcza si bdzie t wod
dnia trzeciego i dnia siódmego, a czystym
bdzie; a jeliby si nie oczyci dnia

trzeciego i dnia siódmego, nieczystym
bdzie.

13. Ktoby si kolwiek * dotkn mar-^
twego ciaa czowieka, który umar,
a nie oczyci si, przybytek Paski
splugawi; przeto takowy wytracony b-
dzie z Izraela, bo wod oczyszczenia nie

by pokropiony; nieczystym bdzie, nie-

czysto jego zostanie na nim. *4MojM9,20.

IV. 14. Ta za jest ustawa: gdyby
czowiek umar w namiocie, ktobykol-

wiek wszed do tego namiotu, i cokol-

wiek byo w onym namiocie, nieczyste

bdzie przez siedm dni.
]

15. Take wszelkie naczynie odkry-'

te, któreby nie miao nakrycia na sobie,

nieczyste bdzie.

y. 16. Take ktoby si kolwiek do-

tkn na polu , bd mieczem zabitego,

bd umarego , bd koci czowieczej,

albo grobu ,
. nieczystym bdzie przez

siedm dni.

17. Wezm tedy dla cnego nieczy-

stego popioujaowicy spalonej za grzech,

i nalej na wody ywej do naczynia.

18. Wemie te hizopu, i omoczy go

w onej wodzie czowiek czysty, i pokropi

namiot, i wszystko "naczynie, i wszystkich

ludzi, którzyby tam byli, take onego,

który si dotkn koci, albo zabitego,

albo zmarego, albo grobu ; |
19. Pokropi tedy czysty nieczystego

dnia trzeciego i dnia siódmego ; a gdy

go oczyci dnia siódmego, tedy upierze

szaty swe, i omyje si wod, a bdzie

czystym w wieczór.

YI. 20. A m, któryby nieczystym

bdc nie oczyci si, wykorzeniona b-
dzie ta dusza z porodku zgromadzenia,

bo witnic Pask splugawi; wod

'
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czyszczenia niebdc pokropionym, nie-

systym jest.

21. I bdzie im to za ustaw wie-

rn ; a kto bdzie pokrapia wod oczysz-

senia, upierze szaty swoje; a ktoby

dotkn tej wody oczyszczenia, nie-

ystym bdzie a do wieczora.

22. Czegokolwiek si dotknie nieczy-

ty. nieczyste bdzie; czowiek take,

tóryby si tego dotkn, nieczysty be-

zie a do wieczora.

ROZDZIA XX.
I. mier Maryi 1. 2. II. Narzetanie ludu o wod 3—7.

I. Która im dana z opoki 8—11. IV. Ka Mojesza
Aarona za niedowiarstwo 12. 13. V. Mojesz posy wj--

awia do króla Edomskiego 14—17. YI. Który przejcia
.brania 18—22. VII. Aaron umar, a na jogo miejsce

[eazar nasta.pi 23—29.

. przyszo wszystko mnóstwo synów Iz-

lelskicli na puszcz Syn. miesica pierw-

zego; i mieszka lud w Kades; gdzie

mara Maryja, i tame jest pogrzebiona.

2. A gdy lud iiiemia wody. zebrali

i przeciw Mojeszowi, i przeciw Aaro-

owi.

II. 3. I swarzy * si lud z Mojeszem,
rzekli mówic : Obymy byli pomarli,

dy pomarli bracia nasi przed Panem.
=^2 Moj. 17, 2.

4. I przeczecie zawiedli * to zgro-

aadzenie Paskie na t puszcz, abymy
u pomarli, my i dobytki nasze ? *2Moj.i7.3.

5. A pocóecie nas wysiedli z Egiptu,

bycie nas wprowadzili na to ze miej-

ce, na miejsce, na którem si nie rodzi

.ni zboe, ani figi. ani grona winne, ani

abka granatowe ; nawet wody niemasz
ila napoju ?

6. Tedy odszed Mojesz i Aaron od
Lidu do drzwi namiotu zgromadzenia,
upadli na oblicza swoje; i ukazaa si
hwaa Paska nad nimi.

7. I rzek Pan do Mojesza, mówic :

III. 8. Wemij lask, a zgromadziwszy
rszystek lud. ty i Aaron, brat twój.

iiówcie do tej skay przed oczyma ich.

, wyda wod sw; i wywiedziesz im
rod z skay, a dasz napój temu mnó-
twu, i bydu ich.

9. Tedy wzi Mojesz lask przed
bliczem Paskiem. jako mu rozkaza.
10. I zgromadzi Mojesz z Aaronem

rszystek lud przed ska, i mówi do
dch: Suchajcie teraz ludzie odporni,
zah z tej * skay moemy wam wywie
rod?
*2Moj.l7,6. 5Moj.32,5l. Ps.78,15. Ps.105,41. lKor.10,4.

11. Zatem podniós Mojesz rk
swoje, i uderzy w ska lask sw dwa
kro, a wyszy wody obfite i pio ono

mnóstwo, i bydo ich.

IV. 12. I rzek Pan do Mojesza i do

Aarona : Dla tego, ecie mi nie uwie-

rzyli, abycie mi powicili przed oczy-

ma synów Izraelskich. ^ przeto nie wpro-

wadzicie zgromadzenia tego do ziemi,

którm im da. -4Moj.27,i4. 5Moj.i,37.

13. Te s wody poswarku, o które

si swarzyli synowie Izraelscy z Panem,
i powicony jest w nich.

V. 14. Potem posa Mojesz posy
z Kades do króla Edomskiego. mówic :

Tak ci kaza powiedzie brat twój Izrael :

Ty wiesz o wszystkich trudnociach, które

przyszy na nas
;

15. Jako zstpili byli ojcowie nasi do

Egiptu, i mieszkalimy w Egipcie przez

wiele lat; i jako nas trapili Egipczanie,

i ojce nasze;

16. I woalimy do Pana. a wysucha
gos nasz. i posawszy iinioa. wywiód
nas z Egiptu; a otomy ju w Kades,

miecie przy granicy twojej.

17. Niech, prosz, przejdziemy przez

ziemi twoje; nie pójdziemy przez pola,

ani przez winnice, ani bdziemy pi wód
z twoich studzien; gocicem pójdziemy,

nie uchylimy si na prawo ani na lewo,

a przejdziemy granice twoje.

YI. 18. Na to odpowiedzia mu Edom :

Nie pójdziesz przez moje ziemi, bym
sn z mieczem nie wyszed przeciw

tobie.

19. I rzekli mu synowie Izraelscy:

Bitym gocicem pójdziemy, a jeliby-

my wody twoje pili. my i l;»yda nasze,

zapacimy je; nic innego nie damy,
tylko abymy pieszo przeszli.

20. I powiedzia: Nie przejdziesz.

I ruszy si Edom przeciwko ;iim, z woj-

skiem wielkiem, i mon rk.
21. A gdy nie chcia Edom pozwoli

Izraelowi przejcia przez granice swoje,

tedy Izrael uczyni odwrót od niego.

22. A ruszywszy si z Kades
;
przy-

szli synowie Izraelscy i wszystko zgi'O-

madzenie do góry Hor.

YII. 23. I rzek Pan do Mojesza i do

Aarona na górze Hor, nad granic ziemi

Edomskiej. mówic:
24. Bdzie Aaron przyczon do lu-

du swego; albowiem nie wnijdzie do zie-

mi, którm da synom Izraelskim, przeto
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oAcie odpornymi byli sowu uiojeimi

przy wodach poswarkii.

25. Weinijo "" Aarona i Eleazara sy-

na jogo, a ka im wstpi na gór Hor;
'•iiMoj.;:t.;w. r)Moj.;j2,r)0.

26. I zewlocz Aarona z szat jego, a

oblecz w nie P]leazara, syna jego; bo
Aaron przylczon bdzie do UkIu swego,

i tam umrze.

27. I uczyni Mojesz, jako rozkaza-1

Pan; i wstpili na gór Hor przed oczy-

ma wszystkiego zgromadzenia.

28. I zewlók Mojesz Aarona z szat

jego, a oblek w nie Eleazara syna jego ;

i umar tam Aaron na wierzchu góry, a

Mojesz z Eleazarem zstpili z góry.

29. Widzc tedy wszystko * zgroma-
dzenie, i Aaron umar, pakali Aarona
przez trzydzieci dni, wszystek dom Izra-

elski. *5Moj.lO,G.

KODZIA XXI.
I. Izraelczycy zhipieni 1. II. lub uczynili 2. III. I po-

razili Chananejczyki 3. IV. Tskni sobie w drodze
4. 5. V. Zaczem Pan na nie we ogniste przepuci 6. 7.

VI. Ale si za zlitowa, kazawszy wystawi wa mie-
dzianego 8. 9. VII. Po rozmaitych stanowiskach 10—16.
VIII. SpieAvali Panu 17—23. IX. A poraziwszy Sehona
24—33. X. I Oga 34. XI. Posiedli ziemi ich 35.

-A gdy usysza * Chananejczyk , król

Harad, który mieszka na poudnie, e
Izraelczycy cignli ona drog, któr byli

szpiegowie przeszli,* tedy zwiód bitw
z Izraelem, i pojma ich wiele. *4Moj.33.4o.

n. 2. Tam uczyni Izrael lub Panu,
mówic : Jelie podasz lud ten w rce
moje, do gruntu wywróc miasta ich.

III. 3. I wysucha Pan gos Izraela,

a poda mu Chananejczyki: i wytraci
je z gruntu, i miasta ich, a nazwa imi
onego miejsca Chorma.

IV. 4. Potem si ruszyli od góry Hor
drog ku morzu czerwonemu , aby obe-

szli ziemi Edomsk ; i utrudzi si lud

bardzo w onej drodze.

5. Przeto mówi lud przeciw Bogu,
i przeciw Mojeszowi : Przeczecie nas
wywiedli z Egiptu, abymy pomarli na
tej puszczy? bo niemasz chleba, ani wo-
dy, a dusza nasza obrzydzia sobie ten

chleb nikczemny.
V. 6. Przeto przepuci Pan na lud

we * ogniste, którzy ksali lud : i po-

maro wiele ludu z Izraela. =^iKor.io,9.

7. I przyszedszy lud do Mojesza,
rzekli: Zgrzeszylimy, emy mówili
przeciw Panu, i przeciw tobie. Módl si
Panu. aby oddali od nas te we ; i mo-
dli si Mojesz za ludem.

VI. 8. I rzek Pan do Mojesza:
Uczy so])ie wa mi(ulzianego, a wy-
staw go na drzewcu; i stanie si, kto-

koIwi(^k ukszony bdc wejrzy na, e
yw zostanie.

9. Sprawi tedy Mojesz wa mie-
dzianego, i wystawi go * na drzewcu;
i byo to, gdy kogo w uksi, a spoj-

rza na wa miedzianego, w yw zosta'.
* 2 Król. 18,4. Jan..'J, 14.

VII. 10. Zatem ruszyli si * synowie
Izraelscy, a stanli obozem w Obot.

4 Moj. .33,43.

11. A z Obot ruszywszy si pooyli
si obozem na pagórkach gór Habarym
na puszczy, która jest przeciw Moabczy-
kom od wschodu soca.

12. A odszedszy stamtd pooyli si
obozem nad potokiem Zered.

13. Stamtd odcignwszy pooyli,,

si obozem u brodu * Arnon , który jest

na puszczy, a wychodzi z granicy Amo-
rejskiej: albowiem Arnon jest granica

Moabska midzy Moabczykiem i Amo-
rejczykiem. ^sdz.n.is.

14. Przeto mówi si w ksigach wojen
Paskich : Przeciwko Wahebowi w wi-

chrze walczy, i przy potokach Arnon.

15. Bo ciekanie tych potoków, które

si nachylio (toczy) ku pooeniu Har,;

to si ciga ku granicy Moabskiej.

16. Stamtd potem przyszli do Beer

;

a taó jest ona studnia, o której mówi
Pan do Mojesza: Zgromad lud, a dam
im wody.

VIII. 17. Tedy piewa Izrael t
piosnk: Wystp studnio; piewajcie
o niej

;

18. Studnia, któr wykopali ksita,
wykopali j hetmani ludu z ustawc za-

konu, laskami swojemi. A z tej puszczy

ruszyli si do Matana ;

19. A z Matana do Nahalijelu, a z Na-
halijelu do Bamotu

;

20. A z Bamotu ku Hagaj ,. które

jest w polach Moabskich, na wierzchu

pagórka, który ley ku puszczy.

21. I posa Izrael * posy do Seho-

na, króla Amorejskiego, mówic :

*5Moj.2.2(). Sdz.ll.lP

22. Niech przejdziemy przez ziemif

twoje: nie pójdziemy ani przez pol2

ani pr^ez winnice : nie bdziemy pi wóc

z studzien twoich; gocicem pójdzie-

my, a przejdziemy granice twoje.

23. Ale nie pozwoli Sehon Izraelow

i przez granice swoje; i zebrawsz;

f
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lehon wszystek lud swój , wycign
rzeciw Izraelowi na puszcz, a gdy przy-

zed do Jahazy, zwiód bitw z Izraelem.

IX. 24. I porazi go Izrael ostrzem

liecza, i odziedziczy ziemi jego od

irnonu a do Jahoku, i a do ziemi sy-

ów Ammonowych ; albowiem opatrzone

yy granice Ammonitów.

25. Tedy pobra * Izrael wszystkie

liasta one, i mieszka we wszystkich

liastach Amorejskich, w Hesebon, i we
rszystkich wsiach jego.

*5Moj.2,34. Joz.24,8. Ps.105,13. Araos 2,9.

26. Bo Hesebon byo miasto Sehona,

rola Amorejskiego , który, gdy pier-

j^j walczy z królem Moabskim, wzi
ni by wszystk ziemi jego z rk jego

po Arnon.

27. Dla tego mówi w przypowieci :

^ójdcie do Hesebon, a niech zbuduj
naprawi miasto Sehonowe.

28. Albowiem wyszed ogie z Hese-
on, a pomie z miasta Sehonowego,
popali Ar Moabskie, i obywatele wyso-
ich miejsc Arnon.

29. Biada tobie * Moab, zgine o lu-

u Chamos ! poda syny swoje na ucie-

:anie, i córki swoje do wizienia kro-

kwi Amorejskiemu Sehonowi. *sdz.ii,24.

30. A zagino panowanie ich od He-
ebona a do Dybona; a poburzylimy
e a do Nofe, które idzie a do Medady.

31. I mieszka Izrael w ziemi Amo-
ejskiej.

32. Tedy posa Mojesz na szpiegi

io Jazer, którego wsi pobrali, wypdziw-
zy Amorejczyki, którzy tam byli.

33. Potem obróciwszy si szli ku Ba-
an ;

* gdzie wycign Og, król Basaski,
trzeciwko nim, sam i wszystek lud jego,

by z nimi stoczy bitw w Edrej.

*5Moj.3J. r.29,7.

X. 34. Tedy rzek Pan do Mojesza :

Jie bój si go : bo w rce twoje poda-
em go, i wszystek lud jego, i ziemi
ego. i uczynisz mu, jako uczyni * Se-
lonowi. królowi Amorejskieniu

, który
aieszka w Hesebon. *ps.i35,ii. Ps.136,19.20.

XL 35. I porazili go. i syny jego, ze
rszystkim ludem jego , tak r nikogo
niego nie zostawili, i posiedli dziedzi-
znie ziemi jego.

ROZDZIA XXII.
I. Balaam od Balaka wezwany 1

—

'>. II. Aby przckli-
nai Izraolczyki 6—11. III. Majc zakazanie od Pana 12.

IV. Odmawia 13. 14. V. Lecz drugi raz proszony 15—20.

VI. Jecha' tam 21. VII. Zaczem mu Anio na drodze za-
stpi 22—27. VIII. A olica jego przemówia 28—35.
IX. Jako Balaam by od Balaka przyjty 36

—

41.

fetamtd ruszyli si synowie Izraelscy,

i pooyli si obozem na polach Mo-
abskich, z tej strony Jordanu przeciw

Jerychowi.

2. A widzc Balak. syn Seforów,

wszystko, co uczyni Izrael Amorej-
czykowi,

3. Ulk si Moab tego ludu wielce,

bo go byo wiele ; i zatrwoy sob Moab
dla synów Izraelskich.

4. Przeto rzek Moab do starszych

Madyjaskich: Teraz pore to mnóstwo
wszystko, co jest okoo nas, jako wó
poera traw poln. A Balak, syn Sefo-

rów, by królem Moabskim na on czas.

5. I posa * posy do Balaama, syna
Beorowego, do Pethoru miasta, które

jest nad rzek ziemi synów ludu jego,

aby go wezwano , mówic : Oto lud wy-
szed z Egiptu, oto okry wierzch ziemi,

i osadza si przeciwko mnie. *Joz.24,9.

II. 6. Przeto teraz przyjd prosz, a

przeklinaj mnie kwoli lud ten, bo mo-
niejszy jest nad mi; owa snaó go

bdmóg porazi, i wygna go z ziemi;

bo ja wiem, e komu bogosawisz, bo-
gosawiony bdzie; a kogo przeklinasz,

przeklty bdzie.

7. Poszli tedy starsi Moabscy, i starsi

Madyjascy, majc zapat za wieszczb
w rkach swych.

8. A przyszedszy do Balaama, powie-

dzieli mu sowa Balakowe. I rzek do

nich: Zostacie tu przez noc, a dam wam
odpowied, jako mi oznajmi Pan.

9. I zostay ksita Moabskie z Ba-
laamem. Tedy przyszed Bóg do Balaa-

ma, i rzek: Có to za mowie u ciebie ?

10. I odpowiedzia Balaam Bogu: Ba-
lak, syn Seforów, król Moabski, posa
do mnie, mówic :

11. Oto lud, który wyszed z Egiptu,

i okry wierzch ziemi; teraze pójd,
przeklinaj mi go ; snaó bd móg wal-

czy z nim, i wypdz go.

III. 12. Tedy rzek Bóg do Balaama:
Nie chod z nimi. ani przeklinaj ludu

tego ; bo jest bogosawiony.
lY. 13. A wstawszy rano Balaam rzek

do ksit Balakowych : Wrócie si do
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zioiiii waszój ; ])0 mi nic pozwala Pan
puci s'n} w (IrogQ z wami.

14. Wstawszy tedy ksita Moabskio,

wrócili si do Balaka, i powiedzieli : Nio

chcia Balaam i z nami.

V. 15. Tedy powtóre posa Balak
wicj ksit, i zacniejszych nad pierw-

sze.

16. Którzy przyszedszy do Balaama,
mówili mu : Tak mówi Balak, syn Sefo-

rów: Nie ocigaj si prosz przyj do

mnie
;

17. Albowiem ci wielk uczciwo
wyrzdz, i wszystko, coby mi rzek,

uczyni; tylko przyjd prosz a przekli-

naj mi ten lud.

18. Tedy odpowiedzia Balaam, i rzek
do sug Balakowych : Choby mi da Ba-
lak * peen dom swój srebra i zota, nie

mógbym przestpi sowa Pana , Boga
mego, i uczyni przeciwko niemu, bd
mao bd wiele

;

*4Moj.24,i3.

19. Ale prosz zostacie tu i wy przez

noc, a dowiem si, co jeszcze Pan bdzie
mówi ze mn.

20. Tedy przyszed Bóg do Balaama
w nocy, i rzek do niego: Jeli, aby ci
wezwali, przyszli mowie ci, wstaiie,

id z nimi; a wszake, co rozka, to

uczynisz.

VL 21. Tedy wstawszy Balaam rano,

osioda olic swoje, i jecha z ksity
Moabskimi.
VIL 22. I rozpali si gniew Boy, e

on jecha; i stan Anio Paski na dro-

dze, aby mu zastpi; a onjecha na olicy

swojej, i dwoje pacholt jego z nim.

23. A gdy ujrzaa olica Anioa Pa-
skiego, stojcego na drodze, a miecz

jego dobyty w rce jego, tedy ustpia
olica z drogi a sza na rol, lecz bi Ba-
laam olic, aby j nawiód na drog.

24. Tedy stan Anio Paski na
cieszce u winnicy midzy dwoma poty.

25. A widzc olica Anioa Paskie-
go, przyciskaa si do pota, tak i przy-

para nog Balaamow do ciany ; a on
znowu j bi.

26. Potem Anio Paski szed dalej,

i stan na miejscu ciasnem, gdzie nie

byo drogi do ustpienia na prawo ani

na lewo
;

27. A widzc olica Anioa Paskiego,
pada pod Balaamem ; i rozgniewa si
Balaam wielce, a bi olic kijem.

VIIL 28. Zatem otworzy * Pan usta

onj olicy, i rzeka do Balaama: Có-
em ci uczynia, e mi bi ju po trzy

]iY()(', y
*^ Piotr.2,16. Judas w.ll.

2i). I rzek Balaam do olicy: I ze

mnie szydzisz; bym by mia miecz w r-
ku swych, bybym ci teraz zal)i.

30. T(»dy olica rzeka do Balaama:
Azaem ja nie olica twoja, na którj
jeda, jako mi dosta, a do tego cza-

su? Azaem zwyka tak tobie czyni?
A on rzek: Nigdy.

31. Wtm otworzy Pan oczy Balaa-
mow, e ol)aczy Anioa Paskiego,
stojcego na drodze, i miecz jego doby-
ty w rce jego; tedy skoniwszy si, po-

koni si twarz swoj.
32. I rzek do niego Anio Paski:

Przecze bi olic swoje ju po trzy

kro ? Otom Ja wyszed, aljym si tobie

sprzeciwi; bo przewrotna jest droga

twoja przedemn
;

33. A widzc mi olica ustpia prze-

demn po trzy kro, a gdyby bya nie

ustpia przedemn, jubym ci by te-

raz zabi a onbym by yw zostawi.

34. Zatem rzek Balaam do Anioa
Paskiego: Zgrzeszyem, albowiem nie

wiedziaem,e ty stan przeciwko mnie
na drodze; przeto teraz, jeli si to nie

podoba, wróc si.

35. Lecz Anio Paski rzek do Ba-!

laama : Jed z ludmi tymi ; wszake tyl-

ko, co Ja tobie powiem, mówi bdziesz.

Zjecha Balaam z ksity Balakowymi.
IX. 36. A gdy usysza Balak, i

przyjeda Balaam, wyjecha przeciwko

niemu, do niektórego miasta Moabskie-

go, które jest na granicy Arnonu, które

jest przy kocu granicy.

37. Tedy rzek Balak do Balaama:'
Azaem z pilnoci nie posya do cie-

bie wzywajc ci? czemue nie przy-

jecha do mnie ? aza ci zacnie uczci

nie mog?
38. I rzek Balaam do Balaka : Otom

przyjecha do ciebie; izali teraz, chobym
chcia, bd móg co mówi? sowo,

które woy Bóg w usta moje, mówi
bd.

39. Tedy jecha Balaam z Balakiem.

a przyjechali do miasta Husot.

40. *A tak Balak da nabi woIóy,

i owiec, i posa do Balaama, i do ksit,
którzy z nim byli.

41. I stao si nazajutrz, e wzi Ba-

lak Balaama, i wprowadzi go na wy-
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yny Baalowe , skd widziai i najdalszz ludu.

KODZIA XXin.
I. Balaam miasto przeklinania bogosawi Izraelczy-

om dwa kro 1—10. II. O co si Balak gniewa 11—26.

I. Przygotowanie do trzeciego przeklinania 27—30.

. rzek Balaam do Balaka : Zbuduj mi

u siedm otarzów, a uagotuj mi tu

iedm cielców, i siedm baranów
;

2. Uczyni tedy Balak, jako mówi
{alaam, i ofiarowa Balak z Balaamem
ielca« i barana na kadym otarzu.

3. Potem rzek Balaam do Balaka:

ta przy caopaleniu twojem, a ja odej-

; owa si snaó spotka Pan ze mn.
cokolwiek mi objawi, opowiem ci; i

dszed sam.

4. I spotka si Pan z Balaamem ; i

zek mu Balaam: Postawiem siedm o-
arzów, i ofiarowaem cielca i barana na

adym otarzu.

5. Tedy Pan woy sowa w usta Ba-
lamowe, i rzek: Wró si do Balaka,

mów tak.

6. I wróci si do niego, a oto sta
ofiaiy swojej palonej, on i wszystkie

sita Moabskie.

7. A tak zacz przypowie swoje,

rzek: Z Aram przywiód mi Balak.

ról Moabski, z gór wschodnich, mó-
ric: Przyjd, przeklinaj mi Jakóba, a

Tzyjd. z-orzecz Izraelowi.

8. Jako ja przeklina mam. kogo Bóg
ie przeklina? albo jako zorzeczy mam,
:omu Pan nie zorzeczy ?

9. Bo z wierzchu ska ogldam go. a

pagórków bd na patrza; oto. lud

?n sam mieszka bdzie, a midzy na-

ody miesza si nie bdzie.

10. Któ policzy proch Jakóbów, i

czb czwartej czci Izraela? Niech um-
ze dusza moja mierci sprawiedliwych.

niech bdzie dokonanie moje. jako ich.

11. 11. Tedy rzek Balak do Balaa-
la: Cóe mi uczyni? Xa przeklinanie

ieprzyjació moich przyzwaem ci, a

to, bogosawic bogosawie im.

12. A on odpowiedzia i rzek : Aza
ie mam tego pilnowa i mówi, co Pan
•oy w usta moje?
13. I rzek do niego Balak: Pójd

rosz ze mn na miejsce inne. eby go
tanitd widzia: (ale tylko cz jego
jrzysz, a wszystkiego widzie nie b-
ziesz:) przeklinaje mi go stamtd.
14. I zawiód go na pole Sofim, na

wierzch góry Fazga, i zbudowa siedm

otarzów, i ofiarowa cielca i barana na
kadym otarzu.

15. Rzek tedy Balaam do Balaka:

Zosta tu pi*zy caopaleniu twojem, a ja

zabie tam Panu.
16. I zaszed Pan Balaamowi, któiy

woy sowa w usta jego, i rzek:

17. Wró si do Balaka, a tak mów.
Przyszed tedy do niego , a oto on sta
przy caopaleniu swojem.i ksitaMoal}-
skie z nim ; i rzek mu Balak : Có ci po-

wiedzia Pan ?

18. I zacz rzecz sw temi sowy:
Wsta Balaku , a suchaj : przyjmij

w uszy swe sowa moje. synu Seforów.

17. Nie jestci Bóg jako czowiek, aby

kama, ani jako syn czowieczy, eby
aowa ; aza on rzecze, a nie uczyni ?

wymówi, a nie wypeni ?

20. Otom wzi rozkazanie, abym bo-
gosawi; on bogosawiestwo da a ja

go nie odwróc.
21. Nie baczy nieprawoci w Jakó-

bie; ani widzi przestpstwa w Izraelu;

Pan, Bóg jego. jest z nim, a trbienie

zwycistwa ólewskiego przy nim.

22. Bóg wywiód je z Egiptu, " ruoc
jednorocow by mu. ^•Moj.24,8.

23. Albowiem niemasz wieszczby prze-

ciw Jakóbowi. ani wróki przeciw Izrae-

lowi; od tego czasu mówiono bdzie o Ja-

kóbie i o Izraelu . co z nimi uczyni Bóg.

24. Oto lud ten jako lew silny po-

wstanie, jako lwi mode podniesie si
;

nie ukadzie si. a pore upy, i ki'ew

pobitych wypije.

25. Tedy rzek Balak do Balaama: Ani
ich przeklinaj wicej, ani im te bogo-
saw wicej.

26. I odpowiedzia Balaam, a rzek do

Balaka : Azaem ci nie powiada, mówic,
e cokolwiek mówi bdzie Pan, to uczy-

ni ?

in. 27. I rzek Balak do Balaama:
Pójd, prosz, zawiod ci na insze miej-

sce, jeli sn podoba si Bogu , eby je

stamtd przeklina.

2S. Tedy wiód Balak Balaama na
wierzch góry Fegor, która patrzy ku
puszczy.

29. I rzek Balaam do Balaka : Zbu-
duj mi tu siedm otarzów, a uagotuj mi
tu siedm cielców i siedm baranów.

30. 1 uczyni Balak, jako mu rozkaza
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15alaaiii, i ofiarowa ciolca i ])araiia na

kadym otarzu.

KODZIA XXTV.
I. Balaam zacno krulostwa Izraolskiogo przokhulal—9.

II. O co siij na IJalak uskara 10. U. III, Alo mu si(j

Balaam sprawuje 12. i;5. IV. Szkodliw ratl(« dawa
14

—

Ki. V. rrzyjrio Pana Chrystusowo przoi)owiada,

prorokujc, przytóm przeciw Moabitom 17

—

li). VI. Ama-
lekitom 20. VII. Konejczykom 21

—

23. VIII. I o Kzym-
skiem pastwie 21. 25.

A. gdy baczy Balaam, e si podobao
Panu, aby bogosawi Izraelowi, ju nie

chodzi, jako przedteili, raz i drugi dla

wieszczby ; ale obróci ku puszczy twarz

swoje.

2. A podniósszy Balaam oczy swe,

obaczy Izraela mieszkajcego wedug
pokole swoich, i by nad nim Duch Boy.

3. I zacz przypowie swoje, a mó-
wi:

4. Rzek Balaam, syn Beorów, rzek
m, którego oczy s otworzone, rzek
syszcy wymowy Boe,- a który widze-

nie Wszechmocnego widzia, który, kiedy

padnie, otworzone ma oczy :

5. Jako pikne s namioty twoje, o Ja-

kóbie ! przybytki twoje, o Izraelu !

6. Jako potoki rozcigny si, jako

ogrody przy rzece, jako drzewa wonne,

które Pan nasadzi, jako cedry nad wo-

dami.

7. Popynie woda z wiadra jego, a na-

sienie jego bdzie nad wodami obfitemi,

a bdzie wywyszon nad Agaga król jego,

a wyniesie si królestwo jego.

8. Bóg wywiód go z Egiptu, moc
jednorocow * by mu; pore narody

przeciwne sobie, a koci ich pokruszy,

i strzaami swemi przerazi je.
*4Moj.23,22.

9. Pooy * si, ley jako lwi, i jako

lew silny; któ go obudzi? ktobyó f bo-
gosawi, bogosawiony, aktoby ci prze-

klina, przeklty bdzie.
*lMoj.49,9. tlMoj.12,3.

II. 10. Tedy si zapali gniew Bala-

ka na Balaama, a klasnwszy rkami
swemi, rzek Balak do Balaama : Dla zo-
rzeczenia nieprzyjacioom moim przy-

zwaem ci, a oto im bogosawi ju po

trzy kro.
II. Przeto teraz uchod na miejsce

swoje ; rzekem ci by : Zacnie ci uczcz
;

ale oto pozbawi ci Pan tej czci.

III. 12. I rzek Balaam do Balaka:

Izaem i posom twoim, które sa do

mnie, nie powiedzia mówic :

13. Choby mi da * Balak peen dom
swój srebra i zota, nie bd móg prze-

1

stpi sowa Paskiego, abym czyni co

dobrego albo zego sam z siebie ; co mi
opowie Pan, to ))d mówi. *i-.22,i8.

IV. 14. A teraz oto ja odchodz do

ludu mego, jednak oznajmi, co uczyni
^

lud ten ludowi twemu na pot^m,

15. I zacz przy])0wie swoje i rzek:

Mówi Balaam, syn Beorów, mówi m,
którego oczy s otworzone

;

1(3. Mówi ten, który sysza wyroki

Boe, a który ma uinic^jtnoó Najwy-
szego ; który widzia widzenie Wszech-
mocnego ; który, kiedy padnie, otworzo-

ne ma oczy :

V. 17. Ujrz go, ale nie teraz; ogl-
dam go, ale nie z bliska; * wynijdzie

gwiazda z Jakóba, i powstanie laska

z Izraela, i pobije ksita Moabskie,

i wytraci wszystkie syny Setowe. *Mat.2,2.^

18. I przyjdzie Edom w opanowanie,

a Seir bdzie pod wadz nieprzyjació

swoich, a Izrael bdzie sobie poczyna
mnie.

19. I bdzie panowa, który wynijdzie

z Jakóba, a wytraci ostatki z miast.

YI. 20. A gdy spojrza na Amaleka,}

zacz przypowie swoje, i rzek: Po-

cztek narodów jest Amalek, ale ostatek

jego do szcztu zaginie.

VII. 21. Potem wejrzawszy na Ke-
nejczyka zacz przypowie swoje i rzek:

Mocne jest mieszkanie twoje, a zaoy-
e na skale gniazdo twoje;

22. Wszake spustoszony bdzie Ke-
nejczyk, a ci Assur zaprowadzi do wi-
zienia.

23. Znowu, zacz przypowie swoje,

i rzek : Ach ! któ bdzie yw, gdy to

uczyni Bóg ?

VIII. 24. Bo okrty przypyn od brze-

gów Chyttymskich, i utrapi Assyryjany.

utrapi i Hebrejczyki; ale te same do

szcztu zagin.

25. Wsta tedy Balaam i odszed, a

wróci si na miejsce swoje; take i Ba-

lak poszed w drog sw.

ROZDZIA XXV.
I. Izrael (za rad Balaamow) do nierzdu 1. II. I ba-

wochwalstwa przywiedziony 2. 3. III. Skarany jest

4—7. IV. A Bóg gorliwoci Fineesa ubagany 8—11.

V. Jemu bogosawi, a ludowi na Madyjanity si obui-zy

kaza 12—18.

lotem gdy mieszka Izrael w Syttim,

pocz lud * cudzooy z córkami Moab-

skiemi.
-iKor.10,8.

II. 2. Które wzyway ludu ku ofiarom

i
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oogów swoich; a jedzc lud kania si
30gom ich.

3. I przyczy si Izrael do suby
Baal Fegora; skd si rozgniewa Pan
jardzo na Izraela.

III. 4. Rzek tedy Pan do Mojesza :

ibierz * wszystkie ksita z ludu. a ka
m. te przestpc powiesza Panu przed

jocem, aby si odwróci gniew popdli-

Noci Paskiej od Izraela.
*5Moj.4,3. Joz.22.17.

5. Przeto rzek Mojesz do sdziów
izraelskich: Zabijcie kady z was me
;we. którzy si spospolitowali z Baal Fe-

torem.

6. A oto. niektóry z synów Izraelskich

)rzyszed i przywiód do braci swej Ma-
lyjanitk przed oczyma Mojeszowemi.
przed oczyma wszystkiego zgromadze-

lia synów Izraelskich : a oni pakali przed

Irzwiami namiotu zgromadzenia.

7. Co gdy ujrza " Finees. syn Ele-

Lzara. syna Aarona kapana, wstawszy
; porodku zgromadzenia, wzi oszczep

V rce swoje. ^Ps. 100.30.

IV. 8. A wszedszy za ouym mem
izraelskim do namiotu, przebi oboje.

ua Izraelskiego, i niewiast przez y-
vot jej. i odwrócona bya plaga od sy-

lów Izraelskich.

9. A byo tych, co pomarli on plag.
Iwadziecia i cztery tysice.

10. Potem rzek Pan do Mojesza,
nówic :

11. Finees. syn Eleazara. syna Aaro-
la kapana, odwróci gniew mój od sy-

lów Izraelskich, bdc wzruszony zapal-
'

•yw mioci ku mnie w porodku ich.

ak iem nie wytraci synów Izraelskich

r zapalczywoci mojej.

Y. 12. Przeto powiedz mu : Oto. Ja
tanowie z nim przymierze moje, przy-
iiierze pokoju :

13. I przyjdzie na. i na nasienie jego
•o nim. przymierze kapastwa wieczne-
0. e si wzruszy zapalczywoci za

Joga swego, i oczyci syny Izraelskie.

14. A imi onego ma Izraelskiego
abitego. który zabity by z Mad}-janitk.
yo Zamry. syn Salów. ksi domu ojca

wego, z pokolenia Symeonowego.
15. Imi te niewiasty zabitej Madyja-

itki byo Kozba. córka Sury, ksicia
r narodzie swym. w domu ojczystym
lidzy Madyjanity.
16. I rzek Pan do Mojesza, mówic :

17. Staw si * nieprzyjacielem Madyja-
nitom. a pobijcie je. MMoj.31,2.

18. Poniewa i oni stawili si wam nie-

przyjaciómi zdradami swemi. a podeszli

was przez Baal Fegora . i przez Kozb.
córk ksicia Mad^-jaskiego. siostr
sw. która zabita jest w dzie kani dla

bawana Fegor.

ROZDZIA XXYI.
I. Bóg znowu syny Izraelskie liczy 1—52. II. I onrm

ziemi wedle kadego icli pokolenia, podzieli kaza 53—65.

i stao si po onej pladze, e mówi Pan
do Mojesza i do Eleazara. syna Aarona
kapana, mówic :

2. Policzcie poczet wszystkiego zgro-

madzenia synów Izraelskich, od tych.

którzy maj dwadziecia lat i wyej,
wedug domów ojców ich. kadego któ-

ryby móg wyuij na wojn z Izraela.

3. Tedy rzek Mojesz, i Eleazar ka-

pan do nich na polach Moabskich. nad
Jordanem przeciw Jerychu, mówic :

4. Liczcie lud. od tych. którzy maj
dwadziecia lat i wyej. " jako by roz-

kaza Pan Mojeszowi, i synom Izra-

elskim, gdy wyszli z ziemi Egipskiej.
-4MOJ.1.2.

5. Ruben ^ pierworodny Izraela : sy-

nowie Rubeuowi Henoch, od którego

poszed dom Henochytów: Fallu. od
którego dom Falluitów :

"iMoj.ie.S. 2Moj.G.14. lKron.5.1.

6. I Hesrou. od którego dom Hesro-
nitów: Charmi. od którego dom Char-
mitów.

7. Teó s domy Rubenitów: a byo
ich policzonych czterdzieci i trzy ty-

sice, siedm set i trzydzieci.

8. A syn FaUów Elijab.

9. Synowie zasi Elijabowi byli: Xa-
muel. i Datan. i Abiron. A ci. " Datan
i Abii'on. zacniejsi byli midzy zgro-

madzeniem, którzy si swarzyli z Moj-
eszem i z Aaronem w spiknieniu Ko-
rego. gdy si byli zbuntowali przeciwko

Panu.
'

' * *4Moj.i6.i.

10. I otworzya ziemia usta swoje,

a poara onych. i Korego. gdy zgina
ona rota. a poar ich ogie d^viescie

i pidziesit mów, którzy si staK na
przykad innym

;

11. Ale synowie Korego nie pomarli.

12. Synowie Symeonowi wedle do-

mów swych, ci s: Namuel. od którego

poszed dom Namueltów: Jamin, od
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którego dom Jaininitów; Jachin , od
którego dom Jachiiiitów ; Zare, od któ-

rego dom Zareitów
;

13. kSaiil, od którego dom Sanlitów.

14. Teó byy domy Symeonitów, któ-

rych byo dwadziecia i dwa tysice i

dwiecie.

15. Synowie Gadowi wedug domów
swych: Sefon, od którego poszed dom
Sefoiiitów ; Aggi, od którego dom Aggi-
tów; Suiii, od którego dom Sunitów.

10. Ozni, od którego dom Oziiitów;

Hery, od którego dom Herytów
;

17. Arod, od którego dom Arodytów;
Aryjel, od którego dom Aryjelitów.

18. Tec s domy synów Gadowych,
wedug pocztów ich czterdzieci tysicy
i pi set.

19. Synowie Jiidowi: Her, i Onan; ale

pomarli * Her i Onan w ziemi Chana-
nejskiej. *imoj.38,7.8.9.

20. I byli synowie Jiidowi wedle do-

mów swych: Sela, od którego poszed
dom Selaitów; Fares, od którego dom
Faresytów; Zare, od którego dom Za-

rejczyków;

21. Byli t synowie Faresowi: He-
sron, od którego dom Hesronitów ; Ha-
muel, od którego dom Hamuelitów.

22. Tec s domy* Judy, wedug po-

cztów ich siedmdziesit tysicy, i sze,
i pió set.

23. Synowie Isascharowi wedug do-

mów swych: Tola, od którego dom To-
laitów; Fua, od którego dom Fuaitów;

24. Jasub, od którego dom Jasubitów
;

Semram, od którego dom Semramitów.
25. Teó s domy Isascharowe, wedle

pocztów ich szedziesit tysicy i cztery,

i trzy sta.

26. Synowie Zabulonowi wedug do-

mów swych: Zared, od którego dom Za-

redczyków; Elon, od którego dom Elo-

nitów ; Jaleel, od którego dom Jaleelitów.

27. A teó s domy Zabulonitów, we-
dug pocztów ich szedziesit tysicy i

pi set.

28. Synowie Józefowi wedug domów
swych : Manases i Efraim.

29. Synowie Manasesowi: Machir,

od którego dom Machirytów ; a Machir
spodzi Galaada, od Galaada dom Ga-
laadytów.

30. Ci s synowie Galaadowi: Jezer,

od którego dom Jezerytów ; Chelek , od

'którego dom Chelekitów
;

'i

31. I Asryjel, od któr<'go dom Asryje-

litów ; i Sechem , od którego dom e-
chemitów

;

32. I Semida, od którego dom Semi-
daitów ; i Chefer, od którego dom Che-
ferytów.

33. A * Salfaad, syn Cheferów, nie

mia synów, tylko córki, a imiona córek

Salfaadowych : Machla, i Noa, Hegla,

Melcha, i Tersa. *4Moj.27,i.

34. Teó s domy Manasesowe, a po-

czet ich pidziesit i dwa tysice i

siedm set.

35. Synowie za Efraimowi wedug do-

mów swych : Sutala, od którego dom Su-

talitów ; Becher, od którego domBechery-
tów ; Techen, od którego dom Techenitów,

36. A ci s .synowie Sutalego: H
ran, od którego dom Heranitów.

37. Te s domy synów Efraimowych,
wedug pocztów ich trzydzieci tysicy
i dwa, i pi set. Ci s synowie Józefowi

wedug domów swych.

38. A synowie Benjaminowi wedug
domów swych, ci s : Bela, od którego

dom Belitów; Asbel, od którego dom
Asbelitów; xichiram, od którego dom
Achiramitów

;

39. Sufam, od którego, dom Sufami-

tów ; Hufam, od którego dom Hufamitów.

40. Byli te synowie Beli: Hereda

i Noemana; z Hereda dom Heredytów,

a z Noemana dom Noemanitów.
41. Ció s synowie Benjaminowi, we-

dug domów ich, a poczet ich czterdzie-j

ci i pi tysicy i sze set.

42. Synowie za Danowi wedug do-

mów swych : Sucham, od którego dom
Suchamitów. Te byy domy Danowe
wedug familii ich.

43. Wszystkie domy Suchamitów we-

dug pocztów ich szedziesit i cztery

tysice i cztery sta.

44. Synowie Aserowi wedug domów
swych byli : Jemna, od którego dom Je-

mnitów; Iswi, od którego dom Iswitów;

Beryja, od którego dom Berytów.

45. Synowie Beryjego: Heber, od któ-

rego dom Heberytów; Melchyjel, od któ-

rego dom Melchyjelitów.

46. A imi córki Aserowej byo Sara.

47. *Te s domy synów Aserowych,

wedug pocztów ich pidziesit i trzy

tysice i cztery sta. I

48. Synowie Neftalimowi wedug do-f

mów swych: Jachsel, od którego dom

i
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ichselitów; Guni, od którego dom Gu-
tów ; Jesser. od którego dom Jesserytów.

49. Selem, od którego dom Selemitów.

50. Te s domy Neftalimowe. wedug
milii ich. a poczet ich czterdzieci i

tysicy i cztery sta.

51. Ta jest liczba synów Izraelskich,

e kro sto tysicy i tysic, siedm

it i trzydzieci.

52. Zatem Pan rzek do Mojesza,
ówic:
II. 53. Midzy te podzielicie t ziemi
dziedzictwo wedug liczby imion.

54. Wikszej * liczbie wicej dzie-

wictwa dasz, a mniejszej mniejsze

dedzictwo dasz; kademu wedug po-

;tu policzonych jego bdzie dane dzie-

wictwo jego.* *4Moj.33,54.

55. Wszake losem * niech bdzie
•zdzielona ziemia: wedug imion po-

)le ojców swych dziedzictwo bra

5(3. Losem rozdzielone bdzie dzie-

wictwo jej . bd ich wiele bd mao
jdzie.

57. Ci zasi s policzeni z Lewitów
edug domów swych: Gerson, od któ-

go dom Gersonitów: Kaat. od którego

)m Kaatytów; Merary, * od którego dom
^erarytów.

* 1 Moj.4:6,ll. 2Moj.6,16. 4Moj.3.17. lKion.6.1. r.23,6.

58. Te s domy Lewi: dom Libni-

•w, dom Hebronitów. dom Moholitów.
)m Musytów. dom Korytów; a Kaat
)odzi Amrama.

59. A imi ony * Amramowej byo
)chabod. córka Lewiego, która mu si
•odzia w Egipcie: ta Amramowi uro-

:ia Aarona, i Mojesza, i Maryj, sio-

r ich. -'2M0J.2.1.2.

60. Aaronowi te urodzili si Xadab
ibiju. Eleazar i Itamar.
61. Ale " pomarli Xadab i Abiju. gdy
tarowali ogie obcy przed Panem.

*3Moj.l0.2.43Ioj. 3,4. iKron. 24.2.

62. A bya liczba ich dwadziecia i

zy tysice, wszystkich mczyzn uro-
onych od miesica i wyej ;'^ jednak
e byli policzeni midzy syny Izrael-

ie, bo im nie dano dziedzictwa midzy
ny Izraelskimi.

63. Ci policzeni byli od Mojesza i

eazara kapana, którzy policzyli syny
raelskie na polach Moabskich. nad
•rdanem przeciw Jerychu.
64. A midzy tyrni nie by aden

z onych policzonych od Mojesza i Aa-
rona kapana. ' gdy liczyli syny Izrael-

skie na puszczy Synaj; *4Moj.26,i.2.

65. Bo rzek by Pan ' o nich: mier-
ci pomr na puszczy: a nie zosta a-
den z nich. oprócz Kaleba. syna Jefuno-

wego. i Jozuego. syna Nunowego.
*4Moj. 14,29.33. 34. r.32,11. 5Moj.l.35. Ps. 106.26.

1 Kor. 10,5.

ROZDZIA XXVII.

I. Bóg «órkom Salfaadowym dziedzictwa ojcowskiego
pozwoli 1. n. Pi-awo o spadkach 2—11. m. A Moje-
szowi mier opowiedziawszy 12—17. FV. Jozuego na
miejsce jego rrodzem ludu postanowi 18—23.

iedy przyszy córki Salfaada. syna He-
ferowego, syna Galaadowego. syna Ma-
chyrowego. syna Manasesowege. z poko-

lenia Manasesa syna Józefowego; a te

s imiona córek jego: Machla, * Noa,
i Hegla, i Melcha. i Tersa ;

''4Moj. 26.33. r.3G.2. Joz.17.3.

n. 2. I stany przed Mojeszem, i

przed Eleazarem kapanem, i przed ksi-
ty i wszystkiem zgromadzeniem u
drzwi namiotu zgromadzenia, i rzeky:

3. Ojciec nasz umar na puszczy, a on
nie by w poczcie " tych. którzy si byli

przeciw Panu zbuntowali w spiknieniu

Korego: ale dla grzechu swego umar,
nie majc synów.

^ 4 moj. 16,1.2.

4. Czemuby zgin miao imi ojca

naszego z domu jego. przeto, e nie mia
syna? dajcie nam dziedzictwo midzy
braci ojca naszego.

5. Tedy odniós Mojesz spraw ich

do Pana.

6. I rzek Pan do Mojesza, mówic:
7. Dobrze mówi córki Salfaadowe:

Daj im koniecznie ^ osiado dziedzic-

twa midzy braci ojca ich, a przenie

dziedzictwo ojca ich na nie. '4Moj.36.2.

8. Synom take Izraelskim powiedz,

mówic: Gdyby kto umar, nie majc
syna. tedy przeniesiecie dziedzictwo jego

na córk jego.

9. A jeliby niemia i córki, tedy da-

cie dziedzictwo jego braci jego.

10. A jeliby i braci nie mia, tedy

dacie dziedzictwo jego braci ojca jego.

11. A jeliby nie byo braci ojca jego.

tedy dacie dziedzictwo jego pokrewne-

mu jego. najbliszemu jego z domu jego,

aby je odziedziczy. A bdzie to synom
Izraelskim za ustaw prawn, jako roz-

kaza Pan Mojeszowi.
III. 12. Potem rzek Pan do Moj-

esza: Wstp na t gór ' Abarym, a

11
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ogldaj zi(Miii(>, którin da synom Izra-

elskim. *r) Moj. 32,48.49.

18. A gdy j ogldasz, przy-czon b-
dziesz do ludu twego i ty, jako * jost przy-

czony Aaron, hrat twój. * iM'^j'-^o.^i'^^-

14. Przeto ecie byli * odpornymi
sJown mojemu na puszczy Syn, przy po-

swarku zgromadzenia, i nie powi(}cili-

cie mi przy wodach przed oczyma ich.

Oneó to s wody poswarku w Kades, na

puszczy Syn. *4Moj.2o,i2.

15. Tedy rzek Mojesz do Pana, mó-
wic:

16. Niech opatrzy Pan, Bóg * duchów
wszelkiego ciaa, mem godnym to

zgromadzenie; *4Moj.i6,22.yd.i2,9.

17. Któryby wychodzi przed nimi, i

któryby wchodzi przed nimi, i któryby

je wywodzi, i któryby je przywodzi, aby
nie by lud Paski * jako owce, nie ma-
jce pasterza. *Mat.9,36.Mark.6,34.

IV. 18. Tedy rzek' Pan do Moje-
sza: * Wemij do siebie Jozuego, syna

Nunowego, ma, w którym jest Duch
mój, a wó na rk swoje; *5Moj.3,2i.

19. I postaw go przed Eleazarem ka-

panem, i przed wszystkiem zgromadze-

niem, a dasz mu nauk przed oczyma ich
;

20. A udzielisz mu zacnoci swej,

aby go suchao ws2rystko zgromadzenie

synów Izraelskich;

21. Który przed twarz Eleazara ka-

pana stawa bdzie, aby si za radzi
sdu * Urim przed Panem. Na rozka-

zanie jego wychodzi bd, i na rozka-

zanie jego wchodzi bd, on, i wszyscy
synowie Izraelscy z nim, i wszystko zgro-

madzenie.
*

*2Moj.28,30.

22. Uczyni tedy Mojesz, jako mu
by rozkaza Pan; a wziwszy Jozuego
postawi go przed Eleazarem kapanem,
i przed wszystkiem zgromadzeniem.

23. I woywszy na rce swe, da
mu nauk, jako mówi Pan przez Moj-
esza.

EODZIA XXVIII.

Co. 9. 11. 19. 26. i którego czasu ofiarowa miano, na-
znacza Pan.

1 rzek Pan do Mojesza, mówic:
2. Rozka synom * Izraelskim, a po-

wiedz im: Ofiary mojej chleba mego, w o-

fiarach moich ognistych, na wdziczno
wonnoci mojej, przestrzega bdziecie,

abycie mi je ofiarowali czasu swego.
* 2 Moj. 29,32.

3. I rzeczesz do nich: Ta jest ofiara

ognista, któr ofiarowa l)dziecie Panu:
Baranki * roczne zupene dwa na kady
dzi(M'i, na caopalenie ustawiczne;

* 2 Moj. 29,38.

4. I^aranka jednego ofiarowa ])dziesz

poranu, a baranka drugiego ofiarowa
bdziesz midzy dwoma wieczorami.

5. Do tego, dziesit cz efy mki
pszennj na ofiar niedn, nagniatanj
z oliw czyst, z czwart czci hynu.

(3. To jest caopalenie ustawiczne,

jakie byo sprawowane na górze Synaj

na wdziczn wonno; ognista to ofia-

ra Panu.

7. A ofiara jej mokra bdzie czwarta

cz hynu do kadego baranka; w wit-
nicy sprawowa bdziesz ofiar mokr
z mocnego napoju Panu.

8. A drugiego baranka ofiarowa b-
dziesz midzy dwoma wieczorami; jako

ofiar niedn porann, i jako ofiar mo-
kr jej ofiarowa bdziesz na ofiar

ognist ku wdzicznej wonnoci Panu.

9. Ale w dzie sabatu ofiarowa b-
dziesz dwa baranki roczne zupene, i

dwie dziesite czci efy mki pszennej,

z oliw nagniecionej na ofiar niedn
i z mokr jej ofiar.

10. Tojest caopalenie sobotnie w ka-
dy sabat, oprócz caopalenia ustawicz-

nego i mokrej ofiary jego.

11. A na nowiu miesiców waszyclj

ofiarowa bdziecie caopalenie Pani^

cielów modych dwa, i barana jednega

baranków rocznych zupenych siedm;

12. I trzy dziesite czci efy mki
pszennej nagniecionej z oliw na ofiara

niedn do kadego cielca, i dwie dzie-

site czci pszennej mki zagniecionej

z oliw i^a ofiar niedn do kadego
barana

;

13. A jedne dziesit cz mk
pszennej zagniecionej z oliw na ofian

niedn do kadego baranka, na caopa-

lenie ku wdzicznej wonnoci na ofian^

ognist Panu.

14. Take mokre ich ofiary z wina pó

hynu bdzie do kadego cielca, a trzecia

cz hynu do barana, czwarta za cz(
hynu do kadego baranka ; to jest cao

palenie na nowiu miesica, kadego mie

sica, przez rok.

15. Koza te jednego z stada za grzecl

ofiarowa bdziecie Panu, oprócz usta

i
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icznego caopalenia, i mokrej ofiary

go-

16. Ale miesica pierwszego w * dzie
,ternasty tego miesica, wito przej-

ia bdzie Pami. -2Moj.i2,27.3Moj.23,5.

17. A w pitnasty dzie tego miesi-
, uroczyste wito bdzie ; przez siedm

li chleby przane je bdziecie.

18. Pierwszego dnia zgromadzenie

rite; adnej roboty suebniczej nie

idziecie czyni we;
19. Ale ofiarowa bdziecie ofiar ogni-

na caopalenie Panu: dwóch cielców

odyeh, i barana jednego, i siedm ba-

nków rocznych; zupeni niech wam
id.

20. A na ofiar ich niedn pszennej

ki nagniecionej z oliw trzy dziesite

ci efy do kadego cielca, a dwie

jesite czci do kadego barana ofia-

wa bdziecie.

21. Jedne dziesit cz ofiarowa
jdziesz przy kadym baranku z onych
edmiu baranków;
22. Koza te jednego na ofiar za

zech ku oczyszczeniu was.

23. Nad caopalenie poranne, które

a by caopalenie ustawiczne, ofiaro-

i to bdziecie.

24. Tak ofiarowa bdziecie kadego
lia przez onych siedm dni pokarm ofiary

jnistej na wdziczn wonno Panu.
)rócz caopalenia ustawicznego, i mo-
•ej ofiary jego.

25. A dnia siódmego wite zgroma-
;enie mie bdziecie; adnej roboty

uebniczej nie bdziecie czyni.
26. W dzie za pierwocin, gdy b-
iecie ofiarowali now niedn ofiar
mu, gdy si wypeni * tygodnie wa-
e, zgromadzenie wite mie bdziecie :

dnej roboty suebniczej czyni nie

'dzieci. *3Moj.2345.i6.

27. I ofiarowa bdziecie caopalenie
i wdzicznej wonnoci Panu: dwóch
3iców modych, barana jednego, siedm
Janków rocznych.

28. A na ofiar niedn ich mki pszen-

j nagniecionej z oliw trzy dziesite
ci efy do kadego cielca, dwie dzie-

ite czci do kadego barana.

29. Jedne dziesit cz do kadego
ranka z onych siedmiu baranków.
30. Koza jednego z kóz na oczyszcze-

e was.

31. Oprócz caopalenia ustawicznego

i ofiary niednej jego ofiarowa to b-
dziecie; te rzeczy zupene niech wam
bd, i z mokremi ofiarami ich.

KODZIA XXIX.
I. Co dnia pierwszego 1—6. II. dziesitego 7—11.

Ul. pitnastego 12—26. IV. I przez cay tydzie mie-
sica siódmego ofiarowa mieli, stanowi 27—39.

jyiiesica za siódmego w pierwszy dzie
jego, zgromadzenie wite mie jdzie-
cie; adnej roboty suebniczj nie b-
dziecie czyni ; dzie jest wesoego tr-
bienia waszego.

2. A bdziecie ofiarowali caopalenie
ku wdzicznej wonnoci Panu, cielca

modego jednego, barana jednego, ba-

ranków rocznych siedm zupenych;

3. A na ofiar niedn ich z mki pszen-
nej nagniecionej z oliw trzy dziesite

czci efy do cielca, a dwie dziesite

czci do barana.

4. A dziesit cz jedne do kadego
baranka z onych siedmiu baranków;

5. Take koza jednego z kóz ku
ofierze za grzech na oczyszczenie was.

6. Oprócz caopalenia nowego miesi-
ca, i ofiary niednej jego, i oprócz cao-
palenia ustawicznego, i ofiary niednej
jego, i ofiar ich mokrych wedug obrz-
dów ich ku wdzicznej wonnoci; ofiara

to oguista Panu.
II. 7. Potem dziesitego * dnia tego

miesica siódmego, zgromadzenie wite
mie bdziecie, a bdziecie trapi dusze

wasze ; adnej roboty nie bdziecie robi.
*

3

Moj. 16.29.30.31. r.23.27.28.

8. A bdziecie ofiarowali caopalenie
Panu ku wdzicznej wonnoci: cielca

modego jednego, barana jednego, ba-

ranków rocznych siedm; zupeni niech

wam bd
;

9. A na ofiar niedn ich z pszennej
mki nagniecionej z oliw: trzy dziesi-
te czci do kadego cielca', dwie za
dziesite czci do kadego barana;

10. A dziesit cz jedne do kade-
go baranka z onych siedmiu baranków:

11. Koza z kóz jednego na ofiar za

grzech, oprócz ofiary za grzech na oczysz-

czenie, i oprócz caopalenia ustawiczne-

go, i ofiary niednej jego, i mokrych
ofiar ich.

III. 12. W pitnasty za dzie tego
siódmego miesica zgromadzenie wite
mie bdziecie; adnej roboty suebni-
czej nie bdziecie czyni we ; ale obcho-

11*
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(Izi ])(j(lziocio wito uroczysto Panu
przez siediii dni.

13. I ofiarowa ])(lziecie caopalenie
na ofiar ognist ku wdzicznej wonno-
ci Panu, cielców modych trzynacie,

baranów dwa, baranków rocznych czter-

nacie; zupeni bd.
14. A na ofiar ich niedn z pszennej

mki nagniecionój z oliw trzy dziesite
czci efy do kadego cielca z onych trzy-

nacie cielców, dwie dziesite czci do
kadego barana z onych dwóch baranów

;

15. A jedna dziesita cz do kadego
baranka z onych czternacie baranków.

16. Take koza jednego z kóz na ofia-

r za grzech, oprócz caopalenia usta-

wicznego, ofiary niednej jego, i ofiary

mokrej jego.

17. Wtórego za dnia ofiarowa b-
dziecie cielców modyci dwanacie, ba-

ranów dwa, baranków rocznych czterna-

cie zupenych;

18. I ofiar niedn ich, i ofiary ich

mokre do kadego cielca, do kadego
barana, i do kadego baranka wedug
liczby ich, i wedug zwyczaju ich.

19. Nadto koza jednego z kóz na
ofiar za grzech, .oprócz caopalenia
ustawicznego, i ofiary niednej jego, i

ofiar ich mokrych.

20. Dnia za trzeciego ofiarowa b-
dziecie jedenacie cielców, baranów dwa,
baranków rocznych czternacie zupe-
nych.

21. I ofiar niedn ich, i ofiary mo-
kre ich do kadego cielca, do kadego
barana, i do kadego baranka wedug
liczby ich, i wedug zwyczaju ich;

22. Do tego, koza jednego na ofiar

za grzech, okrom caopalenia ustawiczne-

go, i ofiary niednej jego, i mokrej ofiary

jego.

23. A dnia czwartego ofiarowa bdzie-
cie cielców dziesi, baranów dwa, ba-

ranków rocznych czternacie zupenych;

24. Ofiar niedn ich, i ofiary mokre
ich do kadego cielca, do kadego bara-

na, i do kadego baranka wedug liczby

ich, i wedug zwyczaju ich ;

25. Koza te jednego z kóz na ofiar

za grzech, oprócz caopalenia ustawiczne-

go, ofiary niednej jego, i mokrej ofiary

jego.

26. A dnia pitego ofiarowa bdzie-

cie^ cielców dzii^wi, baranów dwa, ba-
ranków rocznych cztiu*nacie zupenych;

IV. 27. I ofiar niedn ich, i ofiary

mokre ich do kadego cielca, do kadego
barana, i do kadc^go baranka wedug
liczby ich, i wedug zwyczaju ich;

28. Take koza jednego na ofiar za

grzech, oprócz caopalenia ustawicznego,

i ofiary niednj jego, i ofiary mokrej
jego.

29. A dnia szóstego ofiarowa bdzie-
cie cielców om, Ijaranów dwa, l)aranków

rocznych czternacie zupenych;
30. 1 ofiar niedn ich, i ofiary mokre

ich do kadego cielca, i do kadego ba-

rana, i do kadego baranka wedug liczby

ich, wedug zwyczaju ich.

31. Nadto koza na ofiar za grzech

jednego, oki'om caopalenia ustawiczne-

go, ofiary niednej jego, i ofiar mokrych
jego;

32. Take dnia siódmego ofiarowa
bdziecie cielców siedm, baranów dwa^

baranków rocznych czternacie zupe-
nych.

33. I ofiar niedn ich, i ofiary mokre
ich do kadego cielca, do kadego ba-j

rana, do kadego baranka wedug liczby]

ich, i wedug zwyczaju ich;

34. Przytem koza na ofiar za grzech

jednego, oprócz caopalenia ustawiczne-

go, i ofiary niednej jego, i ofiary mo-
krej jego.

35. A dnia ósmego zacne wito mied

bdziecie; adnej roboty suebnicz^
nie bdziecie czyni.

36. A ofiarowa bdziecie caopalenie

i ofiar ognist ku wdzicznej wonnoc]
Panu, cielca jednego, barana jednego,

baranków rocznych siedm zupenych;
37. Ofiar niedn ich, i ofiary mokre

ich do cielca, do barana, do kadego ba-

ranka wedug liczby ich, i wedug zwy-

czaju ich.

38. Nadto koza na ofiar za grzecl

jednego, okrom caopalenia ustawiczne-

go, ofiary niednej jego, i ofiary mokr
jego.

39. To ofiarowa bdziecie Pam
w wita uroczyste wasze, oprócz lubÓT
waszych i dobrowolnych ofiar waszycl

w caopaleniach waszych, i w niednycl

ofiarach waszych, i w mokrych ofiarac]

waszych, i w spokojnych ofiarach wa
szych.

1
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KODZIA XXX.
[ o wainvch albo niewanych lubach 1. 2. II. M-
rznS. IU."Panien4—6. IV. Matych 7—9. V. Wdów,
idrzuconych 10—17.

powiedzia Mojesz synom Izraelskim

> wszystko, co rozkaza Pan Mojeszowi.

2. Potem mówi Mojesz do ksit
pokoleniacli midzy synmi Izraelskimi,

rzek: To jest, co rozkaza Pan.

II. 3. Jelibym polubi lub Panu,

bo t^ przysig uczyni, obowizkiem
Dowizawszy dusz swoje, nie zaamie

'owa swego : wedug wszystkiego, coby

yszo z ust jego, uczyni.

*III. 4. Ale jeliby niewiasta polu-

ia lub Panu. i obowizaaby si obo-

izkiem w domu ojca swego w modoci
swojej ;

5. A syszaby ojciec jej on lub jej,

obowizek j^j, którym obowizaa du-

s swoje, a milczaby na to ojciec jej,

niy patne bd wszystkie luby jej,

kady obowizek, którymby obowizaa
usze sw, patny bdzie.

6. Ale jeliby b3' onego dnia prze-

iw temu ojciec jej, któregoby sysza
wszystkie luby jej. i obowizki jej. któ-

pmi obowizaa dusz swoje, nie bd
atne; Pan odpuci jej, bo by przeciw

emu ojciec jej.

IV. 7. Ale gdyby majca ma lub
aki uczynia, albo wyrzeka co usty swe-

ni, czemby obowizaa dusz swoje;

8. A syszc tom jej, milczaby na
o onego dnia, którego sysza, patne
)d luby jej, i obowizki jej. któremi

•bowizaa dusz swoje, patne bd.
9. Ale jeliby onego dnia, którego sy-

zam jej, sprzeciwi si temu, i wzru-

zyby lub jej, który na sobie miaa,
co wymówia usty swemi, czem obowi-
aa dusz swoje, take Pan odpuci jej.

V. 10. Ale lub kady wdowy, i od-

zuconej, którymby obowizaa dusz
iwoj, patny bdzie.

11. Lecz jeliby. póki bya w domu
na swego, lub uczynia, i obowizaa
)bowizkiem dusz swoje z przysig

;

12. A syszcm jej milczaby na to,

nie sprzeciwiby si temu, tedy patne
)d wszystkie luby jej i kady obowi-
zek, którym obowizaa dusze swoje,

3atny bdzie.

13. Ale jeli cale sprzeciwi si temun jej dnia. którego to sysza, wszelki
lub, który wyszed z ust jej, i obowi-

165mzek duszy jej, nie bdzie patny;
jej wzruszy to, a Pan odpuci jej.

14. Wszelkiego lubu i wszelkiej przy-

sigi obowizku na utrapienie duszy,m
jej potwierdzi go, i m jej wzruszy go.

15. A jeliby cale milczam jój ode

dnia do dnia, tedy tem stwierdzi wszyst-

kie luby jej, i wszystkie obowizki jej,

które ma na sobie: stwierdzi je, przeto

e milcza na to w dzie, którego sysza^:

16. A jeliby to koniecznie wzruszy
clicia, nie zaraz gdy sysza, ale potem,

poniesie nieprawo jej.

17. Te s ustawy, który przykaza

Pan Mojeszowi, midzy mem a on
jego, midzy ojcem a córk jego w mo-
doci jej, póki jest w domu ojca swego.

EOZDZIA XXXI.
I. Wojna przeciw Madvjanitom, w której 1—16. II. po-

bito wszystkich 17. III. Oprócz panien 18—22. IV. Plo-

ny za oczyszczono 23—26. V. Rozdzielono 27—47. VI. I da-

ry z nich do witnicy oddane 48—54.

JTotem rzek Pan do Mojesza, mówic:
2. Pomcij si krzywdy synów Izrael-

skich nad Mad}janitami. *
i potem przy-

czon bdziesz do ludu twego. *4Moj.25,i7.

3. Tedy rzek Mojesz do ludu. mó-
wic: Wyprawcie z porodku siebie m-
e ku bitwie, aby szli przeciw Mad^jani-

tom, i wykonali pomst Pask nad nimi.

4. Po tysicu z kadego pokolenia ze

wszystkich pokole Izraelskich Avyslecie

na wojn.
5. I wyprawili z tysiców Izraelskich,

po tysicu z kadego pokolenia, dwana-

cie tysicy ludzi gotowych do bitwy.

6. I wysa- je Mojesz po tysicu

z kadego pokolenia na wojn; posa te
z nimi Fineesa. syna Eleazara kapana,

na wojn, a naczynia wite, i trby do

trbienia byy w rku jego.

7. Tedy zwiedli bitw z Mad}janitami.

jako rozkaza Pan Mojeszowi, i pobili

wszystkie mczyny.
8. Króle * te Madyjaskie pobili mi-

dzy inszymi pobitymi ich. Ewiego, i Ke-

chema, i Sura. i Hura. i Eebaha. piciu
królów Madyjaskich, i Balaama, syna

Beorowego, zabili mieczem. *Joz.i3,2i.22.

9. 1 pobrali w niewol synowie Izrael-

scy ony Madyjaczj-ków. i dziatki ich.

i wszystko bydo ich. i wszystkie trzody

ich, i wszystkie majtnoci ich pobrali;

10. A wszystkie miasta ich, w których

mieszkali, i wszystkie zamki ich popalili

ogniem;
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11. I po])rali wszystkie upy, i wszyst-

kie plony z ludzi, i z byda,
12. I przywiedli do Mojesza i do

El(^azara kapana, i do zgromadzenia sy-

nów Izraelskich wi(y/inie, i upy, i korzy-

ci do obozu na pola Moabskie, które s
nad Jordanem przeciw Jerychu.

13. 1 wyszli Mojesz i Eleazar kapan,
i wszystkie ksit^ta zgromadzenia prze-

ciwko nim przed obóz.

14. I rozgniewa si bardzo Mojesz
na hetmany wojska onego, na pókowni-
ki, i na rotmistrze, którzy si byli wró-

cili z onj bitwy.

15. I mówi do nich Mojesz: Przecz-

ecie ywo zachowali wszystkie niewia-

sty?

16. Gdy te s, które * synom Izrael-

skim za rad Balaamow day przyczyn
do przestpstwa przeciw Panu przy ba-
wanie Fegor, skd bya -przysza f plaga

na zgromadzenie Paskie.
'^ 4 Moj.25,1. 1 4 Moj. 25,9.

II. 17. Przeto teraz pozabijajcie wszyst-

kie mczyzny z dzieci, i kad niewia-

st, która poznaa ma, obcujc z nim,

zabijcie;

III. 18. Ale wszystkie dzieweczki z bia-

ych gów, które nie poznay oa m-
skiego, ywo zachowajcie sobie.

19. A wy sami zostacie w namiecich

za obozem przez siedm dni ; kady, który

kogo zabi, i który si dotyka zabitego,

oczycicie si dnia trzeciego a dnia sió-

dmego, siebie i winie wasze
;

20. I wszelk szat, i wszelkie naczy-

nie skórzane, i wszystko, co urobiono

z koziej sierci, i wszelkie naczynie drze-

wiane oczycicie.

21. I rzek Eleazar kapan do onier-
stwa, które chodzio na wojn: Tac jest

ustawa zakonna, któr by rozkaza * Pan
Mojeszowi: *4Moj.25,i7.

22. Zoto jednak i srebro, mied, e-
lazo, cyn i oów;

IV. 23. I kad rzecz, która znie
moe ogie, wyprawicie przez ogie, a

bdzie oczyszczona, wszake pierwej wo-
d oczyszczenia bdzie oczyszczona; ale

wszystko, co nie moe znie ognia, wod
oczycicie.

24. Upierzecie te szaty wasze dnia

siódmego, i czystymi bdziecie, a potem
wnijdzieci do obozu.

25. Zatem rzek Pan do Mojesza,
mówic :

3

2(). Zbierz summ korzyci pobranych
z ludzi i z byda, ty i Eleazar kapan,
i przedniejsi z ojców w ludu;

V. 27. I rozdzielisz te upy na dwie
czci, midzy onierze, którzy na woj-

n wychodzili, i midzy wszystko zgro-

madzenie.

28. Odbierzesz t dzia na Pana od
mów rycerskich, którzy byli wyszli na
wojn, po jednemu od piciu set, z ludzi,

i z woów, i z osów, i z owiec;

29. A z poowy ich wemiecie, i odd
cie Eleazarowi kapanowi na ofiar pod-
noszenia Panu.

30. A z poowy synów Izraelskich wei
miesz jedne cz z piciudziesit, z lu-

dzi, z woów, z osów, i z owiec, i z wszel-

kiego byda, i oddasz to Lewitom trzy-

majcym stra w przybytku Paskim.

31. 1 uczyni Mojesz i Eleazar kapan,
jako rozkaza Pan Mojeszowi.

32. A byo onej korzyci z pozosta-

ych upów, które rozchwyci lud wojen-

ny: Owiec sze kro sto tysicy, i siedm-

dziesit tysicy i pi tysicy;

33. Woów za, siedmdziesit i dwa
tysice;

34. A osów szedziesit tysicy i

jeden.

35. A ludzi z biaych gów, które nie

poznay obcowania z mem, wszystkich

byo trzydzieci i dwa tysice.

36. I dostaa si poowa dziau tym,

co wychodzili na wojn, liczba owiec

trzy kro sto tysicy, i trzydzieci tysi-

cy, i siedm tysicy i pi set.

37. Dostao si te dziau na Pana
owiec sze set, siedmdziesit i pi;

38. A z woów trzydzieci i- sze ty-

sicy, a dziau z nich Panu siedmdziei

siat i dwa;
39. Osów te trzydzieci tysicy i pii

set, a dziau z nich Panu szedziesil
i jeden.

40. Przytem ludu szesnacie tysicy

a dziau z nich Panu trzydzieci i dwoje

ludzi.

41. I odda Mojesz dzia na ofiarc

Panu, Eleazarowi kapanowi, jako by^

rozkaza Pan Mojeszowi.
42. A z drugiej poowy synów Izrael

skich, któr wzi Mojesz od mów
którzy byli wyszli na wojn.

43. (A poowa naleca zgromadze-

niu, bya: Owiec trzy kro sto tysicy
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trzydzieci tysicy, siedm tysicy i pi
etT
44. A woów trzydzieci i sze tysicy ;

45. A osów trzydzieci tysicy i pi
et:

46. A ludu szesnacie tysicy.)

47. Wzi Mojesz z tej poowy na-

rcej synom Izraelskim, jedne cz
piciudziesit, z ludzi, i z byda, i da to

.ewitom trzymajcym stra przybytku

•askiego. jako by rozkaza Pan Moj-

eszowi.

VI. 48. Tedy przyszli do Mojesza
.etmani wojska, pókownicy. i rotmistrze.

49. I mówili do niego : My sudzy twoi

rzynielimy poczetmów wojennycli.

tórzy byli pod spraw nasz, a nie zgi-

z nas i jeden.

50. A tak przynielimy tu na ofiar

*anu. kady czesko naby, naczynie zote,

apony, i manele. piercienie, i nausznice.

acuszki, dla oczyszczenia dusz naszych

rzed Panem.
51. Odebra tedy Mojesz i Eleazar

;apan ono zoto od nich z wszelakiem

laczyniem z niego urobionem.

52. A byo onego wszystkiego zota
fiarowanego. które ofiarowali Panu. sze-

nacie tysicy, siedm set i pidziesit
yklów od pukowników i od rotmistrzów.

53. (Bo onierze, co upem dostali,

obie otrzymali.)

54. A wziwszy Mojesz i Eleazar

:apan ono zoto od pukowników i rot-

nisrrzów. wnieli je do namiotu zgro-

nadzenia. na pamitk synów Izraelskich

)rzed Panem.

ROZDZIA XXXn.
I. Rnbeiut<iw i Gadytów prob o Dazna<;zeiiie im
siadoci z tej strony Jordanu 1—5. II. Mojesz saro-
ie zgani 6—15. Ul. Wszake im tego. gdy nalegali
S— li*. ly. Pod pewn umow pozwoli 20

—
^32. y. I rze-

l sam wypeni 33-^-42.

L mieli synowie Rubenowi. i synowie Ga-
lowi byda bardzo wiele : a obaczywszy
iemi Jazer i ziemi Galaad. e niiejsce

no byo sposobne dla byda.

2. Przyszli ci synowie Gadowi, i sy-
Lowie Rubenowi. i mówili do Mojesza
do Eleazara kapana, i do ksit zgi'o-

aadzenia. i rzekli :

3. Ziemia Atarot i Dybon. i Jazer.

Nemra. i Hesebon. i Eleale. i Seban.
Nebo. i Beon :

4. Ziemia, któr zwojowa Pan przed
gromadzeniem Izi'aelskiem, jest ziemia

sposobna dla byda, a my s^udzy twoi

mamy byda wiele. Pi-zeto rzekli:

5. Jeiimy znaleli ask przed oczy-

ma twemi. nieche bdzie dana ta zie-

mia s^ugom twym na osiado. a niech

nie chodzimy za Jordan.

n. 6. Tedy odpowiedzia Mojesz sy-

nom Gadowym. i synom Rubenowym:
Wic bracia wasi pójd na wojn, a wy
tu siedzie bdziecie ?

7. Czemu psujecie serce synom Izra-

elskim, eby nie szU do ziemi, któr im
da Pan?

8. Takci uczynili ojcowie wasi. gdym
je by posa z Kades Barne ku ' prze-

szpiegowaniu tej ziemi:
»4Moj.l3.3.24. 5MOJ.1.22.

9. Bo gdy przyszli a do doliny E-

schol. obejrzawszy on ziemi popsowali

serce synom Izraelskim, aby nie szli do

ziemi, któr im dal Pan:
10. Skd zapaliwszy si gniewem Pan.

dnia onego przysig, mówic :

11. Zaiste nie ogldaj ' ludzie ci.

którzy wyszli z Egiptu, od dwudziestu

lat i wyej, tej ziemi, o którm przy-

sig Abrahamowi. Izaakowi, i Jakóbo-

wi. przeto i mi cale nie naladowali:
"^4Moj.l4.2>.2V. r.2^.65.

12. Oprócz Kaleba. syna Jefunowego.

Kenezejezyka. i Jozuego. syna Runo-
wego, poniewa ci cale naladowali Pana.

13. 1 zapali si gniewem Pan na Izrae-

la, i sprawi, e si tuali po puszczy

przez czterdzieci lat. a pogin wszys-

tek on naród, który czyni " le przed

oczyma Paskiemi. -4M0J.14-3.

14. A oto. wy powstalicie miasto oj-

ców waszych, plemi ludzi srrzesznych.

abycie jeszcze przyczynili gniewu zapal-

czywoci Paskiej przeciwko Izraelowi.

15. Bo jeH si odwi-ócicie od nala-
dowania jego. tedy on te 'zaniecha go

jeszcze na tej puszczy: a tak wy zgubi-

cie ten wszystek lud.

m. 16. Tedy przystpiwszy do niego

rzekli: Obory bydu i dobytkowi nasze-

mu, i miasta dziatkom naszym tu pobu-
dujemy:

17. Ale sami zbrojno ochotnie pój-

dziemy przed syny Izraelskimi, a je za-

prowadzimy na miejsce ich. a dziatki na-

sze bd mieszkay w miecieeh obron-

nych dla obywateli tej ziemi.

18. Nie wrócimy sie do domów naszych.
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a posid synowie Tzrcaelscy kady dzie-

dzictwo swojo;

19. Ani wemiemy dziedzictwa z ni-

mi za Jordanem i dalej, poniewa przy-

chodzi dziedzictwo nasze na nas z tej

strony Jordann na wscliód soca.
IV. 20. I rzek im Mojesz: Jeli

uczynicie, cocie rzekli, a pójdziecie

zbrójno przed obliczem Paskióm na
wojn;

21. I pójdzie kady z was zbrojno za

'Jordan przed oblicznoci Pask, al)y

wypdzi nieprzyjacioy swoje od oblicza

swego
;

22. I a bdzie poddana ziemia ona

Panu, a potm si wrócicie, i bdziecie

bez winy przed Panem i przed Izraelem :

tedy wam bdzie ta ziemia za osiadoó
przed obliczem Paskióm.

23. Ale jeli tego nie uczynicie, oto

zgrzeszycie Panu, a wiedzcie, e grzech

wasz znajdzie was.

24. Budujcie tedy miasta dziatkom

waszym, i obory bydu waszemu, a co

wyszo z ust waszych, uczycie.

25. Tedy rzekli synowie Gadowi, i sy-

nowie Rubenowi do Mojesza, mówic:
Sudzy twoi uczyni, jako pan nasz roz-

kazuje.

26. Dziatki nasze, i ony nasze, stada

nasze, i wszystkie byda nasze, zostan
tu w mieciech Galaadzkich;

27. Ale sudzy- twoi pójd wszyscy

zbrojno przed Panem na wojn, jako

pan nasz mówi.
28. I przykaza o nich * Mojesz Ele-

azarowi kapanowi, i Jozuemu, synowi

Nunowemu, i ksitom ojców pokole
synów Izraelskich,'

' *Joz.i,i3.i4.r.4,i2.

29. I rzek im: Jeli przejd syno-

wie Gadowi, i synowie Rubenowi z wa-
mi za Jordan, wszyscy zbrojno na woj-

n przed Panem, a bdzie pohodowana
ziemia przed wami, tedy im dacie zie-

mi Galaad w dziedzictwo;

30. Ale jeli nie zbrojno z wami przej-

d, tedy niech maj dziedzictwo midzy
wami w ziemi Chananejskiej.

31. I odpowiedzieli synowie Gadowi,

i synowie Rubenowi, mówic : Co wyrzek
Pan do sug swoich, to uczynimy

;

32. Pójdziemy zbrojno przed Panem
do ziemi Chananejskiej, a zostanie przy

nas osiadoó dziedzictwa naszego z tej

-Strony Jordanu.

V. 33. Da * tedy Mojesz synom Ga-

dowym, i synom Rnbenowym, i poowie
pokolenia Manasesa, syna Józefowi^go,

królestwo Sehona, króla Amorejskiego,

i króh^stwo Oga, króla Basaskiego, zie-

mi z miasty jój, z granicami, i miasta

ziemi onój w okoo. *Joz.i3,8.r.22,4.7.

34. I pobudowali synowie Gadowi Dy-
bon, i Atarot, i Aroer:

35. I Atrot, i Softm, i Jazer, i Jegba,

36. I Betnimera, i Betaran, miasta
obronne, i obory dla byda.

37. Synowie te Ruljenowi pobudo-
wali Hesebon, i Eleale, i Karyjataim.

38. I Nebo, i Baalmeon, odmieniwszy
im imiona, take Sabama; i dali imiona
insze onym miastom, które pobudowali.

39. Wtargnli te synowie Machyra,
syna Manasesowego, * do Galaad, a wziw-
szy je, wygnali Amorejczyka, który tam
mieszka. *imoj.5o,23.

40. I da Mojesz Galaad Machyrowi,
synowi Manasesowemu, i mieszkaw nim.

41. Potem Jair, syn Manasesów, wtar-

gn, i pobra wsi ich, które przezwa
Chawot Jair.

42. Take Nobe wtargn, i wzi Ka-
nat z jego wsiami, i nazwa je Nobe od

imienia swego.
^

ROZDZIA XXXIII.
I. Wyliczenie czterdziestu i dwóch stanowisk na drodze

do ziemi obiecanej 1—49. II. Gdzie Bóg pogastwo
wszystko z bawanami ich wytraci 50—53. III. A zie-

mi losem do osiadoci naznacza kae 54—56.

ieó s cignienia synów Izraelskich,

którzy wyszli z ziemi Egipskiej wedug
hufów swych pod spraw Mojesza i Aa-
rona.

2. I spisa Mojesz wychodzenia ich,

i stanowiska ich wedug rozkazania Pa-
skiego. A teó s cignienia ich, i stano-

wiska ich:
'

3. Naprzód * wycignwszy z Rames-
ses, miesica pierwszego, pitnastego

dnia tego pierwszego miesica, naza-

jutrz po wicie przejcia, wyszli syno-.

wie Izraelscyrk wynios przed oczyma

wszystkich Egipczanów; *2Moj.i2,37.

4. Gdy Egipczanie grzebli one, które

by Pan midzy nimi * pomordowa, to

jest, wszystko pierworo.dztwo, i gdy nad

bogami Ich wykona Pan sdy.*^^°J-^^'^^'

5. Ruszywszy si tedy synowie Izra-

elscy z Ramesses, pooyli si obozem

w Suchot.

6. Ruszywszy si z Suchot, * pooyli
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! obozem w Etam. które jest przy ko-
puszczy *2Moj. 13,20.

7. A ruszywszy si * z Etam. nawró-

i si do Fihahyrot, które jest przeciw

.alsefon, i pooyli si obozem przed

igdolem.
^

'

'2Moj.u,2.

8. A ruszywszy si z Fihahyrot, prze-

i przez porodek morza na puszcz,

isze^szy trzy dni drogi po puszczy

am. * pooyli si obozem w Mara.
-^ 2 Moj.U.22.r. 15,22.23.

9. A ruszywszy si z Mara, przyszli
' Elim; a w Elim byo dwanacie

kie wód, i siedmdziesit drzew pal-

)wych, i pooyli si tam obozem.
» 2 Moj. 15.27.

10. A ruszywszy si z Elim. pooyli
obozem nad * morzem czerwonem.

* 2 Moj. 15.22.

11. A ruszywszy si od morza Czer-

nego, pooyli si * obozem na pusz-

r Syn.
'

-2Moj.i6,i.

12. A ruszywszy si z puszczy Syn,

oyli si obozem w Dafka.

13. A ruszywszy si z Dafka. poo-
i si obozem w Alus.

14. A ruszywszy si z Alus, pooyli
obozem * w Eafidym. gdzie nie mia

I wód dla napoju.
"

-2Moj.i7.i.

15. A ruszywszy si z Eafidym, poo-
i si obozem na puszczy ^ Synaj.

" '^ 2 Moj. 19,1.

16. A ruszywszy si z puszczy Synaj.

oyli si obozem * w Kibrot hataawa.
*4Moj. 11.34.

17. A ruszywszy si z Kibrot hataa-

. pooyli si obozem * w Hezerot.
''•4Moj.ll.35.r.l3,l.

18. A ruszywszy si z Hezerot, po-
yli si obozem w Eetma.
19. A ruszywszy si z Eetma. poo-
i si obozem w Eemmon Fares.

?0. A ruszywszy si z Eemmon Fa-
. pooyli si obozem w Lebna.
21. A ruszywszy si z Lebna. poo-
i si obozem w Eessa.
22. A ruszywszy si z Eessa. pooyli
obozem w Kieelata.

23. A ruszywszy si z Kieelata. po-
yli si obozem na górze Sefer.

24. A ruszywszy si z góry Sefer. po-
yli si obozem w Charadal

^5. A ruszywszy si z Charada, poo-
i si obozem w^Makelot.
26. A ruszywszy si z Makelot, poo-
i si obozem w'lahat.
^7. A ruszywszy si z Tahatu. poo-
i si obozem w Tare.

28. A ruszywszy si z Tare, pooyli
si obozem w Metka.

29. A ruszywszy si z Metka, pooyli
si obozem w Hesman.

30. A ruszywszy si z Hesman, poo-
yli si obozem ' w Moserot. *ómoj.io,6.

31. A ruszywszy si z Moserot, poo-
yli si obozem w Benejaakan.

32. A ruszywszy si z Benejaakan.

pooyli si obozem w Horgidgad.

33. A ruszywszy si z Horgidgad, po-

oyli si obozem u Jotbata.

34. A ruszyAvszy si z Jotbata. poo-
yli si obozem w Habrona.

35. A ruszywszy si z Habrona. po-

oyli si obozem w Asyjongaber.

36. A ruszywszy si z Asyjongaber.
pooyli si obozem na puszczy ^ Syn.

która''jest Kades. *4Moj.2o.i.

37. A ruszywszy si z Kades. poo-
yli si obozem na górze Hor. na gra-

nicach ziemi Edomskiej.

38. Tedy wstpi Aaron " kapan na
gór Hor wedug rozkazania Paskiego,
i tam umar roku czterdziestego po wyj-

ciu synów Izraelskich z ziemi Egip-
skiej, miesica pitego, pierwszego dnia

oneo-o miesica.
=^ 4 Moj. 20,27.

5

moj.32,50.

39. A mia Aaron sto dwadziecia
i trzy lat. gdy umar na górze Hor.

40. Tam ^ usysza Chananejczyk.

ki'ól Arad. który mieszka na poudnie,
w ziemi Chananejskiej. e cignli sy-

nowie Izi-aelscy. -Moj.2r.i.

41. A ruszywszy si z góry Hor, po-

oyK si obozem w Salmona.

42. A ruszywszy si z Salmona. po-

oyli si obozem w Funon.
43. A ruszywszy si z Funon, poo-

yli si obozem * w Obot. ^4Moj.2i.io.

44. A ruszywszy si z Obot. pooyli
si obozem przy pagórkach barym. na
granicy Moabskiej.

45. A ruszywszy si z Abarym. poo-
yli si obozem w Dybon Gat.

46. A ruszywszy si z Dybon Gat. po-

oyli si obozem w Helmon Dyblataim.
47. A ruszywszy si z Helmon Dy-

blataim. pooyli si obozem na górach
Abarym. przeciwko Nebo.

48. A ruszywszy sie z gór Abarym.
pooyli si obozem na polach " Moab-
skich. nad Jordanem, przeciw Jerychu.

*4Moj.22.1.

49. I tam si pooyli nad Jordanem,
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od Betiesymot a do Abelsytym, na po-

lach Moabskich.

II. 50. I rzek Pan do Mojesza na
polach Moabskich, nad Jordanem, prze-

ciw Jeryc^hu, mówic:
51. Mów do synów Izraelskich, a po-

wiedz im: Gdy przejdziecie za Jordan
do ziemi Chananejskiej,

52. Tedy wypdcie wszystkie oby-

watele onej ziemi od oblicza waszego,

i wytracie * wszystkie malowania ich,

i wszystkie obrazy bawanów ich wygnb-
cie, take wszystkie wyyny f ich spu-

stoszcie. *5 Moj. 7,5. Joz.ll, 11. t3 Moj. 26,30.

53. A wypdziwszy obywatele ziemi,

mieszka bdziecie w niej; bom wam
da t ziemi w dziedzictwo.

III. 54. I wemiecie w dziedzictwo t
ziemi losem, wedug domów waszych;
których wicej, tym wiksze dziedzic-

two dacie, a których mniej, tym mniej-

sze dziedzictwo dacie, a które miejsce

losem na kogo przypadnie, to mie b-
dzie; wedug pokolenia ojców waszych
dziedzictwo bra bdziecie.

55. Ale jeli nie wypdzicie obywa-
teli tej ziemi od oblicza waszego, tedy

oni, które pozostawicie z nich, bd wam
jako da w oczach waszych, i jako

ciernie na boki wasze, i bd was trapi
w tej ziemi, w której wy mieszka b-
dziecie.

56. I stanie si, e com umyli onym
uczyni, wam uczyni.

EODZIAL XXXIV.
I. Bóg mianuje granice ziemi otiecanej 1—16.

II. Take i te, którzy ja z hetmany i z kapanem dzieli
mieli 17—29.

Jtotem rzek Pan do Mojesza, mówic :

2. Kozka synom Izraelskim, a po-

wiedz im: Gdy wnijdziecie do ziemi Cha-
nanejskiej, (ta jest ziemia, która si
wam dostanie za dziedzictwo, ziemia

Chananejska z granicami swemi.)

3. Tedy bdzie granica * wasza ku
poudniowi, od puszczy Syn a do gra-

nic Edomskich, która granica poudnio-
wa pójdzie od brzegu morza sonego na
wschód soca. *joz.i5,i.

4. I okry ta granica od poudnia do

Maaleakrabim, i pójdzie a ku puszczy

Syn, i pójdzie od poudnia do Kades
Barne; a stamtd wynijdzie do wsi Ad-
dar, i pójdzie a do Asmon.

5. A zakry ta granica od Asmon a

do rzeki Egipskiej, a skoczy si na
zachód.

6. Zachodni za granic bdziecie
mieli morze wielkie; to wam bdziej
granic od zachodu.

7. To za wasza bdzie granica pó-
nocna; od morza wielkiego wymierzycie
sobie do góry Hor.

8. Potem od góry Hor wymierzycie
granice, a gdzie wchodz do Hemat;
a bd si koczy granice a do Sedada.

9. I pójdzie ta granica a do Zefro-,

nu, a skoczy si u wsi Enan ; t bdzie-
cie mie granic pónocn.

10. Granic te od wschodu wymie-
rzycie od wsi Enan a do Sefama.

11. A pójdzie ta granica od Sefama
a do Eeblat, od wschodu miasta Ain;
i uda si ta granica i dojdzie do brzegu

morza Cyneret na wschód soca.
12. A przyjdzie ta granica a ku Jor-

danu, a skoczy si u morza sonego.

Ta bdzie ziemia wasza w granicach

swoich w okoo.
13. Tedy oznajmi Mojesz synom

Izraelskim, mówic: Ta jest ziemia,

któr dziedzicznie otrzymacie losem, ja-

ko rozkaza Pan, abym j da dziewi-

ciorgu pokoleniu, i poowie pokolenia

Manasesowego.
14. Bo wzio pokolenie synów Kube-

nowych wedug domów ojców swych,

i pokolenie synów Gadowych wedug do-

mów ojców swych, i poowa pokolenia

Manasesowego wzili dziedzictwo swoje.

15. Dwa pokolenia, i pó pokolenia,

wziy dziedzictwo swoje z tej strony

Jordanu przeciw Jerychu, ku stronie na

wschód soca.
16. I rzek Pan do Mojesza, mówic:
II. 17. Te s imiona mów, którzy

wam podziel w dziedzictwo ziemi:

Eleazar kapan, i Jozue, * syn Nunów.
*Joz.l4,l.

18. Ksicia take jednego z kadego
pokolenia wemiecie dla podzielenia w
dziedzictwo ziemi.

19. A te s imiona tych mów:
z pokolenia Juda Kaleb, syn Jefunów.

20. A z pokolenia synów Symeono-

wych Samuel, syn Ammiudów.
21. Z pokolenia Benjamin Eliad, syn

Chaselenów.

22. A z pokolenia synów Danowych

ksi Buki, syn Jogolów.

23. Z synów Józefowych z pokolenia

i
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h

>vnów Manasesowych ksi Haniel, syn

Pfodów.

24. A z pokolenia synów Efraimowychi Cliemuel, syn Seftanów.

^ 25. Z pokolenia za Zabulonowego

ksi Elisafan. syn Farnatów.
I 26. A z pokolenia synów Isascharo-

wyeh ksi Faltijel, syn Ozanów.

27. Z pokolenia synów Aserowych
ksi AMud. syn Salomiego.

28. A z pokolenia synów Neftalimo-

wych ksi Fedael. syn Amniiudów.

29. Ci s, którym rozkaza Pan. aby

dali dziedzictwo synom Izi'aelskim w zie-

mi Chananejskiej.

EODZIA XXXV.
I. Lewitom czterdzieci i om miast 1—8. U. A z nicli

sze dla uciekania t}Tn, coby zabili z trafunku, nazna-
czono 9—15. Ul. A przytem prawo na mobójce wydano
16—34.

i rzek Pan do Mojesza na polach Mo-
abskich, nad Jordanem przeciw Jeryclio-

wi, mówic:
2. Rozka * synom Izraelskim, aby dali

Lewitom z dziedzictwa osiadosci swojej

oiiasta do mieszkania, i przedmiecia
okoo miast icti oddacie Lewitom.

^Joz.21.2.

3. I bd mieli miasta sobie do mie-

szkania, a przedmiecia ici bd im dla

byda ici, i dla majtnoci ich, i dla

wszystkiego dobytku ich.

4. A przedmiecia miast, które dacie

Lewitom, od mmni miejskiego pójd na
tysic okci wszdy w okoo.

5. Przeto wymierzycie za kadem
miastem dwa tysice okci na wschód
soca, na poudnie te dwa tysice
tokci, take na zachód dwa tysice okci.
i na pónocy dwa tysice okci, a miasto
«- porodku bdzie ; takowe bd przed-
[niecia miast ich.

6. A midzy temi miasty, które dacie

Lewitom, sze miast bda*^ dla ucieczki,

itóre dacie, aby tam ucieka mobójca;
i nad te dacie im czterdzieci miast i dwa.

7. Tak i wszystkich miast, które Le-
i^itom dacie, bdzie czterdzieci i om
niast i z przedmieciami ich.

8. A miast, które dacie z dzieraw sy-

n. 9. Zatem rzek Pan do Mojesza,
mówic :

10. Mów do synów Izraelskich, i rzecz

im: Gdy przejdziecie przez Jordan do

ziemi Chananejskiej.

11. Postanówcie sobie " miasta: mia-
sta dla ucieczki mie bdziecie, aby tam
ucieka mobójca. któryby zabi kogo
z nieobaczenia. *5Moj.i9,2.

12. A bd wam te miasta dla ucie-

czki przed powinowatym zabitego, aby
nie da garda ten co zabi, pókiby nie

stan przed zgromadzeniem na sd.
13. A miast, które odczycie, sze

miast dla ucieczki mie bdziecie.

14. Trzy miasta dacie z tej strony Jor-

danu, a trzy miasta dacie w ziemi Chana-
nejskiej: te miasta dla ucieczki bd.

15. Synom Izraelskim, i przychodnio-

wi, i mieszkajcemu midzy nimi. bd
te sze miast do ucieczki, aby tam uciek
kady, ktoby zabi czowieka z nieoba-

czenia.

III. 16. Wszake, jeliby go elazn
broni uderzy, tak eby umar, mobój-
ca jest; mierci umrze on mobójca.

17. Albo jeliby majc kamie w r-
ku, którymbymóg zabi, uderzy g;o. tak

eby umar, mobójca jest: mierci
umrze on mobójca.

18. Take jeliby majc w rku drew-

no, któremby móg zabi, uderzy go.

i umarby, mobójca jest; mierci
umrze on mobójca.

19. Powinowaty zabitego zabije te-

go mobójc: gdziekolwiek si z nim
spotka, on sam zabije go.

20. A jeliby kogo " z nienawici po-

pchn, albo na czem cisn z zasadzki,

a umarby:
' -5Moj.ii..ii.

21. Albo jeliby go z wani uderzy
rk swoj, a umarby, mierci umrze
ten, który uderzy, mobójca jest : po-

winny zabitego zabije mobójc. gdzie-

kolwiek go trafi.

22. Ale jeliby z przygody bez wani
kogo popchn, allioby na cisn czem-
kolwiek nie umylnie:

23. Albo jeliby jakim kamieniem, od

któres^oby mórf umrze, rzuci na z nie-

obaczenia. a umarby, nie bedac mu nie-
lów Izraelskich, od tych. którzy wicej

j

przyjacielem, ani szukajc jego z^ego:
naj, wicej dacie, a od tych!^ którzy 24. Tedy rozsdek uczyni zgromadze-
nniej maj. dacie mniej: kady wedug nie midzy tym, który zabiL^a midzy
niary dziedzictwa swego, które posidzie, powinnym* zabitego wedug tego prawa,
idzieli z miast swoich Lewitom. 25. I wybawi zgromadzanie meobói-
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c(j tego z rk powinnogo oiiogo zabitego,

i kae iiiii si wróci zgromadzenie do

miasta ucieczki jego, gdzii^ by uciek;

i tame bdzie mieszka a do mierci

kapana najwyszego, który jest poma-
zany olejkiem witym.

26. A jeliby wyszed mo])ójca za

granice miasta ucieczki swojej, do któ-

rego uciek;

27. I trafiby go powinny za])itego za

granic miasta ucieczki jego, chocia])y

zabi powinny zabitego mobójc one-

go. nie bdzie winien krwi.

28. Albowiem w miecie ucieczki swo-

jej mieszka ma a do mierci kapana
najwyszego, a po mierci kapana naj-

wyszego wróci si on mobójca do zie-

mi osiadoci swojej.

29. A bdziecie to mieli za ustaw
prawnw narodziech waszych, we wszyst-

kich mieszkaniach waszych.

30. Ktobykolwiek chcia zabi czo-
wieka, za wiadectwem wiadków zabije

mobójc; ale * wiadek jeden nie b-
dzie móg wiadczy na skazanie kogo
na mier. ^5Moj.i7,6.r.i9,i5.

31. Nie wemiecie te okupu za y-
wot mobójcy, który zasuy mier;
niech mierci umrze.

32. Nie wemiecie* te zapaty od one-

go, który uciek do miasta ucieczki swo-

jej, aby si nawróci na mieszkanie do

ziemi swojej, pierwej nibykapan umar:
33. Bycie nie splugawili ziemi, w któ-

rej bdziecie; bo krew takowa splu-

gawiaby ziemi; a ziemia nie moe by
oczyszczona od krwi, która jest wylana na
niej, jedno krwi tego, który j przela.

34. Przeto nie plugawcie ziemi, w któ-

rej mieszkacie, w której te Ja mie-
szkam; bom Ja Pan, który mieszkam
midzy synami Izraelskimi.

KODZIA XXXYI.
I. Skarga Manassytów o dziedzictwo córek Salfaado-

"wych 1—6. II. Za któr Mojesz przykazuje, aby si po-
kolenia przez maestwa nie mieszay, ani majtnoci
przenosiy 7—12. III. Zmknienie tycli ksig 13.

ledy przystpili mowie przedniejsi

z ojców pokolenia synów Galaada, syna
Machyrowego, syna Manasesowego, z do-
mów synów Józefowyeh, i mówili przed
Mojeszem, i przed ksity przedniej-

szymi ojców synów Izraelskich, i rzekli:

2. Tobie, panu memu, rozkaza Pan,

•aby podzieli ziemi w dziedzictwo losem
synom Izraelskim; nadto panu memu roz-

kazano od Pana, aby da dziedzictwo

Salfaada, brata naszego, córkom jego.

3. Które jeliby kto z insz(;go poko-

lenia synów Izraelskich wzi za ony,
odjte ])dzie ich dziedzictwo od dzie-

dzictwa ojców naszych, a przyczy si
do dziedzictwa onego pokolenia, do które-

goby je wzito za ony, a tak z losu dzie-

dzictwa naszego uljdzie.

4. A gdy przyjdzie miociwe lato sy-

nom Izraelskim, tedy przyczone Ijdzie

dziedzictwo ich do dziedzictwa onego po-

kolenia, do któregoby poszy za m;
a tak od dziedzictwa pokolenia ojców na-

szych odjte bdzie dziedzictwo ich.

5. Tedy powiedzia Mojesz synom
Izraelskim wedug sowa Paskiego, mó-
wic : Dobrze mówi pokolenie synów Jó-

zefowych. A
6. To to jest, co rozkaza Pan o cór-

kach Salfaadowych, mówic: Jako si im
upodoba, niech id za m; tylko w do-

mu pokolenia ojców swoich niech id za

m.
II. 7. Aby nie byo przenoszone dzie-

dzictwo synów Izraelskich z pokolenia

na pokolenie; bo kady z synów Izra-

elskich zostawa ma przy dziedzictwie

pokolenia ojców swych.

8. I kada córka, któraby miaa dzie-

dzictwo z pokole synów Izraelskich,

za kogokolwiek z domu pokolenia ojca

swego pójdzie, eby otrzymali dziedzi-

cznie synowie Izraelscy, kady dziedzic-

two ojców swych.

9. Bo nie ma by przenoszone dzie-

dzictwo, z pokolenia na pokolenie insze;

ale kady przy dziedzictwie swojem zo-

sta ma z pokolenia synów Izraelskich.

10. Jako tedy rozkaza Pan Moje-
szowi, tak uczyniy córki Salfaadowe.

11. Bo Mahala, Tersa, i Hegla,

i Melcha, i Noa, córki Salfaadowe, szy
za m, za syny stryjów swoich.

12. W domy synów Manasesa, syna

Józefowego poszy za m; i tak zostao

dziedzictwo ich przy pokoleniu domu
ojca ich.

III. 13. Te s przykazania i prawa,

które fozkaza Pan jorzez Mojesza sy-

nom Izraelskim na polach Moabskich,

nad Jordanem przeciw Jerychowi.

i
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Pite Ksigi Mojeszowe.

DEUTERONOMIUM.

ROZDZIA I.

[. Przypomina Mojesz, co zi dziao od wyjcia
lorebu a do Kades Barnc 1—8. II. Take otieranie s-
iów 9—15. III. I jaki urzd ich IG—21. IV. Posanie
)iegów 22—25. V. Szemranie ludu 26—34. VI. I po-

t^ Bo nad nimi 35—46.

e s sowa, które mówi Mojesz do

szystkiego Izraela przed Jordanem na

iszczy, na równinie przeciw morzu czer-

onemu. midzy Faran, i midzy Tofel,

Laban, i Haserot, i Dyzahab.

2. A jest jedenacie dni drogi od Ho-
bu przez gór Seir a do Kades Barne.

3. I stao si czterdziestego roku, je-

mastego miesica, pierwszego dnia te-

) miesica, e opowiedzia Mojesz
'nom Izraelskim to wszystko, co mu
^' rozkaza Pan do nich.

4. Gdy porazi Sehona, króla Amo-
jskiego, który mieszka w Hesebon,
3ga, króla Basauskiego, który mieszka
Astarot =^ wEdrej; *4Moj.2i,33.

5. Przed Jordanem w ziemi Moab-
:iej pocz Mojesz wykada ten a-
rn, mówic:
6. Pan, Bóg nasz, mówi do nas na
3rze Horeb, i rzek: Dosyciecie mie-
:kali na tej górze.

7. Obrócie si, a cignc idcie do
5ry Amorejskiej, i na wszystkie miej-
'a pograniczne jej, na równiny, na góry,

la doliny, i ku poudniowi, i ku brzegu
orskiemu, ku ziemi Chananejskiej,
io * Libanu, a do wielkiej rzeki, rzeki

iifrates. *5Moj.ii,24.

8. Oto, daem wam t ziemi; wnijd-
e a posidcie t ziemi, o któr przy-g Pan ojcom waszym, Abrahamowi,
aakowi i Jakóbowi, i im j da mia,
[lasieniu ich po nich.

II. 9. I rzekem do was na on czas,

ówic: Nie mog sam * nosi was.
*2Moj.l8,18.

10. Pan, Bóg wasz, rozmnoy was.
otocie dzi jako gwiazdy niebieskie
mnóstwie swojem.
11. Pan, Bóg ojców waszych, niech
zmnoy was nad to, jakocie teraz, ty-
c kro wicej

; i niech was bogosa-
i, jako wam obieca.
12. Jako sam znosi mam cik

prac okoo was, i brzemi wasze, i swa-
ry wasze ?

13. Obierzcie z siebie me mdre
i umiejtne a dowiadczone w pokoleniach

waszych, a postanowi je przeoonymi
nad wami.

14. Tedycie mi odpowiedzieli, i rze-

klicie: Dobra rzecz, któr rozkaza
uczyni.

15. I obraem przedniejsze z pokole
waszych, me mdre, i dowiadczone,
i postanowiem je przeoonymi nad wa-
mi: tysiczniki. i setniki, i pidziesit-
niki. i dziesitniki. i rzdc w pokole-

niach waszych.

ni. 16. 1 rozkazaem sdziom waszym
na on czas, mówic: Wysuchywajcie
spraw midzy braci wasz, *

i sdcie
sprawiedliwie midzy mem i midzy
bratem jego, i midzy przychodniem
jego. "Jan. 7,24.

17. Nie miejcie wzgldu na * osoby
przy sdzie; tak maego jako wielkiego

wysuchywajcie; nie bójcie si nikogo,

albowiem sd Boy jest; a jeliby co

przytrudniejszem byo na was, odniesie-

cie do mnie. a ja tego przesucham.
=*'3Moj.l9,15. 5Moj.l0.17.Przyp.24.23. Jakób.2,1.

18. I przykazaem wam na on czas

wszystko, cocie czyni mieli.

19. Potem ruszywszy si z Horeb prze-

szlimy wszystk on pustyni wielk
i straszn, którcie widzieli, idc drog
ku górze Amorejskiej, jako nam by
rozkaza Pan. Bóg nasz, i przyszKmy a
do Kades Barne.

20. I rzekem do was : Przyszlicie a
do góry Amorejczyka, którego Pan, Bóg
nasz, dawa nam.

21. Oto, podawa Pan, Bóg twój, to-

bie t ziemi; ide. a posid j, jako
powiedzia Pan. Bóg ojców twoich, nie

bój si ani si lkaj.

TV. 22. I przyszlicie do mnie wszys-
cy, a mówilicie: Polijmy me przed
sob, którzyby ^ nam przeszpiegowali zie-

mi, i dali nam pewn spraw, którby-
my drog do niej wnij mieli, i miasta,

do którychbymy weszK. ^4Moj.i3,3.

23. Co gdy mi si podobao, obraem
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z was dwanacie m^ów, po jodnym m-
u z kadego pokolenia.

24. Którzy odszedszy weszli * na gó-

r(j, a przyszli a do doliny Eschol, i prze-

szpiegowali ziemi. =^4Moj.i3,2i.

25. Nabrali t&A z sob owocu onój zie-

mi, i przynieli do nas, i dali nam o tóm
spraw, a powiedzieli: Dobra jest ziemia,

któr nam dawa Pan, Bóg nasz.

V. 26. Alecie * nie chcieli i : lecze-

cie byli odpornymi sowu Pana, Boga
waszego. * 4 moj. 14,1.2.

27. I szemralicie w namieciech wa-
szych, mówic: I nas Pan mia w nie-

nawici, wywiód nas z ziemi Egipskiej,

aby nas poda w rce Amorejczyka,

i wygubi nas.

28. Dokde ic mamy? Bracia nasi

zepsowali nam serce, mówic: Lud ten

wikszy i rolejszy jest, nili my, miasta

wielkie, i wymurowanea ku niebu, a nad

to, syny olbrzymów widzielimy tam.

29. Alem ja mówi do was: Nie l-
kajcie si, ani si ich bójcie.

30. Pan, Bóg wasz, który idzie przed

wami, walczy bdzie za was, tak jako

wam uczyni w Egipcie przed oczyma
waszemi.

31. Take i
* na jpuszczy, gdzie wi-

dzia, jako ci nosi Pan, Bóg twój, ja-

ko nosi ojciec syna swego, w onej wszyst-

kiej drodze, którcie szli, aecie przy-

szli na to miejsce. *5Moj.8,5.

32. Lecz ani tak uwierzylicie Panu,

Bogu waszemu.

33. Który chodzi * przed wami w dro-

dze, przepatrujc wam miejsce do stano-

wienia obozu, w nocy w ogniu, aby wam
ukaza drog którbycie i mieli, we
dnie za w oboku.' *2Moj.i3,2i.

34. I usysza Pan gos sów waszych,

a rozgniewa si bardzo, i przysig, mó-
wic:

YI. 35. Zaiste aden z ludu tego na-

rodu zego, nie oglda onej ziemi do-

brej, * którm przysig da ojcom wa-

SZVm*
'

*4Moj. 14,23. 30. Ps. 95,11.

36. Oprócz Kaleba, syna Jefunowego,

ten j oglda, i temu dam ziemi, któr
depta, i synom jego, przeto e cale szed

za Panem.
37. Take i na mi rozgniewa si Pan

dla was, mówic: * I ty tam nie wnij-

dzieSZ *4Moj.20,12.r.27,14.5Moj.4,21.r.34,4.

38. Jozue, syn Nunów, któryó suy,

ten tam wnijdzie, tego utwierdzaj; bo

j on w dziculzictwo poda Izraelowi.

iV.). Dziatki tó wasze, o którychecio
mówili, e bd podane na up, takf
synowie wasi, którzy dzi nie wi(!dz do-,

brego ani zego, ci tam wnijd i onym jfi

dam, a oni j dziedzicznie posid;
40. Ale wy obróciwszy si, idcie na

puszcz, drog ku morzu czerwonemu.
41. A odpowiadajc mówilicie do

mnie: * Zgrzeszylimy Panu; pójdzie-

my, i walczy bdziemy wedug tego

wszystkiego, jako nam rozkaza Pan.

Bóg nasz; i ubra si kady z was we
zbroje swoje, a chcielicie wnij na
gói-D. * 4 Moj. 24,40.

42. Lecz Pan rzek do mnie : Powied2
im: Nie wstpujcie, ani walczcie; bom
nie jest w porodku was, abycie nie,

byli poraeni od nieprzyjació waszych.

43. Co gdym wam opowiedzia, nie

suchalicie, alecie odporni byli sowu
Paskiemu, i hardziecie postpili sobie,

a weszlicie na gór.
44. Tedy wycign Amorjczyk,

który mieszka na onej górze, przeciwko

wam, i gonili was, jako zwyky pszczoy,

i porazili was w Seir a do Horma.

45. I wróciwszy si, pakalicie przed

Panem ; lecz nie wysucha Pan gosu wa-

szego, a nie nakoni uszu swoich do was.

46. Mieszkalicie tedy w Kades przez

wiele dni wedug liczby dni, któryche-

cie tam mieszkali.

EOZDZIA IL
I. Powtórzenie dziejów Izraelskicli w ziemi Edomstiej

1—7. II. Moabskiój 8—29, III. Araorejskiej , takie

i wojny przeciw Selionowi 30—37.

Xotem obróciwszy si, poszlimy na

puszcz, drog ku morzu czerwonemu,

jako mówi Pan do mnie, i krylimy
okoo góry Seir przez wiele dni.

2. Tedy rzek Pan do mnie, mówic!
3. Dosyciecie ju kryli okoo tj

góry, obrócie si ku pónocy;
4. A ludowi rozka mówic: Wy wnet

pójdziecie przez granice braci waszej;

synów Ezawowych, którzy mieszkaj

w Seir, i bd si was bali; ale si i wy

pilnie strzecie.

5. Nie dranijcie ich; albowiem nie

dam wam ziemi ich, ani na stop nogi,

gdyem w osiado da Ezawowi gór
Seir.

^ _
6. ywno bdziecie kupowali u nichi
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pienidze, i je bdziecie; take i

)d od nich kupowa bdziecie za pie-

dze, i pi bdziecie.

7. Albowiem ci Pan, Bóg twój. bogo-
iwi we wszelkiej sprawie rk twoich,

w^iedzia drog twoje na tej piiszczy

elkiej : ju przez czterdzieci lat Pan.

)g twój, by z tob, nie schodzio na

ezem.

II. 8. Poszlimy tedy od braci na-

5j. synów Ezawowych. mieszkajcych
Seir, drog równ od Elat, i od Asyjon-

ber, a nawróciwszy si udalimy si
og ku puszczy Moabskiej.

9. I rzek Pan do mnie : Nie nacieraj

. Moabczyki, ani podno wojny prze-

^ko nim; bo nie dam ziemi ich

osiado. gdyem synom Loto^yym

Al- * w dziedzictwo.
"

-4M0j.2i.28.

10. (Emitowie pierwej mieszkali w niej,

d potny i wielki, i wysokiego wzrostu.

JO Enakimowie;
11. Które te za olbrzymy miano.

10 Enakimy. a Moabczykowie zwali

Emim.
12. Take w Seu- mieszkali Horej-

rcy przedtem, które synowie Ezawowi
rgnali. i wygadzili je przed sob.
mieszkali na miejscu ich. jako uczyni
rael w ziemi osiadoci swojej, któr
i dal Pan.)

13. Wstacie tedy. a przeprawcie

\
przez potok Zared; i przeprawilimy

\
przez potok Zared.

14. A czasu, któregomy chodzili od

ades Barne. aemy si przeprawili

zez potok Zared. byo trzydzieci i om
t, a wygin wszystek on naród m-
w walecznych z obozu, jako im by
zysig Pan.

15. Albowiem rka Paska- bya prze-

ivko nim na wytracenie ich z obozu,

ich wygubia.
16. I stao si, gdy wyginli wszys-

mowie waleczni, i pomarli z po-

}dlai ludu.

17. e rzek Pan do mnie. mówic:
18. Ty dzi przejdziesz granic Mo-
•sk Ar.

19. 1 przyjdziesz blisko ku synom Am-
onowym; nie ^ nacieraje na nie. ani

idno wojny przeciwko nim: bo nie

m ziemi synów Ammonowych w osia-

o. poniewa synom Lotowym da-em
w dziedzictwo. "^•^•

20. (T te ziemi za ziemi olbrzy-

mów miano; albowiem olbrzymowie
mieszkali w niej przedtem, które Am-
monitowie nazywali Zomzomim:

21. Lud potny, i wielki, i wysokiego

wzrostu, jako Enakimowie ; ale wygubi
je Pan przed nimi, a Ammonitowie opa-

nowali je. i mieszkali na miejscu ich;

22. Jako uczyni synom Ezawowym
mieszkajcym w Seir, dla których wy-
traci Horejczyki przed obliczem ich:

i wygnali je. i mieszkali na miejscach

ich a po dzi dzie.

23. Hewejczyki take, którzy mie-

szkali w Aserym a do Gazy, Kaftory-

towie, którzy wyszli z Kaftor. wytracili

je, i mieszkali na miejscu ich.)

24. Wstawszy tedy idcie, a przepraw-

cie si przez potok Arnon; " oto. Ja da-

wam w rce twoje Sehona, króla Hese-

bon Amorejczyka, i ziemi jego, po-

cznije j posiada, a podnie przeciwko

niemu wojn. -4Moj.21.24.Amos2.9.

25. Dzisiaj poczn puszcza strach

i boja twoje na ludzie, którzy s pod
wszystkiem niebem, e crdy usysz wie
o tobie, dre i lka si bd przed tob.

2Q. Tedym " posa posy z puszczy

Kademot do Sehona. ki-óla Heseboskie-
go. z poselstwem spokojnem. mówic:

''4iIoj.21.21.5^dz!ll.l9_

27. Niech przejd przez ziemi twoje:

drog pospolit pójd: nie uchyl si,

ani na prawo ani na lewo.

2^. ywnoci za pienidze sprzedasz

mi. abym jad: wody take za pienidze

dasz mi, abym pi: tylko przejd noga-

mi memi:
29. Jako mi uczynili synowie Ezawo-

wi, którzy mieszkaj w Seii', i Moab-
czycy. którzy mieszkaj w Ar. abymy
si przeprawili za Jordan, do ziemi, któ-

ra Pan. Bóg nasz. dawa nam.
'm. 30. Ale niechcia- Sehon, ki-ól

Heseboski, pozwoli nam przejcia

przez ziemi swoje: bo by zatwardzi

Pan, Bóg twój, ducha jego. i stwierdzi

serce jego, aby go poda w rce twoje,

jako to dzi widzisz.

31. Tedy rzek Pan do mnie: " Otom
ci ju pocz podawa w moc Sehona,

i ziemi jego : pocznije j posiada, aby
odziedziczy ziemi jego. *Amos2.9.

32. Kuszyt si tedy Sehon przeciwko

nam, sam i wszystek lud jego, chcc
z nami zwie bitw w Jaza:

33. Ale go nam " poda Pan, Bóg
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nasz, w moc, i porazilimy go, i syiiy jogo

i wszystok lud jogo. -•tM«j.2i.24.r,Moj.5ij).7.

84. I wzioliiny wszystkio miasta jo-

go na on czas, i wniwoczomy obrócili

wszystkie miasta, moczyzny i niewiasty,

i dzieci, nie zostawiwszy z nich nikogo.

35. Tylkomy )»ydo poljrali sobie,

i korzyci z miast, którychemy dobyli.

36. Od Aroer, które ley nad brzegiem

potoku Arnon, i od miasta, które jest

w dolinie a do Galaad, nie byo miasta,

któreby si nam nie podao; wszystkie

poda nam Pan, Bóg nasz.

37. Tylko do ziemi synów Ammono-
wych nie dochodzi ani do adnego miej-

sca przylegego potokowi Jabok, ani do

miast na górach, ani do adnych miejsc,

których zakaza Pan, Bóg nasz.

EODZIA III.

I. Mojesz przypomina zwycistwo przociAv Ogowi 1—11.

II. Dzia ziemi Galaadskiej 12—20. III. Postanowienie
Jozuego na miejsce jego 21. 22. IV. i jako modlitwa
jego 23—25. V. dla ludu nie jest wysuchana 26—29.

Jtotm obróciwszy * si szlimy drog
ku Basan; i wycign przeciwko nam
Og, król Basaski, sam, i wszystek lud

jego, ku bitwie w Edrej.
*4 Moj.21,33. 5 Moj.29,7.

2. Tedy rzek Pan do mnie: Me bój

si go; bom go da w rce twoje, i wszys-

tek lud jego, i ziemi jego, i uczynisz

mu, * jako uczyni Sehonowi, królowi

Amorejskiemu, który mieszka w He-
sebon. .

*4Moj.2i,34.

3. Da tedy Pan, Bóg nasz, w rce
nasze i Oga, króla Basaskiego, i wszys-

tek lud jego, i porazilimy * go, tak e
nie zostao po nim nikogo. ^^ 4 moj. 21,34.35.

4. Wzilimy te wszystkie miasta

jego na on czas; nie byo miasta, które-

gobymy im nie wzili, szedziesit
miast, wszystk krain Argob królestwa

Ogowego w Basan.

5. Te wszystkie miasta opatrzone byy
murami wysokiemi, bramami, i zawora-

mi, oprócz miasteczek murem nie obto-

czonych bardzo wiele.

6. I spustoszylimy je, jakomy uczy-

nili Sehonowi, królowi Heseboskiemu,
wytraciwszy wszystkie miasta, me, nie-

wiasty i dzieci.

7. Tylko wszystkie byda i upy z miast

rozebralimy midzy si.

8. Wzilimy te na on czas ziemi
z rki dwóch królów Amorejskich, która

ley z tej strony Jordanu, od rzeki Ar-

non a do góry Hermon.

9. (Sydouczycy zowi Hermon Szy-

ryjon, a Amorejczycy zowi go Saiiir.)

10. Wszystkie miasta w równinii
i wszystko Galaad, i wszystko Basan al

do S(;hdia, i Edrej, miasta królestwa Ogou
wogo w Basan. I

11. Bo tylko sam Og, król Basaslj
pozosta by z olbrzymów ; oto, oe jej

oe elazno, aza jeszcze nie jest w Rai
bat, * synów Aminonowych? dziewic

okci dugo jego, a cztery okcie ss

roko jego na okie mski. *2Sam.i2,i

II. 12. Gdymy tedy ziemi * t po-

siedli na on czas, od Aroer, które jest

nad potokiem Arnon, i poow góry Ga-

laad, i miasta jej daem Eubenitom,

i Gadytom. -4M0j.32.33

13. A ostatek Galaadu, i wszystkc

Basan, królestwa Ogowego, daem poo-i

wie pokolenia Manasesowego, wszystka

krain Argob, i wszystko Basan, które

zowi ziemi olbrzymów.

14. Jair, syn Manasesów, posiad]

wszystk krain Argob a do granicj

Jessury i Machaty; przeto nazwa j
od imienia swego Basan Hawot Jair. ai

do dzisiejszego dnia.

15. Machirowi za daem Galaad.

16. A Eubenitom i Gadytom daem
krain od Galaadu a do potoku Arnon,

pó potoku z pograniczem, a do potoku 1

Jabok, granicy synów Ammonowych;
I

17. Przytem równin i Jordan z po-

graniczem od Cyneret a do morza pu-

stego, które jest morze sone, pod gó-

r Fazga na wschód soca.
18. 1 rozkazaem wam na on czas, u:

wic: Pan, Bóg wasz, da wam t ziemi,

abycie j dziedzicznie posiedli, a tai

zbrojno * pójdziecie przed braci wa-

sz, syny Izraelskimi, wszyscy mowie
^lY^Y

**4Moj..32,17.20.32

19. Tylko ony. wasze, i dziatki wasze,

i byda wasze, (gdy wiem, e dobytku

sia macie,) zostan w mieciech wa*

szych, którem wam da.

20. A da odpoczynek Pan braci wa-

szej, jako i wam, e i oni posid ziemia

on, któr Pan. Bóg wasz, dawa im Z8

Jordanem : tedy si wróci kady do osi*

dociiswojej, któr wam da. f

III. 21. Jozuemu te * przykazaem ns

on czas, mówic: Oczy twoje widzialj

wszystko, co uczyni Pan, Bóg wasz;,

onym dwom królom; to uczyni Pan,

i
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zTstkim królestwom, do których ty

jdzieSZ.
-4Moj.27,18

22. Nie bójcie si ich, poniewa Pan,

g wasz. jest. który walczy za was.

lY. 23. I prosiem Pana na on czas,

)wic :

24. Panie Boe, ty pocz okazywa
idze twemu wielko twoje, i rk two-

mon; bo któ jest Bogiem ' na nie-

^ albo na ziemi, któryby czyni móg
dug spraw twoich, i wedug mono-
twoich? -Ps.89,7.8.9.

25. Niech przejd prosz, abym ogl-
I: t wyborn ziemi, która jest za Jor-

nem. gór on wyborn i z Libanem.
V. 26. Ale si rozgniewa ' Pan na mi
L was. i nie wysucha mi. i rzek Pan
mnie: Dosy masz. nie mówe ju

?Cej do mnie o to.
*5Moj.l.37.r.4.21.r.31,2.

27. Wstp na wierzch góry Fazga.

)odnie oczy swe ku zachodowi, i ku
Inocy. i ku poudniowi, i ku wschodowi,

przypatrz si oczyma swemi: bo nie

wejdziesz przez ten Jordan;

28. Ale porucz to Jozuemu, i umocnij

, a potwierd go; albowiem on pój-

[e przed tym ludem, a on poda im
dziedzictwo ziemi, któr ogldasz.

29. A tak mieszkalimy w doKnie

seciw Betfegor.

ROZDZIA IV.
. Napomina oeóem. aby zakon pilnie zachowali 1.

Nic nie przydawajc. ani ujmujc 2—5. Ul. Gdy
»im jest ywot i mdro 6—8. lY. Zakazuje wszel-
1 obrazów 9—25. V. Groc bawochwalcom 26

—

HO.
A miasta do ucieczki naznacza 41—49.

eraz tedy. o Izraelu, suchaj ustaw,
dów. ^ których ja was ucz. abycie
czynic yli. a wszedszy posiedli zie-

. któr Pan. Bóg ojców waszych, da-

Wam. ''SMoj.ig.ST.r. 20.8.1-. 22,31.

II. 2. Nie przydacie * do sowa, które
wam rozkazuj, ani ujmiecie z niego,

ycie strzegli przykaza Pana, Boga
.szego. które ja wam rozkazuj.

=* 5 Moj .12..32. Przyp.30.6.

3. Oczy * wasze widziay, co uczyni
n dla Baal fegora. jako kadego m-
który si udawa za Baal fegorem.

traci Pan. Bóg twój. z porodku was.
'4Moj.25.4. Joz.22.17.

4. A wy. którzycie trwali przy Panu.
gu waszym, yjecie wszyscy a do
ia dzisiejszego.

5. Patrzcie, em was naucza ustaw
dów, jako mi rozkaza Pan. Bóg mój,
j^cie tak czynili w ziemi tej, do któ-

rej wchodzicie, abycie j dziedzicznie

posiedli.

III. 6. Przestrzegajcie ich tedy, a
czycie je; to bowiem jest mdro wa-
sza, i rozum wasz przed oczyma naro-

dów; którzy usyszawszy o tych wszyst-

kich ustawach, rzek: Tylko ten lud

mdry, i rozumny, i naród wielki jest.

7. Albowiem który * naród tak wielki

jest, coby mu byli bogowie tak bliscy,

jako Pan. Bóg nasz, we wszystkiem, ile-

kro go wzywamy? " *5 Moj. 26,19.

8. Albo który naród tak wielki, któ-

ryby mia ustawy i sdy tak sprawiedli-

we, jako wszystek ten zakon, który ja

przedkadam wam dzi ?

lY. 9. A wszake miej si na pieczy,

a strze duszy twej pilnie, by sn nie

zapomnia na te rzeczy, które widziay
oczy twoje i aby sn nie odstpiy od
serca twego po wszystkie dni ywota
twego : i ^ oznajmisz je synom twym, i sy-

nom synów twoich.
' ^sMoj.ej.r. 11,19.

10. Nie zapominaj, e onego dnia

sta przed oblicznoci Pana, Boga twe-

go, na Horeb. gdy mówi Pan do mnie:
Zgromad mi lud. abym im powiedzia
sowa moje. których si uczy bd. aby
si mnie bali po wszystkie dni, pokdy
bd na ziemi, i synów swoich nauczajc
tego.

11. Tedycie przystpili, a stanlicie
pod gór. a ^ ona góra paaa ogniem
a do samego nieba, a bya na niej

ciemno, obok i mga. " *2Moj.i9.i8.

12. I mówi Pan do was z poród
ognia; gos sów syszelicie, alecie po-

dobiestwa adnego nie widzieli oprócz

gosu.

13. I oznajmi wam przymierze swo-
je, które rozkaza wam, abycie je czy-

nili, to jest dziesi sów. które napisa
na dwóch tablicach kamiennych.

14. Mnie te rozkaza Pan a on czas,

abym was naucza ustaw i sdów, abycie
je czynili w ziemi, do której idziecie,

abycie j dziedzicznie posiedli.

15. A tak strzecie pilnie dusz wa-
szych, (gdyecie nie widzieli adnego
podobiestwa, dnia. którego mówi Pan
do was na Horebie z porodku ognia.)

16. Abycie si sn nie popsowali,

i nie czynili sobie rytego bawana, albo

obrazu wszelkiego podobiestwa, kszta-
tu mczyzny albo niewiasty;

17. Albo ksztatu jakiego zwierzcia,

12
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któro jost lui ziemi, ksztatu wszelkiego

ptaka skrzydlas tego, który lata po po-

wietrzu;

IS. Ksztatu wszystkiego tego, co siQ

paza po zieirii, ksztatu wszelkiej ryby,

która jest w wodzie pod ziemi.

19. Ani podno oczu swych ku niebu,

eby^ widzc soce i miesic, i gwiazdy

ze wszystkiemi zastpy niebieskiemi, nie

da si uwie, aby si im kania, i su-
yby im, poniewa je odda Pan, Bóg
twój, na posug wszystkim ludziom pod

wszystkióm niebem.

20. Aleó was wzi Pan, i wywiód was

jako z elaznego pieca, z Egiptu, abycie
byli jego ludem dziedzicznym, jako * dzi
jestecie. *2Moj.i9,5.

21. A Pan rozgniewa si * na mi
dla was, a przysig, e nie przejd za

Jordan, ani wnijd do onej wybornej zie-

mi, któr Pan, Bóg twój, dawa tobie

w dziedzictwo. *4Moj.2o,i2.

5Moj.l,37. r. 3,26. r. 31,2. r. 34,4.

22. Bo ja umr w tej ziemi, ja nie

przejd za Jordan; ale wy przejdziecie,

i dziedzicznie osidziecie t dobr ziemi.

23. Strzecie si, bycie snaó nie

zapomnieli przymierza Pana, Boga wa-

szego, które uczyni z wami, a nie czynili

sobie rytego obrazu na ksztat jakiej-

kolwiek rzeczy, jakoó rozkaza Pan, Bóg
twój.

24. Albowiem- Pan, Bóg twój, jest

ogie * trawicy, Bóg zawisny.
*5Moj.9,3.yd.l2,29.

25. Gdy spodzisz syny i wnuki, a zsta-

rzejecie si w ziemi onej, jelibycie si
popsowali, a czynilibycie sobie ryte ba-
wany na ksztat jakiejkolwiek rzeczy,

i uczynilibycie co zego przed oczyma
Pana, Boga waszego, dranic go:

V. 26. Bior na wiadectwo przeciwko

wam dzi niebo i ziemi, i pewnie w ry-

chle wyginiecie z ziemi, do której pój-

dziecie przez Jordan, abycie dziedzicznie

j posiedli; nie przeduycie dni waszych

w niej, bo pewnie wytraceni bdziecie.

27. I rozproszy was Pan midzy na-

rody, a zostanie was mao midzy naro-

dy, do których zaprowadzi was Pan.

28. Tame bdziecie suyli bogom,

robocie rk ludzkich, drewnu i kamie-

niowi, które ani widz, ani sysz, ani

wchaj.
29. A wszake i tam jeli szuka b-

dziesz Pana, Boga twego, tedy znajdziesz,

bdzieszli go szukii caóm sercem two-

jm, i ca dusz swoj.
30. Gdy ucisk przyjdzie na ci, a naj-

d ci te wszystkie rz(U'//y w ostatnie dni,

tedy, nawró(5iszli si do Pana, Boga twe-,

go, a posuszny ))dziesz gosowi jego,

31. (Albowiem Bóg miosierny Pan,

B6g twój jest) nie opuci ci, ani ci

skazi, ani zapomni na przymierze ojcói

twoich, które im przysig.
32. Pytaj si teraz na dni starodawna

które byy przed to]), ode dnia, któreg

stworzy Bóg czowieka na ziemi; a o<

jednego koca nieba a do drugiego ko
ca nieba staali si kiedy rzecz podobna
tej tak wielkiej? albo suchanoli kiedy

co takowego?
33. Syszali kiedy który naród gos

Boga mówicego z porodku ognia, ja-

ko ty sysza, a yw zosta?
34. Albo kusili si który bóg przyj,

a wzi sobie naród z porodku inne-

go narodu przez pokusy, pr^ez znaki,

i przez cuda, i przez wojny, i przez mocn
rk, i przez rami wycignione, i w stra-

chach wielkich, wedug wszystkiego, jako

uczyni dla was Pan, Bóg wasz, w Egip-

cie przed oczyma twemi?
35. Tobie to ukazano, aby wiedzia,

i Pan jest Bóg, a niemasz innego * o

prócz niego.
*5Moj.32,39.Izaj.45,5.14.21.Mark.l2,29.30,

36. Da ci * z nieba sysze gos swój,

aby ci wywiczy, a na ziemi ukaza ci

ogie swój wielki, a sowa jego syszae
z porodku ognia.

' *2Moj.i9,ii

37. A i umiowa ojce twoje, obraJ

nasienie ich po nich, i wywiód ci prze

sob moc swoj wielk z Egiptu, J
38. Aby wygna narody wielkie i mi

niejsze nad ci przed twarz twoj
i wprowadzi ci, a da ci ziemi icl

w dziedzictwo, jako to dzi widzisz.

39. Wiedze te<iy dzi, a wspomnij

to w sercu twojem, i Pan jest Bogieii

na niebie wysoko, i na ziemi nisko nie-

masz innego.

40. A tak przestrzegaj ustaw jego

i przykaza jego, które ja dzi rozkazuj

tobie, aby si dobrze wodzio, i synon

twoim po tobie; aby te przeduy dn

na ziemi, któr Pan, Bóg twój, da tobie

po wszystkie dni.

VI. 41. Tedy oddzieli * Mojesz tra;

miasta z tej strony Jordanu na wshó'

soca. *4Moj.35.6.1.

j



5 Mojeszowe 4. 5. 179

42. Aby tara ucieka mobójca, któ-

)y zabi bliniego swego z nieobacze-

,,* nie majc go w nienawici przedtem,

f
uciekszy do jednego z tych miast,

V zosta;

43. Beser * na puszczy, w równinie

ziemi Rul)enitów, i Ramot w Galaad

cdzy Gadyty. i Golam w Bazan mi-
7 Manassytami. *Joz.2o.8.

44. Teuci jest zakon, który przedoy
jjesz synom Izraelskim.

45. Te s wiadectwa, i ustawy, i s-
, które mówi Mojesz do synów Izra-

kich, gdy wyszli z Egiptu.

46. Z tej strony Jordanu, w dolinie

ieciw Betfegor. w ziemi Sehona, króla

Qorejskiego. który mieszka w Hese-

n, którego porazi Mojesz, i synowie

aelscy. gdy szli z Egiptu;

47. 1 osiedli ziemi jego. i ziemi Oga.

51a Basaskiego, dwóch ki-ólów Amo-
skich. którzy bvli z tei strony Jor-

nu na wschód soca;
48. Od Aroer, które jest nad brzegiem

toku Arnon, i a do góry Syon, która

;t Hermon;
49. I wszystkie pola nad Jordanem na
;chód soca, i a do morza pustego.

d gór * Fazga. -ómoj.s.it.

EODZIA Y.
. Przypomina podanie, i poTV*tórzenie zakonu przez
jesza 1

—

i. II. który by porednikiem midzy
yiem i ludmi 5—31. III. Rozkazuje, aby go wszyscy
Qie shichali 32. 33.

edy zawoawszy Mojesz wszystkiego

raela, mówi do nich: Suchaj Izraelu,

taw i sdów, które ja dzi mówi
uszy wasze; nauczcie si ich. a prze-

rzegajcie tego. abycie je czynili.

2. Pan, Bóg nasz, uczyni * z nami
zymierze na górze Horeb. ^2Moj.i9,5.

3. Nie z ojcy naszymi uczyni Pan to

zymierze, ale z nami. którzymy tu

i wszyscy ywi.
4. Twarz w twarz mówi Pan z wa-
i na górze, z porodku ognia.

II. 5. (A jam sta midzy Panem,
Bidzy wami na on czas, abym wam
Inosi sowo Paskie; bocie si bali

:nia. * a nie wstpilicie na gór) i

ek: *2Moj.l9,16.r.20,18.

6. Jam jest Pan. Bóg * twój, którym
wywiód z ziemi Egipskiej, z domu

eWOli. *2Moj.20.2. Ps.81.11.

7. Nie bdziesz miai bogów innych
'zedemn.

8. Nie czy sobie obrazu * rytego, ani

adnego podobiestwa tych rzeczy, które

s na niebie wzgór, i które na ziemi

nisko, i które w wodach pod ziemi;
=^ 2 Moj. 20.4. 3 Moj. 26,1. Ps. 97,7.

9. Nie bdziesz si im kania, ani ich

chwali: bom Ja Pan, Bóg twój. Bóg za-

wisny * w mioci, nawiedzajcy niepra-

wo ojców nad syny do trzeciego i do

czwartego pokolenia tych, którzy mi
nienawidz ;

^^ Moj.20,5. r. 34,7. jerem.32,18.

10. A czynicy miosierdzie nad tysi-

cami tych, którzy mi miuj, i strzeg

przykaza moich.

11. Nie bierz imienia * Pana, Boga
twego, na daremno : bo si bdzie mci
Pan nad tym, który imi jego na dare-

mno bierze.
*2Moj.20.7.3Moj.l9,12.Mat.5,33.

12. Przestrzegaj * dnia sobotniego,

aby go wici, jako rozkaza Pan, Bóg
^y^^i *2Moj.20,8.r.31,14.

13. Przez sze dni * bdziesz robi,

i wykonasz wszelak robot twoje;
* 2 Moj .23,12. r. 31,15. r. 35,2. 3 Moj .23,3.

14. Ale dnia siódmego * jest odpoczy-

nienie Pana. Boga twego; nie czy a-
dnej roboty, ty i syn twój, i córka two-

ja, i suga twój, i suebnica twoja, i wó
twój. i osie twój. i kade bydl twoje,

i go twój. który jest w bramach twoich,

aby odpoczyna suga twój. i suebnica
twoja.' jako^i ty.

-iMoj.2.2.yd.4,4.

15. A pamitaj, e by niewolnikiem

w ziemi Egipskiej, i wywiód ci Pan.

Bóg twój, stamtd rk mon, i ramie-

niem wycignionem; przeto ci przyka-

za Pan, Bóg twój. aby obchodzi dzie
sobotni.

16. Czcij ojca twego * i matk twoje,

jako przykaza Pan. Bóg twój, aby

przeduone byy dni twoje, i eby si
dobrze dziao na ziemi, któr Pan, Bóg
twój, da tobie. *2Moj.2o.i2.

3 Moj. 19, 3. Mat. 15.4. Mark.7,10. Efez.6,2.3.

17. Nie * bdziesz zabija.
*2Moj. 20.13. Mat.5,21.

18. Nie * bdziesz cudzooy.
* 2 Moj. 20,14.

19. Nie bdziesz ki*ad.

20. Nie bdziesz mówi przeciw bli-

niemu twemu wiadectwa faszywego.

21. Nie bdziesz poda * ony bli-

niego twego, ani bdziesz poda domu
bliniego twego, roli jego. i sugi jego.

i suebnicy jego, wou jego, i osa jego,

i wszystkich rzeczy, które s bliniego

twego.
"

*Rzym.7,7.

22. Te sowa mówi Pan do wszyst-

12*



180 DEUTERONOMIUM 5. (].

kiego zgroiiiadzcnia waszego na górze

z porodku ognia, o]»toku, i nigly, go-
sem wielkim, a nic wic^u'^ej nie przyda-t,

i napisa je na dwóch tablicach kamien-
nych, które mnie odda.

23. I stao si, gdycie usyszeli gos
z porodku ciemnoci ; gdy góra ogniem
pa-ala, ecie przystpili do mnie, wszyst-

kie ksita pokole waszych, i starsi

wasi,

24. 1 mówilicie: Oto nam ukaza Pan,
Bóg nasz, chwa swoje, i wielmono
vswoje, a gos jogo syszelimy, z porod-
ku ognia; dzi widzielimy, e Bóg mó-
wi z czowiekiem, a czowiek yw zosta.

25. A tak teraz przecze mamy po-

mrze? albowiem nas ten ogie wielki

pore; jeli jeszcze sysze bdziemy
gos Pana, Boga naszego, pomrzemy.

26. Albowiem có jest wszelkie ciao,

aby syszao gos Boga' ywicego, mó-
wicego z porodku ognia, jako my, a y-
wo * zostao? *Sdz.l3:22.

27. Ide ty, a wysuchaj wszystkie-

go, co bdzie mówi Pan, Bóg nasz; ty

za powiesz nam wszystko, co do ciebie

mówi bdzie Pan, Bóg nasz, a my su-
cha i czyni to bdziemy.

28. A usyszawszy Pan gos sów wa-
szych, gdycie mówili do mnie, rzek mi
Pan: Syszaem gos sów ludu tego, któ-

re mówili do ciebie ; dobrze wszystko mó-
wili, co mówili.

29. Ktoby im to da, eby serce ich

byo takie, aby si mnie bali, i strzegli

wszystkich przykaza moich po wszyst-

kie dni, aby si im dobrze dziao i sy-

nom ich na wieki.

30. Ide, a rzecz im: Wrócie si do
namiotów waszych.

31. A ty tu zosta przy mnie, i opo-

wiem tobie wszystkie przykazania, i usta-

wy, i sdy, których ich naucza bdziesz,

aby je czynili w ziemi, któr Ja im da-

wam, aby j posiedli.

III. 32. Przeto strzecie, abycie czy-

nili, jako wam rozkaza Pan, Bóg wasz,

nie uchylajc si na prawo ani na lewo.

33. Wszelkte drog, którwam przy-

kaza Pan, Bóg wasz, chodzi bdziecie,

abycie yli, i dobrze si wam dziao,

i ebycie przeduyli dni swoje na ziemi,

któr posidziecie.

ROZDZIA VI.
Rozkazijo przykazania chowa, hoga siej saincjfo ba<

i miowa, za znak sobie Hoo przykazania wit^zu i pisa<5,
i synom swym ono podawa.

A te s przykazania, ustawy i sdy, któ-

re rozkaza Pan, Bóg wasz, abym was
nauczy, e])ycie je czynili w ziemi, do

którj idziecie, abycie j posiedli;

2. eby si ba Pana, Boga twego,

przestrzegajc wszystkich ustaw jego i

przykaza jego, które ja przykazuj tobie,

tyl syn twój, i syn syna twego, po wszyst-

kie dni ywota swego, aby si przedu-

yy dni twoje.

3. A tak suchaj Izraelu, i strze, aby
tak czyni, iby si tobie dobrze dziao,

i ebycie si rozmnoyli bardzo (jako

obieca Pan, Bóg ojców twoich, toijie,)

w ziemi opywajcej mlekiem i miodem.
4. Suchaje Izraelu: * Pan, Bóg nasz.

Pan jeden jest. *5Moj.4,35.Mark.l2.29

5. Bdziesz tedy * miowa Pana, Bo-

ga twego, ze wszystkiego serca twego,

i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszyst-

kiej siy twojej
;

*5Moj. 10,12. Mat.22,37..Mark.l2,30.

6. A bd te * sowa, które ja dzi

rozkazuj tobie, w sercu twojem;
* 5 Moj. 11.18.

7. I bdziesz je czsto * przypominaj

synom twoim, i rozmawia o nich sie-

dzc w domu twym, i bdc w drodze,

i kadc si i w^awajc. *5Moj.4,9.r. 11,19!

|

8. I przywiesz je za znak na rkac
twoich, i bd jako naczelniki midzy
oczyma twemi.

9. Napiszesz je te na podwojach do-

mu twego, i na bramach twoich.

10. A gdy ci wprowadzi Pan, Bóf
twój, do ziemi, o któr przysig ojcom

twoim Abrahamowi, Izaakowi, i Jako-

bowi, e j tobie da, miasta wielkie i do-

bre, któryche nie budowa;
11. Przytem domy pene dóbr wsze-

lakich, któryche nie naprzta, i studnii

wykopane, któryche nie kopa, winnic(

i oliwnice, któryche nie sadzi, a I

dziesz jad, i najesz si:

12. Strzee si, aby nie zapomnia

Pana, który ci wywiód z ziemi Egip-

skiej, z domu niewoli.

13. Pana, Boga twego, ba si b
dziesz; * jemu suy, a przez imi jeg<

przysiga. * 5 Moj. 10,20. Mat.4,10. uk.4,J

14. Nie udacie si za bogami obcymi

za bogami narodów, które s okoo was

15. (Albowiem Bóg zawisny w mio

i
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n. Bóg twój, w porodku ciebie,) by

siia gniew nie zapali Pana, Boga

ego, przeciw tobie, a wytraciby ci
iblicza ziemi.

16. Nie bdziecie kusi * Pana, Boga
szego, jakocie go kusili w f Massa.

*Mat.4,7. uk.4,12. 1 2Moj. 17,7. 4Moj. 20,4.5.

17. Przestrzega bdziecie z pilnoci
ykaza Pana, Boga waszego, i wia-
Btw jego i ustaw jego, które przykaza.

18. A czy to, co jest prawego i do-

ggo przed oczyma Paskiemi, aby si
brze dziao, aby wszedszy posiad t
^born ziemi, o któr przysig Pan
;om twoim:

19. eby wygna wszystkie nieprzyja-

)y twoje przed tob, jako mówi Pan.

20. A gdyby ci napotem spyta syn

ój, mówic: Có to za wiadectwa, i

tawy, i sdy, które wam przykaza Pan,

)g nasz?

21. Tedy powiesz synowi twemu: By-
my niewolnikami Faraonowymiw Egip-

^ i wywiód nas z Egiptu Pan w rce
onej.

22. 1 czyni Pan znaki, i cuda wielkie,

szkodliwe w Egipcie nad Faraonem,
lad wszystkim domem jego, przed oczy-

a naszemi.

23. A wywiód nas stamtd, aby nas

prowadzi, i da nam t ziemi, o któ-

przysig ojcom naszym.
24. A tak rozkaza nam Pan, abymy
ynili wszystkie te ustawy, bojc si
ma, Boga naszego, eby si nam do-

"ze dziao po wszystkie dni, aby nas
zy ywocie zachowa, jako i dzi.

25. 1 bdzie to sprawiedliwoci nasz,
ly bdziemy strzedz i czyni te wszyst-
e przykazania przed Panem, Bogiem
iszym, jako nam przykaza.

KODZIA VII.

'.. z pogany si miesza 1. 2. II. córek im dawa i od
•h bra zakazuje 3. 4. IH. Bawany wygadzi kae
-11. IV. Posusznym bogosawiestwo Boe 12. 13.
podno 14. VI. zdrowie 1.5. 16. VII. pogan wykorzenienie
—24. VIII, a nieposusznym przeklstwo opowiada 25. 26.

i

rdy ci wprowadzi Pan, Bóg twój, do
emi, do której wchodzisz, aby j po-
ad, i* wytraci narodów wiele przed twa-
twoj, Hetejczyka, i Gergiezejczyka,

^morejczyka, i hananejczyka, i Fere-
jczyka, i Hewejczyka i Jebuzejczyka,
edm narodów, wikszych, i moniej-
ych, nili ty; *5Moj.3i,3.

2. A poda je Pan, Bóg twój, tobie, i

je * porazisz: tedy wytracisz je do szcz-

tku, nier bdziesz bra z nimi przymie-

rza, f ani si zlitujesz nad nimi;
*4Moj.33,52.Joz. 11. 11.12 Moj. 23,32.

II. 3. Ani si spowinowacisz * z nimi;

córki swj nie dasz synowi jego, i córki

jego nie wemiesz synowi swemu;
*2Moj.34,12.13.15.16.

4. Boby zwioda syna twego, eby nie

szed za mn, a suyliby bogom cudzym;
zaczem zapaliby si gniew Paski prze-

ciwko wam, a wytraciby was prdko.
III. 5. Ale owszem to im uczycie:

Otarze * ich poobalacie, a supy ich po-

kruszycie, i gaje ich powicone wyrbi-
cie, a ryte ich bawany ogniem popalicie;

*2Moj. 23,24. r.34,13. 5 Moj. 12,2.

6. All)Owieme ty lud * wity Panu,

Bogu twemu; ciebie obra Pan, Bóg
twój, aby mu by osobliwym ludem ze

wszystkich narodów, które s na ziemi.
*

2

Moj. 19,5. 5 Moj.4,20. r. 14,2. r. 26,18.

7. Nie przeto, e was wicej nad in-

ne * narody, przyczy si Pan do was,

i obra was, gdy was byo najmniej ze

wszystkich narodów; *Efez.2,8.

8. Ale i was * umiowa Pan, i strzedz

chcia onej przysigi, któr przysig
ojcom waszym, wywiód was Pan rk
mon, i wykupi was z domu niewoli,

zrki Faraona, króla Egipskiego.* ^ ^°J •
^^'^^•

9. A tak wiedz, e Pan, Bóg twój, jest

Bóg, * Bóg wierny, chowajcy przymie-
rze, i miosierdzie tym, którzy go miuj
i strzeg przykaza jego, do tysicznego
pokolenia; *2Moj.2o,5.'5Moj.5,9.

10. A oddajcy tym, którzy go maj
w nienawici, kademu w twarz jego,

aby go wytraci; nie omieszka * temu,

który go ma w nienawici, w twarz jego

odda mu. *Naliuml,2.

11. Przeto przestrzegaj przykazania,

i ustaw, i sdów, które ja dzi rozkazuj
tobie, aby je czyni.

IV. 12. I stanie si, e *jeli sucha
sdów tych, a przestrzega, i czyni je

bdziecie, tedy te dotrzyma Pan, Bóg
twój, tobie przymierza, i miosierdzia,

które poprzysig ojcom twoim.
* 3 Moj. 26,3. 5 Moj. 28,1.

13. I umiuje ci; i ubogosawi ci
i rozmnoycie; bo pobogosawi owocowi
j^wota twego, i owocowi ziemi twojej,

zbou twojemu, i winu twojemu, i oliwie

twojej, podowi krów twoich, i trzodom
owiec twoich w ziemi, o któr przysig
ojcom twoim, e j da tobie.

V. 14. Bogosawionym bdziesz nad
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wszystkie narody; iiio b(>(lzie u ciebie

iiiepoduy, * i niepodna, ani midzy by-

dem tWOJÓni. *2Moj.23,2G.

VL 15. Oddali te Pan od ciebie ka-d niemoc, i wszelkie clioroby egipskie

ze, o których wiesz; nie dopuci ich na
ci, ale je przepuci na wszystkie, którzy

ci nienawidz.

16. 1 wytracisz wszystkie narody, które

Pan, Bóg twój, poda tobie; nie sfolguje

im oko twoje, ani bdziesz chwali bogów
ich; boby to byo sidem.

VII. 17. Jeliby rzek w sercu swóm:
Wiksze s te narody nili ja, jako je

bd móg wygna?
18. Nie bój si ich; ale pilnie pamitaj

na to, co uczyni Pan, Bóg twój, Farao-

nowi, i wszystkim Egipczanom;

19. Na one kuszenia * wielkie, które

widziay oczy twoje, i na znaki, na cuda,

i na rk mon, i na rami wycignione,
którm ci wywiód Pan, Bóg twój ; tak-

ci uczyni Pan, Bóg twój, wszystkim
narodom, których si ty twarzy boisz.

* 5 Moj.29,3.

20. Nad to pole Pan, Bóg twój, na
nie * sierszenie, a wygubi ostatki ich,

i te, którzyby si pokryli przed tob.
* 2 Moj.23,28.

21. Nie lkaje si twarzy ich; albo-

wiem Pan, Bóg twój, jest * w porodku
ciebie, Bóg wielki i straszny.

*2Moj.23,23. r.33,2.

22. I wyniszczy Pan, Bóg twój, naro-

dy one przed tob, po lekku i po trosze
;

23. Nie bdziesz ich móg wytraci
prdko, by si sn nie namnoyo
przeciw tobie bestyi polnych.

24. I poda je tobie Pan, Bóg twój,

i zetrze je starciem wielkiem, a bd
wyniszczeni. A poda króle ich w rce
twoje, i wygubisz imi ich pod niebem;
nie ostoi si aden przed tob, a je

wytracisz.

VIIL 25. Obrazy ryte bogów ich po-

palisz ogniem; nie bdziesz poda sre-

bra, ani zota, które jest na nich, aby je

mia sobie bra, by si sn nie usidli

w niem, poniewa to obrzydliwo jest

Panu, Bogu twemu.
26. Nie wnoe obrzydliwoci w dom

twój, aby si nie sta przeklstwem, ja-

ko i ona; wielce si ni brzydzi bdziesz,

i bardzo j sobie obmierzysz, poniewa
przeklstwem jest.

KOZDZIA VIII. H
1. Napominajc do pofiuszostwa 1. U. Wspomina do-

ftwiadczimia , i dobrotlziejstwa Boe, przf^z lat czter-
dzieci, na puszczy pokazane 2

—

G. HI. I ziemi(; obieca-n opisuje 7—10. IV. Przestrog dawa, aby w dostatku
Pana Hoga iiio zapominali, by sn na kani jego nie
przyszli 11—20.

Wszystkie przykazania, które ja dzi
przykazuj tobie, chowa i czyni b-
dziecie, abycie yli, rozmnoeni byli,

i weszli, a osiedli t ziemi, o któr
przysig Pan ojcom waszym.

11. 2. Mieje w pamici * wszystk
drog, któr ci prowadzi Pan, Bóg
twój, przez te czterdzieci lat po puszczy,

aby ci trapi, i dowiadczy, aby wiado-

mo byo, co jest w sercu twojem, jeli-

by przestrzega przykaza jego, czyli

j^ie^
* 5 Moj.29,5

3. Przeto drczy ci, i godem ci do-

kucza; potem karmi ci * mann, któ-

rej niezna, ani jj t znali ojcowie

twoi, aby ci nauczy, i nie samym chle-

bem yje f czowiek, ale tem wszyst-

kiem, co pochodzi z ust Paskich, y
bdzie czowiek. =^2Moj.l6,14.15.tMat.4,4.uk.M

4. Szata twoja nie wiotszaa na tobie

i noga twoja nie napucha przez te czter-

dzieci lat.

5. Poznaje * tedy w sercu swem, (
jako wiczy czowiek syna swego, takPan
Bóg twój, wiczy ciebie. *5Moj.i,3i

6. A przestrzegaj przykaza Pana
Boga twego, aby chodzi drogami jego

i ba si go.

III. 7. Albowiem Pan, Bóg twój, pro-

wadzi ci do- ziemi tej dobrej, do ziemi

gdzie s potoki wód, róda i przepa
wynikajce po dolinach i po górach;

8. Do ziemi obfitej w pszenic, i w jcz-

mie, i W- wino, i w figi, i w jabka gra

natowe ; do ziemi hojnej w oliw i w miód

9. Do ziemi, w. której bez niedostatk|_

je bdziesz chleb, a na adnej rzec2

schodzi ci nie bdzie; do ziemi, któr

kamienie s elazo, a z jj gór mied

kopa bdziesz.

10. Gdy bdziesz jad, a najesz si^

bdziesz chwali Pana, Boga twego, zi

ziemi wyborn, któr da tobie.

IV.* 11. Strzee ie, by sn ni

zapomnia Pana, Boga twego, a nie za

niedba przykaza jego, i sdów jeg(

i ustaw jego, które ja dzi rozkazuj tobie

12. By snaó, gdy je bdziesz d

i
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toci, i pikne domy pobudujesz, a

ieszkaó w uich bdziesz:

13. 1 gdy si woów i owiec namnoy,
ebra take i zota bdziesz mia dosy, i

szystko, co bdziesz mia-, rozmnoy si :

14. Nie podnioso si serce twoje, i

pomniaby Pana, Boga twego, który

c wywiód z ziemi Egipskiej z domu
ewoli :

15. Który ci przeprowadzi przez t
iszcz wielk i straszn, gdzie byy w-
jadowite, i niedwiadki; i przez zie-

i such, gdzie niemasz wody, i wy-

LÓd ci wod * ze skay twardej :

='2Moj. 17.6. Ps. 78.15.

16. Który ci karmi * mann na

iszczy, której nie znali ojcowie twoi,

)j ci trapi, i dowiadcza ci, aby na
tatek dobrze uczyni.

* 2 Moj.l6,U.15. Ps. 78,24. Jan.6,31. 1 Kor.10,3.

17. Ani mów w sercu swem: Moc
oja, i sia rki mojej nabawia mi
eh dóbr;

18. Ale pamitaj na Pana, Boga twe-

i; bo on dodawa tobie mocy ku naby-

iniu bogactw, aby potwierdzi przymie-

a swego, które poprzysig ojcom
roim. jako to okazuje dzie dzisiejszy.

19. Ale jeli cale zapomnisz Pana
[)ga twego, a pójdziesz za bogami ob-

mi. i bdziesz im suy, i kania si
1. owiadczam si przeciwko wam dzi,
' koniecznie zginiecie.

20. Jako narody, które Pan wytraca
•zed wami, tak zaginiecie dla tego, ie-
:ie posusznymi nie byli gosu Pana,
oga waszego.

ROZDZIA IX.
[. Przestrzega, eby zwycistw przyszych, nie swojej
:^wiedliwo6ci i godnoci przypisywali 1—6. II. Pokazuje,
oni zawdy odpornymi byli 7—17. m. Któiy chcia
wytraci, gdyby nie modlitw^a Mojeszowa 18—29.

»uchaj, Izraelu! ty przejdziesz dzi
)rdan, aby wszedszy posiad narody
iksze, i moniejsze, nie ty, miasta
ielkie, i wymurowane a pod niebo;

2. Lud wielki, i wysokiego wzrostu
ny Enakowe. które ty znasz, i o któ-

cie " sysza, gdy mówiono : Któ si
itoi przed syny Enakowymi?

*4Moj.l3.33.34.

3. Przeto wiedz dzisiaj, e Pan, Bóg
rój, który idzie przed tob, jest * ogie
awicy: on je wytraci, i on je poniy
•zed tob, e je wypdzisz, a wyga-
:isz je prdko, jako to obieca Pan.

* 5 Moj.4,24. yd. 12.29.

4. Nie mówe w sercu swem. gdy je

wypdzi Pan, Bóg twój. przed tob, po-

wiadajc: Dla sprawieciliwoci mojój

wprowadzi mi Pan. abym posiad t^

ziemi: ale dla " niezbonoci narodów
onychPan wygna je przed twarz twoj.

»1 Moj. 15, 16.

5. Nie dla sprawiedliwoci twojej,

ani dla prostoci serca twego ty wnij-

dziesz, aby posiad ziemi ich; ale dla

niezbonoci narodów tych Pan. Bóg
twój, wypdza ich przed twarz twoj,

i aby utwierdzi Pan sowo, które przy-

sig " ojcom twoim Abrahamowi, Izaa-

kowi, i Jakóbowi.
^ 1 Moj. 12,7. r. 13,15. r. 15,7. r. 17,8. r. 26,4. r. 28,13.

6. Wiedze tedy, e nie dla sprawie-

dliwoci twojej. Pan, Bóg twój, daje to-

bie t wyborn ziemi, aby j posiad,

gdye ty lud twardego karku.

II. 7. Pamitaj, a nie zapominaj, e
do gniewu * pobudza Pana, Boga twe-

go, na puszczy; od onego dnia, jako wy-
szed z ziemi Egipskiej, aecie przyszli

na to miejsce, odpornymicie byli Panu.
'f 2 Moj.l4.1l"r. 16.2. r. 17.2*. 4Moj. 11,14.

8. Take i przy górze Horeb ' pobudzi-

licie do gniewu Pana. i rozgniewa si
Pan na was, aby was wygadzi.

' *2 Moj. 32.1. Ps. 106.19.

9. Gdym wstpi na gór, abym wzi
tablice kamienne, tablice przymierza,

które uczyni Pan z wami, i trwaem na

górze czterdzieci dni, ^ i czterdzieci

nocy, chleba nie jedzc, ani wody pijc:
''2Moj.24.1S.r. 34.28.

10. Tedy mi da Pan dwie tablice ka-

mienne, napisane palcem * Boym, na
których te wszystkie sowa byy, które

mówi' Pan do was na górze z porod-
ku ognia, w dzie zgi'omadzeiiia wa-
szego. »2Moj.31,18.

11. A gdy wyszo czterdzieci dni. i

czterdzieci nocy, da mi Pan one dwie

tabhce kamienne, tabUce przymierza;

12. I rzek Pan do mnie: * Wsta,
znijd std rycho; albowiem si popso-

wa lud twój, który wywiód z Egiptu:

odstpili prdko z di"ogi. którm im roz-

kaza, i uczynili sobie litego bawana.
^2Moj. 32.4.7.8.

13. I rzek Pan do mnie mówic:
Widziaem ten lud, a oto, lud twardego
karku jest.

14. Pu mi ' a wytrac je, i wyga-
dz imi ich pod niebem, a ciebie uczy-

ni w naród moniejszY, i wikszy nili

ten.
*

' -Ps.106,23.
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15. Toflyin si obróci, i zstpicMii

z góry, (a góra ona j)aaa ogniem,) (lwi(^

tahlicc przymierza iiiosi^c w obu rkach
moich.

in. A gdym ujrza, iecie zgrzeszyli

przeciw Panu, lU)gu waszemu, uczyniw-
szy sobie cielca litego i odstpilicie

byli prdko z drogi, któr wam rozka-

zali Pan:

17. Tedy wziwszy ja one dwie ta-

blice, porzuciem je z obu rk moich,

a stukem je przed oczyma waszejiii.

III. 18. Pot^m * upadem przed Pa-
nem jako i pierwój, przez czterdzieci

dni i czterdzieci nocy, chlebam nie jad,

i wodym nie pi dla waszych wszystkich

grzechów, któremicie zgrzeszyli, czy-

nic zo przed oczyma Paskiemi,
i dranic go. *2Moj.32,3i.

19. Bom si ba onej popdliwoci i

gniewu, którym si by zapali Pan prze-

ciwko wam, aby was wytraci; i wysu-
cha mi Pan i tym razem.

20. Na Aarona te rozgniewa si by
Pan bardzo, chcc go zatraci; tedym
si te za Aaronem modli tego czasu.

21. A grzech wasz, którycie byli

uczynili, to jest cielca, * porwaem, i

spaliem go ogniem, i skruszyem go,

tukc dobrze, a si w proch obróci,

i wrzuciem proch jego w potok, który

pyn z onej góry.
"

^2Moj.32,2o.

22. Potem w * Tabera i w f Massa,

w ** Kibrot Hataawa pobudzilicie do

gniewu ff Pana. *4Moj.ii,4.i3.t2Moj.i7,7.

'^*4Moj. 11,34. tt4Moj. 11, 1.4.6.34.

23. A gdy was Pan wysa z * Kades
Barne, mówic: Idcie, a posidcie t
ziemi, którm wam da, odpornicie

byK sowu Pana, Boga waszego, anicie

mu wierzyli, anicie usuchali gosu jego,
*4Moj.l3,3.

24. Owa odpornicie byli Panu od

dnia tego, jakom was pozna.

25. Dla tego upadszy przed Panem,
czterdzieci dni i czterdzieci nocy lea-
em; bo ju by Pan rzek, e was wy-
traci mia.

26. I modliem si Panu, i rzekem :

Panie * Boe, nie zatracaje ludu twego,

i dziedzictwa twego, które odkupi wiel-

monoci twoj, które wywiód z E-
giptu rk mon *2Moj.32,ii.

27. Wspomnij na suebnik! twoje,

Abrahama, Izaaka, i Jakóba; nie patrz

DEUTEKONOMIUM f). 10.

na zatwardziao ludu tego, i na nie-

zbono jego, ani na grzech jego,

28. By sn nie rzekli * o))ywateIe

ziemi tej, z którj nas wywiód: Przeto
(» nie móg Pan wprowadzi ich do zie-

mi, któr im obieca, albo i je mia
w nienawici, wywiód je, aby je pobi
na puszczy. *4Moj.i4,ic.

21). AIbowi(;m oni s ludem twoim,
i dziedzictwem twojem, które wywiód
w mocy twojej wielkiej, i w ramieniu
twojem wycignionm.

ROZDZIA X.
I. Odnowienie tablic 1—7. II. urzd Lewitów 8—11.

III. i co Bóg po ludu swoim mie chce, przypomina
12—22.

JNa on czas rzek Pan * do mnie: Wy-
ciesz sobie dwie tablice kamienne, po-

dobne pierwszym, i wstp do mnie na
gór; uczy t sobie skrzyni drze-

wian. *2Moj.34,i.

2. A napisz na tablicach onych so-
wa, które byy na tablicach pierwszych,

które stuk, a woysz je do skrzyni.

3. Uczyniem tedy skrzyni z drzewa
syttym, i wyciosaem dwie tablice ka-

mienne,
.
podobne pierwszym, i wstpi-

em na gór, majc dwie tablice w r-
kach swych.

4. I napisa Pan na onych tablicach,

tak jako by pierwej napisa, dziesi
sów, które mówi Pan do was na górze

z porodku ognia w dzie zgromadze-

nia onego ; i da mi je Pan.

5. A obróciwszy si zstpiem z gó-

ry, i woyem . one tablice do skrzyni,

którm by uczyni, i byy tam, jako mi
rozkaza Pan.

6. Tedy synowie Izraelscy * ruszyli

si od Beerot synów Jahakonowych ku
Mesera, gdzie umar Aaron, i tame
jest pogrzebiony; a odprawowa urzd
kapaski Eleazar, syn jego, na miejscu
;qqq *

4

Moj.33,30. r. 20,28. r. 33,38.

7. Stamtd si ruszyli do Gadgad,

a z Gradgad do Jotbata, do ziemi cie-

kcych wód.

II. 8. Onego czasu odczy Pan po-

kolenie Lewi do noszenia skrzyni przy-

mierza Paskiego, a iby stawaU przed

obliczem* Paskiem do usugi jemu,

i eby bogosawili w imieniu jego a
do dnia dzisiejszego.

9. Dla tego nie miao pokolenie Le-

wi * dziau, ani dziedzictwa midzy i
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braci swoj: albowiem Pan jest dzie-

dzictwem jego, jako Dili powiedzia Pan,

Bóff twoi '^4Moj. 18,20. 5Moj. 18,1.2. Ezech.44,28.

10. Ajam trwa na górze, jako i przed-

tem, czterdzieci "^ dni i czterdzieci

nocy, i wysucha mi Pan i onego razu,

e ci nie clicia Pan wytraci. *5Moj.9,i8.

11. Potem rzek Pan do mnie: Wsta,
id wprzód przed ludem tym, e wnijd,

a posid ziemi, o którm przysig
ojcom icli, e im j dam.

III. 12. A teraz, Izraelu, czegó Pan,

Bóg twój. da od ciebie? jedno aby
si ba Pana, Boga twego, a chodzi we
wszystkich drogach jego: aby go mio-
wa * i suy Panu. Bogu twemu, ze

wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej

duszy twojej. *5Moj.6,5.uk.l0.27.

13. Strzegc przykaza Paskich i u-

staw jego, które ja dzi rozkazuj tobie,

aby si dobrze dziao.

14. Oto Pana, Boga twego, s nie-

biosa, i niebiosa niebios, ziemia i wszyst-

ko, co na niej.

15. Wszake tylko w ojcach twoich

upodobao si Panu. e je umiowa.
i obra nasienie ich po nich, to jest, was
ze wszystkich narodów, jako si to dzi
okazuje.

16. Przeto obrzecie "" nieobrzesk
serca waszego, i karku waszego nie za-

twardzajcie wicej. *Jer.4,4.

17. Albowiem Pan, Bóg wasz, jest

Bogiem bogów, i Panem " panów. Bóg
wielki, mony,- i straszny, który nie f ma
wzgldu na osoby, ani przyjmuje darów:

"^Objaw.lT.U. t2Kron.l9.6.7. Job. 34.19. Dzie. 10,34.
KzjTn.2.11. Galat.2,6. Efez.6,9. Kolos.3,25. lPiotr.1,17.

18. Który czyni sd sierocie i wdo-
wie, a miuje przychodnia, dawajc mu
chleb i odzienie.

19. Miujcie tedy i wy przychodnia;
bocie przychodnianai byli w ziemi Egip-

1 • / • *' OJ.

20. Pana, Boga twego, * bdziesz si
ba. jemu suy, przy nim trwa, i przez
imi jego przysiga.

*

5

Moj.6,18. Mat.4,10. nk.4,8.

21. Onci jest chwa twoj, i on Bo-
giem twoim, który uczyni z tob wiel-
mone, i straszne rzeczy, które widziay
oczy twoje.

22. W siedmdziesit dusz * zstpili
ojcowie twoi do Egiptu, a teraz rozmno-
ty ci Pan. Bóg twój, jako gwiazdy
niebieskie, w mnóstwo. *iMoj.46,27.Dzie.7,i4.

KOZDZIA XL
I. Przykazanie Boe chowa kae, obiecujc poshisznym

1—9. n. ziemi obiecan 10—21. Ul. zwycistwo nad
nieprzyjucioy 22—2.5. IV. i wszelakie inne bogosa-
wiestwo, a nieposusznym karanie i przeklstwo 26—32.

Miuje tedy Pana, Boga twego, i prze-

strzegaj obrzdów jego, i ustaw jego, i s-
dów jego, i przykaza jego, po wszyst-

kie dni.

2. A poznajcie dzi (bo nie mówi do

synów waszych, którzy nie znali, ani wi-

dzieli karania Pana. Boga waszego;)

wielmonoó jego, rk jego mocn,
i rami jego wycignione

;

3. I cuda jego, i sprawy jego, które

uczyni w poród Egiptu. Faraonowi,

królowi Egipskiemu, i wszystkiej ziemi

jego;

4. I co uczyni wojsku Egipskiemu,

koniom jego. i wozom jego; który spra-

wi, e je okryy wody morza czerwonego,

gdy was gonili, i wytraci je Pan a do

dnia tego;

5. Take co wam uczyni na puszczy,

aecie przyszli na to miejsce;

6. 1 co uczyni Datanowi, *
i Abirono-

wi. synom Elijaba, syna Pubenowego. ja-

ko otworzywszy ziemia usta swe, poara
je, i domy ich. i namioty ich, i wszystk
majtno, która bya przy nich, w po-

rodku wszystkiego Izraela. *4Moj.i6,3i.

7. A oczy wasze widziay wszystkie

sprawy Paskie wielkie, które czyni.

8. Strzecie tedy kadego przykaza-

nia, które ja przykazuj wam dzi, aby-
cie si zmocnili. a wszedszy posiedli

ziemi, do której idziecie, abycie j
odziedziczyli;

9. A ebycie dni swoich przeduyli
na ziemi, o któr przysig Pan ojcom
waszym, e im j da. i nasieniu ich, zie-

mi opywajc mlekiem i miodem.
II. 10. Albowiem ziemia, do której ty

idziesz, abyj posiad, nie jest jako zie-

mia Egipska, z którejcie wyszli, w któ-

rej posiawszy nasienie twoje, pokrapiae
musia z prac nóg twoich, jako ogród

jarzyny.

11. Ale ziemia, do której idziecie, aby-
cie j posiedli, ziemia jest majca góry
i doliny, która ddem niebieskim odwil-

ana bywa :

12. Ziemia, o której Pan, Bóg twój,

piecz ma. i na któr zawdy oczy Pana,

Boga twego, patrz od pocztku roku, ia
do skoczenia jego.
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13. A tak ])(Hlzi(H'i('li piliiio suchali

przykaza luoicli, któro ja dzi przykazuje^

wam, fbycjo miowali J^ma, Boga wa-
szego, i suyli mu ze wszystkiego serca

waszego, i ze wszystkiej duszy waszój:

14. Tedy dam deszcz ziemi waszej

czasu swego, ranny i póny, i b(jdziesz

zbiera zboa twoje, i wino twoje, i oliw
twoje.

15. Dam tó traw na polach twoich,

dla byda twojego, i bdziesz jad, a na-

jesz si.

IC. Strzecie si, by sn nie byo
zwiedzione serce wasze, abycie odst-
piwszy * nie suyli bogom cudzym, i nie

kaniali si im; *5Moj.8,i9.

17. Skdby si zapali gniew Paski
przeciwko wam, i zamknby nieba, i nie

byoby ddu, aniby ziemia wydawaa
urodzaju swego, i zginlibycie prdko
z ziemi tej wybornej, którPan dawa wam.

18. Przeto zócie * te sowa moje do

serca waszego, i do umysu waszego, a

uwicie je na znak na rkach waszych,

i niech bd jako naczelniki midzy
oczyma waszemi. *5Moj.6,6.

19. A nauczajcie * ich synów waszych,

rozmawiajc o nich, gdy usidziesz w do-

mu twym, i gdy bdzisz w drodze, i gdy
si ukadziesz, i gdy wstaniesz.

=^5 Moj .4,9. r.6,7.

20. Napiszesz je te na podwojach

domu twego, i na bramach twoich.

21. Aby si rozmnoyy dni wasze,

i dni synów waszych na ziemi, o któr
przysig Pan ojcom waszym, e j im
da, póki niebo nad ziemi trwa bdzie.

III. 22. Bo jeli z pilnoci strzedz

bdziecie kadego przykazania tego, któ-

re ja wam rozkazuj, abycie je czynili,

ebycie miowali Pana, Boga waszego,

i chodzili we wszystkich drogach jego,

trwajc przy nim:
23. Tedy wypdzi Pan one wszystkie

narody przed wami, i posidziecie narody

wiksze, i moniejsze, niecie wy sami.

24. Wszelkie miejsce, * po którem
depta bdzie stopa nogi waszej, wasze
bdzie; od puszczy i Libanu, od rzeki,

rzeki Eufrates, a do morza ostatniego

bdzie granica wasza. *Joz.i,3.r.i4,9.

25. Me ostoi si aden przed wami;
lkanie wasze, i strach wasz puci Pan,

Bóg wasz, na oblicze wszystkiej ziemi,

która bdziecie depta, * jako wam powie-

dzia! *2Moj.23,27.

IV. 2(). Oto, ja dzi wam przedkadam
bogosawiestwo, i przeklstwo;

27. Bogosawiestwo, bdziecieli po-
suszni przykazaniu Pana Boga waszego,
które ja przykazuj wam dzi;

28. A przeklstwo, jeli posuszni nie

bdziecie przykazaniom Pana Boga wa-
szego, i ustpicie z drogi, któr ja wam
dzi rozkazuj, udawajc si za bogami
obcymi, których nieznacie,

29. A gdy ci wprowadzi Pan, Bóg
twój, do ziemi, do którj idziesz, aby
j posiad, tedy dasz bogosawiestwo
to * na górze Garyzym, a przeklstwo na
górze Hebal.

-^ 5 moj.27,12.13.

30. Aza nie s za Jordanem, za drog
na zachód soca, w ziemi Chananejczy-
ków, którzy w polach mieszkaj, prze-

ciwko Galgal, przy równinie * Morech ?
*1 Moj. 12, 6.

31. Albowiem wy przejdziecie za Jor-

dan, abycie wszedszy odziedziczyli t
ziemi, któr wam dawa Pan, Bóg wasz,

a posidziecie j i mieszka w nij b-
dziecie.

32. Pilnujcie tedy, abycie czynili

wszystkie ustawy i sdy, które ja wam
dzi przedkadam.

KOZDZIALXII.
I. Rozkazuje bawany psowa 1—4. II. na miejscach

pewnych chway i ofiary Bogu oddawa 5—15. III. krwi
nie jada i Lewity ywi 16—29. IV. bawochwalstwa
nie wznawia 30—32.

1 e s ustawy i sdy, których strzedz b-
dziecie, abycie je czynili w ziemi, któr
dawa Pan, Bóg ojców twoich, tobie,

ebycie j dziedzicznie trzymali po

wszystkie dni, w których y bdziecie

na ziemi.

2. Zburzycie do szcztu wszystkie miej-

sca, * na których suyli narodowie, które

wy posidziecie, bogom swoim, na gó-

rach wysokich, i na pagórkach, i pod

kadem drzewem zielonem. *5Moj.7,5.r.i2,3.

3. I porozwalacie otarze ich, i poa-
miecie supy ich, gaje te ich powicone
spalicie ogniem, i bawany bogów ich po-

rbiecie, a wygadzicie imi ich z miej-

sca onego.

4. Nie uczynicie tak Panu Bogu wa-

szemu
;

II. 5. *Ale miejsca, które obierze Pan,

Bóg wasz, ze wszystkich pokole wa-

szych, aby tam wystawi imi swoje,

i mieszka na niem, bdziecie szuka i

do niego si schadza.
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6. Tame bdziecie przynosi caopa-

lenia wasze, i ofiary wasze, i dziesiciny

wasze, i ofiary rk waszych, i luby wa-

sze, i dobrowolne dary wasze, take pier-

worodztwa krów waszych, i owiec wa-

szych.

7. I tam bdziecie je przed Panem,
Bogiem waszym; i bdziecie si weseli

we wszystkiem, do czego cigniecie rce
wasze, wy i domy wasze, w którychci

pobogosawi Pan, Bóg twój.

8. Nie bdziecie czyni wedug tego

wszystkiego, jako my tu dzi czynimy,

kady, co mu si zda dobrego w oczach

jego;

9. Albowiemecie jeszcze nie przyszli

do odpoczynienia, i do dziedzictwa, które

Pan, Bóg twój, dawa tobie.

10. Ale gdy przeszedszy za Jordan,

mieszka bdziecie w ziemi, któr Pan,

Bóg wasz, dawa wam dziedzicznie osie,
i da wam odpoczynek od wszystkich nie-

przyjació waszych w okoo, a mieszka
bdziecie bezpiecznie :

11. Tedy na miejsce, które obierze

sobie Pan, Bóg wasz, aby tam mieszkao
imi jego. tam znosi bdziecie wszystko,

co ja wam rozkazuj, caopalenia wasze,

i ofiary wasze, dziesiciny wasze, i ofiary

rk waszych, i wszystko, co przedniego

jest w lubiech waszych, które lubowa
bdziecie Panu;

12. I weseli si bdziecie przed Pa-
nem, Bogiem waszym, wy, i synowie
wasi, i córki wasze, i sudzy wasi, i su-
ebnice wasze, i Lewita, który jest w bra-

mach waszych, poniewa niema ^ dziau,

ani dziedzictwa z wami.
*4Moj. 18.20. 5Moj. 10.9. r.18,1.

13. Strzee si, aby nie ofiarowa
caopalenia twego na kadem miejscu,

gdzieby si zdaJo:

14. Ale tylko na miejscu, któreby
obra Pan, w^ któremkolwiek pokoleniu
twojem, tam ofiarowa bdziesz caopa-
lenia twoje, i tam czyni bdziesz wszyst-
ko, co ja rozkazuj tobie.

15. A wszake, jeli si upodoba du-
szy twojej, zabijesz sobie, i bdziesz jad
miso wedug bogosawiestwa Pana,
Boga twego, które da tobie we wszystkich
bramach twoich; nieczysty i czysty je
je bdzie, jako sarn albo jelenia.

III. 16. Krwi tylko *je nie bdziecie,
na ziemi wylejecie j, jako wod.

* 1 koj. 9,4. 3 3Ioj. 7,26. r. 17.10.

17. Nie bdziesz mógje w bramach
twoich dziesiciny zboa twego, i wina
twego, i oliwy twojej, i pierworodztw
krów twoich, i owiec twoich, i wszystkich

lubów twych, któreby hiljowa, i do-

browolnych darów twoich, take i ofiary

rki twej.

18. Ale przed Panem, Bogiem twoim,
je je bdziesz na miejscu, które obie-

rze Pan, Bóg twój, ty i syn twój, i córka

twoja, i suga twój, i suebnica twoja,

i Lewita, który jest w bramach twoich ;

i bdziesz si weseli przed Panem, Bo-
giem twoim, we wszystkich rzeczach, do
których cigniesz rce twoje.

19. A strze si, aby sn nie opusz-

cza Lewity po wszystkie dni twoje w zie-

mi twojej.

20. Gdy rozszerzy Pan, Bóg twój. gra-

nic twoje, jako * powiedzia, i rzekby :

Bd jad miso, przeto e poda dusza
twoja je misa; wedug wszystkiej -
doci duszy twojej bdziesz jad miso.

=^ 1 Moj. 28.13.u. 2 Moj. 23,31.

5

Moj. 11. 24. r. 19,8.

21. A jeliby dalekie byo od ciebie

miejsce, które obierze Pan, Bóg twój,

aby tam przebywao imi jego, tedy za-

bijesz z woów twoich, i z owiec twoich,

które da Pan, jakom ci rozkaza, i b-
dziesz jad w bramach twoich wedug
wszystkiej doci duszy twojej.

22. Ale jako jedz sarn i jelenia, tak

je je bdziesz; nieczysty i czysty za-

równo je je bd.
23. Tylko bd statecznym, aby krwi

nie jada, bo krew jest dusza; przeto nie

bdziesz jad duszy z misem jej.

24. Nie jedze jej, na ziemi j wylej

jako wod.
25. Nie jedz jej, aby si dobrze dziao

tobie, i synom twoim po tobie, gdyby
czyni, co dobrego jest przed oczyma
Paskiemi.

26. Ale powicone rzeczy twoje, któ-

re bdziesz mia, i luby twoje, wemiesz
i przyniesiesz na miejsce, które obierze

Pan;
27. I bdziesz ofiarowa caopalenia

twoje, miso i krew. na otarzu Pana,

Boga twego ; ale krew inszych ofiar two-

ich wylana bdzie na otarzu Pana, Boga
twego; miso jednak je bdziesz.

28. Przestrzegaje, a suchaj tych

wszystkich sów, które ja przykazuj to-

bie, aby dobrze byo tobie, i synom two-

im po tobie, a na wieki, gdy czyni b-
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<lzi('sz to, CO (lobrogo i pniwogo jest

prziul oczyma Pana, IJoga twego.

21). Gdy wytraci Pan, Bóg twój, przed

obliczem twojóm te narody, do których

ty wiiijdzieisz, a1)y je posiad, i opanowa
je, i mieszka w ziemi ich.

IV. 30. Strzee si, aby si nie usi-

dli, idc za nimi, gdy wytraceni bd
przed twarz twoj; ani si tó pytaj na

bogi ich, mówic: Jako ci narodowie su-
yli bogom swoim, tak i ja tó uczyni.

31. Nie uczynisz tak Panu, Bogu twe-

mu; bo w^szystko, czem si brzydzi Pan,

i czego nienawidzi, czynili bogom swoim;
take te i syny swoje, i córki swoje pa-

lili ogniem bogom swoim.

32. Cokolwiek ja wam rozkazuj, tego

strzedz bdziecie, abycie czjaiili; nie

przydasz * nic do tego, ani te ujmiesz

z teffO
*5Moj.4,2.Pizyp.30,6.0bjaw.22,18.

KODZIA XIIL
I, Faszywego proroka 1—5. II. A zwodziciela jakie-

gokolwiek 6—11. III. I miasto zwiedzione Bóg kae
zgadzi 12—18.

(rdyby powsta * midzy wami prorok,

albo siiY miewajcy, i ukazaciby znak,

albo cud; '^^^-i'^-

2. I staby si on znak albo cud,

o którym ci powiedzia, a rzekby; Pójd-
my za bogami obcymi, których ty nie

znasz, a sumy im :

3. Me usuchasz sów proroka tego,

ani tego, co sny miewa, gdy was do-

wiadcza Pan, Bóg wasz, aby wiedzia,

jeli wy miujecie Pana, Boga waszego,

ze wszystkiego serca waszego, i ze wszyst-

kiej duszy waszej.

4. Pana, Boga waszego, naladujcie,

i onego si bójcie, a przykaza jego strze-

gc, i gosu jego suchajc, sucie mu,
i przy nim trwajcie.

5. Ale prorok on, albo miewajcy sny,

zabity * bdzie; bo to mówi, czemby
was odwiód od Pana Boga waszego,

(który was wywiód z ziemi Egipskiej,

i odkupi ci z domu niewoli.) aby ci zra-

zi z drogi, któr przykaza tobie Pan,

Bóg twój, eby ni chodzi; a tak wy-
korzenisz to ze z porodku siebie.

* 5 Moj. 18,20.

II. 6. Jeliby ci te zwodzi * brat

twój, syn matki twojej, albo syn twój,

albo córka twoja, albo ona ona twego,

albo przyjaciel twój, któiyby by miy,

jako dusza twoja, potajemnie mówic:
Pójdmy, a sumy bogom obcym, któ-

rych(» nie zna- ty, ani ojcowie twoi;
*r>Moj.l7,2.:j.uk.l4.2C.

7. Z bogów tych narodów, które okoo
was s, którzy blisko s ciebie, albo da-

leko od ciebie, od koca ziemi, i a do

koca ziemi :

8. Nie pozwolisz mu, ani go usuchasz,
ani mu folgowa lidzie oko twoje, ani

si zmiujesz nad nim, ani go utaisz;

9. Ale koniecznie * zabijesz go; rka
twoja najpierwsza nad nim bdzie, na
zabicie jego, a rka wszystkiego ludu

pot^m. -5Moj.l7,7.

10. I ukamionujesz go a na mier,
poniewa chcia ci odwie od Pana.

Boga twego, który ci wywiód z ziemi

Egipskiej, z domu niewoli;

11. Aby wszystek Izrael usyszawszy,

ba si, a nie czyni wicej nic podobne-

go rzeczy tej bardzo zej midzy wami.

UL 12. A jeliby usysza, eby w któ-

rymkolwiek miecie twojem, które Pan
Bóg twój, dawa tobie ku mieszkaniu,

ktokolwiek rzek:

13. Wyszli niektórzy ludzie przewrotni

z porodku ciebie, a podwiedli obywa-
tele miasta swego mówic: Pójdmy, a

sumy bogom obcym, których nie znacie :

14. Tedy bdziesz szuka i dochodzi,

a pilnie si wywiadowa; a jeli to praw-

da, a rzecz pewna, e si staa obrzydli-

wo taka midzy wami.

15. Koniecznie wytracisz obywatele

miasta onego ostrzem miecza, zgadzisz

je, i wszystko co w niem, i bydo jego

pobijesz ostrzem miecza.

16. A wszystkie upy jego zbierzesz

w poród uli<3y jego, i spalisz ogniem mia-

sto i z onym wszystkim upem do szcz-

tu Panu, Bogu twemu ; i bdzie mogi
wieczn, a nie bdzie budowane wicej.

17. 1 nie zostanie w rkach twoich nic

z onych rzeczy przekltych, aby si od-

wróci Pan od gniewu popdliwoci swo-

jej, a uczyni z tob miosierdzie, i zmi-

owa si nad tob, a rozmnoy ci, jako

przysig ojcom twoim.

18. Grdy sucha bdziesz gosu Pana
Boga twego, zachowywujc wszystkie

przykazania jego, które ja dzi przykazuj

tobie, eb3^ czyni, co prawego jest przed

oczyma Pana, Boga twego.

%
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KODZIA XIV.
I. Obyczajów pogaslfich okoo umarych nie nala-
)wau 1. 2. II. Które zwierzta 3—8. III. Ryby i pta-

wa czyste albo nieczyste 9—21. IV. Dziesiciny odda-

ane by maja. 22—28. V. Lcwitowie, cudzoziemcy, wdo-

y i sieroty opatrowano by maj 29.

cynami jestecie Pana, Boga waszego:

ie bdziecie si * rzeza, ani czyni y-
iny midzy oczyma waszemi nad umar-
„,„ .

*

3

Moj. 19, 28. r. 21,5.
7111;

•"

2. Albowieme ludem* witym Panu,

Jogu twemu, i obra ci Pan, aby mu
ly za lud osobliwy ze wszystkich naro-

ów, którzy s na obliczu ziemi.
*5Moj.7,6. r.26,18.

II. 3. Nie bdziesz jada adnej obrzy-

lliwoci.

4. Te * s zwierzta, któreje bdzie-

ie: Woy, owce, i kozy, '^3Moj.ii,2.

5. Jelenia, i sarn, i bawou, i dzikie-

go koza, i jednoroca, i osia, i kózk
kaln.

6. I wszelkie zwierze, które ma roz-

Izielone kopyto, tak e si na dwa ko-

)yta dzieli stopa jego, i które przeuwa
nidzy zwierzty, je je bdziecie.

7. A wszake z tych, które przeuwaj,
które rozdzielone kopyta maj, je nie

)dziecie, wielbda, i zajca, i królika;

ilbowiem chocia te przeuwaj, ale ko-

jyt rozdwojonych nie maj; nieczyste

svam bd.
8. Take winia, cho ma kopyto roz-

dwojone, ale i nie przeuwa, nieczysta

wam bdzie; misa ich je nie bdzie-
cie, i cierwu si ich nie dotkniecie.

III. 9. To zaje bdziecie ze wszyst-

kich rzeczy, które s w wodach ; cokol-

wiek ma usk i skrzele, je bdziecie.

10. Ale wszystkiego, co niema skrzeli,

ani uski, je nie bdziecie, nieczyste

wam bdzie.

11. Wszystko ptastwo czyste je b-
dziecie.

12. Te zasi s, których je nie b-
dziecie: Ora, i gryfa, i morskiego ora.

13. I sokoa, i spa, i kani wedle ro-

dzaju jej.

14. Ani adnego kruka wedle rodzaju
jego.

15. Ani strusia, ani sowy, ani wo-
dnej kani, ani krogulca wedug rodzaju
jego.

16. I raroga, i lelka, i abdzia.
17. I pelikana, i porfiryjona, i mirka.

18. Ani bociana ani sojki wedug ro-

dzaju ich, ani dudka ani nietoperza.

19. Wszelki te paz skrzydlasty nie-

czysty wam bdzie, je go nie bdziecie.

20. Kadego ptaka czystego je b-
dziecie.

21. Nie bdziecie je adnej zdechli-

ny; przychodniowi, który jest w bramach
twoich, dasz to, a je to bdzie, albo

sprzedasz cudzoziemcowi ;bo ty ludwi-
ty Panu, Bogu twemu, nie bdziesz * wa-

rzy kolcia w mleku matki jego.
*

2

Moj. 23,19. r.34,26.

IV. 22. Ochotnie bdziesz dawa dzie-

siciny ze wszystkiego urodzaju nasienia

twego, co si urodzi na polu na kady rok.

23. A bdziesz poywa przed Panem,
Bogiem twoim, na miejscu, które obie-

rze, eby tam mieszkao imi jego, dzie-

sicin zboa twego, z wina twego, i z oli-

wy twojej, i z pierworodztwa woów
twoich, i z owiec twoich, aby si uczy
ba Pana, Boga twego, po wszystkie dni.

24. A jeliby daleka bya droga na ci,

eby tego tam donie nie móg, przeto,

e odlege jest tobie ono miejsce, któ-

reby obra Pan, Bóg twój, ku mieszkaniu

tam imieniowi swemu, gdyó bogosawi
bdzie Pan, Bóg twój

;

25. Tedy to spieniysz, a * majc za-

wizane pienidze w rkach twoich, pój-

dziesz na miejsce, które sobie obierze

Pan, Bóg twój. *Mat.21,12.

26. 1 za one pienidze nakupisz wszyst-

kiego, co si upodoba duszy twojej, wo-

ów i owiec, i wina, i innego napoju

mocnego, i wszystkiego, czegobypodaa
dusza twoja, a bdziesz tam jad przed

Panem, Bogiem twoim, i bdziesz si
weseli, ty i dom twój.

27. A Lewity, który mieszka w bra-

mach twoich, nie opucisz go, poniewa
niema dziau, * ani dziedzictwa z tob.

*4Moj.l8,20.24.5Moj.l0,9. r.l2,12.r.l8,l. r.26,12.

28. A po wyjciu kadego trzeciego

roku odczysz wszystkie dziesiciny uro-

dzaju twego onego roku, i zoysz je

w bramach twoich.

V. 29. Tedy przyjdzie Lewita, który

niema dziau i dziedzictwa z tob, i przy-

chodzie, i sierota, i wdowa, którzy s
w bramach twoich, i bd je, i najedz
si, aby bogosawi Pan, Bóg twój,

w kadj sprawierk twoich, któr czyni
bdziesz.
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KOZDZTA. XV.
I. Torzdok odpuszczania duj^ów roku siót^In('^fO 1—;.

U. Uboji ol)cy 1—0. III. I domowy nitowany by ma
7—11. IV. Co czyni z tym, co si*; w niewol zaprzeda,

u nio chce by uwolniony 12—18. V. Jakio piorwo-

rodztwa Bogu powiijcano by maj 19— 2.3.

JNa pocztku kadogo siódinogo roku

czyni bdziesz odpuszczenie.

2. A to jest sposób odpuszczania, eby
odpuci kady, który poyczy z rki

swj, to, czego poyczy bliniemu swe-

mu; nie bdzie wyciga dugu od ])li-

niego swego, i od brata swego, ponie-

wa obwoane jest odpuszczenie Paskie.

3. Od obcego wyciga dug moesz:
ale coby mia u brata twego, odpuci
mu rka twoja:

II. 4. Dla tego, eby si nie sta mi-
dzy wami kto przez ci ubogim, ponie-

wa hojnie bogosawi tobie bdzie Pan
w ziemi, któr Pan, Bóg twój, dawa tobie

w dziedzictwo, aby j posiad.

5. Tylko eby suchajc posuszny by
gosowi Pana, Boga twego, aby strzeg,

i czyni kade przykazanie to, które ja

przykazuj tobie dzisiaj,

6. Albowiem Pan, Bóg twój, bogo-
sawi ci bdzie, jako obieca ; i bdziesz

poycza wielu narodom, a sam u nikogo

nie bdzieszpoycza ;,i bdziesz panowa
nad wiel narodów, a one tob panowa
nie bd.

III. 7. Gdyby by u ciebie ubogi kto-

kolwiek z braci twojej w któremkolwiek

miecie twojem, w ziemi twojej, któr
Pan, Bóg twój, dawa tobie, nie zatwar-

dzaj serca swego, ani zawieraj rM twej

przed bratem twoim ubogim
;

8. Ale szczodrze otworzysz mu rk
twoje, i ochotnie poyczysz mu, ile b-
dzie potrzebowa * i czegoby mu niedo-

stawao. -Mat.5,42.uk.6,34.

9. Strze si, aby nie bya jaka niepo-

bono w sercu twojem, eby mia rzec:

Nadchodzi rok on siódmy, rok odpuszcze-

nia, i surowoby si stawi bratu twemu
ubogiemu, tak, eby mu nie uyczy,
a onby woa przeciwko tobie do Pana,

i miaby grzech
;

10. Ale ochotnie dawa mu bdziesz,

i nie bdzie niechtne serce twoje, gdy

mu dawa bdziesz, albowiem dla tego
pobogosawi Pan, Bóg twój, we wszyst-

kich sprawach twoich, i do czegokolwiek

cigniesz rk twoje.

11. Bo si nie przebierze ubogich

w ziemi waszej ;
* dla tego rozkazuj, mó-

wic: aby szczodrz(^ otwiera rk tw
bratu twemu, i ndznemu twemu, i ubo-

giemu twemu w ziemi twojj.
^'Mat.2i,n. .an. 12,8.

IV. 12. Jelil)y si zaprziula tobie l)rat

twój, * ydowi n albo ydówka, a suy-
ciby przez sze lat, tiidy siódmego roku

wypucisz go wolno od siebie;
*2Moj.21,2. Jer.34.H.

13. A gdy go wolno pucisz od siebie,

nie pucisz go prónego.
14. Szczodrze go udarujesz z })yda

twego, i z gumna twego, i z prasy two-

jój ; z tego, w czem ci pobogosawi Pan,

Bóg twój, dasz mu.
15. 1 wspomnisz sobie,eby niewolni-

kiem w ziemi Egipskiej, skd ci wyku-
pi Pan, Bóg twój ; dla tego ja to dzi
tobie przykazuj.

16. Jeliby te rzek do ciebie: Nie

pójd od ciebie, przeto i ci umiowa,
i dom twój, a i si ma dobrze u ciebie:

17. Tedy wziwszy szydo, przekolesz

ucho jego na drzwiach, i bdzie sug
twoim na wieki; to i suebnicy swej

uczynisz.

18. Niech to nie bdzie przykro w o-

czach twoich, e go pucisz wolno od sie-

bie; bo dwojak zapat najemnika za-

suy u ciebie przez sze lat ; i bogo-
sawi bdzie tobie Pan, Bóg twój, we
wszystkiem, co bdziesz czyni.

V. 19. Wszystkiego * pierworodztwa,

które si urodzi z byda twego, albo

z trzody twojej, samce, powicisz Panu,

Bogu twemu ; nie bdziesz robi pierwo-

rodnym krowy twojej, ani bdziesz strzyg

pierworodnych owiec twoich.
*2Moj.l3,2.r.22,29.r.34,20. 3 Moj. 27,26. 4 Moj. 3, 13.

20. Przed Panem, Bogiem twoim, b-
dziesz je jad kadego roku, na miejscu,

które obierze Pan, ty i dom twój,

21. A jeliby na niem * bya wada,

eby chrome, albo lepe, albo z jakkol-

wiek wada za byo, nie bdziesz go ofia-

rowa Panu, Bogu twemu. *

3

moj. 22,20.22.

22.W bramach twychje je bdziesz,

nieczysty i czysty zarówno, jako sarn

i jako jelenia;

23. Tylko krwi jego nie bdziesz jad;

na * ziemi wylejesz j, jako wod.
'^5Moj. 12, 16.23.24.

KODZIA XVI.
I. Obchód trojga wit uroczystych 1—17. II. Postano-

wienie sdziów, i zwierzchnoci 18—20. JH. I od bawo-

chwalstwa przestrzeenie 21. 22.

Przestrzegaj miesica Abib, aby we
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obchodzi wito * przejcia Panu, Bo-

gu twemu, poniewa miesica f Abiba

wywiód ci Pan, Bóg twój, z Egiptu

w nocy. 2Moj.l2,2.3Moj.23.5.4Moj.9.2.

r. 28.16, f 2 Moj. 13.4.

2. A bdziesz ofiarowa- ofiar wit
pi-^ejcia Panu, Bogu twemu, z owiec

i z woów, na miejscu, które obierze Pan,

aby tam mieszkano imi jego.

3. Nie bdziesz z nimi jad kwaszo-

nego; * przez siedm dni je bdziesz

z nimi przaniki, chleb utrapienia, (bo
z kwapieniem wyszed z ziemi Egipskiej),

aby pamita dzie wyjcia twego z zie-

mi Egipskiej po wszystkie dni ywota
^^ggo *2Moj.l2,19.r. 34,18.

4. A nie pokae si u ciebie kwas we
wszystkich granicach twoich przez siedm

dni, i nie zostanie nic przez noc z misa,
któreby ofiarowa w wieczór pierwszego

dnia, a do poranku.

5. Nie bdziesz móg ofiarowa ofia-

ry wita przejcia w któremkolwiek

miecie twojem, z onych, które Pan,

Bóg twój, dawa tobie.

6. Ale na miejscu, które obierze Pan,

Bóg twój, aby tam mieszkao imi jego,

ofiarowa bdziesz ofiar wit przej-

cia w wieczór przy zajciu soca, w ten

czas, którego wyszed z Egiptu.

7. To upieczesz ije bdziesz na miej-

scu, które obierze Pan, Bóg twój
;
potem

wrócisz si rano, i pójdziesz do namio-
tów swoich.

8. Przez sze dni bdziesz jad prza-

niki, ale w dzie siódmy wito uroczy-
ste bdzie Pana, Boga twego ; nie bdziesz
czyni we adnej roboty.

9. Siedm te * tygodni odliczysz so-

bie; gdy zapucisz sierp w zboe twoje,

poczniesz liczy siedm tygodni.
*2Moj.23.16.3Moj.23,l5.4Moj.28,16.

10. A potem bdziesz obchodzi wi-
to tygodni Panu, Bogu twemu; z do-
statku rki twej dobrowolnie dasz we-
dug tego, jako ci ubogosawi Pan,
Bóg twój.

11. A bdziesz si weseli przed Pa-
nem, Bogiem twoim, ty i syn twój, i cór-
ka twoja, i suga twój, i suebnica two-
ja, i Lewita, który jest w bramach two-
ich, i przychodzie. i sierota, i wdowa,
którzy bd w porodku ciebie, na
miejscu, które obierze Pan, Bóg twój.
aby tam mieszkao imi jego.

12. A bdziesz wspomina, e by

I

niewolnikiem w Egipcie; przeto strzedz

i czyni bdziesz te ustawy.

13. Przytem wito kuczek obchodzi
bdziesz przez siedm dni, gdy zbierzesz

poytki z bojewiska twego, i z prasy

twojej.

14. I bdziesz si weseli w wito
uroczyste twoje, ty, i syn twój, i córka

twoja, i suga twój, i suebnica twoja,

i Lewita, i przychodzie, i sierota, i wdo-
wa, którzy bd w bramach twoich.

15. Przez siedm dni bdziesz obcho-

dzi wito uroczyste Panu, Bogu twemu,
na miejscu, które obierze Pan, gdj^ó

bogosawi bdzie Pan, Bóg twój, we
wszystkich urodzajach twoich, i we
wszelkiej pracy rk twoich; a tak b-
dziesz wesó.

16. Trzy kro do * roku ukae si ka-

dy mczyzna twój przed Panem, Bo-
giem twoim, na miejscu, które obierze,

w wito przaników. i w wito tygo-

dni, i w wito kuczek, a nie ukae si
nikt f przed Panem próny.

* 2 Moj. 23. 14.17. r. 34,23. f 2 Moj. 23. 15.

17. Kady ukae si z darem rki
swojej wedug bogosawiestwa Pana,

Boga twego, które on da tobie.

n. 18. Sdzi i urzdniki postanowisz

sobie we wszystkich bramach twoich,

któr,e Pan, Bóg twój, da tobie w kadem
pokoleniu twojem, aby sdzili lud s-
dem sprawiedliwym.

19. Nie bdziesz podwracai sdu, ani

bdziesz mia * wzgldu na osob, i da-

ru bra nie bdziesz ; albowiem dar za-

lepia oczy mdrych, a podwraca sowa
sprawiedliwych. *piz7p.24.23.2Moj.23.6.8.

s'Moj. 19,15. 5Moj. 1.17. Jan 7,24. Jakób 2,1.

20. Sprawiedliwoci, sprawiedliwoci

naladowa bdziesz, aby y, i posiad
ziemi, któr Pan, Bóg twój. dawa tobie.

III. 21. Nie sad sobie gaju z adne-
go drzewa przy otarzu Pana. Boga twe-

go, który sobie zbudujesz;

22. Ani sobie wystawiaj supa, gdy
to ma w nienawici Pan, Bóg twój.

KODZIA XVn.
I. Ofiary maj by cae i zdrowe 1. II. Bawochwalcy

jako maja. by kamionowani 2—7. Ul. Trudniejsze sprawy
do kapanów i do sdziów odnosi 8—13. IV. Obieranie
króla, i powinnoci jego 14—20.

_N ie bdziesz ofiarowa Panu. Bogu twe-

mu, wou, ani bydlcia, na któremby
bya * skaza, albo jakakolwiek wada,

gdy to jest obrzydliwoci Panu, Bogu
twemu *3Moj.22.20.5Moj.l5,21.
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II. 2. Jeliliy si(j znalaz * mi(Mlzy

wami w którymkolwiek miocio twm,
któro Pan, Bóg twój, (lawa tobie, m
albo niewiasta, któryby si(j czego zego
dopuci przed oczyma Pana, Boga twe-

go, przestpujc przymierze jego,
*r>Moj.l3,0.

3. A poszedszy, suyby obcym bo-

gom, i kaniaby si im, albo socu, al-

bo miesicowi, albo wszystkim zast-

pom niebieskim, czegom nie przykaza;

4. I oznajmionoóby to, a usyszaw-
szy, wywiadowaby si pilno, a oto,

byaby prawda, i rzecz pewna, e si
staa ta obrzydliwo w Izraelu:

5. Tedy wywiedziesz onego ma, albo

on niewiast, którzy uczynili t z
rzecz, do bram twoich, ma onego, albo

niewiast, i ukamionujesz je, a pomr.
6. W nciech * dwóch wiadków, albo

trzech wiadków zabity bdzie, kto

umrze ma; niech nie umiera na sowo
wiadka jednego. *5Moj.i9,i5.Mat.i8,i6.

Jan 8,17, 2Kor.l3,l. yd.10,28.

7. Kka wiadków bdzie na nim naj-

pierwsza, * na zabicie jego, areka wszyst-

Idego ludu potem; a tak odejmiesz ze
z porodku siebie.

*5Moj.i3,9.

III. 8. Byoliby te * co trudnego

przy sdzie, midzy krwi a krwi, mi-
dzy spraw a spraw, i midzy ran
a ran, i okoo poswarków w bramach
twoich, tedy wstaniesz, a pójdziesz na

miejsce, które obierze Pan, Bóg twój.
*2Kron.l9,10.

9. I przyjdziesz do kapanów Lewi-

tów, i do sdziego, który bdzie na on

czas, i bdziesz ich pyta, a oznajmia,

jako to osdzi masz.

10. I uczynisz wedug tego, jako po-

wiedz z miejsca tego, które obra Pan,

i postpisz sobie wedug wszystkiego,

jako ci naucz.
11. Wedug sów zakonu, którego ci

naucz, i wedug sdu, który powiedz,
sprawowa si bdziesz; nie ustpisz od

sowa, które powiedz, ani na prawo ani

na lewo.

12. A jeliby kto uczyni to z hardo-

ci, eby nie chcia usucha kapana
tam postanowionego ku subie przed

Panem, Bogiem twoim, albo sdziego,

niech umrze on m; i odejmiesz to ze
z Izraela,

13. Aby wszystek lud usyszawszy ba
si, a wicej bardzie sobie nie poczyna.

IV. 14. Gdy wnijdziesz do ziemi, któ-

r Pan, J3óg twój, dawa tobie, a opa-

nujesz j, i bdziesz mieszka w niój,

i rzeczesz: Postanowi nad sob króla,

jako i wszystkie narody okoliczne:

15. Tego tylko postanowisz nad sob
króla, którego ol)ierze Pan, Bóg twój;

z porodku braci twój postanowisz nad
sob króla; nie bdziesz móg przeoy
nad so) cudzoziemca, któryby nie by
bratem twoim.

16. Tylko niech nie chowa wiele koni,

ani nawraca ludu do Egiptu, aby wiele

koni naby, poniewa wam Pan rzek:
Nie wracajcie si za t drog wicój.

17. Nie bdzie tó mia wiele on,
aby si nie odwrócio serce jego ; srebra

te i zota niech nazbyt wiele nie nabywa.
18. A gdy usidzie na stolicy króle-

stwa swego, przepisze sobie ten powtó-
rzony zakon w ksigi od kapanów Le- '

witów. M
19. I bdzie go mia przy sobie a b-

dzie go czyta po wszystkie dni ywota
swego, aby si uczy ba Pana, Boga
swego, i przestrzega wszystkich sów
zakonu tego, i ustaw tych, a czyni je;

20. Aby si nie wynosio serce jego

nad braci jego, i eby si nie unosio
od tego przykazania na prawo, ani na

lewo, aby dugo y na królestwie swo-
jem, on i synowie jego w porodku
Izraela.

EODZIA XVIIL
I. Dochody Lewitów 1—8. II. Strzedz si bawo-

cliwalstwa, i wszelakich czarów 9—17. III. Obietnica o

wielkim proroku, który jest Chrystus Messyjasz 18—21.
IV. Znak proroka faszywego 22.

Nie bd mieli kapani Lewitowie, i

wszystko pokolenie Lewi, dziau, ani

dziedzictwa * z innym Izraelem : ogniste

ofiary Paskie i dziedzictwo jego je
TUg^g^

,
*5Moj.lO,9.lKor.9,13.

2. A dziedzictwa nie bd mieli mi-
dzy braci swoj; Pan* jest dziedzictwem

ich, jako im powiedzia. *4Moj.i8,2o.

3. A to bdzie prawo nalece ka-

panom od ludu, od ofiarujcych ofiar,

bd wou, bd owc; tedy oddadz
kapanowi opatk, i czeluci i kadun.

4. Pierwociny zboa twego, wina twe-

go, i oliwy twojej, take pierwociny

weny z owiec twoich oddasz mu.

5. Albowiem obra go Pan, Bóg twój,

ze wszystkich pokole twoich, aby sta

ku usudze w imieniu Paskiem, on i sy-

nowie jego, po wszystkie dni.
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6. A gdxhy przyszed Lewita z któ-

regokolwiek miasta twego, z caego
Izraela, gdzie przeniieszkiwa. a przy-

szedtjy z caej clici duszy sw^j na

P
miejsce, które sobie obra Pan :

7. Tedy suy bdzie w imieniu Pa-

na, Boga swego . jako wszyscy bracia

jego Lewitowie. którzy tam stoj przed

oblicznoci Pask.
8. Cz równ z drugimi je bd.

oprócz tego, co im naleao z dóbr oj-

ców ici.

II. 9. Gdy tedy wnijdzi^sz do ziemi,

któr dawa Pan. Bóg twój. tobie, nieucz

si czyni wedug obrzydliwoci tycli

narodów.

duje. któryby przewodzi syna swego.

albo córk swoje przez ogie: take wie-

szczek, ' gularz. i wróek, i czarownik.
'^ 3 Moj. 20.27. Izaj. 8.19.

11. I czarnoksinik, i ten. który

ma " spraw z duchy ^ymi. i prakty-

karz, i wywiadujcy si czego od umar-
Jycjj

"
" =-3 Moj. 20,27. lSam.28,9.11.

12. Albowiem jest obrzydliwoci Pa-

nu kady, któryby to czyni: bo dla tych

obi*zydliwoci Pan. Bóg twój. wyrzuca
te narody przed tob.

13. Doskonaym bdziesz przed Pa-
nem, Bogiem twoim.

14. Albowiem narodowie ci. które ty

opanujesz, wieszczków i gularzy su-
chaj: ale tobie nie dopuszcza tego Pan.
Bóg twój.

15. Proroka "z porodku ciebie, z bra-

ci twej. jakom ja jest. wzbudzi tobie Pan.
Bóg twój ; onego sucha bdziecie ;

''Jan. 1.46' Dzie.3,22. r.7.37.

16. Wedug tego wszystiego. jako
da od Pana. Boga twego, na górze

Horeb. w dzie zgi'omadzenia. mówic:
Niech wicej nie sucham gosu " Pana.
Boga mego . i na ogie ten wielki niech
nie patrz wicej, bym nie umar.

'2iroj.20.19. yd.12.19.

17. Przeto rzek Pan do mnie: Do-
brze mówili, co mówili.

ni. 18. Proroka im wzbudz z porod-
ku braci ich. jako ty jest, iwo sowa
moje w usta jego. i "opowiada im bdzie
wszystko, cokolwiek mu rozka. "Jan.4.25.

19. I stanie si, e ktobykolwiek nie

by posuszny sowom moim. które on

193

hardzie pocz, mówic sowo w imieniu

mojem. któregom mu mówi nie rozka-

za i któryby mówi w imi bogów ob-
cych, niech umrze prorok takowy.

*

5

Moj. 13. 5. Jer. 14. 15.

21. A jeliby rzek w sercu swem:
Jako rozeznamy to sowo, którego nie

mówi Pan ?

IV. 22. Jeliby co mówi on prorok
w imi Paskie, a nie staoby si to, ani

wypenio, ono to jest sowo . którego

nie mówi Pan: z hardoci to mówi
prorok on, nie bóje si go.

RODZLA. XIX.
I. Miasta do ucieczki 1—3. II. Dla jakiego mobój-

stwa odczy 4—13. JH. Granic nie przenosi 14.

10. Xiech sie miedzy wami nie Znai- ^^'- Jednego'swiadka nie przyjmowa 15. Y. a faszy-
wego kara przykazuje 16—21.

(jrdy wytraci Pan. Bóg twój. narody,

których ziemi Pan. Bóg twój. dawa to-

bie, a posidziesz j. i mieszka bdziesz
w miastach ich. i w domach ich :

2. Trzy miasta odczysz sobie w po-

ród ziemi twojej, któr Pan. Bóg twój

dawa tobie w osiado
;

3. Wyprostujesz sobie drog, i rozdzie-

lisz na trzy czci granice ziemi twojej,

któr w dziedzictwo poda Pan. Bóg twój.

eby tam ucieka kady mobójca.
n. 4. A to bdzie prawo mobójcy,

który tam uciecze. aby yw zosta, gdy-
by zabi bliniego swego z nieobaczenia,

a niemiaby go przedtem w nienawici
;

5. Jako gdyby kto szed z blinim
swym do lasu drwa rba, a zaniósby
si rk sw z siekier, aby uci teewo.
a spadaby siekiera z toporzyska, i tra-

fiaby bliniego jego. eby umar, ten

uciecze do jednego z tych miast, aby yw
zosta ;

6. By sn nie goni powinny zabite-

go mobójc onego. gdyby si rozpaKo
serce jego, a dogoniwszy go na dalekiej

di'odze. nie zabi go. choby nie by wi-

nien mierci, poniewa go nie mia w nie-

nawici przedtem.

7. Przeto ja przykazuj tobie, mó-
wic : Trzy miasta odczysz sobie :

8. A gdy rozszerzy Pan. Bóg twój,

gi'anice twoje, jako przysig ojcom two-

im, i da wszystk ziemi. " któr zalu-
bi da ojcom^twoim: ^i^oj.28,13. 5Moj.12.20.

9. Jelie bdziesz strzerf wszystkich
mówi bdzie w imi moje. Ja tego szu- 1 tych przykaza, i czyni je. które ja dzi

I

kac bede na nim rozkazuj toljie. eby miowa Pana,
20. Wszake prorok ,

" któryby sobie
i
Boga twego, i chodzi drogami jego po

P "
' 13
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wszystkii' diii, ivdy i>rzydasz soliie jeszcze

trzy ' miasta do oiiyeli trzccli miast.

Joz.20,8.

10. Ahy nil' liyla wylewana krew nie-

winna w porodku ziemi twojej, któr
Pan, Bóg twój, dawa tobie w dziedzic-

two, aby nie zostaa na tobie ki-ew.

11. Ale jeliby kto majc w nienawi-

ci * bliniego swego, a zasadziwszy si
na, powsta-by przeciw jemu, i uderzy-
by go miertelnie, aby umar a uciek
do jednego z tych miast: *imoj.9,g.

2Moj.21,l^'-14. 3Moj. 24,17. 4Moj. 35,16.17. 20. 21.

12. Tedy pol starsi miasta onego,

i porw go stamtd, i wydadz go w r-
ce powinnemu zabitego, i umrze.

13. Nie sfolguje mu oko twoje; ale

odejmiesz krew niewinn z Izraela, aby
si dobrze dziao.

III. 14. Nie bdziesz przenosi granicy

bliniego * twego , któr zaoyli przod-

kowie w dziedzictwie twojem. które osi-
dziesz w ziemi, któr Pan, Bóg twój, da-

wa tobie w osiado. *Pizyp.22,28.

TV. 15. Nie powstanie wiadek * jeden

przeciwko czowiekowi w jakiejkolwiek

nieprawoci, albo w jakimkolwiek grze-

chu ze wszystkich grzechów, któremiby
kto zgrzeszy; w j uiech dwóch wiad-
ków, albo w uciech trzech wiadków
stanie kade sowo.

*4Moj.35.30. 5Moj.l7,G. Mai;.18.16.

{- Jan.8,17. 2Kor.l3,l. yd. 10,28.

Y. 16. Jeliby powsta wiadek kam-
liwy przeciw komu. wiadczc przeciw

niemu, e odstpi od Boga:

17. Tedy stan oni dwaj mowie,
którzy maj spór, przed Panem, przed

kapany, i przed sdziami, którzy bd
na ten czas.

18. I bd si pilnie wywiadowali s-
dziowie; a obaczli. e wiadek on jest

wiadkiem faszywym, kamstwo powia-

dajc na brata swego,

19. Uczycie mu, jako on * myli
uczyni bratu swemu ; i odejmiesz ze
z porodku siebie; *Pizyp.i9,9.

20. Aby drudzy usyszawszy to, ulkli

si, i nie dopuszczali si wicej takowej

zoci czyni w poród ciebie.

21. A nie sfolguje oko twoje; gardo
za gardo, * oko za oko. zb za zb, rka
za rk, noga za nog bdzie.

*2Moj.21.23.24.''3Moj.24.20. Mat.5,38.

KOZDZIA XX.
I. W.spoiiioonio Hoe 1. 2. II. Napominanie kapa-

skie 3. 1. III. I hotmaskie do wojska .'j—9. IV. Pra-
wo dobywania miast 10—18 V. I których drzew czasu
wojny nic wycina 19. 20.

Irdy si ruszysz na wojn przeciw nie-

przyjacioom twoim . a oljaczysz konie,

i wozy, i lud wikszy nad ci. nie bój si
ich ; 1)0 Pan, ]5óg twój, z tob jest. któ-

ry ci wywiód z ziemi p]gipskiej.

2. A gdy si przyblia bdziecie ku
potykaniu, wystpi kapan, i przemówi
do ludu.

II. 3. A rzecze do nich: Suchaj Izra-

elu, wy dzi staczacie ]jitw z nieprzyja-

cioy waszymi; niechaje nie sabieje

serce wasze, nie bójcie si i nie trwócie
sob, ani si ich lkajcie;

4. Albowiem Pan, Bóg wasz, idzie

z wami, aby walczy za was z nieprzyja-

cioy waszymi, a iby was wybawi.
III. 5. Take mówi bd hetmani do

ludu, irzek:Jeli kto jest, co zbudowa
dom nowy, a w nim nie pocz mieszka,
niech idzie, a wróci si do domu swego,

by sn nie zgin w bitwie, a kto inny

poczby w nim mieszka.
6. Albo jeli * kto jest, co nasadzi

winnic, a nie uywa owocu f z niej,

niech idzie, a wróci si do domu swego,

bv sn nie zgina w bitwie . a kto inny

uywaby z niej.
' *5Moj.28,3o. i-3Moj.i9.23.

7. Albo jeli kto jest. co ma polubio-
'

n on, * a jeszcze jej nie poj, niech

idzie, a wróci si do domu swego, by
sua nie zgin w bitwie, a kto inny nie

poj jej.

' '

-5Moj.24,5.

8. Nadto hetmani mówi bd do lu-

du, i rzek: Jeli kto * jest bojaliwy,

a lkliwego serca, niech idzie, a wróci si
do domu swego, aby nie psowa serca

braci swej; jako jest zepsowane serce

jego.
Sdz.7,3.

9. A gdy przesta.n hetmani mówi do

ludu. tedy postawi rotmistrze wojsk

przed ludem.

lY. 10. Gdy przycigniesz do jakiego

miasta, aby go dobywa, poczstujesz je

pokojem.

11. A jelie pokój ofiarowany przyj-

mie, i otworzy bramy, tedy wszystek

lud zn^rleziony w niem bdzie hodowa
i suy.

12. xAle jeli nie uczyni pokoju z tob,

lecz podniesie przeciw tobie wojn, obl-

esz je.

ii
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13. A gdy je da Pan, Bóg twój, w r-
k twoje, tedy zabijesz w niem kadego
mczyzn ostrzem miecza.

14. Tylko niewiasty, i dziatki, i byda,

f i wszystko, co bdzie w miecie, wszys-

tek lup jego obrócisz sobie w korzy, i

bdziesz jad upy nieprzyjació twoich,
I które da Pan, Bóg twój, tobie.

15. Tak uczynisz wszystkim mia-

stom, daleko odlegym od ciebie, które

nie s z miast tych narodów.

16. Ale z miast * narodów tych, któ-

re Pan, Bóg twój, podawa tol)ie w dzie-

dzictwo, adnej duszy ywi nie bdziesz.
*4Moj.33,52. 5Moj.7,1.2.

17. Lecz do szcztu wytracisz je, He-
tejczyka, Amorejczyka, Chananejczyka,

i Ferezejczyka, Hewejczyka, i Jebuzej-

€zyka, jakoó rozkaza Pan, Bóg twój
;

18. Przeto eby nie uczyli was czyni
"wedug wszystkich obrzydliwoci swoich,

które czynili bogom swym, i zgrzeszyli-

"bycie przeciw Panu, Bogu waszemu.
V. 19. Gdy oblesz jakie miasto, a

przez wiele dni dobywa go bdziesz, aby
je wzi, nie psuj drzewa jego, wyci-

najc je siekier, bo z niego je b-
dziesz; przeto go nie wycinaj, (bo aza
fi ludmi drzewa polne ?) aby ich uy-
wa do oblenia.

20. Tylko drzewa, które obaczysz, e
owocu nierodz, te psowa bdziesz i wy-
cina ; i budowa bdziesz baszty prze-

ciwko onemu miastu, które z tob walczy,

póki go nie opanujesz.

KO^DZIA XXI.
I. Co czyni z zabitym potajemnie 1—9. II. Z bia go-

j

w na wojnie pojman 10—14. III. Z pierworodnym 15—17.
I

IV. Z upornym synem" 18—21. V. I z obwieszonym 22. 23.

I

Jeliby znaleziony by zabity w ziemi,

I któr Pan, Bóg twój, dawa tobie, abyj
I

posiad, lecy na polu, a nie wiedziano-
by, kto go zabi :

2. Tedy wynijd starsi twoi, i sdzio-
wie twoi, i rozmierz ziemi a do miast,
które s w okoo onego zabitego.

3. A któreby miasto blisze byo one-

I

go zabitego, tedy wezm starsi miasta
i onego jaowic z stada, któr jeszcze nie
robiono, a która nie cigna w jarzmie

;

4. I zawiod starsi tego miasta one
jaowic w dolin kamienist, gdzie ni-

gdy nie orano, ani siano, i utn tam szyj
' jaowicy w onej dolinie,

i 5. Zatem przyjd kapani, synowie Le-
wiego: bo je obra Pan, Bóg twój, aby

mu suyli, i eby bogosawili w imie-

niu Paskiem , a wedug * uznania ich

koczy si ma kady spór, i kada rana.
*5Moj.l7,8.9.

6. Take wszyscy starsi miasta onego,

które jest najblisze zabitego, umyj r-
ce swoje nad jaowic cit w dolinie

;

7. 1 owiadcz si, mówic: Kce nasze

nie wilay tej krwi, ani oczy nasze na

to patrzay.

8. Oczy lud twój Izraelski, który od-

kupi, Panie, a nie poczytaj krwi niewin-

nej w porodku ludu twego Izraelskiego.

Tedy oczyszczeni bd od onej krwi,

9. A ty odejmiesz krew niewinn
z porodku siebie, gdy uczynisz, co pra-

wego jest przed oczyma Paskiemi.
II. 10. Gdy te wynijdziesz na wojn

przeciw nieprzyjacioom twoim, a poda
je Pan, Bóg twój, w rce twoje, i nabie-

rzesz z nich winiów
;

11. A obaczysz midzy winiami nie-

wiast nadobn, której rozmiowawszy
si, wziby j sobie za on :

12. Tedyj wprowadzisz do domu swe-

go; i ogoli gow swoje, i obrzee pa-

znogcie swoje;

13. A zoywszy z siebie szat, w któ-

rej jest pojmana, zostanie w domu twym,
a paka bdzie ojca swego, i matki

swojej przez cay miesic: a potem wnij-

dziesz do niej, i bdziesz mem jej, a

ona bdzie tobie za on.
14. A jeliby si potem nie podobaa,

tedyj wolno pucisz, a adn miar nie

sprzedasz jej za pienidze, ani ni kup-

czy bdziesz, poniewae j zely.

III. 15. Gdyby te kto mia dwie ony,
jedne mi, a drug omierz, i naro-

dziyby mu synów, mia i omierza, a

byby syn pierworodny omierzej
;

16. Tedy gdy stanowi bdzie za dzie-

dzice syny swoje, dóbr swoich : nie b-
dzie móg da pierworodztwa synowi

miej przed synem pierworodnym onej

omierzej
;

17. Ale pierworodztwo synowi omier-

zej przyzna, dawszy mu * dwojak cz
wszystkiego, co ma; poniewa on jest po-

cztkiem f siy jego, jego jest prawo
pierworodztwa. ^ ^ Kron.5,1.

1

1 moj 49,3.

IV. 18. Jeliby kto mia syna swawol-

nego, i krnbrnego, któryby nie sucha
gosu ojca swego, i gosu matki swojej,

a bdc strofowany, nie usuchaby ich :

19. Tedy go wezm ojciec jego i ma^
13*
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tka jogo, i przywiod go do starszych

miasta swego, i do l.iraiiiy sdowej miej-

sca onego,

20. T rzek, do starszych miasta one-

go: Ten nasz syn jest swawolny i krn-
brny, nieposuszny gosu naszemu, ar-
ok jest i pijanica;

21. Tedy ukamionuj go wszyscy lu-

dzie miasta onego, i umrze; a tak odej-

miesz ze z porodku siebie, co gdy wszys-
tek Izrael usyszy, ba si bd.

V. 22. A gdyby kto popeni grzech

godny mierci, abyby skazany na mier,
a obwiesiby go na drzewie,

23. Nie zostanie przez noc trup jego
na drzewie, ale koniecznie pochowasz go
tego dnia; bo przeklestwem "^ Boem jest

ten, co wisi. Przeto nie bdziesz pluga-

wi ziemi twojej, któr Pan, Bóg twój,

dawa tobie w dziedzictwo. * Gai.3,13.

KODZIA XXII.
I. Rzeczy bliniego ochrania 1—4. II. Szat inszej pci

nie obtoczy 5. III. O gniazdach ptaszych 6. 7. IV. blan-
ki u dachu uczyni 8. V. O sianiu 9. VI. oraniu 10.

VII. Szatach i bramach 11. 12. Vin. Co czyni z osa-
wion niewinn 13—19. IX. albo i z winn 20. 21. X. Ka-
ranie cudzoóstwa 22. XI. Zgwacenie zrkowanej 23—27.

Xn. albo dziewki wolnej 28—30.

d eKby ujrza wou * brata twego, al-

bo owc jego obkan, nie mijaje ich,

ale je koniecznie odprowad do brata

twego. *2Moj.23,4.

2. Chociby nie. by blisko brat twój,

aniby go zna, przecie zapdzisz je do

domu swego, i bdzie przy tobie, aby
tego szuka brat twój, i wrócisz mu je.

3. To uczynisz osowi jego ; to te
uczynisz szacie jego; to te uczynisz

wszelakiej rzeczy zgubionej brata twe-

go, któraby mu zgina, jeliby j zna-

laz, nie mijaje jej.

4. Jeliby ujrza osa brata twego, al-

bo wou jego, e upad na drodze, nie mi-
jaje ich, ale go zaraz z nim podnie.

II. 5. Mech niebierze niewiasta na si
szat mskich, ani niech si nie obóczy
mz w szat niewieci ; albowiem jest

obrzydliwoci Panu, Bogu twemu, ktoby

to czyni.

III. 6. Gdyby trafi gniazdo ptasz
przed sob w drodze, na jakiemkolwiek

drzewie, albo na ziemi, a w niem ptasz-
ta albo jajka, a matkaby siedziaa na pta-

sztach albo na jajkach, nie bierze ma-
cierzy z dziemi;

7. Ale wolno puciwszy matk, dzieci

wemiesz sobie, aby si doltrze dziao,
i eby przeduy (Ini twoich.

IV. S. (j(ly t zbudujesz dom nowy,
tedy uczynisz blanki po kraju dachu twe-
go, aby ni(^ przywiód krwi na dom twój,

gdyby kto spad z niego.

V. 9. Nie posiewaj winnicy twojej,

rónm * nasieniem, by sn nie splu-

gawi poytku nasienia, które sia, i uro-

dzaju winnicy. *3Moj.i9,i9.

VL 10. Nie bdziesz ora^ woem i osem
pospou.

VII. 11. Nie obleczesz szaty utkanj
z weny i ze lnu pospou.

12. Poczynisz sobie sznurki * na czte-

rech rogach szaty twojej, któr si odzie-

wa bdziesz. *4Moj.i5,38. Mat.23,5.

VIII. 13. Gdyby kto poj on, a
wszedszy do niej, miaby j w niena-

wici
;

14. A daby przyczyn, aby mówiono
o niej, i wprowadziby na ni z saw,
mówic: Pojem t on, a wszedszy
do mej, nie znalazem jej pann:

15. Tedy wemie ojciec dzieweczki,

i matka jej, i przyuios znaki paniestwa,
dzieweczki onej do starszych miasta one-

go do bramy;
16. I rzecze ojciec onej dzieweczki do

starszych: Córk swoje daem mowi
temu za on ; a on j ma w nienawici ;

17. A oto sam da przyczyn, aby mó-
wiono o niej, powiadajc: Nie znalazem
przy córce twojej paniestwa : ale oto

s znaki paniestwa córki mojej. Tedy
rozwin ono przecierado przed starszy-

mi miasta onego.

18. A wziwszy starsi miasta onego

ma, skar go.

19. I wezm z niego win sto srebrni-

ków, które oddadz ojcu onej dziewecz-

ki, przeto, e puci z saw o pannie

Izraelskiej, i bdzie j mia za on, i

nie bdzie jej móg-opuci po wszystkie

dni swoje.

IX. 20. Ale byoliby prawdziwe to ob-

winienie jej, a nie znalazyby si znaki

paniestwa przy onej dzieweczce :

21. Tedy wywiod on dzieweczk

przed drzwi domu ojca jej, i ukamionuj

j ludzie miasta onego, i umrze: bo uczy-

nia ha^b w Izraelu, popeniwszy nie-

rzd w domu ojca swego ; tak odejmiesz

ze z poród siebie.

X. 22. Jeliby kto znalezion by, ob-

cujcy * z niewiast, majc ma, tedy
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niech umr oboje. m. który obcowai

z cudz on. i ona niewiasta ; tak odej-

miesz ze z Izraela.
*3Moj.2o,io.

XL 23. Byaliby dzieweczka panna po-

f lubiona mowi, a trafiby j kto w mie-

cie, i obcowaby z ni ;

24. Tedy wywiódszy ono oboje przed

bram miasta, ukamionujecie je, i umr;
dzieweczk przeto, i nie woaa w mie-

cie, a ma przeto, i zely on bli-

niego swego: tak odejmiesz z^e z po-

rodku siebie.

25. A jeliby na polu trafim dzie-

weczk polubion a porwawszyj. zgwa-
ciby j, tedy umrze m, który obcowa
z ni. sam tylko.

26. Ale dzieweczce nic nie uczynisz
;

dzieweczka nie jest winna mierci; bo

I

jako gdyby kto powstawszy przeciwko

bliniemu swemu, zamordowa go, taka

to sprawa.

27. Poniewa j na polu trafi, a gdy
woaa dzieweczka polubiona, nie by,
ktoby j ratowa.

Xil. 28. Gdyby te kto, trafiwszy dzie-

weczk pann, która nie jest zam zmó-
wion, porwa j, i leaby z ni. a za-

stanoby je :

29. Tedy da on m, który obcowa
z ni, ojcu dzieweczki pidziesit srebr-

ników, i bdzie mu za on, przeto e*j
zely, ani jej bdzie móg opuci po
wszystkie dni swoje. -2Moj.22,i6.

30. Nie pojmie nikt ony ojca swego,
i nie odki-yje podoka ojca swego.

ROZDZIA XXin.
I. Kogo do zgromadzenia Paskiego nie przypuszcza

I7-8. n. czystoci przesti'zegac 9—14. m. zbiegego
I niewolnika nie wydawa 15. 16. YV. Nierzdnicy nie
cierpie 17. 18. Y. nie lichwie 19. 20. YI. "luby pe-
ni 21—23. YII. i jako sie w winnicy 24. Ym. w zbo-
u bliniego zachowywa, przykazuje 25.

,

JN ie wnijdzie wypuky, ani trzebieniec
I do zgromadzenia Paskiego.

2. Ani wnijdzie niepoczciwegooa syn
do zgi'omadzenia Paskiego, i dziesite
pokolenie jego nie wnijdzie do zgroma-
dzenia Paskiego.

3. Nie wnijdzie te Ammonita. i Moab-
czyk do zgi-omadzenia Paskiego, ani
dziesite pokolenie ich nie wnijdzie do
zgi-omadzenia Paskiego, a na wieki

;

4. Dla tego . e wam nie zabieeli
z chlebem, ani z wod w drodze, gdycie
szh z Egiptu . a e najli * za zapat
przeciw tobie Balaama, syna Beorowego,

z Pethor Mesopotamii Syryjskiej . aby

ci przeklina.
" " '4Moj.22,5.

5. Acz nie chcia Pan. Bóg twój. wy-
sucha Balaama. ale obróci Pan. Bóg
twój, tobie jego przeklstwo w bogosa-
wiestwo ; bo ci umiowa Pan, Bóg twój.

6. Nie szukaj pokoju ich, ani dobrego

ich. po wszystkie dni twoje na wieki.

7. Nie bdziesz si brzydzi Idumej-

czykiem, bo bratem twoim jest ; nie b-
dziesz si brzydzi Egipczykiem

, bo by
przychodniem w ziemi jego.

8. Synowie, którzy si im zrodz
w trzeciem pokoleniu , wnijd do zgro-

madzenia Paskiego.
II. 9. Gdy si ruszysz z wojskiem na-

przeciwko nieprzyjacioom twoim, strze

si od wszelkiej zej rzeczy.

10. JeHby by midzy wami kto, coby

by nieczystym '^
z przygody nocnej, wy-

nijdzie za obóz, a nie wróci si do niego.
* 3 Moj. 15, 16.

11. A ku wieczorowi omyje si wod,
a po zajciu soca wnijdzie do obozu.

12. Bdziecie te mieli miejsce za obo-

zem, gdzie bdziecie wychodzili na po-

trzeb przyrodzon :

13. I bdziesz mia rydlik midzy na-

czyniem swojem: a gdyby chcia usi
dla potrzeby, wykopiesz nim doek, a

obróciwszy si, zagrzebiesz plugastwo

twoje.

14. Albowiem Pan, Bóg twój. chodzi

w porodku obozu twego, aby ci wy-

rwa, i poda ci nieprzyjacioy twoje;

przeto niech bdzie obóz twój wity,
aby nie widzia przy tobie sprosnoci ja-

kiej, dla którejby si odwróci od ciebie.

III. 15. Nie wydasz sugi panu jego.

któryby- si uciek do ciebie od pana

swego.

16. Z tob bdzie mieszka w porod-
ku ciebie, na miejscu, które sobie obie-

rze wjednem z miast twoich, gdzieby mu
si podobao; nie uczynisz mu gwatu.

IT. 17. Nie bdzie nierzdnica z córek

Izraelskich, ani bdzie nierzdnik z sy-

nów Izraelskich.

18. Nie wno zapaty nierzdnicy, ani

zapaty psa w dom Pana. Boga twego, za

jakikolwiek lub; bo obrzydliwoci u

Pana. Boga twego, jest to oboje.

Y. 19. Nie dasz na lichw * bratu twe-

mu, ani pienidzy, ani ywnoci, ani ja-

kiejkolwiek rzeczy, któr dawaj na li-

chw.
' " "'

^2 Moj. 22,25. uk.6,34. Keh.5,3.



198 DEUTERONOMIUM 23. 24.

20. Ciulzoziomoowi na lichw dawa
moesz; alo liralii twcimi na lichw(;, nie

dasz, abyó bogosawi' Pan, Bóg twój,

w kadej sprawie, do której cigniesz
re^'ke twoje w ziemi, do której wnijdziesz,

aby j posiad.

Vi. 21. Jeliby * lubowa lub Panu,
Bogu twemu, nie omieszkiwaje odda-

wa go ; bo koniecznie upomni si go
Pan, Bóg twój, od ciebie, a bdzie na
tobie grzech. *4Moj.3o,2.

22. Ajeli nie bdziesz lubowa, nie

bdzie na tobie grzechu.

23. To co wynijdzie z ust twoich, wy-
penisz, i uczynisz, jako lubowa Panu,
I3ogu twemu, dobrowolnie, co wymówi
usty twemi.

VIL 24. Gdy wnijdziesz do winnicy
bliniego twego, jedz jagody, ileó si
podoba, a do sytoci; ale do naczynia

twego nie bierz.

VIII. 25. Take gdy wnijdziesz midzy
zboe * bliniego twego, tedy narwiesz

kosów rk tw; ale sierpa nie zapusz-

czaj w zboe bliniego twego. ^ Mat.12,1.

EODZIA XXIV.
I. Rozwodu dozwolenie 1—4. U. Nowym maonkom

pofolgowanie 5. m. Zastawj' jakie bra 6. IV. Te, co
kradn ludzi , zabija 7. V- Trdu si strzedz 8. 9.

VI. Jako zastawy bra 10—15. VII. Dobrego miasto
zego nie kara IG. VIII. Powinno przeciw wdowom,
sierotom i przychodniom wypisuje 17—22.

irdyby poj kto -on, a staby si jej

maonkiem, a przydaoby si , eby nie

znalaza aski w oczach jego, przeto, e
znalaz przy niej co spronego, tedy jej

napisze list * rozwodny i da w rk jej,

a puci j z domu swego.
*Mat.5,31. r.19,7. Mark.10,7.

2. A gdyby wysza z domu jego, a od-

szedszy szaby za drugiego ma;
3. A majc j w nienawici on m

drugi, napisaby jej list rozwodny, i da-
by w rk jej i puciby j z domu swe-

go; albo jeliby te umar onm drugi,

który j by poj sobie za on:
4. Nie bdzie mógm jej pierwszy,

który j by opuci, znowu jej pojc,
aby mu bya on, gdy jest splugawio-

na ; albowiem obrzydliwoci to jest przed

obliczem Paskiem. Przeto nie dopusz-

czaj grzeszy ziemi, któr Pan, Bóg
twój, dawa tobie w dziedzictwo.

II. 5. Gdyby si kto wieo * oeni, nie

wynijdzie na wojn, anina woona b-
dzie jaka praca ; wolen bdzie w domu

swym prz(V. cay rok, weselc si z on
swoj, któr poj. ''5Muj.2o,7.

III. (). Nikt nie wemie w zastawie

zwierzchniego i spodniego kamienia
myskiego ; bo takowy jakoby dusz bra
w zastawie.

IV. 7. Jeliljy kto by znalezion, coby
ukrad * czowieka z braci swój , synów
Izraelskich, a handlowaby nim, i sprze-

da go, tedy umrze on zodzij, i odej-

miesz ze z porodku sie])ie. *2Moj.2i,i6.

V. 8. Strze si zarazy trdu, a prze-

strzegaj pilnie, eby czyni wszystko,

czego was naucz kapani Lewitowie; ja-

kom im rozkaza, przestrzega * tego, i

czyni to bdziecie. * 3 moj. 13,2.18.

9. Pamitaj co uczyni Pan, Bóg twój,

Maryi * w drodze, gdycie wyszli z Egip-
tu.

*
* 4 Moj. 12,10.

VI. 10. Gdy poyczysz czego blinie-

mu twemu, nie wchode do domu jego,

aby wzi co w zastawie od niego.

11. Ale na dworze zostaniesz, a czo-
wiek, któremu poyczy, wyniesie do

ciebie zastaw przed dom.
12. A jeliby on czowiek by ubogi,

nie ukadziesz * si z zastawem jego.
* 2 Moj. 22,26.

13. Bez omieszkania wrócisz mu on.

zastaw, gdy soce zajdzie, eby lea
na odzieniu swem, i bogosawi ci ; a b-
dzie to sprawiedliwoci przed Panem,
Bogiem twoim.

14. Nie uczynisz krzywdy najemniko-

wi ubogiemu, i potrzebnemu z braci two-

jej, albo z cudzoziemców twoich, którzy

s w ziemi twej, w bramach twoich.

15. Tego dnia * dasz mu zapat je-

go przed zajciem soca , albowiem

ubogi jest, a z tego ywi dusz swoje
;

eby nie woa f przeciwko tobie do Pa-

na, a zostaby na tobie grzech.
* 3 Moj. 19, 13. t Jak. 5,4.

VII. 16. Nie umr ojcowie za * syny,

a synowie nie umr za ojce; kady za

grzech swój umrze.
*2Król.l4,6. 2Kron.25,4. Jer.31,30. Ezech.18,20.

VIII. 17. Nie * wywrócisz sdu przy-

chodniowi, ani sierocie, ani wemiesz
w zastawie szaty wdowy

;

*

2

Moj.22,21.22. Przyp.22j22. Izaj.1,23. Jer.5,28. r.22,9.

Ezech.22,29. Zach.7,10.

18. Ale pamitaj,e niewolnikiem by
w Egipcie, a i ci wybawi Pan, Bóg
twój, stamtd; dla tego ja przykazuj

tobie, aby to czyni. fl

19. Gdyby zboe * twoje na l*oL'

twojej, a zapamitaby snopa na polu.

i
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:iie wracaj si, aby go wzi; przycho-

dniowi, sierocie, i wdowie to bdzie, abyc

bogosawi Pan, Bóg twój, w kadej
sprawie rk twoich. *3Moj.i9,9. r.23,22.

20. Gdy bdziesz obiera oliwki twoje,

nie ogldaje si na kad gazk za

sob; przychodniowi, sierocie, i wdowie

to bdzie.

21. Gdy bdziesz obiera winnic two-

je, nie zbieraje gron pozostaych za to-

b; przychodniowi, sierocie, i wdowie to

bdzie.

22. A pamitaj, ie by niewolnikiem

w ziemi Egipskiej
;
przeto ja tobie przy-

kazuj, aby to czyni.

KODZIA XXV.
I. Tego, co zashiyl biczowanie , pod liczb biczowa

1—3. II. Robicego ywi 4. III. Powinowatemu po-
tomka wzbudzi 5— 10. IV. Niewstydliwej rk uci
11—13. V. Wagi i miary sprawiedliwe mie 14— 16.

VI. A pamitk Amalekow wygadzi kae 17—19.

J eliby si spór wszcz midzy strona-

mi, a przyszliby do sdu, aby je sdzono ;

tedy usprawiedliwi sprawiedliwego, a

niezbonego osdz za niezbonego.

2. A jeli godzien bdzie bicia niepo-

bony, tedy kae go pooy sdzia, i ka-

e go bi przed sob wedug miary nie-

prawoci jego, pod liczb.

3. Czterdzieci * kro uderzy go ; wi-
cej nie przyda, by snaó, jeliby mu nad
to zadano wicej plag, nie znikczemnia
brat twój przed oczyma twemi. * ^ Kor.11,24.

II. 4. Nie zawiesz * gby woowi
móccemu. * ^ Koi:d,\). 1 Tyra.5,lS.

III. 5. Gdyby mieszkali bracia pospo-

u, a zszedby jeden * z nich, nie majc
syna, nie pójdzie ona onego zmarego
za ma obcego ; brat jego wnijdzie do

niej, a pojmie j sobie za on, a pra-

wem powinowactwa przyczy j sobie.
* Mat.22,24. Mark. 12. 19. uk. 20.28.

6. A pierworodny syn, któregol)y po-

rodzia, nazwany bdzie imieniem brata

jego zmarego, aby nie byo wygadzone
imi jego z Izraela.

7. A jeliby nie chcia on m poj
bratowej swojej, tedy pójdzie bratowa
jego do bramy przed starsze, i rzecze:

Nie chce brat ma * mego wzbudzi
bratu swemu imienia w Izraelu, i nie

chce mi prawem powinowactwa sobie

przyczy. *Rut.4.i.3.

8. Tedy go przyzowi starsi miasta
onego, i bd mówi z nim ; a stanwszy,
jeli rzecze : Nie chc jej poj.

9. Przystpi bratowa jego do niego

przed oczyma starszych, a zuje trzewik

jego z nogi jego, i piunie na twarz jego,

a odpowiadajc rzecze: Tak si stanie

mowi, któryby nie budowa domu brata

swego.

10. I nazywa bd imi jego w Izra-

ela : Dom wyzutego.

IV. 11. Gdyby si powadzili z sob
dwaj jacy mowie, a przybieaaby o-
na jednego, aby wyrwaa ma swego
z rki onego, co go bije, a cignwszy
rk sw, uchwyciaby go za ono jego,

12. Utniesz jej rk, i nie zlituje si
nad ni oko twoje.

13. Nie bdziesz mia w worku twoim
rónych gwichtów, wikszego i mniej-

szego.

V. 14. Nie bdziesz te mia w domu
twoim dwojakiego korca, wikszego i

mniejszego,

15. Wag suszn i sprawiedliw mie
bdziesz ; take korzec suszny i sprawie-

dliwy mie bdziesz, aby si przeduyy
dni twoje na ziemi, któr Pan, Bóg twój,

dawa tobie.

16. Albowiem obrzydliwoci ^ jest

Panu, Bogu twemu, kady, który to czyni,

wszelki czynicy nieprawo. ''Pi-zyp-na.

YL 17. Pomnij na to, co uczyni
Amalek w drodze, ^ kiedycie szli z Egip-

tu;
"^

-2MOJ.17.8.

18. Jako zabiea drog, a pobi
ostatnie wojska twego, wszystkie mde,
idce za tob, gdy ty by utrudzony

i spracowany, a nie ba si Boga.

19. Przeto, gdy da odpoczynienie

Pan. Bóg twój, od wszystkich nieprzy-

jació twoich w okoo, w ziemi, któr Pan,

Bóg twój dawa tobie w dziedzictwo, aby
j posiad, wygadzisz pamitk Amale-
kow pod niebem. Nie zapominaje tego.

ROZDZIA XXVI.
I. Pierwociny kapanowi 1—11. U. I dziesiciny sie-

rotom, wdowom i przychodniom 12

—

lo. JH. A posusze-
stwo Bogu oddawa kae 16—19.

(jrdy wnijdziesz do ziemi, któr Pan, Bóg
twój, dawa tobie w dziedzictwo, a osi-

dziesz j, i mieszka w niej bdziesz :

2. Tedy wemiesz * pierwociny ze

wszystkich owoców ziemi, które ofia-

rowa bdziesz z ziemi twojej ,
któr

Pan, Bóg twój. dawa tobie, i woysz je

w kosz, a pójdziesz na miejsce , któreby

obra Pan, Bóg twój, aby tam mieszkao
imi ieffo

*2Moj.23,i9. r.34,25. 3Moj.2,i4. r.23,10.
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3. A przyszedszy do kapana, który

na ten czas ])(jdzie, rz(»('zesz do niego:

Wyznawani dzi Panu, iJogu twemu, eni
wszeii do ziemi, o któr przysig Pan
ojcom naszym, e j nam da mia.

4. Tedy wziwszy kapan kosz z rki
twojej, postawi go przed otarzem Pana,

Boga twego.

5. Tame odpowiesz, i rzeczesz przed

obliczeni Pana, Boga twego: Ojciec mój
by ubogi Syryjczyk, * i zstpi do Egiptu

a pielgrzymowa tam w^ maluczkim po-

czcie, i sta si tamw naród wielki, mony,
i obfity. -2Moj.30,31.

(). A gdy si z nami le o])cliodzili

Egipczanie, trapic nas, i kadc na nas

niewol cik,
7. Tedymy woali do Pana, Boga oj-

ców naszych, i * wysucha Pan gos
nasz, a wejrza na utrapienie nasze , i na

prac nasze, i na ucisk nasz: *

2

moj.2,23.24.

8. I wywiód nas Pan z Egiptu rk
mon, i ramieniem wycignionem , i

w strachu wielkim, i w znakach, i w cu-

dach :

9. I przyprowadzi nas na to miejsce,

a poda nam t ziemi, ziemi opywaj-
c mlekiem i miodem.

10. A teraz oto przyniosem pierwo-

ciny z owoców ziemi, któr mi da,

o Panie! i zostawisz ono przed Panem,
Bogiem twoim, i pokonisz si przed

Panem, Bogiem twoim
;

11. I bdziesz si weseli ze wszyst-

kich dóbr, któreó da Pan, Bóg twój,

i domowi twemu, ty i Lewita, i przycho-

dzie, który jest w porodku ciebie.

II. 12. A gdy z pena oddasz * dziesi-

cin wszystkich dziesicin urodzajów two-
ich roku trzeciego, który jest rokiem dzie-

sicin, a dasz Lewicie, f przychodniowi,

sierocie, i wdowie, i bd jedli w bra-

mach twoich, i najedz si:
*r.l4,28. i4Moj. 18,24.

13. Tedy rzeczesz przed obliczem Pa-

na, Boga twego : Wyniosem co jest po-

wicone z domu swego, i daem te
z tego Lewicie, i przychodniowi, sierocie

i wdowie, wedug wszelkiego * przykaza-

nia twego, które mi przykaza; nie prze-

stpiem przykazania twego, anim go za-

pomina; -5Moj.l4,27.

14. Nie jadem w smtku moim z nie-

go, anim odj z niego na pospolite uy-
wanie, anim te da z niego na pogrzeb

;

byem posuszny gosowi Pana, Boga

.ji

mcigo ; uczyniem wszystko, co mi przy-

kaza.
15. Spojrzyjci * z mieszkania wite-

go twojego z ni(iba, a ])ogosaw ludowi

twemu Izraelskiemu i ziemi, któr nam
da, jako przysig ojcom naszym, zie-

mi opywajcej mlekiem i miodem.
*Izaj.6.3.1.').

III. 16. Dzi Pan, Bóg twój, rozkazuje

tobie, al^y zachowa t(; ustawy i sdy
;

przestrzegaje tedy, a czy je ze w\szyst-

kiego serca twego, i ze wszystkiej duszy
twojej.

17. Przy Panu si dzi opowiedzia,

abyó by za Boga, i eljy chodzi dro- ^
gami jego, i strzeg ustaw jego, i przy-

kaza jego, i sdów jego, i eby po-

suszny by gosowi jego.

18. Pan si te dzi opowiedzia przy

tobie, aby mu by za * lud osobliwy,

jako mówi do ciebie, i eby strzeg

wszystkich przykaza jego
;

*2Moj.l9,5. .5 Moj. 7, 6. r. 14.2.

19. 1 eby ci wywyszy * nad wszyst-

kie narody, które uczyni w chwale i

w sawie, i w zacnoci , a eby by lu-

dem witym Panu, Bogu twemu, jako

mówi.
"

*5 Moj. 7,6. 5Moj.l4,2.

KODZIA XXVIL ^

I. Zakon na kamiennych supach pisa 1—4. II. I o-
tarz z kamienia nieciosanego budowa za Jordanem kae
.5—10. III. Dwie góry odcza, z których pewne osohy
bogosawi i przeklina miay 11—26.

ledy przykaza Mojesz i starsi Izrael-

scy ludowi, mówic: Strzecie wszelkiego

przykazania,które jawam dzi przykazuj.
2. I stanie si, e którego dnia przej-

dziecie przez Jordan do ziemi, któró Pan.

Bóg twój, dawa, wystawisz sobie kamie-

nie wielkie, i potynkujesz je wapnem
;

3. I napiszesz na nich wszystkie so-
wa zakonu tego, skoro przejdziesz, aby
wszed do bierni, któr Pan, Bóg twój,

dawa tobie, do ziemi opywajcej mle-

kiem i miodem, jako obieca Pan, Bóg
ojców twoich.

4. Gdy tedy przejdziecie przez Jor-

dan, wystawicie te kamienie, o których

ja wam dzi rozkazuj, na górze Hebal,
|

i potynkujesz je wapnem.
II. 5. Tame zbudujesz * otarz Panu,

Bogu twemu, otarz z kamienia; nie b-
dziesz ieh ciosa elazem. *2Moj.20,24.Joz.8,31. i

6. Z kamienia caego zbudujesz otarz

Pana, Boga swego, i ofiarowa bdziesz

na nim caopalenia Panu, Bogu twemu.

7. Take ofiarowa bdziesz ofiary spo-

1
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kojne. i bdziesz tam jad. a bdziesz

si weseli * przed obliczem Pana. Boga
twego; *5Moj.l6.14.

8. I napiszesz na onych kamieniach

^wszystkie sowa zakonu tego znacznie

i janie.

9. I rzek Mojesz i kapani Lewito-

wie do wszystkiego Izraela mówic : Pil-

nuj a suchaj, Izraelu ! dzi stae si
ludem Pana. Boga twego :

10. Przeto bdziesz posusznym go-
sowi Pana. Boga twego, a bdziesz czy-

ni przykazania jego, i ustawy jego. któ-

re ja dzi przykazuj toinie.

III; 11. Tedy przykaza Mojesz lu-

dowi dnia onego. mówic :

12. Ci stan, aby l)ogosawili ludowi

na górze Garyzym. gdy przejdziecie przez

Jordan : Symeon. i Lewi, i Juda. i Isaschar,
' i Józef, i Benjamin.

13. Ci za stan ku przeklinaniu na

górze Hebal: Euben, Gad, i Aser, i Za-

bulon. Dan. i Xeftali.

14. I owiadcz * si Lewitowie. a mó-
wi bd do wszystkich mów Izrael-

skich gosem wyniosym: *Dan.9,ii.

15. Przeklty czowiek, któryby czy-

ni obraz ryty, albo odlewany, obrzydli-

woPask, robot rk rzemielniczych,

chol;>y to postawi na miejscu skrytern ;

tedy odpowie wszystek lud . i rzecze :

i Amen.

I
16. Przeklty, kto lekce way ojca

swego, i matk swoje; i rzecze wszystek
lud Amen.

17. Przeklty-, który przenosi granic
bliniego swego ; a rzecze wszystek lud

Amen.
18. Przeklty, który zwodzi lepego

z drogi, aby bdzi ; i rzecze wszystek
lud Amen.

! 19. Przeklty
, który wywraca spra-

j

wiedUwo przychodniowi ; sierocie , i

I
wdowie ; a rzecze wszystek lud Amen.

20. Przeklty, ktoby obcowa z on
ojca swego, bo odkry podoek ojca swe-
;go; i rzecze wszystek lud Amen.

i| ^
21. Przeklty, któryby obcowa z ja-

''ki^mkolwiek bydlciem; i rzecze wszys-
tek lud Amen.

22. Przeklty, któryby obcowa z sio-

str swoj, córk ojca swego albo cór-
k matki swojej ; i rzecze wszystek lud
Amen.

23. Przeklty, któryby obcowa z wie-
kr swoj; i rzecze wszystek lud Amen.

24. Przeklty. któryl>y zabi tajemnie

bliniego swego ; i rzecze wszystek lud

Amen.
25. Przeklty, któryljy bra dary, aby

zabi czowieka, krew niewinn : i i*zecze

wszystek lud Amen.
26. Przeklty, ktoby nie zosta przy

sowach zakonu tego, aby je czyni; i

rzecze wszystek lud Amen.

ROZDZIA XXYIII.
I. Bogosawiestwa posusznym 1—14. n. A nieposu-

sznym przeklstwa opowiada; to jest Lewit. 26. ale tu
wiele Mojesz przydawa 15—68.

J eli pilnie sucha bdziesz gosu Pana,

Boga twego. * strzegc i czynic wszyst-

kie przykazania jego. które ja dzi przy-

kazuj tobie, tedy ci Pan. Bóg twój,

wywyszy f nad wszystkie narody ziemi.
'^3Moj.26.3.f 5Moj.26.19,

2. I przyjd na ci te wszystkie bo-
gosawiestwa, i trzyma si ciebie b-
d, jeli bdziesz posusznym gosu Pana,

Boga twego.

3. Bogosawiony bdziesz w miecie,

bogosawiony bdziesz i na polu :

4. Bogosawiony owoc ywota twe-

go, i owoc ziemi twojej, i owoc byda
twego, pód rogatego byda twego, i trzo-

dy drobnego Ijyda twego.

5. Bogosawiony kosz twój. i dziea

twoja.

6.' Bogosawiony bdziesz wchodzc,
bogosawiony i wychodzc.

7. Sprawi Pan. e nieprzyjaciele twoi,

którzy powstawaj przeciwko tobie, bd
poraeni przed obliczem twojem; drog
jedn wycign przeciwko tobie, a sie-

dmi dróg ucieka bd przed obliczem

twojem.

8. Przykae Pan bogosawiestwu
swemu, aby z tob byo w szpiarniach

twoich, i we wszystkiem. do czegoby
cignrk twoje, i bdzie bogosawi
w ziemi, któr Pan. Bóg twój dawa tobie.

9. Wystawi " ci Pan sobie za lud

wity, jako przysig, jeli przestrze-

ga bdziesz przykaza Pana. Boga twego,

i bdziesz chodzi drogami jego.
* 2Moj. 19.5. 5Moj. 7.6. r.26,18.

10. I obacz wszystkie narody ziemi,

e imi Paskie wzywane jest nad tob,
a bd si ciebie lka.

11. I sprawi Pan. e bdziesz obfito-

wa w dobrem, w owocu ywota twego,

i w owocu byda twego, i w owocu pola

twego, w ziemi, o któr przysig Pan
ojcom twoim, e j tobie da.
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12. Otworzy Pan * skarb swój wy-
borny, niebiosa, aby wydaway (leszcz

ziemi twojej czasu swego, i pobogosa-
wi wszeli\iej sjjrawie n^k twoici, i ])(»-

(Iziesz poycza wieloni narodom, a sam
nie b(Mlziesz poycza.

'^f) Moj. 11, 11. Jer. 5,34. Ezech.34,2(;.

13. I uczyni cie Pan przedniejszym.

a nie poledniejszym; i bdziesz tylko

wyszy, a nie bdziesz niszy, jeli po-

susznym bdziesz przykazaniom Pana.

Boga twTgo, które ja dzi rozkazuj tobie,

aby icli strzeg, i czyni je.

14. A nie ustpisz od adnego sowa,
które ja wam przykazuj dzisiaj, ani na
prawo ani na lewo, idc za l)ogami cu-

dzymi, aby im suy.
II. 15. Lecz * jeli posuszny nie b-

dziesz gosu Pana, Boga twego, aby
strzeg i czyni wszystkie przykazania

jego i ustawy jego, które ja przykazuj
tobie dzi, tedy przyjd na ci wszystkie

te przeklstwa, i ogarn ci.
*3Moj.26,U. Tren. 2, 17. Dan. 9, 11. 13. Mal.2,2.

16. Przekltym bdziesz w miecie,

przekltym i na polu.

17. Przeklty kosz twój, i dziea twoja.

18. Przeklty owoc ywota twego, i

owoc ziemi tw^ojej, pód rogatego byda
twego, i trzody drobiiego byda twego.

19. Przekltym bdziesz wcliodzc,

przekltym i wychodzc.
20. I pole Pan na ci przeklstwo,

trwog, i zgub we wszystkiem, do cze-

go cigniesz rk twoje, i co czyni b-
dziesz ; a ci wygadzi, i a zaginiesz na-

gle dla zoci spraw twoich, któremi
mi odstpi.

21. Przepuci Pan na ci morowe po-

wietrze, a ci wyniszczy z ziemi, do któ-

rej idziesz, aby j posiad.

22. Uderzy ci * Pan suchotami, i

zimnic, i gorczk, i upaleniem, i mie-

czem, i susz, i rdz, i bd ci doga-

nia, a wyginiesz. *3Moj.26,i6.

23. 1 bdzie niebo twoje, które jest nad
gow twoj, * miedzianem, i ziemia,

która jest pod tob, elazn. *3Moj.26,i9.

24. Da Pan za deszcz ziemi twojej

proch i popió, a ten z nieba pada b-
dzie na ci, a zniszczejesz.

25. Poda ci Pan na upadek przed

nieprzyjacioy twymi; drog jedn wy-
nijdziesz przeciwko nim, a siedmi dróg

bdziesz ucieka przed twarz ich, i b-

dziesz ku wzruszeniu wszystkim króle-

stwom ziemi.

2(). A bd trupy twoje pokarmem
wszelkiemu ptasiwu powietrznemu, i

zwierzowi ziemskiemu, a nie bdzie,
ktoby ich odi)dzi.

27. Zarazi ci Pan wrzodem * Egip-
skim, i niemoc zadnicy, i krostami, i

wierzljem, a nie bdziesz móg by
uleczony. *2Moj.9,9.

28. Zarazi ci Pan szalestwem, i

lepot, i zdrtwiaoci serca.

29. I bdziesz maca o poudniu, jako

maca lepy w ciemnoci ; a nie bdc si
szczciy drogi twoje ; do tego te b-
dziesz uciniony, i szarpany po wszystkie

dni, a nie bdzie, ktoby ci wybawi.
30. on sobie polubisz, a inszym

z ni bdzie spa; dom zbudujesz a mie-
szka w nim nie bdziesz ; winnic nasa-

dzisz, a uywa jej nie bdziesz.

31. Wou twego zabij przed oczyma
twemi, a nie bdziesz go jad; osa twe-

go porw przed twarz twoj, a nie wró-c go ; trzody twoje podane bd nie-

przyjacioom twoim, a nie bdzie, ktoby

ci ratowa.

32. Synowie twoi, córki twoje, naro-

dowi innemu wydane bd, a oczy twoje

patrzc na to ustawa bd dla nich

przez cay dzie, a nie bdzie siy w r-
ce twojej.

33. Owoc ziemi twojej, i wszystk
prac twoje pore naród , którego ty nie

znasz, a nie bdziesz jedno uciniony, i

udrczony po wszystkie dni.

34. I bdziesz jako szalony, widzc to

oczyma twemi, na co patrze musisz.

35. Zarazi ci Pan wrzodem zym na

kolanach i na ystach, tak, e nie b-
dziesz móg by uleczonym, od stopy no-

gi twej i a do wierzchu gowy twojej.

36. Zawiedzie Pan ciebie , i króla

twego, którego postanowisz nad sob, do

narodu, którego nie zna, ty i ojcowie

twoi, gdzie bdzieszsuy bogom obcym,

drewnu i kamieniowi.

37. I bdziesz dziwowiskiem, bani,
i przysowiem u wszystkich narodów, dc

których ci zawiedzie Pan.

38. Nasienia wiele wyniesiesz na pole

a malt) * zbierzesz; bo to pore sza-

racza. *Micli.6,5. Aggie.l.e

39. Winnic nasadzisz i uprawisz, aL

wina nie bdziesz pi ani zbiera ; bo j'

pore robactwo.



5 Mojeszowe 28. 203

40. Oliwnego drzewa dosy mie Ij-

(Iziesz po wszystkich granicach twoich,

ii oliw maza si nie bdziesz; Ijo opa-

daj oliwki twoje.

41. Synów i córek napodzisz, ale nie

.;d twoje; bo pójd w niewol.

42. Wszystkie drzewa twoje, i owoc

ziemi, szaracza pore.

43. Cudzoziemiec, który mieszka w po-

rodku ciebie, uronie nad ci zna-

cznie; ale ty wielce ponionym bdziesz.

44. On bdzie poycza tobie, a ty mu
nie bdziesz poycza, on bdzie prze-

dniejszy, a ty bdziesz poledniejszy.

45. I przyjd na ci wszystkie te prze-

klstwa, i bd ci goniy, i ogarn ci,

a zniszczejesz, poniewae nie by po-

suszny gosowi Pana, Boga twego, ani
chowa przykazania jego, i ustaw jego,

które przykaza.

46. A bd te plagi na tobie i na nasie-

niu twem, za znak i za cud a na wieki.

47. Dla tego, e nie suy Panu, Bo-

I

gil twemu, z uciech, i z weselem * serca,

Imajc wszystkiego dostatek. *5Moj.i6,i5.

48. I bdziesz nieprzyjacioom twoim,

i
które na ci Pan pole, suy w godzie,

! i w pragnieniu, i w nagoci, i w niedo-

statku wszystkiego ; i woy jarzmo e-
|lazne na szyj twoje, a ci wniwecz
' obróci.

49. Przywiedzie Pan na ci naród z da-

leka, od koczyn ziemi, który przyleci

jako orze, naród, którego jzyka nie

zrozumiesz
;

50. Naród srogi, który nie bdzie
mia wzgldu na starego ani si nad
dzieciciem zmiuje

;

51. I pore owoc byda twego, i owoc
ziemi twojej, a ci zniszczy; i nie zo-

stawi zboa, moszczu, ani wieej oliwy,

ani stad woów twoich , ani trzód owiec
twoich, a ci wygubi

;

52. I oble ci we wszystkich bra-
mach twoich, a upadn mury twe wy-
sokie i obronne, w któryche ty ufa po
wszystkiej ziemi twojej ; oble ci we
iwszystkich bramach twoich, po wszyst-
kiej ziemi twojej, któr da Pan, Bóg
jtwój, tobie.

I

53. 1 bdziesz jad pód ywota twego,
iciao synów twoich, i córek twoich,
które da Pan, Bóg twój, w onem
obleniu i cinieniu, którem ci ci-
jnie nieprzyjaciel twój.

i 54. M pieszczotliwy midzy wami.

i w rozkoszy wychowany, bdzie zajrza

bratu swemu, i wasnej onie swej, i osta-

tkowi synów swych, który pozostanie.

55. 1 nie udzieli adnemu z nich z mi-
sa synów swych, które je bdzie, przeto

e mu nie zostao nic inszego w obl-
eniu i w^ cinieniu , którem ci cinie
nieprzyjaciel twój we wszystkich bra-

mach twoich.

56. Pieszczotliwa midzy wami, i

w rozkoszy wychowana niewiasta, która
ledwie nog swoj dostpowaa ziemi dla

pieszczoty i rozkoszy, bdzie zajrzaa
mowi swemu wasnemu i synowi swe-
mu, i córce swojej.

57. I oyska swego, które wychodzi
z niej przy porodzeniu, i synów swych,
które urodzi ; bo je poje w niedostatku

wszystkiego potajemnie w obleniu i

cinieniu, którem ci cinie nieprzyja-

ciel twój w bramach twoich.

58. Jelie nie bdziesz przestrzega,

aby czyni wszystkie sowa zakonu tego,

które napisane s w ksigach tych, eby
si ba tego imienia chwalebnego i

strasznego Pana, Boga twego :

59. Rozmnoy na podziw Pan plagi

twoje, i plagi nasienia twego, plagi wiel-

kie i trwae, take choroby ze i dugie
;

60. I obróci na ci wszystkie choroby
Egipskie , któryche si lka, i chwyc
si ciebie.

61. Wszelak te niemoc, i wszelak
plag , która nie jest napisana w ksi-
gach zakonu tego, przywiedzie Pan na
ci, a ci wytraci.

62. I zostanie was bardzo mao, któ-

rzycie przedtem byli jako gwiazdy nie-

bieskie przez mnóstwo
,
poniewae nie

by posuszny gosowi Pana, Boga twego.

63. I stanie si, e jako si radowa
Pan nad wami , dobrze wam czynic , i

rozmnaajc was, tak si radowa bdzie
Pan nad wami tracc * wafe , i wyga-
dzajc was ; i bdziecie wykorzenieni
z ziemi, do której idziecie, abycie j
posiedli. *izaj.i,24.

64. I rozproszy * ci Pan midzy
wszystkie narody, od koczyn ziemi i a
do koczyn ziemi; tame suy b-
dziesz bogom cudzym, któryche nie

zna, ty i ojcowie twoi, drewnu i ka-
mieniowi. ^5 Moj.4,27. Neh.1,8.

65. A midzy onymi narodami nie

wytchniesz sobie, ani bdzie miaa od-

poczynku stopa nogi twojej ; da te

I
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Pan tam/o sorco lokliwe, i oczy zonuUo-

110, i myl slrasowaii.

6G. I bdzie ywot twój jakoby za-

wieszony przed toij, i Ijdziesz si lka
w nocy i we dnie, i nie Ix'dziesz pewien
ywota twego.

67. Rano rzeczesz : Któ mi da wie-

czór ? a w wieczór rzeczesz : Któ mi da
zaranie ? dla trwogi serca twego , któr
si zatrwoysz, i dla tego, na co oczyma
twemi patrze musisz.

68. I wróci ci Pan do Egiptu w okr-
tach, drog, o którejmci powiedzia:
Nie ogldasz jej wicej ; a tam zaprze-

dawaó si bdziecie nieprzyjacioom
swoim za niewolniki, i za niewolnice, a

nie bdzie, ktoby was kupi.

ROZDZIA XXIX.
I. Przyraicizo odnawia 1. II. Dobrodziejstwa Boe

przypomina 2—8. III. Do posuszciistwa wiedzie 9—17.

IV. Sdami Paskiemi grozi 18—29. •

le s sowa przymierza, które przy-

kaza Pan Mojeszowi postanowi z sy-

nami Izraelskimi w ziemi Moabskiej nad
ono przymierze, które postanowi z nimi

na Horeb.

II. 2. Zwoa tedy Mojesz wszyst-

kiego Izraela, i mówi do iiicli: Wy-
cie * widzieli wszystko, co czyni Pan
przed oczyma waszemi w ziemi Egip-

skiej Faraonowi, i wszystkim sugom
jego, i caej ziemi jego; *2Moj. 19,14.

3. Pokusy wielkie, które * widziay
oczy twoje, znaki, i cuda one wielkie.

*5Moj.7,19.

4. Ale nie da wam Pan serca ku zro-

zumieniu, i oczu ku widzeniu, ani uszu

ku syszeniu, a do dnia dzisiejszego.

5. I prowadziem was * przez czter-

dzieci lat po puszczy; nie wiotszay
szaty wasze na was, i obuwie wasze nie

wiotszao na nogach waszych. ''5Moj.8,4.

6. Chlebacie nie jedli, i wina, i moc-
nego napoju nie pilicie, abycie wie-

dzieli, em Ja Pan, Bóg wasz.

7. A gdycie przyszli na to miejsce,

wycign * Sehon, król Heseboski, i

Og, król Basaski, przeciwko nam ku
bitwie, i porazilimy je.

*

4

Moj.21, 23. 24.33. 5Moj.2,32. r. 3,1.

8. A wziwszy ziemi ich, podalimy

j w dziedzictwo * Rubenitom, i Gady-
tom, i poowie pokolenia Manasesowego.

*4Moj. 32,33. 5Moj.3,12. Joz. 13,12.

III. 9. A tak przestrzegajcie sów
przymierza tego, i czycie je, aby si

wam szczliwie powodzio wszystko, co

czyjii bdziecie.

10. Wy stoicie dzi wszyscy przed

Panem, Bogiem waszym, ksita
wasze w pokoleniach waszych, starsi

wasi , i przeoeni wasi, wszyscy mo-
wie Izraelscy;

11. Dziatki wasze, ony wasze, i przy-

chodzie twój, który mieszka w porod-
ku obozu twego, od tego, który drwa
rbie, a do tego, co wod czerpie

;

12. Aby wszed w przymierze Pana,
Boga twego, i w przysig jego, któr
Pan, Bóg twój, stanowi z tob dzi

;

13. A))y ci sobie dzi wystawi za

lud, a sam eby toliie by za Boga, jako
powiedzia, i jako * przysig ojcom
twoim Abrahamowi, Izaakowi i Jakói)Owi.

*1 Moj. 17,7.

14. A nie tylko z wami samymi ja

stanowi to przymierze, i t przysig
;

15. Ale z kadym, który tu stoi dzi
z nami przed Panem, Bogiem naszym, i

z kaaym, którego tu niemasz z nami dzi.

16. Wy bowiem wiecie, jakomy mie-

szkali w ziemi Egipskiej, i jakomy
przeszli przez porodek narodów, któ-

recie przeszli;

17. I widzielicie obrzydliwoci ich,

i bawany ich, drewno i kamie, srebro

i zoto, które s przy nich,

lY. 18. Nieche nie bdzie midzy
wami m, albo niewiasta, albo dom,

al])o pokolenie, któregoby si dzi serce

odwrócio od Pana, Boga naszego, eby
szed, a suy bogom narodów onych,

by sn nie by midzy wami jaki ko-

rze, wydawajcy *ó i pioun;
*Dzie.8,23. yd.12,1.5.

19. Bo ktoby sucha sów przekl-

stwa tego, a bogosawiby sobie'w sercu

swem, mówic: Pokój mi bdzie, cho-

cia wedtig zdania serca mego chodzi

bd, przydawajc pijan do upragnio-

nej.

20. Ale Pan nie chce odpuci tako-

wemu ; lecz zaraz zapali si gniew Pa-
ski, a zapalczywo jego przeciwko m-
owi temu, i przypadnie na wszystko

przeklstwo, które jest napisane w tych

ksigach, i wygadzi Pan imi jego pod

niebem ;*

21. I wyczy go Pan na ze jego ze

wszystkich pokole Izraelskich, wedug
kadego przeklstwa przymierza napi-

sanego w ksigach zakonu tego.

It
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22. Tak, e rzecze naród potomny, sy-

nowie wasi. którzy powstan po was.

i cudzoziemiec , który przyjdzie z ziemi

dalekiej, (gdy obacz plagi ziemi tej,

i niemocy jej, któremi j zarazi Pan;

23. Bo siarka i sól wypali t wszyst-

k ziemi, e nie bdzie osiewana, ani

te rodzi bdzie, i nie zronie na niej

adna trawka, na ksztat podwi*ócenia

Sodomy i Gomorry, Adamy i Seboim,

które podwróci Pan w gniewie swym,
i w popdliwoci swej.)

24. Tak rzek wszyscy uarodowie:

Przecze " tak Pan uczyni tej ziemi?

có to za gniew tej wielkiej zapalczy-

^^^^^jp '^lKiól.9,8, Jer.l2",8.

25. I odpowiedz : Przeto, e opucili

przymierze Pana, Boga ojców swych,

które postanowi z nimi, gdy je wywiód
z ziemi Egipskiej.

2(j. Albowiem poszli, a suyli bogom
cudzym, i kaniali si im ; bogom, któ-

rycli oni nie znali, i którzy im nic nie

udzielili.

27. Przeto zapali si Pan gniewem
przeciwko tej ziemi, aby przywiód na nie

wszelkie przeklstwo napisane w tych

ksigach.

28. I wykorzeni je Pan z ziemi ich

w gniewie i w zapalczywoci , a w pop-
dliwoci wielkiej, i wyrzuci je do ziemi

obcej, jako dzi widzicie.

29. Rzeczy tajemne nale " Panu
Bogu naszemu, a jawne nam i synom
naszym a na wieki, abymy czynili

wszystkie sowa zakonu tego. * Przy^.25,2.

EODZIA XXX.
I. Pokutajcyra ask Bo obiecuje 1—10. II. A od-

dawszy wymówki 11—14. III. Upomina, aby si raczej
ywota, ni mierci trzymali 15—20.

\Tdy tedy przyjd na ci wszystkie te

rzeczy, bogosawiestwo, i przeklstwo.
którem przeoy przed oczy twoje, a

wspomnisz sobie w sercu twm midzy
wszystkimi narody, do których ci wy-
pdzi Pan, Bóg twój :

2. I nawrócisz si do Pana. Boga
twego, a bdziesz posuszny gosowi jego
we wszystkiem, co ja rozkazuj tobie
dzi, ty, i synowie twoi. ze wszystkiego
serca twego, i ze wszystkiej duszy
twojej :

3. Tedy ci wywiedzie Pan. Bóg twój,
z wizienia twego. '^

i zmiuje si nad tob,
a przywróci i zgromadzi ci ze wszyst-

kich narodów, do których ci rozproszy
Pan, Bóo" twoi. *Neii.i,y.Ps.io6.4ó. jer.32,37.

4. By te kto z twoich wygnany by
i na kraj wiata, stamtd zgromadzi ci
Pan, Bóg twój, i stamtd zbierze ci;

5. A przyprowadzi ci Pan, Bóg twój,

do ziemi, któr odziedziczyli ojcowie

twoi. i osidziesz j, i bdziec dobrze

czyni, i rozmnoy ci nad przodki twoje.

6. I obrzee Pan. Bóg twój. * serce

twoje, i serce nasienia twego, aby mi-
owa Pana, Boga twego, ze wszystkiego

serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej,

aby móg yc. ^smoj.io.ig. jer.32,39.

Ezech. 11,19. r.36.26. Rzym. 2.29. Kolos. 2. 11.

7. I obróci Pan, Bóg twój , wszystkie

te przeklstwa na nieprzyjacioy twoje,

i na te. którzy ci nienawidzili, i którzy

ci przeladowali.

8. A ty nawróciwszy si posuszny
bdziesz gosowi Paskiemu, i czyni
bdziesz wszystkie przykazania jego,

które ja tobie dzi rozkazuj.

9. I poszczci Pan . Bóg twój,

w kadej sprawie rk twoich, w owocu
ywota twego, i w owocu byda twego,

i w owocu ziemi twej , ku dobremu
;

albowiem obróci si Pan. aby si cieszy

z ciebie, czynic ci dobrze, jako si cie-

szy z ojców twoich.

10. Bdzieszli posusznym gosowi
Pana. Boga twego, przestrzegajc przy-

kaza jego , i ustaw jego . napisanych

w ksigach zakonu tego, nawracajc si
do Pana. Boga twego, ze wszystkiego serca

twego, i ze wszystkiej duszy twojej.

n. 11. Albowiem przykazanie, które

ja przykazuj tobie dzi, nie jest przed

tob ^ zakryte, ani daleko odlege :

*Izaj.45.19.

12. Nie jest w niebie, eby rzek:
Któ * nam wstpi do nieba, a wziw-
szy je. przyniesie do nasw i opowie je

nam, abymy je penili? -Rzym.io.e.

13. Ani te jest za moi'zem. eby
rzek: Któ nam popynie za morze,

a wziwszy je przyniesie, i opowie je

nam, abymy je penili.

14. Ale bardzo blisko ciebie jest to

sowo, w uciech twoich i w sercu two-

jem. aby je czyni.

III. 15. Otom pooy przed oczy

twoje dzi ywot i dobre, * take mier
i 2e.

"

'^5Moj.ll,26.

16. Albowiem ja rozkazuj tobie dzi,

aby miowa Pana, Boga twego, i cho-
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dzi (Iroganii jogo, i przostrzoga przy-

kaza jogo, i ustaw jogo i sdów jc^go,

aby y, i rozniiioy' si(j, i ehy ])o-

goslawi Pan, 156g twój, w ziemi, do

którój idziosz. a1>y j posiad.

17. Joli si(j za odwróci serce twoje,

a iiie usucliasz, ale dawszy si zwie,
bdziesz si kania bogom obcym, i ])-

dziesz im suy :

18. Opowiadam wam dzi, e pewnie

poginieeio, ani przeduycie dni na zie-

mi, do którj si przeprawiasz przoz

Jordan, abycie tam wszedszy, posie-

dli j.
19. Owiadczam si dzi przeciwko

wam, niebem *
i ziemi, em ywot

i mier przedoy przed oczyma twemi,

bogosawiestwo, i przeklstwo; prze-

to obierz ywot, aby y, ty i nasienie

^y^Q-jg
*5 Moj .4,26. r.31,28.

20. A miowa Pana,- Boga twego,

i posuszny by gosowi jego, i przy nim
trwa; albowiem on jest ywotem twoim,

i przedueniem dni twoich , eby mie-

szka na ziemi, o któr przysig Pan
ojcom twoim, Abratiamowi, Izaakowi,

i Jakóbowi, i im j da mia.

KODZIA XXXL
I. mier swoje przepowiada 1—6. II. Jozuego za wo-

dza stanowi 7. III. I przytomnoci Bo cieszy 8.

IV. Zakon Lewitom i starszym oddaje 9. 10. Y. A on
czyta 11—24. VI. I chowa kae 25—28. VII. Przysze
odstpienie ludu od Boga •przepowiada 29. 30.

-Lrzyszedszy tedy Mojesz, opowiedzia

te sowa wszystkiemu Izraelowi,

2. I rzek do nich: Sto i dwadziecia
lat jest mi dzi; nie mog wicej wy-
chodzi i wchodzi; a te mi Pan powie-

dzia: Me przejdziesz * za ten Jordan.
*4Moj.27,12. 5Moj.2,27. r.4,21. r.32,52.

3. Pan, Bóg twój, sam pójdzie przed

tob; on wytraci narody te przed tob,
i posidzieszje: Jozue, ten pójdzie przed

tob, * jako powiedzia Pan. *4Moj.27,i8.

4. I uczyni im Pan, jako uczyni Se-

ionowi, *
i Ogowi, królom Amorejskim,

i ziemi ich, które wygadzi. *

4

moj. 21,24.33.

5. A gdy je wam Pan poda, tedy im
uczynicie wedug kadego przykazania,

jakom * wam przykaza. *5Moj.7.2. r.20,16.

6. Zmacniajcie si, a mnie sobie

poczynajcie, nie bójcie si, * ani si
lkajcie twarzy ich; albowiem Pan, Bóg
twój, on idzie z tob, nie odstpi f ci,

ani ci opuci. =*^5Moj.7;21.r.20,l.t Joz.i,6.yd.l3,5.

II. 7. Tedy przyzwawszy Mojesz

Jozuogo, rzek do niego przed oczyma
wszystkiego Izraela: Zmocnij si, a

monie so])ie poczynaj; bo ty wnijdziesz

z ludem tym do ziemi, o któr przysig
Pan ojcom ich, o im j (hi, a ty im j
w dziedzictwo podzielisz.

III. 8. A Pan on pójdzie przed tob,
on bdzie z tob, nie odstpi ci, ani

ci opuci; nie bóje si, * ani si lkaj.
*Joz.l,9.

IV. 9. Tedy napisa Mojesz ten za-

kon i odda go kapanom, synom Lewiego,

którzy nosili skrzyni przymierza Pa-
skiego, i wszystkim starszym Izraelskim.

10. Przytm rozkaza im Mojesz,
mówic : Na pocztku kadego siódmego
roku, w pewny czas roku odpuszczania,

w wito Kuczek
;

V. 11. Gdy si zejdzie wszystek Izrael,

aby si pokaza przed Panem, Bogiem
twoim, na miejscu, które sobie obierze,

obwoasz ten zakon przed wszystkim
Izraelem w uszach ich

;

12. A zgromadzisz lud, me, i nie-

wiasty, i dziatki, i przychodnie twoje,

którzy s w bramach twoich , aby su-
chali, i aby si uczyli, i bah Pana, Bo-

ga waszego, i przestrzegali, aby czynili

wszystkie sowa zakonu tego.

13. Synowie te ich, którzy jeszcze

nie wiedz, niechaj suchaj, i niech si
ucz ba Pana, Boga waszego, po wszyst-

kie dni, których y bdziecie na ziemi,

do której idziecie, przeprawiwszy si
przez Jordan wnijdziecie, abycie j po-

siedli.

14. Zatem rzek Pan do Mojesza:
Oto, przybliyy si dni mierci twojej:

przyzówe Jozuego, a stacie w namio-

cie zgromadzenia, a przyka mu. Szed
tedy Mojesz i Jozue, a stanli w namio-

cie zgromadzenia.

15. Tedy si ukaza Pan w namiocie

w supie obokowym; i stan on sup
obokowy nade drzwiami namiotu,

16. I rzek Pan do Mojesza: Oto,

ty zaniesz z ojcy twoimi; a powstawszy

lud ten bdzie cudzooy, naladujc bo-

gów cudzoziemców tej ziemi, do której

wchodzi, aby mieszka w porodku niej

i opuci mi, *
i zamie przymierze moje,

którem* postanowi z nim. *isam,8,7.

17. Przeto zapali si gniew mój prze-

ciwko jemu onego dnia, a opuszcz je,

i skryj oblicze moje przed nimi, a bdzie

na poarcie, i znajd go wiele zych rzeczy

i.
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i utrapienia; i rzecze dnia onego: Aza
207

nie dla tego. i Boga mego niemasz w po-

rodku mnie. znalazy mi te ze rzeczy ?

18. A Ja kryjc skryj oblicze moje

>v on dzie dla wszystkiego zego, które

czynili, udawszy si za bogi cudzymi.

ly. Teraz tedy napiszcie sobie t pie,
a naucz jej synów Izraelskich : wó j
w usta ich, al»y mi bya ta pie wia-
dectwem przeciwko synom Izraelowym.

20. Albowiem w^u'owadz go do zie-

mi, o którm przysig ojcom jego. opy-
wajcej mlekiem i miodem: i bdzie jad.

a naje si. i utyje. a obróci si do bogów
cudzych, i suy im bdzie, i rozdrani
mi. i zrzuc przymierze moje.

21. I stanie si. gdy go znajdzie wie-

le zego i utrapienia, e bdzie ta pie
,

przed nim na wiadectwo; albowiem nie

przyjdzie w zapamitanie w uciech na-

1 sieni ich. gdy wiem myli jego. i co

on jeszcze dzi czyni bdzie, pierwej

ni go wprowadz do ziemi, o którm
pi*zysig.

' 22. I napisa Mojesz t pie one-

I go dnia. i nauczy jej synów Izraelskich.

23. Potem przykaza Jozuemu. syno-

wi Xunowemu. i rzek : Zmacniaj * si.

i mnie sobie poczynaj ; albowiem ty

j

wprowadzisz syny Izraelskie do ziemi.

j
o którm im przysig; a Ja bd z tob.

I

''Joz.i.e.

,
24. I stao si . gdy napisa Mojesz

i sowa zakonu tego w ksigi, i doko-

I

czy ich.

I

M. 25. Eozkaza Mojesz Lewitom.
którzy nosili skrzyni przymierza Pa-
skiego, mówic:

2(5. Wemijcie ksigi " zakonu tego
I wócie je przy stronie do skrzyni przy-
mierza Pana. Boga waszego, aby tam
''yy przeciwko tobie na wiadectwo;

-2Król.22.8.

27. Albowiem ja znam upór twój. i

kark twój twardy; oto. póki ja jeszcze
izi yj z wami. jestecie odpornymi
Panu. ' jako daleko wicej po mierci

. .jej ? ' 2Król.l7.U. Mal.3.7.

'2S. Zgromadcie do mnie wszystkie
narsze pokole waszych, i przeoone
.vasze, ebym mówi w uszach ich so-
\ci te, i bd wzywa na wiadectwo
zeciwko nim niebo i ziemi.

VII. 29. Poniewa wiem. e po mier-
•1 mojej popsujecie si bardzo, a ust-

ie ' z drogi, którm wam rozkaza:

przeto przyjdzie na was to z-e w osta-

tnie dni . gdy bdziecie czyni z^e przed

oczyma Paskiemi. dranic go sprawami
rk waszych. 'ómoj .32.16.17.

30. 1 mówi Mojesz w uszach wszyst-

kiego zgromadzenia Izraelskiego sowa
tej pieni, a jej dokoczy.

ROZDZIA XXXn.
I. Pie Mojeszowa , w której sprawy Boe zacne

1—14. n. Niewdziczno Izraelczyków 15—19. m. Ka-
ranie za nie przysze i przesze 20—38. H", Acz i po-
ciecliy przedkada 39

—

ió. V. Pilnie do uwaania tego
wszystkiego napominajc 4C—i8. ^^. Zat^m rozkaz Paski,
aby wstpi na gór. i tain umar 49—52.

suchajcie niebiosa, a mówi bd;
niech sucha i ziemia wymowy ust moich.

2. Kropi bdzie jako deszcz nauka

moja. popynie jako rosa wymowa mo-
ja, jako drobny deszcz na zioa, a jako

krople na traw.
3. Albowiem imienia Paskiego bd

wzywa : dajcie wielmouo Bogu na-

szemu.

4. Skale, której sprawy s doskona-

e; bo wszystkie drogi jego s sprawie-

dliwe. Bo jest Bóg prawdziwy, a nie-

masz w nim nieprawoci, sprawiedliwy

i prawy jest.

5. Pokazili mu si. jakoby nie byli

synami jego. sprosnoci swoj, naród

zy. a przewrotny.

6. I take to oddawacie Panu. ludu

gupi i szalony ? izali nie on jest ojcem

twoim, który ci sobie naby? on ci
uczyni, i stworzy ci.

7. Wspomnij na dni dawne, uwaaj-
cie lata kadego wieku: spytaj ojca

twego, a oznajmi tobie : starszych two-

ich, a powiedz.
8. Gdy rozdzieli " dziedzictwa Naj-

wyszy narodom, a rozsadzi syny Ada-
mowe, pooy granice narodom wedug
liczby synów Izraelskich :

•^iMoj.ll,?. 5Moj.2.5. Dzie.17,26.

9. Albowiem dziaem Paskim jest lud

jego. Jakób sznurem dziedzictwa jego.

10. Znalaz go w ziemi pustej, i na

puszczy wielkiej i strasznej : obwodzi
go. uczy go, strzeg go. jako renicy

oka swego.

11. Jako orze wyliawia orlta swoje,

nad orltami swojemi latajc, rozszerza

skrzyda swoje . bierze je i nosi je na

skrzydach " swoich :
*2Moj.i9.4.

12. Tak Pan sam prowadzi go. a a-
den obcy bóg nie by z nim.

13. Wyniós go na wysokie miejsca
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ziemi, aby uywa urodzajów poluyoli,

i uczyni, aby ssa miód z skay i oliwi;

z opoki twardej
;

14. Aby jad maso od krów, i mleko

od owiec, z tustoci jagnit, i ])arany

odcliowane w l^asan, i kozy z tusto-

ci ziarn pszenicznych , a pi czerwone

wino wyborne.

II. 15. I rozty Izrael, i wierzga (oty-

e, stuciae, zgrubiae, i opucie
Boga, który ci uczyni,) i lekce powa-

y Boga, opok zbawienia swego.

16. Ku zapalczywoci pobudzili go

przez cudze bogi, i przez obrzydliwoci

rozdranili go.

17. Ofiarowali d}'jabom, nie Bogu.

bogom, których nie znali, nowym, którzy

z bliska przyszli, których si nie bali

ojcowie wasi.

18. Opoki, która ci spodzia, zapo-

mniae, zapomniae Boga, Stworzy-

ciela twego.

19. Co widzc Pan poruszy si gnie-

wem na syny swoje, i na córki swoje.

III. 20. I rzek: Skryj oblicze moje
przed nimi, obacz, jaki bdzie koniec

ich; albowiem s narodem przewrotnym,

synami, w których wiary niemasz.

21. Oni mi wzruszyli ku * zapalczy-

woci przez to, co nie jest Bogiem
; po-

budzili mi prónociami swemi. Ja te
do zazdroci pobudz je przez te, któ-

rzy nie s ludem, przez naród gupi
rozdrani je.

^Rzym.io.w.

22. Albowiem * ogie rozpali si w po-

pdliwoci mojej, i bdzie gorza a do

najgbszego pieka, i pore ziemi, i

urodzaj jej, i wypali grunty gór.
*Jer.l5,14.

23. Zgromadz na nie ze rzeczy, strza-

y moje na nie wystrzelam.

24. Zniszczej od godu, i bd stra-

wieni gorczk, i mierci gorzk ; zby
te bestyi pol na nie, z jadem gadzin

ziemskich.

25. Zewntrz osieroci je miecz, a

w pokojach bdzie strach , tak na mo-
dzieca, jako na pann, na sscego piersi,

i na ma sdziwego.

26. Kzekem: Kozprosz je po k-
tach, i wygubi midzy ludmi pami-
tk ich.

27. Gdybym si na pych nieprzyja-

ció nie oglda, by si sn nie pod-

nieli nieprzyjaciele ich, a nie rzekli:

Kka nasza wyniosa, a nie Pan, sprawia
to wszystko.

28. Albowiem ten naród ginie przez

rady swe, i niema rozumu.

29. O l)y mdrymi liyli! wyrozumieli-

by to, i ogldaliby si na ostatnie rzeczy

swoje.

30. Jakoby * ugania jeden z nich ty-

sic, a dwaj gonili)y dziesi tysicy!
gdyby ich Bóg, opoka ich, nie zaprzeda,
i Pan ich nie wyda: *3Moj.26,8.

31. Albowiem nie jako skaa nasza
skaa ich, co nieprzyjaciele nasi sami
osdz.

32. Albowiem z macicy Sodomskiej
macica ich, i z latoroli Gomorskich ja-

gody ich, jagody jadowite, grona ich

gorzkie.

33. Jad smoczy wino ich, i trucizn
mij okrutn.

34. Izali to nie jest skryto u mnie , za-

piecztowano w skarbie moim ?

35. Moja jest pomsta *
i nagroda;

czasu swego powinie si noga ich, po-

niewa bliski jest dzie zginienia ich, a

spiesz si przysze rzeczy do nich. |
^'3 Moj. 19,18. Rzym. 12,19. yd.10,30. lPiotr.2,23.

36. Albowiem sdzi bdzie Pan lud

swój, a sug swoich uali si, gdy ujrzy,

e ustaa sia, a i tak pojmany, jako zo-

stawiony, nic nie mog.
37. I rzecze: Gdzie bogowie ich?

Ona opoka, w której ufali?

38. Którzy tusto ofiar ich jadali,

i pijali wino ofiar ich mokrych? Nieche
wstan, i ratuj was, i niechaj bd
ucieczk wasz.

IV. 39. Obaczcie teraz, em Ja, Jam
jest sam, a e niemasz * bogów oprócz

Mnie; Ja zabijam f i oywiam-, zrani,

i Ja ulecz, -a niemasz ktoby z rki mojój

wyrwa.
'

*5Moj.4,35. izaj.40,5. tisam.2,8.

40. Albowiern podnios ku niebu rk
moje, i rzek : yj Ja na wieki.

41. JeLi zaostrz byszczcy si miecz

swój, i porwie sd rka moja, oddam

pomst nieprzyjacioom moim, i tym,

którzy mi nienawidz, nagrodz.

42. Opoj strzaiy moje krwi, a miecz

mój naje si misa ze krwi pobitych

i pojmanych, skoro zaczn mci si nad ,

nieprzyjacioy. j
43. Weselcie si * narodowie z ludem

,

jego; albowiem krwi sug swoich pomci

si, i pomst odda nieprzyjacioom swo-

i
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im, a miociw bdzie ziemi swojej, i lu-

dowi swemu. ^'Kzym.ló.lO.

44. Tedy przyszed Mojesz, i mówi
wszystkie sowa pieni tej w uszach lu-

du tego, on i Jozue, syn Nunów.

45. A gdy dokona Mojesz mówi
tych wszystkich sów do wszystkiego

Izraela,

V. 46. Rzek do nich: Przyócie ser-

ca wasze do wszystkich sów, któremi

si ja owiadczam przeciwko wam dzi.

abycie je przykazywali synom waszym,
eby strzegli i penili wszystkie sowa
zakonu tego;

47. Albowiem to sowo niema by
próne u was, gdy jest ywotem wa-
szym ; i w tem sowie przeduycie dni

na ziemi, do której si przeprawiacie

przez Jordan, abycie j osiedli.

48. I rzek Pan do Mojesza tego
dnia. mówic :

VL 49. Wstp * na t gór Abarym,
na gór Nebo, która jest w ziemi Moab-
skiej przeciw Jerychu, a ogldaj ziemi
Chananejsk, któr Ja dawam synom
Izraelskim w osiadoó. '^4Moj.27.i2.

50. I umrzesz na tej górze, na któr
wstpisz, i bdziesz przyczony do ludu

twego, jako umar ^ Aaron, brat twój.

na górze Hor, i przyczon jest do ludu

SWeffO; 4Moj.20.29. r.27.13. r.33,38.

51. Dla tego ecie wystpili * prze-

ciwko mnie w poród synów Izraelskich

przy wodach w poswarku w Kades na
puszczy Syn, i ecie mi nie powicili
w poród synów Izraelskich.

*4Moj. 20.13. r.27,14.

52. Bo przed sob ogldasz ziemi:
ale tam nie * wnijdziesz. do tej ziemi,

któr Ja daj synom Izraelskim.
* 5 Moj.3,25,26.
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ROZDZIA XXXIII.
I. Kademu pokoleniu z osobna Mojesz przed mier-'w Duchem prorockim bogosawi 1—25. II. A Bo-
->j. 27. III. I zacno Izraela wysawia 28. 29.

A to jest bogosawiestwo, którem
>gosawi Mojesz, m Boy, synom

izraelskim przed mierci swoj.
2. 1 rzek: Pan z Synaj przyszed, i po-

uwi si im z Seiru. objani si z góry
Karan, a * przyszed z dziesicioma tysi"^
?ami witych: z prawicy jego zakon
"-"•nisty dany im.

" ^Jud.w.u.

.». Zaiste on miuje lud; wszyscy wi-
I jego s w rkach twych, i oni skupili

P

i

si do nogi * twój , aby co pojli z sów
twoich. '-Przyp.8,31.

4. Zakon poda nam Mojesz, dzie-

dzictwo zebraniu Jakóbowemu.
5. Bo by królem w Izraelu, gdy si

zgromadzili przedniejsi z ludu, take po-

kolenia Izraelskie.

6. Niech yje Ruben, a nie umiera;

a niech bdzie mów jego poczet.

7. Potem te bogosawi Judzie, i

rzek : Wysuchaj Panie gos Judy, a do

ludu jego wprowad go; rka jego bdzie
walczya za

, a ty go ratowa bdziesz
przeciw nieprzyjacioom jego.

8. A do Lewiego rzek : Tummim two-
je, i Urim ^ twoje byo przymu witym
twoim, którego kusi w Massa, i z któ-

ryme mia spór u wód Meryba.
=^2 Moj. 28.30.

9. Tenci to jest, który rzek ojcu swe-

mu, i matce swej :
^ Nie ogldam si na

was : i braci swych nie zna, i o synach
swych nie wiedzia; albowiem oni strze-

g sów twych, i przymierze twoje za-

chowuj.
"

-2Moj.32,26.27.

10. Bd uczy sdów twoich Jakóba,
a zakonu twego Izraela ; ka bd ka-

dzenie pod nozdrze twoje, a caopalenie
na otarz twój.

11. Bogosawe, Panie, mocy jego,

a sprawy rk jego przyjmij wdzicznie
;

zetrzyj biodra nieprzjjació jego, i tych
którzy go nienawidz , aby powsta nie

mogli.

12. A do Benjamina rzek: Ten jest

najmilszy Panu; bdzie mieszka przy

nim bezpiecznie; broni go bdzie na
kady dzie, a midzy ramiony jego prze-

bywa bdzie.

13. Do Józefa te rzek: Bogosawio-
na od Pana ziemia jego z najlepszych

rzeczy niebieskich , z rosy , i z róde
z ziemi wynikajcych.

14. I dla rozkosznych urodzajów so-
necznych, take (Ua rozkosznych dosta-

ych urodzajów miesicznych;

15. I dla rozkosznych c^ór staroda-

wnych, i dla rozkosznych pagórków wie-

cznych :

16. Take dla rozkosznych owoców
ziemi, i obfitoci jej, a dla yczliwoci
mieszkajcego w krzu. '^ Niech to bogo-
sawiestwo przejdzie na gow Józefo-

w, i na wierzch gowy Nazarejczyka
midzy braci jego. *2Moj.3,2.

17. Jako pierworodnego wou ozdoba

14
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jego, a jako rogi jt»(liiorocowe rogi jego,

temi narody zbodzici na porzd a do

ostatnich granic ziemi; a M s dziesi
tysio(-y Kfraimitów, a te tysice Manase-
sytów.

18. A do Za])ulona rzek: Wesel si
Zabulon * w wyjciu sw^ni, a ty Isaschar

w namiotach twoich. *Mat.4,i5.

19. Ludu na gór przyzowi; tam ofia-

rowa ])d ofiary sprawiedliwoci, po-

niewa ol3fito morsk ssa bd, i za-

kryte skarl)y piasku.

20. A do Gada rzek : Bogosawiony,
który rozmnaa Gada! jako lew mieszka
bdzie, a porwie rami i gow

;

21. Który sobie upatrzy na pocztku
mieszkanie, a i tam o dziale swoim przez

zakonodawc ubezpieczony jest; przeto
pójdzie z ksity ludu, sprawiedliwo
Pask wykona, i sdy jego z Izraelem.

22. A do Dana rzek: Dan jako szcze-

ni lwie wyskakujce z Basan.

23. A do Neftalima rzek: Neftali, na-

sycony przyjani i peny bogosawie-
stwa Paskiego, zachód i * poudnie opa-

nuiesz ''izaj.9,1. Mat.4,10.

24. A do Asera rzek: Bogosawio-
ny nad inne syny Aer, bdzie przy-

jemny braciom swoim, i omoczy w oliwie

nog swoje.

25. elazo i mied pod obuwiem
twojem; i póki bd trwa dni twoje,

syn bdzie moc twoja.

II. 26. Niemasz tak prawego, jako

Bóg, który jedzi po niebie ku ratunku
twemu, i w wielmonoci swej na obo-
kach.

27. Mieszkaniem twojem Bóg wie-

czny, a ze spodku ramiona wiecznoci.

Ten wyrzuci przed tob nieprzyjaciela,

a rzecze : Wytra go ;

III. 28. Aby mieszka Izrael bezpie-

cznie * sam, ródo Jakóbowe, .w ziemi

zboa i wina, którego te niebiosa kro-

pi bd ros. *Jer.23,6.r.33,16.

29. Bogosawiony ty, Izraelu ! Któ
podobny tobie ? ludu zachowany przez

Pana ,
który jest tarcz ratunku twego,

a mieczem zacnoci twojej. Przeto obu-
dnie si poddadz nieprzyjaciele twoi,

a ty wynioso ich depta bdziesz.

DEUTERONOMIUM 33. 34.

ROZDZIA XXXIV.
I. Mojesz oglda ziemi); obicnin 1—4. II. Umar 5.

III. Gn)) jpgo utajony «!. 7. IV. aoba po nim 8. V. Na-aior

miostnik jego y. VI, I zaloccnio osoby jego 10— 12.

ledy wstpi Mojesz z onych równin
Moabskich na gór Nebo, na wierzch

pagórka, który j(;st na przeciwko Jery-

chu ; a ukaza * mu Pan wszystk zie-

mi od Galaad a do Dan; ^-^Moj.s/iT.

2. I wszystk ziemi Neftalimow,
i ziemi Efraiinow, i Manasesow,
i wszystk ziemi Judow a do morza
ostatniego.

3. I stron poudniow, i równin do-

liny Jerycha, miasta osadzonego pahna-
mi, a do Segor.

4. Tedy mu rzek Pan: Ta jest zie-

mia , o którm przysig Abrahamowi.
Izaakowi i Jakóbowi, mówic: Nasieniu
twemu * dam j ;

pokazaem j oczom
twoim, ale do niej nie wnijdziesz.

*1 Moj. 12. 7. r.13,15. r.i5,18. r.26,4. r. 28,13.

II. 5. I umar tam Mojesz, suga
Paski, w ziemi Moabskiej, wedug so-
wa Paskiego.

III. 6. I pogrzeb go Pan * w dolinie,

w ziemi Moabskiej, przeciw Betfegoro-

wi, a nie dowiedzia si nikt o grobie

jego a. do dnia tego. =^Jud.w.9.

7. A Mojesz mia sto * i dwadzie-

cia lat, gdy umar; nie zamio si oko

jego, ani si naruszya czerstwo jego.
* 5 Moj.31,2.

IV. 8. I pakali synowie Izraelscy

Mojesza na polach Moabskich przez

trzydzieci dni. A gdy si skoczyy dni

paczu i aoby Mojeszowej :

V. 9. Tedy Jozue, syn Nunów, nape-
niony jest Duchem mdroci, bo by wo-
y Mojesz rce * swoje na : i posu-
szni mu byli synowie Izraelscy, a czy-

nili, jako przykaza Pan Mojeszowi.
*4Moj.27,18. 4Moj.27,23. Dzie.6,6. r.13,3. lTym.4,14.

VI. 10. I nie powsta prorok wicej

w Izraelu podobny Mojeszowi, które-

goby tak zna Pan; twarz * w twarz.
*2 Moj. 33,11. 4 Moj. 12.8.

11. We wszystkich znakach, i cudach, :

dla których go by posa Pan, aby je

czyni w ziemi Egipskiej przed Farao-

nem i przed wszystkimi sugami jego, i

przed wszystk ziemi jego.

12. Take we wszystkich sprawach

rki monej, i we wszystkich postra-

chach wielkich, które czyni Mojesz
przed oczyma wszystkiego Izraela.



JOZUEGO 1. 2. 211

Ksiga J O Z U e g O.

ROZDZIA I.

I. Jozue na miejsce Mojesza zmarego od Boga we-
zwany i potwierdzonj- J—9. II. Gotuje lud na wejcie
do ziemi obiecanej 10—15. III. A oni posuszestwo lu-
buj 16—18.

1 staio si po mierci Mojesza, sugi

Paskiego, e mówi Pan do Jozuego

syna Nunowego. sugi Mojeszowego,

i rzek :

2. Mojesz, suga mój. umar; prze-

to teraz wsta . przepraw si przez ten

Jordan, ty. i wszystek lud ten. do ziemi,

któr Ja im. synom Izraelskim, dawani.

3. Kade * miejsce, po którem dep-

ta bdzie stopa nogi waszej . daem
wam. jakom obieca Mojeszowi.

*5Moj.ll.24. Joz.14.9.

4. Od puszczy *
i od Libanu tego,

i a do rzeki wielkiej . rzeki Eufrates.

i wszystka ziemia Hetejczyków. i a do

morza wielkiego na zachód soca, b-
dzie granica wasza. *5Moj.i.7.

5. Nie ostoi si nikt przed tob po

wszystkie dni ywota twego; jakom by
z Mojeszem, tak bd z tob. nie "^ od-

stpi ci. ani ci opuszcz.
'^SMoj.Sl.e.S. yd.13.5.

6. Zmacniaje si i mnie sobie po-

czynaj : albowiem ty podasz w dziedzic-

two ludowi temu ziemi, o którm przy-

sig ojcom ich, e im j dam.
7. Tylko si zmacniaj, i bardzo m-

nie sobie poczynaj, aby strzeg, i czy-

ni wszystko " ivediug zakonu, który
rozkaza Mojesz, suga mój ; nie uchy-
laj si od niego ani na prawo ani na
lewo. eby si roztropnie sprawowa we
wszystkiem. do czego si udasz, ''^moj.sij.

8. Niech nie odstpuj ksigi zakonu
tego od ust twoich; ale rozmylaj
"* nich we dnie i w nocy . aby strzeg
czyni wszystko, co napisano w nim;

albowiem na ten czas poszczci si
drogi twoje, i na * ten czas roztropnym
^»edziesz. *Ps. 119.99.

2

Tym. 3.15.

9. Azaemci nie rozkaza: Zmocnij
^. i mnie sobie poczynaj, nie lkaj

^^l. a nie trwó sob . albowiem z tob
iest Pan. Bóg twój. we wszystkiem, do
/.egokolwiek si obrócisz ?

II. 10. A przeto rozkaza Jozue prze-
oonym nad ludem, mówic :

11. Przejdcie przez porodek obo-
zu, a rozkacie ludowi, mówic : Gotuj-

cie sol)ie ywno ; albowiem po trzech

dniach przejdziecie przez ten Jordan,

abycie wzeszli, a posiedli ziemi, któr
Pan, Bóg wasz, dawa wam w osiado.

12. Eubenitom te, i Gadytom. i po-

owie pokolenia Manasesowego rzek Jo-

zue mówic:
13. Pamitajcie na sowo, * które

wam rozkaza Mojesz, suga Paski,
mówic : Pan, Bóg wasz, sprawi wam
odpoczynienie, i da wam t ziemi;

'^ 4 Moj.32.20.28.

14. ony wasze, dziatki wasze, i by-

da wasze niech zostan w ziemi, któr
wam da Mojesz z tej strony Jordanu

;

ale wy pójdziecie zbrojni przed braci
wasz, wszyscy duy w sile, a bdziecie

ich posikowa.
15. A odpoczynienie sprawi Pan

braci waszym jako i wam, a oni posid
: ziemi, któr im dawa Pan. Bóg wasz

;

potem si wi'ocicie ^ do ziemi osiadoci
waszej, a bdziecie j trzyma, któr
!wam da Mojesz, suga Paski, z tej
' strony Jordanu na wschód soca.
!

'

''joz.22,4.

i III. 16. I odpowiedzieli Jozuemu. mó-

I

wio: Wszystko, co nam rozkaza, uczy-

I

nimy. a gdziekolwiek nas polesz, pój-

I

dziemy.

!

17. Jakomy byli posuszni Moje-
' szowi. tak posuszni bdziemy i tobie ;

; tylko niech bdzie Pan. Bóg twój. z to-

I

b. jako by z Mojeszem.

I

18. Ktobykolwiek przeciwi si ustom
! twoim, a nie byby posusznym sowom
!

twoim we wszystkiem, co mu rozkaesz.

I

niechaj umrze ; tylko si zmacniaj , a

;

mnie sobie poczynaj.

ROZDZIA II.

I. Szpiegowie do Jeiycha wysani 1. 2. II. Wpadli
w niebezpiec.zestwo 3. Ul. Ale od Racliaby zachowani
4—11. ly. j-wotem j darowa . i onej dobrze czyni
obiecuj 12—22. y. A do Jozuego nawróciwszy si o

wszystkiem spraw dawaj 23. 24.

A. tak posa Jozue. syn Nunów. z Syt-

tim dwóch szpiegów potajemnie, mówic:
Idcie, wypatrujcie ziemi, i Jerycho.

Szli tedy i weszli " w dom niektórej nie-

wiasty wszetecznej. której imi Rachab,
i odpoczli tam. -Jak.2.25.yd.ii,3i.

2. I powiedziano to królowi Jerycha,

mówic: Oto, mowie jacy przyszli tu

14*

h;i
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tt^j nocy z synów Iznu'lskicli , aby prze-

szpiogowali to zicniu*.

II. 3. Tedy posa król Jerycha do

Kacliaby, mówic: Wywied nuy/c, któ-

rzy przyszli do ciebie* , a weszli do domu
twego ; bo na przeszpiegowanie wszyst-

kiej ziemi przyszli.

III. 4. Ale wziwszy ona niewiasta

tych dwóch mtyów, skrya je, i rzeka :

Prawda jest, przyszli do mnie mo-
wie ; alem nie wiedziaa, skd byli.

5. A gdy bram zamykano w zmierzch,

oni mowie wyszli ; i nie wiem, dokd
poszli; gocie ich co najrychlej, bo ich

docigniecie.

G. A ona wwioda je bya na dach,

i tam je przykrya lnem nietartym, który

bya rozstawia na dachu.

7. Mowie tedy wysani gonili je

drog ku Jordanu a do brodu ; a bram
zamkniono , skoro wyszli ci , którzy szli

za nimi w pogo.
8. A tak pierwej ni posnli, ona

wstpia do nich na dach
;

9. I rzeka do onych mów : Wiem,
e wam da Pan ziemi t; bo strach

wasz przypad na nas, i osabiali wszys-

cy obywatele tej ziemi przed wami.

10. Bomy syszeli, jako wysuszy
Pan wody morza * czerwonego f przed

wami, gdycie wychodzili ** z Egiptu,

i cocie uczynili dwom królom Amo-
rejskim, którzy byli z onej strony Jor-

danu, Sehonowi, i Ogowi, którecie po-

Ijjjj
't^ 2 Moj. 14,21. tóMoj.1,1- ''*4:Moj-21,2-l.

11. Co gdymy usyszeli, upado serce

nasze i nie osta si wicej duch w ni-

kim przed wami ; albowiem * Pan, Bóg
wasz, jest Bogiem na niebie w zgór,

i na ziemi nisko. *5Moj.4,39. ps.66,7. Ps.139,8.

Izaj.66,1. Jer. 23,23. Dan. 2,47. Dzie. 17,24.

IV. 12. Przeto teraz przysicie mi
prosz przez Pana, i jakom ja uczynia
z wami miosierdzie, take uczynicie

i wy z domem ojca mego miosierdzie,

a dajcie mi znak pewny,

13. I zachowacie ywo ojca mego,

i matk moje, i braci moje, i siostry

moje, i wszystko, co ich jest, a wybawi-

cie dusze nasze od mierci.

14. I odpowiedzieli jej oni mowie :

Dusza nasza bdzie za was na mier,
jeli nie wydacie tej sprawy naszej

,
i

bdzie to, gdy nam poda Pan t ziemi,

e uczynimy z tob miosierdzie i prawd.
15. I spucia je na powrozie z okna

;

l»o dom j^^j by przy murze i ona na
murze mieszkaa.

10. I rzeka im: Na gór idcie, by
si sn nie spotkali z wami, którzy was
goni ; i tam si kryjcie przez trzy dni,

a si wróc, którzy was goni, a potom
pójdziecie drog wasz.

17. I rzekli jej mowie oni: Bdzie-
my wolni od przysigi tj, któr nas

poprzysiga,
18. Jeli, gdy wnijdziemy do ziemi,

tego czerwonego sznuru nie uwiesz
u okna, po któryme nas spucia, a ojca

twego, i matki twojej , i braci twojj,

i wszystkiego domu ojca twego nie zbie-

rzeszli do siebie w dom
;

19. Albowiem ktobykolwiek wyszed
ze drzwi domu twego, krew jego bdzie
na gow jego , a my bdziemy bez wi-

ny; ale kadego, ktokolwiek bdzie z to-

b w domu, krew jego obróci si na go-
w nasze, jeli si go kto rk dotknie.

20. Lecz jeli wydasz t spraw na-

sze, tedy bdziemy wolni od przysigi

twojej, któr nas poprzysiga.
21. I odpowiedziaa: Jakocie powie-

j

dzieli, nieche tak bdzie. Tedy je wy- 1

pucia, i poszli ; i uwizaa sznur czer-

wony w onem oknie.

22. A odszedszy przyszli na gór,

i zostali tam przez trzy dni, a si wró-

cili, którzy je gonili ; bo ich szukali ci,

którzy je gonili, po wszystkich drogach,

ale nie znaleli.

V. 23. I wrócili si oni dwaj mo-
wie, a zstpiwszy z góry, przeprawili si,

i przyszli do Jozuego , syna Nunowego,

i powiedzieli mu wszystko, co si z nimi

dziao;

24. I mówili do Jozuego: Da Pan

w rce nasze t wszystk ziemi ; bo si

strwoyli Wszyscy obywatele ziemi przed

twarz nasz.

KODZIAIII.
I. Jozue z ludem przyszli do Jordanu 1—7 II. Skrzy-

ni Pask kapani w przód prowadz 8—15. III. Wody
si zastanowiy 16. IV. A lud po suszy przeszed 17.

1 edy Jozue wsta bardzo rano, i ruszyU

si z Syttim , a przyszli a do Jordanu,

on i wszyscy synowie Izraelscy , i tame
przenocowali, nili si przeprawili.

2. A po trzecim dniu przeszli przeo-

eni przez porodek obozu.

3. I rozkazali ludowi, mówic: Gdy

ujrzycie skrzyni przymierza Pana, Boga

4
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waszego, i kapany Lewity, niosce j.
wy t ruszycie si z miejsca swego,

a pójdziecie za ni :

4. Wszake plac midzy wami i mi-
dzy ni bdzie na dwa tysice okci miary

zwyczajnej ; nie przystpujcie blisko do

niej. abycie wiedzieli drog, któr i
macie ; albowiem nie chodzilicie t drog
przedtem.

5. Tedy rzek Jozue do ludu: Powi-
cie si: albowiem jutro uczyni Pan midzy
wami dziwne rzeczy.

6. Przytem rzek Jozue do kapanów,
mówic: Wemijcie skrzyni przymierza.

a idcie przed ludem; i wzili skrzyni

przymierza, i szli przed ludem.

7. I rzek Pan do Jozuego : Dzi ci
poczn wywysza przed oczyma wszyst-

kiego Izraela, aby poznali, i jakom by
z Mojeszem, tak '^ bd i z tob.

*Joz. 1,5.9. 17.

II. 8. Eozkae ty kapanom, nios-
cym skrzyni przymierza, i rzecz im:

Gdy wnijdzieci w brzeg wód Jorda-
skici. w Jordanie staniecie.

9. Rzek te Jozue do synów Izrael-

skich: Przystpcie sam, a suchajcie

sów Pana. Boga waszego.

10. I rzek Jozue : W tem poznacie,

e Bóg yjcy jest w porodku was.

I
a i koniecznie wypdzi przed twarz

I

wasz Chananejczyka. i Hetejczyka. i

I Hewejczyka, i Ferezejczyka. i Gergiezej-

I

czyka, i Amorejczyka, i Jebuzejczyka.

11. Oto. skrzynia przymierza Panuj-
'go nad wszystk ziemi pójdzie przed

V. ami przez Jordan.

I

12. Przeto teraz ^ obierzcie sobie dwa-
nacie mów z pokole Izraelskich

,
po

I

jednym mu z kadego pokolenia
;

*Joz.4,2.

13. A gdy si zastanowi stopy nóg
kapanów, nioscych skrzyni Pana. Pa-
nujcego nad wszystk ziemi, w wodzie
b: rdauskiej

, tedy si wody Jordaskie
"Zstpi, tak i woda pynca z góry
anie w jednej kupie.

14. I stao si
,
gdy si ruszy lud

z namiotów swych
, aby si przeprawili

przez Jordan, a kapani, nioscy skrzy-
ini przymierza, szli przed ludem

;

f 15. A gdy przyszli nioscy skrzyni
:a do Jordanu, a nogi kapanów, którzy
'nieli skrzyni . omoczyy^si w brzegu
•wód, (bo Jordan wzbiera i wylewa na

wszystkie brzegi swoje, na kady czas

niwa.)
III. 1(3. Tedy si zastanowiy * wody

pynce z gór, a stany w jednej kupie

bardzo daleko od Adama, miasta, które

jest ku stronie Sartan ; a które pyny
na dó do morza pustego . morza sone-
go, zginy i ustay ; a tak lud przepra-

wia si przeciwko Jerychu. ^psiu.s.

IV. 17. A kapani, którzy nieli skrzy-

ni przymierza Paskiego, stali na suszy

w poród Jordanu porzdnie, a wszyscy
Izraelczycy szli po suszy, a si lud

wszystek przeprawi przez jordan.

EODZIA IV.
I. Bóg na pamitk cudu swego, wieo uczynionego,

dwanacie kamieni w Jordanie wystawi kaza 1—17.

II. Jordaskie wody wpadhr w brzegi swoje 18. 19. Ul. Jo-
zue dwanacie drugich kamieni wyniesionych z Jordanu
na rozkazanie Paskie w Galgal postawi 20—24.

^ gdy si wszystek lud przeprawi za

Jordan, (bo rzek by Pan do Jozuego,

mówic :

2. Obierzcie sobie ^ z ludu dwanacie
mów, po jednym mu z kadego po-

kolenia.

'

-Joz.3,12.

3. I rozkacie im. mówic : Wemij-
cie sobie std z porodku Jordanu, z te-

go miejsca, gdzie stay nogi kapanów
porzdnie, dwanacie kamieni, które z so-

b wyniósszy postawicie na stanowisku,

gdzie bdziecie lee przez t noc.)

4. Tedy wezwa Jozue dwanacie m-
ów, które by wyljra z synów Izrael-

skich, po jednym mu z kadego po-

kolenia.

5. I rzek do nich'Jozue : Idcie przed

skrzyni Pana. Boga waszego, w poro-
dek Jordanu, a wemij kady kamie
jeden na rami swoje wedug liczby po-

kolenia synów Izraelskich,

6. Aby to byo na znak midzy wami,
gdyby potem " pytali synowie wasi mó-
wic: Co wam znaczy ten kamie?

^ Joz.4,21.

7. Tedy im powiecie, i si rozstpiy
wody w Jordanie przed skrzyni przy-

mierza Paskiego; albowiem gdy sza
przez Jordan, rozstpiy si wody Jor-

daskie ; i bdzie ten kamie na pa-

mitk synom Izraelskim a na wieki.

8. I uczynili tak synowie Izraelscy,

jako rozkaza Jozue. i wzili dwanacie
kamieni z poród Jordanu, jako mówi
Pan do Jozuego. wedug liczliy pokole-

i
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nia synów Izraelskich, a zanieli je z sob
a do stanowiska, i tam ' je zoyli.

Joz.4,'J0.

9. Jozue tó wystawi dwanacie ka-

luieni w poród Jordann, na miejscu,

kdy stay nogi kapanów, iiioscycdi

skrzyni przymierza, które tam zostay
a po dzi dzie.

10. A tak kapani nioscy skrzynie

stali w poród Jordanu, a si wype-
nio to wszystko, co l)y rozkaza Pan
Jozuemu mówi do ludu wedug wszyst-

kiego, co by przykaza Mojesz Jo-

zuemu. Spieszy si tedy lud i prze-

szed Jordan.

11. I stao si, gdy wszystek lud prze-

szed, e t przesza i skrzynia Paska
i kapani przed oblicznoci ludu.

12. Przeszli te synowie Rubenowi, i

synowie Gadowi, z poow pokolenia

Manasesowego , zbrój no. przed syny
Izraelskimi, jako * im l3y powiedzia
Mojesz. *4Moj.32,29.

13. Okoo czterdziestu tysicy ludu

zbrojnego przeszo przed Panem do

boju na pola Jerycha.

14. Dnia onego wywyszy Pan Jo-

zuego przed oczyma wszystkiego Izrae-

la, i bali si go, jako si bali Mojesza
po wszystkie dni ywota jego.

15. Potem rzek Pan do Jozuego,

mówic :

16. Rozka kapanom, nioscym
skrzyni wiadectwa, aby wystpili z Jor-

danu.

17. I rozkaza Jozue kapanom, mó-
wic: Wystpcie z Jordanu.

II. 18. I stao si, gdy wystpili ka-

pani, nioscy skrzyni przymierza Pa-
skiego, z porodku Jordanu, a stany
stopy nóg kapanów na suszy ,

wróciy
si wody Jordaskie na miejsce swoje,

a pyny, jako przedtem, we wszystkici

brzegach swoich.

19. A lud, wyszedszy z Jordanu dzie-

sitego dnia miesica pierwszego, po-
oyli si obozem w Galgal ku stronie

wschodniej Jerycha.

III. 20. A dwanacie onych kamieni,

które wynieli z Jordanu, postawi Jozue
w Galgal.

21. I rzek do synów Izraelskich, mó-
wic : Gdy spytaj synowie wasi potem
ojców swoich, mówic: Co znaczy ten

kamie?
22. Tedy oznajmijcie synom wa-

szym, mówic: Po suszy przeszed
Izracd ten Jordan

;

2)>. Albowiem osuszy Pan B6g wody
Jordaskie przed wami, aecie przeszli,

jako uczyni l^an, ll6g wasz, * morzu
czerwonemu, które wysuszy przed nami,
aemy przeszli

;

*2M()j.M,21. I's.fifi,r,. rs.78,i:{. Ps. 114.3.

24. Aby poznali wszyscj narodowie
ziemi rk Pask, e mona jest, e-
])ycie si bali Pana, Boga waszego, po
wszystkie dni.

ROZDZIA V.
I. Chanancjczycy stiacliaj, si Izraelitów 1. II. Jozue

tych, którzy Ki. po wyjciu z Egiptu zrodzili, obrzeza
kaza 2—'J. III. Tam te Pasch obchodz 10, 11. IV. Man-
na pada przestaa 12. V. a Jozuemu si Pan Chrystus
ukaza 13—15.

i stao si, gdy usyszeli wszyscy kró-

lowie Amorejscy, którzy mieszkali za

Jordanem ku zachodowi, i wszyscy kró-

lowie Chananejscy, którzy mieszkali nad
morzem, e wysuszy Pan wody Jorda-
skie przed syny Izraelskimi , a si prze-

prawili, upado serce * ich, tak i nie zo-

sta wicej w nich duch przed obliczno-

ci synów Izraelskich. * Joz.2,9.10.11.

II. 2. Onego czasu rzek Pan do Jo- I
zuego : Uczy sobie noe ostre, a znowu
obrze syny Izraelskie powtóre.

3. I uczyni sobie Jozue noe ostre

i obrzeza syny Izraelskie na pagórku

nieobrzezek.

4. A tac bya przyczyna, dla czego je

obrzeza Jozue: Wszystek lud, który

wyszed z Egiptu, pci mskiej, wszyscy

mowie wojenni, pomarli byli na puszczy,

w drodze, gdy' wyszli z Egiptu.

5. Bo obrzeza by wszystek on lud,

co wyszed ; ale wszystek lud, który si

zrodzi na puszczy, w drodze po wyjciu

z Egiptu, nie by obrzezany.

6. (Albowiem * przez czterdzieci lat

chodzili synowie Izraelscy po puszczy,

a pogin wszystek on naród mów
wojennych, którzy byli wyszli z Egiptu,

którzy nie suchali gosu Paskiego,

którym f przysig Pan, i im niemia

okaza ziemi, o któr przysig Pan

ojcom ich, i na,m j da mia, ziemi

opywajc mlekiem i miodem.)
'*4Moj. 14,33. r.32,18. 5Moj.2,7. r.8,2. r.29.5.

1 5 Moj. 14,22.23.

7. Ale * syny ich, które wystawi na

miejsca ich , te obrzeza Jozue , bo byh

w nieobrzezoe; bo ich nie obrzezano

w drodze.
*4Moj.i4,3i.

i
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8. A gdy ju wszystek lud by obrze-

zany, mieszka na miejscu swem w obo-

zie, a si wygoili.

9. Potem rzek Pan do Jozuego : Dzi-

siajm zdj pohabienie Egipskie z was
;

i nazwano imi miejsca onego Galgal. a
do dnia tego.

III. 10. Tedy pooyli si obozem sy-

nowie Izraelscy w Galgal. a obchodzili

wito przejcia * czternastego dnia

miesica w wieczór na polach Jerycha.
*2Moj.l2,f8. 3Moj.23.5. 4Moj.9.3.

11. I jedli z urodzajów onej ziemi

nazajutrz po wicie przejcia chleby

przane. i kosy praone onego dnia.

IV. 12. I przestaa manna nazajutrz,

gdy poczli je zboa onej ziemi: i

niemieli wicej synowie Izraelscy man-
ny, ale jedli z urodzajów ziemi Chana-
nejskiej onego roku.

V. 13. I stao si . gdy Jozue by
u Jerycha, e podniós oczu " swych
a ujrza, a otom sta przeciwko niemu,

majc miecz swój dobyty w rce swej :

i przystpiwszy do niego Jozue, rzek
mu: Z uaszYche ty. czv z nieprzyja-

ció naszych?
"

" -imoj.32,28. so.

14. A on rzek: Nie: alem Ja hetman
wojska " Paskiego, terazem przyszed.

Tedy upadszy Jozue obliczem swem na
ziemi, pokoni si . i rzek mu : Có
Pan mój mówi do sugi swego ?

^5Moj.7.21. Dan.12.1.

15. I rzek hetman wojska Paskiego
do Jozuego : Zuj " obuwie twoje z nóg
twoich, bo miejsce, na którem stoisz,

wite jest; i uczyni tak Jozue. '"^moj.s.s.

EODZIA YI.
I. Pan Jozuemu Jerycho poda obiecuje, i jato go
.t dobywa naucza 1—5. II. Jozue miasta dobywszy.
izie wszystkie (oprócz Eachaby, i jej powinnych.)
.xze i bydo pomordowa, i ono ze wszystkiem spali.
.
jwszy srebro , zoto, i elazne statki' 6—25. Ul. a

- tego . któryby je znowu budowa chcia, kltw wo-
yl 26. 27.

^x Jerycho byo zamknione. i opa-
nzone przed synami Izraelskimi, i nikt
z niego nie wychodzi, ani do niego
wchodzi.

2. Tedy rzek Pan do Jozuego : Otom

I

da w rce twoje Jerycho, i ki-óla jego.

I

i mone wojska jego.

3. A tak obchodzi bdziecie miasto.
[wszyscy mowie waleczni, okoo miasta
hodzc raz na dzie ; tak uczynicie po
.:e dni.

4. Przytem siedm kapanów ponios

siedm trb z rogów baranich, przed

ski-zyni; a dnia siódmego obejdziecie

miasto siedm kro, a kapani trbi b-
d w trby.

5-. Agdyprzewocznie trbi bdw tr-
by z rogów baranich, skoro usyszycie

gos trby, wszystek lud uczyni okrzyk

bardzo wielki, i upadnie mur miasta na
miejscu swem, i wnijdzie lud do miasta,

kady przeciw miejscu, gdzie sta.

II. 6. Tedy wezwawszy Jozue, syn

Nunów, kapanów, rzek do nich : "We-
mijcie ski'zynie przymierza , a siedm

kapanów niech nios siedm trb z ba-

ranich rogów przed ski-zyni Pask.
7. Potem i*zek do ludu: Idcie, a

obejdcie miasto . a zbrojni niech id
przed ski'zynia Pask.

8. A gdy to Jozue ludowi powiedzia,

siedm kapanów wziwszy siedm trb
z rogów baranich, szli przed skrzyni

Pask, i trbili w trby, a skrzynia

przymierza Paskiego sza za nimi.

9. A zbrojni szli przed kapany tr-
bicymi w trby: ostatek te ludu po-

spolitego szed za ski"zyni, gdy idc
trbiono w trby.

10. A ludowi przykaza Jozue. mó-
wic : Nie bdziecie woa, ani Ijdzie sy-
szan gos wasz. ani wyuijdzie z ust wa-
szych sowo . a do dnia . którego wam
rzek : Woajcie : i uczynicie oki-zyk.

11. Tedy obesza skrzynia Paska
miasto w okoo raz: i wi'ocili si do

obozu, i zostali w obozie przez noc.

12. Wsta zasi Jozue rano. a kapani
wziU skrzyni Pask.

13. A siedm kapanów wziwszy
siedm trb z baranich rogów, przed

ski'zynia Pask szli. idc i trbic w tr-
by: a zbrojni szli przed nimi, ostatek

te ludu pospolitego szed za skrzyni

Paska, gdy idc trbiono w trby.

14. A tak obeszli miasto drugi raz

dnia wtórego . i wrócili si do obozu ;

i tak czynili po sze dni.

15. Ale dnia siódmesro wstali rano na

witaniu, i obeszli miasto tyme sposo-

bem siedm ki'o: tylko dnia tego obeszli

miasto siedm ki*o.

16. I stao si. gdy siódmy raz ob-

chodzili, a kapani trbili w trl.ty. rz^k
Jozue do ludu: Krzyczcie teraz: albo-

wiem Pan poda wam miasto.

17. I niech bdzie to miasto przekl-

stwem Panu. ono. i wszystko co w niem

I
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jest; tylko Kiu-halt wszctooznica ywo
zostaiiit*. ona, i wszyscy, którzy z ui
s w (loiiiu, gdy utaia posów, które-

my liyli posali.

18. A wszake sii,^ wy strzecie od rze-

czy przekh^^tycli . a])ycie si nie stali

przeklstweiii , biorc co z rzeczy prze-

kltych, abycie nie wprawili o])Ozu Izra-

elskiego w przeklstwo, i nie zamiesza-

li go.

11). Ale wszystko srebro i zoto i na-

czynia miedziane i elazne, wite bd
Panu ; do skarbu Paskiego zoone bd.

20. Tedy krzycza lud, gdy zatrbiono

w trl)y. albowiem gdy usysza lud gos
tra), krzycza i lud wielkim * gosem,
i upad mur na miejscu swem, i wszed
lud do miasta . kady przeciw miejscu,

gdzie sta, i wzili miasto; *yd.ii,3o.

21. 1 wytracili wszystko, co byo w mie-

cie, me i niewiasty, dzieci i starce;

woy te i owce, i osy ostrzem miecza

pobili.

22. Ale dwom mom, którzy szpie-

gowali on ziemi, rzek Jozue: Wnijd-
cie do domu niewiasty wszetecznej, a

wywiedcie stamtd niewiast, i wszyst-

ko, co jest jej, jakocie * jej przysigli.

*Joz.2,12.U. yd.11,31.

23. Tedy wszedszy modziecy oni,

co byli wyszpiegowali ziemi, Eacliab,

i ojca jej. matk jej i braci jej. i wszyst-

ko, co byo jej, i wszystk rodzin jej

wywiedli, i zostawili je za obozem Izra-

elskim.

24. Ale miasto spalili ogniem, i wszyst-

ko, co w niem byo ; tylko srebro i zo-
to, i naczynie miedziane, i elazne, zo-
yli do skarbu domu Paskiego.

25. Eachab take wszetecznic, i dom
ojca jej, i wszystko, co byo jej. Jozue

ywo zostawi, i mieszkaa w porodku
Izraela a do teraniejszego dnia, dla

tego, i utaia posów, które by posa
Jozue ku przeszpiegowaniu Jerycha.

ni. 26. I wyda kltw Jozue onego

czasu, mówic : Przekltym przed Pa-
nem, któryby powsta a budowa to mia-

sto Jerycho ; na pierworodnym swoim za-

oy je, * a na najmniejszym postawi

bramy jego.
'^

=^ikiói.i6,34.

27. 1 by Pan z Jozuem, a rozchodzia

si sawa jego po wszystkiej ziemi.

ROZDZIA VII.

I. Achan wzi iiit-co rzeczy przoklcjtych 1. II. dlu
czoffo lu<l poiaon u Huj i—f).!!!. Jozuo Puna si^ o to
radzi (!—!). IV. ]'aii przyczyn poraki, rzecz z przc-
kl^stwu wzit pokazawszy 10—12. V. przez los io-
dzicja szuka i .sjtali kaza 13—15. VI. .lozuc Achana
winnym znalazszy, ukaniionowa, a potem ze wszyst-
kiiMii, co mia, spali rozkazuje IG—26.

iVle zgrzeszyli synowie Izraelscy prze-

stpstwem przy rzeczach przekltycli
;

albowiem * Achan, syn Charmiego, syna

Zabdy, syna Zare. z pokolenia Juda, wzi
nieco z rzeczy iwzekltych ; zacz^m za-

pali si gniew Paski przeciw synom
Izraelskim

=^5 Moj. 7,25. iKron.2,7. jo*z.22,2o.

II. 2. Bo gdy posa Jozue kilka m-
ów z Jerycha do Haj, które byo blisko

Betawen na wschód soca od Betel,

i rzek do nich, mówic : Idcie, a wyszpie-

gujcie ziemi; tedy szedszy oni mo-
wie, wyszpiegowali Haj.

3. A wróciwszy si do Jozuego. rzekli

mu: Niech nie cignie wszystek lud;

okoo dwóch tysicy mów, albo okoo
trzech tysicy mów niech id. a zburz
Haj ; nie trud tam wszystkiego ludu , bo
ich tam trocha.

4. Poszo tedy okoo trzech tysicy
||mów z ludu, i uciekli przed mami

z Haj.

5. A porazili z nich mowie z Haj
okoo trzydziestu i szeciu mów, gonic
je od ])ramy a do Sabarym , a porazili

je, gdy uciekali z góry, i dla tego rozpy-
no si serce ludu, i byo * jako woda.

*Ps. 22.15.

III. 6. Tedy rozdarszy Jozue odzienie

swoje, upad twarz swoj na ziemi
przed skrzyniPask, a lea a do wie-

czora, on i starsi Izraelscy, posypawszy
prochem gowy swoje.

7. Zatem rzek Jozue: Ach! Panie Pa-

nujcy, przecze przeprowadzi lud ten

za Jordan, aby nas poda w rk Amo-
rejczyka na wytracenie? O.bymy byli

raczej mieszkali za' Jordanem!
8. O Panie, có rzek, poniewa poda-

wa Izrael ty nieprzyjacioom swoim ?

9. Bo usyszawszy Chananejczycy,

i wszyscy obywatele tej ziemi, obtocz nas

zewszd, a wytrac imi nasze z ziemi.

I có to uczynisz imieniowi twemu wiel-

kiemu ?

lY. ro. Tedy rzek Pan do Jozuego:

Wsta; przecze upad na oblicze twoje?

11. Zgrzeszy Izrael, i przestpili przy-

mierze moje, którem im przykaza; albo-

wiem wzili z rzeczy przekltych, a

f



JOZUEGO 7. 8. 217

ukradli je, i skamali, i schowali je mi-
dzy naczynie swoje.

12. A dla tego synowie Izraelscy nie

bd si mogli osta przed nieprzyjacio-

»y swymi, ty bd podawali nieprzyja-

cioom swym, ])0 si zmazali rzecz prze-

klt ; nie ])d wicej z wami, jeli nie

wykorzenicie przeklstwa tego z porod-
ku was.

V. 13. Wsta, powi lud i rzecz:

Powicie si na jutro ; bo tak mówi Pan,

Bóg Izraelski: Przeklstwo * jest w po-

rodku ciebie, Izraelu; nie ostoisz si
przed nieprzyjacioy twymi, a odejmie-

cie przeklstwo z porodku siebie.
* 5 Moj. 13,17.

14. A tak przystpicie rano wedug
pokole waszych ; a pokolenie, które oka-

ie Pan, przystpi wedug familii; a fa-

milija,któr okae Pan, przystpi wedug
domów ; a dom, który okae Pan, przy-

stpi wedug osób.

15. A kto bdzie znaleziony w prze-

klstwie, bdzie spalony ogniem, on, i

wszystko, co jego jest, dla tego e prze-

stpi przymierze Paskie, a dopuci si
niegodnej rzeczy w Izraelu.

lY. 16. Przeto wstawszy Jozue rano,

rozkaza przystpowa Izraelowi wedug
pokole ich ; i znalazo si pokolenie Juda.

17. I kaza przystpi familii Juda,

i znalaza si familija Z are, i kaza przy-

stpi familii Zarego wedug osób, i zna-

laz si dom Zabdy,

18. I kaza przystpi domowi jego

»vedug osób, i znalaz si Achan, syn

Jharmiego.sjma Zabdy, synaZare, zpo-
\olenia Juda.

19. I rzek Jozue do Achana: Synu
nój, daj prosz chwa Panu, Bogu
zraelskiemu, i wyznaj przed nim, a oznaj-

nij * mi prosz, co uczyni, nie taj

)rzedemn. ^ =^2Sam.i4,43.

20. Tedy odpowiedzia Achan Jozue-
au. mówic: Zaprawd, jam zgrzeszy
'a nu, Bogu Izraelskiemu, tak a tak uczy-
liem.

21. Widziaem midzy upy paszcz
aMloski jeden, pikny, i dwiecie s}^-

!''>w srebra, i prt zoty jeden, pidzie-
;it syklów wacy, i podaem tego,

'wziem to, a oto, te rzeczy s zakopane
ziemi, w poród namiotu mego, a sre-

fo pod niemi.

I-

22. Tedy posa Jozue posy , którzy
lieeli do namiotu, a oto te rzeczy byy

skryte w namiocie jego, a srebro pod
niemi.

23. A wziwszy je z namiotu przynie-

li je do Jozuego, i do wszystkich synów
Izraelskich, a pooyli je przed obliczem
Paskiem.

24. A tak wziwszy Jozue, i wszystek
Izrael z nim. Achana, syna Zarego, i

srebro, i paszcz, i prt zoty, isyny jego,

i córki jego , i woy jego , i osy jego,

i owce jego, i namiot jego, i wszystko co

mia, wywiedli je na dolin Achor.

25. I rzek Jozue : Przecze nas po-

trwoy ? nieche ci te Pan zatrwoy
dnia tego. I ukamionowa go wszystek
Izrael, i

* spalili je ogniem, ukamiono-
wawszy je kamiemi; *Joz.7,i5.

26. Potem wystawili na nim wielk
kup kamieni, która trwaa do dnia tego.

I odwróci si Pan od gniewu zapalczy-

woci swojej
;
przeto nazwane jest imi

miejsca onego, dolina Achor, a do dnia

dzisiejszego.

KODZIA YIIL
I. Pan Jozuemu miasto Haj poda obiecuje, i jako si

z nim mia obej, uczy 1. 2. II. Któiy onierstwu to

opowiedziawszy 3—8. III. miasto sztuk wzi, obywa-
tele jego pobi, króla pojma i obwiesi kaza, a na osta-
tek miasto spali 9—29. IV. Potem Panu ofiaruje 30. 31.

v. Jozue zakon na kamieniu wyrysowa, a bogosawie-
stwa i przeklstwa zakonu czyta kaza 32—35.

lotem rzek Pan do Jozuego : Nie bój

si, ani si lkaj ; wemij z sob wszys-

tek lud wojenny, a wstawszy cignij do

Haj, otom da w rce twoje króla Haj,

i lud jego, i miasto jego, i ziemi jego.

2. A uczynisz Hajowi i królowi jego,

jako * uczyni Jerychu i królowi jego,

wszake upy jego, i byda jego rozbie-

rzecie -j- midzy si; uczye zasadzk
na miasto z tyu jego.

^ Joz.6,20.21. 1 5 Moj. 20,14.

II. 3. A tak wsta Jozue i wszystek

lud waleczny , aby cignli ku Haj ; i

przebra Jozue trzydzieci tysicy m-
ów bardzo mocnych, i posa je noc.

4. I rozkaza im, mówic : Patrzajcie

wy, abycie uczynili zasadzk za miastem;
nie oddalajcie si od miasta daleko bar-

dzo, a bdcie wszyscy pogotowiu.

5. A ja, i wszystek lud. który ze mn
jest, przycigniemy pod miasto ; a gdy
oniwynijd przeciwko nam, jako pierwej

ucieczemy przed nimi.

6. A oni pójd za nami , a je uwie-

dziemy od miasta ; 1)0 rzek : Uciekaj

4



218 JOSUAE 8.

przód nami, jako i piorwój, gdy ucieka
b(,Hlzi('iiiy inwd iiiuii.

7. Tedy wy wstaniecie z zasadzki, i wy-
prz(H*ie ostatek ludu z miasta, i da je

Pan, Bóg wasz, w rk(j wasze;.

8. A wziwszy miasto, zapalicie je

ogniem, * wedug sowa Paskiego uczy-

nicie; patrzajcie, rozkazaem wam.
•^ 5 Moj. 20,13. 16.

III. 9. Posa je tedy Jozue, i szli na za-

sadzk ; a zostali midzy Betel , i mi-
dzy Haj na zachód Hajowi; a Jozue przez

on noc zosta w porodku ludu.

10. Pot^m wstawszy Jozue bardzo

rano, obliczy lud, a szed sam i starsi

z Izraela przed ludem przeciw Haj.

11. Wszystek te lud wojenny, który

z nim by, ruszyli si, i przycignwszy
przyszli pod miasto, i pooyli si obo-

zem na stronie póuocnej ku Haj ; a by-

a dolina midzy nim, i midzy Haj.

12. Nadto wzi okoo piciu tysicy

mów, które postawi na zasadzce mi-
dzy Betel, i midzy Haj, od strony za-

ciodniej miasta.

13. 1 przybliy si lud, to jest, wszyst-

ko wojsko, które byo od pónocy mia-

sta, i którzy byli na zasadzce jego od

zachodu miasta ; i przycign Jozue onej

nocy w porodek doliny.

14 I stao si, gdy je ujrza król Haj,

pospieszyli si i wstali rano, i wyszli lu-

dzie z miasta przeciw Izraelowi ku bi-

twie, sam król, i wszystek lud jego, na

czas naznaczony przed równin, niewie-

dzc, e zasadzka bya uczyniona na za

miastem.

15. Tedy Jozue i wszystek Izrael, ja-

koby od nich poraeni, uciekali drog ku
puszczy.

16. 1 zwoany jest wszystek lud, który

by w miecie, aby je gonili, i gonili Jo-

zuego ; i tak uwiedzieni byli od miasta.

17. I nie zosta nikt w Haj i w Be-

tel, któryby nie wyszed za Izraelem;

i zostawili miasto otworzone, a gonili

Izraela.

18. Tedy rzek Pan do Jozuego: Pod-
nie chorgiew, któr masz w rce swej,

przeciwko Haj; bo je w rce twoje dam.

I podniós Jozue chorgiew , któr mia
w rce swej, przeciwko miastu.

19. A oni, co byli na zasadzce, wstaw-

szy prdko z miejsca swego; bieeli, gdy
on podniós rk sw, a ubieawszy mia-

sto, wzili je, i zaraz je zapalili ogniem.

20. A o])ejrzawszy si mowie mia-
sta Haj ujrzeli, a oto, wstpowa dym
miasta ku niebu, i nie mieli miejsca do
uciekania, ani tam, ani sam; bo lud, któ-

ry ucieka ku puszczy, obróci si na one,

co je gonili.

21. Tedy Jozue i wszystek lud Izrael-

ski, widzc, i oni, co ))yli na zasadzce,

wzili miasto, a i wychodzi dym z mia-
sta, obrócili si i po))ili me miasta Haj.

22. Oni tó drudzy wyszli z miasta
przeciwko nim. i o])toczyli je Izraelczycy,

jedni std, a drudzy zowd, i porazili je

tak, i z nich aden nie zosta, ani uszed.
23. Tame króla Haj pojmali ywo,

i przywiedli go przed Jozuego.

24. Gdy tedy Izraelczycy pobili wszyst-

kie obywatele Haj na polu przy pusz-

czy, tedy za nimi szli w pogo, a po-

legli oni wszyscy od miecza, a wyga-
dzeni s; obrócili si wszyscy Izraelczycy

do Haj, i wysiekli je ostrzem miecza.

25. I byo wszystkich, którzy polegh

dnia onego, od ma a do niewiasty

dwanacie tvsiecy, wszystkich obywate-
li Haj.

26. A Jozue nie spuci * rki swej,

któr by podniós z chorgwi, a pobii

wszystkie obywatele Haj.
'. * '^'y^^J ^•

27. Tylko bydo, i upy * miasta one^

go rozebrali midzy si Izraelczycy we-

dug sowa Paskiego, które rozkazaJ

Jozuemu. ^5Moj.2o,i4

28. Tedy zapali Jozue Haj, i uczynU

je mogi wieczn, i pustyni a do dnia

tego.

29. A króla Haj obwiesi na drzewie a
do wieczora; a gdy soce zaszo, rozka-

za Jozue, aby zdjto * trupa jego z drze-

wa, a porzucono go w samem wejcii

bramy miejskiej, i namiotali' na kup(

wielk ka'mieni, która jest a do dni<

Iq^q
'

*

5

Moj. 21,23. Joz.10,87

IV. 30. Tedy Jozue zbudowa otar:

Panu, Bogu Izraelskiemu, na górze Hebalj

31. Jako by rozkaza Mojesz, sugjf

Paski, synom Izraelskim, a jako napli

sano w ksigach * zakonu Mojeszowego
otarz z caego kamienia, na którym a
dne elazo nie posta-o ; i sprawowali u;

nim caopalenia Panu, ofiarowali te

spokojne ofiary. "^ ^^J-^'^'^- ^ Moj.20,24.2;

V. 32. Tame napisa na kamieniac]

powtórzenie zakonu Mojeszowego ,
któ

ry napisa przed oblicznoci synów Izra

elskich.

L
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33. A wszystek Izrael, i starsi jego,

i przeoeni, i sdziowie jego, stali po obu

stronach skrzyni przed kapanami Lewi-

tami, którzy nosili skrzyni przymierza

Paskiego, tak przychodzieii
,
jako w do-

mu zrodzony, poowa ich przeciw górze

Garyzym , a ^ poowa ich przeciw górze

Hebal, jako by przedtem rozkaza Moj-

esz, suga Paski, aby bogosawiono lu-

dowi Izraelskiemu.
"

' -5Moj.27,12.13.

34. A potem czyta wszystkie sowa
zakonu, bogosawiestwo, i przeklstwo,

wedug ''wszystkiego, co napisano w ksi-

gach zakonu. *3Moj.26.3.

35. Nie byo i sowa ze wszystkiego,

co rozkaza Mojesz, czegoby nie czyta
Jozue przed wszystkiem zgromadzeniem
Izraelskiem, przed niewiastami, i przed

dziatkami, i przed przychodniami, którzy

mieszkali midzy nimi.

KODZIA IX.

I. Królowie Chananejscy 1. 2. II. Gabaonitowie sztu-

cznie w przymierze z nimi weszli 3—18. Ul. Ci zdro-

wiem darowani, zaczem robi, i wiecznymi u Izraelitów

I
niewolnikami zosta musieli 19—27.

'A gdy usyszeli wszyscy królowie, któ-

jrzy byli za Jordanem na górach, i na ró-

jwninach, i nad wszystkiem brzegiem mo-
irza wielkiego przeciw Libanowi . Hetej-

Iczyk, ^
i Amorejczyk. i Chananejczyk.

Ferezejczyk, Hewejczyk, i Jebuzejczyk:
"^ Joz.10.6.

2. Zebrali si pospou, aby walczyli

Iprzeciw Jozuemu, i przeciw Izraelowi.

Ijednomylnie.

! II. 3. Ale obywatele Gabaon. usyszaw-
iszy, co uczyni Jozue Jerychowi i Ha-
llowi,

4. Postpili sobie i oni chytrze
, a po-

szedszy zmylili si by posami, i

'^zili wory stare na osy swe, i agwie
^inne stare, i potarte, i atane;

5. 1 obuwie stare i atane na nogi swo-
". i szaty stare na si. a wszystek chleb.

go z sob nabrali w drog, suchy by
spleniay.

('). Tedy przyszli do Jozuego, do obo-
u w Galgal, i rzekli do niego, i do m-
'6w Izraelskich: Z ziemimy dalekiej

rzyszli
; przeto teraz uczycie z nami

rzymierze.

7. Ale odpowiedzieli mowie Izrael-

y Hewejczykowi : Podobno ty mie-
ikasz midzy nami, a jako z tob mo-
^my uczyni przymierze?
5. A oni rzekli do Jozuego: Sudzy

twoi jestemy. I rzek do nich Jozue:

Cocie wy zacz. a skdecie przyszli ?

9. I otlpowiedzieli mu : Z ziemi dale-

kiej bardzo przyszli sudzy twoi w imie-

niu Pana , Boga twego ; bomy syszeli

saw jego, i wszystko, co uczyni w E-
gipcie;

10. I wszystko, * co uczyni dwom
królom x\morej skini, którzy byli za Jor-

danem. Sehonowi królowi Hesebon. i

Ogowi królowi Basan , którzy mieszkali

w AstarOt. *4Moj.21,24. 5Moj.1,4.

11. 1 rozkazali nam starsi nasi. i wszys-
cy obywatele ziemi naszej, mówic: Na-
bierzcie sobie ywnoci na drog, a id-
cie przeciwko nim, i mówcie im : Sudzy
wasi jestemy, przeto teraz uczycie
z nami przymierze.

12. Ten chleb nasz ciepymy na dro-

g wzili z domów naszych tego dnia,

gdymy wyszli, abymy szK do was;
a teraz oto wysech, i poplenia.

13. I te agwie winne , któremy byli

napenili, byy nowe, a oto si popkay ;

take te szaty nasze , i obuwie nasze

zwiotszay dla bardzo dalekiej drogi.

14. A tak wzili oni mowie Izrael-

scy z onej ywnoci ich, a ust si Pa-
skich nie pytali.

15. Tedy z nimi uczyni Jozue pokoje

i postanowi z nimi przymierze , aby ich

zachowa przy ^-wocie : take przysigy
im ksita zgromadzenia.

16. Ale po trzech dniach po uczynie-

niu z nimi przymierza, usyszeli, e bli-

sko ich byli
, a i w porodku ich mie-

szkaK.

17. A ruszywszy si synowie Izrael-

scy przycignli do miast ich dnia trze-

ciego, a miasta ich te byy : Gabaon. i Ka-
fira, i Beerot, i Karyjatyjarym.

18. I nie wytracili ich synowie Izrael-

scy ; albowiem przysigyimbyyksita
zgromadzenia przez Pana, Boga Izrael-

skiego, skd szemrao wszystko zgroma-
dzenie przeciw ksitom.

III. 19. I rzeky wszystkie ksita
do caego zgromadzenia: Mymy im
przysigli przez Pana. Boga Izrael-

skiego
;
przeto teraz nie moemy si

ich tkn.
20. To im uczynimy, a zachowamy je

ywo, iby nie przyszo na nas rozgnie-

wanie dla przysigi , którmy im przy-

sigli.

21. Nadto rzeky do nich ksita:

i
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Nieci yj, a niooli n\l»i;\ drwa. i iiiofh

nosz wod wszystkiciiiii /groinadzcniu
;

i przestali na tóm, jako im powiedziay
ksita.

22. Pot^ni wezwa ich Joziio, i rzek
do nich, mówic : J^rzeczecie nas oszu-

kali, powiadajc: Dalekimimy od was
bardzo, a wy w poi^rodkii nas mieszkacie^ ?

23. A tak teraz przeklci jestecie, i

nie nstan z was sudzy, i rbicy drwa,

i noszcy wod do domu 15oga mego.
24. Którzy odpowiedzieli Jozuemu,

i rzekli : Zapewne oznajmiono byo su-
gom twoim, jako by rozkaza Pan, Bóg
twój , Mojeszowi sudze swemu , aby
wam da wszystk ziemi, a i])y wyga-
dzi wszystkie mieszkajce w tej ziemi

przed twarz wasz; przeto * balimy
si ])ardzo o ywot nasz przed wami,
i uczynilimy t rzecz. *ps.i8,45.46.ps.66,3.

25. A teraz otomy w rkach twoich
;

coc si dobrego i susznego widzi uczy-

ni z nami, uczy.
26. I uczyni im tak, a wybawi je

z rk synów Izraelskich, e ich nie pobili.

27. I postanowi je Jozue dnia onego,

aby rbali drwa, i nosili wod zgroma-
dzeniu, i do otarza Paskiego a do

tego dnia, na miejscu, któreby obra.

EODZIA X.
1. Pi królów Amorejskich oburzyo si na Gabao-

nity 1—5. II. ale od Izraelitów poraeni, i od gradu po-
bici s 6—11. III. Cza'su bitwy soce i ksiyc przez
cay dzie stay 12—15. IV. Tycbe królów z jamy do-
byto, szyje icb podeptano, zabito, powieszano, i za do
jaskini wrzucono 16—27. V. Izraelitowie wiele miast do-
byli 28—43.

A. gdy usysza Adonisedek, król Jero-

zolimski, i wzi Jozue Haj, i zburzy
je, (bo jako uczyni Jerychowi i królowi

jego, tak uczyni Hajowi i królowi jego,)

a i uczynili pokój obywatele Gabaon
z Izraelem, i mieszkaj w porodku ich :

2. Tedy si ulk bardzo, przeto e
miasto wielkie byo Gabaon, jako jedno

z miast królewskich, a e byo wiksze
ni Haj , a wszyscy mowie jego wa-
leczni.

3. Przeto posa Adonisedek, król Je-

rozolimski, do Hohama, króla Hebron,
i do Faran, króla Jerymota, i do Jafija,

ki*óla Lachys, i do Dabir, króla Eglon,

mówic :

4. Przyjedcie do mnie, a dajcie mi
pomoc, abymy pobili Gabaonity, którzy

uczynili pokój z Jozuem, i z syny Izrael-

skimi.

5. Zeliralo si tedy, a wycigno j)ió

królów Amorejskich, król Jerozolimski,

król Hebron, król Jerymot, król Lachys,
król Eglon, sami, i wszystkie wojska ich,

i pooyli si obozem u Gabaon, i doljy-

wali go.

II. 6. Tedy posali obywatele Gal»aon
do Jozuego, i do obozu w Galgal, mówic :

Nie zawcigaj rki swój od sug twoich;

przycignij do nas rycho, a wybaw nas
i pomó nam; bo si zebrali przeciwko
nam wszyscy królowie Amorejscy , któ-

rzy mieszkaj po górach.

7. Kuszy si tedy Jozue z Galgal, sam
i wszystek lud wojenny z nim, i wszyscy
mowie waleczni.

8. (Bo by rzek Pan do Jozuego:
Nie bój si ich; albowiem w rce twoje

podaem je, a nie ostoi si aden z nich

przed tob.)
9. I przypad na nie Jozue nagle ; l)o

ca noc cign z Galgal.

10. 1 potrwoy je Pan przed obliczem
Izraela, który je porazi porak * wielk
w Gal3aon, i goni je drog, któr cho-

dz ku Betoron, a bi je a do Aseka i

a do MaCeda. *Izaj.28,21. lSam.l4,15.l6.

II. I stao si, gdy uciekali przed

Izraelem, biec z góry do Betoron , e
Pan spuci na nie kamienie wielkie

z nieba a do Aseka, i umierali ; wicej
ich pomaro od kamienia gradowego, nil

ich pobili synowie Izraelscy mieczem

III. 12. Tedy mówi * Jozue do Pana,

dnia, którego poda Pan Amorejczyka
w rce synom Izraelskim, i rzek przed

oczyma Izraela: Soce w Gabaon za

stanów si,, a miesicu w dolinie Ajalon!

13. I zastanowio si * soce, a mie-

sic stan, a si lud pomci nad nie-

prz}jacioy swymi. Izali to nie je»i

napisano w ksigach sprawiedliwego!

Tedy stano soce w poród nieba

anie pospieszao si zachodzi, jakoby

przez cay dzie.

14. I nie by takowy dzie przedtem

ani potem, w któryby usucha mia Pai

gosu czowieczego, bo Pan * walczy

za Izraelem.
*joz.io^

15. Potem si wróci Jozue, i wszys

tek Izrael z nim, do Obozu do Galgal.

IV. 16. A ucieko byo onych pi

królów, i skiyli si w jaskini przy Ma
ceda.

17. I dano zna Jozuemu, mówic
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Znaleziono pi królów, którzy si pokryli

w jaskini w Maceda.

18. I rzek Jozue: Przywalcie kamie-

nie wielkie do dzinry jaskini, a postaw-

cie u niej me, aby ich strzegli.

19. A wy nie stójcie, gocie nieprzy-

jacioy wasze, a bijcie ostatek ich, ani im
dajcie uchodzi do miast ich; bo je po-

da Pan, Bóg wasz, w rk wasze.

20. A gdy przesta Jozue z syny Izrael-

skimi bi ich porak bardzo wielk, a
je do szcztu wytracili, a którzy ywo zo-

stali z nich , uszli do miast obronnych :

21. Tedy wróci si wszystek lud

zdrowo do obozu , do Jozuego w Mace-
da. a nie ruszy przeciwko synom Izra-

elskim nikt jzykiem swoim.

22. Potem rzek Jozue : Otwórzcie t
dziur jaskini, a wywiedcie do mnie tych

'piciu królów z jaskini.

23. I uczynili tak, i wywiedli do nie-

go piecu królów onych z jaskini, króla

Jerozolimskiego, króla Hebron. ki*óla

Jerymot, króla Lachys, króla Eglon.

24. A gdy wywiedli one króle do Jo-

zuego, tedy przyzwa Jozue wszystkich

mów Izraelskich, i rzek do rotmi-

strzów, mów walecznych, którzy z nim
chodzili: Przystpcie sam, a nastp-
cie nogami waszemi na szyje * tych

królów; którzy przystpiwszy nastpili

nogami swemi na szyje ich. *5Moj.33.29.

25. Zatem rzek do nich Jozue : Nie
jbójcie si, ani si lkajcie; zmacniaj-

|c'ie si, i mnie sobie poczynajcie ; bo
l^ak uczyni Pan wszystkim nieprzyjacio-

ifoni waszym, przeciw którym walczycie.

26. Potem pobi je Jozue, i pomordo-
->ai je. i zawiesi je na piciu drzewach,

H wisieli na drzewach a do wieczora.

27. A gdy zaszo soce, rozkaza
;)ozue, e je * zoono z drzewa, i wrzu-
j'ono je do jaskini , w której si byli

kryli, a zawalono kamiemi wielkiemi
jlziur u jaskini

, które tam s jeszcze
' do dnia tego. '^5Moj.2i.23. joz.8.29.

V. 28. Tego dnia wzi Jozue Ma-
la, i wysiekje ostrzem miecza, i kró-

i ich zamordowa wespó z nimi, i

zelk dusz, która bya w niem; nie
'>tawi adnego ywo, i uczyni kró-
'wi Maceda, jako uczyni " królowi Je-
.('ha. '^Joz. 6,2.17. 21.

29. Potem cign Jozue, i wszystek
'rael z nim, z Maceda do Lebny, "^i do-
wa Lebny.

30. A poda Pan i ono w rce Izraela,

i króla jego, i wysiek je ostrzem mie-
cza, i wszelk dusz, która bya w niem;
nie zostawi w niem adnego ywo, i

uczyni królowi jego
,
jako uczyni kró-

lowi Jerycha.

31. Potem cign Jozue, i wszystek

Izrael z nim, z Lebny do Lachys, a po-

oywszy si przy niem obozem, doljy-

wai go.

32. 1 poda Pan Lachys w rce Izraela,

i wzi je dnia drugiego, i wysiekli je

ostrzem miecza, i wszelk dusz , która

bya w niem, tak wanie jako uczyni
Lebnie.

33. Tedy przyszed Horam, król

Gazer, na ratunek Lachysowi, ale go
porazi Jozue, i lud jego, tak i nie zo-

stawi mu adnego ywo.
34. Potem cign Jozue, i wszystek

Izrael z nim, z Lachys do Eglon, i po-

oyli si obozem przeciwko niemu, i

dobywali go ;

35. Które wziwszy onego dnia, wy-
siekli je ostrzem miecza, i wszelk dusz,
która bya w niem, onego dnia zabi,

tak wanie jako uczyni Lachys.

36. Potem si ruszj^ Jozue, i wszys-

tek Izrael z nim, z Eglonu do Hebronu,
i dobywa go ;

37.' I wzili je, a wysiekli je ostrzem
miecza, i króla jego, i wszystkie mia-
sta jego , i wszelk dusz , która bya
w niem ; nie zostawi adnego ywo, tak

wanie jako uczyni Eglonowi. i wytraci
je, i wszelk dusz, która w niem bya.

38. Stamtd obróci si Jozue, i

wszystek Izrael z nim, do Dabir, i do-

bywa go.

39. I wzi je, i króla jego, i wszyst-

kie miasta jego, i wysiekli je ostrzem
miecza, i pomordowa wszystkie dusze,

które w niem byy ; nie zosta^yl adnego
ywo

;
jako uczyni Hebronowi tak uczy-

ni Dabirowi i królowi jego, i jako uczy-

ni Lebnie i królowi jego.

40. A tak pobi Jozue wszystk ziemi
górn, i poudniow, i poln, i podgórn,
i wszystkie króle ich ; nie zostawi a-
dnego ywo, ale wszystkie dusze wytra-
ci

,
jako mu by przykaza "" Pan , Bóg

Izraelski. =*5Moj.7,2.5. ómoj. 20,16. joz. 8.2.

41. I porazi je Jozue od Kades Barny
a do Gazy, i wszystk ziemi Gosen,

i a do Gabaon.
42. A wszystkie te króle, i ziemi

i
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ich, wzi Joziio jednym razem; all)0-

wiem * Pan, Bóg Izraolski, walczy za

krachem. ^ Joz.io.m.

48. Zat(^m sic wróci Joziic i wszys-

tek Izrael z nim do obozu do Oalgal.

KODZTA XT.

I. Wiolo narodów i królów ])izci'iw Izraelitom walcz-
cych przy wodzio Merom pobito 1—9. II. Miasta ich

wzito, splundrowaiio. a obywatele ich wygadzeni lU—20.

111. Olbrzymowie tako wybici s 21—23.

1 gdy usysza Jabin, król Hasor, po-

sa do Johaha. króla Madon, i do króla

Symron, i do króla Aclisaf,

2. I do królów, którzy byli na pó-
nocy, na górach i na polach, na pou-
dnie * Cynerot. i w równinach, i w krai-

nach Dor, ku zachodowi
;

*4Moj.34,ll. 5Moj.3,17.

3. Do Chananejczyka na wschód i na

zachód soca, i do Amorejczyka, i do

Hetejeyka, i do Ferezejczyka, i do Je-

bnzejczyka po górach, i' do Hewejczyka
pod gór Hermon, w ziemi Masfa.

4. I wycignli sami , i wszystkie

wojska ich z nimi, lud wielki, jako pia-

sek, który jest na brzegu morskim, i

koni i wozów bardzo wiele.

5. A zgromadziwszy si wszyscy oni

królowie przyszli, i pooyli si pospou
obozem n wód Merom, aby zwiedli bi-

tw z Izraelem.

6. I rzek Pan do Jozuego : Nie bój

si ich, albowiem jntro o tym czasie Ja
podam te wszystkie pobite przed Izrae-

lem ; koniom ich yy poderniesz, a wo-
zy ich ogniem spalisz.

7. Wycign tedy Jozue, i wszystek

lud waleczny z nim, przeciwko nim ku
wodom Merom z naga, i uderzyli na nie.

8. I poda je Pan w rk Izraelowi,

i porazili je, a gonili je a do Sydonu
wielkiego, i a do wód gorcych, i a do

pola Masfa na wschód soca, i pobili je,

tak i jednego z nich nie zostawili ywego.
9. I uczyni im Jozue

,
jako mu by

rozkaza Pan; koniom ich yy pode-

rn, a wozy ich popali ogniem.

II. 10. Potem wróciwszy si Jozue
tego czasu wzi Hasor, a króla jego

zabi mieczem ; a Hasor byo przedtem
gow wszystkich tych królestw.

11. Zabili te * kad dusz, która

bya w niem, ostrzem miecza mordujc,
tak i nie zostao nic ywego ; a Hasor
..spali ogniem. *4Moj.33.52. 5Moj.7,2.

12. Take uczyni wszystkim mia-

stom królów ony(di , i wszystkie króle

ich pojma Jozu(^ i pobi je ostrzem mie-

cza, mordujc je, jako by * rozkaza
Mojesz, suga Paski. ^r,Moj.20.i.;.

i:>. Tylko tych wszystkich miast, któ-

re byy o))ronn(i, nie pali Izrael, oprócz

samego Hsora, które spali JozUe.

14. Wszystkie tó upy miast onych,

i byda, pobrali sobie synowie Izraelscy,

tylko wszystkie ludzie zabijali ostrzem

miecza, a je wytracili, nie zostawujc
nikogo ywego.

15. Jako by rozkaza * Pan Moje-
szowi, sudze swemu, tak rozkaza
Mojesz Jozuemu; tak te uczyni Jozue,

nie opuci niczego ze wszystkiego, co

by rozkaza Pan Slojeszowi. ^2Moj.23,.32.

r.34,11.12. 4Moj.33,f>2. 5Moj.7,2. r.20,16.

16. A tak wzi Jozue wszystk on
ziemi górn, i wszystk na poudnie
lec, i wszystk ziemi Gosen, i ró-

wniny, i pola, i gór Izrael z równin jej
;

17. Od góry Halak, która idzie ku
Seir, a do * Baalgad, w równinie Li-

baskiej pod gór Hermon ; i wszystkie

króle ich pojma, i porazi je, i pozabi-

ja je. =^Joz.l2,7.

18. Przez wiele dni prowadzi Jozue

z onymi wszystkimi królmi wojn.

19. A nie byo miasta, któreby po-

kój uczynio z syny Izraelskimi, oprócj

Hewejczyków, którzy mieszkali w Ga-

baon; * wszystkie insze wzili przea

wojn. '^Joz.e.is

20. Albowiem od Pana si to stao

e zatwardzi serca ich, aby szli ku bi-

twie przeciw Izraelowi, eby je wynisz-

czy, uie majc nad nimi miosierdzia

ale eby je wytraci, jako by rozkaza

Pan * Mojeszowi. .
*joz.ii,i5

III. 21. I cign Jozue onego cza

su, i wybi syny Enakowe z gór, z He
bronu, z Dabiru, z Anab, i ze wszystkicl

gór Judskich, i ze wszystkich gór Izra

elskich
,
pospou z miasty ich wykorze

ni je Jozue.

22. Nie zosta nikt z Enakitów, w zie

mi synów Izraelskich; tylko w Gazit

w Gad, i w Azdod zostali.

23. Wzi tedy Jozue wszystk on

ziemi , tak jako mówi Pan do Moj

esza: i poda j Jozue w dziedzictw

Izraelowi wedug dziaów ich , i wedu
pokolenia ich, a uspokoia si ziemia o

wojen.

I

i
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ROZDZIA XII.

I. Imiona królów, których Izraelczycy za Mojesza
1—6. II. A potem za Joznego pobili, i ich ziemi osiedli,

tak na tej, jako i na onej stronie Jordanu 7—24.

A ci s królowie ziemi, które pobili

synowie Izraelscy, i posiedli ziemi ich

za Jordanem ku wschodowi soca, od po-

toku Aruon a do góry Hermon. i wszyst-

k równin ku wschodowi soca :

2. Sehon. król Amorejski. który mie-

szka w Hesebon. a panowa^ od Aroer,

które * ley nad brzegiem potoku Arnon.

i od poowy tego potoku, i poowy Ga-

laadu a do potoku Jabok, gdzie s grani-

ce synów Ammonowych, ''5Moj.2,i8. r.3,i6.

3. A od równin a do morza '^ Cyne-

rot na wschód soca, i a do morza
pustyni, do morza sonego na wschód,

idc ku Betsemot, i od poudnia pod
gór Fazga. ''smoj.s,!?.

4. I granice Oga. króla Basaskiego.

który by pozosta z Refaimów
, a mie-

szka w Astarot i w Edrej.

I
5. Który te panowa na górze Her-

mon, i w Selecha. i we wszystkiem Ba-

san. a do granic Gessurytów. i Maha-
||chatytów. i nad poow Galaad ku gra-

nicy Sehona. ki'ola Heseboskiego.
6. Mojesz, suga Paski, i synowie

jlzraelscy .
" pobili je : i poda t ziemi

Mojesz, suga Paski, w dziedzictwo

Rubenitom. i Gadytom. i poowie poko-
lenia Manasesowego.
i

*4Moj.21.24. r.32.33. r.34.14.

II. 7. Ci te s królowie ziemi, które
H»bi Jozue. i synowie Izraelscy za Jor-

ianem na zachód soca, od " Baalgad
la polu Libaskiem. i a do Halak.
vtora idzie ku Seir. któr poda Jozue
ookoleniom Izraelskim w dziedzictwo
'^edug dzia-u ich. -Joz.u.n.

^. Na górach, i na równinach, i w po-
ll, i w niynach. i na puszczy, i na po-

udnie ziemi Hetejczyka. Amorejczyka,
<-'hananejczyka. Ferezejczyka. Hewej-
' ka. i Jebuzejczyka.

>. Król Jerycha jeden; król Haj.
tore jest w bok Betel jeden.
10. Król Jeruzalem jeden: król He-
'U jeden.

1 1. Król Jerymot jeden : król Lachys
'len.

Król Heglon jeden: król Gazer12.

'Ipn.

13.

ien.

Król ' Dabir jeden; król Gader
"Joz. 10,39.

14. Król Horma jeden; król Hered
jeden.

15. Król Lebni jeden ; król AduUam
jeden.

16. Król Maceda jeden; król Betel

jeden.

17. Król Taffua jeden; król Hefer

jeden.

18. Król Afek jeden; król Saron jeden.

19. Król Madon jeden; król Hasor
jeden.

20. Król Symron Meron jeden ; król

Aksaf jeden.

21. Król Tenach jeden; król Mageddo
jeden.

22. Król Kades jeden: król Jacha-

nam z Karmelu jeden.

23. Król Dor z krainy Dor jeden:

ki'ól Goim w Galgal jeden :

24. Król Torsa jeden. Wszystkich
królów trzydzieci i jeden.

ROZDZIA Xni.
I. Pan Jozuerau krainy pozostae wyliczywszy . ich

mieszkance wypdzi obiecuje , a wszystk one ziemi
dzieli midzy dziewicioro pokole . i pó pokolenia
Manasesowego kae. opisujc granice, ziemi, któr ju
byo z onej strony Jordanu pótrzeciu pokoleniu poda-
no 1—12. n. Wspomina dwa narody , któijch jeszcze
byo nie wypdzono, i przyczyn, czemu Lewitom ziemi
adnej nie dano 13. 14. lii. Wylicza te granice Kube-
nitów. Gadytów, i poowy pokolenia Manasesowego 1.5—33.

1 zstarza si Jozue , a by zeszy w le-

ciech; I rzek Pan do niego: Ty si
zstarza. a zszede w leciech. a ziemi

zostawa bardzo wiele ku posiadaniu.

2. Tac jest ziemia, która pozostawa :

Wszystkie granice Filistynów, i wszyscy
Gessurytowie.

3. Od Nilu. który oblewa Egipt, a
do gi'anicy Akaronu na pónocy, przyna-

ley Chananejczykowi. picioro ksistw
Filistyskich : Asackie, i Asdodziejskie.

Askaloskie. Getejskie, i Akaronickie.

i Hawejczycy.

4. Od poudnia wszystka ziemia Cha-

nanejska, i Mara. które jest Sydoczy-
ków a do Afeka. i a do granicy Amo-
rejczyka :

5. I ziemia Giblitów ze wszystkim
Libanem na wschód soca, od Baalgad

pod gór Hermon. a gdzie chodz do

Emat.
6. Wszystkie mieszkajce na górach

od Libanu a do wód " gorcych, wszyst-

kie Sydoczyki Ja wypdz przed syny

Izraelskimi : tylko j podziel Izraelitom

w dziedzictwo, jakom ci rozkaza.
" Joz.11,3.
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7. Przeto teraz rozdziel tt; ziemi
w dziedzictwo, dziewiciorgu pokoleniu,

i poowie j)okolenia Manasesowego.
S. iid\'A z drug, poow Kubeuitowie

i Gadytowio wzili dziedzictwo swoje,

które im da Mojesz * za Jordanem na
wschód soca, jako im da Mojesz,
suga Paski; *.imoj. 32,33.

1). Od Aroer, które jest nad brzegiem
potoku Arnon, i miasto, które jest w po-

ród potoku, i wszystk równin Me-
deba a do Dybon;

10. I wszystkie miasta Sehona, króla

Amorejskiego , który królowa w Hese-

bon, ado granicy synów Ammonowyeh;

11. Take Galaad, i granice Gessury-

tów, i Machatytów, i wszystk gór Her-
mon, i wszystko Basan a do Salecha

;

12. Wszystko królestwo Oga w Basan,

który królowa w Astarot, i w Edrej;

ten ijy pozosta z Kefaimitów, a pobi
je Mojesz i wygadzi je.

'

II. 13. Ale nie wygnali synowie Izra-

elscy Gessurytów i Machatytów; prze-

to mieszka Gessur i Machat w poród
Izraelczyków a do dnia tego.

14. Tylko * pokoleniu Lewi nie da
dziedzictwa; ofiary ogniste Pana Boga
Izraelskiego sa dziedzictwem jego, jako

mu powiedzia Bóg. *4Moj.i8.2o.24.5Moj.i8,2.

III. 15. A tak odda Mojesz pokoleniu

synów Kubenowych dziedzictwo wedug
familii ich.

16. I bya granica ich od Aroer, które

jest nad brzegiem potoku Arnon, i mia-
sto, które jest w poród potoku, i wszyst-

ka równina ku Medeba.
17. Hesehon, i wszystkie miasta jego,

które byy w równinie; Dybon i Bamot
Baal, i Bet Baal Meon

;

18. I Jassa, i Cedymot, i Mefaat;

19. I Karyjataim, i Sebama, i Sara-

tasar na górze w dolinie;

20. I Betfegor, i Asdod, "" Fazga,

i Betyjesymot. -5Moj.3,i7.

21. Wszystkie te miasta w równinie,

i wszystko królestwo Sehona, króla Amo-
rejskiego, który ki-ólowa w Hesebon,
którego zabi Mojesz, i ksita Mady-
jaskieEwi, *

i Recem, i Sur, i Hur,

i Reba; ksita Sehonowe, obywatele

ziemi. -4Moj.3i.8.

22. I Balaama, syna Beorowego, wie-

szczka, zabili synowie Izraelscy mieczem
z innymi pobitymi.

23. Bya tedy granica synów Kube-

nowych Jordan z granicami swemi. Toó
jest dziedzictwo synów Kubenowych we-
dug domów ich, miast i wsi ich.

24. Da te Mojesz pokoleniu Gad,
synom Gadowym, wedug domów ich

dziedzictwo.

25. A byy ich granice Jazer i wszyst-

kie miasta Galaad, i poowa ziemi synów
Ammonowych a do Aroer, które jest

przeciw Kab])a
;

2G. I od Hesebon a do Kamat Massa
i Betonim , a od Mahanaim a do gra-

nicy * Dabir. *joz.io,39.

27. W dolinie te Betaram, i Betnim-
ra, i Sochot, i Safon, ostatek królestwa

Sehona, króla Heseboskiego, Jordan
i pogranicze jego a do koca morza
Cynneret za Jordanem na wschód soca.

28. Toó jest dziedzictwo synów Gad
wedug domów ich, miast i wsi ich.

29. Nadto da Mojesz osiadoó po-

owie pokolenia Manasesowego, i bya
ta poowa pokolenia synów Manaseso-
wych wedug domów ich.

30. Bya granica ich od Mahanaim
wszystko Basan i wszystko królestwo

Oga, króla Basaskiego, i wszystkie wsi

Jairowe, które s w Basan, szedziesit
miast.

31. Ipoow Galaad, i Astarot, i Edrej,

miasta królestwa Oga w Basan, da sy-

nom Machyra, syna Manasesowego, po-

owie synów Machyrowych wedug do-

mów ich.

32. Teó s osiadoci, które podzieli

Mojesz w polach Moabskich za Jorda-

nem przeciw Jerychu na wschód soca.
33. Ale pokoleniu Lewi nie da Moj-

esz dziedzictwa ; bo Pan, Bóg Izraelski,

sam jest dziedzictwem ich, jako im * po-

wiedzia. .

*4Moj,.18,20.21. 5Moj.lO,9. r.18,2. Ezech.44,28.

KODZIA XIV.
I. Przedmowa o podziale, ziemi z tej strony Jordanu

1— 5. II. Kalel) sobie Hebron dziedzicznem prawem
uprosi 6—15.

A- toó jest, co dziedzictwem wzili sy-

nowie Izraelscy w ziemi Chananejskiej,

a co prawem dziedzicznem oddali im
w osiadoó Eleazar kapan i Jozue, syn

Nunów, i przedniej si z ojców z pokole-

nia synów Izraelskich.

2. Losem dzielc * dziedzictwo ich,

jako by rozkaza Pan przez Mojesza,

dziewiciorgu pokoleniu i poowie poko-

Igjjj^^

'

*4Moj.33,54. r.34,18.
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i

3. Albowiem Mojesz * by odda^

dziedzictwo dwom pokoleniom i poowie
pokolenia za Jordanem ; ale Lewitom nie

da- by dziedzictwa midzy nimi.
* 4 Moj. 32. 33. 5 Moj. 5.13. Joz.13,8. r. 22,4.

4. Bo byo synów Józefowych dwa
pokolenia, MauasesoAve i Efraimowe ; ani

dali dzisu * Lewitom w ziemi, oprócz

miast ku mieszkaniu, z przedmieciami

ich dla byda ich i dla trzód ich. *Jozi3,u.

5. Jako rozkaza Pan Mojeszowi, tak

uczynili synowie Izraelscy, i podzielili

ziemi.

IL 6. Tedy przyszli synowie Judowi

do Jozuego w Galgal: i rzek do niego

Kaleb, syn Jefuna Kenezejskiego: Ty
wiesz, * co mówi Pan do Mojesza,

ma Boego, o mnie i o tobie w Kades
Barnie. mmoj.u.24.

7. Czterdzieci mi lat byo. gdy- mi
sai Mojesz, suga Paski, z Kades
Barny ku przeszpiegowaniu ziemi, i

odniosem mu t rzecz, jako byo w ser-

cu mojem.
8. Lecz bracia moi, którzy chodzili

ze mn, skazili serce ludowi; alem ja

przecie szed statecznie za Panem. Bo-
giem moim.

9. I przysig Mojesz dnia onego,

mówic: Zaiste ziemia, któr * deptaa
noga twoja, przyjdzie tobie w dziedzic-

two, i synom twoim a na wieki, przeto

e statecznie chodzi za Panem, Bogiem
mOyjj^ -Joz. 1.3. 4Moj. 14,24.

10. A teraz oto przeduy ywota
mego Pan. jako powiedzia: ju s czter-

dzieci i pi lat od onego czasu, jako

to mówi Pan do Mojesza, a jako cho-

dzili Izraelczycy po puszczy: a teraz oto

ja dzi mam omdziesit i pi lat:

11. A jeszcze i dzi takiem duy, ja-

kom by w on czas, gdy mi wysa Moj-
esz; a jako moc moja bya na on czas,

taka jest moc moja i teraz ku bojowaniu,
i ku wychodzeniu i przychodzeniu.

12. A tak teraz daj mi t gór. o

której powiedzia Pan dnia onego: bo
ty sysza dnia onego, i tam s Enaki-
towie, i miasta wielkie a obronne; b-
dzieli Pan ze mn, wypdz je, jako mi
obieca Pan.

13. I bogosawi mu Jozue, a da
Hebron * Kalebowi, synowi Jefunowemu,
w dziedzictwo. *joz.ió,i3.sdz.i.2o.

14. A tak dosta si Hebron Kalebowi,
synowi Jefuna Kenezejskiego, w dzie-

dzictwo a do dnia tego. przeto e sta-

tecznie chodzi za Panem. Bogiem Izra-

elskim.

15. A zwano przedtem He»ron miasto
Arba. który Arba by czowiekiem wiel-

kim midzy Enakity; i uspokoia si zie-

mia od wojen.

EODZIA XV.
I. Dzia pokolenia Judy 1—12. Ii. Kaleb dzia swój

bierze i posiada 13—18. III. Z'ieciowi ziemi dobra w po-
sagu dawa; wyliczanie miast Judskich 19—63.

1 by los pokolenia synów Judow}'ch we-
dug domów ich przy granicach Edom.
i

" przy puszczy Syn na poudnie od
ostatecznej granicy poudniowej.

'4 Moj. .34.3.

2. A bya ich gi-anica od poudnia,
od koca morza sonego, i od skay,
która jest ku poudniowi.

3. I wychodzi ku poudniowi, ku pa-

górkowi niedwiadkowemu, a ciasfuie sie

a do Syn ; a idc od poudnia do Kades
Barny biey a ku Efronowi. i cignie
si a do Adar. obtaczajc Karkaa.

4. Stamtd idc do Asemona idzie ku
rzece Egipskiej, a idzie koniec tych gra-

nic na zachód: ta bdzie granica na
poudniu.

5. Granica zasi od wschodu soca
jest morze sone a do koca Jordanu,

a granica z strony pónocnej jest od

skay morskiej, od koca Jordanu.

6. A cignie si ta granica do Beta-

glu. i biey od pónocy a do Betaraba ;

a stamtd idzie ta granica a do kamie-
nia Boen, syna Rubenowego.

7. Idzie take ta granica do Dabir od
doliny Achor, a ku pónocy si udawa
do Galgal. które jest przeciw górze,

gdzie wstpuj do Adommim. która jest

na poudnie od rzeki, a idzie ta granica

do wód Ensemes. a koczy si u stu-

dnicy Eogiel.

8. Biey te ta gi-anica przez dolin
syna Hennomowego po bok Jebuzejczy-

ka od poudnia, co jest Jeruzalem. Stam-
td biey ta granica na wierzch góry,

która jest przeciwko dolinie Hennom na
zachód, a która jest na kocu doliny

Refaimitów na pónocy.
9. Obtacza te ta granica od wierz-

chu góry a do róda wody Neftoa,

i biey a do miast góry Hefron: potem
si cignie ta granica ku Baala, które

jest Karyjatyjarym.

10. Potem koem biey ta granica od

15
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Baala na zachód do góry Si'ir, a stam-

td przochodzi po bok góry Jarym od

pónocy, która jest Chcslon, i spuszcza

si do Jk^tsemes, i przychodzi do Taiima.

U. I wycho<lzi ta granica po bok
Akaronu ua pónocy, a idzie koem ta

granica, a do Sechronu, i biey przez

gór Baala; stamtd wychodzi do Jab-

ueel, i kocz si te granice u morza.

12. A granica zachodnia jest przy

morzu wielki^m, i przy granicach jego;

tac jest granica synów Juda w okrg
podug domów ich.

II. 13. Ale Kalebowi synowi Jefuno-

wemu, da * Jozue dzia midzy syny
Juda, jako Pan powiedzia Jozuemu, mia-
sto Arba, ojca olbrzymów, to jest He-
][3j.^)j2^

*Joz.li,13.Sdz.l,20.

14. 1 wypdzi * stamtd Kaleb trzech

synów Enakowych ; Sesaja, i Ahymana,
i'Talmaja, syny Enakowe.- *sdz.i,io.2o.

15. A wyszed stamtd do mieszka-

jcych * w Dabir, które zwano przedtem
Karyjatsefer. -joz.io,38.

16. I rzek Kaleb: * Ktoby doby Ka-
ryjatsefer, a wzi je, tedy mu dam
Achs, córk swoje, za on. *sdz.i,i2.

17. I doby go Otonijel, syn Keneza,
brata Kalebowego ; i da mu Achs, cór-

k swoje, za on.
18. I stao si, gdy ona przysza do

niego, namawiaa ^o, aby prosi ojca

jej o pole
;
przeto zsiada z osa, i rzek

do niej Kaleb: Có ci?

III. 19. A ona odpowiedziaa: Daj
mi bogosawiestwo

;
gdye mi da zie-

mi such, przydaj mi te róda wód.

I da jej róda wysze, i róda dolne.

20. To jest dziedzictwo pokolenia

synów Judowych wedug domów ich.

21. I byy miasta w granicach poko-

lenia synów Judowych podle granicy

Edom ku poudniowi: Kabseel, i Eder,

i Jagur;

22. I Cyna, i Dymona, i Adada;
23. I Kades, i Hasor, i Jetnan

;

24. I Zyf, i Telem, i Balot;

25. I Hasor Hadata, i Karyjot Che-

sron, to jest Hasor;

26. Amam, i Sama, i Molada;

27. I Asorgadda, i Hessemon, i Bet-

falet
;

28. IHasersual, iBeersaba, iBazotyja;

29. Baala, i Ijim, i Esem;
30. I Eltolad, i Kesyl, i Horma ;

31. I Syceleg, i Medemena, i Sen-

senna;

32. I Le))aot, i Selim, Ain, i Rem-
mon; wszystkicli miast dwadziecia i

dziewi, i wsi ich.

33. W równinach za I]staol, i Sarea,

i Asena;
34. I Zanoe, i Engannim, Tepnach, i

Enaim
;

35. Jerymot, i Ad ul lam. Socho i Aseka;
36. T Saraim, i Adytaim, i Gedera, i

Gederotaim, miast czternacie, i wsi ich.

37. Sanany, i Hadasa, i Mygdalgad;
38. I Delean, i Mesfa, i Jektel;

39. Lachys, i Bassekat, i Eglon
;

40. I Chabbon, i Lachmas, i Chytlis
;

41. I Kiederot, Bet Dagon, i Naama,
i Maceda, miast szesnacie, i wsi ich.

42. Labana, i Eter, i Asan;
43; I Iftach, i Esna, i Nesyb

;

'

44. I Ceila, i Achzyb, i Maresa, miast
dziewi, i wsi ich;

45. Akkaron, i miasteczka jego, i wio-

ski jego;

46. Od Akkaronu a do morza wszyst-

ko, co ley po bok Asotu, i ze wsiami
ich;

47. Azot, miasteczka jego, i wsi jego;

Gaza, miasteczka jego, i wsi jego, a do

potoku Egipskiego, i morze wielkie za

granic jego.

48. A na górze le Sam, i Jeter, i

Soko;

49. IDanna, i Karyjatsenna, którejest

Dabir;

50. I Anab, i Istemo, i Anim;
51. I Gosen, i Holon, i Gilo, miast

jedenacie, i wsi ich;

52. Arab, i Duma, i Esaan
;

53. I Janum, i Bet Tafua, i Afeka;

54. I Chumta, i Karyjat Arb, a toó

jest Hebron,- i Syjor, miast dziewi, i

wsi ich.

55. Maon, Karmel, i Zyf, i Juta;

56. I Jezrael, i Jukiedam, i Zanoe;

57. Kain, Gabaa, i Tamna, miast dzie-

si, i wsi ich;

58. Halhul, Betsur i Giedor;

59. I Maret, i Bet Anot, i Eltekon,

miast sze, i wsi ich.

60. Karyjat Baal, które jest Karyja-

tyjarym,*i Rabba, miasta dwa, i wsi ich.

61. A na puszczy: Bet Araba, Med-
dyn, i Sechacha;

62. I Nebsan, i miasto Soli, i En-

gaddy, miast sze, i wsi ich.
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63. Ale Jehuzejczyka, obywatela Je-

nizalemskiego. iiie mogli synowie Ju-

dowi wypdzi; przeto mieszka Jebii-

zejczyk z syiiy Juda w Jeruzalemie a
do dnia tego.

KOZDZIA XYL
I. Dzia pokolenia Józefowego ogóem 1

—

i. II. a Efrai-

TOÓw z osobna 5—10.

Xad te los synom Józefowym od Jor-

danu ku Jerychu przy wodach Jerycha

na wschód soca, puszcza, która idzie

od Jerycha przez gór Betel.

2. A wychodzi od Betel do Luzy, a

idzie do granicy Archy, do Attarot.

3. Potem si cignie ku morzu do

gi*anicy J atlety, a do granicy Bet Ho-
ronu dolnego, i a do Gazer, a koczy
si a u morza.

4. I wzili dziedzictwo synowie Józe-

fowi. Manase i Efraim.

II. 5. A bya crranica synów Efraimo-

wych wedug domów ich; bya mówi
gi-anica dziedzictwa ich na wschód so-
ca od Attarot Adar a do Bet Horon
wyszego.

6. T wychodzi ta granica do morza od

Machmeta ku pónocy, a idzie koem ta

gi-anica pod wschód soca do Tanat
Selo, i przechodzi j od wschodu a do

Janoe
;

7. I cignie si od Janoe do Attarot

i Naarata, a przychodzi do Jerycha,

a wychodzi ku Jordanowi.

8. Od Tafua -biey ta gi*anica ku za-

chodowi do potoku Kana, a koczy si
przy morzu. To jest dziedzictwo poko-

lenia synów Efraimowych * wedug do-
i

mów ich. ^Joz.17,9.
i

9. Miasta te oddzielone synom Efrai-

mowym byy w poród dziedzictwa sy-

nów Manasesowych, wszystkie miasta i

wsi ich.

10. I nie wygnali Chananejczyka,
mieszkajcego w * Gazer; i mieszka
Chananejczyk w porodku Efraimitów
a do dnia tego, i hodowa im, da da-
WajC. *Sdz.l.29.

ROZDZIA XVIL
I. Dzia pokolenia Manascso-wego 1. 2. II. I córek
^ifaadowTch 3—13. III. Skargi synów Józefowych o dzia

\ch z odpowiedzi Joznego 14—18.

-Tad te los pokoleniu Manasesowemu
(bo on jest pierworodny Józefów.) Ma-
lyrowi pierworodnemu Manasesow.emu,

ojcu Galaada, przeto, e by mem wa-
lecznym, i dosta mu si Galaad i Basan.

2. Dostao si te innym .synom "^ Ma-
nasesowym wedug domów ich, synom
Abiezer, i synom Helek, i synom Esryjel,

i synom Sychem, i synom Hefer. i sy-

nom Semida. Ció s sj'nowie Manase-
sowi, syna Józefowego, mczyzny we-
due domów ich.

^^ moj.2o,29..3o.

II. o. Ale Salfaad, syn Heferów. sy-

na Galaadowego. syna Machyrowego,
syna Manasesowego, nie mia synów,

jedno * córki, a te imiona córek jego:

Machla, i Noa, Hegla, Melcha. i Tersa.
^4Moj.27.1.r..36.11,

4. Te przyszedszy przed Eleazara

kapana, i przed Jozuego, syna Xuno-
wego, i przed ksita, rzeky: Pan roz-

kaza Mojeszowi, aby nam da dzie-

dzictwo w poród bracf naszych; i da
im Jozue wedug rozkazania Paskiego
dziedzictwo w porodku braci ojca ich.

5. I przypado sznurów na Manasesa
dziesi, oprócz ziemi Galaad i Basan,
które byy za Jordanem.

6. Albowiem córki Manasesowe otrzy-

may dziedzictwo midzy syny jego. a

ziemia Galaad dostaa sie drusfim sy-

nom Manasesowym.
7. I bya granica Manasesowa od

Aser do Machmatat. które jest przeciwko

Sychem. a idzie granica ta po prawej

stronie do mieszkajcych w En Tafua.

8. (Manasesowa bya ziemia Tafua;
ale Tafua przy granicy Manasesowej
bya synów Efraimowych.)

9. I biey ta granica do * potoku Ka-
na na poudnie tego potoku ; a miasta
Efraimitów s midzy miasty Manaseso-
wemi; ale granica Manasesowa idzie od
pónocy onego potoku, a koczy si u
morza. '^^Joz.ie.s.

10. Na poudnie l)y dzia Efraimów,
a na pónocy Manasesów, a morze jest

granica jego: a w pokoleniu Aser scho-

dz si na pónocy, a w Isaschar na
wschód soca.

11. I dostao si Manasesowi w po-

koleniu Isaschar i w Aser. Betsan i mia-
steczka jego. i Jeblaam i miasteczka je-

go; przytem mieszkajcy w Dor i mia-

steczka ich, take mieszkajcy w Endor
i miasteczka ich; i mieszkajcy te w Ta-
nach i miasteczka ich. i mieszkajcy
w Magiedda i miasteczka ich: trzy po-

wiaty.
15^

I
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12. Alo iiio mogli synowio Manase-
sowi wyp(^Mlzi z onych ' miast ol)ywa-

teli; przeto poczivl' Cliaiiaiiejczyk mie-

szka w on^j ziemi. '*^^2Moj.23,29.3o.

13. A gdy sio zmociiili synowie Izra-

elscy, uczynili Cliananejczyka liodowni-

kiem: ale go nie * wygnali do szcztu.
*Joz.l«,10.

III. 14. Tedy rzekli synowie Józefo-

wi do Jozuego, mówic: Przecze nam
da w dziedzictwo los jeden, i sznur je-

den ? a mymy * lud wielki i dotd bogo-
sawi nain Pan. mmoj.48,i9.

15. I rzek do nich Jozue: Jeli jest

ludem wielkiem, ide do lasu, a wysiecz

sobie tam miejsca w ziemi Ferezejskiój,

i Refaimskiej, jeli ciasna góra Efrai-

mowa.
16. Któremu odpowiedzieli synowie

Józefowi: Nie dosy nam na tej górze;

do tego wozy elazne s u wszystkich

Chananejczyków, którzy niiieszkaj w zie-

mi nadolnej, i u tych, którzy mieszkaj
w Betsan i w miasteczkach jego, take u
tych, którzy mieszkaj w dolinie Jezreel.

17. Rzek tedy Jozue do domu Józe-

fowego, do Efraima i do Manasesa, mó-
wic: Lude ty wielki, i moc twoja

wielka, nie bdziesz mia tylko losu je-

dnego.

18. Ale gór bdziesz mia; a i tam
jest las, tedy go wyrbiesz, i bdziesz
mia granice jego;- bo wypdzisz Chana-
nejczyka, cho ma wozy elazne i cho
jest potny.

ROZDZIA XYIII.
I. Przybytek zgromadzenia wystawiony w Sylo 1. 2.

II. Jozue ludzi wyprawuje. aby ostatek ziemi midzy
siedmioro pokolenia podzielili 3—10. III. Dzia pokolenia
Benjaminowego spou z miasty jego 11—28.

iedy si zebrao wszystko zgromadze-
nie synów Izraelskich do Sylo, i posta-

wili tam namiot zgromadzenia, gdy zie-

mia bya od nich opanowana.
2. A zostao byo z synów Izraelskich,

którym byo nie oddzielono dziedzictwa

ich, siedmioro pokolenia.

II. 3. Tedy rzek Jozue do synów Izra-

elskich: Dokde zaniedbywacie wnij,
abycie posiedli ziemi, któr wam da
Pan, Bóg ojców waszych?

4. Obierzcie midzy sob po trzech

mach z kadego pokolenia, które po-

l, aby wstawszy obeszli ziemi, a roz-

pisali j wedug dziedzictwa ich, potem
si wróc do mnie.

5. I rozdzielaj na siedm czci: Ju-
da stani(5 na granicach swoich od pou-
dnia, a dom Józefów stanie na granicach
swoich od pónocy.

(). Wy tedy rozpiszecie ziemi na
siedm czci a przyniesiecie tu do mnie:
tedy wam rzuc los * tu przed Panem,
Bogiem naszym. ' * Moj.33,.54. joz.u,2. przyp.ie.ss.

7. Albowiem Lewitowie nie maj
dziau midzy wami, gdy kapastwo
Paskie jest dziedzictwo ich; ale Gad,
i Ruben, i poowa pokolenia Manaseso-
wego wzili dziedzictwa swe za Jorda-

nem na wschód soca, które im odda
Mojesz, suga Paski.

8. Przeto wstawszy mowie oni ode-

szli; a Jozue rozkaza tym, którzy szh,

aby rozpisali ziemi, mówic: Idcie a

obejdcie ziemi, i popiszcie j, a potem
wrócie si do mnie, a tu wam rzuc
los przed Panem w Sylo.

9. Odeszli tedy mowie oni i obcho-

dzili ziemi, i popisowalij wedug miast

na siedm czci w ksigi; potem si wró-

cili do Jozuego, do obozu w Sylo.
.

10. I rzuci im los Jozue w Sylo przed

Panem, a podzieli tam Jozue ziemi sy-

nom Izraelskim wedug dziaów ich.

III. 11. Tedy pad los pokoleniu sy-

nów Benjaminowych wedug domów ich,

a przysza granica losu ich midzy syny

Judowe, i midzy syny Józefowe.

12. 1 bya granica ich ku stronie pó-
nocnej od Jordanu, a sza ta granica

po bok Jerycha od pónocy, cignc si
na gór ku zachodowi, a koczya si
przy puszczy Betawen.

13. A stamtd idzie ta granica do

Luz, od strony poudniowej Luzy, która

jest Betel, a puszcza si ta granica do

Attarot Adar podle góry, która jest od

poudnia Betoron dolnego.

14. I biey ta granica koem po bok

morza na poudnie od góry, która jest

przeciw Betoron, na poudnie, i koczy
si w Karyjat Baal, które jest Karjjat

Jarym, miasto synów Judowych; a to
jest strona zachodnia.

15. Strona zasi na poudnie od koca
Karyjat Jarym; a wychodzi ta granica ku

morzu, biey ku ródu wód Neftoa.

16. I cignie si ta granica do koca
góry, która jest przeciwko dolinie synów

Ennon, a jest w dolinie * Refaim na pó-
nocy, i idzie przez dolin Ennon po stro-
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nie Jebuzejczyka na poudnie, stamtd
biey do róda Rogiel. *Joz.i5.8.

17. A idzie koem od pónocy, a do-

ciodzi do Ensemes, a wychodzi do Ge-

liiot. które jest przeciwko górze, wst-
jtujc do Adommim. biec stamtd do

kamienia Bohena, ' syna Rubenowego.
*Joz.l5,6.

18. Stamtd idzie ku stronie, która

jest przeciwko równinom na pónocy, i

cignie si ku Araba.

19. Stamtd biey ta granica ku stro-

nie Betogla na pónocy, a koczy si u
skay morza sonego na pónocy, ku
kocowi Jordanu na poudnie: tac jest

granica poudniowa.
20. Jordan za koczy j ku stronie

na wschód soca: a to jest dziedzictwo

synów Benjaminowych wedug granic

ich w okrg, wedle domów ich.

21. Byy tedy te miasta pokolenia

synów Benjaminowych wedug domów
ich: Jerycho i Betagla, i dolina Kasys.

22. I Betaraba, i Samraim. i Betel;

23. I Awim. i Afara. i Ofera :

24 I KafarHammonaj. i Ofni, i Gaba,

miast dwanacie, i wsi ich:

25. Gabaon, i Eama. i Berot;

26. I Misfe. i Kafara, i Mosa;
27. I Rekiem, i Jerefel. i Tarela;

28. I Sela, Elef, i Jebuz (które jest

Jeruzalem). Gibeat. Kiryjat. miast czter-

nacie, i wsi ich. To jest dziedzictwo

synów Benjaminowych wedug domów
ich.

ROZDZIA XIX.
I. Dzia pokolenia Symeonowego 1—9. H. Zabulono-

•wego 10—16. ni. Isascharowego 17—23. FV. Aserowego
24—31. V. NeftaliiDOwego 32—39. YI. Danowego 40—48.

Vn, a na ostatek Jozuego 49—51.

Xotem pad los wtóry Symeonowi. po-
koleniu synów Symeonowych wedug do-

mów ich, a byo dziedzictwo ich w po-
ród dziedzictwa " synów Judowych.

A Moj .49,7.

2. A dostao si im dziedzictwo ich

Beersaba, *
i Seba. i Molada: ^iKion.4,28.

3. I Hasersual. i Bala. i Asem;
4. I Etolat. i Betul. i Horma;
5. I Syceleg. i Bet Marchabot, i Ha-

sersusa
;

6. I Betlebaot, i Sarohem, trzynacie
miast, i wsi ich :

7. Ain, Remmon, i Atar, i Asan, mia-
sta cztery, i wsi ich :

8. I wszystkie wsi, które byT w okoo

tych miast, a do Baalatbeer, i Ramat
ku stronie poudniowej. To jest dzie-

dzictwo pokolenia synów Symeonowych
wedug domów ich.

9. Z dziau synów Judowych dostao
si dziedzictwo synom Symeonowym. bo
dzia synów Judowych Ijy wielki dla

nich : przeto wzili dziedzictwo synowie

Symeonowi poród dziedzictwa ich.

II. 10. Potem pad los trzeci synom
Zabulonowym wedug domów ich. a jest

granica dziedzictwa ich a do Saryd.

11. A idzie granica ich do morza Ma-
rala. i przychodzi do Debbaset. cignc
si a do potoku, który jest przeciw Je-

knoam.
12. I wraca si od Saryd na wschód

soca ku granicy Chaselek Tabor, a

stamtd biey do Daberet, i cignie si
do Jafije:

13. Potem stamtd biey na wschód
soca do Gethefer i do Itakasyn. a wy-
chodzi w Rymmon, i koem idzie do Xehy.

14. Idzie take koem ta granica od

pónocy ku Hannaton. a koczy si u
doliny Jeftael.

15. I Katet. i Xahalal. i Symeron,
i Jedala. i Betlehem, miast dwanacie,
i wsi ich.

16. To jest dziedzictwo synów Za-

bulonowych wedug domów ich. te mia-

sta i wsi ich.

III. 17. Isascharowi te pad los

czwarty, to jest, synom Isascharowym
wedug domów ich.

18. A bya gi'anica ich Jezreel. i Cha-
salot, i Sunem.

19. I Hafaraim. i Seon. i Anaharat;

20. I Rabbot. i Cesyjon. i Abes

;

21. I Ramet. i Engannim. i Enhadda,
i Betfeses.

22. A przychodzi gi'anica ich do Ta-
boru, i do Sehesyma. i do Betsemes. a

kocz si granice ich .u Jordanu, miast

szesnacie, i wsi ich.

23. To jest dziedzictwo pokolenia sy-

nów Isascharowych wedug domów ich,

te miasta i wsi ich.

IV. 24. Potem pad los pity poko-

leniu synów Asur wedug domów ich.

25. 1 bya granica ich : Helkat. i Chali,

i Beten. i Achsaf :

'i^. I Elmelech. i Amaad. i Messal, a

idzie na Karmel do morza, i do Sychor,

i Lobauat.

27. Stamtd si obraca na wschód

\
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soca ku Hctdagou, i hic/.y a do Za-

biiloii, i do doliny J t't't ach EJ Jia pónocy
Bctcmck i do Nehyjcl, wychodzc do

Kabul ku lewej stronie;

2S. T do Heiironu, i Rohob, i Hamon,
i Kaua, a do Sydonu wiidkiego.

29. A wraca si ta granica od Kania

a do miasta Zor obronnego; stamtd
si obraca ta granica a do Hosa, a koczy
si u morza podle dziau Achsyba.

30. I Amma, i Afek, i iohob, miast

dwadziecia i dwa, i wsi ich.

31. To jest dziedzictwo pokolenia sy-

nów Aser wedug domów ich; te miasta

i wsi ich.

V. 32. Potem synom Neftalimowym
pad los szósty, synom Neftalimowym
wedug domów ich.

33. I bya granica ich od Helef, i od

Helon. do Saannanim, i Adami, które

jest Necheb, i Jebnael, a ku Lekum, i

koczy si u Jordanu.

34. Potem si obraca ta granica ku
morzu do Asanot Tabor; a stamtd biey
ku Hukoka, i idzie do Zabulonu na pou-
dnie, a do Aser przychodzi ku zachodu,

a do Juda ku Jordanowi na wschód soca.

35. A miasta obronne s: Assedym
Ser, i Emat, Eekat, i Cyneret;

36. I Edema, i Arama, i Asor,

37. I Kiedes, i Edrej, i Enhasor;

38. I Jeron, i Magdalel, Horem, i Be-
tanat, i Betsemes, miast dziewitnacie,

i wsi ich.

39. To jest dziedzictwo pokolenia sy-

nów Neftalimowych wedug domów ich
;

te miasta i wsi ich.

VI. 40. Potem pokoleniu synów Dan
wedug domów ich, pad los siódmy.

41. A bya granica dziedzictwa ich:

Saraa, i Estaol, i Irsemes
;

42. I Selebin, i Ajalon, i Jetela;

43. I Elon, i Temnata, i Ekron
;

44. I Eltekie, i Gebbeton i Baalat;

45.1 Jehud, iBane Barak, i Getremmon
;

46. I Mehajarkon, i Eakon z granic
przeciw^ko Joppie.

47. Ale granica synów Danowych bya
bardzo maa; przeto wyszedszy sjno-

wie Dan dobywali Lesem, i wzili je, i

wysiekli je ostrzem miecza, i wziwszy
je w dziedzictwo mieszkali w niem; i

przezwaK Lesem Dan wedug imienia

Dana, ojca swego.

48. To jest dziedzictwo pokolenia

synów Danowycdi wedug domów ich;

te miasta i wsi i('h.

VIT. 49. A gdy przestali dzieli zie-

mi wedug granic jej, tedy dali syno-

wie Izraelscy dziedzictwo Jozuemu, sy-

nowi Nunowi-mu, w poród siebie.

50. Wedug rozkazania Paskiego dali

mu miasto, którei^o da. Tamnat Saraa

na górze Efraim, gdzie zbudowa miasto,

i mieszka w niem.

51. Te s dziedzictwa, które losem
podzielili w osiado Eleazar kapan, i

Jozue, syn Nunów, i przedniejsi z ojców

pokolenia synów Izraelskich w Sylo przed

Panem, u drzwi namiotu zgromadzenia,

i dokoczyli podziau ziemi.

KODZIA XX.
I. Pan kae odczy sze miast dla tych, coby z tra-

funku kogo zabili, 1

—

G. II. co te synowie Izraelscy
uczynili 7—9.

Xotem rzek Pan do Jozuego, mówic:
2. Powiedz * synom Izraelskim, i rzecz:

Oddzielcie sobie miasta ucieczki, o który-

chem mówi do was przez Mojesza;
* 2 Moj. 21, 13. 4Moj. 35, 11. 5 Moj. 19,2.

3. Aby tam ucieka mobójca, coby

zabi czowieka nie chcc, i z niewiado-

moci; i bd wam dla ucieczki przed

tym, któryby si krwi chcia mci.
4. I uciecze do jednego z tych miast,

a stanie u wrót bramy miejskiej, i opo-

wie starszym miasta onego spraw swoje ;

i przyjm go do miasta midzy si, i da-

dz mu miejsce, a bdzie mieszka z nimi.

5. A gdy go bdzie goni ten, któryby

si chcia mci krwi, tedy nie wydadz
mobójcy w rce jego; albowiem nie

chcc zabi bliniego swego, nie majc
adnej wani z nim przedtem.

6. I bdzie mieszka w onem miecie,

a stanie pi:zed zebraniem na sd, i a
do mierci kapana wielkiego, który b-
dzie za onych dni; tedy si wróci mo-
bójca, i przyjdzie do miasta swego i do

domu swego, do miasta, z którego uciek.

II. 7. I oddzielili Kades w Galilei na

górze Neftali, a Sychem na górze Efraim,

i miasto Arba, które jest Hebron, na górze

Juda.

8. Z drugiej zasi strony * Jordanu,

gdzie le^y Jerycho od wschodu soca,
oddzielili Bosor na puszczy, w równinie

z pokolenia Eubenowego, i Ramot w Ga-

laad z pokolenia Gad, przytem Golan

w Basan z pokolenia Manasesowego.
* 5 Moj.4,43.

i
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9. Te byy miasta dla ucieczki wszyst-

kim synom Izraelskim, i cudzoziemcom,

którzy mieszkali w porodku ich, aby

tam ucieka kady , ktol)y kogo zalji

z nieobaczenia, a nie by zamordowan
przez tego. któryby si krwi chcia mci,
aby pierwej stan przed zgromadze-

niem.

EODZIA XXL
I. Miasta Lewitów naprzód ogóem 1—8. II. Potem

z osobna synów Aarono>r\ch z narodu Kaatytów 9—19.

in. I ostatnich Kaatytów 20—26. IV. Gersonitów 27—33.
V. Merarytów 34—42. VI. Mieszkanie Izraelitów spo-

kojne 43—45.

-Lrzystpili tedy przedniejsi z ojców

Lewitów do Eleazara kapana, i do Jo-

zuego. syna Nunowego. i do przedniej-

szych z ojców w pokoleniach synów
Izraelskich.

2. I rzekli do nich w Sylo. w ziemi

Chananejskiej. mówic: Pan rozkaza

przez * Mojesza, abycie nam dali

miasta ku mieszkaniu z przedmieciami

ich dla dobytków naszych. ^-imoj. 35,2.3.

o. Przeto dali synowie Izraelscy Le-

witom z dziedzictwa swego wedug sowa
Paskiego te miasta, i przedmiecia ich.

4. Pad tedy los na domy Kaatytów
;

i dostao si synom Aarona kapana. Le-

witom z pokolenia Judowego i z pokole-

nia Symeouowego. i z pokolenia Benja-

minowego. losem miast trzynacie.

5. A drugim synom Kaatowym z do-

mów pokolenia Efraimowego. i z pokole-

nia Danowego. i z poowy pokolenia

Manasesowego. dostao si losem miast
dziesi.

6. A synom Gersonowym z domów
I

pokolenia Isascharowego. i z pokolenia
' Aserowego. i z pokolenia Neftalimowego.

i z poowy pokolenia Manasesowegow Ba-
san dostao si losem miast trzynacie.

7. Take synom Merarego wedug
domów ich. z pokolenia Eubenowego,
i z pokolenia Gadowego. i z pokolenia
Zabulonowego miast dwanacie.

8.Dali tedy synowie Izraelscy Lewitom
te miasta, i przedmiecia ich. jako by
rozkaza Pan przez Mojesza, losem.

II. 9. A tak dali z pokolenia synów
Judowych. i z pokolenia synów Symeo-
uowych te miasta, których tu imiona
pooone s.

10. I dostay si synom Aaronowym
z domów Kaatowych z synów Lewiego;
^•0 im pad los pierwszy.

'

11. I dano im miasto Arba, ojca

Enakowego. które jest Heliron na górze

Juda. i przedmiecia jego okoo niego:

12. Ale role miasta tego. i wsi jego

dano * Kalebowi, synowi Jefunowemu
w OSiado jego. - Joz.U.U. iKron.C.se.

13. Synom tedy Aarona kapana dano

miasto dla ucieczki mobójcy. Hebron
i przedmiecia jego; take Lobue i przed-

miecia jego:

14. 1 Jeter, i przedmiecia jego; Este-

mon. i przedmiecia jego:

15. 1 Helon. i przedmiecia jego. i Da-
bir. i przedmiecia jego.

16. I Ain. i przedmiecia jego. i Jta,
i przedmiecia jego: Betsemes i przed-

miecia jego: miast dziewi z tego
dwojga pokolenia.

17. A z pokolenia Benjaminowego

Gabaon i przedmiecia jego; Gabae
i przedmiecia jego:

18. Anatot i przedmiecia jego: i Al-

mon i przedmiecia jego: miasta cztery.

19. Owa wszystkich miast synów
Aaronowych, kapanów, trzynacie miast

i przedmiecia ich.

III. 20. Ale domom synów Kaato-

wych. Lewitom, którzy byli zostali

z svnów Kaatowvch. dane byy miasta

losu ich z pokolenia Efi-aimowego.

21. A dano im miasto ku ucieczce m-
obójcy. Sychem i przedmiecia jego na

górze Efraim : i Gazer i przedmieciajego.

22. 1 Kibsaim i przedmiecia jego:

i Betoron. i przedmiecia jego: miasta

cztery.

23. Take z pokolenia Danowego
Elteko i przedmiecia jego: Gabaton
i przedmiecia jego:

24. Ajalon i przedmiecia jego : Gat-

rymon i przedmiecia jego; miasta

cztery.

25. A z poowy pokolenia Manaseso-
wego Tanach i przedmiecia jego: i Gat-

rymon i przedmiecia jego: dwa miasta.

26. Wszystkich miast dziesi i przed-

miecia icii dano domom synów Kaato-
wych pozostaym.

IV. 27. Synom za Gersonowym z po-

kolenia Lewiego, od poowy pokolenia

Manasesowego. dano miasta dla ucie-

czki mobójcy: Golan w Basan i przed-

miecia jego, i Bozran i przedmiecia

jego: dwa miasta.

2S. Z pokolenia Isa^char : Kiesyjon i
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przodmiocia jego; Daberet i przedmie-
cia jego;

29. Jaramot i przedmiecia jego, i

Enganniin i przedmiecia jego ; miasta
cztery.

30. A z pokolenia Aser: Masaa
i przedmiecia jego; Abdoii i przedmie-
cia jego;

31. Hel kat i przedmiecia jego, llo-

hob i przedmiecia jego; miasta cztery.

32. A z pokolenia Neftalimowego
dano miasto dla ucieczki mobójcy,
Kades w Galilei i przedmiecia jego;

i Hamotdor i przedmiecia jego, take
Kartan i przedmiecia jego; trzy miasta.

33. Wszystkich miast Gersonitów we-
dug domów ich byo trzynacie miast
i przedmiecia ich.

V. 34. Potem domom synów Mera-
rego Lewitom ostatnim, z pokolenia Za-

bulonowego dano Jeknam i przedmie-

cia jego; Karta i przedmiecia jego.

35. Danina i przedmiecia jego ; Na-
halol i przedmiecia jego ; miasta cztery.

36. A z pokolenia Rubenowego Besor
i przedmiecia jego; i Jahasa i przed-

miecia jego;

37. Kedemot i przedmiecia jego;

i Mefaat i przedmiecia jego; miasta
cztery.

38. Nadto z pokolenia Gadowego dano
miasta dla ucieczki mobójcy, Ramod
w Galaad i przedriecia jego, i Maha-
naim i przedmiecia jego;

39. Hesebon i przedmieciajego; Jazer

i przedmiecia jego; wszystkich miast
cztery.

40.Wszystkich miast synów Merarego
wedug domów ich, którzy jeszcze byli

pozostali z domów Lewitów, przyszo im
losem miast dwanacie.

41. A tak wszystkich miast Lewitów
w * porodku dziedzictwa synów Izra-

elskich miast czterdzieci i om i przed-

miecia ich. • * 4 Moj.35,7.

42. A miay te wszystkie miasta,

kade z osobna, przedmiecia okoo sie-

bie; a tak byo okoo wszystkich onych
miast.

VI. 43. Da tedy Pan Izraelowi wszyst-
k ziemi, o któr przysig, e j da
mia ojcom ich; i posiedli j, a mie-
szkali w niej.

44. Da im te odpoczynek Pan ze-

wszd w okoo, tak jako by przysig
ojcom ich; a nie by nikt, ktoby si im

oprze móg ze wszystkich nieprzyjació
ich; wszystkie nieprzyjacioy ich da^

Pan w rk ich.

45. Nie chybio ' adne sowo ze

wszystkich sów dobry (di, które ol>ieca

Pan domowi Izraelskiemu; wszystko si
wypenio. *Joz.23.u.

ROZDZIA XXII.
I. Jozue dozwala pótrzcciu pokoleniu wróci si do

ziemi swej za Jordan, a korzyciami si z nimi dzieli
1—S. II. Oni, wracajc si, nad Jordanem otarz wjsta-
wiaj. Izraelczycy obraziwszy si posy do nich z ostrem
wskazaniom wyprawili 9—20. III. Lecz wziwszy su-
szn odpowied, na niej i posowie przestali, i lud
wszystek 21—34.

ledy przyzwa Jozue Rubenitów i Ga-
dytów, i poow pokolenia Manaseso-
wego,

2. I rzek do nich: Wycie strzegli

wszystkiego, co wam rozkaza Mojesz,
suga Paski, i bylicie posuszni go-
sowi memu we wszystkióm, com wam
rozkaza.

3. Nie opucilicie braci waszej przez

dugi czas a do dnia tego ; alecie strze-

gli pilnie rozkazania Pana, Boga waszego.

4. A teraz, poniewa odpoczynek da
Pan, Bóg wasz, braciom waszym, jako im
by obieca, przeto teraz wrócie si,

a idcie do przybytków waszych, i do

ziemi osiadoci waszej, któr wam da
Mojesz * suga Paski, przed Jordanem.

^4Moj.32,33. 5 Moj. 3, 1.2. r.28,8. Joz.13,8.

5. Tjlko strzecie pilnie, abycie za-

chowali przykazanie, i Zakon, który

wam rozkaza Mojesz, suga Paski:
abycie miowali Pana Boga waszego,

a chodzili wszystkiemi drogami jego,

chowajc rozkazania jego, dzierc si

go i su€ mu ze wszystkiego serca

waszego, i ze wszystkiej duszy waszej.

6. 1 bogosawi im Jozue, a rozpuci
je ; i odeszli do przybytków swoich.

7. Ale poowie pokolenia Manaseso-

wego da by Mojesz osiadoó w Ba-

san, a drugiej poowie jego da Jozue

dzia z braci ich z tej strony Jordanu

na zachód soca; a gdy je rozpuszcza

Jozue do przybytku ich, bogosawi im.

8. I rzek do nich, mówic: Z wiel-

kiemi bogactwy wracacie si do przybyt-

ków waszych, i z majtnoci bardzo

wielk, z srebrem i z zotem, i z miedzi,

i z elazem, i szat bardzo wiel; dziel-

cie si upem nieprzyjació waszych

z braci swoj.
II. 9. Tedy wracajc si odeszli sy-
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nowie Kiibenowi, i synowie Gadowi, i

poowa pokolenia Manasesowego od sy-

nów Izraelskich z Sylo, które jest w zie-

mi Chanauejskiej, aby szli do ziemi

Galaad, do ziemi osiadoci swojej, któr
dziedzicznie otrzymali wedug sowa
Paskiego przez Mojesza.

10. 1 przyszli do granic Jordanu, które

byy w ziemi Chananejskij, i zbudo-

wali tam synowie Kubenowi, i synowie

Gadowi, i poowa pokolenia Manaseso-

wego otarz nad Jordanem, otarz wielki

na podziw.

11. I usyszeli synowie Izraelscy, i
powiadano: Oto zbudowali synowie Eu-
benowi, i synowie Gadowi, i poowa po-

kolenia Manasesowego otarz przeciw

ziemi Chananejskiej na granicach nad

Jordanem, kdy przeszli synowie Izra-

elscy.

12. To gdy usyszeli synowie Izrael-

scy, zeszo si wszystko zgromadzenie

ich do Sylo, aby si ruszyli przeciwko

nim na wojn.
13. I posaU synowie Izraelscy do sy-

nów Eubenowych, i do synów Gadowych,
i do poowy pokolenia Manasesowego,

do ziemi Galaad, Fineesa, syna Eleazara

kapana.
14. A z nim dziesi ksit, po je-

dnym ksiciu z kadego domu ojcow-

skiego ze wszystkich pokole Izraelskich,

a kady ksi z tych by przedniej-

3zym w domu ojców swoich, w tysi-

cach Izraelskich.

15. Tedy ci przyszli do synów Eube-
nowych, i do synów Gadowych, i do po-

owy pokolenia Manasesowego, do ziemi

Galaad, i rzekli do nich, mówic :

16. Tak mówi wszystko zgromadzenie
Paskie: Có to jest za przestpstwo,
któremecie wystpili przeciwko Bogu
Izraelskiemu, ecie si dzi odwrócili

od Pana, budujc sobie otarz, abycie
dzi byli przeciwnymi Panu?

17. Aza nam mao na zoci * Fe-
gorowej, od której nie jestemy oczysz-
czeni i po dzi dzie, skd bya pomsta
w zgromadzeniu Paskiem, ''4Moj.25,3.4.5.

18. ecie si dzi odwrócili, ebycie
nie szli za Panem? Zaczem stanie si,

poniewaecie wy dzi odpornymi Panu,
e si on jutro na wszystko zgromadze-
nie Izraelskie rozgniewa.

IV). A jeli jest nieczysta ziemia
osiadoci waszej, przeprowadcie si

do ziemi dziedzictwa Paskiego, w któ-

rej przebywa przybytek Paski, i we-
miecie osiadoci w porodku nas

;

tylko Panu nie bdcie odpornymi, a nie

odpadajcie od nas, budujc sobie otarz
oprócz otarza Pana, Boga naszego.

20. Aza przez * Achana, syna Zare-

go, gdy si dopuci przestpstwa w rze-

czy przekltej, na wszystko zgromadze-

nie Izraelskie nie przypad gniew? a nie

on sam jeden umar dla nieprawoci
swojej. *Joz.7,i.

III. 21. Tedy odpowiedzieli synowie

Eubenowi. i synowie Gadowi, i poowa
pokolenia Manasesowego, a mówili do

ksit tysiców Irzaelskich:

22. Bóg nad Bogi, Pan, Bóg nad
Bogi, Pan, on to wie, i Izrael sam po-

zna, jeli si to stao z uporu, albo jeli

z przestpstwa przeciw Panu, nieche
nas nie ywi dnia tego.

23. Jeliemy sobie zbudowali otarz,

abymy si odwrócili od Pana, a jeli
ku ofiarowaniu na nim caopalenia, i

ofiar niednych, albo ku sprawowaniu na
nim ofiar spokojnych. Pan niech to

rozezna;

24. Jeliemy nie raczej obawiajc
si tej rzeczy, uczynili to, mówic: Na-
potem rzek synowie wasi synom na-

szym, mówic: Có wam do Pana, Boga
Izraelskiego ?

25. Oto granic pooy Pan midzy
nami i midzy wami, synowie Eubenowi
i synowie Gadowi, Jordan ; nie macie wy
dziau w Panu, i odwróc synowie wasi

syny nasze od bojani Paskiej.

26. Przetomy rzekli: Uczymy tak,

a zbudujmy sobie otarz, nie dla cao-
palenia, ani innych ofiar:

27. Ale iby by wiadkiem midzy
nami i midzy wami, i midzy potom-
stwy naszemi po nas, i abymy suyli
Panu przed obliczem jego w caopale-

niach naszych, i w niednych ofiarach

naszych, i w spokojnych ofiarach na-

szych, a iby nie rzekli synowie wasi na-

potem synom naszym: Nie macie cz-
stki w Panu.

28. Nadtomy rzekli: Gdyby napotem
rzekli nam, albo potomstwu naszemu,

tedy rzeczemy: Patrzajcie na podobie-
stwo otarza Paskiego, który uczynili

ojcowie nasi, nie dla ca-opalenia . ani

innych ofiar, ale eby on by wiadkiem
midzy nami i midzy wami.

I
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2*J. Bo(» nas uchowaj, ehyf^niy mieli dzy pokolenia wasze odJonianii, iwszvst-
prztH'iwnynii 1>y Tanu, a odstpi dziKYC 1

od l*ana, zbudowawszy otarz dla cao-
])alony(*li, dla nicdnych i dla innych
otiar. o})rócz otarza Pana, ]5oga naszego,

który jest przed przyltytkieni jego.

30. A usyszawszy Fiuees kapan, i

ksita zgroniadziMiia. i przeoeni nad
tysicnii Izraelskimi, którzy z nim byli,

sowa, które mówili synowie Eubenowi,
i synowie Gadowi, i synowie Manaseso-
wi, podobao si im to.

31. I rzek Finees, syn Eleazara ka-

pana, do synów Eubenowych i do synów
Gadowych i do synów Manasesowych.:
Dzisiajmy poznali, i w porodku nas

jest Pan, iecie si nie dopucili prze-

ciw Panu przestpstwa tego, i wyswobo-
dzilicie syny Izraelskie z rki Paskiej.

32. A tak wrócili si Finees, syn

Eleazara kapana, z ony.mi ksity od

synów Eubenowych i od synów Gado-
wych z ziemi Galaad do ziemi Chana-
nejskiej do synów Izraelskich, i odnieli

im t rzecz.

33. I podobao si to synom Izrael-

skim ; a bogosawili Boga synowie Izra-

elscy, i nie mówili wicej, eby mieli

i przeciwko nim na wojn, i wytraci
ziemi, w której syiiowie Eubenowi i

synowi Gadowi mieszkali.

34. Przezwali tedy synowie Eubenowi
i synowie Gadowi otarz on Ed, mówic :

wiadkiem bdzie midzy nami, e Pan
jest Bogiem.

EODZIA XXIIL
I. Jozue zeszy, stany przedniejsze zwoywa. sprawy i

dobrodziejstwa Boe wylicza, do szczerego naboestwa
upomina, maestwa z pogany zakazuje 1—7. II. obie-
cujc Bo pomoc poslusznj'm 8—11. III. a pomst
groc odpornym 12—16.

i stado si po nieniaym czasie, gdy
odpoczynek da Pan Izraelowi od wszyst-

kich nieprzyjació ich okolicznie, a Jo-

zue si zstarza, i by zeszym w leciech,

2. e przyzwa Jozue wszystkiego

Izraela, starszych jego, i przedniejszych

jego, i sdziów jego, i przeoonych jego,

i rzek do nich: Jam si zstarza, a zsze-

dem w leciech.

3. A wycie widzieli wszystko, co

uczyni Pan, Bóg wasz, wszystkim tym
narodom przed obliczem waszem: bo

Pan, Bóg wasz, sam walczy za was.

4. Obaczcie, rozdzieliem wam losem

kie narody, któreiii wytraci, a do mo-
rza wielkiego na zachód soca.

5. A Pan, Bóg wasz, sam je wyi)dzi
od twarzy waszej, i wyenie je o(l ol)li-

cznoci waszj, i posidziecie dziedzicznie

ziemi ich, jako wam to powiedzia * Pan,
]55(r wasz. ^4Moj.33,r)a.r)Moj.G,iy. Joz.l3,G.

0. Zmacniajcie si bardzo, aljycie

strzegli a czynili wszystko, co napisano
w ksigach Zakonu Mojeszowego, nie

odstpujc od niego na prawo ani na
lewo.

7. Ani si t mieszajcie z temi na-

rodami, które zostay z wami ; ani imie-

nia * bogów ich nie wspominajcie, ani

przysigajcie przez nie, ani im sucie,
ani si im kaniajcie;

'^2Moj.23,13.5Moj.l2,3.Jer.5,7.Sofon.l,5.

II. 8. Ale si * Pana, Boga waszego,

trzymajcie, jakocie czynili a do dnia

tego. * 5 Moj. 11,22.

9. Bo jako wypdzi Pan od oblicza

waszego narody wielkie i mone, i nie

opar si wam nikt a do dnia tego :

10. Tak m jeden * z was bdzie
ugania tysic; albowiem Pan, Bóg wasz,

on walczy za wami, jako f wam obieca.
*3Moj.2G,8. t2Moj.l4,14. r.23,27.

11. Przeto przestrzegajcie z pilno-

ci, abycie miowali Pana, Boga wa-
szego.

III. 12. Bo jeli si cale odwrócicie,

a przystaniecie do tych pozostaych na-

rodów, do tych, które zostawaj midzy
wami, i spowinowacicie si z nimi, a

bdziecie si miesza z nimi, one te
z wami:

13. Wiedcie wiedzc, eó nie b-
dzie wicej Pan, Bóg wasz, wygania
tych narodów od twarzy waszej ; ale

bd wam * sidem, i zawad, i biczem

na boki wasze, i cierniem na oczy

wasze, póki nie wyginiecie z tej prze-

wybornej ziemi, któr wam da Pan, Bóg
wasz *2Moj.23,33.r.34,12.4Moj.33,5a.5Moj,7,16.

14. A oto, ja id dzi w drog wszyst-

kiej ziemi; poznajcie tedy ze wszyst-

kiego serca waszego, i ze wszystkiej

duszy waszej, eó nie chybio * adne
sowo ze wszystkich sów najlepszych,

które mÓAviPan, Bóg wasz, o was ; wszyst-

kie si nad wami wypeniy, a nie chy-

bio z nich adne sowo. *joz.2i,45.

15. Przeto jako si wypenio nad

te narody pozostae w dziedzictwo mi- 1 wami kade sowo dobre, które mówi

i
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Pan, Bóg wasz, do was, tak przywiedzie

Pan na was kade sowo ze. a was wy-

traci z ziemi tej przewyboruej, któr
wam da Pan, Bóg wasz.

16. Jei przestpicie przymierze Pana.

Boga waszego, które wam rozkazai, a

szedszy suy bdziecie bogom obcym,

i kania si im bdziecie, tedy si roz-

pali popdliwo Paska przeciwko wam.
i zginiecie prdko z tej przewybornej

ziemi, któr wam da-.

ROZDZIA XXIY.
I. Jozue znowu przed mierci zebrawszy wszystkie po-

kolenia do Sychein, dobrodziejstwa Boe im uczynione
wylicza 1—13. II. i aby statecznie przy Panu stali, upo-
mina 14. 15. III. Co gdy mu lud obieca, przymierze
z Panem odnowit 16—25. IV. a te wszystkie dzieje Jozue
w ksigi Zakonu wpisa, a kamie na wiadectwo
wystawiwszy 26—28. V. Umar i pogrzebion jest 29.

vi. Miejsce pogrzebu Jozuego 30. Vn. Jako dugo lud
Panu suy 31. 32. Vm, Eleazarowa mier i pogrzeb 33.

i
ledy zebrai Jozue wszystkie pokoenia

I

Izraelskie do Sycliem. i zwoa starszych

! z Izraela, i przedniejszych z nich. i s-
i

dziów ich, i przeoonych ich, i stanli

przed obliczem Boem.

j 2. I rzek Jozue do wszystkiego ludu:

Tak mówi Pan. Bóg Izraelski: Za rzek
mieszkali '^ ojcowie wasi od dawnych
czasów. Tare, ojciec Abrahamów, i oj-

ciec Nachorów, i suyli bogom obcym.
^1 Moj. 11. 26. 27.

3. I wziem ojca waszego Abrahama
z miejsca, które jest za rzek, i prowa-

;

dziem go przez wszystk ziemi Chana-
! nejsk, i rozmnoyem nasienie " jego,

I

dawszy mu Izaaka!^ MMoj.21,2.

' 4. Daem " te Izaakowi Jakóba i

Ezawa, a podaem Ezawowi f gór Seir.

^^y J posiad; ale Jakób i synowie jego
jzaszli do Egiptu. - 1 moj. 25,24. iimoj.36,8.

I

5. I posaem * Mojesza i Aarona.
•a trapiem Egipt; a gdym to uczyni
w poród niego, potemem f was wywiód.

*2Moj.3,10.t2Moj.l2.37.

6. I wywiodem ojce wasze z Egiptu,
|a przyszlicie a "^ do morza : i gonili E-
gipczanie ojce wasze z wozmi i z jezdnymi
a do morza czerwonego. ^ 2 moj. 14,2.9.

7. Tedy woali do Pana, a on poo-y ciemnoci midzy wami i midzy
Egipczany. i przywiód na nie morze,
i okryo je ; i widziay oczy wasze, com
1'zyni w Egipcie, i mieszkalicie * na
»uszczy przez dugi czas. *óMoj.2,7.r.29,5.

8. Potemem przywiód was do ziemi
Imorejczyka. * mieszkajcego za Jor-
lanem, i walczyli przeciwko wam; a.lem

je poda w rk wasze, i posiedlicie zie-

mi ich. a wygadziem je przed wami.
'4M0j.2i.2i. óMoj.2,32. Joz.lO.G.

9. Powsta te Balak. syn * Seforów,

król Moabski. aby walczy przeciw Izrae-

;
owi : a posawszy przyzwa Bahiama,
svna Beorowego, aby was przeklina.

^4 Moj.22,2.

10. I nie chciaem sucha Bahiama;
przeto bogosawic bogosawi wam,
a tak wybawiem was z rk jego.

11. Przeprawilicie si potem przez

Jordan. *
i przyszlicie do Jerycha, i wal-

czyli f przeciwko wam mowie z Jery-

cha, Amorejczyk. i Ferezejczyk. i Cha-
nanejczyk. i Hetejczyk, i Gergiezejczyk,

i Hewejczyk. i Jebuzejczyk: alem je po-

da w rce wasze. ^ J^^-^-i^- 1 Joz.c.i. r.io.i. r.ii.4.

12. I posaem przed wami * siersze-

nie, którzy je wypdzili przed obliczem

waszem, dwu królów Amorejskich. nie

mieczem twoim 7 ani ukiem twoim.
^5Moj.7.20.7Ps.44.4.

13. I daem wam ziemi, w której-

cie nie robili, i miasta, którychecie nie

budowali, w których mieszkacie, a winnic

i oliwnie, którychecie nie sadzili, poy-
wacie.

II. 14. Przeto teraz bójcie si Pana,

a sucie mu w doskonaoci i w prawdzie,

a zniecie bogi, którym suyli ojcowie

wasi za rzek, i w Egipcie, a sucie Panu.

15. A jeli si wam zda le suy
Panu, obierzcie sobie dzi. komubycie
suyli, chocia bogi, którym suyli oj-

cowie wasi, co byli za rzek, chocia
bogi Amorejskie. w których wy ziemi

mieszkacie ; ale ja i dom mój bdziemy
suyli Panu.

III. 16. I odpowiedzia lud mówic:
Nie daj Boe, abymy mieli odstpi
Pana,' a suy bogom cudzym:

17. Albowiem Pan, Bóg nasz, on jest,

który nas wywiód, i ojce nasze z ziemi

Egipskiej, z domu niewoli, a który uczy-

ni przed oczyma naszemi te znaki "vviel-

kie, i strzeg nas we wszystkiej drodze,

którmy szli, i midzy wszystkimi na-

rody, przez któremy przeszli:

18. I wypdzi Pan wszystkie narody,

i Amorejczyka mieszkajcego w ziemi,

przed twarz nasz. A tak my bdziemy
suyli Panu: bo on jest Bóg nasz.

19. Tedy rzek Jozue do ludu: Nie

moecie wy suy Panu ; bo Bóg wity

I
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JBst, Bóg zapalczywy jest, nie przopiici

zoAciom uaszyin, ani grz(u*honi waszym.

20. Joli opucicie Pana, a l)(Mlziecie

suyli })ogoni cudzym, obróc si, i utrapi

was, i zniszczy was, cho wam przedtem

dobrze czyni.

21. I odpowiedzia lud Jozuemu: Nie

tak; ale Panu suy bdziemy.
22. Tedy rzek Jozue do ludu: ^wiad-

kami bdziecie sami przeciwko sobie,

iecie sobie ol)rali Pana, abycie nm
suyli ; a oni rzekli : wiadkamijestemy.

23. I rzek: Teraze zniecie bogi

cudze, którzy s w porodku was, a na-

kocie serca wasze ku Panu, Bogu Izrael-

skiemu.

24. 1 odpowiedzia lud Jozuemu : Panu,

Bogu naszemu, suy bdziemy, i go-
sowi jego posuszni by chcemy.

25. A tak uczyni Jozue przymierze

z ludem dnia onego, i przeoy im roz-

kazanie i sd w Sychem.
lY . 26. 1 napisa Jozue sowa te w ksi-

gi Zakonu Boego; wzi te kamie
wielki, i postawi go tam pod dbem,
który * by u witnicy Paskiej. *sdz.9,6.

27. Tedy rzek Jozue do wszystkiego

ludu : Oto kamie ten bdzie nam wia-
dectwem ; albowiem on sysza wszystkie

sowa Paskie, które mówi z nami i b-
dzie przeciwko wam na wiadectwo, by-
cie sn nie skamali przeciwko Bogu
waszemu.

2.S. Zatem rozpuci * Jozue lud, ka-

dego do dziedzictwa swego. sdz.2,6.

V. 29. 1 stao si potm, e umar Jo-
zue, syn Nunów, suga Paski, we stu

i w dziesiciu lat.

YI. 30. 1 pogrzebu go na granicy dzie-

dzictwa jego w Tamnat Sar, które jest

na górze Efraim, ku pónocy góry Gaas.

YII. 31. 1 suy Izrael Panu po wszyst-

kie dni Jozuego, i po wszystkie dni star-

szych, którzy dugo yli po Jozuem,
a którzy wiedzieli o wszystkich sprawach
Paskich, które czyni Izraelowi.

32. Koci te Józefowe, które byli prze-

nieli synowie Izraelscy z Egiptu, pogrze-

bli w Sychem, na czci pola, które by
kupi * Jakób od synów Hemora, ojca

Sychemowego, za f sto jagnit; i byy
u synów Józefowych w dziedzictwie ich.

*lMoj.33,19.r.50,25.t2Moj.l3,19.

YIII. 33. Eleazar take, syn Aaronów,
umar ; i pogrzebli go na pagórku Fineesa,

syna jego, który mu by dany na górze

Efraim. «

K s i g a S d Z i ó W,

któr zowi

J U D I C U M.

EOZDZIA I.

I. Juda po mierci Jozuego za hetmana otrany 1—3.

n. porazi Chananejczyki 4— 7. Ul. miasta ich pohral,

i uczyni je 8—34. IV. wespó z Amorejczykami ho-
downikami Izraelskimi 35. 36.

i stao si po mierci Jozuego, i pytali

synowie Izraelscy Pana, mówic: Któ
z nas wprzód pójdzie przeciw Chananej-

czykowi, aby walczy z nim?
2. I rzek Pan: Juda pójdzie; otom

poda ziemi w rk jego.

3. I rzek Juda do Symeona, brata

swego: Pójd ze mn do losu mego, a

bdziemy walczyli przeciw Chananejczy-

kowi; wszak ja te pójd z tob do losu.

twego. I szed z nim Symeon.
II. 4. Tedy poszed Juda, i poda Pan

Chananejczyka^ i Ferezejczyka w rce
ich, a porazili z nich w Bezeku dziesi
tysicy mów.

5. Bo naleli Adonibezeka w Bezeku,

i walczyli przeciwko niemu, a porazili

Chananejczyka i Ferezejczyka.

6. I ucieka Adonibezek, którego oni

gonili; a pojmawszy go, poucinali palce

wielkie u rk jego, i u nóg jego.

7. Tedy rzek Adonibezek: Siedmdzie-

sit królów z palcami wielkiemi obcite-

mi u rk swych i u nóg swych, zbierah

odrobiny pod stoem moim; jakom czy-

ni, tak mi odda Bóg. I przywiedli go

do Jeruzalemu, i tame umar.
III. 8. Bo walczyli przedtem synowie

Judowi przeciwko Jeruzalemowi i wzili

je, i wysiekli je ostrzem miecza, i miasto

spaliliogniem.
9. Potem cignli synowie Juda, aby

walczyli przeciw Chananejczykowi mie-

szkajcemu na górach, i na poudnie, i

w polach.

-ni
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10. Cign tedy Juda przeciwko Cha-

nanejczykowi, który mieszka w Hebro-

nie, (a imi Hel>ronu * byo przedtem

Karyjatarbe) i porazi Sesai, i Ahymana,
^i Talmaja. ^Joz.u.is.

11. Stamtd zasi cignli do mie-

szkajcych w Dabir. (a imi Dabir byo
przedtm Karyjatsefer.)

12. I rzek ^ Kaleb: Ktoby doby Ka-
ryjatsefer. a wziby je, dam mu Achs,
córk moje, za on. *joz.i5,i6.

13. I wzi je Otonijel. syn Keneza,

modszego brata Kalebowego: a dal mu
Achs. córk sw. za on.

14. I stao si. gdy * przysza do nie-

go, namawiaa go. aby prosi ojca jej

o pole; i zsiada z osa, i rzek do niej

;
Kaleb: Có ci? -joz.i5.i8.

i 15. A ona rzeka: Daj mi bogosa-
'wiestwo: gdye mi da ziemi such.
daj mi te róda wód. I dal jej Kaleb
róda wysze, i róda dolne.

16. Synowie te Ceni, wiekra Moj-
eszowego, wyszli z miasta Palm z syn-

mi Judowymi na puszcz Judow. która

jest na poudnie od Arad, i przyszedszy

mieszkali z ludem.

17. Potem cign Juda * z Symeonem.
bratem swym. a porazili Chananejczyka.

mieszkajcego w Sefat, a zburzyli je.

i nazwali imi miasta onego Horma.
^Sdz.1.3.

18. Wzi te Juda Gaz z granicami
jego. i Akkaron z gi*anicami jego.

19. I by Pan z Juda. i posiad on
gór: ale nie wypdzi mieszkajcych
w dolinie, bo mieli wozy elazne.

20. A tak ^ oddano Kalebowi Hebron,
jako by f rozkaza Mojesz, skd on wy-
gna trzech synów Enakowych.

*Joz. 15.13. r.U.lS. r.21. 12. •}-4Moj. 14.24.

21. Ale Jebuzejczyka. mieszkajcego
.w Jeruzalemie, nie wygnali synowie Ben-
Ijaminowi; przeto mieszka Jebuzejczyk

synami BenjaminowjTni w Jeruzale-
le a do dnia tego.

22. Uda si te dom Józefów do Be-
t^I, a Pan by z nimi.

23. I szpiegowa: * dom Józefów Be-
tel : (a imi miasta tego byo przedtem
Luz.) *1 Moj. 28.19.

fi
24. A ujrzawszy oni szpiegowie cz-o-

wieka wychodzcego z miasta, rzekli do
liego: Uka nam prosimy wejcie do
iiiasta, a uczynimy z tob miosierdzie.
25. I ukaza im wejcie do miasta;

i wysiekli miasto ostrzem miecza, a czo-
wieka onego ze wszystkim domem jego

pucili wolno.

26. A tak poszed on czowiek do zie-

mi Hetejczyków, i zbudowa miasto,

a nazwa imi jego Luz; to jest imi jego

a do dnia tego.

27. Nie wypdzi te Manases obywa-
teli z Betsean i z miasteczek jego. ani

z Tanach i z miasteczek jego. ani oby-

wateli z Dor i z miasteczek jego. ani

obywateli z Jeblaam i z miasteczek je-

go, ani obywateli z Magioddo i z mia-

steczek jego: i pocz Chananejczyk

mieszka w onej ziemi.

28. A gdy si zmocni Izrael. * uczy-

ni Chananejczyka hodownikiem, a nie

wygna go.
^Joz.i7,i3.

29. Take i Efraim nie wypdzi Cha-

nanejczyka mieszkajcego w Gazer: prze-

to mieszka Chananejczyk midzy nimi

w Gazer.

30. Zabulon te nie wypdzi mieszka-

jcych w Cetron. i mieszkajcych w Xa-
halol: przeto mieszka Chananejczyk

midzy nimi, bdc hodownikiem ich.

31. Aser te nie wypdzi mieszkaj-

cych w Acho. i mieszkajcych w Sydo-

nie, i w Ahalab. i w Achsyb, i w Helba,

i w Afek. i w Kohob.

32. I mieszka Aser w porodku Cha-

nanejczyka. mieszkajcego w onej zie-

mi; bo go nie wypdzi.
33. Neftalim te nie wypdzi oby-

wateli z Betsemes. ani obywateli z Be-

tanat. i mieszka midzy Chananejczy-

kami mieszkajcymi w onej ziemi; je-

dnak obywatele Betsemes i Betanat byli

hodownikami ich.

34. I cisnli Amorejczycy syny Da-
nowe na górach, tak i im nie dopucili

schodzi na dolin.

lY. 35. I pocz mieszka Amorej-

czyk na górze Hares, w Ajalon i w Sa-

lebim: i wzmocnia si rka domu Józe-

fowego. i byli hodownikami ich.

36. A bya granica Amorejczykowa

od góry. gdzie wstpuj do niedwiadków,

od skay ich i wyej.

ROZDZIA II.

I. Anio gromi Izraelczyki. i przymierze wzili z po-

gany 1—7. II. mier i pogrzeb Jozuego 8—10. HI. Lud
si bahwochwalstwa imuje, 11—13. lY. O co Pan roz-

gniewawszy si. karze je 14. 15. V. A sdzi im sta-

nowi IG—23.

I przyszed Anio Paski z Galgal do

<
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iiochym, mówic: Wywiodem was z E-

giptu, i wywiodem was do ziemi, o któ-

rm i)rzysig ojc^oni waszym, i mówiem :

Nie w/niszQ przymierza mego z wami
na wieki;

2. Jedno wy nie wchodcie w przymie-
rze z mieszkajcymi w tej ziemi, owszem
otarze icli ])orozwalajcie; alecie * nie

sucliali gosu mojego. Przeczecie to

uczynili?
"

*sdz.i,28.

3. Przetoem tak rzek: Nie wypdz
ich * od oblicznoci waszej; ale bd
wam jako ciernie na boki, a bogowie ich

bd wam jako f sido.
*.Jnz. 23,13. 1 2 Moj. 23,33.

4. 1 stao si, gdy mówi Anio Paski
te sowa do wszystkich synów Izraelskich,

e lud podniós gos swój, i pakali.

5. I nazwali imi miejsca onego Bo-
chym, a tame ofiarowali Panu.

6. A Jozue rozpuci by * lud, i ro-

zeszli si synowie Izraelscy kady do

dziedzictwa swego, aby posiedli ziemi.
*Joz. 24,28.

7. Tedy suy lud Panu po wszystkie

dni Jozuego, i po wszystkie dni starszych,

którzy dugo yli po mierci Jozuego,

a którzy widzieli wszystkie sprawy Pa-
skie wielkie, które uczyni Izraelowi.

11. 8. Ale gdy umar * Jozue syn Nu-
nów, suga Paski, bdc we stu i w dzie-

si lat;

'

*Joz.24,29.

9. I gdy go pogrzebli na granicy dzie-

dzictwa jego w Tamnatheres na górze

Efraim, od pónocy góry Gaas
;

10. Take gdy wszystek on rodzaj

przyczony jest do ojców swoich, i po-

wsta po nich inszy naród, który nie

zna Pana, ani te spraw, który uczyni
Izraelowi :

III. 11. Tedy czynili synowie Izraelscy

2e przed oczyma Paskiemi, a suyli
Baalom

;

12. I opucili Pana, Boga ojców swo-

ich, który je wywiód z ziemi Egipskiej,

i szli za bogami cudzymi, którzy byU
z bogów onych narodów okolicznych, i

kaniali si im, a tak rozdranili Pana.

13. Bo opucili Pana, a suyli Baa-
lowi i Astarotowi.

lY. 14. I rozpali si gniew Paski
przeciw Izraelowi, i poda je w rce u-
piecom, którzy je upili ; a zaprzeda je

w rce nieprzyjació ich okolicznych, tak

i si nie mogli dalej osta przed nie-

przyjacioy swymi.

15. A gdzie si kol wiek ruszyli, rka
Paska bya przeciwko nim ku zemu,
jako powiedzia Pan, i

* jako im przy-

sig Pan; i byli cinieni bardzo.
:) iM(),i.2(;,17. .') Moj.28,2.'>..')9.

Y. 10. Potem Pan * wzbudzi sdzi,
którzy je wyzwalali z rk upieców ich;

^S(;dz.3,9.1.').;n. r.4,.'.4.5. i-.n,6.7.11.

r.ll,29.32..33.r.l3,3.24.2.'>.

17. Ale i sdziów swych nie suchali,

owszem si zcudzooyli z bogami obcy-
mi, kaniajc si im, i ustpowali prdko
z drogi, któr chodzili ojcowie ich, a su-
chajc przykaza Paskich, nie czynili

tak.

18. A gdy im wzbudza Pan sdzi,
bywa Pan z kadym sdzi, i wybawia
je z rk nieprzyjació ich po wszystkie

dni onego sdziego; bo si uali Pan
narzekania ich, do którego je przywodzili

ci, którzy je uciskali i trapili.

19. Wszake po mierci * sdziego
odwracali si, i psowali si bardziej ni
ojcowie ich, chodzc za bogami cudzymi,

a suc im, i kaniajc si im, nic nie

opuszczali z spraw swoich i z drogi swo-

jej upornej. *sdz.8,33.

20. Przeto wzruszya si popdliwoó
Paska przeciw Izraelowi, i rzek: Dla
tego, e przestpi ten naród przymierze

moje, którem przykaza ojcom ich, a nie

byli posuszni gosowi mojemu,
21. Ja te na potem * nie wypdz

adnego od twarzy ich z tych narodów,

które pozostawi Jozue, kiedy umar.
*Joz. 23,13.

22. Abym przez nie dowiadcza Izra-

ela, bdli strzedz drogi Paskiej, cho-

dzc po niej," jako jej strzegli ojcowie

ich, czyli nie.

23. I zostawi Pan one narody, nie

wyganiajc ich rycho, ani ich poda
w rk Jozuego.

KODZIA IIL
I. Narody, które byy pozostawione 1—3. II, i na co

4. 5. III. Izraelitów odstpienie, karanie i z ucisków
wybawienie 6—31.

A. teó s narody, które pozostawi Pan,
;

aby kusi przez nie Izraela, wszystkie,

którzy nie wiedzieli o adnych walkach

Chananejskich;

2. Aby wdy wiedzieli potomkowie sy-

nów Izraelskich, i poznali, co jest walka,

którzy jej zgoa przedtem nie znali.

3. Picioro ksit Filistyskich i

wszystkie Chananejczyki, i Sydoczyki i

Hewejczyki, mieszkajce na górzeLibanie,
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od góry Baal Hermon a tam. gdzie 17. I przyniós dar Egjouowi. kTólowi
wrliodz do Hemat.

II. 4. Ci byli. przez które dowiad-
cza Izraela, aby si dowiedzia, bdli
posuszni przykazaniom Paskim, które

rozkaza ojcom ich przez Mojesza.
ó. A tak synowie Izraelscy mieszkali

w poród Chananejczyków. Hetejczy-

ków. i Amorejezyków. i Ferezejczyków

i Hewejczyków. i Jebuzejczyków,

III. 6. I brali sobie córki ich za ony,
a córki swe dawali synom ich. i suyli
liogom ich.

I czynili Izraelscy synowie ze przed

Moabskiemu; a Eglon by czowiek bar-

dzo otyy:
18. A gdy odda dar, odprawi lud,

który by dar przyniós:

19. A sam wróciwszy si od gór ka-

miennych, które byy w Galgal, rzek:
Rzecz tajemn mam do ciebie, o królu I

któremu on odpowiedzia: Milcz: i wy-
szli od niego wszyscy, którzy stali przed

nim.

20. I wszedszy Aod do niego, (a on
sam siedzia na sali letniej, któr mia
sam dla siebie.) i rzek Aod: Mam roz-

oczyma Paskiemi: zapomniawszy Pana. i kazanie Boe do ciebie. I powsta z sto-

swego. suyli Baalom, i wieco-Boga
nvm gajom.

>. Tedy si zapali gniew Paski prze-

ciw Izraelowi, i poda je w rk Chusan-
"rasataima. króla Syrskiego w Mezopota-

,

mii: a suyli synowie Izraelscy Chusan-
I rasataimowi przez om lat.

! 9. Potem woali synowie Izraelscy do

Pana: i wzbudzi Pan wybawiciela sy-

nom Izraelskim, aby je wybawi. Oto-

licy swojej.

21. Tedy Aod wycignwszy lew r-
k sw, doby miecza od prawego biodra

swego, i wrazi go w brzuch jego,

22. Tak i wpada i rkoje za ela-
zem, i zawaro si w sadle elazo: bo by
nie wyj- miecza z bi*zucha jego, a si
i gnój rzuci.

23. Wyszed potem Aod przez przy-

sionek. a zamkn drzwi grmachu za solja.

nijela. syna Kenezowego. brata Kalebo-
j

i zawar zamkiem.
wego modszego. ' 24. A gdy on wyszed, sudzy jego

10. I by nad nim Duch Paski, a s- ; przyszli, a widzc, i drzwi gmachu zam-
dzi Izraela: a gdy si ruszy na wojn,

|
knione byy, rzekli: Podobno sobie król

la Pan w rk jego Chusanrasataima. ' czyni wczas na sali letniej.

Aiula Syrskiego. i zmocnia si rka jego ' 25., A naczekawszy si. a si wsty-
'nad Chusanrasataimem.

j

dzili. widzc, e on nie otwiera di'zwi sali.

U. A tak bya w pokoju ziemia przez i wziwszy klucz otworzyli: a oto, pan ich

iczterdzieci lat. a umar Otonijel. syn
;
lea na ziemi umary.'

iKenezów.

I

12. Potem znowu synowie Izraelscy

zynili ze przed oczyma Paskiemi. 1

/.mocni Pan Eglona. króla Moabskiego.
przeciw Izraelowi, przeto i czynili ze
przed oczyma Paskiemi.

13. Bo zebrawszy do siebie syny Am-
fnonowe i Amalekowe ruszy si. i pora-
ni Izraela, i opanowa miasto Palm.

14. Suyli tedy synowie Izraelscy

pglonowi. królowi Moabskiemu, om-
lacie lat.

15. Potem woali synowie Izraelscy

Pana. I wzbudzi im Pan wybawiciela,
V 'da. syna Gery. syna Jemini. ma r-
praw niewadajcego : i posali sy-
vie Izraelscy przeze dar Eglonowi.
owi Moabskiemu.
16. I uczyni sobie Aod miecz z obu

tron ostry, na okie wzdu, i przypa-
ai go pod s^aty swe do prawego biodra

.jego.

26. Lecz Aod uszed, póki si oni ba-

wili, a minwszy góry kamienne, szed
do Seii-atu.

27. A gdy przyszed, zatrbi w trb
na górze Efraim: i zstpili z nim syno-
wie Izraelscy z góry. a on przed nimi.

28. I rzek do nich: Pójdcie za mn:
albowiem poda Pan nieprzyjacioy wa-
sze Moabity w rce wasze. Tedy szli za

nim. a odjwszy bród Jordaki Moabi-
tom, nie dopuszczali nikomu przeprawy.

29. I pobili Moabitów na ten czas

okoo dziesiciu tysicy mów, wszystko
bogatych, i wszystko mów duych, a

nikt nie uszed.

30. I poniony jest Moab dnia onego
pod rk Izraela, a bya w pokoju ziemia

przez omdziesit lat.

31. A po nim by Samgar. syn Ana-
tów, który porazi z Filistynów sze set

mów stykiem woowym, a wybawi i

ten Izraela.



240 JUDICUM 4.

ROZDZIA IV.

I. Nowo odstpienie ludu 1. II. i kan Paska za to 2.

III. Nawrócenie ich 3. IV. wybawienie przez Dcbor.
Ilaraka i Jaei;, którzy Sysar z wojskiem jego porazili

4— 24.

loti^ni znowu synowie Izraelscy czynili

ze przed oczyma Paskiemi po mierci

Aodowej.

II. 2. i poda jePan w rce Jabina, króla

Chananejskiego, który królowa w Ha-

sor, a hetman wojska jego * ])y Sysara,

a sam mieszka w Haroset pogaskiem.
M Sam. 12,9

III. 3. Tedy woali synowie Izraelscy do

Pana: albowiem mia dziewi set wo-

zów elaznych, a srodze uciska syny

Izraelskie przez dwadziecia lat.

IV. 4. A Debora, niewiasta prorokini,

ona Lapidotowa, sdzia Izraela na on

czas.

5. 1 mieszkaa pod palm Debora mi-
dzy Rama i midzy Betel na górze

Efraim, i chodzili do niej synowie Izra-

elscy na sd.
6. Która posawszy przyzwaa Baraka,

syna * Abinoemowego, z Kades Nefta-

lim, mówic do niego : Izali nie rozkaza

Pan, Bóg Izraelski: id, a zbierz lud na

górze Tabor, a wemij z sob dziesi
tysicy mów z synów Neftalimowych,

i z synów Zabulonowych? *yd.ii,32.

7. I przywiod do ciebie ku rzece

Cyson Sysar, hetmana wojska Jabi-

nowego, i wozy jego, i mnóstwo jego, a

podam go w rce twoje.

8. I rzek do niej Barak: Jeli pój-

dziesz ze mn, pójd, a jeli nie pój-

dziesz ze mn, nie pójd.

9. Która odpowiedziaa: Ja w pra-

wdzie pójd z tob, ale nie bdzie
z saw twoj ta droga, któr ty pój-

dziesz; albowiem w rk niewieci
poda Pan Sysar. A tak wstawszy De-

bora, sza z Barakiem do Kades.

10. Zebra tedy Barak Zabulona i

Neftalima do Kades, a wywiód z sob
dziesi tysicy mów, z którym te
sza i Debora.

11. Ale Heber Cynejczyk odczy
si od Cynejczyków, od synów Hobaby,

wiekra Mojeszowego, i rozbi namiot

swój a do Elon w Sananim, które jest

w Kades.

12. I powiedziano Sysarze, i wyszed
Barak, syn Abinoemów na gór Tabor.

13. Przeto zebra Sysara wszystkie

wozy swoje, dziewi set wozów ela-
znych, i wszystek lud, który mia z sob,
od Haroset pogaskiego a do rzeki

Cyson.

14. Tedy rzeka Debora do Baraka:
Wsta ; albowiem tenci jest dzie, w któ-

ry poda Pan Sysar w rce twoje; izali

Pan nie idzie przed tob? A tak zszed
Barak z góry Tabor, a dziesi tysicy
mów za nim.

15. I porazi * Pan Sysar, i wszyst-

kie wozy, i wszystko wojsko jego o-

strzem miecza przed Barakiem, a sko-

czywszy Sysara z wozu, ucieka pieszo.
*Ps.83,10.

16. Ale Barak goni wozy i wojsko
a do Haroset pogaskiego; i polego
wszystko wojsko Sysarowe od ostrza

miecza, tak i z nich i jeden nie zosta.

17. A Sysara uciek pieszo do na-

miotu Jaeli, ony Hebera Cynejczyka;

albowiem by pokój midzy Jabinem,
królem Hasor, i midzy domem Hebera
Cynejczyka.

18. A wyszedszy Jael przeciwko Sy-

sarze, rzeka do niego: Sko si panie

mój, sko si do mnie, nie bój si; i

skoni si do niej do namiotu, i przy-

krya go kocem.

19. Tedy rzek do niej: Daj mi pro-

sz, napi si troch wody, bom upra-

gn; a ona otworzywszy agiew mleka,i

daa mu si napi, i przykrya go.

20. I rzek do niej: Stój we drzwiach

u namiotu; a jeliby kto przyszed, i py-

ta ci, mówic: Jeste tu kto? tedy

rzeczesz: Niemasz.

21. Potem wzia Jael, ona Hebe-

rowa, gwód od namiotu, wzia te i

mot w rk sw, a wszedszy do niego

po cichu, przebia gwodziem skro jego

a utkn w ziemi, (bo by twardo usn,
bdc spracowanym,) i umar.

22. A oto, Barak goni Sysar, i wy-

sza Jael przeciwko niemu, i rzeka mu:
Pójd, a uka ma, którego szu-

kasz. I wszed do niej, a oto Sysara le-

a umary, a gwód w skroni jego.

23. A tak poniy Bóg dnia onego Ja-|

bina, króla Chananejskiego, przed synyi

Izraelskimi.

24. I nacieraa rka synów Izrael-

skich tem bardziej, a cika bya Jabi-

nowi, królowi Chananejskiemu, a zga-

dzili tego Jabina, króla Chananejskiego.

i
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KOZDZIA V.

Pie i dzikczynienie Debory i Baraka za zwyci-
stwo nad Sysar.

i piewaa Dehora i Barak, syn Abinoe-

mów, dnia onego, mówic:
2. Dla pomsty uczynionej w Izraelu,

a i si na to dobrowolnie lud ofiarowa,

bogosawcie Pana.

3. Suchajcie ki'olowie, bierzcie w u-

szy ksita, ja, ja Panu zapiewam,
piewa bd Panu. Bogu Izraelskiemu.

4. Panie, gdy ' wyszed z Seir, a

przechodzie przez pole Edom, ziemia

si wzruszya, nieba te kropiy, a obo-
ki wydaway wody. *5Moj.2,i.4.

5. Góry si * rozpyny od oblicza

Paskiego, a góra Synaj od oblicza Pana,

Boga Izraelskiego. *Ps.97,5.

' 6. Za dni Samgara, syna Anatowego.

i za dni Jaeli zaginy cieszki. a którzy

I

szli w drog, chodzili cieszkami krzy-

I wemi.

I

7. Spustoszay wsi w Izraelu, spusto-

szay, aem powstaa ja Debora, aem
powstaa matk w Izraelu.

8. Gdy Izrael obiera sobie bogi nowe,

tedy bywaa wojna w bramach; tarczy

I

jednak nie byo wida, ani drzewca mi-
1 dzY czterdziesta tysiecv w Izraelu.

I 9. Serce moje nakonione do ksit
I

Izraelskich. Ochotni z ludu bogosaw-
' ci Pana.

10. Którzy jedzicie na olicach bia-

i ych, i zasiadacie na sdach, i którzy cho-

idzicie po drogach, rozmawiajcie z sob.

11. e ucich trzask strzelców midzy
miejscami, gdzie czerpaj wod; tam
iniech opowiadaj sprawiedliwoci Pa-
iskie, sprawiedliwoci we wsiach jego wlz-
jraelu; tedy zstpi do bram lud Paski.

12. Powsta Deboro, powsta, po-

4a. a zapiewaj pie; powsta Ba-
,raku. a pojmaj winie twoje, synu Abi-
tnoemów.

13. Teraz panowa bdzie potoczony
nad monymi z ludu ; Pan dopomóg mi
panowa nad mocarzami.

14. Z Efraima wyszed korze ich

jrzeciw Amalekowi. za tob (Efraimie.)

Benjamin midzy ludem twoim; z Ma-
•hyru wyszli zakonodawcy, a z Zabu-
unu pisarze.

15. Ksita te Isaschar byy z De-
•r; Isaschar te jako i Barak w.do-

p

lin posa jest pieszo; ale w dziale Ru-
benitów byli ludzie wysokich myli.

IG. Czemu siedzia midzy dwie-

ma oborami, suchajc wrzasku trzód?

w dziale Rubenitów byli ludzie wysokich

myli.
17. Galaad za Jordanem odpoczyn,

a Dan przecz si bawi okrtami? Aser
czemu siedzia na brzegu morskim, a

w skaach swoich mieszka?
18. Zabulon jest lud, który wyda du-

sz sw na mier, take i Neftalim, a

to na wysokich polach.

19. Przyszli królowie, walczyli; na ten

czas walczyli królowie Chananejscy w Ta-

nach u wód Magieddo, jednak korzyci
srebra nie odnieli.

20. Z nieba walczono : gwiazdy z miejsc

swoich walczyy z Sysara.

21. Potok Cyson porwa je, potok

Kiedumim. potok Cyson; podeptaa, o

duszo moja, mone.

22. Tedy si popaday kopyta koskie
od wielkiego tpania mocarzów jego.

23. Przeklinajcie Meroz. rzek Anio
Paski, przeklinajcie przeklinajc oby-

watele jego; albowiem nie przyszli na

ratunek Panu, na ratunek Panu z mo-
carzami.

24. Bogosawiona midzy niewiasta-

mi Jael, ona Hebera Cynejczyka; nad
niewiasty w namiocie mieszkajce bo-
gosawiona bdzie.

25. Prosi o wod. a ona mleka daa,
a na przystawce ksicej przyniosa

masa.
26. Lew rk sw do gwodzia ci-

gna, a prawic swoje do mota kowal-

skiego, i uderzya Sysar. przebia gow
jego, i przerazia, i przekóa skronie

jego.

27. U nóg jej skurczy si, pad. le-

a; u nóg jej skurczy si. pad: kdy
si skurczy, tam upad zabity.

28. Oknem wygldaa, a woaa ma-
tka Sysary przez krat: Przecze omie-

szkiwa wróci si wóz jego? przecz si
nie spiesz nogi woników jego?

29. Przedniejsze i mdrsze niewiasty

odpowiedziay, jako te i sama sobie

odpowiadaa :

30. Sn trafili na up. i dziel go?
Panienka jedna albo dwie dostan si
mowi jednemu; upy rozlicznych barw
oddawaj Sysarze, a upy pstro hafto-

16
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wan(\ i lu]>y pstro z om stron tkaut^ do-
stawaj si(j na szyjo upy biorcych.

ol. Tak niechaj zgin wszyscy nie-

przyjaciele twoi. Panie, a ci, którzy cie-

bie miuj, niech Ijd jako soce, gdy
wschodzi w mocy swojój. I bya w po-
koju ziemia przez czterdzieci lat.

KODZIA YI.
I. Bóg Izraclczyki. którzy byli znowu od niego od-

padli, przez Madyjanity karze 1—7. II. i przez proroka
upomina S— 10. 111. Tene z Gicdeonera rozmawia 11—13.
IV. za hetmana go wystawia 14—16. V. a eby za lu-
dem Boym walczy, cudami go utwierdza 17—40.

-Lotem czynili synowie Izraelscy ze
przed oczyma Paskiemi, i poda je Pan
w rce Madyjanitów przez siedm lat.

2. A zmocnia si rka Madyjanitów
nad Izraelem, tak i przed Madyjanitami
kopali sobie synowie Izraelscy lochy,

które byy w górach, i jaskinie i twierdze.

3. A bywao, gdy czego nasia Izrael,

e przychodzi Madyjan i Amalek, i lu-

dzie ze wschodu soca, a najedali go;

4. 1 pooywszy si obozem przeciwko
nim, psowali zboa ziemi, a gdzie cho-

dz do Gazy, nic nie zostawujc na po-

ywienie Izraelczykom, ani owiec, ani

woów, ani osów.
5. Albowiem oni i stada ich przyci-

gali, i namioty ich, a 'przychodzili jako

szaracza w mnóstwie, i nie byo im i

wielbdom ich liczby; tak przychodzc
do ziemi spustoszyli- j.

6. Tedy zndzony by Izrael bardzo
od Madyjanitów, i woali synowie Izra-

elscy do Pana.

7. A gdy woali synowie Izraelscy do
Pana z przyczyny Madyjanitów.

II. 8. Posa Pan ma proroka do sy-

nów Izraelskich, i mówi do nich: Tak
mówi Pan, Bóg Izraelski: Jam was * wy-
wiód z ziemi Egipskiej, a wywiodem
was z domu niewoli.

*2Moj.l2.17.18.r.20,2.5Moj.5,6.

9. I wyrwaem was z rki Egipcza-
nów, i z rki wszystkich, którzy was tra-

pili, którem przed wami wygna, i daem
wam ziemi ich;

10. A powiedziaem wam: Jam Pan,
Bóg wasz, nie bójcie si bogów Amo-
rejskich, w których ziemi wy mieszka-
cie ; alecie nie usuchali gosu mego.

ni. 11. Przyszed potem Anio Pa-
ski i stan pod dbem, który by w Efra,

w dziedzictwie Joasa, ojca Esrowego. A
Giedeon, syn jego, móci zboe na

boj<'wisku, aby z niem uciek przed Ma-
dyjanitami.

12. Tedy mu si ukaza Anio Pa-
ski, i rzek do niego: Pan z tob, mu
waleczny.

13. I odpowiedzia mu Giedeon: Pro-
sz Panie mój, jeli Pan jest z nami, a

czemu na nas przyszo to wszystko?
gdzie teraz s wszystkie cuda jego, które

nam opowiadali ojcowie nasi, mówic:
Izali z Egiptu nie wywiód nas Pan? a

teraz opuci nas Pan, i poda nas w rce
Madyjanitów.

IV. 14. Tedy wejrzawszy na * Pan
rzek: Ide z t twoj moc, a wyba-
wisz Izraela z rki Madyjaczyków; iza-

lim ci nie posa? *isam.i2,ii

15. A on rzek do niego: Prosz Pa-
nie mój, czeme wybawi Izraela? oto

naród mój pody jest w Manase, a jam
najmniejszy w domu ojca mego.

16. I rzek do niego Pan: Poniewa
Ja bd z tob, przeto porazisz Madyja-
nity, jako ma jednego.

V. 17. A on mu odpowiedzia: Jeli-
em prosz znalaz ask przed oczyma
twemi. daj mi znak, e ty mówisz ze mn.

18. Nie odchod prosz std, a za
przyjd do ciebie, a przyniosó ofiar

moje, i poo j przed tob. I odpowie-

dzia: Ja poczekam, a si wrócisz.

19. Odszedszy tedy Giedeon zgoto-

wa koltko z stada a z miary mki
przane chleby, * a miso woy w kosz,

a polewk misn wla w garnek, i przy-

niós to do niego pod db, i ofiarowa.
* 3 Moj. 5, 11.

20. 1 rzek do niego Anio Boy : We-
mij to miso i te chleby niekwaszone,

a poó na onej skale polewk polawszy
;

i uczyni tak.

21. Zatem cign Anio Paski ko-

niec laski, któr mia w rce swej, i

dotkn si mi^sa i przaników, i wy-
szed ogie z skay, a spali miso i

chleby przane; a midzy tem Anio
Paski odszed od oczu jego.

22. A widzc Giedeon, i to by Anio
Paski, rzek: * Ach, Panie Boe, cze-

muem widzia Anioa Paskiego twarz
w twarz? *Sdz.l3,22.

23. I rzek mu Pan: Pokój z tob;
nie bój si, nie umrzesz.

24. Przeto zbudowa tam Giedeon o-
tarz Panu, i nazwa go : Pan pokoju ; a
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do dnia tego ten jeszcze jest w Efiaeie,

ojca Esrowego.

25. 1 stao si onej nocy, e mu i*zek

Pan: AVezmij cielca dorosego, który

jest ojca twego, tego cielca drugiego sie-

dmioletniego, a rozwal otarz Baalów,

który jest ojca twego, i gaj. który jest

okoo niego, wysiecz:

26. A zltuduj otarz Panu. Bogu twe-

mu, na wierzciu tej skay na równinie.

a wemij tego cielca drugiego, i uczy
z niego ca-opalenie przy drwacli z gaju.

który wysieczesz.

27. Wziwszy tedy Giedeon dziesi
mów z sug swoich, uczyni jako mu
rozkaza Pan: a i si ba domu ojca

swe^o i mów miasta, nie uczyni tesfo

we dnie. ale uczyni w nocy.

2S. A gdy wstali mowie miasta rano.

ujrzeli rozwalony otarz Baalów, i gaj.

który by podle niego, wyrbany, i cielca

onego drugiego ofiarowanego na caopa-
lenie na otarzu zbudowanym.

29. Zatem rzek jeden do drugiego:

Któ to wdy uczyni? A gdy si pytali

idowiadowali. powiedziano: Giedeon. syn

Joasów, uczyni to.

30. Tedy rzekli mowie miasta do

Joasa: Wywied syna twego, niech um-
rze, i rozrzuci otarz Baalów, a i wy-
ci gaj. który by okoo niego.

31. I odpowiedzia Joas wszystkim.

którzy stali okoo nies^o: A wy sie to

swarzy macie o Baala ? Izai wy go wy-
bawicie? Ktoby si o zastawia, niech

umrze tego poranku: jeli bogiem jest.

niech si mci tego. e rozwalono otarz

32. I nazwano go onego dnia Jeru-
baal. mówic: Niech si mci nad nim
Baal. i rozwali otarz jego.

33. Tedy wszyscy Madyjanitowie . i

Vmalekitowie. * i ludzie od wschodu
oca zebrali si wespó, a przeprawiw-

szy si przez Jordan, pooyli si obo-
zem w dolinie Jezreel.

* ^^dz.e.s.

34. Ale Duch Paski przyoblók Gie-
deona. który zatrbiwszy ^\ trb, zwo-a domu Abiezerowego do siebie.

35. I wyprawi posy do wszystkiego
pokolenia Manasesowego. i zebrali si
do niego

;
posy te posa do Asera, i do

Zabulona, i do Neftalima. i zajechali im.

36. Tedy rzek Giedeon do Boga: Je-
li wybawisz przez rk moje Izraela, ja-

ko powiedzia.

37. Oto. ja poo runo weny na boje-

wisku; jeli rosa tylko na runo upadnie,

a wszystka ziemia sucha bdzie, tedy

bd wiedzia, i wybawisz przez rk
moje Izniela. jako powiedzia.

38. I stao si tak : ho wstawszy na-

zajutrz, cisn runo. i wyd rosy

z runa pen czasz wody.
39. Nadto rzek Giedeon do Boga:

Niech si nie wzrusza gniew twój prze-

ciwko mnie. e przemówi jeszcze raz.

Niech dowiadcz prosz jeszcze raz na
tem runie: niech l»dzie. prosz, suche

samo runo tylko, a na wszystkiej ziemi

niech bdzie rosa.

40. I uczyni tak Bóg onej nocy. e
byo samo runo suche, a na wszystkiej

ziemi bya rosa.

EODZIA YII.
I. Giedeon przebiera onierza 1—7. II. bojaliwe roz-

puszcza 8—10. Ul. a obóz Madyjanitów wrszpiegowawszy
11—21. rV. cudownie zwycistwo z nich odnosi 22—2.5.

> sta tedy bardzo rano Jerobaal. który

jest Giedeon. i wszystek lud. który by
z nim. i pooyli si obozem u róda
Harod. a obóz Madyjaski by im na pó-
nocy od pagórka More w dolinie.

2. I rzek Pan do Giedeona: Wielki

jest lud z tob: przeto nie dam Madyja-
nitów w rce ich. by si sn nie chlubi
przeciw mnie Izrael, mówic: Eka moja
wybawia mi.

3. A tak zawoaj teraz, aby sysza
lud. mówic: Kto jest lkliwym i boja-

liwym. " niech si wróci, a rano niechaj

idzie precz ku górze Galaad. Tedy si
wrócio z ludu dwadziecia i dwa tysice,

a dziesi tysicy ich zostao, "'^^oi'-^o^^-

4. I rzek Pan do Giedeona: Jeszcze

lud wielki. Zaprowad ich do wody. a

tam go dowiadcz : albowiem o kimci
powiem: Ten niech idzie z tob. ten pój-

dzie z tob. a o kimcikolwiek powiem:
Ten niech nie chodzi z tob. ten nie

pójdzie.

5. Tedy zaprowadzi lud do wód: i

rzek Pan do Giedeona : Kadego, który

epta bdzie jzykiem swoim wod. jako

pies epce. postawisz go osobno: take
kadego, który uklknie na kolana swoje,

aby pi. stanie osobno.

6. I bya liczba tych. którzy chwytali

rk swoj do ust swoich Ivode. trzy sta

mów : a wszystek inny lud uklknwszy
na kolana swoje, pi wod.

16*
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7. Tedy rzek Pan do (Jiodeoiia: Przez

tych trzy sta mc^^ów, którzy eptali wodcj,

wy1)awi(; was, a podani Madyjanity w rce
twoje, a inny wszystek Ind, kady niech

idzie na miejsce swoje.

11. 8. A tak on Ind wzi ywnoci
z sob, i trby swe; a inne wszystkie m-
e Izraelskie rozpuci kadego do na-

miotu swego, trzy sta tylko mów zo-

stawiwszy; a obóz Mad}jaski by pod
nim w dolinie.

9. I stao si onej nocy, e rzek do

niego Pan: Wsta, znijd do obozu, bom
go da w rce twoje;

10. A jeli si ty sam i boisz, znijd-

e z Far, sug twoim, do obozu.

III. 11. I usyszysz, co bd mówi;
a potem posil si rce twoje, i poci-
gniesz na obóz. A tak szed on sam. i

Fara. suga jego. a na koniec zbroj-

nego ludu, który by w obozie.

12. A Madyjauitowie i Amalekitowie,

i wszystek lud od wschodu soca leeli

w dolinie, jako szaracza przemnóstwo.

i wielbdów ich niebyo liczby, jako

piasek, który jest na brzegu morskim
niezliczony.

13. Tam gdy przyszed Giedeon, oto,

niektóry powiada towarzyszowi swemu
sen. i rzek: Oto ni mi si sen. a zdao
mi si, e bochen chleba jczmiennego
toczy si do obozu Madyjaskiego, i

przytoczy si a do namiotu, i uderzy
we. a poleg, i wywróci go z wierzchu,

i upad namiot.

14. Któremu odpowiedzia towarzysz

jego, i rzek: Nic to nie jest innego,

jedno miecz Giedeona. syna Joasowego,

ma Izraelskiego: da Bóg w rk jego

Madyjanity ze wszystkim obozem.

15. I stao si, gdy usysza Giedeon

powie snu onego, i wykad jego. po-

dzikowa Bogu, a wróciwszy si do

obozu Izraelskiego, rzek: Wstacie;
albowiem da Pau w rce wasze obóz

Madyjaski.
16. Eozdzieli tedy one trzy sta m-

ów na trzy hufce, a da trby w rce
kademu z nich, i dzbany czcze, i po-

chodnie w porodek dzbanów.

17. I rzek do nich: Co ujrzycie, e
ja czyni, to czycie; bo oto ja wnijd
w przodek obozu, a co ja czyni bd.
to wy czycie.

18. Gdy zatrbi w trb, ja i wszys-

cy, którzy s ze mn, tedy wy te za-

trbicie w trljy okoo wszystkiego obo-

zu, i bdziecie mówili: Miecz Paski i

Giedeonów.

1\). A tak wszed Giedeon, i sto m-
ów, którzy z nim byli, w przodek obozu,

gdy si zacza rednia stra, zaraz

skoro przemieniono stra; i trbili

w trby, a potukli dzbany, które w r-
kach swych mieli.

20. Zatrbiy t one trzy hufy
w trby, i potuky dzbany; a wziwszy
w lew rk swoje pochodnie, a w praw
rk swoje trby, aby trbili, woali:
Miecz Paski, i Giedeonów.

21. I stanli kady na miejscu swoj^m
koo obozu, a strwoy si wszystek obóz,

i krzyczc uciekali.

IV. 22. Gdy tedy * trbili oni trzy

sta mów w trl)y. obróci Pan miecz
jednego przeciw drugiemu we wszystkim
obozie; a tak ucieko wojsko a do

Betseta w Sererat, a do granicy Abel-

mehola w Tabbat. .

^^^^-ss-io.

23. A zebrawszy si mowie Izrael-

scy z Xeftalim, i z Aser, i ze wszyst-

kiego pokolenia Manasesowego, gonili

Madyjaczyki.
24. Zatem posy rozesa Giedeon na

wszystk gór Efraimsk, mówic: Za-

biegajcie Madyjanitom. a ubiecie przed

nimi wody a do Betabara, i do Jor-

danu. Zebrali si tedy wszyscy mowie
z Efraima, i ubieeli wody a do Beta-

bara i do Jordanu.

25. Przytem * pojmaK dwoje ksit
Madjjaskich. Oreba i Zba; a zabili

Oreba na skale Oreb. a Zba zabiU u
prasy Zeb, i gonili Mad}janity, a gow
Oreba i Zba przynieli do Giedeona za

Jordan ^Ps.83a2.Izaj.lO,26.

ROZDZIA YIII.

I. Giedeon Efraimity baga 1—11. U. a poraziwszy

Zebe i Salmana 12—15. ni. mieszczany z Sokot i

Fanuel dla niemiosierdzia, karze 16—22. lY. Panowanie
Bogu zostawuje 23—26. V. Efod zoty sprawuje 27—31.

VI. Wiek i mier jego 32, 33. VII. Odsta.pienie synów
Izraelskich po mierci jego 34. 35.

i rzekli do niego mowie z Efraim:

Przecze to nam uczyni, ie nas nie

wezwa, gdy szed walczy przeciwko

Madyjanitom ? i swarzyli si z nim srodze.

2. A on rzek: Cóem ja takiego uczy-

ni, jako wy? izali nie lepsze jest pole-

dnie zbieranie winaEfraimowe. ni pierw-

sze zbieranie Abieserowe?

3. W rk wasze poda Bóg ksita
Madyjaskie, Oreba i Zba ; i cóem móg

I
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takiego uczyni,jako wy? Tedy si umie-
rzy duch ich przeciw niemu, gdy mówi
te sowa.

4. A gdy przyszed Giedeon do Jorda-

nu, przeprawi si przeze sam, i trzy sta

mów, którzy z nim byli spracowani

w pogoni.

5. I Tzek do mieszczan z Sokot: Daj-

cie prosz po bochenku chleba ludowi,

który idzie za mn, bo s spracowani,

a ja bd goni Zebe i Salmana, króle

Madyjaskie.
6. Ale mu rzekli przedniej si z Sokot :

Izali ju moc Zby i Salmana jest w r-
kach twoich, ebymy da mieli w^ojsku

twemu chleba?

7. Którym rzek Giedeon: Wic kiedy

poda Pan Zebe i Salmana w rk moje,

tedy bd móci ciaa wasze cierniem

z tej puszczy i ostem.

8. Szed zasi stamtd do Fanuel, i

mówi take do nich; ale mu odpowie-

dzieli mowie z Fanuel, jako odpo-

wiedzieli mowie w Sokot.

9. Tedy te powiedzia mom z Fa-

nuel, mówic: Gdy si wróc w pokoju,

rozwal t wie.
10. Ale Zebee i Salmana byli w Kar-

kor, i wojska ich z nimi okoo pitnastu
tysicy, wszyscy, którzy byli pozostali ze

wszystkiego wojska z ludzi od wschodu
soca; a pobitych byo sto i dwadziecia
tysicy mów walecznych.

11. Tedy cign Giedeon * drog tych,

co mieszkali w namiociech, od wschodu
soca Nobe i Jegbaa, i uderzy na obóz,

(a obóz si by ubezpieczy,) *ozca.io,i4.

II. 12. A uciekli Zebee i Salmana, i

gonije. i pojma onych dwóch królów Ma-
dyjaskich, Zebe *

i Salmana, i wszystko
wojsko ich strwoy. *Ps.83,i2.

13. Potem si wróci Giedeon, syn
Joasów, z bitwy, ni weszo soce

;

14. A pojmawszy modzieca z mów
Sokot, wypyta go, który spisamu przed-
niejszych w Sokot i starszych jego, siedm-
dziesit i siedm mów.

15. A przyszedszy do mów Sokot,
rzek: Otó Zebe i Salmana, którymi-
eie mi urgali, mówic: Izali moc eby
i Salmana jest w rkach twoich, abymy
mieli da mom twoim spracowanym
chleba?

III. 16. Przeto wziwszy starsze mia-
sta onego, i ciernia z onej pustyni i ostu,
da na nich przykad innymmom Sokot.

17. Wie te Fanuel rozwali, i pobi
me miasta.

18. Kzek potem do Zby i do Sal-

mana: Co zacz byli mowie oni, które-

cie pobili w Tabor? A oni odpowiedzieli:

Takowi byli jaki ty; kady z nich na
wejrzeniu ))y, jako syn królewski.

19. I rzek: Braciaó to moi, synowie

matki mojej byli; ywi Pan, bycie je

byli ywo zachowali, nie pobil)ym was.

20. I rzek do Jetra, pierworodnego

swego: Wsta, a pobij je. Ale nie doby
modzieczyk miecza swego, przeto i
si ba; bo jeszcze by pacholciem.

21. Tedy * rzekU Zebee i Salmana:
Wsta ty, a rzu si na nas ; bo jaki m,
taka sia jego. A tak wstawszy Giedeon,

zabi Zebe i Salmana, i pobra klejnoty,

które byy na szyjach wielbdów ich.
*Ps.83,12.

22. I rzekli Izraelczycy do Giedeona:

Panuj nad nami, i ty, i syn twój, i syn

syna twego ; bo nas wybawi z rki Ma-
dyjaczyków.

IV. 23. Na to odpowiedzia im Gie-

deon: Nie bd ja panowa nad wami,
ani bdzie panowa syn mój nad wami;
Pan panowa bdzie nad wami.

24. Nadto rzek do nich Giedeon : B-
d was prosi o jedne rzecz, aby mi ka-

dy z was da nausznic z upu swego;

(bo nausznic zote mieli, bdc Ismael-

czykami.)

25. I rzekli: Kadzi damy; i rozpo-

starszy szat rzucali na ni kady na-

usznic z upów swoich.

26. I bya waga nausznic onych zo-
tych, które sobie uprosi, tysic i siedm

set syklów zota, oprócz klejnotów i za-

wieszenia i szat szaratowych, które byy
na królach Madyjaskich, i oprócz a-
cuchów, które l}yy na szyjach wielb-
dów ich.

V. 27. I sprawi z tego Giedeon Efod,

a pooy go w miecie swem w Efra;

i zcudzooy si tam wszystek Izrael,

chodzc za nim, a byo to Giedeonowi

i domowi jego sidem.

28. A tak byli ponieni Madyjaczycy
przed synami Izraelskimi, i nie podnieli

wicej gowy swojej; i bya w pokoju

ziemia przez czterdzieci lat za dni Gie-

deona.

29. Wróci si tedy Jerobaal, syn Joa-

sów, i mieszka' w domu swoim.

i
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30. A Jiiia Giedooii sicdmdzifsit

synów, którzy poszli z l»ió(h' jogo ; albo-

wieui niial wielo on.
;U. Mia' tH zao/nico, która )>yl'a

w SycluMii, a ta mu urodzia syna, i dii-a

mu imio Abimolecli.

VL 32. Umar pot^m Gicnloon, syn

Joasów, w staroci dobrój, a pogrz(d)ion

jest w grobie Joasa, ojca swego w Efra,

które jest ojca Esrowego.

33. A gdy umar Giedeon, odwrócili

si synowie Izraelscy, i zcudzooyli si,

idc za Baalem, i postawili sobie Baal-

beryt za boga.

VII. 34. I nie pamitali synowie Izra-

elscy na Pana, Boga swego, który je wy-

rwa z rk wszystkich nieprzyjació ich

okolicznych
;

35. I nie uczynili miosierdzia z do-

momJerobaala * Giedeona wedug wszyst-

kich dobrodziejstw, które on by uczyni

Izraelowi.
-sdz.6,32.

EODZIA IX.

1. Aljiraelecho-vvc tyiastwo nad braci 1. 2. II. i

niewdziczno Sycheinitów przeciw Giedeonowi 3—6-

III. którym Jotam, syn pozostay, wytracenie przez przypo-
wie przepowiada 7—22. IV. co si te sam rzecz
wypenio 23—57.

1 edy odszed Ahimelech, syn Jerohaa-

lów, do Sychem, do braci matki swej,

i mówi do nich, i do wszystkiego narodu

domu ojca matki swej, a rzek:

2. Mówcie prosz, gdzieby syszeli

wszyscy przeoeni Sychem: Co wam
lepszego, aby nad wami panowao siedm-

dziesit mów, wszyscy synowie Jero-

baalowi, czyli eby panowa nad wamim jeden? Wdy pamitajcie, em ja

ko wasza, i ciao wasze.

II. 3. Tedy mówili bracia matki jego

o nim, gdzie syszeli wszyscy przeoeni
Sychem, wszystkie te sowa, i nakonio
si serce ich za Abimelechem, bo rzekli:

Brat nasz jest.

4. I dali mu siedmdziesit srebrni-

ków z domu Baalberyt, i naprzyjmowa
za nie Abimelech ludzi lekkomylnych,

i tuaczów, którzy chodzili za nim.

5. I przyszed w dom ojca swego do

Efra, i pobi braci sw, syny Jerobaa-

lowe, siedmdziesit mów na jednym
kamieniu ; tylko zosta Jotam, syn Jero-

baalów, najmniejszy, i si by skry.

6. I zebrali si wszyscy mowie Sy-

chem, i wszystek dom Mello, a szedszy

obrali Abimelecha królem na równinie,

kdy sta sup w Sychem.
III. 7. Co gdy powiedziano .Jotamo-

wi, szedszy stan na wierzchu góry

Garyzym, a podniósszy gos swój wo-

a, i rzek im: Posuchajcie mi mo-
wie Sychem, a was to Bóg usyszy.

8. Zeszy si drzewa, aby poniaza<y

nad sob króla, i rzeky do oliwnego

drzewa: Króluj nad nami.

9. Którym odpowiedziao oliwne drze-

wo: Izali opuszcz tustoó moje, przez

któr uczczony bywa Bóg i ludzie, a pój-

d, abym wystawiono byo nad drzewy?

10. Kzeky potm drzewa do figowego
drzewca: Pójd ty, króluj nad nami.

11. Którym odpowiedziao figowe drze-

wo : Izali opuszcz sodko moje, i owoc
mój wyborny, a pójd, abym wysta-
wione byo nad drzewy?

12. Potem rzeky drzewa do macicy
winnej: Pójd ty, króluj nad nami.

13. Tedy im odpowiedziaa macica:

Izali opuszcz moszcz mój, który uwe-
sela Boga * i ludzie, a pójd, abym
wystawiona bya nad drzewy?

*Ps. 104,15. Izaj.62,9.

14. 1 rzeky wszystkie drzewa do ostu:

Pójd ty, króluj nad nami.

15. Tedy odpowiedzia oset drzewom:
jeli wy prawdziwie chcecie pomaza
mi za króla nad sob, pójdcie, a od-

poczywajcie pod cieniem moim, a jeU
nie, niech wynijdzie ogie z ostu, a spali

Cedry Libaskie.
16. A tak teraz jelicie prawdziwie

a szczerze uczynili, obrawszy sobie kró-

lem Abimelecha; a jelicie si dobrze

obeszli z Jerobaalem i z domem jego, a

jelicie podug dobrodziejstw rki jego

uczynili z nim
;

17. (Albowiem walczy ojciec mój za

was, i poda dusz sw w niebezpiecze-

stwo, aby was wyrwa z rki Madyja-
czyków ;

18. Alecie wy powstali przeciw do-

mowi ojca mego dzi, i pobilicie syny

jego, siedmdziesitmów na jednym ka-

mieniu, i obralicie królem Abimelecha,

syna suebnicy jego, nad mami Sy-

chem, i bratem waszym jest.)

19. Jelicie prawdziwie a szczerze

obeszli si z Jerobaalem, i z domem jego

dnia tego, weselcie si z Abimelecha,

a on niech si te weseli z was.

20. Ale jeli nie, niechaje wynijdzie
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a pore mee Sv- 1 ciw tobieogie z Abimelecha

chem, i dom Mello; uiechaje te wyiiij-

dzie ogie od mów Sychem, i z domu
Mello. a pore AV>imelecha.

21. Tedy uciek Jotam. a uciekszy

poszed do Beer, i mieszka tam, bojc
si Abimelecha, brata swego.

22. A tak pauowa Abimelech nad

Izi*aelem przez trzy lata.

IV. 23. I posa Bóg ducha zego mi-
dzy Abimelecha i midzy mee Sychem-
skie. a zamali wiar mowie Sychem
Abimelechowi

;

24. Aby si zemszczono krzywdy
siedmdziesiciu synów Jerobaalowych.

aby krew ich przysza na Abimelecha.

brata ich. który je pobi, i na mee Sy-

chemskie. którzy zmocniU rce jego, aby

pobi braci swoje.

25. I zasadzili si na mowie Sy-

chemscy na wierzchu gór. a rozbijali ka-

dego, który jedno szed tamt drog.
I powiedziano to Abimelechowi.

26. Nadto przyszed Gaal. syn Obe-
dów, i bracia jego, i przyszed do Sy-

chem, a poufali mu mowie Sychem.

27. A wyszedszy na pola zbierali wina
swoje, i toczyli, weselc si; a wszedszy
w dom bogów swoich, jedli i pili. a zo-
rzeczyli Abimelechowi.

28! Tedy rzek Gaal, syn Obedów: Có
jest Abimelech? i co jest Sychem, e-
bymy mu suyli? aza nie jest syn
Jerobaalów, a Zebul urzdnikiem jego?
raczej sucie mom Hemora. ojca Sy-
liemowego; bo czemubymy onemu
:>uy mieli?

29. O by kto poda ten lud w rce
moje, abym zprztn Abimelecha! I

rzek Abimelechowi: Zbierz sobie woj-
sko, a wynijd.

30. A usyszawszy Zebul, przeoony
miasta onego. sowa Gaala, syna Obe-
• iowego. zapali si gniew jego.

31. I wyprawi posy do Abimelecha
potajemnie, mówic: Oto Gaal, syn Obe-
dów, i bracia jego przyszli do Sychem,
a oto chc walczy z miastem przeciwko
tobie.

32. A tak teraz wsta noc, ty i lud.

który jest z tob, a uczy zasadzk
w polu.

33. A rano. gdy soce wznijdzie.

wstawszy uderzysz na miasto; a gdy
u i lud, który jest z nim, wynijdzie prze-
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co bdzieuczynisz z nim
chcia^a rka twoja.

34.Tedy wstawszy Abimelech, i wszys-

tek lud. który z nim by. w nocy. zasa-

dzili si przeciw Sychem na czterech

miejscach.

35. A wyszedszy Gaal, syn Obedów,
stan w samej bramie miasta: wsta-

te i Aljimelech. i lud. który z nim by,
z zasadzki.

36. A widzc Gaal lud. rzek do Ze-

bula: Oto. lud idzie z wierzchu gór. Kt<»-

remu odpowiedzia Zebul: Cie gór ty

widzisz, jakoby ludzie.

37. Tedy powtóre rzek Gaal. mówic:
Oto. lud zstpuje z góry a jeden huf

idzie drog równiny Meonenim.
38. Tedy rzek do niego Zebul: Gdzie

teraz usta twoje, które mówiy: Co jest

Abimelech. abymy mu suy mieli?

izali to nie ten lud. który wzgardzi?
wynijd teraz, a walcz przeciw niemu.

39. A tak wyszed Gaal przed mami
Sychem. a walczy przeciw Abimele-

chowi.

40. I goni go Abimelech. gdy przed

nim ucieka, a polego wiele rannych a
do samej bramy.

41. I zosta Abimelech w Aruma: a

Zebul wygna Gaala z braci jego, aby
nie mieszkali w Sychem.

42. Ale nazajutrz wys'xedl lud w pole,

i powiedziano to Abimelechowi.

43. Wziwszy tedy lud. rozdzieli go

na trzy htifce. i zasadzi si w polu: a

widzc, a oto lud wychodzi z miasta,

wypad na nie. i pobi je.

44. Bo Abimelech i hufy. które z nim
byy. uderzyy na nie. i stanli u samej

bramy miasta, a inne dwa hufy uderzyy
na wszystkie, którzy byli w polu. i pobilije.

45. A Abimelech dobywa miasta

przez on wszystek dzie, i wzi je: a lud,

który w niem by. pomordowa, a zbu-

rzywszy miasto, posia je sol.

46. A usyszawszy wszyscy mowie,
którzy byli na wiey Sychem. przyszyli

do twierdzy domu bosra Beryt.

47. I opowiedziano Abimelechowi,

e si tam zgromadzili wszyscy mowie
wiey Sychem.

48. Tedy wszed Abimelech na gór
Salmon, on i wszystek lud. który by
z nim : a nabrawszy z sob siekier, uci
ga z drzewa, a wziwszy j. woy
na ramiona swoje, i rzek do ludu, który

I
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z nim hy: Co widzicie, em uczyni,
piH^dko uczycie tak, jako ja.

41). A tak uciwszy z onego wszystkie-

go ludu kady ga swoje, szli za Abi-
nielecheni, a kadli je okoo twierdzy, i

spalili niemi twierdz ogniem, i pogino
tam wszystkich mów wiey Sychem-
skiej okoo tysica mów i niewiast.

50. Potem szed Abimelech do Te-
bes, a pooywszy si przeciwko Tebes,

dol)y go.

51. Ale wiea bya mocna w porod-
ku miasta, na któr uciekli wszyscy m-
owie, i niewiasty, i wszyscy przedniejsi

miasta, a zamknwszyj za sob, weszli

na dach wiey.
52. Tedy przyszed Abimelech a do

samej wiey, i dobywa jej, a stanwszy
u samych drzwi wiey, chcia j spali
ogniem.

53. Midzy tem * zrzucia niewiasta

niektóra sztuk kamienia od arn na go-
w Abimelechow, i rozbia wierzch go-
wy ieffO. *2Sam.ll,21.

54. Który natychmiast zawoawszy
pacholika, co nosi bro jego, rzek do
niego: Dobd miecza twego, a zabij

mi, by snaó nie rzeczono o mnie: Nie-
wiasta go zabia: a tak przebi go pacho-
lik jego, i umar.

55. A widzc mowie Izraelscy, i
umar Abimelech, rozeszli si kady do
miejsca swego.

56. I odda Bóg ono ze Abimelecho-
wi, które uczyni nad ojcem swoim, za-

biwszy siedmdziesit braci swych.
57. I wszystko ze mów Sychem

obróci Bóg na gow ich ; a przyszo na
nie przeklstwo Jotama, syna Jerobaalo-
wego.

KODZIA X.
I. Tola i Jair sdz Izraelczyki 1—5. II. Którzy gdy

opucili Pana 6. III. Filistynom podani bjii 7—9. rV. I
potem grzech swój wyznawaj 10—15. V. Bóg si zmi-
owa nad nimi 16—18.

1 powsta po Abimelechu na obron
Izraela Tola, syn Fui, syna Dodowego,m z pokolenia Isascharowego, a ten

mieszka w Samir na górze Efraim.

2. I sdzi Izraela przez dwadziecia
i trzy lata. potem umar, i pogrzebion
jest w Samir.

3. A po nim powsta Jair Galaadczyk,
który sdzi Izraela przez dwadziecia
i dwa lata.

4. A ten mia trzydzieci synów, któ-

rzy jedzili na trzydziestu olt, a mieli

trzydzieci miast, które zwano Awot Jair

a po dzisiejszy dzie w ziemi Galaad-
skiej.

5. I umar Jair, a pogrzebion jest

w Kamon.
TI. (). Lecz znowu synowie Izraelscy

czynili ze prz(»d oczyma Paskiemi, su-c Baalowi, i Astaratowi, i bogom Sy-
ryjskim, i l)ogom Sydoskim, i Ijogom
Moabskim, i l)ogom synów Ammon, na-

wet bogom Filistyskim, a opuciwszy
Pana, nie suyli mu.

III. 7. Przeto si wzruszy gniewem
Pan przeciw Izraelowi, i poda je w rce
Filistynów, i w rce synów Ammono-
wych.

8. Którzy trapili i uciskali syny Izra-

elskie od onego roku przez omnacie lat,

wszystkie syny Izraelskie, którzy byli '

przed Jordanem w ziemi Amorejczyka,
która jest w Galaad.

9. Przeprawili si te synowie Ammo-
nowi za Jordan, aby walczyli z Juda,
i z Benjaminem, take i z domem Efrai-

mowym, i cisnli Izraelczyki bardzo.

IV. 10. Tedy woali synowie Izraelscy

do Pana, mówic: Zgrzeszylimy tobie,

emy opucili ciebie , Boga naszego,

i suylimy Baalom.

11. Ale Pan rzek do syUów Izrael-

skich: Izalim was od Egipczyków, i od

Amorejczyków, od synów Ammonowych,
i od Filistynów,

12. I od Sydoczyków, i Amalekitów,

i Mahanitów, którzy was trapili, gdycie
woali do mnie, nie wybawi z rki ich?

13. Alecie wy mi opucili, a suy-
licie bogom cudzym; przeto was wi-
cej nie wybawi.

14. Idcie, a woajcie do bogów, któ-

recie sobiC' obrali ; oni niechaj was wy-
bawi czasu ucisku waszego.

15. I odpowiedzieli synowie Izraelscy

Panu : Zgrzeszylimy ; uczye ty z nami,

co si zda dobrego w oczach twoich, tyl-

ko wybaw nas prosimy dnia tego.

V. 16. I wyrzucili bogi cudze z po-

rodku siebie, a suyli Panu, i uali
si Pan utrapienia Izraelskiego.

17. Zebrali si tedy synowie Ammo-
nowi, apooyli si obozem w Galaad;

zebrali si te i synowie Izraelscy, a po-

oyli si obozem w Masfa.

18. Tedy rzek lud i przeoeni w Ga-

laad midzy sob: Kto si naprzód po-
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cznie potyka z syny Ammonowymi, ten

bdzie hetmanem nad wszystkimi mie-

szkajcymi w Galaad.

EODZTA XL
I. Jefte od braci TN-jgnany 1—5. II. A za hetmana od

Galaadczykc.w obrany' bdc G—11. III. posy do króla

Ammonitskiego wypiawuje" 12—29. IV. a lub uczynio-

ny 30. 31. V. króla Ammonitskiego poraziwszy 32—38.
VI. Nad córk sw wj-penia 39. -iO.

Ale * Jefte Galaadczyk by czowiekiem

bardzo mnym, a by synem niewiasty

nierzdnej, z która spodzi Galaad te-

go Jeftego.
'

-yd.11,32.

2. Ale i ona Galaadowa narodzia mu
synów; a dorósszy synowie tej ony,
wygnali Jeftego. mówic mu: Nie b-
dziesz * bra dziedzictwa w domu ojca

naszego, bo ty jest synem inszej nie-

wiasty. *5Moj.23,2.

3. Uciek tedy Jefte przed braci swo-

j, a mieszka w ziemi Tob: i zebrali si
do niego ludzie ogooceni, i poszli z nim.

4. I stao si potem, e walczyli sy-

nowie Ammonowi z Izraelem.

5. A gdy poczli walczy Ammonito-
wie z Izraelem, tedy poszli starsi z Ga-
laad, aby wzili Jeftego z ziemi Tob.

II. 6. I rzekli do niego: Pójd, a bd
nam za hetmana, a bdziemy walczyli

przeciwko synom Ammonowym.
7. Ale Jefte odpowiedzia starszym

Galaad: Izaecie wy mnie nie mieli

w nienawici, i wygnaKcie mi z domu
ojca mego? przeczecie przyszli teraz

do mnie, gdy ucisk przyszed na was ?

8. Tedy rzekli starsi z Galaad do Jef-

tego: Dla tegomy si teraz wrócili do

ciebie, aby szed z nami, a walczy
przeciwko synom Ammonowym, a by
nam za hetmana, wszystkim mieszkaj-

' ^ym w Galaad.

9. 1 odpowiedzia Jefte starszym z Ga-
laad: Poniewa wy mnie przywracacie,
a chcecie, abym walczy przeciwko sy-
nom Ammonowym, a jeli mi je poda
Pan, bd wam za hetmana?

10. 1 rzekli starsi z Galaad do Jeftego:
Pan bdzie wiadkiem midzy nami, je-
li tak wedug sowa twego nie uczynimy.

II. Tedy szed Jefte z starszymi z Ga-
laad. i postanowi go lud hetmanem iksi-
'ciem nad .^ob: i mówi Jefte wszystkie
sowa przed Panem w Masfa.
III. 12. Potem wyprawi Jefte posy do

lóla synów Ammonowych, mówic* Co

ja mam z tob. e przycign na mi,
aby walczy przeciwko ziemi mojej?

13. Na co odpowiedzia król synów
Ammonowych posom Jeftego : e wzi
Izrael * ziemi moje, gdy szed z Egiptu,

od Arnon a do Jabok i a do Jordanu;

przeto teraz wró mi j w pokoju.
-^'4 Moj. 21, 25.

14. Powtóre jeszcze Jefte wyprawi
posy do króla synów Ammonowych.

15. 1 rzek mu: Tak mówi Jefte: "" Nie
wzi Izrael ziemi Moabskiej, ani ziemi

synów Ammonowych. ^•imoj.2i,i3.5Moj.2,9.i9.

16. Ale gdy z Egiptu szed Izrael przez

puszcz a ku morzu * czerwonemu, a

przyszed do Kades. -ómoj.i.i.

17. Skd wyprawi Izrael ^ posy do

króla Edomskiego, mówic : Prosz niech

przejd przez ziemi twoje , i nie po-

zwoli król Edomski, take i do króla

Moabskiego posa, i nie pozwoli; a tak

zosta Izrael w Kades. *4Moj.2o,u.i7.

18. A gdy szed przez puszcz, ob-

szed ziemi Edomsk. i ziemi Moabsk,
a przyszed * od wschodu soca ziemi

Moabskiej. i pooyli si obozem za Ar-

non, a nie wszed w granice Moabskie ;

bo Arnon jest granic Moabsk.
*4Moj.21,13.

19. Dla tego wyprawi Izrael posy
do Sehona, króla Amorejskiego, króla

w Hesebon, i rzek mu Izrael: Niech
przejd * prosz przez ziemi twoje a
do miejsca mego. ^4Moj.2i,22.

20. Ale nie dowierza Sehon Izraelowi,

abyi mia przez granice jego; owszem
zebra Sehon wszystek lud swój, i poo-
y si obozem w Jasa, i zwiód bitw
z Izraelem.

21. I da * Pan. Bóg Izraelski, Seho-

na, i wszystek lud jego w rce Izraelowe,

i porazi je, a posiad Izrael wszystk
ziemi Amorejczyka, który mieszka
w On] ziemi.

"^

*5Moj.2,3B.Ps.135,10.11.12.

22. A tak posiedli wszystkie granice

Amorejskie od Arnon a do Jabok, a od

puszczy a do Jordanu.

23. Poniewa tedy Pan. Bóg Izraelski

wypdzi Amorejczyka przedludem swym
Izraelskim, przecz ty chcesz panowa
nad nim?

24. Aza, co da posie Kamos, bóg
twój, tego nie posidziesz? tak, kogo

Pan, Bóg nasz. wygna przed obliczno-

ci nasz, tego te dziedzictwo posia-

damy.

i
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25. Do togo, cz^me ty lepszy nad

Balaka, * syna Soferowego, króla Moah-
skJogo? za si(> on kiedy wadzi z Izra-

elem? za kiedy walczy przeciwko nie-

inn? ^4Moj.>L^2.

20. Oto przez trzy sta lat mieszka
Izrael w Hese])on, i we wsiach jego, tak-

e w Aroer, i we wsiach jego, i we wszyst-
kicli miastach, które s przy granicy
Arnon; czemuecie ich nie odjli przez

ten czas?

27. A tak nie jam tobie winien, ale ty

mnie le czynisz, e walczysz przeciwko
mnie; niech Pan, który jest Sdzi, roz-

sdzi dzi midzy syny Izraelskimi i mi-
dzy syny Ammonowymi.

28. Ale nie usucha król synów Am-
monowych sów Jeftego, które wskaza
do niego.

29. I by nad Jeftem duch Paski,
a przeszed przez Galaad, i przez Ma-
nase; przeszed te przez Masfa w Ga-
laad, a z Masfy w Galaad cign prze-

ciw synom Ammonowym.
IV. 30. Tame uczyni Jefte lub Panu,

mówic: Jeli pewnie podasz syny Am-
monowe w rce moje,

31. Tedy to, cobykolwiek wyszo ze

drzwi domu mego przeciwko mnie, gdy
si wróc w pokoju od* synów Ammono-
wych, to mówi bdzie Panu, albo ofia-

rowa je bd na caopalenie.

V. 32. A tak Jefte cign przeciwko
synom Ammonowym, aby walczy z ni-

mi, i poda je Pan w rce jego.

33. I porazi je od Aroer a idc do
Menit, dwadziecia miast, i a do równi-
ny winnic porak bardzo wielk, a po-
nieni s synowie Ammonowi przed syny
Izraelskimi.

34. A gdy si wraca Jefte do Masfa
do domu swego, oto, córka jego wysza
przeciw niemu, z bbny, i z muzyk;
a ta bya jedynaczka,bo niemia adnego
syna ani innej córki.

35. I stao si, gdy j ujrza, rozdar
odzienie swoje, i rzek: Ach, córko moja,
bardzo mi poniya! i ty jest z tych,

którzy mi frasuj, gdyem lub uczyni
Panu, a nie bd móg odmieni.

36. Któremu ona odpowiedziaa: Oj-

cze mój, uczynie lub Panu, uczye
ze mn tak, jako wyrzek usty twojemi,

gdy tylko da Pan pomst nad nieprzy-

jacioy twemi, nad syny Ammonowymi.
37. Nadto rzeka do ojca swego: To

mi tylko uczy: pu mi na dwa mie-
sice, e pójd a wstpi na góry i opa-
kiwa bd paniestwo moje, ja i towa-
rzyszki moje.

3H. A on rz<'k: Id; i puci j na
dwa miesice. Posza tedy ona i towa-
rzyszki jj, a opakiwaa paniestwo
swoje na górach.

VI. 39. A gdy wyszy dwa miesice,
wrócia si od ojca swego, i wypeni
nad ni lul) swój, który by uczyni;
a tak ona nie poznaa nu;a. I weszo to

w zwyczaj w Izraelu,

40. I na kady rok schodziy si córki

Izraelskie, aby si rozmawiay z córk Jef-

tego Galaadczyka, przez cztery dni w rok.

KODZIA XII.
I. Efraimitowie buntuj si przeciwko Jeftemu 1—3.

II. których on zwyciy 4—G. III. Umar 7. IV. a po
nim Abesan 8—10. V. Elon 11. 12. VI, i Abdon sdzili
Izraela 13—15.

i zebrali si mowie Efraimscy, a pTzy-

szedszy ku pónocy, rzekli do Jeftego:

Przecze szed walczy przeciwko sy-

nom Ammonowym, a nie wezwae nas,

abymy szli z tob? przeto dom twój

i ciebie spalimy ogniem.

2. I rzek Jefte do nich : Miaem nie

may spór ja i lud mój z syny Ammono-
wymi, i wzywaem was, a nie wybawili-

cie mi z rk ich.

3. A widzc, ecie mi wybawi nie

chcieli, odwayem zdrowie swoje, i ci-
gnem przeciw synom Ammonowym,
a poda je Pan w rce moje, i przecze-
cie przyszli do mnie dnia tego, abycie
walczyli przeciwko mnie?

II. 4. A tak zebrawszy Jefte wszystkie

me z Galaad, walczy z Efraimem;
i porazili mowie z Galaad Efraima,

przeto i mówili : Wy Galaadczycy, któ-

rzy si barwicie midzy Efraimitami

i midzy Manasesytami, zbiegowiecie

od Efraimitów.

5. I odjli Galaadczycy brody Jorda-
skie Efraimowi ; a gdy mówili uciekajcy

z Efraimczyków: Niech przejd, tedy

pytali mowie Galaadscy: A Efratej-

czykie ty? A jeli rzek: Nie.

6. Tedy mu mówili: Wymówe teraz

Szybolet; jeli rzek: Sybolet, a inaczej

nie móg wymówi, tedy pojmawszy go,

zabijali go u brodu Jordaskiego. I po-

lego na on czas z Efraima czterdzieci

i dwa tysice.

III. 7. A tak sdzi Jefte Galaadczyk

n



Sdziów
Izraela przez sze lat: potem umar!
Jefte Galaadczyk. a pogrzebion jest,

w jednem z miast Galaadskich. 1

IV. 8. Potem sdzi po nim Izraela
|

^Abesan z Betlehem:

9. A mia trzydzieci synów, i trzydzie-
!

ci córek, które powydawa od siebie, a i

trzydzieci on przywiód synom swoim ;

z ind. i sdzi Izraela przez siecbn lat. i

10. Umar potem Abesan. i pogrzebion
|

jest w Betlehem.

V. 11. A po nim sdzi Izraela Elon

Zabuloczyk. i sdzi Izraela przez dzie-

si lat.

12. Pot-em umar Elon Zabuloczyk.

i pogrzebiony jest w Ajalon w ziemi Za-

bulon.

VI. 13. A po nim sdzi Izraela Abdon,

syn Hellelów. Paratoczyk.
14. A ten mia czterdzieci synów.

i trzydzieci wnuków, którzy jedzili na

siedmdziesiciu oltach ; i sdzi Izraela

przez om lat.

15. Umar potem Abdon. syn Helle-

lów, Faraioczyk. i pogrzebiony jest

w Faratonie w ziemi Efraimskiej, na gó-

rze Amalekitów.

ROZDZIA Xni.
I. Izraelczycy zniewoleni od Filistynów 1. II. Samson

obiecany 2—23. m. narodzenie jego 24. 25.

-Lotem znowu synowie Izraelscy czynili

ze przed oczyma Paskiemi. i poda je

Pan w rce Filistynów przez czterdzieci

lat.

11. 2. Tedy bym niektóry z Saraa.

z pokolenia Dan. imieniem Manue. a o-
na jego bya niepodn, i nie rodzia.

3. I ukaza si Anio Paski cnej nie-

wiecie, a rzek do niej : Oto teraz nie-

podn, ani rodzia; ale poczniesz i po-
I rodzisz syna.

4. Pi*zeto si teraz strze, aby nie

pia wina. i napoju mocnego, i aby nie

jada nic nieczystego:

5. Bo oto poczniesz i porodzisz syna.

a brzytwa * nie postoi na gowie jego, bo
Nazarejczykiem Boym bdzie to dzieci
zaraz z ywota: a on pocznie wybawia
Izraela z rki Filistynów. '-4M0J.6.0.

6. Tedy przysza niewiasta, i powie-
1 dziaa to mowi swemu, mówic: M
Boy przyszed do mnie. którego oblicze

byo jako obUcze Anioa Boego, bardzo
straszne, i nie pytaam go. skd by. ani
mi imienia swego oznajmi.
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7. Tylko mi rzek: Oto. poczniesz

i porodzisz syna: przeto teraz nie pij

wina, ani napoju mocnego, ani jedz co

nieczystego: bo Nazarejczykiem Boym
bdzie to dzieci zaraz z ywota a do

dnia mierci swojej.

8. Tedy si mocUi Manue Panu. mó-
wic: Prosz Panie mój.m Boy. któ-

rego posa, niech przyjdzie prosz zno-

wu do nas. a nauczy nas. co czyni mamy
z dzieciciem, które si narodzi?

9. 1 wysucha Bóg gos Manuego : bo

przyszed Anio Boy znowu do niewia-

sty onej. gdy siedziaa na polu: ale Ma-
nue.m jej. nie by z ni.

10. Tedy kwapic si ona niewiasta,

bieaa, i opowiedziaa mowi swemu,
i rzeka mu: Oto mi si ukazam on,

który by przyszed przedtem do mnie.

li. A wstawszy Manue szed za

on swoj: a przyszedszy do onego

ma. rzek mu: Tye jest ten m,
który mówi z on moj? A on rzek:

Jam jest.

12. I rzek Manue: Niech si teraz

speni sowo twoje: ale có bdzie za

obyczaj dziecicia, i co za sprawa jego?

13. I odpowiedzia Anio Paski Ma-
nuemu: Wszystkiego, com powiedzia

onie twojej, niech si strzee.

14. adnej rzeczy, która pochodzi

z winnej macicy, niechaj nie je: take
wina ani napoju mocnego, niech nie

pije. ani adnej rzeczy nieczystej niech

nie je. a com jej kolwiek przykaza,

tego niech przestrzega.

15. Tedy rzek Manue do Anioa
Paskiego: Daj si prosz zatrzyma,

a nagotujemy przed ci koltko z stada.

16. Ale Anio Paski odpowiedzia

Manuemu : Choby mi zatrzyma, nie

bd jad chleba twego: ale jeli b-
dziesz chcia sprawi caopalenie, ofia-

ruje je Panu: bo nie wiedzia Manue,
ebv on by Anio Paski.

17. Tedy rzek Manue do Anioa
Paskiego: Có za imi twoje? abymy,
gdy si speni sowo twoje, uczcili ci.

is. Któremu odpowiedzia Anio
Paski: Przecze pytasz o imi moje.

które jest dziwne?

19. Wzi tedy Manue kol z stada,

i ofiar niedn. i ofiarowa to na opoce

Panu. i uczyni cud, a Manue i ona
jego patrzyli na to.

20. A gdy wstpowa pomie z o-

i
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tarza ku niobu, tedy wstpi Anio Pa-
ski w pomieniu otarzowym, a Manue,
i ona jego widzc to, upadli na twarze

swe na ziemie.

21. A potom nie ukaza si wiccj
Anio Paski Manuemu, ani onie jego;

i pozna Manue, e to by Anio Paski.
22. I rzek Manue do ony swojej:

Koniecznie pomrzemy, * ])Omy Boga
widzieli. *2Moj.33,2o. sMoj.n.au.

23. Któremu odpowiedziaa ona
jego: Gdyby nas chcia Pan zabi, ni(;

przyjby z rk naszych caopalenia,

i ofiary niednej, aniby nam by okaza
tego wszystkiego, aniby nam na ten

czas by objawi takowych rzeczy.

III. 24. Porodzia tedy ona niewiasta

syna, i
"" nazwaa imi jego Samson;

i roso dzieci, a bogosawi mu Pan.
*yd.ll,32.

25. I pocz go Duch Paski uma-
cnia w obozie Dan midzy Saraa

i midzy Estaol.

KODZIA XIV.
I. Samson on od Filistynów poj 1—4. II. lwa roz-

dar 5—8. III. wracajc si nazad, miód w nim zna-
laz 9—11. IV. zagadk std Filistynom zada 12—14.

V. i jako j oni wyoyli 15—20.

fezed tedy Samson do Tamnaty, a

ujrza tam niewiast -z córek Filisty-

skich.

2. A przyszedszy oznajmi ojcu

swemu i matce swojej, mówic: Nie-

wiastm widzia w Tamnacie z córek

Pilistyskich ;
przeto teraz wemijcie

mi j za on.
3. I rzek mu ojciec jego, i matka

jego: Aza niemasz midzy córkami

braci twych, i we wszystkim ludu moim
niewiasty, e chcesz i a wzi sobie

on z Filistynów nieobrzezanych? Od-

powiedzia Samson ojcu swemu: T mi
wemijcie, bo si podobaa oczom moim.

4. A ojciec jego i matka jego nie

wiedzieli, e to byo od Pana; bo on

przyczyny szuka na Filistyny, gdy na

on czas Filistyni panowali nad Izraelem.

II. 5. Tedy szed Samson z ojcem

swym i z matk swoj do Tamnaty, a

przychodzc ku winnicom Tamnaty, oto,

lew mody ryczcy zabiea mu.
6. I przypad na Duch Paski, a

rozdar go, jakoby rozdar kol, cho
nic nie mia w rkach swych; i nie

oznajmi ojcu swemu i matce swojej,

co uczyni.

7. Przyszedszy tedy mówi z on
niewiast, a podobaa si oczom Samso-
nowym.

8. A wróciwszy si po kilku dniach, aby

j poj, zstpi, al)y oglda on cierw
lwi, a oto, rój pszczó by w cierwie
lwim, i miód.

III. 1). A wziwszy go w rce swoje

szed drog i jad, a przyszedszy do
ojca swego i do matki swojej, da im, i

jedli; ale im nie powiedzia, e z cierwu
lwiego nabra miodu.

10. Tedy szed ojciec jego do onj
niewiasty, i sprawi tam Samson wesele;

bo tak czyniwali modziecy.

11. A gdy go ujrzeli Filistyni, wzili
trzydzieci towarzyszów, aby byli przy

nim.

IV. 12. Do których rzek Samson: Za-
dam wam zagadk, a jeli j zgadniecie

przez siedm dni wesela, i wyoycie mi

j, tedy wam dam trzydzieci przecie-
rade, i trzydzieci szat odmiennych.

13. A jeli mi jej nie zgadniecie,

tedy wy mnie dacie trzydzieci przecie-

rade, i trzydzieci szat odmiennych;
którzy mu odpowiedzieli: Zadaj zagadk
twoje; a bdziemy jej suchali.

14. I rzek do nich: Z poerajcego
wyszed pokarm, a z mocnego wysza
sodko; i nie mogli zgadn onej

zagadki przez trzy dni.

V. 15. I rzekli dnia siódmego do

ony Samsonowej: Namów ma twego,

aby nam powiedzia zagadk, bymy snaó

nie spalili ciebie, i domu ojca twego

ogniem ; na toecie nas wezwali, abycie
posiedli majtno nasze, czy nie na to?

16. Pakaa tedy ona Samsonowa
na, mówic: Zaprawd mi masz w nie-

nawici, a, nie miujesz mi; zadae
zagadk synom ludu mego, a nie chcesz

mi jej oznajmi. I rzek do niej: Otom
jej ojcu memu i matce mojej nie

oznajmi, a tobie bym mia oznajmi?

17. I pakaa na przez one siedm

dni, póki mieli wesele. Stao si tedy

dnia siódmego, e jej oznajmi, bo mu
si uprzykrzaa. A ona powiedziaa on
zagadk synom ludu swego.

18. Przeto rzekli do niego mowie
onego miasta siódmego dnia przed za-

chodem soca: Có sodszego nad

miód, a co mocniejszego nad lwa? któ-

rym on odpowiedzia: Bycie byli niei.
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orali ja.o^vic moj, nie zgadlibycie

1>Yli zagadki mojej.

19. I przypad na Duch Paski, a

szedszy do Aszkalonu. zabi z nich

trzydzieci mów a wziwszy upy
z nich. da szaty odmienne onym, któ-

rzy zgadli zagadk, i rozgniewawszy si
bardzo, poszed do domu ojca swego.

20. I dostaa si ona Samsonowa
towarzyszowi jego, z którym mia^ to-

warzystwo.

ROZDZIA Xy.
I. Samson dla odj(jtej ony Filistynom zboe popali

1—12. n. a gdy zwizany i onym wydany by 13. 14.

m, czeluci ol tysic mów zabi 15

—

17. IV. Pot*m
vod z czeluci pragnienie ugasi IS—20.

1 stao si po kilku dni. pod czas niwo
pszenicznego, e nawiedzi Samson on
swoje, wziwszy kol z stada, i mówi:
Wnijd do ony mojej do komory: ale

mu nie dopuci ojciec jej wnij.
2. Bo rzek ojciec jej. mówic:

Mniemaem, e j mia w nienawici:

przeto daemj ^ towarzyszowi twemu:
aza siostra jej modsza nie jest cu-

dniejsza nad nie? wemije j sobie

miasto niej.

'

-sdz.u.20.

3. I odpowiedzia im Samson: Ju
tt^-az nie bd winien napotem Filisty-

nom, cho im uczTnie co zes^o.

4. Odszedszy tedy Samson uapa trzy

-ra liszek, a nabrawszy pochodni, przy-

wiza ogon do ogona, i uwiza po-

chodni jedne midzy dwoma ogonami
w porodku.

5. Potem zapaliwszy ogniem pocho-
dnie, rozpuci je midzy zboa Fili- zawoa do Pana mówic^: Ty da przez
-tyskie. i popali tak stogi jako zboa ' rk sugi twego to wybawienie wielkie,

stojce, i winnice z oliwnicami. ' a teraz umr od pragnienia, albo wpa-
6. Tedy rzekli Filistynowie: Któ to dn w rce nieobrzezaców.

uczyni? I powiedziano: Samson, zi! 19. A tak rozszczepi Bóg skal
' Tamnatczyków. przeto e mu wzi on ' w Lechy. i wyszy z niej wody. i napi
it^go. a da j towarzyszowi jego. Poszli si. i wi-óci si duch jego a oy: prze-

'It Filistynowie, i spalili j i ojca jej to nazwa imi onego róda': ródo
-gniem.

I

wzywajcego, które jest w Lechy a do
7. Którym rzek Samson: Chociacie dnia dzisiejszego.

rr. uczynili, przeci si ja pomszcz 20. I sdzi lud Izraelski za dni Fili-

cid wami. a potem przestan.

8. A tak potuk je okrutnie od biódr
,a do goleni, a odszedszy mieszka na
•wierzchu opoki Etam.

9. Przycignli tedy Filistynowie, a
pooywszy si obozeui w Juda. rozci-

j

^'^'''^ ^- ^ •
'"" "^ ^""^^ '"^"^^ pogrzebioc jwt 31.

gnli si a do Lechy.
j Potem szed Samson do Gazy. a ujrzaw-

: 10. Tedy rzekli mowie Juda: Przecz- i szY tam niewiast nierzdn, wszed do
gecie wycignli przeciwko nam? Ijnij.

odpowiedzieli: Przyszlimy, abymy
zwizali Samsona, i uczynili mu, jako

on nam uczyni.

IL A tak wyszo trzy tysice mów
z Juda na wierzch opoki Etam. i mówili
do Samsona: Aza niewiesz. e panuj
nad nami Filistynowie? I cóe nam to

uczyni? I odpowiedzia im: Jako mi
uczynili, i takiem im uczyni.

12. I rzekli mu: Przyszlimy, aby-

my ci zwizali, i wydali w rce Fili-

stynów: którym odpowiedzia Samson:
Przysicie mi, e si na mi sami nie

targniecie.

II. 13. A oni mu rzekU. mówic: Nie;
tylko zwizawszy ci. wydamy ci w r-
ce ich: ale ci nie zabijemy. A tak

zwizali go dwoma powrozami nowemi,
i sprowadzili go z opoki.

14. Który gdy przyszed a do Le-
chy. tedy Filistynowie krzyczc bieeli

przeciw niemu: ale Duch Paski przy-

pad na. i stay si powrozy, które byy
na ramionach jego. jako nici lniane

ogniem spalone, i rozerway si zwiski
z rk jego.

III. 15. Tedy znalazszy czelu ol
wie, a wycignwszy po ni rk
swoje, wzi j. i zabi ni tysic mów.

16. Zatem rzek Samson: Czeluci
ol kup jedne albo dwie kupy. a cze-

luci ol zabiem tysic mów.
17. A gdy przesta mówi, porzuci

czelu z rki swej. i nazwa miejsce

ono Piamat Lechy.

IV. 18. Zatem upragn bardzo, i

stynów przez dwadziecia lat.

ROZDZIA XVL
I. Samson bramy miasta Gazy zaniós na gór 1

—

di.

n. a za oszukaniem ony 4—20. JH. od Filistynów poj-
many i olepiony jest 21—29. IV. Umiei^ajc iviele ich.
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2. I powiedziano iiiioszczanoiii w Ga-

T.\e: Trzyszodl tu Samson; ktoi'zy ol)-

stpiwszy go, strzt^gli na ca noc

w Itraniie miejskiej, a sj)rawiij(; si ciclio

przoz ohi^ ca noc, mówili: Gdy si(>

pocznie rozedniwa, zabijemy go.

3. Ale Samson spa a do pónocy,
a wstawszy o i)ónocy, uj wrota ])ramy

miejskiej ze dwiema podwojami, i wy-
rwa je z zawor, i woy na ramiona
swoje, a zaniós je na wierzch góry, która

bya przeciw Hebronowi.

TL 4. I stao si pot^m, e si rozmi-

owa niewiasty w dolinie Sorek, której

imi Dalila.

5. I przyszli do niój ksita Fili-

styskie, i mówili jej: Oszukaj go, a

wywiedz si, w czem jest moc jego wiel-

ka, a jakobymy go przemódz i zwizaw-
szy utrapi mogli? a da kady z nas

tysic i sto srebrników.

6. Tedy rzeka Dalila do Samsona;
Powiedz mi prosz, w czem jest moc
twoja wielka, a czemby zwizany i iitra-

piony by móg?
7. I odpowiedzia jej Samson: Jeliby

mi zwizano siedmi wici surowych,

które jeszcze nie uschy, tedy osabiej,

i bd jako inny czowiek.

8. I przyniosy jej* ksita Filisty-

skie siedm wici surowych, które jeszcze

nie byy uschy, i zwizaa go niemi.

9. A oni si byli na zasadzili w ko-

morze, i rzeka mu: Filistynowie nad
tob, Samsonie ; ale on zerwa wici. ja-

koby kto zerwa ni zgrzebn, ogniem
napalon; i nie poznano, w czem bya
moc jego.

10. Kzeka potem Dalila do Samsona:
Oto mi oszuka, i skamae przedemn;
teraz powiedz mi prosz, czemby ci
zwiza ?

11. A on jej odpowiedzia: Jeliby
mi zwizano powrozami nowemi, któ-

rych jeszcze nie uywano, tedy osabiej,
i bd jako inny czowiek.

12. A tak wzia Dalila powrozy no-

we, i zwizaa go niemi, i rzeka do

niego : Filistynowie nad tob, Samsonie
;

(a oni si byli na zasadzili w komorze,)

ale porwa je na ramionach swych jako

nici.

13. Ezeka zatem Dalila do Samsona:
Póki ze mnie szydzi bdziesz, i kama
przedemn ? powiedze mi, czemby móg
by zwizany? I powiedzia jej: Gdy-

JUmCUM IG.

by ])rzywia siedm kdzierzy gowy
mojej do wau tkackiego.

14. Ona tedy przy)iwszy gwodziem
do wau tkai-kiego rzeka do niego: Fi-

listynowie nad tob, Samsonie; ale on
ocuciwszy si ze snu swego, wyrwa
gwód z osnow i z wa^em.

If). Znowu rzeka do niego: Jako
mówisz, miuj ci? a serce twoje nie jest

ze mn. Jue mi po trzy kro oszuka,
i nie powiedziae mi, w czm jest twoja

moc wielka.

16. A gdy mu si uprzykrzaa sowy
swemi na kady dzie, i trapia go, a
zemdlaa dusza jego na mier,

17. Tedy jej otworzy cale serce swoje,

i powiedzia jej : Brzytwa nigdy nie po-

staa na gowie mojej, gdyem jest Na-
zarejczykiem * Boym zaraz z ywota
matki mojej; gdyby mi ogolono, odej-

dzie odemnie moc moja, i osabiej,
i bd jako inny czowiek. *sc(iz. 13,5.7.

18. Widzc tedy Dalila, e jej otwo-

rzy" cale serce swoje, posaa i wezwaa
ksit Filistyskich, mówic: Pójdcie
jeszcze raz. bo mi otworzy cale serce

swoje; i przyszy do niej ksita Fili-

styskie, niosc srebro w rkach swych.

19. Tedy go upia na onie swojem,
a przyzwawszy niektórego czowieka, da-

a ogoli siedm kdzierzy gowy jego;

potem go ja drani, gdy odesza moc
jego od niego,

20. I rzeka: Filistynowie nad tob,
Samsonie. A ocuciwszy si ze snu swe-

go, rzek: Wynijd jako i pierwej, a

wybij si; a nie wiedzia, e Pan od-

stpi od niego.

III. 21. Tedy pojmawszy go Filisty-

nowie, wyupili mu oczy, i wiedli go do

Gazy, zwizawszy go dwoma- miedzia-

nem! acuchami, i musia mle w domu
winiów.

22. Potem poczy wosy na gowie
jego odrasta po onem ogoleniu.

23. A ksita Filistyskie zebrali si

sprawowa ofiary wielkie Dagonowi, bo-

gu swemu, weselili si. i mówili: Poda
bóg nasz w rce nasze Samsona, nie-

przyjaciela naszego.

24. Którego te ujrzawszy lud chwa-

lili boga swego, bo mówili: Poda bóg

nasz w rce nasze nieprzyjaciela naszego,

a tego, który pustoszy ziemi nasze,

i który wiele z naszych pozabija.

25. I stao si, gdy byli dobrej mj-ti
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li, e rzekli: Zawoajcie Samsona, aby

baznowa przed nami. A tak zawoano
Samsona z domu winiów, aby bazno-

wa przed nimi; i postawili go midzy
^
dwoma supami.

26. Zatem rzek Samson do ciopca,

który go trzyma za rk jego: Przy-

wied mi, aljym pomaca supów, na

których dom stoi, i podpar si na nich.

27. A dom peen by mów i nie-

wiast; tame byy wszystkie ksita
Filistyskie, a na dachu okoo trzech ty-

sicy mów i niewiast, którzy si przy-

patrowali, gdy baznowa Samson.

28. Wzywa tedy Samson Pana. i

rzek: Panie Boe, wspomnij na mi,
prosz, a zmocnij mi prosz tylko ten

raz; Boe, abym si raz pomci obu
oczu moich nad Filistynami.

29. A ujwszy Samson oba supy po-

rednie, na których dom sta, wspar
si o nie, o jeden praw rk swoj a o

drugi lew rk swoj.
IV. 30. Zatem rzek Samson: Niech

umrze dusza moja z Filistynami; a gdy
si o nie mocno opar, upad dom na
ksita, i na wszystek lud, który w nim
])y. i byo umarych, które on pobi
umierajc, wicej ni onych, które pobi
za ywota swego.

Y. 31. A przyszedszy bracia jego, i

wszystek dom ojca jego, wzili go, a

wróciwszy si pogrzebli go midzy Sa-

raa, i midzy Estaol, w grobie Manue,
ojca jego. A on sdzi Izraela przez

dwadziecia lat. -

EODZIA XVII.
i. Micliasow matka bawana ulaa 1—3. II. bawo-

-walstwo jego 4—6. III. do Ictóiego urzdzi sobie Le-
wit za Itaplana 7—13.

Aby niektórym z góry Efraim, imie-
niem Micha.

2. Ten rzek do matki swojej : Tysic
i sto srebrników, które byo ukradzio-
juo, o które przeklinaa, i mówia,
^'dym i ja sysza, oto srebro to u mnie

st, jam je wzi. I rzeka matka jego:
|Bogosawiony, synu mój, od Pana.

3. A tak wróci tysic i sto srebrni-
ków matce swej; i rzeka matka jego:
jZaiste powiciam to srebro Panu z r-
jki mojej dla ciebie, synu mój, aby uczy-
iniono z niego ryty i lany obraz, przeto
jteraz oddawam ci je.

I

^
II. 4. I wróci ono srebro matce swo-

|ej. Tedy wziwszy matka jego dwiecie

srebrników, daa je zotnikowi; i uczyni
z nich obraz ryty i lany, który by w do-

mu Michasowym.
5. A mia ten Micha kaplic bogów,

sprawi te l)y Efod i Terafim, a po-

wici rce jednego z synów swych, aby
mu by za kapana.

6. W one dni nie byo króla w Izra-

elu; kady, co byo dobrego w oczach

jego, czyni.

III. 7. I by modzieniec z Betlehem
Juda, które byo w pokoleniu Juda, a ten

bdc Lewit by tam przychodniem.

8. Wyszed tedy onm z miasta Bet-

lehem Juda, aby mieszka, gdzieby mu
si trafio; i przyszed na gór Efraim

a do domu Michasowego, idc drog
swoj.

9. Tedy rzek do niego Micha: Skd
idziesz? I odpowiedzia mu: Jam jest

Lewita z Betlehem Juda. a id, abym
mieszka, gdzieby mi si trafio.

10. 1 rzek mu Micha : Zosta u mnie,

a bd mi za ojca i za kapana, a jaó

dam dziesi srebrników do roku, i dwie

szaty, i poywienie twoje; i szed za

nim on Lewita.

11. I upodobao si Lewicie mieszka
z mem onym; a by przy nim on mo-
dzieniec jako jeden z synów jego.

12. I powici Micha rce Lewity,

i by mu on modzieniec za kapana, i

mieszka w domu Michasowym.
13. Tedy rzek Micha: Teraz wiem,

e mi bdzie Pan bogosawi, gdy mam
Lewit za kapana.

EODZIA XVIII.
I, Synowie Dan osiadoci szukaja.c 1—17. II. Micia-

sowego kapana z bawanem wzili 18—26. III. a Lais
zburzywszj' 27. IV. znowu je buduj 28. 29. V. i ba-
wociwalstwo tam zakadaj 30. 31.

W one dni nie byo * króla w Izraelu,

a tego czasu pokolenie Dan szukao
sobie dziedzictwa do mieszkania; albo-

wiem nie przypado im byo a do onego

dnia w porodku pokole Izraelskich

dziedzictwo. *sdz.i7,6.

2. Przeto wyprawili synowie Dan
z pokolenia swego piciu mów z granic

swoich, mów walecznych z Saraa i

z Estaol, aby przepatrzyli ziemi, i wy-
szpiegowali j, i rzekli do nich : Idcie,
wyszpiegujcie ziemi; i przyszli na gór
Efraim a do domu Michasowego i no-

cowali tam.

3. A gdy byli bUsko domu Michaso-
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wego, poznali gos modzieca Lewity,

i zstpiwszy tam, rzekli mu : Któ ci tu

przywiód? a co tu czynisz? i co tu masz
za spraw?

4. A on im odpowiedzia: Tak a tak

postanowi ze mn Micha, i naj mi,
abym u niego by za kapana.

5. I rzekli do niego : Prosimy porad
si Boga, abymy wiedzieli, poszczcili

si nam ta droga nasza, któr idziemy.

6. I odpowiedzia im kapan: Idcie

w pokoju; albowiem sprawuje Pan drog
wasze, któr idziecie.

7. A tak poszedszy onych pi m-
ów, przyszli do Lais, a ujrzeli lud, który

w nim by, mieszkajcy bezpiecznie we-

dug zwyczaju Sydoczyków w próno-
waniu i w bezpieczestwie ; bo nie by,
ktoby ich trapi w onej ziemi, albo posia-

da królestwo ich ; nadto odlegymi byli

od Sydoczyków, i adnej sprawy z ni-

kim niemieli.

8. Gdy si tedy wrócili do braci swych
do Saraa i do Estaol, rzekli im bracia ich :

Cóecie sprawili?

9. 1 rzekli: Wstacie, a cignijmy prze-

ciwko nim ; bomy widzieli ziemi, a oto,

bardzo dobra. A wy nie dbacie ? Nie le-
cie si i, a przyszedszy osiect ziemi.

10. Gdy wnijdzieeie, przyjdziecie do

ludu bezpiecznego, do ziemi przestron-

nej ; bo j da Bóg w rce wasze, miej-

sce, kdy niemasz adnego niedostatku

wszystkich rzeczy, które s na ziemi.

11. 1 wyszo stamtd z pokolenia Dan,

z Saraa i z Estaol, sze set mów goto-

wych do boju.

12.Aidc pooyli si obozemu Karyja-
tyjarymwJuda

;
przeto nazwali ono miej-

sce obóz * Danów a do dnia dzisiej-

szego, a jest za Karyjatyjarym. *sdz. 13,25.

13. A ruszywszy si stamtd na gór
Efraim przyszlia do domuMichasowego;

14. I mówili oni pi mowie, któ-

rzy chodzili na szpiegi do ziemi Lais, i

rzekli do braci swych : Wiecie, i w tym
domu jest Efod i Terafim, i obraz ryty

i lany ? przeto teraz wiedzcie, co macie

czyni.

15. A zstpiwszy tam, przyszli do domu
modzieca Lewity, w dom Michasów,
i pozdrowili go w pokoju.

16. Ale sze set mów gotowych do

boju, którzy byli z synów Danowych, stali

przed drzwiami.

17. A tak wszedszy tam oni pi m-

ów, którzy chodzili na wyszpiegowanie
ziemi, wzili obraz ryty, i Elod, i Tera-
tim, i obraz lany; a kapan sta przede

drzwiami bramy z szeci set mów
gotowych do boju.

II. 18. A ci, którzy weszli do domu
Michasowego, wzili obraz ryty, Efod i

Teratim, i obraz lany; i rzek do nich

kapan: Có to czynicie?

19. A oni mu odpowiedzieli: Milcz,,

wó rk tw na usta twoje, a pójd
z nami, a bd nam za ojca i za kapana;
cóci lepiej, by kapanem w domu'
ma jednego, czyli by kapanem po-

'

kolenia i domu Izraelskiego?

20. I uradowao si serce kapanowe,
a wziwszy Efod i Terafim, i obraz ryty,

wszed w porodek onego ludu.

21. A oni obróciwszy si poszli, a pu-
cili przed sob dziatki i bydo, i co byo
kosztowniejszego.

22. A gdy byli opodal od domu Mi-
chasowego, tedy mowie, którzy mie-
szkali w domach bliskich domu Micha-
sowego, zebrawszy si gonili syny Dan.

23. I woali za synami Dan, którzy

obejrzawszy si rzekli do Michasa: Có
ci, e si tak skupi?

24. I odpowiedzia: Bogi moje, któ-

rem sprawi, pobralicie, i kapana,
a odeszlicie, i có wicej mie bd?
a jeszcze mówicie: Có ci?

25. Na to mu odpowiedzieli synowie

Dan: Niech nie syszymy gosu twego

za sob, by si sn nie rzucili na was
mowie rozgniewani, a straciby dusz
twoje i dusz domu twego.

26. 1 poszli synowie Dan drog swoj;
a widzc Micha, e byli moniejsi nili

on, wróci si i szed do domu swego.

III. 27. Tedy oni wziwszy to. co by
sprawi Micha, i z kapanem, którego

mia. przyszli do Lais, do ludu prónuj-
cego i bezpiecznego, i wysiekli je ostrzem

miecza, a miasto spalili ogniem.

IV. 28. A nie by, ktoby ich ratowa:

albowiem byli daleko od Sydonu, i nie-

mieli adnej sprawy z nikim, a to miasto

leao w dolinie, która jest w Betrohob.

które znowu pobudowawszy mieszkali

w niem.

29. I nazwali imi miasta onego Daii

wedug imienia Dana, ojca swego, który

si by urodzi Izraelowi; a przedtem

imi miasta onego byo Lais.

V. 30. A tak postawili sobie synowie
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Dan obraz ryty; a Jonatan, syn Gersona

Manasesowego , on i synowie jego, byli

kapanami w pokoleniu Dan a do czasu

pojmania obywateli onej ziemi.

31. Wystawili tedy sobie on obraz ry-

ty, który by uczyni Micha, po wszyst-

kie dni,' póki by dom Boy w Sylo.

KODZIA XIX.
I. Niektóremu Lewicie ona odesza 1— 7. II. któr

gdy za do domu wiód. 8—24. III. sta si jej gwat w Ga-
baa. tak i umara, 25—28. IV. Lewita zrbawszy j
na dwanacie sztuk, rozesa j do wszystkicli granic

Izraelskici 29. 30.

1 stao si w one dni, gdy króla nie byo
w Izraelu, em niektóry Lewita, mie-

szkajcy przy stronie góry Efraim, poj
sobie on zaonic z Betlehem Juda.

2. A bawia si nierzdem przy nim
zaonica jego

;
potem odesza od niego

do domu ojca swego, do Betlehem Juda:

i bya tam u niego przez cztery miesice.

3. Wstawszy tedy m jej, szed za

ni, abyj ubagawszy zasi j przywiód,

majc z sob sug swego, i par osów.
Tedy ona wwioda go w dom ojca swego,

którego gdy ujrzai ojciec onej dziewki,

radowa si z przyjcia jego.

4. I przyj go wdzicznie wiekier

jego , ojciec dziewki onej , a mieszka
u niego, przez trzy dni, i jedli i pili i no-

cowali tam.

5. A dnia czwartego, gdy wstali

bardzo rano , wsta i on , aby odszed.

i
Ale rzek ojciec onej dziewki do zicia
-wego: Posil serce twoje troch chleba,

a potem pójdziecie.

I

6. Tedy siedU i jedli oboje wespó, i

• napili si. Zatem rzek ojciec onej dziew-

,ki do ma jej: Zosta prosz, a prze-
' nocuj tu, i bd dobrej myli.

7. A gdy wsta on m, chcc przecie
.is w drog, gwatem przymusi go wie-
kier jego, i si wróciwszy zosta tam
jia noc.

II. 8. Wsta potem bardzo rano dnia
pitego, chcc i; ale mówi ojciec

on^j dziewki : Posil prosz serce twoje
;

i zabawili si, a si dzie nachyli, a
dli oba spou.

9. Wsta tedy on m, aby szed sam
i zaonica jego, i suga jego, któremu
^k wiekier jego, ojciec onej dziewki:
^0 si ju dzie nachyli ku wieczo-
wi. przenocujcie tu prosz; oto scho-

Izi dzie, przenocuje tu, a bd do-

brej myli
, a jutro rano wyprawicie si
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w drog sw, i pójdziesz do przybytku
twego.

10. Tedy on m niechcia zosta na
noc, ale wsta i odszed, a przyszed a
ku Jebus, (które jest Jeruzalem) majc
z sob dwóch osów z brzemiony, i za-

onic swoje.

11. A gdy byli blisko Jebus, a dzie
si ju bardzo nachyli, tedy rzek suga
do pana swego : Pójd prosz, a wstp-
my to tego miasta Jebuzejczyków , i

przenocujmy w niem.

12. Któremu odpowiedzia pan jego:

Nie wstpujmy do miasta cudzoziem-
ców, które nie jest z synów Izraelskich,

ale idmy a do Gabaa.

13. Nadto rzek do sugi swego :

Pójd, abymy przyszli na jedno z tych
miejsc, i przenocowali albo w Gabaa
albo w Eama.

14. A minwszy poszli: i zaszo im
soce u Gabaa, które jest pokolenia
Beiijaminowego.

15. I udali si tam, aby wszedszy
przenocowali w Gabaa; a gdy wszed,
usiad na ulicy w miecie, przeto e nie

by, ktoby je przyj * w dom i przeno-
cowa.

^ "

'^Oze.9,9. r.10,9.

16. A oto, m stary szed od roboty
swojej z pola w wieczór; a tenm by
z góry Eft-aim. bdc przychodniem
w Gabaa, ale ludzie miejsca onego byli

synowie Jemini.

17. Ten podniósszy oczy swe ujrza
ma onego podrónego na ulicy miasta,

i rzek do niego starzec: Dokd idziesz,

i skde przyszed ?

18. Któremu on odpowiedzia: Idzie-

my z Betlehem Juda a ku stronie góry
Efraimowej, skdem jest; bom chodzi
do Betlehem Judskiego ; a teraz id do
domu Paskiego, ale niemasz nikogo,

coby mi przyj w dom
;

19. Cho i plewy i siano mam dla

osów naszych, take chleb i wino mam
dla siebie i dla suebnicy twej i dla

sugi, który jest ze mn. sug twoim :

niemam niedostatku z adnej rzeczy.

20. Tedy mu rzek onm staiy: Nie
frasuj " si ; czegokolwiek nie dostanie,

to ja opatrz ; tylko na ulicy nie zosta-

waj przez noc. '^yd.13.2.

21. Wwiód go tedy do domu swego,
i da osom obrok : potem umywszy nogi

swoje, jedli i pili.

22. A gdy rozweselili serce swoje,

17
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oto, mowii^ miasta togo, mowie iiie-

pohoiii, obsipili dom, koacc wo drzwi,

i rzekli do gospodarza domu onego, do

ma star(»go, mówii^e: * Wywied ma,
który wszed w dom twój, abymy go
poznali. *iMoj.ii),4.r,.

28. A wyszedszy do nich on m, go-

spodarz domu, rzek im: Nie tak bracia

moi: nie czycie prosz U] zoci, gdy
wszed tenm do domu mego, nie czy-
cie tj spronoci.

24. Oto córka moja panna, i zao-
nicajego, wywiod je zaraz, e je obel-

ycie, a uczynicie z uiemi, co si wam
bdzie dobrego zdao; tylko mowi
temu nie czycie tej zelywoci.

III. 25. Ale nie chcieli oni mowie
sucha gosu jego; przeto wziwszy
onm zaonic swoje , wywiód j do

nich na dwór; i poznali j, a czynili jej

gwat przez ca noc a do zaranku, a

potem pucili j, gdy wschodzia zorza.

26. A przyszedszy ona niewiasta na
witaniu , upada u drzwi domu onego
ma

,
gdzie by pan jej , a si roze-

dniao.

27. Potem wstawszy pan jej rano,

otworzy drzwi u domu, i wyszed, chcc
i w drog swoje, a oto, ona niewiasta,

zaonica jego, leaa u drzwi domu, a

rce jej byy na progu.

28. I rzek do niej : Wsta a pójd-
my; ale nic nie odpowiedziaa. Wziw-
szy j tedy na osa, wsta on m, i

szed do miejsca swego.

IV. 29. Tam przyszedszy w dom
swój, porwa miecz, a zdjwszy zao-
nic swoje rozrba j z kociami jej na

dwanacie sztuk, i rozesa j po wszyst-

kich granicach Izraelskich.

30. A ktokolwiek to widzia, mówi:
Nigdy si to nie stao , ani co takowego

widziano od onego dnia, jako wyszli sy-

nowie Izraelscy z ziemi Egipskiej , a
do tego dnia; uwaajcie to z pilnoci,

a radcie i mówcie o tem.

KODZIA XX.
I. Izraelczycy zgromadzeni 1—3. II. wziwszy od Le-

wity spraw o gwacie 4—7. III. radz, jakoby si ze-

mci 8—11. IV. A gdy im w Gabaa zoczyców wyda
nie cliciano, 12—16. V. cignli przeciw Benjaminitom,
17—20. VI. od których acz dwa kro poraeni byli,

21—25. Vn. jednak je za Bo rad do szcztu (okrom
szeciu set) wytracili 26—48.

Wyszli tedy wszyscy synowie Izrael-

scy, a zgromadzio si wszystko pospól-

stwo jednomylnie od Dan a do Heer-

sel)a, i do ziemi Oalaad do J*ana do Masfy.

2. I stanli przedniejsi wszystkie-

go lud II i wszystkie ])okolenia Izraelskie

w zgromadzeniu ludu Jioego, (r/tery kro
sto tysicy I udu pieszego, godnego do boju.

3. (I usyszeli synowie Benjamin, i
si ze])rali synowie Izraelscy w Masfa.)

Rzekli tedy synowie Izraelscy: Powiedz-
cie, jako si sta ten zy uczynek?

II. 4. I odpowiedzia on m Lewita,

maonek niewiasty zabitej, i rzek: Do
Gabaa, które jest w Benjamin, przysze-

dem, ja i zaonica moja, abym tam
przenocowa.

5. I powstali przeciwko mnie mo-
wie z Gabaa, a obstpili okoo mnie dom
w nocy, umyliwszy mi zabi ; ale za-

onic moje tak gwacili, a umara.
6. Wziem tedy zaonic moje, i

rozrbaem j na sztuki, i rozesaem j
do wszystkich krain dziedzictwa Izrael-

skiego ; albowiem si dopucili w Izraelu

haniebnego i spronego uczynku.

7. Otocie wy wszyscy synowie Izra-

elscy : uwacie to midzy sob, a rad-
cie o tem.

III. 8. I powsta wszystek lud jedno-

stajnie, mówic: Nie pójdzie nikt do

namiotu swego, ani odejdzie kto do do-

mu swego.

9. Ale teraz to uczynimy miastu Ga-
baa, rzuciwszy losy przeciwko niemu;

10. Wemiemy dziesi mów ze sta

w kadem pokoleniu Izraelskiem, a sto

z tysica, a tysic z dziesiciu tysicy,

eby dodawali ywnoci ludowi, który

przycignie do Gabaa Benjamin, i po-

mci si nad nim wszystkiej sprosnoci,

której si dopucili w Izraelu.

11. A tak zebra si wszystek lud

Izraelski przeciwko miastu , zmówiwszy
si jednostajnie.

IV. 12. I posay pokolenia Izraelskie

posy do wszystkich domów synów Ben-

jaminowych, mówic: Co to za zy
uczynek, który si sta midzy wami ?

13. Przeto teraz wydajcie me nie-

pobone, którzy s w Gabaa, abymy je

pozabijali, a uprztnli ze z Izraela ; ale

nie chcieli synowie Benjaminowi sucha ;

gosu bi*aci swych, synów Izraelskich.

14. Owszem zgromadzili si synowie

Benjaminowi z miast swoich do Gabaa,

aby walczyli przeciw synom Izraelskim.

15. 1 naliczono synów Benjaminowychl



Sdziów 20. 259

dnia onego z miast ich dwadziecia
|

i sze tysicy mów godnych do boju.

oprócz obywateli Gabaa. których na-

liczono siedm set mów na wybór.

16. Midzy tym wszystkim ludem

byo siedm set mów na wybór, którzy

ule uywali rki swej prawej, a kady
z nich ciskajc z procy kamieniem . i

wosa nie chybia.

y. 17. Mów zasi Izraelskich na-

liczono, oprócz synów Benjaminowych,

cztery kro sto tysicy mów wale-

cznych, i wszystko godnych do boju.

18. "Wstawszy tedy szli do domu Bo-

ego, i radzili si Boga. a mówili syno-

wie Izraelscy: Któ za nas pójdzie

wprzód na wojn przeciw synom Benja-

miuowym? I odpowiedzia Pan: Juda
wprzód pójdzie.

19. A tak wstawszy synowie Izrael-

scy rano. pooyli si obozem przeciw

Gabaa.

20. A wyszedszy mowie Izraelscy

ku bitwie przeciw synom Benjamino-

wym, uszykowali si mowie Izraelscy

ku potykaniu przeciw Gabaa.

YL 21. Ale wyszedszy synowie Ben-
jaminowi z Gabaa. porazili z Izraela

dnia onego dwadziecia i dwa tysice
mów na gow.

22. Potem pokrzepiwszy si mowie
ludu Izraelskiego znowu si uszykowali

ku bitwie na oneme miejscu, gdzie si
lyh uszykowali dnia pierwszego.

23. Pierwej jednak poszli synowie
"Traelscy , i pakali przed Panem a do
ieczora, i pytali si Pana. mówic:
dli jeszcze mamy i walczy przeciw-
' synom Benjamina, brata naszego?
rzek Pan: Idcie przeciwko nim.
24. I ruszyli si synowie Izraelscy
•zeciwko synom Benjaminowym dru-
ego dnia.

25. A wypadszy synowie Beujami-
>wi przeciwko nim z Gabaa drugiego

iii.ia. porazili synów Izraelskich znowu
omnacie tysicy mów na gow,
wszystko mów walecznych.

VII. 20. Przeto szli wszyscy syno-
,wie Izraelscy, i wszystek lud. a przyszli
!do domu Boego, i * paczc trwali tam
•przed Panem, i pocili dnia onego a do
wieczora, ofiai'ujac caopalenia, i ofiary
^spokojne przed obliczem Paskiem.

* Joel 2,12.

1^
27. I pytali synowie Izraelscy Pana,

(bo tam bya skrzynia przymierza Bo-

ego na on czas :

28. A Finees, syn Eleazara, syna

Aaronowego, sta przed ni na ten czas,)

mówic: Mamyli jeszcze wynij na wojn
przeciwko synom Benjamina, brata na-

szego, czyli zaniecha? I odpowiedzia

Pan : Idcie : bo jutro dam je w rce wasze.

29. Tedy poczyni Izrael zasadzki

przeciw Gabaa zewszd w okoo.

30. A ruszywszy si synowie Izraelscy

przeciwko synom Benjaminowym dnia

trzeciego, uszykowali si przeciw Gabaa.

jako pierwszy i wtóry raz.

31. Wyszli te synowie Benjaminowi

przeciwko ludowi . a odsdziwszy si od

miasta, poczli bi lud i siec. jako pierw-

szy i wtóry raz po drogach, (z których

jedna sza do Betel, a druga do Gabaa.)

i po polu, a zabili okoo trzydziestu

mów z Izraela.

32. I rzekli synowie Benjaminowi:

Poraeni bd od nas jako i pierwej
;

lecz synowie Izraelscy mówili : Uciekaj-

my, a uwiedmy je od miasta a na

wielkie drogi.

33. Zatem wszyscy mowie Izraelscy

wstawszy z miejsca swego uszykowali

si wBaaltamar; zasadzki te Izraelskie

wyszy z miejsca swego, z k Gabaa.
34.*^ A tak przyszo przed Gabaa dzie-

si tysicy mów na wybór ze wszyst-

kiego Izraela, i bya bitwa sroga, a oni

nie widzieli, e ich nieszczcie potka
miao.

35. I porazi Pan Benjamina przed

twarz Izraela, a zabili synowie Izrael-

scy z Benjamina dnia onego dwadziecia

i pi tysicy i sto mów, wszystko go-

dnych do boju.

36. A widzc synowie Benjaminowi,

e byli poraeni . (bo mowie Izraelscy

ustpowali z placu przed Benjaminem,

ufajc zasadzkom, które byli uczynili

przeciw Gabaa;
37. A ci, co byli na zasadzce, pospie-

szyli si. i uderzyli na Gabaa. a wpad-
szy pobili ostrzem miecza wszystkie,

którzy byli w miecie.

38. Albowiem znak postanowiony

mieli mowie Izraelscy z onymi. co

byli na zasadzce, mianowicie, e gdyby

dym wielki wypucili z miasta.

39. Tedy si mowie Izraelscy obró-

cili ku bitwie. Synowie za Benjaminowi

poczli bi i siec, i zabili z mów Izra-

17*
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elskich okoo trzydziestu iikjów; bo

rzekli : Zaiste poraeni s przed nami ja-

ko i w pierwsz(5j bitwie.

40. Ale gdy pomie i dym jako sup
pocz wzgórt; wst(^'i)owa z miasta, t(Hly

obejrzawszy si synowie Benjaminowi
nazad, ujrzeli, a oto, ogie z miasta

wstpowa a ku niel)u.)

41. A i si mowie Izraelscy obró-

cili, potrwoyli si mowie Benjamino-
wi, widzc, e nieszczcie nastpowao
na nie.

42. I uciekali przed mami Izrael-

skimi drog ku puszczy; a wojsko do-

ganiao ich, i ci, którzy wybieeli

z miast, bili je midzy sob.
43. Ogarnli tedy Benjamina, i go-

nili je bez przestanku, a wparli je a do

Gabaa na wschód soca.
44. Polego tedy z Benjamina om-

nacie tysicy mów, wszystko mów
duych.

45. A z tych, którzy obróciwszy si
uciekali na puszcz, na ska Remmon,
apajc je po drogach, zabili pi tysicy

mów, a gonili je a do Giedeon, gdzie

zamordowali z nich dwa tysice mów.
46. A tak byo wszystkich, którzy

polegli z Benjamina dnia onego, dwa-

dziecia i pi tysicy mów wale-

cznych, wszystko mów duych.
47. Tylko si obrócio i ucieko na

puszcz , na ska. Remmon , sze set

mów, i zostali na skale Remmon przez

cztery miesice.

48. Potem mowie Izraelscy wró-

ciwszy si do synów Benjaminowych,
wybili je ostrzem miecza, w miecie, po-

czwszy od ludzi a do bydlcia, i do

wszystkiego, co znaleli; przytem i

wszystkie miasta, które pozostay, popa-

lili ogniem.

ROZDZIA XXI.
I. Izraelczycy Benjarainczyków auj 1—6. II. a i

córek swycli za pozostae dla przysigi dawa nie mogli
7—9. III. wytraciwszy raieszczany Jabes Galaad, zosta-

wili czterysta panien 10—13. IV. które im za ony
dali ; a gdy jeszcze mao byo 14—18. V. córki z Sylo
bra im radzili 19—25.

JNIadto przysigli mowie Izraelscy

w Masfa, mówic : aden z nas nie da

córki swej Benjaminczykom za on.
2. A tak poszed lud do domu Bo-

ego , i trwali tam a do wieczora przed

Bogiem, a podniósszy gos swój, pa-
kali paczem wielkim.

3. I rzekli: O Panie, Boe Izraelski,

czemu si to stao w Izraelu, e ubyo
dzisiaj z Izraela j(;dno pokolenie ?

4. Tedy nazajutrz wstawszy rano lud

zbudowali tam otarz, a sprawowali ca-

opalone i spokojne ofiary.

5. Zatóm rzekli synowie Izraelscy:

Któ jest, o nie przyszed do zgroma-
dzenia ze wszystkich pokole Izraelskich

do Pana? (Bo si byli wielk przysi-

g zawizali przeciw temu
, któryby

nie przyszed do Pana do Masfa, mó-
wic : mierci umrze.

6. I aowali synowie Izraelscy Ben-
jamina, brata swego, a mówili : Wyga-
dzone jest dzi pokolenie jedno z Izraela.

II. 7. Có uczynimy tym, co pozo- ']

stali, aby mieli ony, gdyemy przysi-
gli przez Pana, e im nie mamy daó
córek naszych za ony?)

8. Rzekli tedy : Jeste kto z pokole
Izraelskich, coby nie przyszed do Pana
do Masfa? a oto, nie przyszed by nikt

do cbozu z Jabes Galaad do zgroma-
dzenia.

9. Bo gdy liczono lud, tedy nikogo

tam nie byo z obywateli Jabes Galaad.

III. 10. I posao tam zgromadzenie

dwanacie tysicy mów walecznych,

rozkazujc im i mówic: Idcie, a po-

bijcie obywatele Jabes Galaad ostrzem

miecza, i niewiasty i dzieci.

11. A tak sobie postpicie : Kadego
mczyzn, i kad niewiast, która

ma uznaa, zabijecie.

12. Naleli tedy z obywateli Jabes

Galaad cztery sta dzieweczek, panien,

które nie uznay ma , obcujc z nim,

i przywiedli je do obozu do Sylo , które

byo w ziemi Chananejskiej.

13. Potem posao wszystko- zgroma-

dzenie, a mówio do synów Benjamino-

wych, którzy byli na skale Remmon,
i przyzwali ich w pokoju.

IV. 14. Przeto" wróci si Benjamin

onego czasu, i dali im ony, które byh

ywo zachowali z niewiast Jabes Galaad,

ale im si ich jeszcze niedostawao.

15. A lud aowa Benjamina, i
uczyni Pan przerw w pokoleniach

Izraelskich.

16. Tedy rzekli starsi zgromadzenia

tego : A z tymi drugimi có uczynimy,

aby mien ony, gdy niewiasty wyga-
dzone s z Benjamina ?

17. Nadto rzekli: Dziedzictwo Ben-j
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jamina pozostaym naley, aby nie za-

gin-o pokolenie z Izraela.

18. A my nie moemy im da on
z córek naszych, (gdy byli przysigli

synowie Izraelscy, mówic: Przeklty,

kto da on Benjamiuczykowi.)

Y. 19. Potem rzekli: Oto wito
Paskie uroczyste bywa na kady rok

w Sylo. które jest ku pónocy od Betel.

a na wschód soca ku drodze, która idzie

od Betel ku Sychem. a pod poudnia
ley ku Lebnie.

20. A tak rozkazali synom Benjami-

nowym, mówic : Idcie, a zasadcie sie
,

. _ ,
, , ,

w winnicach
'

j

"^^^ Izraelscy onego czasu, kady do po-

21. A patrzajcie. gdy córki Sylo !

bolenia swego i do domu swego', a szed

wynijd gromad do taca:* tam wyszed- 1

stamtd kady do dziedzictwa swego.

zy z winnic . porwij kady z was sobie i 25. W one dni nie byo króla w Izrae-

•n z córek Sylo. a potem idcie do lu: kady, co mu si dobrego zdao, to

ziemi Benjamin.
|
czyni.

22. A gdy przyjd ojcowie ich. albo

bracia ich skary si przed nami. tedy

im rzeczemy: Zmiujcie si nad nimi dla

nas: bomy nie wzili dla kadego z nich

ony na wojnie, a wycie im ich te nie

dali
;
przeto nie jestecie winni

23. Tedy uczynili tak synowie Ben-
jamin, i nabrali on wedug liczby swo-

jej z onych. co tacoway, które po-

rwawszy odeszU . i wi-ócili si do dzie-

dzictwa swego, a pobudowawszy miasta

mieszkali w nich.

24. A tak rozeszli si stamtd syno-

K s i e a a E u t y.

EOZDZLI I.

I. Elimelech z on Noemi i z dwoma Brnami ust-
piwszy przed godem do ziemi Moaljskiej . tame umar
1—3. n. Syno'wie te jego pojmawszy ony pomarli 4—6.

in. Zaczem si Noemi z But. synow sw. do Bet-
lehem wrócia 7—22.

swemi. a uday si w drog, aby si wró-

ciy do ziemi Juda.

8. Zatem rzeka Noemi do dwóch syno-

wych swych: Idcie, wrócie si kada
do domu matki twojej : niechaj uczyni

I stao Sie za onych czasów, kiedy s- ^^^n z wami miosierdzie, jakocie uciy-

dziowie sdzili. bV gód w ziemi : i po- ^ ^"^T ^ umarymi synami moimiize mn.
^ed niektórym z Betlehem Juda na ^- ^^iech wam da Pan znale odpo-

lieszkanie do ziemi Moabskiej z on :

cznienie. kadej w domu ma swego;

woja i z dwoma synami swymi.
'

|

i pocaowaa je. a one podniósszy gos

2. A imi ma onego byo Elime- ^^^'J* P^^^^l^-

lech. imi t ony jego Noemi, take 10. I mówiy do niej: Eaczej si z to-

imiona dwóch synów jego Mahalou i Che- ^^a wrócimy do ludu twojego.

lijon. a ci byli Efratejczykami z Betle- 11. A Noemi rzeka: Wrócie si
hem Juda. którzy zaszedszy do ki-ainy córki moje: przeczebycie ze mn * i
Moabskiej. mieszkali tam.

,

miay? Aza ja jeszcze mog mie syny,
3. Potem umar Elimelech.m Noe- którzyby byli mami waszymi ?

mi, a ona pozostaa z dwoma synami *2Sam.i5,i9.

swoimi. 12. Wrócie si córki moje. a idcie,
H- 4. I pojli sobie ony Moabskie: bom si ju zstarzaa. a nie mog i za

imi jednej Orfa. a drugiej imi But : m. Chobym te rzeka, jeszcze mam
i mieszkali tam okoo dziesiciu lat. nadziej, albo chobym te dobrze tej

5. Umarli potem i oni oba, Mahalon i
' nocy bya za mem, chobym te nawet

Chelijon : i tak ona niewiasta osierociaa i i porodzia syny :

po obu synach swoich i po mu swoim. 13. izali wy ich czeka bdziecie, aby
6. A wezbrawszy si z synowemi swemi doroli ? za* si dla tego zatrzymacie,

wrócia si z ziemi Moabskiej ; bo sy-
szaa w krainie Moabskiej. e by nawie-
dzi Pan lud swój. i da im chl

abycie nie szy zam ? Nie tak córki

moje : bo ao moja wiksza jest nili

wasza, gdy si obrócia przeciwko mnie

^
III. 7. Tedy wysza z miejsca, na któ- '• rka Paska

^em bya z onemi dwiema synowemi 14. Ale one podniósszy glos swój,
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znowu pakay. I pocaowaa Orfa wie-
kr swojo : a Kuta zostaa przy niej.

15. i)o której Noemi rzeka: Oto si
wrócia powinna tAvoja do ludu swego,

i do bogów swoich, wróe si i ty za

powinna swoj.
16. Na co j(^j odpowiedziaa Ruta:

Nie wied mi do tego, abym ci opu-

ci i od ciebie odej miaa ; owszem
gdziekolwiek pójdziesz, z tob pójd, a

gdziekolwiek mieszka bdziesz, z tob
mieszka l)d: lud twój lud mój, a Bóg
twój Bóg mój.

17. Gdzie umrzesz, tam i ja umr, i

tam pogrzebionabd. To mi niech uczyni

Pan, i to niech przepuci na mi, e tylko

mier rozczy mi z tob.
18. A tak ona widzc, e si na to

upara, aby z ni sza, przestaa jej odra-

dza.
19. I szy obie pospou, a przyszy

do Betlehem. I stao si,' gdy przyszy

do Betlehem, wzruszyo si wszystko

miasto dla nich, mówic: Iza nie ta

jest Noemi ?

20. Ale ona mówia do nich : Nie na-

zywajcie mi Noemi, ale mi zowcie

Mara; albowiem mi gorzkoci wielk
Wszechmogcy napeni.

21. Wyszam std* obfit, a prón
mi przywróci Pan. Przecze mi tedy

zowiecie Noemi
,
gdy mi Pan utrapi,

a Wszechmogcy ze na mi dopuci?
22. A tak wrócia si Noemi i Rut

Moabitka, synowa jej, z ni; wrócia si
z krainy Moabskiej, i przyszy do Bet-

lehem na pocztku niwa jczmiennego.

ROZDZIA II.

I, Ruta na polu Boozowem kiosy zbierajc 1— 7.

II. aski jego doznawa 8—17. III. a nazbierawszy kosów,
wi-aca si do Noemi 18—21. IV. która j, coby dalej

czyni miaa, uczy 22. 23.

A. Noemi miaa powinowatego po m-
u swym, czowieka monego z domu
Elimeiechowego, którego zwano Booz.

2. I rzeka Ruta Moabitka do Noemi:
Pójd prosz na pole, a niech zbieram

kosy za tym, przed którego oczyma a-
sk znajd ; a ona rzeka : Id, córko moja.

3. Sza tedy, a przyszedszy zbieraa

na polu za ecami; i trafio si, e
przysza na dzia pola Boozowego, który

by z domu Elimeiechowego.

4. A wtem przyszed Booz z Betle-

hem, i rzek do eców: Pan z wami.

A oni inu odpowiedzieli: Nieche Pan
bogosawi.

5. Rzek tedy J^ooz do sugi swego,
który by przystawem nad ecami :

Czyja to dzieweczka?

(). I o(l}>owi(Mlzia mu suga on, który

by przystawem nad ecami, i rzek:
Ta dzieweczkajest Moabitka, która przy-

sza z Noemi z ziemi Moabskiej.

7. I rzeka mi: Niech prosz zbie-

ram i zgromadzam kosy midzy sno-

pami za ecami; a przyszedszy bawi
si tu od samego poranku a dotd, a

bardzo mao w domu siedzi.

II. 8. Tedy rzek Booz do Ruty : Su-
chaj mi córko moja ; nie chod zljiera

kosów na insze pole, i nie odchod std,
ale si tu trzymaj dziewek moich.

9. Pilnuj tego pola, na którem
bd, a chod za nimi; bom rozkaza
sugom moim, eby si ciebie aden nie

tyka ; a jeli upragniesz, id do naczy-

nia, i napij si z tego, co czerpaj su-
dzy moi.

10. Tedy ona upadszy na oblicze

swoje, a ukoniwszy si a do ziemi rze-

ka do niego : Skdem nalaza ask
w oczach twoich, i mi znasz, gdyem
jest cudzoziemka ?

11. I odpowiedzia Booz, a rzek jej:

Powiedziano mi zapewne wszystko, co
uczynia swieki'ze twojej po miercima
twego, a jako opuciwszy ojca twego i

matk twoje, i ziemi, w której si uro-

dzia, przysza do ludu, którego nie zna-

a przedtem.

12. Nieche odda Pan uczynek twój,

i niech bdzie zapata twoja doskonaa
od Pana, Boga Izraelskiego, gdye przy-

sza, aby nadziej miaa pod skrzyda-

mi jego.

13. A ona rzeka: Znalazam ask
w oczach twoich, panie mój, gdye mi
pocieszy, a mówie do serca suebnicy
twojej, chociam ja nie jest, jako jedna

z suebnic twoich.

14. 1 rzek jej Booz : Gdy bdzie czas

jedzenia
,
przychod tu , a jedz chleb,

omoczywszy sztuczk twoje w occie. I

usiada przy ecach, i poda jej pra-

ma, które jada a do sytoci, i jeszcze

jej zbyo.
15. Potem wstaa, aby zbieraa; a

Booz rozkaza sugom swoim mówic:
Niech i midzy snopami zbiera, a nie

brocie jej tego.
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16. Owszem umylnie upuszczajcie

jej z snopów, i zostawiajcie, aby zbie-

raa, a nie fukajcie na ni.

17. A tak zbieraa na on^m polu a
do wieczora; i wymócia to, co zebraa,

i miaa jakoby z ef * jczmienia.
^2 Moj. 16,36. 3 Moj.5,11.

III. 18. A wziwszy to, sza do mia-

sta, i ogldaa wiekra jej to, co nazbie-

raa ; a wyjwszy daa jej i to, co jej

zostao, gdy si najada.

19. I rzeka do niej wiekra jej : K-
dye dzi zbieraa, a gdzie robia? nie-

chaje ten , który na ci mia baczenie,

bogosawionym bdzie. I oznajmia
wiekrze swej , u kogo robia , mówic :

Imi ma, u któregom dzi robia, Booz.

20. Potem rzeka Noemi do synowy
swojej : Niech bdzie bogosawionym
od Pana, który nie zawcign miosier-

dzia swego od ywych i od umarych.
Nadto jeszcze rzeka Noemi: Tenm
jest powinowatym naszym, i z pokre-

wnych naszych.

21. Kzeka jej te Eut Moabitka:

Nadto mi jeszcze mówi on m: Trzy-

maj si czeladzi mojej, póki nie pon
wszystkiego zboa mego.

IV. 22. Tedy rzeka Noemi do Kuty,

synowy swej: Dobrze, córko moja, i b-
dziesz chodzia z dziewkami jego, eby
kto przeciwnym nie by na polu innem.

23. Przeto si trzymaa suebnic
Boozowych, i zbieraa kosy, póki si nie

skoczyo niwo jczmienne, i niwo
pszeniczne. Potem mieszkaa u wiekry
swojej.

EODZIA III.

I. Noemi rady dodaa Euce
,
jako miaa przyj do

Booza 1—4. II. która, gdy tak uczynia 5—9. III. po-
cieszona 10—14. IV. i udarowana bya od niego 15—18.

lotem rzeka do niej Noemi, wiekra
iej: Córko moja, azaemci nie powinna
zuka odpocznienia

, eby si dobrze
miaa?

2. A teraz aza Booz nie jest powino-
watym naszym, z którego ty suebni-
*ami bya? Oto on bdzie wia jczmie
na bojewisku tej nocy.

3. Przeto umywszy si, nama si
' 'lejkami ; wemij te szaty twoje na si,
id na bojewisko, a nie daj si widzie
mowi onemu, aby si najad i napi.

4. A gdy on spa pójdzie
, upatrze

liejsce, na którem si ukadzie, a przy-
^-zedszy odkryjesz paszcz z nóg jego, a

tam si ukadziesz, a on tobie oznajmi,

co bdziesz miaa czyni.

II. 5. I rzeka do niej Kut: Cokol-

wiek mi kaesz, uczyni.

6. A tak sza na one bojewisko, i uczy-

nia to, co jej rozkazaa wiekra jej.

7. A gdy si najad Booz i napi , i

rozweselio si serce jego, poszed a

ukad si przy stogu
;
przysza t i ona

po cichu, a odkrywszy paszcz z nóg je-

go, ukada si.

8. A gdy byo o pónocy, ulk si on
m, a obróciwszy si, ujrza, a oto, nie-

wiasta ley u nóg jego.

9. I rzek: Któe ty? I odpowiedzia-

a: Jam jest Kut, suebnica twoja; roz-

cignije paszcz twój na suebnic
twoje, bo mi pokrewny.

III. 10. A on rzek : Bogosawiona
ty od Pana, córko moja; wiksz po-

bono po sobie pokazaa teraz ni pier-

wej, e nie posza za modziecami tak

ubogimi jako i bogatymi;

11. Przeto teraz, córko moja, nie bój

si; bo wszystko, cokolwiek rzeczesz,

uczyni, gdy wie cae miasto ludu mego,
e ty niewiasta cnotliwa.

12. A teraz prawda to, em ja jest

pokrewny twój, a wszake jeszcze jest

pokrewny bliszy nad mi.

13. Zostae tu tej nocy. A gdy b-
dzie rano

,
jeli ci bdzie chcia poj

prawem bliskoci, dobrze, niech pojmie
;

a jeli ci nie bdzie chcia poj
,

ja

ci pojm prawem bliskoci; ywi Pan!
pije tu a do poranku.

14. A tak spaa u nóg jego a do po-

ranku, a wstaa przedtem ni móg ro-

zezna jeden drugiego; bo rzek Booz:

Niech nikt nie wie , e przysza ta nie-

wiasta na bojewisko.

IV. 15. Nadto rzek: Daj pacht, któ-

r masz na sobie, a trzymaj j; a gdyj
trzymaa, namierzy jej sze miarek

jczmienia, i zaoy na ni, i wesza do

miasta.

16. A przysza do wiekry swej, która

jej spytaa: Któe ty córko moja? A
Kut jej powiedziaa wszystko, co jej

uczyni on m,
17. I rzeka: Oto sze miarek tego

jczmienia da mi; bo rzek do mnie:

Nie wrócisz si próno do wiekry twojej.

18. I rzeka Noemi: Potrwaje, córko

moja, a si dowiesz, jako padnie ta rzecz;
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bo nie zaniecha ton m, a ti^ rzecz

dzi ykoczy.

KODZIA IV.
I. Wodlug prawa zakonnego 1—12. II. Booz Rut

wzi si)l)i(' za outj, klórii tnu porodzia Obeda 13—10.
III. który by dziadem Dawidowym 17—22.

lotóin Booz szchII do Ijraiuy
, i usiad

tam; a oto, pokrewny on szed mimo, o

którym powiedzia by Booz; i rzek mu:
Pójd sam a sid tu, ty a ty; a on
przyszedszy siad.

2. Wziwszy tedy dziesi mów
starszych miasta onego, mówi do nich :

Sidcie te tu ; i usiedli.

3. Zatem rzek onemu powinowatemu:
Dzia roli, który by brata naszego Eli-

meleclia, sprzedaa Noemi, która si wró-
cia z ziemi Moabskiej.

4. I zdao mi si to odnie do uszu
twoich, mówic : Otrzymaj t rol przed
tymi, którzy tu siedz, i przed starszymi
ludu mego ; a chceszlij odkupi, odkup

;

a jeli nie odkupisz, powiedz mi; * bo
wiem

,
e nad ci niemasz bliszego do

wykupienia, a jam po tobie. Tedy on
rzek: Ja odkupi. *3Moj.25,25.

5. Nadto rzek Booz: Dnia, którego
otrzymasz rol z rk Noemi, tedy te i

Kute Moabitk, on zmarego, poj-

miesz, aby wzbudzfi imi zmarego
w dziedzictwie jego.

6. Odpowiedzia powinowaty: Nie mo-
g odkupi, bym sn nie straci dzie-

dzictwa mego. Odkupe ty sobie blisko
moje, gdy ja nie mog odkupi jej.

7. (Aby to starodawny * zwyczaj w Iz-

raelu przy wykupnie, i przy zamianie,

aby warowniejsza bya kada sprawa,
tedy zzuwa jeden z nich trzewik swój,

i dawa go bliniemu swojemu ; a to byo
na wiadectwo ustpowania dóbr w Izra-

elu.) * 5 Moj. 25,9.

8. Tedy rzek on powinowaty do Boo-
za: Otrzymaje ty ; i zzu trzewik swój.

9. Zatem rzek Booz do onych star-

szych, i do wszystkiego ludu: wiadkami
dzi jestecie wy, em to wszystko otrzy-

ma, co byo Elimelechowe, i to wszyst-

ko, co byo Chelijonowe, i Mahalonowe,
z rk Noemi.

10. Do t(go Kute Moabitk, on Ma-
chalonow, wzi^em sobiti za on, a])ym

wzbudzi * imi zmarego w dziedzictwie

jego, iby ni(^ zgino imi onego zmar-

ego midzy braci jego, i z bramy miej-

sca jego; tego wycie dzisiaj wiadkami.
*5Moj.2.'),<i. Mat.22,24.

11. I rzek wszystek lud, który by
w bramie miasta,i starsi : Jestemy wiad-
kami ; niech ci da Pan, a])y niewiasta,

która wchodzi w dom twój , bya jako

Kachel *
i jako Lija , które obie zbudo-

way dom Izraelski. Poczynaje sobie

mnie w Efracie, a zjednaj sobie imi
w Betlehemie. MMoj.29,10.

12. Niechaje dom twój bdzie jako

dom * Faresa, (którego porodzia Tamar
Judzie,) z nasienia tego, które da Pan
z tej to biaej gowy. -iMoj.38,28.29.

II. 13. A tak poj sobie Booz Kute,
i bya mu za on; a gdy wszed do niej,

tedy jej da Pan, e pocza, i porodzia
syna.

14. 1 rzeky niewiasty do Noemi: Bo-
gosawiony Pan, który ci dzi nie chcia
mie bez powinowatego, aby zostawao
imi jego w Izraelu.

15. Tenci ucieszy dusz twoje, i b-
dzie ci ywi w staroci twojej ; albo-

wiem synowa twoja, która ci miuje,
porodzia go, która daleko jest lepsza,

nieli siedm synów.

16. A tak wziwszy Noemi dziecitko,

pooya je na onie swojem, a bya mu
za piastunk.

III. 17. I day mu ssiady imi, mó-
wic : Narodzi si syn Noemi, i nazway
imi jego Obed; tenci jest ojciec Isajego

ojca Dawidowego.

18. A te s rodzaje * Faresowe: Fa-

res spodzi. Hesrona ;

^iKron.2,4.5.

19. A Hesron spodzi Kama, a Kam
spodzi Aminadaba

;

20. A Aminadab spodzi Nahasona,

a Nahason spodzi Salmona
;

21. A Salmon spodzi * Booza, a Booz

spodzi Obeda; -uk.3,32.33.

22. A Obed spodzi Isajego, a Isaj

spodzi Dawida.
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Pierwsza Ksiga Samuelowa,
któr te zowi

Pierwsz Królewsk.

ROZDZIA I.

I. Anna, ona Elkany, dla niepodnoci uszczypki cier-

pic pakaa 1—9. II. potomstwo u Boga sobie uprosia
10—19. III. syna Samuela porodzia 20—23. IV. któ-

rego osawiwszy, na sub Bogu oddaa 24—28.

13y niektóry m z Eamataim Sofim,

z góry Efraim, któremu l)yo imi Elkaiia,

syn Jeroliama. syna Eliliii, syna Tului,

syna Suf, Efratejczyka.

2. A ten mia dwie ony, imi jednej

Anna. a imi drugiej Fenenna ; i miaa
Fenenna dziatki, ale Anna nie miaa
dziatek.

' 3. I chadza on m z miasta swego

na kady rok, aby chwal dawa i ofia-

rowa Panu zastpów w Sylo, gdzie byli

dwaj synowie Heli, Ofni i Finees, kapani
Pascy.

4. A gdy przyszed dzie, którego spra-

\-. owa ofiary Elkana, da Fenennie, o-
nie swej. i wszystkim synom jej, i cór-

kom jej, czstki;

5. Ale Annie da jednecz wyborn
;

!-M Ann miowa, chocia by Pan ywot
'\('} zamkn.

(). I draniaj bardzo przeciwnica jej.

by j tylko rozgniewaa, dla tego, i
pmkn by Pan ywot jej.

i
7. To gdy czyni Elkana na kady rok,

ii Anna te chodzia do domu Paskiego.
akj drania przeciwnica, e pakiwaa
nie jadaa.

,
8. Ezek jej tedy Elkana. m jej:

Aiuno, czemu paczesz i czemu nie jesz?

i przecz si tak trapi serce twe ? izalim

'u tobie nie jest lepszy ni dziesi sy-

lów ?

9. Wstaa tedy Anna, gdy si najedli

napili w Sylo ; a Heli kapan siedzia
la stoku u podwoja kocioa Paskiego.

II. 10. A ona bdc w gorzkoci serca,

'dlia si Panu. i wielce pakaa.
U. I uczynia lub. mówic: Panie za-

• lpów. jeli wejrzawszy wejrzysz na
itrapienie suebnicy twojej, i wspomnisz
la mi. a nie zahaczysz suebnicy two-
''j

. i dasz suebnicy twej potomstwo
" 'skiej pci. tedy je dam Panu po wszyst-

dni ywota jego, a brzytwa nie po-
loi na gowie jego.

12. I stao si. gdy przeduaa mo-
dlitwy przed Panem , e Heli przypatro-

wa si ustom jej.

13. Ale Anna mówia w sercu swem,
tylko wargi jej ruchay si, ale gosu
jej sycha nie byo ; i mia j Heli za

pijan.

14. Przeto rzek do niej Heli : Du-
go bdziesz pijan? wytrzewij si
z wina twego.

15. Ale odpowiedziaa Anna i rzeka:
Xie tak, panie mój, niewiasta utrapio-

nego ducha jestem, anim wina ani na-

poju mocnego nie pia, alem wylaa du-

sz moje przed obliczem Paskiem.
16. Nie rozumieje o suebnicy two-

jej, jako o niewiecie niepobonej. gdy
z wielkiego mylenia i frasunku mego
mówiam a dotd.

17. Tedy odpowiedzia Heli, i rzek:
Ide w pokoju, a Bóg Izraelski niech ci

da prob twoje, której daa od niego.

18. I rzeka: Niech znajdzie suebni-
ca twoja ask przed ocz3'ma twemi;

' i odesza niewiasta w drog sw, i jada,

i a twarz jej nie bya wicej smtna.
' 19. I wstali bardzo rano. a pokoniw-

I

szy si przed Panem, wrócili si, i przy-

szli do domu swego do Kamata. Tedy
pozna Elkana Ann. on sw, a wspo-

mnia na ni Pan.

III. 20. I stao si po wypenieniu
dni. jako pocza Anna, e porodzia sy-

na, i nazwaa imi jego Samuel; bo rze-

ka : U Panam go uprosia.

21. Potem szed on m Elkana,

i wszystek dom jego. aby odda Panu
ofiar uroczyst, i lub swój.

22. Ale Anna nie sza; bo mówia m-
owi swemu : Nie pójd, a zostawi dzie-

citko, potem odwiod je. e si ukae
przed Panem, i zostanie tam zawsze.

23. 1 rzek jej Elkana,m jej: Uczy
co jest dobrego w oczach twoich, zosta,

a go zostawisz ; tylko niech utwierdzi

Pan sowo swoje. Zostaa tedy niewia-

sta, i karmia piersiami syna swego, a
go zostawia.

IV. 24. A gdy go zostawia, przywioda
go z sob ze trzema cielcami, i z jednem
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efa iiii\ki, i z lagwij^ wina, i i>rzywio(la

go do (loinii Taskii^go w Sylo ; a dzie-

ci byo male.

25. T zabiwszy cielca, przywiedli dzie-

ci do Heli.

2Cy. A ona rzeka: Suchaj, panie mój!

ywi dusza twoja, panie mój : Jam jest

ona niewiasta , któram tu staa przy to-

bie, modlc si Panu.

27. Prosiam o to dziecitko, i da mi
Pan prob moje, którójm daa od

niego.

28. Przeto je tó ja oddawam Panu;

na wszystkie dni , których bdzie yo,
jest oddane Panu. I pokonili si tam
Panu.

EODZIA II.

I. Anna Bogu za syna dzikujc 1. 2. II. do pokory
wszystkich upomina 3—11. III. Heli majc syny bez-

bone, nazbyt je taslcawie karze ; 12

—

2G. IV. zaczemm
Boy ojcu i synom upadek opowiada 27—36.

1 edy si modlia Anna, i rzeka : Eoz-

weselio * si serce moje w Panu, wy-
wyszon jest róg mój w Panu, rozsze-

rzyy si usta moje przeciw nieprzyjacio-

om moim; albowiem si rozradowaa
w zbawieniu twojem. *uk.i,47.

2. Niemaszci witego jako Pan; bo

niemasz * innego oprócz ciebie, i nie-

masz tak mocnego, jako Bóg nasz.
*

5

Moj.3,24. Ps.86,8.

II. 3. Nie mówcie napotem sów
pysznych, a niech. nie wychodz sowa
harde z ust waszych; albowiem Bóg jest

nmiejtnoci Panem, * a nadawaj si
sprawy jego. =^2Moj.3i,3. Dan.1,17.

4. uk i mocarze pokruszeni s, a mdli

przepasani s moc.
5. Którzy byli * nasyceni, najmnj si

za chleb, a godni przestali akn ; tak

i niepodna siedmioro porodzia, a która

rodzia wiele dziatek, zemdlaa.
*Ps.34,ll. uk.1,53.

6. Pan zabija * i oywia, wwodzi do

grobu i wywodzi. *5Moj.32,39.

7. Pan nbogiego czyni i zbogaca, uni-

a i wywysza.
8. Wzbudza z prochu ubogiego, a z gno-

ju * podnosi ebraka, aby je posadzi

z ksity, a da im stolic chwalebn
osiada; albowiem Paskie s grunty

ziemi, a na nich zaoy wiat. * 1*8.113,7.8.

9. Nóg * witych swoich ochrania,

a niepoboni w ciemnociach zamilkn;
bo nie w sile swojej bdzie sie ma zma-
cnia.

'

^ *ps.9i,ii.

10. Pan pokruszy przeciwnik! swoje,

a zagrzmi na nie z nieba; Pan bdzie
sdzi granice ziemi, a da moc królowi

swemu
, i wywyszy róg * pomazaca

swego. ' I's.H!),2.'i.

11. A tak odszed Elkana do liamaty
do domu swego, a dzieci suyo Panu
przed Heli kapanem.

III. 12. Ale synowie Heli byli syno-

wie bezboni, a nie znali Pana.

13. Al))Owiem obyczaj kapanów ten

by okoo ludu: ktokolwiek sprawowa
otiary, przychodzi suga kapaski, gdy
warzono miso , majc wideki o trzech

zbach w rce swojj.

14. 1 wraa je w statek, albo wkocie,
albo w panew, albo w garniec, a cokol-

wiek wyj widekami, to sobie bra ka-

pan. Tak czynili wszystkim Izraelczy-

kom, którzy tam do Sylo przychodzili.

15. Take pierwj ni zapalono tu-
stoc, tedy przychodzi suga kapaski,
a mówi do czowieka ofiarujcego : Od-
daj miso, abym je upiek kapanowi;
albowiem nie wemie od ciebie misa
warzonego, jedno surowe.

16. A jeli mu odpowiedzia on czo-
wiek: Niech si pierwej spali tusto,
potem sobie wemiesz, * czego bdzie
daa dusza twoja, tedy on mówi : Nic

z tego ; teraz daj ! a nie daszli, wezm
gwatem. *3Moj.7,3i.

17. I by to grzech onych sug bardzo

wielki przed Panem ; bo si odtrcali lu-

dzie od ofiar Paskich.
18. Ale Samuel suy przed Panem,

ubrane chopitko w efod * lniany.
* 2 Moj.28,6.

19. A matka jego uczyniwszy mu su-

kienk ma, przynaszaa mu co rok, gdy

chadzaa z mem swym sprawowa
ofiar uroczyst.

20. 1 bogosawi Heli Elkanie, i onie

jego, mówic : Niech ci da Pan potom-

stwo z tej niewiasty za oddanego, któ-

rego wyprosia u Pana. I poszli na miej-

sca swoje.

21. Tedy nawiedzi Pan Ann, która

pocza i porodzia trzech synów, i dwie

córek; a pachol Samuel urós przed

Panem.
22. Ale Heli zstarza si by bardzo,

i sysza wszystko, co czynili synowie

jego caemu Izraelowi, i jako sypiali

z niewiastami, które si schadzay przede

drzwi namiotu zgromadzenia. 1
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23. I rzek do nich: Przecze takie

rzeczy czynicie ? Có ia sysz o waszych

zych sprawach od wszystkiego hidu?

24. Nie tak synowie moi: bo nie do-

bra sawa, któr ja sysz, e przywo-

dzicie ku przestpstwu lud Paski.

2b. Gdy kto zgrzeszy pi-zeciw cz-o-

wiekowi. sdzi go bdzie sdzia, ale

jeli przeciw Panu kto zgi-zeszy. któ si
za nim ujmie ? Lecz nie usuchali gosu
ojca swego, bo je chcia Pan pobi.

26. ATe pachol Samuel postpowa
a rós. i podoba si tak Panu jako i

ludziom.

IV. 27. Potem przyszed m Boy
do Heli. i rzek mu : Tak mówi Pan :

Azalim si nie jawnie objawi domowi
ojca twego, gdy byli w Egipcie w domu
Faraonowym ?

28. I obraem go sobie ze wszystkich

pokole Izraelskich za kapana, aby ofia-

rowa na otarzu moim. a kadzi rze-

czami wonnemi. i nosi efod przedemn.
i daem domowi ojca twego wszystkie

ofiary palone od synów Izraelskich.

29. Przeczecie podeptali ofiar moje.

i niedn ofiar moje. którm rozkaza
sprawowa w przybytku? i wieej
uczci syny swoje nad mi. abycie si
utuczyli z pierwocin wszystkich ofiar

niednych Izraela, ludu mego ?

30. Przeto mówi Pan. Bóg Izraelski :

Rzekem wprawdzie : Dom twój i dom
ojca twego bdzie suy przedemn a
na " wieki : ale teraz mówi Pan : Xie b-
dzie to. gdy ja. te. którzy mnie czcz,
czci bd, a którzy mn gardz, bd
wzgardzeni. ^2Moj.28,43.

31. Oto, dni przychodz: a odetn
rami twe, i rami domu ojca twego,

aby nie byo starca w domu twoim
;

32. I ogldasz wielki ucisk * przy-

bytku Paskiego, miasto szczcia, które

Pan dawa Izraelowi, i nie bdzie starca

w domu twoim po wszystkie dni.
lSam.4.11.17.

33. Wszake ma nie wytrac z cie-

bie do koca od otarza mego. abym
utrapi oczy twe. a boleci cisn du-
sz twoje : a wszystko mnóstwo domu
twego pomrze, dorósszy lat mskich.

34. A to bdzie na znak . co przyj-

dzie na dwóch synów twoich. Ofni i Fi-

ueesa : dnia jednego pomr ci oba.

35. 1 wzbudz sobie kapana wiernego,
^tóry wedug serca mego, i wedug my-

li mojej czyni bdzie, i zbuduj mu
dom trway, a bdzie suy przed po-

mazacem moim po wszystkie dni.

36. I stanie si. ktokolwiek pozosta-

nie z domu twego, przyjdzie, aby mu
si ukoni za pienidz sreljrny i za

i sztuk chleba . mówic : Przypu mi
prosz do jednej czstki kapaskiej,
abym jad sztuczk chleba.

ROZDZIA III.
I. Pan Samuelowi upadek Heliego przepowiada 1—14.

n. Samuel zasi to mu oznajmnje 15—18. HI. którego
za wiernego proroka Paskiego wszyscy Izraelczycy
przyjmuj ly—21.

A pachol Samuel suy Panu przed

HeU, a sowo Paskie byo drogie w one

dni. bo nie bywao widzenia jawnego.

2. I stao si dnia onego, gdy HeK
lea na miejscu swojem. (a oczy jego

ju si byy poczy zaciemnia, i nie

móg dojrze.)

3. A lampa Boa jeszcze nie bya
zagaszona. Samuel te spa w kociele
Paskim, gdzie bya skrzynia Boa,

4. e zawoa Pan na Samuela, a on
si ozwa : Owom ja.

5. I przybiea do HeKego i rzek:
Owom ja. gdye mi woa. A on rzek:
Xie woaem, wró si, pij : i poszed
a spa.

6. Powtóre Pan jeszcze zawoa Sa-

muela: i wsta Samuel, a poszed do
Heliego. i rzek: Owom ja, gdye mi
woa : któremu on rzek : nie woaem,
synu mój. wró si a pij.

7. A Samuel jeszcze nie zna Pana,
i jeszcze mu nie byo objawione sowo
Paskie.

8. Xadto jeszcze Pan zawoa Sa-
muela po trzecie: a on wstawszy szed
do Heliego i rzek: Owom ja. gdye mi
woa. Tedy zrozumia Heli. e Pan wo-
a pacholcia.

9. I rzek Heli do Samuela: Id. pij,

a jeli ci kto zawoa, rzeczesz: Mów
Panie, bo syszy suga twój. A tak Sa-
muel szed i spa na miejscu swojem.

10. Potem przyszed Pan, i stan
a zawoa jako i pierwszy i drugi raz: Sa-
muelu. Samuelu I I rzek Samuel : Mów
Panie, bo suga twój sucha.

11. Tedy rzek Pan do Samuela: Oto,

Ja uczyni rzecz w Izraelu
, któr kto-

kolwiek usyszy, zabrzmi mu w obu
uszach jego.

12. Dnia onego wzbudz przeciw He-
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lieniu wszystko, com mówi przeciwko

domowi jogo ; pocziKj i dokonam.

13. I oka(^^ mu, i Ja sdz(; dom jego

a na wieki dla nieprawoci, o której

wiedzia; ho wiedzc, e na si prze-

klstwo przywodzili synowie jego, wszak-

e nie broni im tego.

14. A przeto przysigem domowi
Heli, e nie l)dzie oczyszczona niepra-

wo domu Heliego adn ofiar, ani

ofiar sniedn. a na wieki.

II. 15. 1 spa Samuel a do poranku,

i otworzy drzwi domu Paskiego. A
Samuel La si oznajmi widzenia tego

Heliemu.

16. Tedy zawoa Heli Samuela, i

rzek: Samuelu, synu mój; który odpo-

wiedzia: Otom ja.

17. I rzek: Có to za sowa, które
Pan powiedzia? prosz, nie taj prze-

demn: to a to Bóg niechaj uczyni,

jelie co zataisz przedemn ze wszyst-

kich sów, które mówi do ciebie.

18. I oznajmi mu Samuel wszystkie

sowa, a nie zatai nic przed nim. A on
rzek: Pan jest; co dobrego w oczach

jego, niech czyni.

ni. 19. I rós Samuel, a Pan by
z nim , i nie dopuci * upa adnemu
ze wszystkich sów jego na ziemi.

=^Ps. 119,38.

20. Pozna tedy wszystek Izrael od

Dan a do Beerseba, i Samuel hjl wier-

nym prorokiem Panu.

21. Bo i napotem ukazywa si Pan
Samuelowi w Sjlo. tak jako mu si
przedtem objawi Pan w Sylo przez so-
wo swoje.

EODZIA lY.

I. Izraelczycy od Filistynów dwa kro poraeni 1—12.

n. Co usyszawszy Heli, z stoka szyj zama, 13—18.

Ul. a synowa jego przy porodzeniu umara 19—22.

i stao si wedug mowy Samuelowej
wszystkiemu Izraelowi. Bo gdy w}^-

cign Izrael przeciw Filistynom na
wojn, a pooyli si obozem u Ebenezer,

Filistynowie za pooyli si obozem
w Afeku

;

2. I gdy si uszykowali Filistynowie

przeciwko Izraelowi, a stoczya si bi-

twa : tedy poraony jest Izrael od Fili-

stynów, a pobito ich w onej bitwie na
polu okoo czterech tysicy mów.

3. I wróci si lud do obozu. I rzekli

starsi Izraelscy: Przecze nas dzi po-

razi Pan przed Filistynami? wemijmy

do siebii^ z Sylo skrzyni przymierza
Paskiego, a niech przyjdzie midzy
nas, a wybawi nas z rk nieprzyjació

naszych.

4. Przeto posa lud do Sylo, i wzili
stamtd skrzyni przymierza Pana za-

stpów, sierdzcego na Cherubinach; byli

te tain dwaj synowie Heli z skrzyni
przymierza Paskiego, Ofni i Finees.

5. A gdy przysza skrzynia przymierza
Paskiego do obozu , zakrzykn wszys-^

tek Izrael gosem wielkim, tak i zie-

mia zal)rzmiaa.

6. A usyszawszy Filistynowie gos
onego krzyku, rzekli : Có to za gos tak

wielkiego wykrzykania w obozie Heljrej-

skim? I poznali, e skrzynia Paska
przysza do obozu.

7. Przeto zlkli si Filistynowie,

gdy mówiono : Przyszed Bóg do obozu
ich, i rzekli: Biada nam! bo nie byo nie

takowego przedtem.

8. Biada nam! któ nas wybawi
z rk tych bogów mocnych ? ció to bogo-

wie, którzy porazili Egipt wszelk plag
na puszczy.

9. Zmacniajcie si, a bdcie m-
ami, o Filistynowie! bycie sn nie

suyli * Hebrejczykom, jako oni wam
sujii. Bdcie tedy mami, a poty-

kajcie si. =^Sdz.l3,l.

10. Zwiedli tedy bitw Filistynowie,

i poraony jest Izrael, a ucieka kady
do namiotu swego ; i staa si poraka
bardzo wielka, tak i polego z Izraela

trzydzieci tysicy piechoty.

11. Tame skrzynia Boa * wzita
jest. i dwaj synowie Heli polegli. Ofni

i Finees. ,

"^

-ps.78,6i.

12. I biea niektóry z synów Benja-

minowych z bitwy , a przyszed do Sylo

tego dnia. majc szaty rozdarte, a proch

na gowie swojej.

II. 13. A gdy przyszed, oto, Heh
siedzia na stoku przy drodze wygl-
dajc, bo si serce jego lkao o skrzy-

ni Bo ; a przyszedszy on m, opo-

wiedzia miastu, i krzyczao wszystko

miasto.

14. A usyszawszy Heli gos krzyku

onego, rzek: Có to za gos rozruchu

tego ? ,lecz on m spieszc si
,

przy-

szed, aby to oznajmi Heliemu.

15. A Heli ju mia dziewiódziesii

i om lat, a oczy jego ju si byy za-

miy, e nie móg dojrze. t

j
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16. Tedy rzek onm do Heliego: Ja

id z bitwy, jam zaiste z bitwy dzi

uciek. Do którego on rzek: Có si tam
stao, synu mój ?

17. I odpowiedzia on pose, i rzek:
^ Uciek Izrael przed Filistynami i staa

si wielka poraka ludu ; tame i dwaj

synowie twoi legli, * Ofni i Finees, i

skrzynia Boa wzita jest.
=^isara.2,34.

18. A gdy wspomnia skrzyni Bo,
spad Heli z stoka na wznak u bramy,

a zamawszy sobie szyj umar; albo-

wiem by czowiek stary i ociay. A
on sdzi Izraela przez czterdzieci lat.

in. 19. Synowa te jego, ona Fi-

neesowa, bdc brzemienn i blisk po-

rodzenia
,
gdy nsyszaa on nowin , i

wzita jest skrzynia Boa, i e nmar
wiekier jej, i m jej, tedy si nachy-

•• lia, i porodzia ; bo przypady na ni
bole jej.

20. A gdy umieraa, rzeky niewia-

sty, które byy przy niej : Nie bój si,

albowieme syna porodzia ; ale ona nic

nie odpowiedziaa, ani tego przypucia
do serca swego.

21. I nazwaa dziecitko Ichabod,

mówic: Przeprowadzia si sawa od

Izraela, i wzito skrzyni Bo, a i
umar wiekier jej, im jej.

22. Przeto rzeka: Przeprowadzia
si sawa od Izraela ; bo wzito skrzyni
Bo.

EODZIA V.
I. Skrzynia Paska od Filistynów wzita, i do kocioa

wprowadzona, tawana ich zepsowaa 1—5. II. Bóg ich
chorob hrzydk i myszami kara 6. III. zaczem o przy-
wróceniu skrzyni Boej radz 7—12.

1 edy Filistynowie wzili skrzyni Bo,
i zanieli j z Ebenezer do Azotu.

2. Wziwszy tedy Filistynowie on
skrzyni Bo, wprowadzili j do domu
Dagonowego, i postawilij podle Dagona.

3. A gdy rano wstali Azotczanie na-
zajutrz, oto, Dagon lea twarz swoj na

j

ziemi przed skrzyni Pask ; i podnieli
; Dagona, i postawili go na miejscu jego.

4. A gdy za wstali rano nazajutrz,
oto, Dagon lea twarz swoj na ziemi
!pi*zed skrzyni Pask; a eb Dagonowy

I

i obie donie rk jego uamane byy na
progu, tylko sam pie Dagonowy zosta
podle niej.

5. Przeto nie wstpuj kapani Da-
^unowi, i wszyscy, którzy wchodz do

domu Dagonowego, na próg Dagonowy
w Azocie, a do dnia tego.

II. 6. Tedy bya cika rka Paska
nad Azotczany, a gubia je ; bo je zara-

aa wrzodami * na zadnicach icli, w Azo-

cie i w granicach jego. *3Moj.28,27. ps.78,66.

III. 7. A widzc mowie z Azotu , co

si dziao, rzekli: Niechaj nie zostawa

skrzynia Boga Izraelskiego z nami; albo-

wiem sroga jest rkajego przeciwko nam,
i przeciwko Dagonowi, bogu naszemu.

8. A tak obesali i zebrali wszystkie

ksita Filistyskie do siebie, i mówili:

Có uczynimy z skrzyni Boga Izrael-

skiego ? I odpowiedzieli : Do Gat niech

bdzie doprowadzona skrzynia Boga Izra-

elskiego: i odprowadzili tam skrzyni

Boga Izraelskiego.

9. A gdy j odprowadzili, powstaa
rka Paska przeciw miastu trapieniem

bardzo wielkiem, i zaraaa me miasta

od maego a do wielkiego, i naczynio
si im wrzodów na skrytych miejscach.

10. Odesali tedy skrzyni Bo do

Akkaronu ; a gdy przysza skrzynia Boa
do Akkaronu, krzyczeli Akkaroczycy,
mówic: Przyprowadzono do nas skrzy-

ni Boga Izraelskiego, aby nas wymor-
dowano z ludem naszym.

11. Przeto posawszy zgromadzili

wszystkie ksita Filistyskie, i rzekli :

OdeUjcie skrzyni Boga Izraelskiego,

a niech si wróci na miejsce swoje , i

niech nas nie zabija i ludu naszego ; bo

by strach mierci po wszystkiem mie-

cie, a bya tam bardzo cika rka Boa.
12. A mowie, którzy nie pomarli,

zaraeni byli wrzodami na zadnicy, tak,

i wstpowa krzyk miasta do nieba.

KODZIA VL
I. Filistynowie naradziwszy si, skrzyni z dary odsy-

aj do Betsemes 1—12. II. gdzie ludzie, którzy do niej

zagldali 13—18. III. srodze pomordowani bdc 19.

IV. (to Karyjatyjaryra przez posy jej zbywaj 20. 21.

i bya skrzynia Paska w ziemi Fili-

styskiej przez siedm miesicy.

2. Tedy przyzwawszy Filistynowie ka-

panów i wieszczków, rzekli : Có uczy-

nimy z skrzyniPask? powiedzcie nam,
jako j odesa mamy na miejsce jej ?

3. Którzy odpowiedzieli: Jeli ode-

lecie skrzyni Boga Izraelskiego, nie

odsyajcie jej prónej , ale przy niej

koniecznie oddajcie ofiar za przewinie-

nie: tedyó bdziecie uzdrowieni, i do-
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wiecie si, czemu nie odstpia rka jego

od was.

4. T rzekli: Jaka iMMlzie ofiara za ])rze-

winienie, któr jej odda inaiiiy? Odpo-
wiedzieli: Wedug liczby ksit Fili-

styskich pi zotych zadnie i pi zo-
tych myszy; allowieni jednaka jest plaga

na was wszystkich, i na ksita wasze.

5. A poczynicie. podobiestwa zadnie

waszych, i podobiestwa myszy waszych,

które psoway ziemi, i oddacie Bogu
Izraelskiemu chwa; owa sn uly
rki swj nad wami, i nad bogami wa-
szymi, i nad ziemi wasz.

6. A czemu obciacie serce wasze,

jako obciali Egipczanie i Farao serce

swoje? iza nie dopiero, gdy dziwne

rzeczy nad nimi czyni wypucili je i

wyszli ?

7. Przeto teraz sprawcie wóz nowy
jeden, a wemijcie dwie krowy od cielt,

na których nie postao jarzmo, i zaprz-
cie te krowy w wóz, a cielta ich od

nich odwiedcie do domu.
8. Wemijcie te skrzyni Pask,

i wstawcie j na wóz; a sztuki zote, któ-

recie ofiarowali za przewinienie, wócie
w skrzynk po bok jej . a pucie j , e
pójdzie.

9. A patrzajcie
,

jeli drog granic

swych pójdzie do Betsemes, tedyó on na

nas dopuci to wielkie ze; a jeli nie,

tedy poznamy, e nie rka jego dotkna
si nas. ale to z trafunku przyszo na nas.

10. I uczynili tak oni mowie, a

wziwszy dwie krowy od cielt , zaprz-

gli jew wóz. a cielta ich zamknliw domu.
11. Potem wstawili skrzyni Pask

na wóz, i ski'zynke, i myszy z.ote, i po-

dobiestwa zadnie swoich.

12. I uday si one krowy drog, pro-

sto ku Betsemes, a gocicem jednym
idc szy, a ryczay; i nie zstpoway ani

w prawo ani w lewo a ksita Filisty-

skie szy za nimi a do granic Betsemes.

II. 13. A na ten czas Betsemczycy
li pszenic w dolinie, a podniósszy

oczu swych ujrzeli skrzyni, i uradowali

si ujrzawszy j.
14. A gdy wóz przyszed na pole Jo-

zuego Betsemity, tame stan. Tam te
by kamie wielki; tedy porbawszy
di'wa od onego wozu , ofiarowali one

trowy na caopalenie Panu.

15. Ale Lewitowie zstawili skrzyni

Pask, i skrzynk, która bya z ni,

w którj byy sztuki zote . i postawili

na onym kamieniu wielkim; a mowie
z Betsemes sprawowali caopalenia, i ofia-

rowali ofiary Panu onego djiia.

1(). Co widzc picioro ksit Fili-

styskich, wrócili si do Akkaronu one-

goz (Ima.

17. A te byy zadnice zote, które

oddali Filistynowie za przewinienie

Panu : od Azotu jedne, od Gazy jedne,

od Aszkalonu jedne, od Gat jedne, i od
j

Akkaronu jedne. f

18. Myszy take zote wedug liczby

wszystkich miast Filistyskich, od piciu
ksistw, poczwszy od miasta murowa-
nego a do wsi bez muru, i a do kamie-

nia onego wielkiego, na którym posta-

wili skrzyni Pask, który jest a do

dnia tego na polu Jozuego Betsemity.

III. 19. Ale pobi Pan niektóre z m-
ów Betsemitskich, przeto i zagldali

w skrzyni ^ Pask, i pobi z ludu pi-
dziesit tysicy, i siedmdziesit mów;
i paka lud, przeto e Pan lud wielk
porak porazi. *4Moj.4,5.2o.

IV. 20. I rzekli mowie z Betsemes :

Któ si bdzie móg osta przed obli^

czem Pana, Boga tego witego? i do

kogó pójdzie od nas ?

21. A tak wyprawili posy do oby-

wateK Karyjatyjarym, mówic: Przy-

wrócili Filistynowie skrzyni Pask;
pójdcie, przeprowadcie j do siebie.

KODZIA YII.
I. Skrzynia odwieziona do Karyjatyjarym 1.2. II. Sa-

muel Izraelity nawraca do Pana 3—6. HI. Filistyny, gdy

przeciw Izraelitom walczyli, modlitw poraa 7— 14.

IV. a Izraela wiernie sdzi 15—17.

Xrzyszli tedy mowie z Karyjatyjarym.

i odwieli skrzyni Pask, a wnieli j
do domu * Abinadabowego w Gabaa ; a

Eleazara syna jego powicili, aby strzeg

skrzyni Paskiej. *2Sam.6,4.

2. 1 stao si, gdy od onego dnia, jako

zostaa skrzynia w Karyjatyjarym, wy-

szed niemay czas, to jest dwadziecia

lat, e paka wszystek dom Izraelski za

Panem.
II. 3. I rzek Samuel do wszystkieg'

domu Izraelskiego mówic: Jelie z

wszystkiego serca waszego nawracacie si^;

do Pana, wyrzucie bogi cudze z po-

rodku' siebie , i Astarota , a zgotujcit-

serce wasze Panu. i sucie jemu * sa-

memu, tedy was wybawi z rki Filisty-

j^^^
'

*

5

Moj. 6,13.14. r.20,20.Mat.4,lO.uk.4,8.
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4. Przeto wyrzucili synowie Izraelscy

Baala i Astarota. a suyfi Panu samemu.

5. Tedy rzek Samuel: Zgromadcie
wszystkiego Izraela do Masfa. aljym si

modli za wami Panu.
^ 6. A tak zgromadzili si do Masfa . a

ezerpje wod. wylewali przed Panem,

i pocili tam dnia onego. mówic: Zgrze-

szylimy Panu. I sdzi Samuel syny

Izraelskie w Masfa.

III. 7. A gdy usyszeli Filistynowie.

e si zgromadzili synowie Izraelscy do

Masfa, ruszyy si ksita Filistyskie

pi*zeciw Izraelowi. Co gdy usyszeli sy-

nowie Izraelscy, zlkli si przed Filisty-

nami.
s. I rzekli synowie Izraelscy do Sa-

muela: Nie przestawaj za nami woa
'-> Pana. Bosra naszego. abv nas wvba-

.i z rki Filistynów.

9. Przeto wzi Samuel baranka ss-
Lfo jednego, i ofiarowa go caego na

lopalenie Panu: i woa Samuel do

i' lua za Izraelem, a wysucha go Pan.

10. I stao si. gdy Samuel sprawo-

A caopalenie, e Filistynowie przyci-

'li blisko, aby walczyli przeciw Izrae-

vi: ale zagrzmia Pan grzmotem wiel-

|kmi dnia onego nad Filistynami, a potar
^"^.

i poraeni s przed obliczem Izraela.

U. A mowie Izraelscy wypadszy
z Masfa. gonili Filistyny. i bili je a pod
Betchar.

12. Tedy wzi Samuel kamie jeden.

i postawi go midzy Masfa a midzy
^en. i nazwa imi jego Ebenezer. mó-
tvic : A poty pomaga nam Pan.

13. A tak ponieni s Filistynowie,

i potem wicej nie przychodzili na gra-
lic Izraelsk : albowiem bya rka Pa-
ska przeciwko Filistynom po wszystkie
Ini Samuelowe.

14. I przywrócone s miasta Izrae-

lowi, które byli wzili Filistynowie Izrae-

lowi, od Akkaronu a do Get. i gi-anice

Ich oswobodzi Izrael z rki Filistynów
;

by pokój midzy Izraelem, i midzy
imorejczykiem.

IV. 15. I sdzi Samuel Izraela po
iiystkie dni ywota swego.
16. A chodzc na kady rok, obcho-

zi Betel, i Gilgal. i Masfa. sdzc
b-aela po onych wszystkich miejscach.

17. Potem si wraca do Kamaty: bo
lin by dom jego. i tam sdzi Izraela;
ime te zbudowa otarz Panu.

ROZDZIA VIII.

I. Ze sprawy synów Samuelowych 1—3. II. dla któ-

lych Izraelczycy prosz o króla 4—6. Ol. z obraz Bo
7—9. IV. Samuel ich od t«go odwodzc , prawa królew-
skie wylicza 10—18. V. którym przy uporze stojcym
Bóg króla obra kae 19—22.

1 stao si. gdy si zstarza Samuel, e
postanowi syny swe sdziami nad Izrae-

lem.

2. A byo imi syna jego pierwo-

rodnego Joel, a imi drugiego syna jego

Abija ; ci byli sdziami w Beerseba.

3. Ale nie chodzili synowie jego dro-

gami jego ; lecz udali si za akomstwem.
i brali dary. a " wywracali sd.

*2Moj.23.6. Araos.S.lL'.

II. 4. Przeto zebrali si wszyscy

starsi Izraelscy, i przyszli do Samuela

do Ramaty.
5. I rzekli mu : Oto si ty zstarza,

a synowie twoi nie chodz drogami two-

jemi: przeto postanów ' nam króla, aby

nas sdzi, jako je wszystkie narody
jj^g^ig

'

'Uze.13.10. Dzie.13.21.

6. Ale si nie podobaa ta rzecz Sa-

muelowi, e mówili: Daj nam ki'ola,

aby nas sdzi; przeto modli si Sa-

muel Panu.

III. 7. Tedy rzek Pan do Samuela :

Usuchaj gosu ludu tego we wszystkiem.

coc powiedz : albowiem nie tobt ' wzgar-

dzili, ale mn wzgardzili, ibym nie ki-ó-

lowa nad nimi.
" *isam.io.27.

8. A wedug wszystkich spraw, które

czynili od onego dnia . któregom je wy-
wiód z Egiptu, a do dnia tego. gdy
mi opucili i suyli bogom obcym, tak

te czyni i tobie.

9. Przeto teraz usuchaj gosu ich.

a wszake owiadcz si jako najpilniej

przed nimi. i oznajmij im prawo króla,

który nad nimi ma królowa.
IV. 10. A tak Samuel odniós wszyst-

kie sowa Paskie do ludu. który go
prosi o króla.

11. I mówi: To bdzie prawo króla,

który królowa ma nad wami : Syny wa-
sze bra bdzie a osadzi nimi wozy
swoje, i poczyni je jezdnymi, a bd bie-

ga przed wozem jego:

12. Poczyni te sobie z nich puko-
wniki nad tysicami, i rotmistrze nad
pidziesicioma: poczyni z nich oracze

ról swoich, i ece niwa swego, i te. któ-

rzyby robili rynsztunki wojenne, i po-

trzeby do wozów jego.

13. Córki te wasze pobierze, by go-
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toway rzeczy wonne, i byy kucharkanii

i piekarkaiiii.

14. Pola t/i wasze, i winnice wasze,

i oliwnice wasze co najlepsze pobierze,

a rozda sugom swoim.

15. Przyt^m z zasiewków waszych,

i z winnic waszych b(^Hlzie bra dziesi-

ciny, i rozda je komornikom swoim,
i sugom swoim.

IG. Take sugi wasze, i dziewki wasze,

i modziece wasze co najgrzeczniejsze

bdzie bra, i osy wasze pobierze, i obró-

ci do roboty swojej.

17. Z byda waszego dziesicin bdzie
bra, a wy bdziecie niewolnikami jego.

18. I bdziecie woa dnia onego dla

króla waszego, którego sobie obierzecie,

a nie wysucha was Pan dnia onego.

V. 19. Ale nie chcia lud usucha go-
su Samuelowego; owszem mówili: Nic

z tego ; ale król niech bdzie nad nami,

20. Abymy byli i my, jako i wszyst-

kie narody ; bdzie nas sdzi król nasz,

a wychodzc przed nami, bdzie odpra-

wowa wojny nasze.

21.A wysuchawszy Samuel wszystkich
sów ludu, odniós je do uszu Paskich.

22. 1 rzek Pan do Samuela: Usuchaj
gosu ich, a postanów nad nimi króla.

Przeto rzek Samuel .do mów Izrael-

skich: Idcie kady do miasta swego.

KODZIA IX.
I. Saul szukajc olic 1—'17. II. przyszed do proroka

Samuela, 18. in. który mu Duchem Boym opowiada, e
tdzie królem, 19—21. IV. a potem uczstowawszy go
22—25. V. odprawia 26. 27,

1 by m z pokolenia Benjamin, któ-

rego imi byo Cys, syn Abijelów, syna
Seror, syna Bechorat, syna Afija, syna
ma Jemini, duy w si.

2. Ten mia syna imieniem Saula,

modzieca urodziwego, a nie byo ni-

kogo z synów Izraelskich urodziwszego
nade : gow by wyszy nad wszystek
inny lud.

3. A zginy byy olice Cysowi, ojcu

Saulowemu. I rzek Cys do Saula, syna
swego: Wemij teraz z sob jednego
z sug, a wstawszy id, i szukaj olic.

4. Tedy on szed przez gór Efraim,

i przeszed ziemi Salisa, lecz nie zna-

leli. Przeszli take ziemi Sahm, a nie

znaleli. Nadto przeszli i ziemi Jemini,

a nie znaleli.

5. A przyszedszy do ziemi Suf, rzek
Saul do sugi swego , który by z nim :

Pójd, a wrómy si, by sn zanie-

chawszy ojciec mój olic, nie frasowa
si o nas,

G. Który mu odpowiedzia: Oto teraz

jestm Boy w tm miecie, am to

zacny; cokolwi<ik powie, wszystko si
stawa; przeto pójdmy tam, sn nam
powie o drodze naszj, któr i mamy.

7. Tedy odpowiedzia Saul sudze
swemu: Wic pójdziemy; ale có przy-

niesiemy onemu mowi? Bo chleba nie

stao w sumkach naszych, a podarku nie-

masz, którybymy przynieli mowi Bo-
emu ; có mamy ?

8. Tedy suga znowu odpowiedzia
Saulowi, i rzek : Otom znalaz u siebie

czwart cz sykla srebrnego, któr da-

my mowi Boemu, aby nam oznajmi
drog nasze.

9. Przedtem w Izraelu tak mawia
kady, gdy si szed radzi Boga: Chod-
cie, a pójdziemy a do widzcego; bo

którego dzi zowi prorokiem, tego przed-

tem nazywano widzcym.
10. Tedy rzek Saul do sugi swego :

Dobre jest sowo twoje; chod, pójd-
my ; i szli do miasta, w którem bym
Boy.

11. A gdy wstpowali na gór miasta,

a potkali dzieweczki, wychodzce czer-

pa wod, rzekli im: Ajestetu widzcy?
12. Które odpowiadajc im, rzeky:

Jest, oto przed tob; spiesz si tedy, dzi
bowiem przyszed do miasta

,
gdy dzi

ofiary sprawuje lud na górze.

13. Skoro wnijdziecie do miasta, znaj-

dziecie go
,
pierwej ni pójdzie na gór,

aby jad ; albowiem lud nie bdzie jad,

a on przyjdzie; bo on bdzie bogosawi
ofierze,* potembdje wezwani. A prze-

to idcie, bo go o tej godzinie znaj-

dziecie *5 Moj. 8,10. Dzie.27,35. lTym.4,4.5.

14. Weszli tedy do miasta; a gdy
przyszli w porodek miasta, oto, Samuel
wychodzi przeciwko nim, aby szed na

gór.
15. A Pan objawi * by Samuelowi

dzie przedtem, niliSaul przyszed, mó-
wic :

-Dzie.13,21.

16. O tym czasie jutro pol do ciebie

ma z ziemi Benjamin, którego poma-
esz za wodza nad ludem moim Izrael-

skim ; a on wybawi lud mój z rk Fili-

styskich. Bom wejrza na lud mój,

gdy przyszo woanie jego do mnie.

17. A gdy Samuel wejrza na Saula,
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rzek mu Pan: Otó m, o którymemci
powiedzia; tenci bdzie panowa nad

ludem moim.
II. 18. A tak przystpi Saul do Samuela

w porodku bramy, i rzek : Prosz po-

wiedz mi, gdzie tu jest dom widzcego ?

III. 19. I odpowiedzia Sanmel, Sau-

lowi, mówic: Jam jest widzcy. Wstp
przedemn na gór, a bdziecie dzi jedli

ze mn ;
potem ci odprawi rano, a co-

kolwiek jest w sercu twem, oznajmi
tobie.

20. A o olice, któreó zginy dzi
trzeci dzie, nie frasuj si, bo si zna-

lazy. I czyje wszystko co najlepszego

w Izraelu ? izali nie twoje, i nie wszyst-

kiego domu ojca twego ?

21. A odpowiadajc Saul, rzek: Iza-

lim ja nie * syn Jemini z najmniejszego

pokolenia Izraelskiego ? a dom mój aza
nie najpodlejszy midzy wszystkiemi

domy pokolenia Benjaminowego? Przecz-

e tedy mówi do mnie takowe sowa ?
^1 Sara. 15, 17.

IV. 22. A tak wziwszy Samuel Saula

i sug jego, wywiód je na sal, i da im
miejsce przedniejsze midzy wezwanymi,
których byo okoo trzydziestu mów.

23. I rzek Samuel kucharzowi : Daj

sam t czstk, którm ci da, i o któ-

rejm ci rzek: Schowaj j u siebie.

24. A gdy przyniós kucharz opatk,
i to, co byo na niej

,
pooy Samuel

przed Saula, i rzek: Oto, co zostao,

wemij przed si, a jedz; bo na ten czas

schowano to dla ciebie, gdym rzek:
Wezwaem ludu. I jad Saul z Samuelem
dnia onego.

25. A gdy zstpili z góry do miasta,

rozmawia z Saulem na dachu.
V. 26. Potem wstali bardzo rano. I sta-

o si
,
gdy si poczo rozedniewaó, za-

woa Samuel Saula na dach, mówic:
Wsta, a odprawi ci ; wstawszy tedy
Saul, wyszli obaj z domu, on i Samuel.

27. A gdy schodzili ku kocowi mia-
sta, rzek Samuel do Saula: Kzecz su-
dze, aby szed przed nami, i szed ; a ty

pozosta troch, eó opowiem sowo Boe,

KODZIA X.
I. Saul na królestwo od Samuela pomazany bdc 1.

n. znakami o tem upewniony 2—16. Ul. a przez' los
w Masfa ze wszystkiego ludu obrany jest 17—27.

i edy Samuel wzi bak oliwy, i wy-
la na gow jego, a pocaowawszy go,

p

rzek : Izali ci nie pomaza * Pan nad
dziedzictwem swojem za wodza ?

*Ozca.9,13. Dzic.13.21.

II. 2. Gdy dzi odejdziesz ode mnie,
znajdziesz dwóchmów u grobu Kacheli,

na granicach Benjamin w Selsa, którzyó

powiedz: Nalazy si olice, któryche
chodzi szuka, a oto zaniechawszy oj-

ciec twój starania o olicach, frasuje si
o was, mówic: Có mam czyni z stro-

ny syna mego ?

3. Potem odszedszy stamtd dalej

przyjdziesz a na pole Tabor ; i spotkaj
ci tam trzej mowie idcy do Boga,
do domu Boego, jeden niesie troje ko-

lt, a drugi niesie trzy bochny chleba,

a trzeci niesie agiew wina
;

4. I pozdrowi ci w pokoju, i dadz
dwa chleby, które wemiesz z rk ich.

5. Potem przyjdziesz na pagórek Bo-

y, kdy jest stra Filistyska; a gdy tam
wnijdziesz do miasta, spotkasz si z gro-

mad proroków zstpujcych z góry , a

przed nimi bdzie harfa, i bben, i pi-

szczaka, i lutnia, a onibd prorokowali.

6. I zstpi na ci Duch Paski, i b-
dziesz z nimi prorokowa, a odmienisz

si w inszego ma.
7. A gdy przyjd te znaki na ci, czy

cokolwiek znajdzie rka twoja: bo Bóg
jest z tob.

8. Potem pójdziesz przedemn do Gal-

gal, a oto, ja przyjd do ciebie dla spra-

wowania ofiar caopalouych, i dla ofiaro-

wania ofiar spokojnych; przez siedm dni

bdziesz czeka , a przyjd do ciebie i

uka, co bdziesz mia czyni.

9. I stao si, gdy si obróci, aby od-

szed od Samuela, odmieni Bóg serce

jego w insze; i speniy si wszystkie one

znaki dnia onego.

10. I przyszli tam na pagórek, a oto,

gromada proroków spotkaa si z nim, i

odpocz nad nim Duch Boy, i proroko-

wa w porodku nich.

11. Stao si * tedy, e wszyscy, którzy

go przedtem znali, ujrzeli, a oto, z pro-

rokami prorokowa; i mówili wszyscy
jeden do drugiego: Có si stao synowi

Cysowemu? Izali te Saul miedzy pro-

rokami? MSam.19,24.

12. 1 odpowiedziam niektóry stam-

td, i rzek: I któ jest ojcem ich? prze-

to weszo to w przypowie : Izali i Saul

midzy prorokami?

18
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13. I przesta prorokowa, a przyszed

na gór(^

14. Potem rzek stryj Saiila do nie-

go, i do sugi jego: (Jdzieeeie chodzili ?

I odpowiedzia: Szuka olic; a widzc,
emy ich nie mogli znaleó, poszlimy
do Saiuuela.

15. I rzek stryj Sanla: Powiedz mi
prosz, co wam powiedzia Sanmel.

1(). T odpowiedzia Saul stryjowi swe-
mu: Oznajmi nam za pewne, i znalezio-

no olice; ale o sprawie królestwa, o któ-

rem mu Samuel powiedzia, nie oznaj-

mi mu.
III. 17. Potem zwoa Samuel ludu

do Pana do M^sfa,

18. I rzek do synów Izraelskich : Tak
mówi Pan, Bóg Izraelski: Jam wywiód
Izraela z Egiptu, i wybawiem was z rk
Egipczanów, i z rk wszystkich królestw,

które was trapiy;

19. Alecie wy dzi odrzucili * Boga
waszego

, który was sam wybawia od
wszystkiego zego waszego, i od ucisków
waszych, i rzeklicie mu : Postanów kró-

la nad nami. Przeto teraz stacie przed

Panem wedug pokole waszych, i wedle
tysiców waszych. * ^ sam.8,7.19. r.i2,i2.

20. A gdy kaza przystpi Samuel
wszystkim pokoleniom Izraelskim, pad
los na pokolenie Benjaminowe.

21. Potem kaza przystpi pokoleniu

Benjaminowemu wedug domów jego,

i pad los na dom Metry, a trafi na Sau-

la, syna Cysowego ; i szukano go, ale go
nie znaleziono.

22. Przeto pytali si znowu Pana:
Przyjdzieli jeszcze sam tenm ? I od-

powiedzia Pan: Oto si skry miedzy
sprztem.

23. Tedy poszedszy wzili go stam-

td. I stan w poród ludu, i by gow
wyszy nad wszystek lud.

24. 1 rzek Samuel do wszystkiego lu-

du : Widzicie, kogo to Pan obra, e mu
niemasz równego midzy wszystkim lu-

dem ? przeto zakrzykn wszystek lud,

mówic: Niech }je król!

25. Tedy powiedzia Samuel * ludowi

prawo królewskie, i spisaje na ksigach,

które pooy przed Panem. Potem roz-

puci Samuel wszystek lud, kadego do

domu swego. '^isam.8,11.12.

26. Take i Saul szed do domu swe-

go do Gabaa, i szy za nim wojska, któ-

rych Bóg serca dotkn.

27. Lecz ' ludzie niepoboni rzekli:

Có, tene nas wybawi? I wzgardzili

nim. ani mu przynieli darów; ale on
czyni, jakoby nie sysza. nsam.11,12.

ROZDZIA XI.
I. Aiiimunitowio luioszczany Jabcs Galaad bard^io dr-

<'z<1, 1—5. II. Co usyszawszy Saul, 6. III. lud wszy.stok
zul)ial, 7—10. IV. Auiinonity porazi, 11—14. V. zaczeni
znowu z weselem i z ofiarami na królestwo potwier-
dzony jest 1.').

ledy przycign Nahas, Ammoczyk,
i pooy si obozem przeciw Jabes Ga-
laadskiemu. I rzekli wszyscy mowie
Ja])es do Nahasa: Uczy z nami przy-

mierze a bdziemy suyli.
2. I rzek do nich Nahas, Ammo-

czyk: W ten sposób uczyni z wami
przymierze, jeli wyupi z was kade-
mu oko prawe, a wo to obelenie na
wszystkiego Izraela.

3. I rzekli do niego starsi z Jabes:

Pozwól nam siedm dni, e rozelemy
posy po wszystkich granicach Izrael-

skich ; a jeli nie bdzie, ktoby nas ra-

towa, tedy wynijdziemy do ciebie.

4. I przyszli posowie do Gabaa Sau-

lowego, a powiedzieli te sowa, gdzie

sysza lud ; i podniós wszystek lud gos
swój, a paka.

5. A oto, Saul szed za womi z pola,

i rzek Saul: Có si stao ludowi, i
pacze? I powiedzieli mu wszystkie so-
wa mów z Jabes.

II. 6. Tedy zstpi Duch Boy na
Saula, gdy usysza sowa te, i zapali

si gniew jego bardzo.

III. 7. A wziwszy par woów, roz-

rba je na sztuki, i rozesa po wszyst-

kich granicach Izraelskich przez te
posy, mówic : Ktokolwiek nie wynijdzie

za Saulem i za Samuelem, tak si stanie

woom jego. I pad strach Paski na lud,

i wyszli jako'm jeden.

8. I obliczy je w Bezeku;.a byo sy-

nów Izraelskich trzy kro sto tysicy,

a mów Juda trzydzieci tysicy.

9. I rzekli posom, którzy byli przy-

szli: Tak powiedzcie mom w Jabes

Galaad : Jutro bdziecie wybawieni, gdy

ogrzeje soce. I wrócili si posowie ,
i

oznajmili to mom w Jabes, którzy si

uweselili.

10. Tedy rzekli mowie Jabes Am-
monitom: Jutro wynijdziemy do was, a

uczynicie z nami wszystko, co dobrego

bdzie w oczach waszych.
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IV. 11. Nazajutrz tedy rozszykowa

Saul lud ua trzy huty : i wtargn w po-

rodek obozu przed witaniem; i bi
Ammonity, a si dzie ogrza: a którzy

pozostali, rozpierzclinli si. tak. i nie

zostao z nich i dwóch pospou.

12. I rzek lud do Samuela: Któ
jest ten. co mówi: * Saule bdzie kró-

lowa nad nami? Wydajcie mee te.

abymy je pobili.

'

MSuin.10,27.

f 13. 1 rzek Saul: Nie bdzie nikt za-

bity dnia teofo : bo dzi Pan uczyni wy-
zawienie w Izraelu.

14. Zatem rzek Samuel do ludu:

Pójdcie , a idmy do Galgal , a tam
odnowimy królestwo.

Y. 15. Szed tedy wszystek lud do

Galgal. i postanowili tam Saula królem

przed Panem w Galgal, tame sprawo-

wali ofiary spokojne przed Panem. I we-

seli si tam Saul, i wszyscy mowie
Izraelscy bardzo.

ROZDZIA XII.

'

I. Samuel wierno swoje w wykonywaniu urzdu
owiadcza, 1—5. II. ludowi niewdziczno jego przy-
pomina, 6—13. III. posusznym ask Bo obiecuje,

14— 17. ly. cud na przekonanie ich u Boga uprasza,

18. 19. y. i potrwoonych cieszy 20—25.

i rzek Samuel do wszystkiego Izraela :

Otom usucha gosu waszego we wszyst-

kiem. o cocie ze mn mówili, i posta-

nowiem nad wami króla.

2. A oto, teraz król chodzi przed wa-
mi, a jam si zstarza i osiwia: oto. i

synowie moi s z wami, a jam te cho-

dzi przed wami od modoci mojej a
do dnia tego.

3. Otom ja tu. wiadczcie przeciwko
mnie przed Panem, i przed pomazacem
jego

,
jelim wzi któremu z was wou,

albo jelim wzi któremu z was osa . i

jelim kogo ucisn. albo gwat komu
uczyni, i jelim z rki czyjej wzi dar,

ebym mia kry oczy swoje dla niego
;

a nagrodz wam.
4. I odpowiedzieli : Nie ucisne nas.

mi nam gwatu uczyni, ani wzi
/: rki czyjej adnej rzeczy.

5. Nadto rzek do nich: wiadkiem
Pan przeciwko wam, i wiadkiem po-
mazaniec jego dnia tego. iecie nic nie
znaleli w rce mojej. A oni rzekli:

wiadkiem.
II. 6. I rzek Samuel do ludu: Pan

^wiadkiem. który uczyni Mojesza i Aa-

rona, i który wywiód ojce wasze z ziemi

Egipskiej.
'

7. Przeto teraz stacie, abym si roz-

piera z wami przed Panem, o wszyst-

kie dobrodziejstwa Paskie, które wam
czyni i ojcom waszym.

8. Gdy zaszed Jakób do Egiptu, wo-
ali ojcowie wasi do Pana, i posa Pan
Mojesza ^

i Aarona, którzy wywiedli

ojce wasze z Egiptu, a posadzili je na

tem miejscu; -2M0J.3.10.

9. A gdy * zapomnieli Pana Boga
swego, poda je w rk Sysarze, hetma-
nowi wojska Hasor, i w rk Filisty-

nów, 7 take w rk króla Moabskiego,

którzy ''^ walczyli przeciwko nim.
''Sdz.4.2. tSdz.10,7. "^Sdz. 3,12.14.

10. Ale gdy woali ^ do Pana, i mó-
wili: Zgrzeszylimy, emy opucili Pa-

na, a suylimy Baalom i Astarotowi,

przeto teraz wybaw nas z rk nieprzyja-

ció naszych, a bdziemy suyli :

''^ Sdz. 10,10.

11. Tedy posa Pan "" Jerubaala, i

Bedona. i Jeftes^o. i Samuela, a wyrwa
was z rki nieprzyjació yraszych oko-

licznych, i mieszkalicie bezpiecznie.
'^ Sdz. 6,14.32. r.10.3. r.11,5.

12. Potem widzc, i Nahas. ki*ól sy-

nów Ammonowych. przycign prze-

ciwko wam, rzeicie do mnie: adnym
sposobem: ale król "^ bdzie królowa
nad nami: cho Pan Bóg wasz by kró-

lem waszym, '^isam.8,5.19.

13. Teraz tedy oto ki-ól, któregocie

obrali, któregocie dali; oto. przeo-

y Pan króla nad wami.
"

III. 14. Jeli si bdziecie bali Pana,

a jemu suyli, i suchali gosu jego a

nie rozdranicie ust Paskich, tedy i v\,

i król, który króluje nad wami. " bdzie-

cie szczliwie chodzi za Panem, Bo-

e:iem waszym. /^isam.i3.i3.u.

15. Ale jeli nie bdziecie sucha
gosu Paskiego, a rozdranicie usta Pa-
skie, bdzie rka Paska przeciwko wam,
jako i przeciwko ojcom waszym.

16. Jeszcze teraz stójcie, a obaczcie

t rzecz wielk, któr Pan uczyni przed

oczyma waszemi.

17. Izali dzi nie pszeniczne niwa?
Bd wzywa Pana, a puci gromy i

dde. a dowiecie si. i obaczycie. jaka

jest wielka zo wasza, którejcie si
dopucili przed oczyma Paskiemi. -
dajc sobie króla.

lV. 18. Przeto woa Samuel do Pa-

is*
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na, i puci Pan gromy i deszcz dnia

onego, i l)a si wszystek lud bardzo

Pana i Samuela.

li). 1 rzek wszystek lud do Samuela:
Módl si za sugami twymi Panu Bogu
twemu, ebymy nie pomarli: bomy
przydali do wszystkich grzechów naszych

t zo, emy sobie prosili o króla.

V. 20. Tedy rzek Samuel do ludu :

Nie bójcie si , aczecie wy to wszystko

ze uczynili ; wszake przeto nie odst-
pujcie od Pana, ale sucie Panu ze

wszystkiego serca waszego
;

21. A nie udawajcie si za próno-
ciami, które wam nic nie pomog, ani

was wybawi, gdy prónociami s.
22. Albowiemci nie opuci Pan ludu

swego , dla imienia swego wielkiego,

gdy si upodobao Panu , uczyni was
sobie ludem.

23. A mnie nie daj Boe, abym mia
grzeszy przeciw Panu, przestawajc mo-
dli si za wami ; owszem was lid nau-

cza drogi dobrej i prostej.

24. Jedno si bójcie Pana, a sucie
mu w prawdzie ze wszystkiego serca wa-
szego, a to upatrujcie, jako wielmonie
poczyna z wami.

25. Ale jeli przecie w zoci trwa
bdziecie, tedy i wy, .i król wasz pogi-

niecie.

ROZDZIA XIIL
I. Jonatan Filistyny w miecie Sabaa poti 1—4. II.

Zaczem si Filistyni zbieraj przeciw Izraelczykom , 5.

TU. którzy 'bojc si icli, uciekaj, 6—8. IV. Saul nie cze-

kajc Samuela, ofiaruje, 9—12. V. przeto go Bóg odrzuci
13—23.

feaul tedy pierwszego roku królowania

swego (bo tylko dwa lata ki'ólowa nad

Izraelem.)

2. Wybra sobie trzy tysice z Izraela
;

i byli przy Saulu dwa tysice w Maeh-
mas, i na górze Betel, a tysic by
z Jonatanem w Gabaa Benjamin, a osta-

tek ludu rozpuci, kadego do przybytku

swego.

3. Tedy Jonatan pobi stra Filisty-

sk, która bya w Gabaa, i usyszeli Fili-

stynowie. Zatem Saul zatrbi w trb
po wszystkiej ziemi, mówic: Niech

usysz Hebrejczycy.

4. A tak usysza wszystek Izrael, e
powiadano : Pobi Saul stra Filistysk,

dla czego te obrzydym by Izrael

midzy Filistyny. I zwoano ludu za

Saulem do Galgal.

II. 5. Filistynowie t zebrali si, aby
walczyli z Izraelem , majc trzydzieci

tysicy wozów, i sze tysicy jezdnych,

a ludu ))ardzo wiele jako piasku, który

jest na Ijrzegu morskim, i cignli a po-

oyli si obozem w Machmas, na wschód
soca od Betawen.

III. G. Ale mowie Izraelscy widzc,
i byli cinieni, (bo l)y uciniony lud.)

pokryli si w jaskini, i w obronne miej-

sca, i w skay, i w wiee, i w jamy.

7. Niektórzy te Hebrejczykowie prze-

prawili si za Jordan, do ziemi Gad i

Galaad; ale Saul jeszcze pozosta by
w Galgal, a wszystek lud potrwoony
szed za nim.

8. I czeka * przez siedm dni wedug
czasu zamierzonego od Samuela, a gdy
nie przyszed Samuel do Galgal, rozbie-

a si lud od niego. *isara.io,8.

IV. 9. Tedy rzek Saul : Przyniecie
do mnie ofiar caopalenia, i ofiary spo-

kojne ; tame ofiarowa caopalenie.

10. A gdy dokoczy ofiary caopa-
lenia, oto Samuel przyszed, i wyszed
Saul przeciwko niemu, eby go przywita.

11. I rzek Samuel: Cóe uczyni?
Odpowiedzia Saul : Iem widzia, e si
rozchodzi lud odemnie, a ty nie przy-

szed na czas naznaczony , Filistynowie

si te zebrali do Machmas,
12. Tedym rzek : Oto przypadn Fi-

listynowie na mi w Galgal, ajam jeszcze

nie ubaga twarzy Paskiej , i tak po-

wayem si, i ofiarowaem caopalenie.

Y. 13. I rzek Samuel do Saula : Gu-
pie uczyni, nie zachowae przykaza-

nia Pana Boga twego, które rozkaza;

albowiem terazby by utwierdzi Pan
królestwo twoje nad Izraelem a na wieki.

14. Ale teraz królestwo twoje * nie

ostoi si; Pan sobie znalaz ma we-

dug f serca swego, któremu rozkaza

Pan, aby by wodzem nad ludem jego,

gdye nie zachowa, coc przykaza: Pan.
*1 Sam. 12, 14. -{-Ps. 89,21. Dzie. 13,22.

15. Wstawszy tedy Samuel, poszed

z Galgal do Gabaa w Benjamin, i poli-

czy Saul lud, którego si znalazo przy

nim okoo szeciu set * mów. *isam.i4,2.

16. Pj-zeto Saul, i Jonatan, syn jego,

i lud, który si znalaz przy nim, zostali

w Gabaa w Benjamin, a Filistynowie le-

eli obozem w Machmas.
17. I wyszy dla zdobyczy z obozu Fi-
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listyskiego trzy hufce: hufiec jeden

obróci si drog ku Ofra do ziemi Saul

;

18. A drugi hufiec obróci si drog
ku Betoron; trzeci za hufiec uda si
drog ku granicy przylegej dolinie So-

boim ku puszczy.

19. Ale kowal nie znajdowa si we
wszystkiej ziemi Izraelskiej ; bo byli za-

bieeli temu Filistynowie, eby snaó

Hebrejczycy nie robili mieczów ani

oszczepów.

20. Przeto chadza wszystek Izrael

do Filistynów, ostrzy sobie kady le-

miesz swój, i motyk swoje, i siekier

swoje, i rydel swój.

21. Bo stpiay byy ostrza lemie-

szów, i motyk, i wide, i siekier a do

ocienia, które byo ostrzy potrzeba.

22. I byo pod czas wojny, e si nie

znajdowa miecz, ani oszczep w rku
wszystkiego ludu, który by z Saulem,

i z Jonatanem; tylko si znajdowa u
Saula i Jonatana, syna jego.

23. A stra Filistyska wysza na
drog ku Machmas.

KODZIA XIY.
I. Jonatan sam z shig swoim szedszy ku Filistynom

1—13. II. zasadzk icli porazi 14. III. skd si dnidzy
polkli 15—19. IV. Saul obaczywszy to , "wszystek lud
zebrawszy, w pogo za nimi idzie 20—23. V. lud przy-
sig obowizuje 24—26. YI. Jonatana, który z niewia-
domoci wykroczy 27—43. VII. zabi clice 44. "\TII. ale

8i^ lud o ujmuje 45. 46. IX. Wojny Saulowe 47. 48.

X. i potomstwo jego 49—52.

1 stao si dnia niektórego, e rzek Jo-

natan, syn Saula, do sugi, który nosi
bro jego : Pójd, przejdziemy do stray
Filistyskiej, która jest na onej stronie;

a ojcu swemu o tem nie oznajmi.
2. Ale Saul zosta by przy pagórku

pod jaboni granatow, która bya
w Migron, i lud, który by z nim. okoo
szeciu * set mów. *isara.i3,i5.

3. A Achijas, syn Achitoba, brata
Ichaboda, syna Fineesowego, syna Heli,

kapana Paskiego w Sylo , nosi efod :

a lud nie wiedzia, i odszed Jonatan.
4. Ale midzy przechodami, kdy szu-

ka Jonatan przejcia ku stray Filisty-
skiej, bya skaa ostra po jednej stronie,

take skaa ostra po drugiej stronie
;
je-

dnej imi Boses a drugiej Sene.

1~

5. Skaa jedna bya na pónocy prze-

ciwko Machmas, a druga na poudnie
przeciwko Gabaa.

6. I rzek Jonatan do wyrostka, który
jiosi bro jego: Pójdmy, a przejdziemy

do stray , tych nieoljrzezaców , sn
uczyni Pan przez nas wyl)awienie ; bo
nie trudno * Panu wybawi w wielu albo

w trosze.

"

-2Kron.U.ll.

7. 1 rzek mu suga, noszcy bro jego:

Czy, co si podoba sercu twemu ; id,

gdzie chcesz, oto ja bd z tob wedug
woli twojej.

8. Tedy rzek Jonatan: Oto my idzie-

my do tych mów, a ukaemy si im.

9. Jeli nam tak rzek: Czekajcie, a
przyjdziemy do was, stójmy na miej-

scu swem, a nie chodmy do nich;

10. Ale jeli tak rzek : Pójdcie do

nas, pójdmy ; bo je da Pan w rk
nasze, a to bdziemy mieli za znak.

11. Ukazali si tedy obaj stray Fili-

styskiej. I rzekli Filistynowie : Ono
Hebrejczycy wychodz z jaskini, w któ-

rej si byli pokryli.

12. I mówili mowie, co na stray
byli, do Jonatana, i do wyrostka, co za

nim bro nosi, i rzekji: Pójdcie ku
nam, a oznajmiemy wam co. I rzek
Jonatan do sugi swego: Pójd za mn;
bo je Pan poda w rce Izraelczykom.

13. Laz tedy Jonatan na rkach
swych, i na nogach swych, a wyrostek

jego za nim; i padali przed Jonatanem,
i przed wyrostkiem jego, który te za-

bija, idc za nim.

II. 14. A ta bya poraka pierwsza,

w której pobi Jonatan'! wyrostek jego,

co bro za nim nosi , okoo dwudziestu

mów, jakoby na pó staja roli.

III. 15. I przyszed strach na obóz na
polu, i na wszystek lud ; stra te, i ci,

którzy hjli wyjechali na zdobycz, lkaU
si, a si ziemia trzsa; bo bya
w strachu Boym.

16. I obaczya stra Saulowa w Ga-
baa Benjaminowym, e si ono mnóstwo
rozsypowao, i pierzchao-, i e si go

urywao.
17. Tedy rzek Saul do ludu, który

przy nim by: Wywiedzcie si zaraz

a obaczcie, kio odszed z naszych ; a gdy
si wywiadowali, oto, nie byo Jonatana,

i wyrostka, co za nim bro nosi.

18. I rzek Saul do Achijasa: Przy-

staw skrzyni Bo ; (bo bya ski'zynia

Boa dnia onego z syny Izraelskimi.)

19. I stao si
,
gdy jeszcze Saul mó-

wi do kapana, e zamieszanie, które

byo w obozie Filistyskim, wzmagao
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si i roziniiaalo; przoto rzt^kt Saul do

kapana: Zawcignij roki twojej.

IV. 20. A tak zóhrawszy 'sio Sani,

i wszystvk lud, który l»yl z uiin, przyszli,

gdzie bya bitwa, a oto, kadego miecz
by o]>rócony na towarzysza jego, i bya
poraka bardzo wielka.

21. A Heltrejczycy , którzy przedtem
przestawali z Filistynami, którzy z nimi
eigm^li w obozie tam i sam, ci si(> te
obróciwszy stanli przy Izraelu, który

by z Saulem i z Jonatanem.
22. Nadto "wszyscy mowie Izrael-

scy, którzy si byli "^ pokryli na górze

Efraim, gdy usyszeli, i uciekaj Fili-

stynowie, szli za nimi w pogo w onej

bitwie. MSam.i3,(;.

23. I wybawi Pan dnia onego Izraela,

a bitwa ona zasza a do Betawen.
V. 24. A mowie Izraelscy strudzeni

byli onego dnia. I poprzysig Saul lud,

mówic: Przeklty m,, któryby jad
chleb przed wieczorem , a si pomszcz
nad nieprzyjacioy mymi. I nie skoszto-

wa wszystek lud chleba.

25. Tedy wszystek lud onej ziemi

przyszed do lasu, gdzie byo wiele mio-
du na ziemi.

26. Wszedszy tedy lud do lasu, ujrza
pyncy miód ; wszake nie doniós a-
den z miodem rki swojej do nst swoich,

bo si ba lud onej przysigi.

VI. 27. Ale Jonatan nie sysza, gdy
poprzysiga lud oj-ciec jego ; i cign
koniec laski, któr mia w rce swej,

a omoczy go w plastrze miodu, i obróci
rk swoje do nst swoich, i owieciy si
oczy jego.

28. A odpowiadajc jeden z ludu,

rzek: Przysig zawiza ojciec twój

lud, mówic: Przeklty m, któryby
jad chleb dzisiaj ; stde nsta lud.

29. Tedy rzek Jonatan : Strwoy
ojciec mój lud ziemi. Patrzcie prosz,
jako s owiecone oczy moje, iem sko-

sztowa troch miodu tego
;

30. Jako daleko wicej, gdyby si
by najad dzi lud z upn nieprzyjació

swoich, których naby ; izaliby nie bya
wiksza poraka midzy Filistynami ?

31. Porazili tedy dnia onego Filistyny

od Machmas a do Ajalon , i spracowa
si lud bardzo.

32. Tedy si Ind uda na up , a na-

brawszy owiec, i woów, i cielt, rzezali

je na ziemi, a jad Ind ze krwi.

I. REGUM U.
33. I powiedziano Saulowi mówic:

Oto lud grzeszy przeciw Panu, jedzc
ze krwi; * który rzek: Zgrzeszylicie;
przytoczcie sam do mnie teraz kamie
wielki. *5Moj. 12,16.23.

34. Zatem rzek Saul: Rozejdcici si
midzy lud, a rzeczcio do nich: Przy-
wiedcie da mnie kady wou swego,
i kady owc sw, bijcie je tu, a jedzcie,

a ni(»- zgrzeszycie przeciwko Panu, jedzc
zo, krwi. I przywiedli wszystek lud, ka-

dy wou swego w rce swj w nocy,

i bito je tam.

35. I zbudowa Saul otarz Panu; to
najpierwszy otarz, który zbudowa Panu.

36. I rzek Saul : Pumy si za Fili-

stynami noc, a ))ijmy je a do witania,
a nie zostawujmy z nich i jednego. Któ-
rzy mu odpowiedzieli : Cokolwiek do-

brego jest w oczach twoich, uczy; ale

kapan rzek: Przystpmy sam do Boga.

37. Tedy si radzi Saul Boga : Mamli
si puci za Filistynami? podaszli je

w rce Izraela ? I nie odpowiedzia mu
dnia tego.

38. Przeto rzek Sani: Przystpcie
sam wszyscy celniej si z ludu, i wywiedz-
cie si, a patrzcie, przy kimby grzech

dzi by.
39. Bo jako ywy Pan, który wj^bawia

Izraela, chobyby i przy Jonatanie, synu

moim, e mierci umrze. I nie odpo-

wiedzia mu nikt ze wszystkiego ludu.

40. Nadto rzek do wszystkiego Izra-

ela: Wy bdziecie na jednej stronie, a ja

i Jonatan, syn mój, bdziemy na drugiej

stronie. I odpowiedzia lud Saulowi : Co
dobrego jest w. oczach twoich, nczy.

41. Zatem rzek Sani do Pana, Boga
Izraelskiego : Panie, poka sprawiedliw;

i nalezion jest Jonatan i Sani, a lud wy-
szed z tego.

42. Potein rzek Saul: Rzucie los

midzy mn i midzy Jonatanem, synem
moim ; i naleziony j-est Jonatan.

43. Zatem rzek Saul do Jonatana:

Powiedz mi, co uczyni? I powiedzia

mu Jonatan, i rzek: Skosztowaem tylko

kocem laski, którm mia w rce mojej,

troch miodu, i dla tego ja mam
umrze ?

VII. 44. I odpowiedzia Saul: To
a to mi 'niech Bóg uczyni, e mierci
umrzesz, Jonatanie.

VIII. 45. Ale lud rzek do Saula ; Izali

Jonatan umrze , który uczyni to wyba-
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wienie wielkie w Izraelu ? Boe uchowaj !

jako ywy Pan, nie spadnie i wos z gowy
jego na ziemi; albowiem za pomoc
Bo nczyni to dzisiaj. A tak wybawi
lud Jonatana, e nie umar.

46. Tedy si wróci Saul od Filisty-

nów, a Filistynowie odeszli na miejsce

-woje.

IX. 47. A Saul otrzymawszy kró-

lestwo nad Izraelem, walczy przeciwko

okolicznym wszystkim nieprzyjacioom

swoim, przeciw Moabitom, i przeciw sy-

nom Ammonowym, i przeciw Edomczy-
kom, i przeciw królom Sob, i przeciw

Filistynom ; a gdzie si kolwiek obróci,

mnie si sprawowa.
48. Zebrawszy te wojsko, porazi

Amalekity, i wyrwa Izraela z rki tego,

który go pustoszy.

X. 49. A mia Saul * syny, Jonatana,

i Jesujego, i Melchisua; a imiona dwóch
córek jego: imi pierworodnej Merob,
a modszej Michol; *iKion.8,33.

50. A imi ony Saulowej Achinoam,
która bya córk Achimaasow; a imi
hetmana wojska jego Abner, syn Nera,

stryja Saulowego.

51. Bo Cys by ojciec Saula, a Ner
ojciec Abnera, syn Abijela.

52. I bya wojna wielka z Filistynami

po wszystkie dni Saulowe. Przeto, gdzie-

kolwiek widzia Saul jakiego silnego i

dzielnegoma, przyjmowa go do siebie.

ROZDZIA XV.
I. Sani majc rozkazanie , aby Amalekity do szcztu

wygadzi 1—8. II. królowi ich Agagowi sfolgowa, take
z byde co lepsze zostawi 9—15. Ul. Zatem Samuel
grzecli mu pokazuje, i odrznicenie opowiada 16— 30.
IV. a rozsiekawszy króla Agaga 31— 33. V. Saula
opuszcza 34. 35.

1 rzek Samuel do Saula: Posa mi
Pan, abym ci pomaza za króla nad
ludem jego Izraelskim; przeto teraz

posuchaj gosu sów Paskich.

2. Tak mówi Pan zastpów: Wspo-
mniaem na to, co * uczyni Amalek Izra-

elowi
,
jako si na zasadzi na drodze,

gdy wychodzi z Egiptu. =^2Moj.i7,8.

3. Przeto id, i pobij * Amaleka, i

wytra jako przeklte wszystko, co ma
;

nie folguj mu , ale wybij od ma a do
niewiasty, od maego a do sscego, od
wou a do owcy, od wielbda a do
osa.

"

*lSam.l5,18.

4. A tak Saul zebrawszy lud, policzy

go w Telaim, dwa kro sto tysicy pie-

szych, a dziesi tysicy mów z Juda.

5. A gdy przycign Saul a do mia-
sta Amalek , aby zwiód ])itw nad po-

tokiem,

6. Ezek Saul do Cynejczyka : Idcie,

odstpcie, awynijdcie z porodku Ama-
lekitów, abym was nie wytraci z nimi

;

bo ty uczyni ' miosierdzie ze wszyst-

kimi syny Izraelskimi, gdy szli z Egip-

tu. A tak odstpi Cynejczyk z porod-
ku Amalekitów.'

'^

*Mat.5.7.

7. I porazi Saul Amaleka, od He-
wila, którdy chodz do Sur, które jest

przeciw E^ptowi.
8. I pojma Agaga, króla Amaleki-

tów, ywego, a wszystek lud pobi
ostrzem miecza.

II. 9. Ale przepuci Saul i lud jego

Agagowi, i co najlepszym owcom, i wo-
om, i bydu tustemu, i baranom, i

wszystkiemu, co byo najlepszego, a nie

chcieli tego wygubi; tylko cokolwiek

byo nikczemnego i podego, to wygubili.

10. Przeto stao si sowo Paskie
do Samuela, mówic:

11. al mi, * em postanowi Saula

za króla; albowiem odwróci si ode-

mnie, a sowa mego nie wypeni. I roz-

gniewa si l)ardzo Samuel, i woa do

Pana przez ca noc. *isam.i5,3.').

12. Wstawszy tedy Samuel, szed
przeciwko Saulowi rano; bo dano zna
Samuelowi, mówic: Przyszed Saul do

Karmelu, tame wystawi sobie pami-
tk zwycistwa; a obróciwszy si po-

szed, i przyszed do Galgal.

13. A gdy przyszed Samuel do Saula,

rzek mu Saul: Bogosawiony ty od

Pana, wypeniem sowo Paskie.
14. Ale Samuel rzek: A to co za

wrzask trzód w uszach moich, i co za

ryk woów, który ja sysz ?

15. I odpowiedzia Saul: Od Amale-
kitów przygnano je; albowiem lud prze-

puci co najlepszym owcom, i woom,
aby je ofiarowa Panu, Bogu twemu,
a ostatekiemy wytracili jako przeklte.

III. 16. Tedy rzek Samuel do Saula:

Dopu, a powiem ci, co mówi Pan do

mnie w nocy; a on mu rzek: Powiedz.

17. I rzek mu Samuel: Izali, gdy
by may w oczach twoich, nie stae
si gow pokole Izraelskich. * i nie

pomaza ci Pan za króla nad Izraelem?
'*' 1 Sam. 9,16. r.lO.l.
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18. I posa ci Pan w t(j drog, i

rzek: * Id, a wytra Aiualokity jako

prz('klto grzesziiiki, i walcz przeciwko

nim. ahy je do szcztu wytraci.
*1 Sam. 1.5,3.

IV). Przecze tedy nic usuclia gosu
Paskiego, ale si uda za korzyci, i

uczynie ze przed oczyma Paskiemi ?

20. Tedy odpowiedzia Saul Samue-
lowi: I owszem usuchaem gosu Pa-
skiego, a szedem drog, któr mi po-

sa Pan, i przywiodem Agaga, króla

Amalekitskiego, a Amalekity wytraciem
jako przeklte.

21. Ale lud pobra z korzyci owce i

woy co przedniejsze z przeklstwa, aby

je ofiarowa Panu. Bogu twemu, w Galgal.

22. I rzek Samuel: Izali si tak kocha

Pan Av caopalejiiach i w ofiarach ^ jako

gdy kto sucha gosu Paskiego? oto,

posuszestwo lepsze jest nieli ofiara, a

sucha lepiej jest, ni ^. ofiarowa tu-
sto baranów. *ozea.6,6. Mat.9,13. r.12,7.

23. Bo przeciwi si jest jako grzech

czarowania, a przestpi przykazanie jest

jako bawochwalstwo i o])razy
;
przeto

ie odrzuci sowo Paskie, tedy ci te
odrzuci Pan, aby nie by królem.

24. Tedy rzek Saul do Samuela : Zgrze-

szyem, em przestpi rozkazanie Pa-
skie i sowa twoje, gdyem si ba ludu,

i us^uchaem gosu ich.

25. A teraz znie prosz grzech mój,

a wró si ze mn, abym si pokoni
Pami.

26. 1 rzek Samuel do Saula : Nie wró-

c si z tob; gdye odrzuci sowo Pa-
skie, ciebie te odrzuci Pan, aby nie by
królem nad Izraelem.

27. A gdy si odwróci Samuel, eby
odszed, uchwyci skrzydo paszcza jego,

i oderwao si.

28. Tedy mu rzek Samuel: * Oderwa
Pan królestwo Izraelskie dzisiaj od ciebie,

i da je bliniemu twemu, lepszemu ni-e ty. ^lSam.28,17.

29. A zaiste Mocarz Izraelski nie ska-
mie, ani bdzie aowa: bo nie jest czo-
wiekiem, aby mia aowa.

30. A on rzek: Zgrzeszyem; wszake
uczcij mi prosz przed starszymi ludu
mego, i przed Izraelem, a wi'ó si ze-

mn, abym si pokoni Panu, Bogu
twemu.

lY. 31. Wróciwszy si tedy Samuel
szed za Saulem, i pokoni si Saul Panu.

32. I rzek Samuel : Przywiedcie do
mnie Agaga. króla Amalekitskiego:

i szed do nit^go Agag powanie, i rzek
Agag: Zaiste uszedem gorzkoci mierci.

33. Ale rzek Samuel: Jako osieroci

niewiasty miecz twój, tak osierocona b-
dzie nad inne niewiasty matka twoja.

I rozsieka w ksy Samuel Agaga przed

o1)liczem Paskiem w Galgal.

V. 34. Potem odszed Samuel do Ra-
maty, a Saul szed do domu swego, do

Gabaa Saulowego.

35. A ju potem wicej Samuel * nie

widzia Saula. a do dnia mierci swojej :

wszake aowa Samuel Saula, a Pan te
aowa, e uczyni królem Saula nad
Izraelem. *isam.i9,24.

ROZDZIA XYL
I. Dawid pomazany na królestwo 1—13. II. Saula, gdy

od ducha zego trapiony byl, muzyk uwesela 14—23.

i edy rzek Pan do Samuela: I póki ty

bdziesz aowa Saula, gdyem go Ja
odrzuci, a])y nie królowa nad Izraelem ?

Napenij róg twój oliw, a pójd, pol
ci do Isajego Betlehemczyka; bom tam
sobie upatrzy midzy syny jego króla.

2. I rzek Samuel: Jako mam i? Bo
usyszy Saul, i zabije mi. I odpowie-

dzia Pan: Wemij z sob jaowic z sta-

da, i rzeczesz : Przyszedem, abym ofia-

rowa Panu.

3. I wezwiesz Isajego na ofiar, a Ja
tobie oznajmi, co masz czyni; i po-

maesz mi tego, o którym ci powiem.

4. I uczyni Samuel, jako mu powie-

dzia Pan, a przyszed do Betlehem;

a ulkszy si starsi miasta, zabieeli mu,
i mówili : Spok:ojneli jest przyjcie twoje ?

5. I rzek: Spokojne; przyszedem,

abym ofiarowa Panu. Powicie si,

a pójdcie ze mn na ofiar. I powici
Isajego, i syny jego, a wezwai ich na

ofiar.

6. A gdy przyszli, ujrza Elijaba, i

rzek: Zaiste ten jest przed Panem po-
;

mazaniec jego.

7. Lecz rzek Pan do Samuela: Nie

patrz na urod jego ani na wysoko
wzrostu jego, gdyem go udrzuci. Albo-

wiem Ja nie patrz na to, na co patrzy

czowiek ; bo czowiek patrzy na to. co

jest przed oczyma . ale Pan "^ patrzy na

serce.
*lKron.2S,9. Ps.7,10. Jereni.11,20. r.17.10.

8. Zawoai tedy Isaj Abinadaba, i ka-

i
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za mu i przed Samuela; który rzek:

I tego nie obra Pan.

9. Potem kaza przyj Isaj Sammie,

a on rzek : I tego nie obra Pan.

10. Tedy kaza przyj Isaj siedmiu

synom swoim przed Samuela. I rzek
Samuel do Isajego: Nie obra Pan i tych.

11. Potem rzek Samuel do Isajego:

Wszyscy to ju synowie podpowiedzia:

Jeszcze zosta najmodszy, który * pasie

owce. Tedy rzek Samuel do Isajego:

Polije, a przywied go ; 1)0 nie usi-

dziemy, a on tu przjjdzie.
* 2 Sara. 7,8. Ps. 78,70. Ps.89,21.

12. A tak posa i przywiód go; a on

by lisowaty, i wdzicznych oczu, a pik-
ny na wejrzeniu. Tedy rzek Pan : Wsta,
a poma go, bo ten jest.

13. Wziwszy tedy Samuel róg z oli-

w, * pomaza go w poród braci jego.

I zosta Duch Paski nad Dawidem f od

onego dnia, i na potem. Zatem Samuel
wsta, i poszed do Kamaty.

* Ps.89,21. t Dzie.7,46. r.13,22.

II. 14. A Duch Paski odstpi od

Saula, i trwoy go duch zy od Pana.

15. I rzekli sudzy Saulowi do niego :

Oto teraz Duch Boy zy trwoy ci :

16. Niech rozkae Pan nasz, a sudzy
twoi, którzy s przed tob. poszukaj
ma, coby umia gra na harfie, e gdy
ci napadnie Duch Boy zy, zagra rk
sw, a uly si.

17. Rzek tedy Saul do sug swoich:

Upatrzcie mi prosz ma, coby dobrze

gra umia, a przywiedcie do mnie.

18. 1 odpowiedzia jeden z sug, i rzek :

Otom widzia syna Isajego Betlehem-
czyka, który umie gra, a jest czowiek
mny, i rycerski, i sprawny, i gadki,
a Pan jest z nim.

19. Posa tedy Saul posy do Isajego,

mówic : Polij do mnie Dawida , syna
twego, który jest przy stadzie.

20. Tedy wziwszy Isaj osa, chleb,

flaszk wina, wziwszy i kozioka je-

dnego z stada, posa przez Dawida, syna
swego, Saulowi.

21. A gdy przyszed Dawid do Saula,

stan przed nim; a rozmiowa si go
bardzo , i by u niego za wyrostka bro
noszcego.

22. 1 posia Saul do Isajego, mówic :

Niech stoi prosz Dawid przedemn; bo
znalaz ask w oczach moich.

23. I bywao
,
gdy przychodzi Duch

Boy na Saula, e wziwszy Dawid harf,
gra rk sw ; tedy Saul mia ulenie,

i lepiej si mia, bo odchodzi od niego

on duch zy.

EODZIA XVII.
I. Filistyskie wojsko przeciw Izraelczykom 1 — 3.

n. Golijat im bardzie urga 4—19. 111. Dawid z nim
pojedynek czynic 20—48. IV. za1)i go 49. 50. V. Fili-

stynowie uciekaj 51. VI. a Saul ich goni i bije 52. 53.
VII. Naostatek gow i oree Golijatowe do Jeruzalemo
przynosi 54—58.

ledy zebrali Filistynowie wojska swe,

aby walczyli, a zeszli si u Sochot, które

jest w Judzie, i pooyli si obozem mi-
dzy Sochotem i midzy Asekiem na gra-

nicach Domim.
2. A Saul i mowie Izraelscy zebrali

si , i pooyli si obozem w dolinie Ela,

i uszykowali wojsko przeciw Filistynom.

3. A Filistynowie stali na górze

z jednej strony, ale Izraelczycy stali na
górze z drugiej strony; a dolina bya
midzy nimi.

II. 4. I wyszedm midzy nie z obo-

zu Filistyskiego imieniem Golijat z Get,

wzwy na szeciu okci i na pidzi.

5. A przybica miedziana bya na go-
wie jego , a w karacen uszczast ubie-

ra si, a waga karaceny pi tysicy
syklów miedzi waya.

6. Nadto nakolanki miedziane mia
na nogach swoich, i tarcz miedzian
midzy ramionami swemi.

7. A oszczepisko oszczepu jego jako

nawój tkacki, a grot oszczepu jego mia
sze set syklów elaza, a nioscy tarcz

jego szed przed nim.

8. 1 stanwszy woa do hufów Izrael-

skich, i mówi im: Nacocie wycignli
z wojskiem ku potykaniu? izaem ja nie

jest Filistyczyk, a wy sudzy Saulowi?
Obierzcie midzy sob ma, a niech

mi si stawi.

9. Bdzieli si móg potka ze mn,
a zabije mi, bdziemy waszymi niewol-

nikami ; lecz jeli go ja przemog, i za-

bij go, wy l)dzieci naszymi niewolni-

kami, i suy nam bdziecie. Nadto
rzek Filistyczyk:

10. Jam dzi urga hufom Izraelskim
;

dajcie mi ma, a niech czyni ze mn
pojedynkiem.

11. A usyszawszy Saul i wszystek

Izrael te sowa Filistyczyka, ulkli si,

i strwoyli si bardzo.

12. (A Dawid * by synem ma Efra-
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U'jczvka z lictlcliein Juda. któn^i^o imi
Isaj , który mia o.m synów , a ten by
za dni Sanlowydi stary i podtiszy w le-

ci eci. * 1 Sara. 16,1.

13. I poszli trzój synowie Tsajego

starsi za SanJom na wojnie ; a imiona
trzech synów jego, którzy poszli na woj-
n, s te: Elijab pierworodny, a wtóry
po nim Al»inadab, a trzeci Samma;

* 1 Sam. 16,6.8.9.

14. Lecz Dawid by najmodszy; a tak

trzej najstarsi poszli ])yli za Sanlem.)

15. Dawid tedy odchodzi *
i wraca

si od Saula, aby pas trzody ojca swe-
go w Betlehem. ^isam.i6,i9.

U). Ale Filistyczyk Avychadza wsta-
wajc rano i wieczór, i stawa przez czter-

dzieci dni.

17. I rzek Isaj do Dawida, syna swe-
go : Wemij teraz braciom swym to efa

prama, i dziesicioro chleba tego, a bie
do obozu do braci swych.

18. A tych dziesi modych serów
doniesiesz rotmistrzowi; a braci sw
nawiedziwszy dowiesz si, jako si maj,
i zastaw ich wydwigniesz.

19. A Saul, i oni, i wszyscy mowie
Izraelscy leeli w dolinie Ela, walczc
przeciwko Filistynom.

III. 20. Wstawszy tedy Dawid rano
na witaniu, a poruczywszy trzod stró-

owi, wzi to na si, i szed, jako mu
by rozkaza Isaj, i przyszed do obozu

;

a wojsko wyszo byo do szyku, i okrzyk
uczynio ku potykaniu.

21. A ju byli uszykowali Izraelczycy

i Filistynowie wojsko przeciwko wojsku.

22. Przeto zostawiwszy Dawid to, co

przyniós, i zoywszy to z siebie pod
rk stróa sprztu onierskiego, biea
do wojska, a przyszedszy przywita si
z braci swoj w pokoju.

23. A gdy rozmawia z nimi, otom
imieniem Golijat, * Filistyczyk z Get,

wystpowa midzy nie z wojska Fili-

styskiego, i mówi one sowa, co sy-
sza i Dawid. *lSam.l7,4.

24. A wszyscy mowie Izraelscy uj-

rzawszy onego ma, uciekali od oblicza

jego, i bali si bardzo.

25. 1 mówili mowie Izraelscy : A wi-

dzieliecie tego ma, który wyszed?
Bo wyszed, aby urga Izraelowi; ale

ktoby go zabi, ubogaci go król bogactwy
wielkiemi, i córk mu swoje da, a dom
ojca jego uczyni wolnym w Izraelu.

2G. Tedy Dawid rzek do mów, któ-

rzy z nim stali, mówic: Co dadz m-
owi, któryby zabi tego Filistyczyka,
a odj pohabienie od Izraela? Bo có
to za Filistyczyk nieobrzezany, e ur-
ga wojskom Boga yjcego ?

27. I powiedzia mn lud one sowa,
mówic: To dadz mowi, który go za-

bije.

28. A gdy usysza Elijab, brat jego
starszy, co mówi z onymi mami, za-

pali si gniewem Elijab na Dawida , i

rzek : Po co tu przyszed, a komu po-
ruczy on troch owiec na puszczy?
znamci ja pych twoje, i zo serca twe-
go, e przyszed, aby si przypatrywa
bitwie.

29. Tedy rzek Dawid : Cóem teraz

uczyni? Wszakiem tu na rozkazanie

przyszed.

30. I odwróci si od niego ku drugie-

mu, i pyta si jako i przedtem; a odpo-

wiedzia mu lud tak jako i pierwej.

31. I usyszano sowa, które mówi
Dawid, i opowiedziano je Saulowi; któ-

rego Saul wzi do siebie.

32. I mówi Dawid do Saula : Niech
niczyje serce nie upada dla tego ; suga
twój pójdzie, a bdzie si bi z tym Fi-

listynem.

33. Ale Saul rzek do Dawida: Xie
moesz tyi przeciwko temu Filistyno-

wi, aby si z nim potyka, bo jest dzie-

cin, a on jest mem walecznym od

modoci swojej.

34. I odpowiedzia Dawid Saulowi :

Pasa suga twój trzod ojca swego, a gdy
przychodzi lew, i niedwied, a porywa
barana z stada,

35. Tedym go goni, i biem go, i wy-
dzieraem z paszczki jego ; a ,g(iy si
rzuca na mi , uapiwszy go za gardo
jego, tukein go, i zabijaem go.

36. I lwa i niedwiedzia zabi suga
twój ; tedy te bdzie i ten Filistyczyk

nieobrzezany, jako jeden z tych, gdy
urga wojskom Boga yjcego.

37. Nadto rzek Dawid: Pan, któiy

mi wyrwa z mocy iwa, i z mocy nie-

dwiedzia, tene mi wyrwie z rk Fili-

styna tego. Tedy rzek Saul do Dawida:
Id, a Pan niech bdzie z tob.

38. I ul)ra Saul Dawida w szaty swe,

i woy przybic miedzian na gow
jego, a oblók go w pancerz.

39. Przypasa te Dawid miecz jego
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na szaty swoje, i kosztowa, jeliby móg
chodzi (bo przedtem tego nie dowiad-
cza). Tedy rzek Dawid do Saula: Nie

mog w tern chodzi, bom temu nie przy-

wyk. I zoy to Dawid z sieljie.

40. Ale wzi kij swój w rk swoje,

i obra- sobie pi gadkich kamieni z po-

toku, i woy je do naczynia paster-

skiego, które mia, to jest do torby,

a proc swoje niós w rkach swoich,

i przyl)liy si ku Filistynowi.

41. Szed te Filistyczyk, postpujc
i przybliajc si ku Dawidowi, i wyro-

stek, który niós tarcz, przed nim.

42. A gdy spojrza Filistyczyk i oba-

czy Dawida, lekce go sobie poway,
przeto, e by dziecin, a lisowatym i pik-
nym na wejrzeniu.

43. Rzek tedy Filistyczyk do Dawi-
da : Izalim ja pies, i ty idziesz na mi
z kijem ? I przeklina Filistyczyk Da-
wida przez bogi swoje.

44. Nadto rzek Filistyczyk do Da-
wida: Pójd do mnie, a dam ciao twoje

ptastwupowietrznemuibestyjompolnym.
45. Tedy rzek Dawid do Filistyna:

Ty idziesz do mnie z mieczem i z oszcze-

pem, i z tarcz, a ja id do ciebie w imie-

niu Pana zastpów, Boga wojsk Izrael-

skich, któremu urga.
46. Dzi ci poda Pan w rce moje,

a zabij ci, i odejm gow twoje od cie-

bie, a dam trupy wojska Filistyskiego

ptastwu powietrznemu, i bestyjom ziem-

skim; a pozna wszystka ziemia, e jest

Bóg w Izraelu
;

47. I dozna wszystko to zgromadzenie,

e nie mieczem, ani oszczepem wybawia
Pan, gdy Paska jest walka, a poda was
w rce nasze.

48. I stao si, gdy powsta Filisty-
czyk, i szed, a przyblia si przeciwko
Dawidowi, e pospieszy i Dawid, a bie-a na spotkanie przeciwko Filistynowi :

IV. 49. A cignwszy Dawid rk
sw do torby, wyj z niej kamie, i ci-

sn z procy, a ugodzi Filistyczyka
czoo jego, tak i utkn kamie w czole

jego, i pad twarz sw na ziemi.
50. A tak przemóg Dawid Filisty-

>'zyka proc i kamieniem, a uderzywszy
Filistyczyka, zabi go, cho miecza nie

mia Dawid w rku.
V. 51. A przybieawszy Dawid, stan

lad Filistyczykiem, i wzi miecz jego,

doby go z pochwy jego, i zabi go,

i uci nim gow jego. A gdy ujrzeli Fi-

listynowie, i umar mocarz ich, uciekli.

VI. 52. Powstawszy tedy mowie
Izraelscy i Judzcy, okrzyk uczynili i go-

nili Filistyny, a kdy chodz do doliny,

i a do bram Akkaronu, i padali ranni

Filistynowie po drodze Saraim a do Get
i a do Akkaronu.

53. A wróciwszy si synowie Izraelscy

z pogoni Filistynów, rozchwycili obóz ich.

VIL 54. Potem wziwszy Dawid go-
w onego Filistyczyka, przyniós j do

Jeruzalemu, a zbroj jego woy do na-

miotu swego.

55. A gdy widzia Saul Dawida, wy-
chodzcego przeciw Filistynowi, mówi
do Abnera, hetmana wojska swego:

Czyim jest synem ten modzieniec? Ab-
nerze! I odpowiedzia Abner: Jako ywa
dusza twoja, królu, eó niewiem.

56. Tedy rzek król: Pytaj, czyim jeet

synem ten modzieniec.

57. A gdy si wraca Dawid, zabiwszy

Filistyczyka, tedy go wzi Abner, i przy-

wiód go przed Saula, a Dawid mia
gow Filistynow w rkach swych.

58. I rzek do niego Saul : Czyje ty

syn, modziecze? I odpowiedzia Da-
wid: Jestem syn sugi twego Isajego

Betlehemczyka.

ROZDZIA XVIII.
I. Jonatan w Dawidzie si kocha 1—4. II. Dawid o-

nierz znamienity 5. III. Niewiasty go nad Saula prze-

nosz 6. 7. IV, Saul si tem obraziwszy 8. 9. V. Chce
go zabi 10. 11. VI. I dawszy mu na zdradzie hetraa-
stwo 12—16. VII. Córk mu obiecuje 17—30.

i stao si, gdy przesta mówi do Sau-

la, e dusza Jonatanowa spoia si z du-

sz * Dawidow, i umiowa go Jonatan,

jako dusz swoje. '^isam.ig.i.

2. I wzi go Saul dnia onego, ani mu
dopuci, eby si wraca do domu ojca

swego.

3. A tak uczyni Jonatan- z Dawidem
przymierze, bo go miowa * jak dusz
g-^YQJn *lSam.20,17. r.23,18.

4. A zdjwszy z siebie Jonatan paszcz,

który mia na sobie, da go Dawidowi, i

szaty swe, a do miecza swego, ia do u-
ku swego, i a do pasa swego rycerskiego.

II. 5. I wychadza Dawid do wszyst-

kiego, do czego go kolwiek posya
Saul, a roztropnie si sprawowa; i prze-

oy go Saul nad rycerstwem, i by
wdzicznym w oczach wszystkiego ludu,

take i w oczach sug Saulowych.
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III. 6. I stao si, gdy sitj wracali,

a Dawid sio te wraca od poraki Fili-

stynów, e wyszy niewiasty ze wszyst-

kich miast Izraelskich, f^piewajc i grajc
przeciwko Saulowi królowi z Itchnami,

z weseleni, i z gtjianii.

7. A piewajc na przemiany one nie-

wiasty, graty i mówiy; Porazi Saul

swój tysic. * ale Dawid swoich dzie-

si tysicy. Msam.21.11. r.2'j,5.

IV. 8. I rozgniewa si Saul Ijardzo,

1)0 si nie podobay w oczach jego te

sowa; i rzek: Przywaszczyli Dawidowi
dziesi tysicy, a mnie przywaszczyli

tysic: a czegó mu niedostaje, jedno

królestwa ?

9. Przeto Saul krzywo patrzy na
Dawida od onego dnia i na potem.

Y. 10. I stao si drugiego dnia, e
przypad Duch Boy zy na Saula, i pro-

rokowa w porodiai domu, a Dawid
gra rk swoj dnia onego, jako i przed-

tem; a Saul mia wóczni w rce swej.

11. I cisn Saul wóczni, mówic:
Przebij Dawida a ku cianie; ale si
uchyli Dawid przed nim po dwa kro.

Yl. 12. I ba si Saul Dawida, przeto

e Pan by z nim, a od Saula odstpi.

13. I odprawi go Saul od siebie,

a uczyni go hetmanem nad tysicem,
i wychadza a wchadza przed ludem.

14. Owa Dawid we wszystkich dro-

gach swych roztropnie si sprawowa;
1)0 Pan by z nim.

15. Co gdy widzia Saul . i tak bar-

dro roztropnie sobie poczyna, ba si go.

16. Ale wszystek Izrael i Juda mio-
wa Dawida : bo on wychadza i wcha-
dza przed nimi.

YII. 17. 1 rzek Saul do Dawida: Oto,

córk moje starsz Merob dam ci za o-
n, jedno bd mem mocnym, i odpra-

wuj wojny Paskie; bo tak Saul sobie

mówi: Niech nie bdzie rka moja na

nim. ale niech bdzie na nim rka Fili-

stynów.
^18. Tedy rzek Dawid do Saula : Któ-
em ja ? albo co za stan mój ? albo co

za dom ojca mego w Izraelu, ebym by
ziciem królewskim ?

19. I stao si, gdy przyszed czas,

którego miaa by dana Merob. córka

Saulowa. Dawidowi, e ona dana jest

Adryjelowi Meholatyckiemu za on.
20. Ale si rozmiowaa Michol , cór-

M18. 19.

ka Saulowa, Dawida; co gdy powiedziano
Saulowi, mio mu to byo.

21. 1 rz»'k Saul: Dam mu j, eby
mu bya sidl^n, a eby bya na nim rka
Filistynów. Przeto rzek Saul do Da-
wida: Po drugie bdziesz ziciem moim
dzisiaj.

22. Tedy rozkaza Saul sugom swoim:
Kzeczcie do Dawida i)otajemnie, mówic :

Oto. upodoba ci sobie król, i wszyscy
sudzy jego miuj ci, a tak teraz bd
ziciem królewskim.

23. A gdy mówili sudzy Saulowi
w uszy Dawidowe te sowa, odpowiedzia
Dawid : Czy si wam maa rzecz widzi,

liy ziciem królewskim, gdyem ja jest

mem ubogim i podym ?

24. Tedy sudzy Saulowi oznajmili

mu, mówic : Tak powiedzia Dawid.

25. I rzek Saul: Tak powiedzcie Da-
widowi: Nie dba król o wiano, tylko

chce mie sto nieobrzezek Filistyskich,

aby si staa pomsta nad nieprzyjaciómi

królewskimi ; bo Saul myli, jakoby Da-
wida poda w rce Filistynom.

26. Tedy sudzy jego powiedzieli te

sowa Dawidowi; i spodobao si to Da-
widowi, aby zosta ziciem królewskim;

a jeszcze si nie byy wypeniy dni one.

27. Wsta tedy Dawid, i poszed, on

i mowie jego, i zabi z Filistynów

dwiecie mów ; i przyniós Dawid nie-

obrzeski * ich, i oddano je spena królowi,

aby by ziciem królewskim. A tak dal

mu Saul Michol, córk sw za on.
*2Sam.3,14.

28. A widzc Saul, i baczc, e Pan
by z Dawidem, a i Michol, córka jego,

miowaa go,

29. Tem wicej Saul obawia si Da-

wida, i sta si Saul nieprzyjacielem Da-

widowi po wszystkie dni.

30. I wpaday ksita Filistyskie

do ziemi. A kiedykolwiek wpaday, roz-

tropniej sobie poczyna Dawid nad

wszystkie sugi Saulowe
;
przeto sawne

byo imi jego bardzo.

ROZDZIA XIX.
I. Saul Dawida zabi kae 1. II. Jonatan kazawszy

mu ustpi 2—5. HI. Saula ubaga 6. 7. IV. Dawid Fili-

styny porazi 8. Y. Saul go znowu zabi chcia 9. 10. VL
Ale Miciol przez okno go spucia 11—17. VH. Do Sa-

muela uszed 18. 19. Vm. Sudzy Saulowi prorokaj
20—22. IX. i sam Saul 23. 24.

JL edy mówi Saul do Jonatana, syna swe-

go, i do wszystkich sug swoich, aby a-

i
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bili Dawida; ale Jonatan S3'n Saula,

kocha si w Dawidzie bardzo.

11. 2. 1 oznajmi to Jonatan Dawidowi,

mówic: Saul, ojciec mój, myli ci za-

bi; przeto teraz strze si prosz a
do zaranku, a zataisz si, i skryjesz si.

3. A ja wynijd, i stan podle ojca

mego na polu, gdzie ty bdziesz, i bd
mówi o tobie z ojcem moim, a cokol-

wiek pobacz, to oznajmi.

4. A tak mówi Jonatan o Dawidzie

dobrze do Saula, ojca swego, i rzek

do niego : Niech nie gi'zeszy król prze-

ciwko sudze swemu Dawidowi : bo nic

nie winien, owszem sprawy jego byy
bardzo poyteczne :

5. Gdy pooy dusz * sw w rce
swej, i zabi Filistyczyka. i uczyni Pan
wyliawienie wielkie wszystkiemu Izraelo-

,
wi. Co widzia, i uradowae si. Przecz-

eby tedy mia grzeszy przeciw krwi

niewinnej, chcc zabi Dawida bez przy-

czyny?
' '

-lSam.17,49.

Iii. 6. 1 usucha Saul sów Jonatano-

wych, i przysig Saul : Jako ywy Pan.

e nie umrze.

7. A tak przyzwa Jonatan Dawida,
i opowiedzia mu Jonatan wszystkie one

sowa: i przywiód Jonatan Dawida do

Saula, i by przed nim. jako i przedtem.

rV. 8. I wszcza si znowu wojna.

a cign Dawid, i walczy przeciwko

Filistynom, i porazi je porak wielk,
i uciekli przed obliczem jego.

V. 9. Wtem Duch Paski zy '^ przy-

pad na Saula , który w domu swym sie-

dzia, majc wóczni swoje w rce swej.

a Dawid gra- rk sw. ^i sam.ie.u. r.is.io.

10. 1 myli Saul przebi Dawida wó-
czni a ku cianie : ale si uchyli przed
Saulem. i uderzya wócznia w cian.
a Dawid uciek, \ uszed onej nocy.
VL 11. Potem posa Saul posy do

domu Dawidowego, aby na strzegli.

i zabili go rano. I oznajmia to Dawidowi
Michol. ona jego. mówic : Jelie nie

ochronisz duszy twojej tej nocy. jutro
zabity bdzie*sz.

12. Przeto spuTia Michol Dawida
nknem. który uszedszy uciek, i zacho-
wany jest.

13. A wziwszy Michol obraz, poo-
ja na ou. a wezgówko z koziej skóry
pooya podgow jego. i przykrya szat.

14. Tedy posa Saul posy.' aby po-
rwali Dawida : ale rzeka : Choruje.

\

15. Znowu posa Saul posy. aby
ogldali Dawida, mówic: Przyniecie

go na ou do mnie. abym go zabi.

10. A gdy przyszli posowie, oto obraz

na ou, a wezgówko z koziej skóry pod
gowami jego.

17. I rzek Saul do Michol: Czemu
mi tak oszukaa, a wypucia nieprzy-

jaciela mego, aby uszed? Tedy rzeka
Michol Saulowi: Bo mi mówi, pu mi,
inaczej zabij ci.

VIL 18. A tak Dawid uciekszy uszed,

a przyszed do Samuela . do Ramaty. i

oznajmi mu wszystko, co mu czyni
Saul. Poszed tedy on i Samuel, a mie-

szkali w Xajot.

19. I oznajmiono Saulowi, mówic:
Oto Dawid jest w Xajot w Ramacie.

VIIL 20. Tedy posa Saul posy. aby

pojmali Dawida: którzy gdy ujrzeli gro-

mad proroków prorokujcych, i Samuela
stojcego, a przeoonego nad nimi. przy-

szed i na posy Saulowe Duch Boy. a

prorokowali i oni.

21. Co gdy oznajmiono Saulowi. po-

sa inne posy. a prorokowali i oni. Zno-

wu tedy Saul posa i trzecie posy, lecz

prorokowali i ci.

22. Potem szed i sam do Ramaty i

przyszed a do studni wielkiej . która

jest w Sokot, i pyta si a mówi: Gdzie

jest Samuel i Dawid ? i powiedziano mu :

Oto sa w Najot w Ramacie.

IX. '23. I szed tam do Xajot w Ra-
macie. a przyszed te na Duch Boy :

a tak idc dalej prorokowa, a przy-

szed do Xajot w Ramacie.

24. I zewlek te sam szaty swoje,

a prorokowa i on przed Samuelem , a

padszy lea nagim przez on cay dzie
i przez ca noc: stde weszo w przy-

powie: Aza *
i Saul midzy proro-

kami? *1 Sam. 10.11.12.

ROZDZIA XX.
I. Dawid uskara si na Saula przed Jonatanem 1—15.

n. przjTnierze z nim wieczne czyni 16—23. lU. Jonatan
przez strzay o chci Saulowej zna dawa 24—40. IV. i

z nim si aonie rozstawa 41—43.

^\le Dawid uciekszy z Xajotu. który

jest w Ramacie. przyszed, i mówi przed

Jonatanem : Cóem uczyni ? co za nie-

prawo moja? i co za grzech mój prze-

ciw ojcu twemu, e szuka duszy mojej ?

2. Który mu odpowiedzia : Boe ucho-

waj! nie umrzesz; oto nie czyni ojciec

mój nic wielkiego albo maego, a mi
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piorwój oziiajnii; aza/J>y tai mia ojciec

mój przcilcimi i tego? Nic uczyni

tego.

3. A nadto przysig Dawid, rzekszy:

Wie zaiste ojciec twój, eni znalaz askt^

w oczacli twoich, i myli : Niech o teni

niewie Jonatan, ]>y si(; sn nie frasowa
;

i owszem jako ywy Pan, ywa i dusza

twoja, e tylko krok jeden jest midzy
mn, i midzy mierci.

4. I odpowiedzia Jonatan Dawidowi :

Co mi kolwiek rzecze dusza twoja, uczy-

ui.
5. Tedy rzek Dawid do Jonatana:

Oto, nów miesica jutro, a jam zwyk
siada z królem przy stole; pu mi
tedy, e si skryj na polu a do wie-

czora trzeciego dnia.

C. A jeliby si pilnie pyta o mnie
ojciec twój, rzeczesz: Prosi mi bardzo

Dawid, aljy szed do Betlehem, * miasta

swego ; bo tam ofiar uroczyst ma spra-

wowa wszystka rodzina jego.
* uk. 2,4. Jan. 7,42.

7. Jeli tak rzecze: Dobrze, pokój

bdzie sudze twemu; ale jeli si roz-

gniewa, wiedz, i si dopenia zo jego.

8. Przeto uczy miosierdzie nad
sug twoim, gdye * w przymierze

Paskie przywiód z sob sug twego
;

a jeli we mnie jest nieprawo, ty mi
zabij ; a do ojca twego przeczby mi
mia wodzi ? .

*isarQ.i8,3. r.23,16.

9. I rzek Jonatan: Boe ci tego

uchowaj ; bo jeli si pewnie dowiem,

e si dopenia zo ojca mego, aby

przysza przeciw tobie, izalibym ci tego

nie oznajmi?
10. I rzek Dawid do Jonatana : Któ

mi oznajmi, jelie co odpowie ojciec

twój przykrego?

11. Odpowiedzia Jonatan Dawidowi:

Pójd, a wynijdmy na pole. I wyszli

obaj na pole.

12. Tedy rzek Jonatan do Dawida :

Pan, Bóg izraelski, (skoro si wywiem
o woli ojca mego o tym czasie jutro,

albo dnia trzeciego, a bdzie co dobrego

o Dawidzie, a jeli zarazem nie pol do

ciebie, i nie oznajmi.)

13. To niech uczyni Pan, Bóg Izra-

elski, mówi, Jonatanowi, i to niech

przyczyni. A jelie bdzie chcia oj-

ciec mój przywie ze na ci, i to ob-

jawi, i puszcz si, aby szed w po-

koju, a niech })dzie Pan z tob, jako
by z ojcem moim.

14. Tiike i ty, l»dli yw, i ty mó-
wi uczynisz ze mn miosierdzie Pa-
skie; a chobym i umar,

15. Przecie nie oddalisz miosierdzia
twego od domu mego a na wieki, ani

gdy wykorzeni Pan nieprzyjacioy Dawi-
dowe wszystkie z ziemi.

II. IG. I uczyni Jonatan przymierze

z domem Dawidowym, mówic: Niech
tego szuka Pan z rki nieprzyjació Da-
widowych.

17. Nadto jeszcze Jonatan przysig
Dawidowi przez mio, któr go mio-
wa; bo jako miowa dusz swoje, tak

go te miowa.
18. I rzek do niego Jonatan: Jutro

nów miesica, a bd si pyta o tobie,

poniewa próne bdzie miejsce twoje. 1

19. Przeto przez trzy dni bdziesz
si ukrywa, i zstpisz prdko, a przyj-

dziesz na miejsce, gdzie si by ukry,
gdy ]jya sprawa o tobie, a bdziesz sie-

dzia u kamienia Ezel.

20. A ja wystrzel trzy strzay po bok
jego, zmierzajc sobie do celu.

21. A potem pol chopca, mówic
mu: Id, najdzij strzay. A jeli rzek
chopcu : Owo strzay za tob sam bli-

ej, przynie je, tedy przyjd; bo masz
pokój, i nie stanie si nic zego, jako

ywy Pan.

22. Ale jeli rzek chopcu: Oto

strzay przed tob tam dalej ; id, l)o ci
wypuci Pan.

23. A tego. o czememy mówili ja

i ty, tego Pan wiadkiem bdzie midzy
mn a midzy tob a na wieki.

III. 24. A tak skry si Dawid w polu.

A gdy przyszed nów miesica, siad

król do stou, aby jad.

25. A gdy usiad król na stolicy swo-

jej wedug zwyczaju , na stolicy przy

cianie, powsta Jonatan; i siad Abner

podle Saula, a zostao próne miejsce

Dawidowe. *

26. Lecz nie rzek Saul nic onego

dnia, bo myla : Przydao mu si podo-

bno co, lub jest czystym * lub nieczy-

g^yj-j^
^3Moj.ll,24. r.15,4.

27. A gdy byo nazajutrz dnia wtó-

rego po nowiu miesica, byo za próne

miejsce Dawidowe. I rzek Sau do Jo-
|j

natana, syna swego: Czemu nie przy-
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szed syn Isajego, ani wczoraj, ani dzi

do stou?
28. Odpowiedzia Jonatan Saulowi :

Usilnie mi prosi Dawid, aby szed do

Betlehem ;

29. I mówi: Pu mi prosz, bo

sprawuje ofiar rodzina nasza w mie-

cie; tame mi wezwa brat mój. A
tak teraz jclim znalaz ask w oczacli

twoich, pójd prosz, i ogldam braci
moje; dla tegoó nie przyszed do stou
królewskiego.

30. I zapali si gniewem Saul na Jo-

natana, i rzek mu: Synu zoliwy, a

upornej matki, aza nie wiem. ie sobie

obra syna Isajego ku zelywoci twojej.

i ku poliabieniu i sromocie matki twojej?

31. Bo po wszystkie dni, których syn

Isajego bdziey na ziemi, nie bdziesz

umocniony, ty i królestwo twoje ; a tak

teraz polij, a przywied go do mnie, bo

jest godzien mierci.

32. Tedy odpowiedzia Jonatan Sau-

lowi, ojcu swemu, i rzek do niego:

Przecz ma umrze ? có uczyni ?

33. I cisn Saul wóczni na niego.

aby go przebi. Tedy pozna Jonatan, e
koniecznie ojciec jego umyli zabi
Dawida.

34. I wsta Jonatan od stou z wiel-

kim gniewem, i nie jad dnia wtórego

po nowiu miesica chleba ; bo si zafra-

sowa o Dawida, a i go zely ojciec

jego.

I

35. A rano wyszed Jonatan na pole

Iwedug czasu postanowionego z Dawi-
jiem. i chopie<^ may z nim.

1 36. I rzek do chopca swego : Bie,
"Zukaj prdko strza, które ja wystrzel,
jledy chopiec biea; a on wystrzeli

l^trzay dalej przede.
37. A gdy przyszed chopiec a na

uiejsce strzay, któr by wystrzeli Jo-
Kitan. zawoa Jonatan za chopcem.
rzek: Aza strzaa nie jest za tob tam
alej ?

38. I woa Jonatan za chopcem:
piesz si co najrychlej, nie stój. Tedy
t'>rawszy chopiec Jonatana strzay,
rzyszed do pana swego.
39. (Ale chopiec nic nie wiedzia,

-iko Jonatan i Dawid wiedzieli, co sie

ziao.)

40. I da Jonatan or swój chopcu.
ry z nim by, i rzek mu : Id, odnie

' miasta.

IV. 41. A gdy odszed chopiec, Da-
wid wsta od strony poudniowej , i

upadszy twarz swoj na ziemi, uko-
ni si po trzy kro . i pocaowawszy
jeden drugiego, pakali pospou; ale Da-
wid obficiej.

42. I rzek Jonatan do Dawida : Id
w pokoju ; a to. comy sobie obaj przy-

sigli przez imi Paskie, mówic : Pan
niech bdzie '' midzy mn i midzy
tob. i midzy nasieniem mojem. i mi-
dzy nasieniem twojem wiadkiem a na
wieki, trzyma bdziemy. " i sara.20,23.

43. A tak wstawszy Dawid odszed,
a Jonatan wszed do miasta.

KODZIA XXI.
1. Dawid przyszedszy do Achimelecha 1—5. II. chle-

bów pokadnych poywa 6. 7. III. miecz Golijata
z soba_ bierze 8. 9. IT. i ucieka do króla Achisa 10. 11.

y. przed którjin czyni si szalonym 12—15.

-Lotem przyszed Dawid do Noby do

Achimelecha kapana , a zlkszy si
Achimelech wyszed przeciwko Dawi-
dowi, i rzek mu: Przecze ty sam,

a niemasz nikosro z tob ?

2. I odpowiedzia Dawid Achime-
lechowi kapanowi: Eozkaza mi król

nieco, i rzek do mnie : Xiech nikt nie

wie tego. po co ci posyam, i com ci zle-

ci, przetoem sugi zostawi na pe-

wnem miejscu.

3. A tak teraz maszli co przy rkach
twoich, aby z picioro chleba, daj do

rki mojej, albo cokolwiek znajdziesz.

4. I odpowiedzia kapan Dawidowi,

i rzek: Xiemam chleba pospolitego przy

rce mojej, tylko chleb powicony ;
jeli

si tylko wstrzymali sudzy od niewiast.
• 5. Tedy odpowiedzia Dawid kapa-
nowi, i rzek mu : Zaiste niewiasty od-

dalone byy od nas od wczorajszego i

dzi trzeciego dnia, gdym wyszed; prze-

to byy naczynia sug wite. Ale jeli

ta droga zmazana jest, wszake i ta dzi-

siaj powicona bdzie w naczyniach.

II. 6. A tak da mu kapan chleby

powicone; * albowiem nie byo tam
chleba, tylko chleby pokadne. które byy
odjte od oblicznoci Paskiej, aby po-

oono chleby ciepe onego dnia, którego

one odjte byy. ^^^ti^.s. Maik.2,25. uk.6.3.

7. A by tam m z sug Saulowych

onego dnia, zabawiony przed Panem,
którego imi Doeg. * Edomczyk, naj-

moniejszy z pasterzy, które mia Saul.
* 1 Sam. 22,22.
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III. 8. T rzek Dawid do Aohiinclc-

clia: A uiemasze tu przy n^'ce sw(5j

wóczni, albo miecza? Ijoin ani miecza
mego, ani adn(!'j hroiii mojej n'u) wzi
w rk moje, gdy sowo królewskie

przynaglao.

U. Tedy rzek kapan: * Miecz Go-
lijata Filistyczyka, którego zabi w do-

linie Ela, oto jest uwiniony w sukno za

efodem;jeli ten chcesz sobie wzi, we-
mij ; bo tu inszego niemasz oprócz tego.

I rzek Dawid : Niemasz podobnego te-

mu, daj mi go. *lSam.l7,50.ól.

IV. 10. A tak wsta Dawid, i uciek
dnia onego przed Saulem, i przyszed do

Acliisa, króla Getskiego.

11. Tedy rzekli sudzy Achisowi do

niego: Izali nie ten jest Dawid, król

ziemi ? Izali nie temu piewano w huf-

cach, mówic : Porazi Saul swój tysic,

a * Dawid swoich dziesi tysicy ?
*1 Sam. 18,7. i-.29,,5.

V. 12. I zoy Dawid' sowa te do

serca swego, a ba si bardzo Achisa,

króla Getskiego.

13. Przeto zmieni obyczaje swoje

przed oczyma ich, a czyni si szalonym
w rkach ich, i kreli na drzwiach bramy,
i puszcza liny na brod swoje.

14. Tedy rzek Achis do sug swoich :

Otocie widzieli czo-wieka szalonego,

czemuecie go przywiedli do mnie ?

15. Nie dostawa mi szalonych, ecie
przywiedli tego, aby szala przedemn ?

tene ma wnij do domu mego?

EODZIA XXII.
I. Dawid uchodzi przed Saulem 1—8. II. Achimelech,

i mu by yczliwy, przez Doega oskarony 9— 15.

m. I z innymi taplany przez tego zabity jest 16—23.

JLotem wyszed Dawid stamtd, i uszed
do jaskini Adullam. Co gdy usyszeli

bracia jego i wszystek dom ojca jego,

przyszli tam do niego.

2. I zebrali si do niego wszyscy,

którzy byli * utrapieni, i wszyscy, którzy

byli duni, i wszyscy, którzykolwiek byli

w gorzkoci serca, i by nad nimi ksi-
ciem, a byo ich z nim okoo czterech

set mów. *sdz.n,3.

3. 1 poszed Dawid stamtd do Masfa
Moabskiego, i rzek do króla Moabskie-

go : Niech si przeprowadzi prosz ojciec

mój, i matka moja, aby mieszkali z wa-
mi, a si dowiem, co uczyni Bóg ze mn.

4. A tak przywiód je przed króla

Moabskiego; i mieszkali z nim po wszyst-

1

ki(^ dni, których by Dawid na onym
zaiiiku.

5. Rzek potm Gad prorok do Da-
wi(hi : Ni(^ mitiszkaj wicj na tym zam-
ku ; id, a wró si do ziemi Judskij.
Tedy poszed Dawid, a przyszed * do

lasu Haret. 'i'«''3.i

(). A usyszawszy Saul, e si poja-

wi Dawid, i mowie, którzy byli z nim,

(Ijo Saul iniiiszka w Gabaa pod gajem
w Ramacie, majc wóczni swoje w r-
kach swych, a wszyscy sudzy jego stali

przed nim.)

7. Rzek tedy Saul do sug swych,
którzy stali przed nim : Suchajcie pro-

sz synowie Jemini : Iza wam wszystkim
da syn Isajego role i winnice, a wszyst-

kich was poczyni pókownikami i rot-

mistrzami,

8. ecie si sprzysigli wy wszyscy
przeciwko mnie, a niemasz ktoby mi
objawi ? gdy si zbuntowa i syn mój
z synem Isajego, a niemasz ktoby si
mnie uali midzy wami, a oznajmi
mi, i podburzy syn mój sug mego
przeciwko mnie, aby czyha na mi, jako

si to dzi okazuje.

II. 9. Tedy odpowiedzia Doeg Edom-
czyk, *

. który te sta z sugami Sau-

lowymi, i rzek: Widziaem vSyna Isajego,

gdy przyszed do Noby, do Achimele-
cha, syna Achitobowego. *isam.2i,7.Ps.52,2.

10. Który si o radzi Pana, i da
mu ywnoci, da mu te i miecz Go-
lijata Filistyczyka.

11. A tak posa król, aby przyzwa-

no Achimelecha, syna Achitobowego,

kapana, i wszystkiego domu ojca jego

kapanów, którzy byli w Nobe. I przy-

szli oni wszyscy do króla.

12. Tedy rzek Saul: Suchaj teraz

synu Achitoba; a on rzek: Owom ja,

panie mój.
'

13. I rzek do niego Saul: Czemu-
cie si sprzysigli- przeciwko mnie, ty

i syn Isajego, gdy mu da chleb i uiiecz,

a radzie si o Boga, aby powsta
przeciwko mnie, czyhajc na mi, jako

si to dzi okazuje?

14. I odpowiedzia Achimelech kró-

lowi, a rzek: I któ jest tak wierny

midzy wszystkimi sugami twoimi, jako

Dawid, litóry jest i ziciem królewskim

i idzie za rozkazaniem twojem, a jest

zacnym w domu twoim ?

15. Aza dzi poczem si o ra-
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dzi Boga? Uchowaj mi Boe! Niech

nie wkada król na sug twego nic ta-

kiego, ani na wszy^^tek dom ojca mego;

bo nie wiedzia suga twój o tern wszyst-

kiem najmniejszej rzeczy.

III. 16. 1 rzek król: mierci umrzesz

Achimelechu. ty i wszystek dom ojca

twego.

17. Przytem rzek król sugom, którzy

stali przed nim: Obrócie si. a pobij-

cie kapany Paskie : bo te rka ich jest

z Dawidem, gdy wiedzc, e on ucieka,

nie oznajmili mi. Ale sudzy królewscy

nie chcieli podnie rki swej. ani si
rzuci na kapany Paskie.

18. Przeto rzek król do Doega:

Obró si ty, a rzu si na kapany.
A tak obróciwszy si Doeg Edomczyk.
rzuci si na kapany. i zabi onego
dnia omdziesit i pi mów, którzy

nosili efod lniane.

19. Nobe te miasto kapaskie wy-
siek ostrzem miecza, od ma a do nie-

wiasty, od maego a do sscego, i woy.
i osy. i owce wysiek ostrzem miecza.

20. Uszed tylko syn jeden Achime-
lecha. syna Achitobowego: a imi jego

Abijatar; i uciek do Dawida.

21. Tedy oznajmi Abijatar Dawido-
wi, e pobi Saul kapany Paskie.

22. 1 rzek Dawid do Abijatara: TMe-
dziaem onego dnia, gdy tam by Doeg
Edomczyk. " e pewnie oznajmi mia
Saulowi: Jam jest przyczyn mierci
wszystkich dusz domu ojca twego.

'^l Sam. 24,7.

23. Zostae przy mnie, nie bój si;
bo ktoby szuka duszy mojej, bdzie
szuka duszy twojej: ale ty bdziesz
ocu*oniony przy mnie.

ROZDZIA XXni.
I. Dawid poraziwszy Filistyny. Ceil opanowa 1—8.

n. Lecz przc-strzeony od Boga.' stamiad uszed do Zvf
9—15. m. Tam go Jonatan pocieszy 16—18. IV'. Zv-
janie go wydali 19—25. V. Saul go obtoczy 26. YI. a Bog
go wybawi 27. 28.

iedy powiedziano Dawidowi, mówic:
Oto, Filistynowie dobywaj Ceili, *

i

plundruj gumna. *Joz.i5,44.

2. I radzi si Dawid Pana. mówic:
Mamli i. a uderzy na te Filistyny?
I odpowiedzia Pan Dawidowi : Id,"^ a
porazisz Filistyny. i wybawisz Ceil.

3. Tedy rzekli mowie Dawidowi do
niego: Oto mv tu w Judzkiej ziemi boi-

\

my si, jako daleko wicej, jeli pój-

dziemy do Ceih przeciw wojskom Fili-

styskim.
4. I pyta si jeszcze powtóre Dawid

Pana. A odpowiedzia mu Pan, mówic :

Wstawszy id do Ceili; bo ja dam Fili-

styny w rce twoje.

5. Poszed tedy Dawid i mowie jego

do Ceili, i walczy z Filistynami, i zabra
byda ich. i porazi ich porak wielk,

i wybawi Dawid obywatele Ceili.

6. I stao si. gdy ucieka Abijatar,

syn Achimelecha, do Dawida do Ceili,

e si dosta efod w rk jego.

7. Potem powiedziano Saulowi, i
Dawid przyszed do Ceili. Tedy rzek
Saul: Da go Bóg w rce moje; bo si
zawar, wszedszy do miasta, w którem

s bramy i zamki.

8. A tak zebra Saul wszystek lud,

aby szed na wojn do Ceili. i obieg

Dawida, i me jego.

II. 9. Co gdy wzwiedzia Dawid, i
Saul potajemnie jjrzeciw niemu myla
wszystko ze. tedy rzek do Abijatara ka-

pana: Wó na si efod.

10. I rzek Dawid: Panie. Boe Izra-

elski, za pewne sysza suga twój, e
Saul chce przyj do Ceili. aby miasto

zburzy dla mnie:

11. Wydadzli mi starsi Ceili w rce
jego? przyjdzieli te Saul, jako sysza
suga twój ? Panie. Boe Izraelski, oznaj-

mij prosz sudze twemu. I odpowie-

dzia Pan: Przyjdzie.

12. Nadto rzek Dawid: Wydadzli
starsi z Ceili mnie i me moje w rce
Saulowe ? I odpowiedzia Pan : Wydadz.

13. Wsta tedy Dawid i mowie jego

okoo " szeciu set mów, i wyszli z Ceili.

a uchodziH kdy mogli. A gdy oznaj-

miono Saulowi. e uszed Dawid z Ceili.

tedy zaniecha wycignienia. "isam.22,2.

14. I mieszka Dawid , na puszczy

w miejscach obronnych, a zosta na

górze w puszczy Zyf. I szuka go Saul

po wszystkie dni; lecz nie poda go Bóg
w rce jego.

15. A widzc Dawid, e wyszed Saul,

aby szuka dusz jego. zosta Dawid na

puszczy Zyf w lesie.

III. 16. Tedy wsta Jonatan, syn Sau-

la. i szed do Dawida do lasu. i posili

rk jego w Bogu.

17. Mówic do niego: Nie bój si. bo

ci nie znajdzie rka Saula. ojca mego;
19
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a ty IxMlziosz królowa nad Izraelom,

ja za IkmIo wtóryiu po toliic : wszak i Saul,

ojciec * mój, wie o tóni.
• 1 Said. '-(», .•((!. ;;i. r. l'l.til.2ii.

18. I uczynili obaj z sob przymierze

przed Panem; i zosia Dawid w lesie,

ale Jonatan wróci si do domu swego.

IV. li). Tedy przyszli Zylejczycy do

Saula do Gabaa. powiadajc: Aza Da-
wid nie kryj(^ si u nas po miejscach
obronnycli w lesie na pagórku Hachila,

który jest po prawej stronie Jesymona?
20. Przeto teraz wedug wszystkiej

doci duszy twojój, królu, zjed co naj-

rychlej, a my si postaramy, e go wy-
damy w rce królewskie.

21. Tedy rzek Saul: Bogosawieni-
cie wy od Pana, ecie si mnie ualili.

22. Idcie prosz, a starajcie si tem
pilniej ; wywiedzcie si, a wyszpiegujcie

to miejsce jego, gdzie si obraca. Kto
go tam widzia? bo mi powiadano, e
sobie bardzo chytrze postpuje.

23. Wypatrzcie tedy, a obaczcie

wszystkie te miejsca skryte, w których
si ukrywa; potem wrócicie si do mnie
z czem pewnem, i pójd z wami; a b-
dzieli w ziemi, tedy go bd szuka po
wszystkich tysicach Judzkich.

24. Wstali tedy, i poszli do Zyf przed

Saulem ; ale Dawid i mowie jego byli

na puszczy Maon, w polach po prawej
stronie Jesymon.

26. Bo gdy wyszed Saul, i mowie
jego, szuka go, oznajmiono Dawidowi,
który zstpi z skay, i mieszka na
puszczy Maon. Co usyszawszy Saul, go-

ni Dawida a na puszcz Maon.
y. 26. I szed Saul po jednej stronie

góry. a Dawid i mowie jego po dru-

giej stronie góry. I spieszy si Dawid,
aby móg uj * przed Saulem; bo Saul
i lud jego obtaczali Dawida i me jego,

aby je pojmali. *Ps.ii6,i.

VL 27. Wtem pose przybiea do Sau-

la, mówic: Pospiesz si, a pójd; albo-

wiem Filistynowie wtargnli w ziemi.

28. Przeto wróci si Saul od pogoni

za Dawidem, a cign przeciw Filisty-

nom; dla tego nazwali miejsce ono Sela

Hammalekot.

EODZIA XXIV.
I. Dawid wszed do Engaddy 1. 2. II. Sani szukaja.c

go, wpad w rce jego 3—6. JH. Dawid sfolgowawszy
1QU 7. 3. IV niewinno sw pokazuje 9—16. V, Zaczem
Saul jego dobro, a sw zo wyznawa 17—23.

A tak wycign stamtd Dawid, i

mieszka Jia miejscach obronnych En-
gaddy.

2. I stao si, gdy si wróci Saul

z pogoni za Filistynami, powiedziano
mu. mówic: Oto, Dawid jest na puszczy

Kngaddy.
II. 3. Wziwszy tedy Saul trzy ty-

sice mów przebranych ze wszystkiego

Izraela, poszed szuka Dawida i mów
jego, po wierzchu ska kóz dzikich.

4. I przyszed ku oborom owczym,
które byy podle drogi, kdy bya jaski-

nia; do którój wszed Saul na potrzeb
przyrodzon, a Dawid i mowie jego

siedzieli po stronach jaskini.

5. I rzekli mowie Dawidowi do

niego: Oto dzie, o którym ci powiedzia
Pan : Oto Ja dawam nieprzyjaciela twego
w rce twoje, a uczynisz mu, jako si
bdzie podobao w oczach twoich. Wsta
tedy Dawid, i urn po cichu kraj pa-
szcza Saulowego.

6. I stao si, e uderzyo Dawida
serce jego, przeto e urn kraj pa-
szcza Saulowego.

III. 7. 1 rzek do mów swoich : Ucho-
waj mi tego Panie, ebym to uczyni
mia panu memu, * pomazacowi Pa-
skiemu, ebym mia cign na rk
moje, poniewa jest pomazacem Pa-
skim *1 Sam. 10,1. r. 26,11. lKion.16,22. Ps. 105, 2.5.

8. 1 przeomi Dawid me swe sowy,
a nie dopuci im powsta przeciw Sau-

lowi; zatem Saul wstawszy z jaskini,

poszed w drog.
lY. 9. Potem te Dawid wsta, i wy-

szed z jaskini, a zawoa za Saulem,

mówic: Królu. Panie mój! Tedy si
obejrza Sani nazad, a Dawid schyliwszy

si twarz ku ziemi, pokoni si.

10. I rzek Dawid do Saula: Czemu
suchasz powieci ludzi mówicych: Oto

Dawid szuka twego zego?
11. Oto, dnia tego widz oczy twoje,

e ci by poda Pan dzi w rce moje

w jaskini, i mówiono mi, abym ci zabi;

alem ci sfolgowa, i rzekem: Nie cign
rki mojej na pana mego; bo jest po-

mazacem Paskim.
12. Oto, ojcze mój, obacz a ogldaj

kraj paszcza twego w rce mojej, e
gdym urzyna kraj paszcza twego, nie

zabiem *ci. Poznaj a obacz, e niemasz

w rce mojej zoci i nieprawoci, anim

zgrzeszy przeciwko tobie : a ty godzisz

na dusz moje, aby mi j odj.
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13. Niech rozsdzi Pan midzy mn
i midzy tob. a niech si zemci Pan
krzywdy mojej nad tob; lecz rka
moja nie ])dzie na tobie.

14. Jako mówi przypowie staro-

dawna: Od niezbonych wynijdzie niezbo-

no; przeto rka moja nie bdzie na

tobie.

15. Za kime wdy wyszed król Izra-

elski? kogó gonisz? * psa zdechego?
pch jedne? nsam.iG,2o.

16. Nieche bdzie Pan sdzi, a niech

rozsdzi midzy mn i midzy tob.
a niech obaczy i rozejmie prz moje.

a niech mi wyswobodzi z rki twojej.

y. 17. A gdy przesta Dawid mówi
sów tych do Sanla. rzek Saul: A twóje
to * gos, synu mój Dawidzie ? I podniós-

szy Saul gos swój. paka. =^isara.2G,i7.

18. I rzek do Dawida: Sprawiedliw-

szy ty nili ja: bo ty mnie odda do-

brem, a jam tobie odda zem.
19. Ty zaiste okaza dzisiaj, e mi

uczyni dobre: bo cho mi poda Pan
w rk twoje, przeci mi nie zabi.

20. Iza znalazszy kto nieprzyjaciela

swego, wypuci go na drog dobr? nie-

chaje Pan dobrem odda za to. co mi
dzi uczyni.

21. A teraz oto wiem. e zapewne b-
dziesz królowa, a ostoi si w rce twojej

królestwo Izraelskie.

22. Przeto prosz, przysi mi przez

Pana, e nie wygubisz nasienia mego po

mnie, i nie wytracisz imienia mego z do-

mu ojca mego.
23. A tak przysig Dawid Saulowi.

I odszed Saul do domu swego, a Dawid
i mowie jego poszli * na miejsca

obronne. *isam.23,i4.

ROZDZIA XXV.
I. Samael umar 1—3. II. Dawidowi Nabal stacyi da

nie chcia 4—12. III. czego gdy si mci cice 13—22.
IV. na prob Abigaili 23—31. V. odpuszcza mu 32—37.
YI. a po mierci jego Abigail pojmuje 38—44.

W tern umar * Samuel. A zebrawszy
ei wszyscy Izraelczycy, pakali go,

i pogrzebu go w domu jego w Ramacie.
Tedy wstawszy Dawid, poszed na pusz-
cz Faran.

"

*isam.28.3.

2. A by niektórym w Maon, który
raia majtno na Karmelu ; a on m
^\v mony bardzo, majc owiec trzy ty-

lce. a tysic kóz; i trafio si, e strzyg
owce swoje na Karmelu.

3. A byo imi ma onego Nabal,

a imi ony jego Aljigail. która niewiasta

bya mdra, i pikna; ale m jej by
nieuyty i zych postpków, a by na-

rodu Kalebowego.
II. 4. A usyszawszy Dawid na pusz-

czy, i Nabal strzyg owce swoje,

5. Posa dziesiciu sug. i rzek im:
Idcie do Karmelu, a przyszedszy do
Nabala. pozdrówcie go imieniem mojem
spokojnie.

6. A mówcie tak: yj. a niech bdzie
tobie pokój, i domowi twemu pokój,

i wszystkiemu, co masz, pokój !

7. A teraz syszaem, e masz te, coc
owce strzyg: a pasterze twoi bywali
z nami, niebylimy im przykrymi, i nic

im nie zgino po wszystkie dni, których
byli w Karmelu :

8. Spytaj sug twoich, a powiedz.
Przeto niech znajd sudzy ask w o-

czach twoich, gdyemy w dobry dzie
przyszli; daj prosz cokolwiek znajdzie

rka twoja, sugom twoim, i synowi
twemu Dawidowi.

9. A tak przyszli sudzy Dawidowi,
i mówili do Nabala wszystkie one sowa
imieniem Dawidowem. i przestali.

10. A odpowiadajc Nabal sugom
Dawidowym, rzek: Có jest Dawid?
a co zacz syn Isajego? dzi si namno-
yo sug, którzy uciekaj od panów
swoich.

11. I wezm ja chleb mój. i wod
moje. i miso byda mego. którem pobi
dla tych, którzy strzyg owce moje. a dam
mom, których nie znam. skd s?

12. A obróciwszy si sudzy Dawido-
wi w drog swoje, wrócili si. i przyszli

a powiedzieli mu wszystkie te sowa.
III. 13. Tedy rzek Dawid mom

swym: Przypaszcie kady miecz swój.

I przypasali kady miecz swój
;
przypa-

sa te i Dawid * miecz swój. i szo za

Dawidem okoo czterech set mów,
a dwiecie zostao przy rzeczach.

"1 Sara. 21,8.

14. Ale Abigaili. onie Nabalowej.

oznajmi to jeden czeladnik z sug Na-
balowych. mówic : Oto przysa' Dawid
posy z puszczy, aby bogosawili Panu
naszemu, lecz je on sfukai.

15. A mxowie ci dobrzy nam byli

bardzo, i nie przykrzyli si nam: nic

nam nie zgino po wszystkie dni. pó-

kimy z nimi chodzili, bdc na polu;

16. Miasto muru byli nam, tak w no-

19*
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cy jako wc dnn\ po wszystkie dni, pó-

kiiiiy przy nich trzody })ali.

17. Przeto teraz oltacz, a rozmyl
si, co masz czyni; bo ju gotowe nie-

szczooio na pana naszego, i na wszys-

tek dom jego; h'ez on jest czowiekiem
niezbonym, e z nim trudno mówi.

18. Pospieszya si tedy Abigail, i

wzia dwiecie chleba, i dwie agwi
wina, i pi owiec oprawnych, i pi
miar prama, i sto wizanek rodzynków,

i dwiecie funtów fig, a woya to na

osy
;

19. I rzeka sugom swoim: Idcie
przedemn, a ja pojad za wami; ale m-
owi swemu Nabalowi nie oznajmia.

20. I stao si, e jadc na ole,

i zjedajc gbi góry, oto te Dawid
i mowie jego zjedali przeciwko niej,

i spotkaa si z nimi.

21. (A Dawid by rzek: Zaprawd
darniom strzeg wszystkiego, co ten

mia na puszczy, e nic nie zgino ze

wszystkiego, co ma; bo mi odda zem
za dobre.

22. To niech nczyni Bóg nieprzyja-

cioom Dawidowym, i to niech przy-

czyni, jeli co do zarania zostawi ze

wszystkiego co ma, a do najmniej-

szego szczenicia.)

IV. 23. Tedy njrzawszy Abigail Da-
wida, pospieszya si, i zsiada z osa,

i upada przed Dawidem na oblicze

swoje, i ukonia si a do ziemi;

24. A padszy do nóg jego, mówia:
Mech bdzie na mnie, panie mój, ta

nieprawo, a niech mówi prosz su-
ebnica twoja do uszu twoich, i posu-
chaj sów suebnicy twojej.

25. Niech si prosz nie obraa pan
mój na ma tego bezbonego Nabala,

gdy wedug imienia swego takim jest.

Nabal jest imi jego, i gupstwo jest

przy * nim; alemci ja suebnica twoja

nie widziaa sug pana mego, które by
posa *Przyp.ll.l2. r.12,15. r.14,3.9.16.18.

26. Przeto teraz panie mój, * jako

ywy Pan, jako ywS i dusza twoja, e ci
zawcign Pan, jaby nie szed na
rozlanie krwi, i eby si nie mcia rka
twoja; a teraz niechbd jako Nabal nie-

przyjaciele twoi, i którzy szukaj zego
panu memu. *isam.u,39.

27. Teraz tedy to bogosawiestwo,
które przyniosa suebnica twoja panu

swemu, nieci bdzie dane sugom, którzy

chodz za panem moim.
28. Przepu prosz wystpek su-

e])nicy twojj, gdy zapewne uczyni

Pan panu memu dom trway, poniewa
walki Paskie pan mój * odprawuje,

a zo nie jest znaleziona w tobie a
Jotd. *lSa,n.l7,4r,.iM8,17.

2\). A choby powsta czowiek, coby

ci przeladowa, i szuka duszy twojej,

tedy Ijdzie dusza pana mego zachowana
w wizance ywicych u Pana, lioga

twego; lecz dusz nieprzyjació twoich

Bóg jako z procy wyrzuci.

30. A gdy uczyni Pan panu memu
wszystko, co mówi doljrego o tobie,

a zleci, aby by wodzem nad Izraelem :

31. Tedy nie bdziec to ku zachwia-
niu, ani ku urazie serca pana mego, jako
gdyby rozla krew niewinn, i gdyby si
sam pomci pan mój. Gdy tedy dobrze

uczyni Pan panu memu, wspomnisz na
suebnic twoje.

V. 32. I rzek Dawid do Abigaili :

Bogosawiony Pan, Bóg Izraelski, który

ci dzi posa przeciwko mnie.

33. Bogosawiona wymowa twoja;

i bogosawiona ty, która mi zawci-
gna dzisiaj, em nie szed na rozlanie

krwi, a em si sam nie mci krzywdy
swojej.

34. A zaprawd, jako ywy Pan, Bóg
Izraelski, który mi zawcign, abym
ci nic * zego nie uczyni: bo gdyby
si bya nie pospieszya, a nie zajechaa

mi drogi, nie zostaoby byo Nabalowi a
do witania, i najmniejszego szczenicia.

*lMÓj.20,6.r.31,7.Ps.l41,4.2Tyin.4,18.

35. A tak przyj Dawid z rki jej,

co mu bya przyniosa, i rzek do niej:

Id w pokoju do domu twego : otom usu-
cha gosu twego, i prz}^em ci a-
skawie.

36. Tedy si wrócia Abigail do Na-
bala; a on mia uczt w doniu swoim,

jako uczt królewsk, a serce Nabalowe
byo wesoe w nim, a by pijany bardzo

;

i nie oznajmia mu najmniejszej rzeczy

a do poranku.

37. x\le nazajutrz, gdy wytrzewia
Nabal z wina, oznajmia mu ona jego

te rzeczy; i zmartwiao w nim serce

jego, i sta si jako kamie.
VI. 38. A gdy wyszo jakoby dziesi

dni, uderzy Pan Nabala, i umar.
39. A usyszawszy Dawid, i umar
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Nabal, rzek: Bogosawiony * Pan, który

si pomci pohabienia mego nad Na-

balem, a sug swego zatrzyma od ze-

go , a zo Nal)alow obróci Pan na

gow jego. Tedy posa Dawid wska-

znjc do Abigaili. e j sobie chce wzi
*Ps '18 11

za zon. is.o»,ii.

40. I przyszli sudzy Dawidowi do

Abigaili do Karmelu, i rzekli do niej,

mówic: Dawid posa nas do ciebie,

aby ci sobie wzi za on.
41. Która wstawszy, pokonia si

obliczem do ziemi, i rzeka: Oto, su-
ebnica twoja niech bdzie sug, aby

nmywaa nogi sug pana mego.

42. Przeto pospieszywszy si wstaa
Abigail, i wsiada na osa z picioma
panienkami swemi, które za ni chodziy

;

i tak jechaa za posami Dawidowymi,
a bya mu za on.

43. Ale i Achinoam wzi Dawid
z Jezreel, i byy mu te dwie za ony.

44. Albowiem Saul da by * Michol,

córk swoje, on Dawidowe, Faltemu,

synowi Laisowemu, który by z Gallim.
*lSam.l8,27.2Sam.3,14.

EODZIA XXVL
I. Dawida Zyfejczycy wydali 1. II. a Sani go szuka

2— 4. III. Dawid w piczce go naszed, mogc zabi,
nie chcia 5—12. IV. a era znowu niewinno swoje
okaza 13—25.

JL przyszli Zyfejczycy do Saula do

Gabaa, a mówili: Izali si * nie kryje

Dawid na pagórku Hachila, przeciw Je-

symon? *Ps.54,2.

II. 2. Euszy si tedy Saul, i cign
na puszcz Zyf, a z nim trzy tysice m-
ów przebranych z Izraela, aby szuka
Dawida na puszczy Zyf.

3. I pooy si Sau obozem na pa-

górku Hachila, które jest przeciw Je-

symon podle drogi; a Dawid mieszka
na puszczy, i dowiedzia si, e przyci-
gn Saul za nim na puszcz.

4. Bo posawszy Dawid szpiegi dowie-
dzia si, e przycign Saul zapewne.

III. 5. Przeto wsta Dawid, i przy-
szed a ku miejscu, gdzie si pooy
obozem Saul; i upatrzy Dawid miej-

^ see, gdzie spa Saul, i Abner, syn Ne-
ra, hetman * wojska jego; bo Saul
spa w obozie, a lud lea okoo niego.

*1 Sam. 14,50.

6. I odpowiedzia Dawid, a rzek do
Achimelecha Hetejczyka, i do Abi-
sajego, syna Sarwii, brata Joabowego,

\

mówic: Któ pójdzie ze mn do Sau-

la do obozu? Odpowiedzia Abisaj: Ja
z tob pójd.

7. A tak przyszed Dawid i Abisaj

do ludu w nocy, a oto, Saul lec spa
w obozie, a wócznia jego bya utkniona

w ziemi u gowy jego; Abner te z lu-

dem leeli okoo niego.

8. Tedy rzek Abisaj do Dawida:
Zamkn dzi Bóg nieprzyjaciela twego

w rce twojej, a teraz niech go przebij

prosz wóczni ku ziemi raz, a wicej
nie powtórz.

9. Ale rzek Dawid do Abisajego: Nie

zabijaj go; bo któ cignwszy rk
sw na pomazaca Paskiego, niewin-

nym bdzie?
10. Nadto rzek Dawid: Jako yje Pan,

e jeli go Pan niezabije, albo dzie je-

go nie przyjdzie, aby umar, albo na

wojn wyjechawszy, nie zginie,

11. Tedy uchowaj mi Panie, abym
mia cign rk moje na pomazaca
Paskiego; * ale wemij prosz wó-
czni, która jest u gów jego, i kuoek od

wody, a odejdmy. *isam.24,7.

12. Tedy wzi Dawid wóczni, i

kubek od wody, który by u gów Sau-

lowych, i odeszli, a nie by, ktoby wi-

dzia, ani ktoby wiedzia, ani ktoby si
ocuci, ale wszyscy spali; bo sen twardy

od Pana przypad by na nie.

IV. 13. I przyszed Dawid na drug
stron, i stan na wierzchu góry z da-

leka, a by plac wielki midzy nimi.

14. 1 zawoaDawid na lud, ina Abnera,

syna Nerowego, mówic: Nie ozwiesze

si Abnerze? I odpowiadajc Abner,

rzek: Któe ty, co woasz na króla?

15. I rzek Dawid do Abnera: Aza
ty nie m? A któ jako ty w Izraelu?

przecze tedy nie strzeg króla, pana

twego? bo przyszed jeden .z ludu, chcc
zabi króla. Pana twego.

16. Nie dobra to, co uczyni. Jako y-
wy Pan, ecie winni mierci, którzycie

nie strzegli pana waszego, pomazaca
Paskiego. A teraz, patrz, kdy jest

wócznia królewska, i kubek od wody, co

by w gowach jego?

17. Pozna tedy Saul glos Dawida,

i rzek: Twóje to gos, * synu mój Da-
widzie? Odpowiedzia Dawid: Gos to

mój, królu, panie mój. *isam.24,i7.

18. Nadto rzek: Czemu pan mój
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przeladuje sugo swego? bo cóeiii uczy-

ni? u co jest zego w rce mojej?

19. Przeto teraz niech posucha pro-

sz król, pan mój, sów sugi swego;
jeli ci l*an })oI»u(lzi przeciwko mnie,

niech powonia oliary ; ale jeli synowie
Judzcy, przeklci s przed Panem, któ-

rzy mi dzi wygnali, altym nie mieszka
w dziedzictwie Paskiem, jakoby rzekli:

Id, su bogom cudzym.
20. A teraz niech nie bdzie wylana

krew moja na ziemi przed ol)liczem

Paskiem
; bo wyszed król Izraelski szu-

ka '^ pchy jednaj, jakoby te kto goni
kuropatw po góracli. '^2Sam.24,ir).

21. Tedy rzek Sani: Zgrzeszyem.
"Wróe si, synu mój Dawidzie, bo
ju nic zego nie uczyni wicej, ponie-

wa droga l)ya dusza moja w oczach

twoicli dnia tego; otom gupio uczyni,
i zbdziem nader bardzo.

22. A odpowiadajc Dawid rzek: Oto
wócznia królewska; niech sam przyj-

dzie kto z sug, a wemie j.
23. A Pan niech odda kademu spra-

wiedliwo jego. i wiar jego. Albowiem
poda ci by Pan dzi w rce moje;
alem niechcia cign rki mojej na
pomazaca Paskiego.

24. Przeto jako dzi powaona bya
dusza twoja w oczach moich, tak niech

bdzie powaona dusza moja w oczach

Paskich, a niech mi wyrwie Pan ze

wszego ucisku.

25. I rzek Saul do Dawida: Bogo-
sawiony ty, synu mój Dawidzie; tak

czynic dokaesz, a tak si zmacniajc,
mocnym bdziesz. Odszed potem Dawid
w drog sw, a Saul si wróci na miej-

sce swoje.

EODZIA XXYIL
I. Dawid TiszecU do króla Aciisa, 1—5. II. a majc

z aski królewskiej Syceleg 6. 7. lU. pewne narody wy-
cieczkami pustoszy 8—12.

ledy rzek Dawid w sercu swojem:
Zgin ja kiedykolwiek od rki Saulo-

wej. Aza mnie nie lepiej, abym co pr-
dzej uszed do ziemi Filistyskiej, aby
zwtpi o mnie Saul, i nie szuka mi
wicej po wszystkich granicach Izrael-

skich, i tak abym uszed rk jego?

2. Wstawszy tedy Dawid, poszed sam
i onych sze set mów, którzy byU
z nim, do Achisa, syna Maocha, króla Get.

3. I mieszka Dawid przy Achisie

2G. 27.28.

w (iet, sam i mowie jego, kady z cze-

ladzi swoj, Dawid i dwie ony jego,

Achinoam Jezreelitka, i Abigail, ona
przedtem Nabalowa z Karmelu.

4. A gdy powiedziano Saulowi, e
uciek Dawid do Get, przesta go wi-
cej szuka.

5. I rzek Dawid do Achisa: Jelim
prosz znalaz ask w oczach two-
ich, niech mi dadz miejsce w jednem
z miast tego kraju, abym tam mieszka';
bo czemuby mia mieszka suga twój

w miecie królewskiem z tob?
II. 6. I da mu Achis dnia onego Sy-

celeg; dla tego Syceleg Ijyo królów
Judzkich a do dnia tego.

7. A bya liczba dni, których mie-
szka Dawid w ki*ainie Filistyskiej, rok

i cztery miesice.

III. 8. I wypada Dawid i mowie
jego, a wtargiwali do Giessurytów, i do

Gierzytów, i do Amalekitów; bo ci mie-
szkali w onej ziemi zdawna; którdy
chodz przez Sur a do ziemi Egipskiej.

9. I pustoszy Dawid ziemi on,
a nie zostawia ywego * ma i niewia-

sty; a zabrawszy owce, i woy, i osy
i wielbdy, i szaty, wraca si zasi,

i przychadza do Achisa. *5Moj.2o,i3.

10. A gdy si pyta Achis: Gdziee-
cie byh dzi wpadli? odpowiada Da-
wid: Ku poudniu Judy, i ku poudniu
w Jerameel. i ku poudniu Ceni.

11. Ale Dawid nie ywi ma, ani

niewiasty, ani ich przywodzi do Get,

mówic: By sn nie skaryli na nas,

mówic: Tak uczyni Dawid. I by to

jego zwyczaj po wszystkie dni, póki

mieszka w zieini Filistyskiej.

12. Wierzy tedy Achis Dawidowi
i mówi: Prawie si ju sta obrzydym
ludowi swemu Izraelskiemu, a tak bdzie

mi sug wiecznym.

EODZIA XXVm.
I. Filistynowie cign przeciw Izraelitom 1. II. Da-

wid z nimi, 2—5. HI. Saul niemajc odpowiedzi od

Pana 6. 7. IV. czarownicy si radzi, 8—10. V. od któ-

rej Samnel wzbudzony, przysze rzeczy Saulowi przepo-

wiada 11—25.

i stao si w one dni, e zebrali Filisty-

nowie wojska swe na, wojn, aby wal-

czyli z Izraelem. Tedy Achis rzek do

Dawida.* Wiedz wiedzc, i ze mn po-

cigniesz na wojn, ty i mowie twoi.

II. 2. I odpowiedzia Dawid Achi-

sowi: Dopiero si ty dowiesz, co uczyni
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suga twój. I rzek Achis do Dawida:
Zaiste stróem gowy mojej postanowi
ci po wszystkie dni.

3. A Samuel ju by umar, i paka
go wszystek Izrael, * pogrzeljli go w Ka-
macie, miecie jego; a Saul wygna
by wieszczki f i czarowniki z ziemi.

*lSam.2r.,l.t5Moj.l8,10.11.

4. Zebrawszy si tedy Filistynowie,

przycignli, a pooyli si obozem u

Sunam; zebra te Saul wszystkiego

Izraela, a pooy si obozem w Gielboe.

5. A widzc Saul obóz Filistyski,

ba si, a ulko si serce jego bardzo.

III. 6. I radzi si Saul Pana; ale mu
nie odpowiedzia Pan ani przez sny, ani

przez urym, ani przez proroki;

7. Przeto rzek Saul do sug swoich :

Szukajcie * mi niewiasty, któraby miaa
ducha wieszczego, a pójd do niej, i

wywiem si przez ni. I rzekli sudzy
jego do niego: Oto, niewiasta w Endor,

majca ducha wieszczego. *3Moj.2o,27.

IV. 8. Tedy odmieni odzienie swoje

Saul, a oblókszy si w insze szaty, szed
sam i dwaj mowie z nim, a przyszli do

niewiasty w nocy, i rzek: Wró mi, pro-

sz, przez ducha wieszczego, a wywied
tego, kogo powiem.

9. I rzeka do niego niewiasta: Oto ty

wiesz, co uczyni Saul, i wygadzi wie-

szczki i czarowniki z ziemi; przecze ty

sido kadziesz na dusz moje, aby mi
na mier poda?

10. I przysig jej Saul przez Pana,
mówic: Jako ywy Pan, e nie prz}^'dzie

na ci karanie dla tego.

V. 11. Tedy rzeka niewiasta: Kogó
ci mam wywie? A on rzek: Wywied
mi Samuela.

12. A widzc niewiasta Samuela, za-

woaa gosem wielkim, i rzeka niewia-
sta do Saula, mówic: Przecze mi
zdradzi, gdye ty jest Saul?

13. I rzek jej król: Nie bój si; cóe
widziaa? I rzeka niewiasta do Saula:
Widziaam bogi wystpujce z ziemi.

14. Tedy rzek do niej: Co za osoba
jego? I rzeka:M stary wyszed, a ten
odziany paszczem. I pozna Saul, e to

by Samuel, i schyliwszy si twarz ku
ziemi, pokoni mu si.

15. Zatem rzek Samuel do Saula:
Przecz mi nie dasz pokoju, wzbudzajc
mi? Odpowiedzia mu Saul: Jestem
uciniony bardzo, gdy Filistynowie wal-

cz przeciwko mnie, a Bóg odstpi ode-

mnie, i nie odpowiada mi wicj, ani

przez proroki, ani przez sny; przeto
przyzwaem ci, aby mi oznajmi, co

mam czyni.

1(). I rzek Samuel: Czemu mi tedy
pytasz, gdy Pan odstpi od ciebie,

a przestawa z nieprzyjacielem twoim ?

17. I uczyni mu Pan, jako powie-
dzia przez mi, i wyrwa * Pan króle-

stwo z rk twoich, a da je bliniemu
twemu Dawidowi. *isain.i5,28.

18. Bo e ty nie by posusznym go-
sowi Paskiemu, ani wykona gniewu
zapalczywoci jego nad Amalekiem,
przetoci to uczyni Pan dzisiaj.

19. Nadto poda Pan i Izraela z tob
w rk Filistynów, a jutro ty i synowie
twoi ze mn * bdziecie; obóz te Izrael-

ski poda Pan w rce Filistynów. *i^^™-^i'^-

20. A natychmiast Saul upad jako

dugi na ziemi, bo si zlk bardzo sów
Samuelowych, i siy nie byo w nim,

przeto e nic nie jad przez cay dzie
i przez ca noc.

21. Potem wesza niewiasta do Saula,

a widzc, i si bardzo przelk, rzeka
mu: Oto, usuchaa suebnica twoja

gosu twego, i odwayam zdrowie swoje,

i usuchaam sów twoich, które mówi
do mnie.

22. Przeto teraz usuchaj prosz i ty

gosu suebnicy twojej ; a poo przed

ci sztuczk chleba, aby jad, i posili

si, aby móg i w drog.
23. Ale niechcia, i mówi: Nie bd

jad. I przymusili go sudzy jego, take
i niewiasta; i usucha gosu ich, a

wstawszy z ziemi, usiad na óku.
24. A ona niewiasta miaa karmne

ciel w domu, a pospieszywszy si, za-

bia je; potem wziwszy mki zaczynia,

i napieka z niej przaników.
25. I przyniosa przed Saula, i przed

sugi jego, którzy najadszy si, wstali,

i poszli onej nocy.

KODZIA XXIX.
I. Filistynowie niechc, eby Dawid szed z nimi na

wojn, 1—5. II. dllatego król Achis do domu go od-
sya 6—11.

ledy zebrali Filistynowie wszystkie

wojska swe do Afeku; a Izraelczycy po-

oyli si obozem nad ródem, które

byo w Jezreelu.

2. A ksita Filistyskie cigny
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stami i tysicami, a Da^vi(l i iiHjowio

jego cigiioli pozad z Achiseiu.

3. I rzoky ksiota Filistyskie: (Jó
tu czyni ci Hchrcjczycy? 1 rzek Acliis

do ksit Filistyskich: Aza nie to jest

Dawid, suga Saiila. króla Izraelskiego,

który by przy mnie przez te dni, owszem
przez te lata? I nie dowiadczyem go
w niczem od ont^go dnia, jako zbieg do

mnie, a do dnia tego?

4. I rozgnieway si na ksita Fi-

listyskie, i rzeky mu ksita Filisty-

skie: Odpraw tego ma, a niech si wró-
ci do miejsca swego, * na któreme go po-

stawi; niech nie chodzi z nami na wojn,
aby si nam nie stawi nieprzyjacielem

w bitwie. Bo jako inaczj moe przyj
do aski pana swego, jedno przez gowy
tych mów? >^iKron.i2,iy.

5. Aza nie ten jest Dawid, któremu

I.JU^]GUM2f). 30.

Porazi
swoich

*1 Sara. 18.7. r.21, 11.

piewano * hufcami, mdwic:
Saul swój tysic, ale Dawid
dziesi tysicy?

II. 6. A tak wezwa Achis Dawida, i

rzek mu: Jako ywy Pan, e ty szczery

i dobry jest w oczach moich, a podoba mi
si wyjcie twoje, i wejcie twoje ze mn
do obozu, bom nie znalaz w tobie nic

zego ode dnia, którego przyszed do
mnie, a do dnia tego; tylko w oczach
ksit niemasz aski.

7. Przeto teraz wró si, a id w po-

koju i nieczy nic, coby byo przeciwnego
w oczach ksit I'ilistynskich.

8. I rzek Dawid do Acliisa: Cóem
wdy uczyni? a co znalaz w sudze
twym ode dnia, któregom by przy tobie,

a do dnia tego, abym nie szed, i nie

walczy przeciwko nieprzyjacioom króla,

pana mego?

9. A odpowiadajc Achis, rzek Da-
widowi: Wiem, ie ty dobry w oczach

moich, jako Anio Boy; ale ksita
Filistyskie rzeky: Mech niechodzi

z nami na wojn.

10. A przeto wsta bardzo rano,

i sudzy pana twego, którzy z tob przy-

szli, a wstawszy rano, skoro pocznie

wita, odejdcie.

11. Wsta tedy Dawid, sam i mowie
jego, aby odszed tem raniej, i nawróci
si do ziemi Filistyskiej, a Filistynowie

cignli do Jezreel.

ROZDZTA. XXX.
T. AmaloVitowio spalili Sycnlopr; i. jj. II. alo Dawid wró-

ciwszy hLi p(»|,M)iii jo, .'{—17. III. i plon im odj:v, J8—20.
IV. który Uri równo mi<jdzy wszystkie podzieli 21—ai.

A. gdy si wróci Dawid i mowie jego
do Syctslegu, by dzie trzeci, jako Ama-
h'.kitowie wtargnli byli na poudnie,
i do Sycelegu, a zburzyli Syceleg, i spalili

go ogniem.

2. 1 pobrali w niewol niewiasty, któr(i

byy w nim; od najmniejszego a do
wielkiego, nie zabili nikogo, ale tylko

pojmali, i odeszli drog sw.
II. 3. A gdy przyszed Dawid i m-

owie jego do miasta, oto, spalone byo
ogniem, a ony ich, i syny ich, i córki ich

w niewol zabrano.

4. Tedy podniós Dawid, i lud, który
by z nim, gos swój, i pakali, a im
siy do paczu nie stao.

5. Obiedwie te ony Dawidowe byy
wzite w niewol: Achinoam Jezreelit-

ka, i Abigail, przedtem ona Nabalowa
z Karmelu.

6. I by utrapiony Dawid bardzo; bo
si zmawia lud ukamienowa go, gdy
gorzkoci pena bya dusza wszystkiego

ludu, kadego dla synów swych, i dla có-

rek swych ; wszake Dawid zmocni * si
w Panu, Bogu swoim. *Efez.6,io.

7. Tedy rzek Dawid do Abijatara ka-

pana, syna Achimelechowego: Wemij
prosz dla mnie efod; i wzi Abijatar

efod dla Dawida.

8. A tak si Dawid radzi Pana, mó-
wic: Mamli goni to wojsko, i dogo-

nili go? A Pan mu rzek: Go; bo za-

pewne ich dogonisz, i zapewne odbijesz

plon.

9. Szed tedy Dawid, sam i one sze
set mów, które mia z sob, a przyszli

a do potoku Besor ; a niektórzy pozostali.

10. I goni je Dawid, sam i cztery sta

mów; bo pozostao byo dwiecie m-
ów spracowanych, a nie przeszli za po-

tok Besor.

11. I znaleli ma Egipczanina na

polu, a przywiedli go do Dawida, i dali

mu * chleba, i jad; dali mu te wody,

i pi; *Przyp.25,21.

12. Dali mu take i wizank fig

i dwie gronie rodzynków. Jad tedy, i

wróci ^i duch jego we; bo nie jad
chleba, ani pi wody przez trzy dni i przez

trzy nocy.

13. I rzek do niego Dawid: Czyje
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ty? a skde? Który odpowiedzia: Je-

i

stem rodem z Egiptu, suga ma Arna-
i

lekity. i zostawi mi pan mój, em si i

rozniemóg dzi trzeci dzie.
;

,
14. Wtargnlimy byli na poudnie do

^ Cerety i do Juda. i na pouclnie do Ka-
leb. i spalilimy Syceleg ogniem.

15. 1 rzek mu Dawid : Mógehy mi i

dowie do tego wojska? Który rzek:

Przysi mi przez Boga. i mi nie zabi-

jesz, ani mi wydasz w rk pana mego:
tedy ci nawiod na to wojsko.

16. Nawiód go tedy : a oto. oni leeli

po wszystkiej onej ziemi, jedzc i pijc

I

i weselc si ze wszystkich korzyci wiel-

kich, które byli zaljrali z ziemi Filisty-

skiej, i z ziemi Judzkiej.

17. Przeto bi je Dawid od wieczo-

ra a do wieczora dnia drugiego, tak

i z nich aden nie uszed, oprócz czte-

rech set modzieców, którzy wsiadszy
na wielbdy, uciekli.

III. 18. A tak odj Dawid wszystko-

co byli pobrali Amalekitowie, i dwie

ony swoje odj te Dawid;

19. Tak i im nic nie zgino od maa
a do wiela. i a do synów, i córek, i do

korzyci, i a do wszystkiego, cokolwiek ^

im zabrali , wszystko zasi przywiód
Dawid.

20. Przytem zabra Dawid wszystkie

trzody i stada, które gnano przed by-

dem jego. i mówiono: To jest korzy
Dawidowa. I

IV. 21. I przyszed Dawid do onych
dwóch set mów, którzy byK spracowani.

e niemogli i za Dawidem, którym Ijy

kaza zosta u potoku Besor. którzy wy-
'

szli przeciw Dawidowi i przeciw ludowi.

który z nim by: a przystpiwszy Dawid
do ludu. pozdi"owi je spokojnie.

2^. A odpowiadajc wszyscy mowie
li i niepoboni. którzy chodzHi z bawi-

'

dem, '^ rzekli: Poniewa ci nie chodzili

z nami. nie damy im z upów, któremy
odjli, tylko kademu on jego, i syny
jego; te wziwszy, niech odejd. " "

\

*1 Sam.24,15. l

23. Tedy rzek Dawid : Nieuczynicie
j

k, bracia moi. z tern. co nam da Pan,
•-•iT nas strzeg, a poda wojsko, które
yo wyszo przeciwko nam. w rce nasze.

^24.
I któ was w tem u."=ucha? Bo;

aki dzia tego. który wyszed na wojn.
|
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taki dzia i tego. który zosta pi*zy to-
mokach: ' równo si podziel.

'4Moj.l3.27.J«z.22,8.

25. I stao si od onego dnia i napo-

tem. e uchwalono to prawo i ten zwy-

czaj w Izraelu, a do dnia tego.

2'<^i. A tak pi-zyszed Dawid do Syce-

lega. i posa z onego upu starszym

w Juda. przyjacioom swym. mówic:
Oto macie bloc^oslawienstwo z korzyci

nieprzyjació Paskich:

27. Tym, co byli w Betel. *
i f co

w Ramacie na poudnie, i co '* byli

w Gieter *Joz.l9.8.7lKról.4.13.''*Joz.l5*48.

28. I co byli w Aroer. "
i co byli

w Sefamot, -|- i co byli w "" Estamo:
* Joz.l3.15. flloj.ai.lO. " Joz. 15,50.

29. 1 co byli w Bacha, i co byli w mia-

stach Jerameel. "
i co byli w mia-

stach 7 Ceni. M.SaTn.27.10.tSdz.l.l6.

oU. I co byU w " Horma, i co byli

w Chorasan. i co byli w Atach. *sdz.i,i7.

31. I co byU * w Hebronie, i co byli

na wszystkich miejscach, kdy prze-

mieszkiwa Dawid, sam i mowie jego.
''lKron.6,50.

ROZDZIA XXXI.
I. Poraka Izraelitóinr. 1. n. w której Jonatan z bra-

ci swoj poleg 2. 3. m. Sani si sam przebi 4—7.

ry. Filistynowie ciaa icli na murze zawiesili. 8—10.

y. które mieszczanie Jabes zdjli i pogrzebli 11—13.

A- Filistynowie zwiedli bitw z Izrae-

lem : i uciekli '' mowie Izraelscy przed

Filistynami, a polegli zranieni na górze

Gielboe. -iKron.io.i.

n. 2. 1 goniU Filistynowie Saulaisyny

jego. i zabin Filistynowie Jonatana,

i Aliiuadaba. i Melchisuego, syny Sau-

lowe.

3. A gdy si wzmagaa bitwa prze-

ciwko Saulowi, trafili na strzelcy, m-
owie strzelajcy z uku. i zraniony jest

bardzo od strzelców.

ni. 4. 1 rzek Saul do wyrostka swego,

który nosi bro jego: Dobd miecza

twego, a przebij mi nim. by sn nie

przyszli ci nieobrzezacy. i nie przebili

mi. a nie czynili igrzyska ze mnie. Ale

niechcia wyi-ostek jego, bo si bardzo

ba. Przeto Saul porwa miecz, i upad
na.

5. A widzc wyi*ostek jego. i umar
Saul, pad i on na miecz swój. i umar
z nim.

6. Tmar tedy Saul, i trzej synowie

jego, i wyi'ostek jego, co. za nim bro
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nosi, i wszyscy inoowie jci,^) dnia onego I listynskic'j wszodzio, a))y to opowiadano
wespó.

7. Co gdy ujrzeli iiKjowic Izraelscy,

którzy za dolin, i za Jordanem mieszkali,

i uciekali mowie Izraelscy, a i umar
Saul, i synowie jego, odhieawszy miast,

pouciekali t, a przyszedszy Filistyno-

wie mieszkali w nich.

IV. 8. A nazajutrz przyszli Filistyno-

wie, aby odzierali pobite; *
i znaleli

Saula, i trzech synów jego lecych na
górze Gielboe. *iKion.io,8.

9. A uciwszy gow jego, zdarli

z niego zbroj jego, i posali po ziemi Fi-

w kociele bawanów ich, i mi<lzy ludem.

10. I pooyli zbroj jego w kociele
Astarot; ale ciao jego przybili na murze
Betsan.

V. 11. Tedy usyszawszy o Urn oby-
watele Jabes Galaad, co uczynili Filisty-

nowie Saulowi:

12. Wstali wszyscy mowie mocni,
i szli przez on ca noc, i wzili ciao
Saulowe, i ciaa * synów jego z muru
Betsan, a przyszedszy do Jabes spalili

je tam. *2Suni.2,4.

13. A wziwszy koci ich, pogrzebli je

pod drzewem w Jabes, i pocili siedm dni.

Wtóra Ksiga Samuelów a,

któr te zowi

Wtóra Królewska.
I

KODZIA I.

I. Amalekita mier Saulow zwiastujc 1—4. II. po-
wiada, e go on sam dobi 5—12. III. Dawid na mier
go skazawszy, 13—16. IV. Saula i Jonatana opa-
kiwa 17—27.

i stao si po mierci Saulowej, gdy si
Dawid wróci od poraki * Amalekitów,

e zamieszka Dawid w Sycelegu przez

dwa dni. *lSam.30,17.18.

2. Tedy dnia trzeciego przybieam
z obozu Saulowego, a szaty jego rozdarte

byy, i proch na gowie jego; który

przyszedszy do Dawida, upad na zie-

mi, i pokoni sie.

3. I rzek do niego Dawid: Skd
idziesz? I odpowiedzia mu: Z obozum
Izraelskiego uszed.

4. Kzek mu znowu Dawid: Có si
stao? prosz powiedz mi. I odpowie-

dzia: To, e uciek * lud z bitwy, a do

tego wiele polego z ludu i pomaro,
take i Saul, i Jonatan, syn jego, polegli.

*1 Sara. 31, 1.2.

II. 5. Zatem rzek Dawid do mo-
dzieca, który mu to powiedzia: Jako
wiesz, i umar Saul i Jonatan, syn jego?

6. Odpowiedzia mu modzieniec, któ-

ry mu to oznajmi: Przyszedem z tra-

fimku na gór Gielboe, a oto, Saul tkwia
na wóczni swojej, a wozy i jezdni do-

ganiali go.

7. Tedy obejrzawszy si, obaczy mi,
i zawoa na mi, i rzekem: Owom ja.

8. 1 rzek mi: Co ty zacz? A jam mu
odpowiedzia: Jestem Amalekita.

9. 1 rzek mi: Sta, prosz, nademn,
a zabij mi: bo mi zdjy cikoci, gdy
jeszcze wszystka dusza moja we mnie jest.

10. Przeto stanwszy nad nim, za-

biem go; bom wiedzia, e nie bdzie
yw po upadku swoim, i wziem ko-

ron, która bya na gowie jego, i za-

wieszenie, które byo na ramieniu jego,

a przyniosem je tu do pana mego.

11. Tedy Dawid pochwyciwszy szaty

swoje, rozdar * je, take i wszyscy m-
owie, którzy z nim byli. *2Sam.3,3i.iM3,3i.

12. A aujc pakali, i pocili a do

wieczora dla Saula, i dla Jonatana, syna

jego, i dla ludu Paskiego, i dla domu
Izraelskiego, e polegli od miecza.

III. 13. I rzek Dawid do modzieca,
który mu to oznajmi: Skde ty? i od-

powiedzia: Jestem synem ma przy-

chodnia Amalekity.

14. Zatem rzek do niego Dawid: Ja-

koe si * nie ba cign rki twej,

aby zabi pomazaca Paskiego ?
^Ps. 105,15.

15. Zawoa tedy Dawid jednego z sug,

i rzek: Przystp, a zabij go; a on go

uderzy, e umar.

16. I rzek do niego Dawid: Krew
twoja na gow twoje; bo usta twoje

! wiadczyy przeciw tobie, mówic :
* Jam

zabi pomazaca Paskiego.
* Mat. 12,37. uk. 19,22.

IV. 17. Lamentowa tedy Dawid la-

I
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inentem takowym nad Saulem, i nad Jo-

natanem, synem jego;

18. (Rozkazawszy jednak, aby uczono

synów Judzkich z uku strzela, jako na-

pisano w ksigach * Jasar.) 'Joz.io,i3.

19. O ozdobo Izraelska! na górach

twoich zraniony jest; jako polegli mo-
carze twoi!

20. Nie powiadajcie w Get, ani roz-

gaszajcie po ulicach w Aszkalonie, aby

si snaó nie weseliy córki Filistyskie,

bv si sn nie radoway córki nieobrze-

zaców. -Mich.1,10.

21. O góry Gielboe! ani rosa, ani

deszcz niech nie upada na was, i niech

tam nie bd pola urodzajne; albowiem

tam porzucona jest tarcz mocarzów, tarcz

Saulowa. jakoby niebypomazany olejem.

22. Od krwi zabitych, i od sada mo-
carzów^ strzaa uku Jonatanowego nie

wracaa * si na wstecz, a miecz Saulowy
nie f wraca si próno.

'^ 1 Sam. 13,3. r.U.13. f 1 Sam. 15,7.

23. Saul i Jonatan mioni i przyjemni

za ywota swego, i w mierci swojej nie

s rozczeni, nad ory lekciejsi, nad lwy
mocniejsi bj^li.

24. Córki Izraelskie paczcie nad Sau-

lem, który was przyodziewa szaratem
rozkosznym, a który was ubiera w klej-

noty zote na szaty wasze.

25. Jako polegli mocarze w poród
bitwy! Jonatan na górach twoich zabity

jest.

26. Bardzo mi ci al, bracie mój Jo-
natanie, bye mi bardzo wdzicznym;
wiksza u mnie -bya mio twoja, ni
mio niewiecia.

27. Jako polegli mocarze, a pogina
bron wojenna!

ROZDZIA II.

I. Dawid za rad Pask do Hebronu poszed, 1—3.
n. i pomazany jest nad Juda 4—7. m. a Izboset nad
Iiraelem 8—11. IV. Walcz z sob 12—16. V. Abner
zwyciony 17. VI. uciekajc Asaela" zabi, 18—32.

li stao si potem, e pyta * Dawid Pa-
ina, mówic: Mame i do któregokol-
^^iek miasta Judzkiego? Któremu Pan
odpowiedzia: Id. I rzek Dawid: Do-
kde pójd? I odpowiedzia: Do He-
)>rOIlU. *Sdz.l,l.r. 20,18.1 Sam.23,2. 2Kron.l8,4.

2. Tedy tam jecha Dawid, take i

dwie ony jego, Achinoam Jezreelitka,

1 Aliigail, ona przedtem Xabalowa
z Karmelu.

3. Take me swe, którzy z nim

\

byli, zabra Dawid, kadego z domem je-

go, i mieszkali w miastach Hebroiiskich.

II. 4. Przyszli potem mowie Juda,

i pomazali tam Dawida za króla nad do-

mem Juda; tedy opowiedziano Dawido-
wi, mówic: Mowie z Jabes Galaad * ci

pogrzebu Saula. ' ^ sara.31,12.

o. Tedy wyprawi Dawid posy do m-
ów z Jabes Galaad, i rzek do nich:

Bogosawienicie wy od Pana, którzy-

cie uczynili to miosierdzie nad panem
waszym Saulem, ecie go pogrzebli.

G. Przeto teraz niech uczyni Pan
z wami miosierdzie, i prawd, a ja te
oddam wam to dobrodziejstwo, ecie
uczynili t rzecz.

7. Teraz tedy niech si zmacniaj
rce wasze, a bdcie mnymi; bo cho
umar Saul, pan wasz, wszake mnie po-

maza dom Juda za króla nad sob.

III. 8. A Abner, syn Nera, hetman
nad wojskiem Saulowem, wzi Izboseta

syna Saulowego, i przyprowadzi go do

Machanaim,
9. I uczyni go królem nad Galaadem,

i nad Assury, i nad Jezreelem, i nad
Efraimem, i nad Benjaminem, i nad
wszystkim Izraelem.

10. Czterdzieci lat mia Izboset, syn

Saula, gdy pocz królowa nad Izra-

elem, a dwa lata królowa; tylko dom
Juda sta przy Dawidzie.

11. I bya liczba dni, których by
Dawid królem w Hebronie nad domem
Judzkim, siedm * lat i sze miesicy.

'''2 Sam. 5, 5.

lY. 12. Potem wszed Abner, syn Xe-
ra, i sudzy Izboseta, syna Saulowego,

z Machanaim do Gabaonu.
13. Joab take, syn Sarwii, z sugami

Dawidowymi wyszli, i spotkali si z sob
prawie u stawu Gabaoskiego, i zostali

jedni na jednej stronie stawu, a drudzy

na drugiej stronie stawu.

14. Tedy rzek Abner do Joaba: Niech

teraz wstan modziecy, a poigraj

przed nami. I rzek Joab : Niech wstan,
15. Wstali tedy; i wyszo w liczbie

dwanacie z Benjamiczyków ze strony

Izboseta, syna Saulowego, a dwanacie
z sug Dawidowych.

16. Którzy uchwyciwszy si, kady za

gow przeciwnika swego, utopi miecz

swój w boku jeden drugiego, i polegli

pospou. Przeto nazwano miejsce ono

Helkatassurym, które jest w Gabaonie.
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V. 17. I ]»yla bitwa bardzo sroga dnia

oiiogo, a poraoii jest Ahiuu* i mrowio
Izraolscy od sug Dawidowych.

VI. 18. Byli t('' tam trzej synowie
Sarwii: Joah, Ahisaj, i Asael; ale- Asael

by prdkich nóg, jako dzika koza.

1\). I goni Asael Abnera, a nie ust-
pi idc ani na prawo ani na lewo, ci-
gajc Abnera.

20. Ale obejrzawszy si Abner nazad,

rzek: Tye jest Asael? a on mn odpo-
wiedzia: Ja.

21. Tedy mu rzek Abner: Uchyl si
na praw stron twoje, albo na lew
stron twoje, a pojmij sobie jednego

z modzieców, i wemij sobie upy z nie-

go; ale Asael niechcia od niego ustpi.
22. Tedy powtóre rzek Abner do

Asaela: Id precz odemnie, bym ci
sn nie prze])i ku ziemi; bo jakobym
mia podnie twarz moje na Joaba,

brata twego?
23. A gdy nie chcia ustpi, uderzy

go Abner kocem * wóczni pod pite
ebro, tak i wysza wócznia na drug
stron. Tame pad, i umar na oneme
miejscu, a wszyscy, którzy przychodzili

do onego miejsca, gdzie poleg Asael
i umar, zastanawiali si. =^2Sam.3,27.

24. Wszake gonili Joab i Abisaj Ab-
nera; i zachodzio Soce, gdy przyszli

do pagórka Amma, który jest przeciw

Gia na drodze pustyni Gabaoskiej.
25. Tedy si zebrali synowie Benja-

minowi do Abnera, skupiwszy si w je-

den huf, i stanli na wierzchu jednego
pagórka.

26. 1 zawoa Abner na Joaba i rzek:
Izali si na wieki bdzie sroy ten

miecz? aza nie wiesz, e na ostatku

bywa gorzko? i dokde nie rzeczesz

ludowi, aby si wróci od pogoni braci

swych ?

27. Tedy rzek Joab: Jako ywy Bóg,

by ty by nie wyzywa, zarazby si by
z poranku lud wróci, kady od pogoni

braci swych.

28. A tak zatrbi Joab w trb i za-

stanowi si wszystek lud, a nie gonili

dalej Izraela, ani si wicej potykali.

29. Ale Abner i mowie jego szli po-

lem ca on noc, a przeprawiwszy si
przez Jordan, przeszli przez wszystko

Betoron, a przyszli do Mahanaim.
30. A Joab wróciwszy si z pogoni za

Abnerem, zebra wszystek lud ; i nie do-

stawao mu z sug Dawidowych dzie-

witnastu mów, i Asaela.

31. Ale sudzy Dawidowi po))ili z Ben-
jamiczyków, i z mów A])nerowych
trzy sta i szedziesit mów, którzy

tam pomarli.

32. A wziwszy Asaela, pogrzebli go
w gro])ie ojca jego, który ])y w Bet-
lehem; potm szli ca noc Joab i mowie
jego, a na witaniu przyszli do Hebronu.

ROZDZIA III.

I. Czasu lej wojny shabicje Izbosct. 1 II. Dawidowi
rodz si«j synowie, 2—5. III. i Abner sprzeda sie- do niego.
(5— i:i. IV. Izboset wróci mu Michol 11— IG. V. ze wszyst-
kim Izraelem 17—21. VI. Joab Abnera zdrad zabi, 22—30.
VII. z czego Dawid by bardzo aosny 31—39.

i ])ya duga wojna midzy domem
Saulowym i midzy domem Dawido-
wym. Wszake Dawid postpowa, i

zmacnia si; ale dom Saulów schodzi
i niszcza.

II. 2. I narodzio si Dawidowi w He-
bronie synów. * A by pierworodny jego

Amnon z Achinoamy Jezreelitki;
*lKron.3,l.

3. wtóry po nim by Helijab z Abigail!,

ony przedtem Nabalowej * z Karmelu,
a trzeci Absalom, syn z Moachy, córki

Tolmaja króla Giessur; *ikron.3,i.

4. A czwarty Adonijasz, syn Hagity,

a pity Sefatyjasz, syn Abitali;

5. A szósty Jetraam z Egli, ony Da-
widowej. Ció si urodzili Dawidowi
w Hebronie.

III. 6. I stao si, gdy bya wojns

midzy domem Saulowym i midzy do-

mem Dawidowym, a Abner si mnie
zastawia o dom Saulowy,

7. (A Saul mia zaonic, której imi
byo Kesfa, córka Aje,) e rzek Izbosei

do Abnera: Czemu wszed do zaonicy
ojca mojego?

8. I rozgniewa si Abner bardzo c

one sowa Izbosetowe, i rzek: Izalim ja

psia gowa, którym przeciw Judzie dzi^

uczyni miosierdzie nad domeni Saula

ojca twego, i nad braci jego, i na(

przyjaciómi jego, i nie wydaem ci(

w rk Dawidowe, a ty dzi szukasz n
mnie nieprawoci tej niewiasty?

9. To niech uczyni Bóg Abnerowi,

to niech mu przyczyni, jelie, jako przy

siag * Pan Dawidowi, nie pomog d"

^Q^Q
* 1 Sara.15,28. r. 16,1«

10. Aby przeniesione byo królestw

od domu Saulowego, a wystawiona sto

i



2 Samuelowa 3. 301

lica Dawidowa nad Izraelem, i nad Juda

od Dan a do Beerseba.

11. I nie móg nic wicej odpowie-

dzie Abnerowi, przeto e si go Ija.

12. A tak wyprawi Abner posy do

Dawida od siebie, mówic: Czyja jest

ziemia? i eby mówili: Uczy przymierze

twoje ze mn, a oto rka moja bdzie

z tob, aby obrócon by do ciebie wszys-

tek Izrael.

13. Któremu odpowiedzia: Dobrze,

uczyni z tob przymierze. A wszake
jedno ci prosz, mianowicie, aby nie

przychodzi przed oblicze moje, a mi
pierwej przywiedziesz Michol. córk
Saulow, gdy bdziesz chcia przyj,
aby widzia twarz moje.

IV. 14. I wyprawi Dawid posy do

Izboseta, syna aulowego. mówic: Wy-
daj mi on moje Michol, ^ którm so-

bie polubi stem nieobrzezek Filisty-

skich. MSain.18,27.

15. Przeto posa Izboset. i wzi j
od ma, od Faltyjela, "^ syna Laisowego.

*lSam.25,44.

16. Tedy szed z ni m jej. a idc
za ni, paka jej. a do Bachurym;
i rzek do niego Abner : Id, a wró si

;

i wróci si.

V. 17. Uczyni potem Abner rzecz do

starszych Izraelskich, mówic : Prze-

! szyeh czasów szukalicie Dawida, aby
1 królem nad wami.

18. Przeto teraz uczycie tak: bo
Tan rzek o Dawidzie, mówic: Przez

jrk Dawida, sugi mego, wybawi lud

|mój Izraelski z rki Filistyskiej, i z rki
jwszystkich nieprzyjació jego.

1

19. To te mówi Abner i do Benja-
jmiczyków. Potem odszed Abner, aby
imówi z Dawidem w Hebronie wszystko,
''^ dobrego byo w oczach Izraela, i

oczach wszystkiego domu Benjami-
i. owego.

20. Gdy tedy przyszed Abner do Da-
.wida do Hebronu, a z nim dwadziecia
^nów, sprawi Dawid na Abnera, i na
me, którzy z nim byli. uczt.

21. 1 rzek Abner do Dawida: Wstan.
pójd, al)ym zebra do króla, pana

iiego, wszystkiego Izraela, którzy z tob
zyni przymierze; a bdziesz królowa
d wszystkimi, jako da dusza twoja.

tak odprawi Dawid Abnera, który od-
'd w pokoju.

VI. 22. A oto, sudzy Dawidowi i Joab

\

wracali si z wojny, korzyci wielkie

z sob prowadzc, ale Abnera ju nie byo
'u Dawida w Hebronie : bo go by odpra-

wi, i odszed by w pokoju.

23. Joab tedy i wszystko wojsko,

które z nim byo, przyszli tam; i dano
zna Joabowi, mówic: By tu Abner, syn
Nera, u króla; ale go odprawi, i od-

szed w pokoju.

24. Przeto wszedszy Joab do króla,

rzek: Cóe uczyni? Oto, przyszed by
Abner do ciebie; przecze go puci,
aby za odszed.

25. Znasz Abnera, syna Nerowego,
gdy przyszed, aby ci zdradzi, i eby
wiedzia wTJcie twoje, i wejcie twoje,

aby si wywiedzia o wszystkiem, co ty

czynisz.

2ij. Tedy odszedszy Joab od Dawida,
wyprawi posy za Abnerem, którzy go
wrócili od studni Syra, o czem Dawid
nie wiedzia.

27. A gdy si wróci Abner do He-
bronu, odwiód go Joab w poród bramy,
aby * z nim po cichu (osobno) mówi,
i przebi go tam pod pite ebro, e umar
dla krwi Asaela. brata swego. ''iKr'^i-2.5-

28. Co gdy potem usysza Dawid,

rzek: Nie jestem winien, ani królestwo

moje, przed Panem a na wieki krwi

Abnera. syna Nerowego.

29: Niechaj przyjdzie na gow Joa-

bow, i na wszystek dom ojca jego,

i niech nie ustaje z domu Joabowego py-
nienie nasienia cierpicy, i trdowaty,

i o kiju chodzcy, i od miecza upadajcy,
i nie majcy chleba.

30. A tak Joab i Abisaj, brat jego, za-

bili Abnera. przeto * i on te by zabi
Asaela. brata ich, w bitwie u Gabaonu.

* 2 Sam. 2,23.

VII. 31. Kzek potem Dawid do Joa-

ba i do wszystkiego ludu, który by
z nim: Porozdzierajcie odzienia * wasze,

a opaszcie si w wory, i paczcie nad Ab-
nerem. A król Dawid szed za marami.

*2Sain.l.H.r.l3,31.

32. A gdy pogrzebu Abnera w Hebro-
nie, podniós król gos swój, i paka nad

1
grobem Abnerowym; paka te wszys-

! tek lud.

33. A tak lamentujc król nad Abne-
rem. rzek: Izali tak mia umrze xAbner,

jako umiera nikczemnik?

34. Rce twoje nie byy zwizane,

a nogi twoje nie byy ptami obcione;
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pologe^i jako ten, który ])a(la przed sy-

luiini niozlKriiyini. Tedy tt'iii wicjcj

wszyst(»k lud paka nad nim.

35. Polem przyszed wszystek lud

prosi Dawida. al»y jad (dileh, gdy
jeszcze by jasny dzie: ale ])rzysig

Dawid, mówic: To mi niech uczyui

Bóg, i to niech przyczyni, jeli prziul

zajciem soca skosztuj*;, chleba, al)»o

czego innego.

36. Co gdy wszystek lud o])aczy, po-

dobao si im to; a wszystko cokolwiek

czyni król, podoba-o si w oczach wszyst-

kiego ludu.

37. I pozna wszystek Izrael dnia

onego, e nie z naprawy królewskiój za-

bity by Abner, syn Nera.

38. I rzek król do sug swoich : Aza
nie wiecie, e hetman, a bardzo wielki,

poleg dzi w Izraelu?

39. A jam dzi jako nowy, i dopiero

pomazany król ; ci zasi mowie, synowie

Sarwii. srosi s nilija; nieche odda

Pan czynicemu ze wedug zoci jego.

EODZIA IV.

I. Izboseta zatito, 1—8. II. Zamordowania zemci si
Dawid, 9—12.

J usyszawszy Izboset, syn Saula, e
poleg Abner w Hebronie, zemdlay r-
ce jego, i wszystek Izrael by przestra-

szony.

2. Mia te syn Saula dwóch mów
hetmanów nad hufcami, imi jednego

Baana, a imi drugiego Rechab, synowie

Remmona Berotczyka z synów Benjami-

nowych; 1)0 te Berod policzon by
w Benjaminie.

3. Uciekli tedy Berotczykowie do Gie-

taim, i hj\i tam przychodniami a do

onego dnia.

4. A Jonatan, syn Saula, mia jednego

syna chromego na nogi, (bo gdy miapi
lat, a przysza wie o mierci Saulowej,

i Jonatanowej z * Jezreel, wziwszy go

mamka jego uciekaa, a gdy prdko ucie-

kaa, upad i ochramia,) a imi f jego

MefibOSet * ^ Sam..31,2.

1

2 Sam.9,3.

5. Poszli tedy synowie Remmona Be-

rotczyka, Rechab i Baana, i weszli, gdy

by najgortszy dzie, do domu Izboseta,

który spa na óku w poudnie.

6. Ci tedy weszli w dom jego, jakoby

kupowa zboa; tame go przebili pod

pite ebro Rechab i Baana, brat jego,

i uciekU.

II. REGUM 3. 4. 5.

7. Bo gdy byli weszli w dom, a on

spa- na óku swem w pokoju, kdy lega,

tedy go ])rzebili, i zabili go, a uciwszy
gow jego, wzili j, i poszli drog pusz-

czy ])rzez ca one noc.

H. 1 przynieli gow Izbosetow do

Dawida do Hebronu, i rzekli do króla;

Oto, gowa Izboseta, syna Saulowego,

nieprzyjaciela twego, który szuka duszy

twojej; a da Pan królowi, panu memu,
pomst dzisiaj nad Saulem i nad nasie-

niem jego.

II. 9. Tedy odpowiedzia Dawid Re-
chabowi i Baanie, Ijratu jego, synom
Remmona Berotczyka, i rzek do nich:

Jako ywy Pan, który wy)awi dusz
moje ze wszego ucisku:

10. Jelim onego, który mi * oznaj-

mi, mówic: Oto umar Saul, (cho mu
si zdao, e weso nowin przyniós,)

pojmawszy zabi w Sycelegu, który ro-

zumia, em mu mia da zapat za po-

selstwo jego: =-2Sani.l,15.

11. Jako daleko wicej ludzie niepo-

bone, gdy zabili ma sprawiedliwego

w domu jego, na ou jego? A teraz, izali

nie mam szuka krwi jego z rki waszej,

i wygadzi was z ziemi?

12. A tak rozkaza Dawid sugom, i

zabili je, a obciwszy rce ich, i nogi

ich, zawiesili je nad stawem w Hebronie
;

ale gow Izbosetow wziwszy pogrze-

bli w grobie * Abnerowym w Hebronie.
*2Sam.3,32.

ROZDZIA V.

I. Dawid przyjty za króla od wszystkiego Izraela 1—5.

II. wzi zamek Syon 6—10. HI. Poselstwo od króla

Hyrama do niego 11.' 12. IV. Pojmuje ony, i z nimi

dzieci podzi 13—16. V. Porazi po dwa kro Fili-

styny 17—25.

Zieszy si tedy wszystkie pokolenia

Izraelskie do Dawida do Hebronu, i rze-

ky, mówic : Oto, my * jestemy ko
twoja i ciao twoje. .

*iKion.ii,i.

2. A przeszych czasów, gdy Saul by
królem nad nami, ty wywodzi i przy-

wodzi Izraela. Nad to rzek Pan do cie-

bie : Ty bdziesz pas lud mój Izraelski,

a ty bdziesz wodzem nad Izraelem.
=^Ps.78,71.

3. A tak wszyscy starsi Izraelscy przy-

szli do króla do Hebronu; i uczyni

z nimi ki^ól Dawid przymierze w Hebronie

przed Panem; i pomazali Dawida za

króla nad Izraelem.

4. Trzydzieci lat byo * Dawidowi,
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gdv pocz królowa, a królowa przez

czterdzieci lat.

'

mkiói.imi.

5. W Hebronie królowa nad Juda
przez * siediu lat i przez sze miesicy,

a w Jeriizaleniie królowa przez trzydzie-

ci i trzy lata nad wszystkim Izraelem

i nad Juda.
'

MKrói.2,11.

11. 6. A tak poszed król i mowie
jego do Jeruzalemu przeciw Jebuzejczy-

kowi mieszkajcemu w onej ziemi, który

rzek do Dawida, mówic: Nie wnijdziesz

sam. a zniesiesz lepe i chrome, jakoby

mówili: Nie wnijdzie tu Dawid.

7. Wszake wzi Dawid zamek Sy-

ouski, a to jest miasto Dawidowe.

8. Bo rzek by Dawid onego dnia:

Ktobykolwiek * zabi Jebuzejczyka. a

wszedby na rynny, a pobi te lepe i

chrome, które ma w nienawici dusza

'Dawidowa, postanowi go hetmanem.
Dla tego mawiano : lepy i chromy nie

wnijdzie do tego domu. -^iKion.n.c. 3M0j.21.i8.

9. I mieszka Dawid na onym zam-
ku a przezwa go miastem Dawidowem,
i pobudowa je Dawid wszdy w koo od

Mello. i wewntrz.
10. A Dawid idc postpowa i rós;

bo Pan Bóg zastpów by z nim.

III. 11. Tedy 'posa ^ Hyram. król

Tyrski. posy do Dawida, i drzewa ce-

drowe, i ciele, i kamienniki, i murarze,

którzy zbudowali dom Dawidowi.
nKron.U.l.

12. I pozna Dawid, i go utwierdzi

Pan za ki-óla nad Izraelem, a i wy-
wyszy królestwo jego dla ludu swego
fcaelskiego.

lY. 13. I napojmowa sobie Dawid
jeszcze wicej zaonic i on z Jeruza-

lemu, przyszedszy ^ z Hebronu, a na-

rodzio si wicej Dawidowi synów i

córek. *2Sain.3.3.4.

14. A te s ^ imiona tych. którzy

u si urodzili w Jeruzalemie : Samma.
|i Sobab, i Natan, f i Salomon.

^lKron.3... tuk.S.Sl.

15. 1 D)char. i Elisua, i Nefeg. i Jafija.

16. I Elisama, i Elijada. i Elifelet.

V. 17. A usyszawszy " Filistynowie.

" pomazano Dawida za króla nad Izrae-

lu, ruszyli si wszyscy Filistynowie,

by szukali Dawida; co gdy usysza
>uwid, ustpi na zamek.

* *iKion.u,8.

18. Tedy Filistynowie przycignwszy,
zpostarli si w dolinie Refaim.
19. I radzi si Dawid Pana, mówic :

\

Mamli i ' przeciwko Filistynom? po-

daszli je w rce moje? Odpowiedzia Pan
Dawidowi: Id, bo pewnie podam Fili-

styny w rce twoje. *isaiii.23,2.

20. A tak przycign Dawid do ' Baal

Perazym. i porazi je tam Dawid i rzek:
Rozerwa Pan nieprzyjacioy moje prze-

demn. jako si rozrywaj wody. Przeto
nazwa imi miejsca onego Baal Pe-

razym.
'

Mzaj.28.21.

21. I zostawili tam ryte swe obrazy,

które popali * Dawid i mowie jego.
*lKron. 14,12.

22. Znowu jeszcze przycignli Fili-

stynowie, i rozpostarli si w dolinie

Refaim.

23. I pyta si Dawid Pana. który

odpowiedzia: Nie pójdziesz przeciwko

nim : ale je obtoczywszy z tyu natrzesz

na nie przeciwko morwom.
24. A gdy usyszysz, i zaszumi wiei-z-

chy morwów. tedy si ruszysz, gdy na

ten czas pójdzie '^ Pan przed tob. aby po-

razi wojska Filistyskie. *P^-5»'ii-^'^^^-2-i3-

25. I uczyni Dawid tak jako mu roz-

kaza Pan. a porazi Filistyny od Ga-
baa. a kdy chodz do " Gazer. Joz. 16.10.

ROZDZIA YI.

I. Davrid skrzyni Bo do Jenizalema przeprowadza
1—5. II. Cza, który si jej dotknJ. nagle zabity 6. 7.

nr. Zostawia j u Obededoma. 8

—

li. TV. skd j pott^m

do miasta swego z ofiar i z weselem przeprowadzi
12— 1.5* y. Michol gromi 16—22. yi. a za to si niepo-
dn stawa 23.

JN adto zebra jeszcze Dawid wszystkich

przebranych " z Izraela trzydzieci ty-

*>iecy
"^ Kron.13.5.

2. A ruszywszy si. szed Dawid i

wszystek lud. który by przy nim. z Baala

Judowego. aby przenieli stamtd skrzy-

ni Bo. przy której wzywano imienia

Pana zastpów, siedzcego na Cherubi-

nach, którzy s na niej.

3. I wstawili skrzyni Bo na wóz
nowy. wziwszy j '^

z domu Abinada-

bowego. który jest w Gabaa; lecz Gza
i Achyjo. synowie Abinadabowi. prowa-

dzili on wóz nowy. 'isam.7,1.

4. I wzili j z domu Abinadaba.

który by w Gabaa, a szli z skrzyni Bo-

: lecz Achyjo szed przed skrzyni.

5. Dawid zasi i wszystek Izrael grali

przed Panem na wszelakich instrumen-

tach z cedrowego drzewa, na harfach

i na skrzypcach, i na bbnach, i na pi-

szczakach, i na cymbaach.
II. 6. A gdy przyszli do gumna Na-
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chonowogo, ci{\gii] Oza w^ki^ swoje kii

skrzyni Jioej, i zadzicrii * j; ho woy
byy wystpiy z drogi: ^Kron.ia.y.io.

7. Przi'toz roz<j^ni('wa sio liardzo Paii

ua O'Li^, i zabi * go tam iJóg dla mia-
oci, i tame imiar przy skrzyni Boej.

*'iMoj.i,ir).i(;.

III. 8. I zafrasowa si(^^ Dawid, e Pan
srodze zarazi Oz, i nazwa miejsce

ono Perezoza, a do dnia tego.

9. A tak ulk si Dawid Pana dnia

onego, i mówi: Jako wnijdzie do mnie
skrzynia Paska ?

10. Przeto iiiechcia Dawid wypro-

wadzi do siebie skrzyni Paskiej do
miasta swego, ale j kaza wprow^adzi
w dom Obededoma Gitej czyka.

11. I zostaa skrzynia Paska w do-

mu Obededoma Gitej czyka przez trzy

miesice, i bogosawi Pan Obededo-
mowi, i wszystkiemu domowi jego.

IV. 12. I oznajmiono królowi Dawi-
dowi, mówic: Bogosawi Paii domowi
Obededoma, i wszystkiemu, co ma, dla

skrzyni Boej. Tedy szedszy Dawid,
wzi skrzyni Bo z * domu Obede-
doma do miasta Dawidowego z weselem.

*lKion.l5,25.

13. A gdy ci, którzy nieli skrzyni
Pask, postpili na sze kroków, ofia-

rowa wou i barana tustego.

14. I skaka Dawid ze wszystkiej

mocy przed Panem, a by Dawid oble-

czony w efod lniany.

15. A tak Dawid, i wszystek dom
Izraelski prowadzili skrzyni Pask
z weselem, i z trbieniem.

V. 16. I stao sie, gdy skrzynia Pa-
ska wchodzia do miasta Dawidowego,
e Michol, córka Saulowa, * wygldajc
oknem, a widzc króla Dawida ze wszyst-

kiej mocy skaczcego przed Panem,
wzgardzia go w sercu swojem.*^^^"^^-^^'^^-

17. A gdy przynieli ski-zyni * Pa-
sk, postawili j na miejscu swem
w porodku namiotu, który hjl dla niej

rozbi Dawid, i ofiarowa Dawid przed

Panem caopalenia i spokojne ofiary.
*lKron.l6,l.

18. A gdy dokoczy Dawid ofiaro-

wa caopalenia, i ofiar spokojnych, bo-
gosawi ludowi w imi Pana zastpów.

19. I da midzy wszystek lud, i mi-
dzy wszystko zgromadzenie Izraelskie,

od ma a do niewiasty, kademu bo-

chenek chleba jeden, i jedne sztuk mi-

sa, i agi(;w jedne w^ina. T odszed wszys-
tek lud, kady do domu swego.

20. Potom wróci si Dawid, aby bo-
goshiwi domowi swemu. I wysza Mi-
chol, córka Saulowa, przeciwko Dawido-
wi, a rzeka: O jako chwalebny Ijy dzi
król Izraelski, który si odkrywa dzi
przed oczyma snel)nic sug swoich, jako
si zwyk odkrywa jed(ui z szalonych!

21. Tedy rzek Dawid do Michol:
Przed Panem (który mnie raczj oljra
ni ojca twego, i nieli wszystek dom
jego, rozkazujc mi, a])ym )y ksi-
ciem nad ludem Paskiin, nad Izraelem.)

graem, i bd gra przed Panem.
22. A im bd podlejszym, nilim

si sta, i unieszym w oczach moicli,

tem u tych suebnic, o których mi po-
wiadasz, bd chwalebniejszy.

V. 23. Przeto Michol, córka Saulowa,
niemiaa dziateka do dnia mierci swojej.

KODZIA VII.

I. Dawid chce dom Panu budowa 1—3. II. Pan to
Salomonowi zostawiijc, pod jego figur wieczne Pana
Chrystusowe królestwo obiecuje 4—17. III. Za co Dawid
dzikuje 18—24. IV. I o wypenienie tego prosi 25—29.

i stao si, gdy siedzia król * w domu
swym, a Pan mu da odpoczynienie

zewszd od wszystkich nieprzyjació jego,
" *lKron.l7,1.2.

2. e rzek król do Natana proroka:

Obacz prosz, ja mieszkam w domu ce-

drowym, a sla*zynia Boa stoi midzy
kortynami.

3. Tedy rzek Natan do króla: Co-
kolwiek jest w sercu twojem, id, uczy;
bo Pan jest z tob.

II. 4. Potem oneje nocy stao si
sowo Paskie do Natana, mówic :

5. Id a mów do sugi mego Dawida:
Tak mówi Pan: Izali mi ty zbudujesz

dom ku mieszkaniu?

6. Poniewaem nie mieszka * w do-

mu ode dnia, któregom wywiód syny

Izraelskie z Egiptu, a do dnia tego,

alem chodzi w namiocie i w przybytku;
* lKról.8,16.lKron. 17,4. 2Kron. 6,5. Izaj. 66,1.

7. I wszdzie, gdziem chodzi ze

wszystkimi syny Izraelskimi, izalim i

sowo rzek któremu z sdziów Izrael-

skich, * któremum rozkaza pa lud mój

Izraelski, mówic: Czemuecie mi nie

zbudowali domu cedrowego? *iKron.i7,6.

8. Przeto teraz to powiedz sudze

memu Dawidowi: Tak mówi Pan zast-

pów: Jam ciebie * wzi z owczarni od
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owiec, aby by wodzem nad ludem moim,
nad Izraelem :

'
' sam.i6.12. ps.th.to.

9. I byem z tolui wszdy, gdziekol-

wiek chodzi, i wygadziem wszystkie

nieprzyjacioy twoje przed tob. i uczy-

niem ci imi wielkie, jako imi wielkich

ludzi, którzy s na ziemi.

10. I postanowi miejsce ludowi me-
mu Izraelskiemu, i wszczepi go. i b-
dzie mieszka na miejscu swem. i nie

bdzie wicej poruszony . ani go wicej

synowie nieprawoci trapi bd. jako

przedtem.

11. Ode dnia, któregom postanowi
sdzi nad ludem moim Izraelskim ; i dam
ci odpoczynienie od wszystkich nieprzy-

jació twoich. Przeto opowiada Pan.

e on sam tobie dom zbuduje.

12. Gdy si wypeni dnia twoje, i za-

niesz z ojcy twoimi . wzbudz nasienie

twoje po tobie, które wynijdzie z ywota
twego, a umocni królestwo jego :

13. On '^ zbuduje dom imieniowi me-
mu, a Ja utwierdz stolic ki-ólestwa jego

a na wieki.
»lKról.ó,5. r.6,12. iKron. 22.10. Ps.89,4.5. Ps. 132.11.

14. Ja mu bd za * ojca, a on mi b-
dzie za syna. który gdy wystpi, skar
go rózg ludzk, i plagami synów czo-
wieczych. ^yd.1.5.

15. Lecz miosierdzie moje nie bdzie
odjte od niego, jakom je odj od Saula.

któregom ^ odrzuci przed twarz twoj.
=^1 Sam. 15. 26.

16. I bdzie utwierdzony dom twój.

i ki'olestwo twoje a na wieki przed tob.
a stolica twoja bdzie trwaa a na wieki.

17. Wedug wszystkich sów tych, i

wedug wszystkiego widzenia tego. tak

mówi Xatau do Dawida.
III. 18. Tedy wszedszy król Dawid,

usiad przed obliczem Paskiem,i rzek:
Cóem ja jest Panie Boe. i co za dom
mój. e mi przywiód a dotd ?

19. Lecz i to mao byo przed obLicz-

noci twoj. Panie Boe; ale te
obietnic uczyni o domie sugi twego
a czas daleki, a to prawie obyczajem
idzkim. Panie Boe!
20. I có wicej ma mówi Dawid

ized tob? albowiem ty znasz sug
-vego. o Panie Boe.
21. Dla sowa twego, a wedug serca

wego uczynie te wszystkie wielkie

zeczy, oznajmujc je sudze twemu.
22. Przeto wielmonym jeste. Panie

Boe: bo ' niemasz podobnego tobie, i

niemasz Boga oprócz ciebie, wedug
wszystkiego, comy syszeli w uszy nasze.

'5Moj.3,24. r.4.35.*r.32.39. lSam.2.2. Ps.86.8.

Izaj.44.6. r. 45,18. Mark.12.29.

23. I gdzie jest taki lud na ziemi,

jako Izrael? ' dla któregoby Bóg szed,

aby go sobie odkupi za lud , i uczyni
sobie imi, i sprawi wam wielkie i

straszne rzeczy w ziemi twojej , przed

obliczem ludu tweg^o. który sobie wy-

kupi z Egiptu, z pogastwa i z bogów
[q]^' *5Moj.4,7. 3Moj.33,29. Ps.U7,20.

24. I zmocnie sobie lud twój Izra-

elski, aby l)y ludem a na wieki : a ty

Panie stae si im za Boga.

IV. 25. Przeto teraz, o Panie Boe,
sowo, które powiedzia o sudze twoim
i o domu jego. utwierd a na wieki, a

uczy tak jako mówi.
26. Aby uwielbione byo imi twoje

a na wieki, eby mówiono : Pan zast-

pów Bogiem nad Izraelem, a dom sugi
twego Dawida bdzie umocniony przed

twarz twoj.
27. Albowiem ty Panie zastpów.

Boe Izraelski, oljjawie sudze twemu,
mówic: Dom zbuduj tobie. Przeto za

suszn rzecz znalaz suga twój w sercu

swojem. aby si modli tobie t modlitw.
25. Teraz tedy. Panie Boe. ty sam

Bóg. a sowa twe s " prawda, i rzeke
do sugi twojego te dobre rzeczy.

^Ps. 119.86. Jan. 17,17.

29. Racze ju teraz bogosawi do-

mowi sugi twego, aby trwa na wieki

przed tob: bo ty Panie Boe rzek: e
bogosawiestwem twojem Itdzie ubo-
gosawion dom sugi twego na wieki.

ROZDZIA MIL
I. Dawidowi zwycistwo nad narody 1

—

S. II. Posel-
stwo i upominki do niego 9. 10. UL. Z których dary i

upy Panu powica 11. 12. J\. Przeoone tak wieckie
jako i duchowne stanowi 13—18.

i stao si potem, e porazi Dawid Fi-

Ustyny. i
' poniy je: a wzi Dawid

Meteg Amma z rk Filistyskich.
•^lKron.18,1.

2. Porazi te i Moaliity. które po-

mierzy sznurem. "" zrównawszy je z zie-

mi, i wymierzy ich dwa sznmT na za-

bicie, a cay sznur na zachowanie przy

ywocie : i byli Moabitowie sugami Da-
widowymi, przynoszc mu podatki.

M Moj. 24.17,

3. Porazi te Dawid Hadadezera,

syna Rochobowego, króla Soby, gdy

20
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wYJoclia. aby rozprz(\strz(Mii granice

.swo nad rzek EutVatvs,

4. 1 j)ojnia z iiicli Dawid tysic i

siodm set jtizdnych. a dwadziecia ty-

si(,'cy ludu i)icszcg(). i jiodcrzni Dawid
yy wszystiiini woiiikoin, zachowawszy
koni do sta wozów.

5. Przycign tedy Syryjczyk z Da-
maszku na pomoc Hadadczerowi, kró-

lowi Soby, i porazi Dawid Syryjczyków
dwadziecia i dwa tysice mów.

(). I osadzi Dawid onierzem Syryj
Damask. A tak Syryjczycy byli su-
gami Dawidowymi, przynoszc mu po-

datki ; i ])roni Pan Dawida wszdzie,
gdziekolwiek si obróci.

7. Pobra te Dawid tarcze zote,

które mieli sudzy Hadadczerowi, i wniós
je do Jeruzalemu.

8. Przytem z Betachu i z Berotu,

miast Hadadezerowych . przyniós król

Dawid bardzo wiele miedzi.

11. 9. To usyszawszy Tohy, król

Emat, * i porazi Dawid wszystko woj-

sko Hadadezerowe, * ^ Kron.i8.9.

10. Posa Tohy Jorama, syna swego,

do króla Dawida, aby go pozdrowi
w pokoju, i winszowa mu, przeto e
zwalczy Hadadezera, i porazi go. (albo-

wiem waczy z Toiym Hadadezer,) i

przyniós z sob na'czynia srebrne, i

naczynia zote, i naczynia miedziane.

III. 11. Które te rzeczy powici
ki'ó Dawid Panu z-innem srebrem i zo-
tem, które by powici, pobrawszy od

wszystkich narodów, które sobie podbi.

12. Jako od Syryjczyków, i od Moab-
czylvow, i od sj^w Ammonowycli, i od

Filistynów, i od Amaekitów, i z upów
Hadadezera, syna Eociobowego , króla

Soby.

IV. 13. A tak uczyni sobie Dawid
imi, gdy si wi'óci, poraziwszy Syryj-

czyki w dolinie * solnej
,

gdzie pobi
omnacie tysicy ludu. *ps.6o,i.2.

14. Postanowi te stra w Edom,
wszystk ziemi Edomsk osadziwszy

onierzami ; i byli wszyscy Edomczycy
sugami Dawidowymi, a broni Pan Da-
wida wszdzie, gdzie si obróci.

15. I królowa Dawid nad wszystkim

Izraelem , i czyni sd i sprawiedliwo
wszystkiemu ludowi swemu.

16. A Joab, syn Sarwii, by nad woj-

skiem, a Jozafat syn Ahiluda, kan-

clerzem.

17. A Sadok, syn Achitoba, i Achi-
melech, syn Abijatara, byli kapanami,
a Saraja j)isarzem.

18. Banajas t, syn Jojada. nad
Cheretczykami i

" Feletczykami
, a sy-

nowie Dawidowi byli ksitami.
*lKron. 18,17.

ROZDZIA IX.
I. Dawid Mclibosetowi, synowi Jonatanowomu, wszyst-

kie pola Saulowc przywróci 1—8. II. a Hyb mu za
sprawc przyda y—13.

iedy rzek Dawid: Jeste jeszcze kto,

cojy pozosta z domu Saulowego, abym
uczyni nad nim miosierdzie dla Jona-
tana ?

2- I by z domu Saulowego suga,
którego zwano Syba; tego zawoano do

Dawida. I rzek król do niego: Tye
jest Syba? A on odpowiedzia: Jam jest.

suga twój.

3. Potem rzek król: Jeste jeszcze

kto z domu Saulowego, abym nad nim
uczyni * miosierdzie Boe? Odpowie-
dzia Syba królowi: Jest jeszcze, syn Jo-

natana, f chromy na nogi.
* 1 Sam. 20,14. 1 2 Sam.4,4.

4. I rzek do niego król : Odzieli jest ?

A Syba odpowiedzia królowi : Oto, jest

w domu Machira . syna Ammijelowego,
w*Lodebarze. *2Sam.i7,27.

5. Przeto posa ki*ó Dawid, i wzi
go z domu Maciira, syna Ammijelowego
z Lodebaru.

6. A gdy przyszed Mefiboset. syn

Jonatana, syna Saulowego, do Dawida,

upad na oblicze swe, i pokoni si.

I rzek Dawid: Mefibosecie! Który od-

powiedzia: Oto, suga twój.

7. I rzek do niego Dawid : Nie bój

si; bo zapewne uczyni z tob mio-
sierdzie da Jonatana, ojca twego, i przy-

wróc wszystk rol Saua, dziada twe-

go, a ty bdziesz jad cileb u stou mego
zawdy.

8. Tedy ukoniwszy si . rzek : Có
jest suga twój . e si obejrza na psa

zdeciego, jakom ja jest ?

II. 9. Zatem wezwa król Syby, sugi

Saulowego, i rzek mu: Cokolwiek mia
Saul, i wszystek dom jego. daem synowi

pana twego.

10. Bdziesz tedy sprawowa rol je-

go, ty,» synowie twoi, i sudzy twoi. a

bdziesz dodawa, al}y mia chleb syn

pana twego, któryby jad; ale MeiSboset.

syn pana twego , bdzie zawdy jada
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chleb u stou mego. A Sjh2i mia pi-
tnacie synów i dwadziecia sug.

11. r odpowiedzia Syba królowi:

Wszystko, co rozkaza król, pan mój,

sudze swemu, tak uczyni suga twój.

aczkolwiek Metiboset mógby jada u sto-

u mego, jako jeden z synów królewskich.

12. Mia' te Mefiboset syna maego,
imieniem Micha; a wszyscy, którzy mie-

szkali w domu Sy))Owym, byli sugami
Mefibosetowymi.

13. A tak Mefiboset mieszka wJeruza-

lemie. bo on u stou królewskiego zawdy
jada; a by chromy na obie nogi.

KODZIA X.
I. Dawid posa nawiedza i cieszy króla Ammouit-

skiego Hanona 1. 2. II. Ten posy jego zely, 3. 4.

in. którego Dawid i z pomocnikami jego porazi 5—19.

1 stao si potem , e umar król synów
Ammonowych, a królowa Hanon, syn

jego, po nim.

2. Tedy rzek Dawid : Uczyni mio-
sierdzie * z Hanonem, synem Nahaso-

wym, jako uczyni ojciec jego miosier-

dzie ze mn. I posa Dawid cieszc go

przez sugi swe po ojcu jego, a tak przy-

szli sudzy Dawidowi . do ziemi synów
Ammonowych. * ^ Kron.19,2.

II. 3. Ale ksita synów Ammono-
wych rzeky do Hanona, pana swego:

I mniemasz, ebyto uczciwo czyni

I

Dawid ojcu twemu, i przysa do cie-

! bie tych. którzyby ci cieszyli ? aza ra-

czej nie dla tego posa Dawid sugi swe

j

do ciebie, aby przepatrzyli miasto, i wy-
i szpiegowali je, aby je potem zburzy?

I

4. A tak wziwszy Hanon sugi Da-
Iwidowe, ogoli im po poowie brody ich,

'i poobrzyna szaty ich a do poowy, a
ido zadków ich, i puci je.

I ni. 5. A gdy to opowiedziano Dawi-
dowi, posa przeciwko nim, (poniewa
'oni mowie byli bardzo obeleni,) i rzek
jim król : Zostacie w Jerycho, a odro-

jsn brody wasze , a potem si wrócicie.

6. Widzc tedy synowie Ammonowi,
lie si zbrzydzili Dawidowi, posali ci
synowie Ammonowi, i najli za pieni-
jize Syryjczyka * z domu Kechob , i Sy-
yjczyka w Sob. dwadziecia tysicy
.jieszych. a od króla Maacha tysic m-
;.6w, a od Istoba dwanacie tysicy m-
ó-^cr^ *lKron.l9,6.

7. Co gdy usysza Dawid, posa Joaba
*> wszystkiem wojskiem ludzi rycerskich.

8. Tedy synowie Ammonowi wyci-

gnli, a uszykowali si do bitwy przed

samem wejciem w l)ram ; Syryjczyk

zasi z Soby, i Kechol), i Istob. i Maa-
cha byli osobno w polu.

9. Przeto widzc Joab uszykowane
wojska przeciwko sobie z przodku i z ty-

u, wy])ra niektóre ze wszystkicli prze-

branych z Izraela, i uszykowa wojsko
przeciwko Syryjczykom.

10. A ostatek ludu da pod rk Abi-

saja, brata swego, i uszykowa je prze-

ciwko synom Ammonowym.
11. I rzek: Jeli mi Syryjczycy bd

silnymi, bdziesz mi na pomoc, a jeli

tobie synowie Ammonowi bd sUnymi,

przyjd na pomoc.
12. Zmacniaj si, a bdmy mnymi

za lud nasz. i za miasta Boga naszego,

a Pan niech uczyni, co dobrego jest

w oczach jego.

13. Nastpi tedy Joab, i lud, który

by z nim, aby zwiód bitw z Syryjczy-

kami ; a oni uciekli przed nim.

14. Tedy synowie Ammonowi ujrzaw-

szy, e uciekali Syryjczycy; uciekli i

oni przed Abisajem, i weszli do miasta.

A Joab wróci si od synów Ammono-
wych, i przyszed do Jeruzalemu.

15. A gdy obaczyli S3Tyjczycy, i s
poraeni od Izraela, zebrali si wespó.

16. I posa Hadadezer, a wywiód
Syryjczyki, którzy byli za rzek, *

i przy-

cignli do Heam, a Sobach, hetman
wojska Hadadezerowego, prowadzi je.

17. I oznajmiono to Dawidowi; który

zebrawszy wszystkiego Izraela, przepra-

wisi przez Jordan, i przyszed do Helam,
gdzie uszykowawszy wojsko Syryjczycy

przeciw Dawidowi, zwiedli z nim bitw.
18. Tedy uciekli Syryjczycy przed

Izraelem, i porazi Dawid Syryjczyków

siedm set wozów, i czterdzieci tysicy
jezdnych; do tego Sobacha, hetmana
wojska ich, rani, który tame umar.

19. A gdy ujrzeli wszyscy królowie,

hodownicy Hadadezerowi
,
i poraeni

byli od Izraela, uczynili pokój z Izra-

elem, i suyli im ; i bali si Syryjczycy

dawa pomocy na potem synom Am-
monowym.

EODZIA XI.
I. Dawid dopuci si cudzoóstwa z on Uryjaszow,

1—5. II. Uryjasza zabi kaza, 6—26. III. a on jego
poj. 27.

i stao si * po roku tego czasu, gdy
zwykli królowie wyjeda na wojn,

20*
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posa Dawid Joaba, i sugi swojo z nim,

i wszystkiego Izraela, al)y pustoszyli

syny Aiiimonowo. T oldogli Ral)l)c, a Da-
wid zosta w Jeruzaloniie. *iKion.s>o,i.

2. T stao si przed wieczorem , gdy
wsta Dawid z oa swego, a przecha-

dza si po dacliu domu królewskiego,

e ujrza z dachu niewiast, myjc si;
a ta niewiasta l)ya l)ardzo pikna na

wejrzeniu.

8. Tedy posa Dawid , pytajc si
onej niewiecie, i rzek: Aza to nie Bet-

sabee, córka Elijamowa, ona Uryjasza

Hetejczyka?

4. Posa' tedy Dawid posy, i wzi
j. Która gdy wesza do niego , spa
z ni ;

"^ a ona si bya oczycia od nie-

czystoty swojej : potem wrócia si do

domu swego. *3Moj.i8,20.

5. I pocza ona niewiasta, a posaw-
szy oznajmia Dawidowi, i rzeka : Jam
brzemienn.

II. 6. 1 posa Dawid do Joaba mówic :

Polij do mnie Uryjasza Hetejczyka.

1 posa Joab Uryjasza do Dawida.

7. A gdy przyszed Uryjasz do niego,

pyta go Dawid, jakoby si powodzio
Joabowi, i jakoby si powodzio ludowi,

i jakoby si powodzio wojsku.

8. Nadto rzek Dawid do Uryjasza : Id
do domu twego, a umyj nogi twoje.

I wyszed Uryjasz z domu królewskiego,

a niesiono za nim potrawy królewskie.

9. Ale Uryjasz spa przede drzwiami

domu królewskiego ze wszystkimi su-
gami pana swego, i nie szed do domu
swojego.

10. I opowiedziano Dawidowi, mó-
wic: Nie szedci Uryjasz do domu swe-

go. I rzek Dawid do Uryjasza : Azae
ty nie z drogi przyszed? przecze wdy
nie szed do domu twego ?

11. I rzek Uryjasz do Dawida:
Skrzynia Boa, i Izrael, i Juda zosta-

waj w namiotach, a pan mój Joab,

i sudzy pana mego w polu obozem le,
a jabym mia wnij do domu mego,
abym jad, i pi. i spa z on sw ? Ja-

ko ty yw, i jako ywa dusza twoja, e
tego nie uczyni.

12. Tedy rzek Dawid do Uryjasza:

Zostae tu jeszcze dzi, a jutro ci od-

prawi. I zosta Uryjasz w Jeruzalemie

przez on dzie, i nazajutrz.

13. Potem go wezwa Dawid, aby jad
i pi przed nim, i upoi go : wszake wy-

szedszy w wieczór, spa na ou swoj^m
z sugami jtana swego, a do domu swego
nie wszed.

14. A gdy byo rano, napisa Dawid
list do Joaba, i posa go przez rce
Uryjasza.

If). A w licie napisa te sowa: Po-
stawcie Uryjasza na czele bitwy najt-
sz(^i ; midzytóm odstpcie nazad od
niego, aby bdc raniony umar.

16. I stao si, gdy obieg Joab mia-
sto, postawi Uryjasza na miejscu, kdy
wiedzia, e byli mowie najmocniejsi.

17. A wypadszy mowie z miasta,

stoczyli bitw z Joabem, i polego z ludu

kilka sug Dawidowych, poleg te Ury-
jasz Hetejczyk,

18. Tedy posa Joab, i oznajmi Da-
widowi wszystko, co si stao w bitwie.

19. A rozkaza posowi, mówic: Gdy
wypowiesz królowi, co si stao w bitwie,

20. Tedy jeliby si król rozgniewa,

a rzekciby : Przeczecie tak blisko przy-

stpili do miasta ku bitwie? azaecie
nie wiedzieli, i ciskaj z muru ?

21. Któ zabi Abimelecha, syna Je-

rubbesetowego ? izali nie * niewiasta,

zrzuciwszy na sztuk kamienia my-
skiego, z muru, tak e umar w Tebes?
przeczecie przystpowali do muru?
Tedy rzeczesz: Suga te twój Uryjasz

Hetejczyk poleg. *sdz.9,53.

22. A tak poszed pose, a przy-

szedszy oznajmi Dawidowi wszystko,

z czem go by posa Joab.

23. I rzek on pose do Dawida:
Zmocnili si przeciwko nam mowie,
i wyszli przeciwko nam w pole

, a goni-

limy je a do samej bramy.

24. Wtem strzelali strzelcy na sugi

twoje z muru, i zabito kilka sug ki-ó-

lewskich, tame i suga twój Uryjasz

Hetejczyk poleg.

25. Tedy rzek Dawid do posa: Tak
powiesz Joabowi: Niech ci to serca nie

psuje, bo tak miecz to tego, to owego

poera: nastpuj potnie na miasto,

i zburz je, a dodawaj serca rycerstwu.

26. A usyszawszy ona Uryjaszowa, i |
umar Uryjasz, m jej, pakaa ma
swego.

ni. 27. A gdy wysza aoba, posiad

Dawid! i wzij w dom swój, i bya mu
za on, i porodzia mu syna. Ale to bya
za rzecz, któr uczyni Dawid przed

oczyma Paskiemi.
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ROZDZIA XII.

1. Natan Dawida gromi. 1—12. II. On grzech wyzna-
wa, a prorok mu go odpuszcza, 13. III. i mier dzie-

cicia opowiada. 14—23. IV. Salomon mu si urodzi,
24. 25. V. a Rabba dobyta. 26—31.

,
Jl rzeto posa Pan Natana do Dawida

;

który przyszedszy do uiego. rzek luu :

Dwaj mowie byli w jediiem miecie,

jeden bogaty a drngi ubogi.

2. Bogaty mia owiec i woów bardzo

wiele
;

3. A ubogi nie mia jedno owieczk

jedne ma, któr by kupi, i chowa j,
a urosa przy nim , take i przy dziat-

kach jego ; z bochna jego jadaa, i z kub-

ka jego pijaa, i na onie jego sypiaa,

a bya mu jako córka.

4. A gdy przyszed go do onego

ma bogatego, aowa wzi z owiec

swoich albo z woów swoich, aby nago-

towa uczt gociowi, który by do niego

przyszed: ale wzi owieczk ma one-

go ubogiego, i nagotowaj mowi, który

by do niego przyszed.

5. Tedy zapaliwszy si gniewem Da-
wid na onego ma bardzo, rzek do Na-
tana: Jako ywy Pan, e godzien mierci
jest m, który to uczyni;

6. Owc t * nagrodzi czworako,

przeto i to uczyni, a nie aowa go.
^2Moj.22,l.

7. I rzek Natan do Dawida : Ty jest

tym mem. Takci mówi Pan, Bóg Izra-

elski : Jam ci pomaza, aby by królem
' nad ^ Izraelem , i Jam ci wyrwa z rak

Sadowych; -
1 Sam.ie.is.

8. A podaem ci dom pana twego,

i ony pana twego na ono twoje ; nadto
oddaem ci dom Izraelski i Judzki, a by-
Idiby to mao, przydabym ci by daleko
wicej.

9. Czemue znieway sowo Pa-
skie, czynic to ze przed oczyma jego?
Tryjasza Hetejczyka zabie mieczem,
ti on jego wzie sobie za on, a sa-

piego zabi mieczem synów Ammono-
kych.

10. Przeto teraz nie odejdzie miecz
,; domu twego a na wieki, dla tego, ie
'ni znieway, a wzie on Uryjasza
ietejczyka, abyó bya za on.

j

11. Tak mówi Pan: Oto, Ja wzbudz
przeciwko tobie ze z domu twego, a po-
rawszy ony twe przed oczyma twemi,
am je bliniemu twemu, a bdzie Ja-
nie spa z onami twojemi.
12. A chociae to ty uczyni potaje-

mnie, Ja jednak uczyni to przed wszyst-

kim Izraelem, i przed socem.
II. 13. Tedy rzek Dawid do Natana:

Zgrzeszyem * Panu. Za rzek Natan do

Dawida : Pan te przeniós grzech twój,

nie umrzesz. *ps.5i,5.

III. 14. Wszake ie da przyczyn,
aby urgali nieprzyjaciele Pascy dla tej

sprawy, przeto syn, który si urodzi,

pewnie umrze.

15. Potem odszed Natan do domu
swego. Wtem zarazi Pan dzieci, które

bya urodzia ona Uryjaszowa Dawidowi,
i zwtpiono o niem.

16. Tedy si modli Dawid Bogu za

dzieciciem i poci, a wszedszy do po-

koju, lea przez noc na ziemi.

17. I przyszli starsi domu jego do

niego, aby go podnieli z ziemi; ale

niechcia, i nie jad z nimi chleba.

18. I stao si dnia siódmego . e
umaro dzieci. A obawiali si sudzy
Dawidowi, oznajmi mu, i umaro
dzieci, bo mówili: Oto, póki jeszcze

dzieci b3^o ywe, mówilimy z nim,

a nie sucha gosu naszego ; có gdy mu
powiemy: Umaro dzieci, dopiero si
bdzie trapi.

19. A widzc Dawid, e sudzy jego

szeptali z sob, porozumia Dawid, i
umaro dzieci. I rzek Dawid do sug
swoich : Albo umaro dzieci ? A oni od-

powiedzieli: Umaro.
20. Tedy wstawszy Dawid z ziemi,

umy si, i namaza si, i odmieni szaty

swoje, a wszedszy do domu Paskiego,
modli si

;
potem wróciwszy si do do-

mu swego, kaza sobie da je, i poo-
ono przede chleb, i jad.

21. I rzekli sudzy jego do niego : Có
to jest, co uczyni? Dla dziecicia, póki

jeszcze yo, pocie i pakae, a gdy
umaro dzieci, wstae i jade chleb?

22. A on rzek: Póki dzieci yo,
pociem i pakaem ; bom mówi : Któ
wie, nie zmiuj eli si Pan nademn, e
bdzie ywe dzieci.

23. Ale teraz, gdy ju umaro, przecz-

ebym mia poci ? Izali je mog jeszcze

nazad wróci? Ja pójd do niego, ale si
ono nie wróci do mnie.

IV. 24. I ciesz3^ Dawid Betsabe.
on sw , a wszedszy do niej . spa
z ni. I porodzia '^ syna, i nazwa imi
jego Salomon, a Pan go miowa.

=*=lKron.3,5. Mat,l,6.
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25. Vv/Ao'i. posiii Niitaiia proroka,

i nazwa' iinio jego Jodydyja, dla Pana.

V. 2(). rotni walczy Joal) przeciw

Rabbie synów Animonowych, i wzi
miasto królewskie.

27. A posiawszy Joal) posy do Da-
wida, rzek: Walczyem przeciw Kabbie
i wziem miasto wód.

28. Przeto teraz zbierz ostatek ludu,

a poó sic; obozem przeciwko miastu, i

wemij je, bym ja snaó nie wzi miasta

tego, a przypisanoby zwycistwo imie-

niowi memu.
29. A tak zebra Dawid wszystek lud,

i cign przeciw Rabbie, i dobywa go,

a wzi je.

30. Wzi t koron króla ich z go-
wy jego, która waya talent zota, a ka-

mie drogi by na niej ; i woono j
na gow Dawidowe, a upów z miasta

wyniós bardzo wiele.

31. Lud te, który by w miecie,
wywiódszy, poda pod piy, i pod brony
elazne, i pod siekiery elazne, i wegna
je w piec cegielny. A tak uczyni wszyst-

kim miastom synów Ammonowych; i

wróci si Dawid, i wszystek lud jego do

Jeruzalem.

ROZDZIA XIIL
I. Amnon zely siostr sw Tamar 1—22. II. Absa-

lom go u siebie przy dobrej myli zabi 23—39.

i stao si potem, e Absalom, syn Da-
wida, mia siostr pikn, imieniem
Tamar, której si rozmiow^a Amnon,
syn Dawida.

2. I trapi si Amnon tak, e zacho-

rowa dla Tamary, siostry swojej; bo
pann bya, i trudno si zdao Amnono-
wi, aby jej co mia uczyni.

3. Lecz Amnon mia przyjaciela, któ-

rego zwano Jonadab, syn Semmy, brata

Dawidowego ; a ten Jonadab by mem
bardzo mdrym.

4. Który mu rzek: Czemu tak

schniesz, synu królewski, ode dnia do

dnia? czemu mi nie oznajmisz? Tedy
mu rzekAmnon: Rozmiowaem si Ta-
mary siostry Absaloma, brata mego.

5. I rzek mu Jonadab : Ukad si na
óku twojem, auczy si chorym; a gdy
przyjdzie ojciec twój, aby ci nawiedzi,

rzeczesz mu: Niech przyjdzie prosz
Tamar, siostra moja, i da mi je,
a nagotuje przed oczyma memi potraw,
abym widzia a jad z rki jej.

Tedy si ukad Anmon, zmylajc().

sobie chorob. A gdy przyszed król na-

wiedza go, rzek Amnon do króla: Niech
przyj<lzie prosz Tamar, siostra moja,

aby zgotowaa przed ocrzyma memi dwa
placki, abym jad z rki jej.

7. Przeto posa Dawid do Tamary
w dom, mówic: Id zaraz do domu
Amiiona, brata twego, a nagotuj mu
potraw.

8. Przysza tedy Tamar do domu Am-
nona, Ijrata swego, a on lea; a wziw-
szy mki rozmcia, i uczynia placki

przed oczyma jego, i upieka je.

9. Potem wziwszy panewk, wyoya
przede; ale niechcia je. I rzek Am-
non: Kacie wyj precz wszystkim ode-

mnie; a tak wyszli wszyscy od niego.

10. Tedy rzek Amnon do Tamary:
Przynie sama t potraw do pokoju,

abym jad z rki twej, A tak wziwszy
Tamara placki, które nagotowaa, przy-

niosa je przed Amnona, brata swego, do

pokoju.

11. A gdy mu podawaa, aby jad,

uchwyciwszy j, rzek do niej: Pójd,
le ze mn, siostro moja.

12. Która mu rzeka: Zaniechaj, bra-

cie mój, a nie czy mi gwatu, bo si
niema dzia nic takiego w Izraelu ; nie

czye tego szalestwa.

13. Bo gdziebym si obrócia z zel-

ywoci moj? a ty bdziesz jako jeden

z szalonych w Izraelu. Ale raczej mów
prosz z królem; bo mi nie odmówi
tobie.

14. Lecz on niechcia usucha gosu
jej, ale zmógszy ja, uczyni jej gwat,
i lea * z ni.

^ *imoj.34,2. 3Moj.i8,9.

15. Potem nienawidzia jej Amnon,
nienawici bardzo wielk, tak i- wiksza
bya nienawi, któr jej nienawidzia,

ni mio, któr j pierwej miowa.
I rzek jej Amnon:.Wsta, id precz.

16. Która mu odpowiedziaa: Dlatego

to wiksza zo, ni owa, któr zemn
popeni, e mi wyganiasz. Ale jej on

nie chcia usucha.
17. Owszem zawoawszy chopca swe-

go, który mu posugowa, rzek: Wy-
wiedcie t zaraz precz odemuie, a zam-

knij drzVi za ni.

18. (Ale ona miaa na sobie pstr su-

kni; albowiem w takowych sukniach

chadzay córki królewskie, panny,) i wy-
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wiód j precz suga jego, i zawar drzwi

za ui.

19. Tedy posypaa Tamar popioem
gow sw, a pstr szat, która bya na

niej, rozdara, i woywszy rk sw na

gow swoje, posza, a idc krzyczaa.

20. I rzek do niej Absalom, brat jej :

Albo Ajunon, brat twój , by z tob ?

Milcze. siostro moja : brat twój jest, nie

przypuszczaj tego do serca swego. A tak

mieszkaa Tamarbdc opuszczona, w do-

mu Absaloma. brata swego.

21. A król Dawid usyszawszy o tern

wszystkiem, rozgniewa si bardzo.

22. I nie mówi Absalom z Amnonem
ani le ani dobrze : bo nienawidzia Ab-
salom Amnona . przeto e zgwaci Ta-

mar, siostr jego.

II. 23. 1 stao si po w}jciu dwóch lat,

gdy strzyono owce Absalomowe w Baal-

chasor, które jest w Efraim, e wezwa
Absalom wszystkich synów królewskich.

24. Bo przyszed Absalom do króla

i rzek : Oto teraz strzyg owce sudze
twemu; niech idzie prosz król i sudzy
jego z sug twoim.

25. I rzek król do Absaloma: Nie.

synu mój ; niech teraz nie chodzimy
wszyscy, abymy ci nie obciyli. A cho
mu przynagla, nie chcia i, ale mu
bogosawi.

26. Ezek potem Absalom: Poniewa
ty nie chcesz, nieche idzie prosz z nami
Amnon, brat mój. I rzek mu ki'ól: A
pocóby mia i z tob?

27. A gdy na nalega Absalom, po-

sa z nim Amnona, i wszystkie syny
królewskie.

28. Tedy przykaza Absalom sugom
swoim, mówic: Pilnujcie prosz, gdy
podweseli serce swoje Amnon winem . a
rzek do was: Bijcie Amnona, zabijcie
go. nie bójcie si, bom ja wam rozkaza;
zmocnijcie si, amnie sobie pocznijcie.

29. I uczynili sudzy Absalomowi Am-
nonowi, jako im by Rozkaza Absalom.
Przeto wstawszy wszyscy sj^nowie kró-
lewscy, wsiedli kady' na^mua swego, i

uciekli.

30. Wtem gdy jeszcze byli w drodze,
wie przysza do Dawida w te sowa :

Pozabija Absalom wszystkie syny kró-
lewskie, i nie zosta z nich ani jeden.

31. Tedy wsta król i rozdar szaty
swoje, i pad na ziemi, a wszyscy sudzy

jego stali okoo niego, rozdarszy szaty

swe.

32. A ozwawszy si Jonadab . syn

Semmy. brata Dawidowego, rzek : Niech
nie mówi Pan mój, e wszystkie mo-
dziece, syny królewskie, pobito; bo
tylko sam Amnon zabity, gdy to w umy-
le Absalomowym uoono Ijyo od onego
dnia, którego zgwaci Tamar, siostr

jego.

33. Przeto teraz niech nie przypu-

szcza tego król, pan mój, do serca swego,

mówic : Wszyscy synowie królewscy po-

legli, gdy tylko sam Amnon poleg.

34. Tedy uciek Absalom; a podniós-

szy suga, który by na stray, oczy swe,

ujrza, a oto. lud wielki przychodzi

drog, któr chodzono do niego z boku

góry.

35. I rzek Jonadab do króla: Oto

synowie królewscy jad; wedle sowa
sugi twego tak si stao.

36. A gdy przesta mówi, oto syno-

wie królewscy przyszli, a podniósszy

gosy swe pakali ; take i król. i wszys-

cy sudzy jego pakali paczem bardzo

wielkim.

37. Ale Absalom uciekszy uszed do

Tolmaja. syna Ammihudowego . ki-óla

Giessur; i aowa Dawid syna swego po

one wszystkie dni.

38. A Absalom uciek, i przyszed do

Giessur. a by tam przez trzy lata.

39. Potem pragn król Dawid wi-

dzie Absaloma; bo ju by odaowa
mierci Amnonowej.

KODZIA XIY.
I. Dawid za namow niewiasty mdrej dozwoli si

wróci Absalomowi . 1—22. II. a za przyczyn usiln
Joabow przyj go za w ask 23—33.

A. porozumiawszy Joab, syn Sarwii, e
si serce królewskie obrócio ku Absa-

lomowi,

2. Posa Joab do Tekuj. i wzi stam-

td niewiast mdr, i rzek do niej:

I

Prosz zmyl, jakoby w aobie bya. a

!
oblecz si prosz w szaty aobne, i nie

j

namazuj si olejkiem, ale bd jako nie-

I

wiasta, która przez wiele dni w aobie
1 chodzi po umarym.

I

3. I wnijdziesz do króla, a bdziesz

mówia do niego w ten sposób ; i nauczy
jej Joab, jako miaa mówi.

4. Przeto mówia ona niewiasta Te-

kuitska do króla, upadszy obliczem



812 II. REGUM 14.

swóiu na ziomio, a pokoniwszy si rze-

ka: Katuj królu!

f). I rzek jj król: Có ci? A ona od-

powiedziaa: Zaisteni ja iiiowiasta wdo-
wa; bo mi niy. mój umar:

(). Asuelulica twoja miaa dwóch sy-

nów, którzy si powadzili z sob na polu
;

a gdy nic by, kto]»y je rozwadzi, rani
jinlen drugiego, i zabi go.

7. A oto, powstawszy wszystka ro-

dzina przeciw suebnicy twojej, mówi:
Wydaj ti\go, który zabi brata swego, e
go * zabijemy za dusz brata jego, któ-

rego zamordowa, owszem zgadzimy i

dziedzica; a tak zagasz iskierk moje,

która pozostaa, aby nie zostawili m-
owi memu imienia i szcztku na ziemi.

* 3 Moj. 24,17.

8. Tedy rzek król do niewiasty : Id
do domu twego, a ja ska za tob.

9. I odpowiedziaa niewiasta Tekii-

itska królowi: Królu, panie mój, niech

bdzie na mnie ta nieprawo, i na domu
ojca mego ; ale król i stolica jego niech

bdzie niewinna.

10. I rzek król : Bdzieli kto mówi
przeciwko tobie, przywied go do mnie,

a potem nie tknie si ciebie wicej.

11. Tedy ona rzeka: Wspomnij pror

sz, królu, na Pana Boga twego, aby si
nie mnoyli mciciele 'krwi na zgub, a

nie zgadzili syna mego. I odpowiedzia :

Jako ywy Pan, e nie spadnie i najmniej-

szy wos syna twego na ziemi.

12. Zatem rzeka niewiasta: Niech
przemówi prosz suebnica twoja do kró-

la, pana mego, sowo. A on rzek: Mów.

13. Ezeka tedy niewiasta : I czemu-
e umyli podobn rzecz przeciw lu-

dowi Boemu ? albowiem król mówi to

sowo, jakoby by winny, poniewa nie

chcesz przywróci , królu , wygnaca
swego.

14. Wszyscy * umieramy, a jestemy
jako wody rozlane po ziemi, które nie

mog by zebrane; lecz jemu Bóg nie

odj ywota, ale pewnie umyli, aby nie

wygania od siebie wygnaca. *i's.89,49.

15. A teraz, em przysza mówi do

króla, pana mego, te sowa, przyczyn
jest, e mi przestraszy lud; przeto
rzeka suebnica twoja : Bd teraz mó-
wia do ki"óla, sn co uczyni król na

prob suebnicy swojej.

16. Albowiem usyszy to król, i wy-
bawi suebnic swoje z rk ma, który

wygadzi chce mnie, i syna mego spo-
em, z dzie(lzictwa Bo(igo.

17. Kzekia t suebnica twoja:
Wdy mi bdzie sowo króla, pana
mego, ku poci(\sze; albowiem jako Anio
Hoy, tak jest król, })an mój, suchajc
dohrego i z(5go, a Pan lióg twój niech

bdzie z tob.
18. A odpowiadajc król rzek do nie-

wiasty : Prosz UH) taj przedemn tego,

o co si spytam. I rzeka niewiasta: Mów
prosz, królu, pani(i mój.

19. Tedy rzek król: Izali ty tego

wszystkiego nie czynisz z naprawy Jo-

abowj ? I odpowiedziaa niewiasta, i

rzeka: Jako yje dusza twoja, królu,

panie mój, e nie mona uchyli si ani

na prawo , ani na lewo od wszystkiego,

co mówi król, pan mój : albowiem suga
twój Joab, on mi to rozkaza, i on nau-

czy suebnicy twojej tych wszystkich

sów.
20. em odmienia sposób tej mowy,

sprawi to suga twój Joab; lecz pan
mój mdry jest

,
jako jest mdry Anio

Boy, wiedzc wszystko, co si dzieje na
ziemi.

21. Przeto rzek król do Joaba: Otom
teraz to uczyni. Ide a przywró dzie-

ci me Absaloma.
22. I upad Joab obliczem swojem na

ziemi, a pokoniwszy si bogosawi
królowi, i rzek Joab : Dzi pozna suga
twój, em znalaz ask w oczach twoich,

królu, panie mój, poniewa uczyni król

zadosy probie sugi swego.

II. 23. Wsta tedy Joab. a szed do

Giessur, i przywiód Absaloma do Jeru-

zalemu.

24. I rzek król : Mech si wróci do

domu swego, ale oblicza mego niech nie

widzi. A tak wróci si Absalom do

domu swego, ale oblicza królewskiego

nie widzia.

25. A nie byo ma tak krasnego,

jako Absalom we wszystkim Izraelu,

coby mia tak wielk chwa ; od stopy

nogi jego a do wierzchu gowy jego nie

byo na nim zmazy.

26. A gdy strzyg gow swoje, (a

zwyk j na kady rok strzydz ; bo mu
ciya, przetoj strzyg.) wayy wosy
gowy jSgo dwiecie syklów wagi kró-

lewskiej.

27. I urodzili si Absalomowi trzej

synowie, i córka jedna, której imi byo
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Tamar, która niewiasta Ijya pikna na

wejrzeniu.

28. I mieszka Absalom w Jeruzale-

mie dwa lata. a twarzy królewskiej nie

widzia. '

29. Przeto posa Absalom do Joaba.

jBhcc go posa do króla, ale on nie

5hcia przyj do niego: posa potem
)0wtóre. i nie chcia przyj.
30. Tedy rzek do sug swoich: Prze-

patrzcie rol Joabow podle roli mojej,

gdzie ma jczmie ; idcie, a spalcie go

ogniem. I zapalili sudzy Absalomowi
rol on ogniem.

31. Zatem wystawszy Joab. przyszed

do Absaloma w dom. i rzek do niego:

Czemu sudzy twoi spalili rol moje
ogniem ?

III. 32. I odpowiedzia Absalom Jo-

abowi : Otom posa do ciebie, mówic :

Przyjd sam. a pol ci do króla, aby
mówi : Xa cóem przyszed z Giessur ?

Lepiej mi)3yo tam jeszcze zosta; prze-

to teraz niech ogldam oblicze kró-

lewskie : wszak jeli jest przy mnie nie-

prawo, niech mi rozkae zabi.

33. Tedy przyszed Joab do króla, i

oznajmi mu. I przyzwa Absaloma.
który przyszed do króla, i ukoni si
twarz sw kn ziemi przed królem ; i po-

caowa król Absaloma.

KODZIA XV.
I. Absalom przez fortele królem zosta 1—9. II. Prze-

ciwko ojcu z ludem si zbuntowa , 10—13. III. Dawid
przed nim ucieka musia 14—37.

1 stao si potem, e sobie nasprawia
Absalom wozów, i koni. i pidziesit
mów, którzy chodzili przed nim.

2. I wstawajc rano Absalom stawa
podle drogi u bramy, a kadego ma,
majcego spraw a idcego do króla na
sd. przyzywa Absalom do siebie, i mó-
wi: Z któregoe ty miasta ? A gdy mu
odpowiedzia: Z jednego pokelenia Izra-

elskiego jest suga twój.

. 3. Slówi mu Absalom : Oto. sprawa
twoja dobra jest. i sprawiedliwa: ale nie-

masz. ktoby ci wysucha u króla.

4. Nadto mówi Absalom: O ktoby
mi postanowi sdzi w tej ziemi I aby
do mnie chodzi kady, któryby mia
spraw u sdu, dopomógbym mu do

sprawiedliwoci.

^
5. A gdy kto przystpi, i ukoni mu

si, ciga rk sw, a ujwszy go. ca-

owa go.

6. A to czyni Absalom wszyst-

kiemu Izraelowi, który przychodzi na
sdy do króla, i ukrada Aljsalom serca

mów Izraelskich.

7. I stao si po czterdziestu latach, e
rzek Absalom do ki'ola : Niech id pro-

sz, a oddam lub mój w Hebronie, któ-

rym polubi Panu.

8. Albowiem lub polubi suga twój.

kiedym mieszka w Giessur Syryjskim,

mówic :
* Jelie mi zasi kiedy przy-

wróci Pan do Jeruzalemu. tedy suy
bd Panu. -':iSam.i3.37.

9. I rzek mu król: Id w pokoju. A
on wstawszy poszed do Hebronu.

II. 10. Tedy rozesa Absalom szpiegi

midzy wszystkie pokolenia Izraelskie,

aby rzekli: Skoro usyszycie gos trby,
mówcie: Króluje Absalom w Hebronie.

11. A z Absalomem poszo byo dwie-

cie mów z Jeruzalemu zaproszonych,

którzy szli w prostoci swojej, niewie-

dzc o niczem.

12. Posa te Absalom po Achitofela

Giloniczyka . radc Dawidowego . aby
przyszed z miasta swego Gilo, gdy mia
sprawowa ofiary. I stao si sprzysie-
nie wielkie, a lud si schodzi, i przy-

bywao go Absalomowi.
13. Potem przyszed pose do Dawi-

da, mówic : Obrócio si " serce mów
Izraelskich za Absalomem. ^Ps.3,1.

III. 14. Tedy rzek Dawid do wszyst-

kich sug swoich, którzy z nim Wi
w Jeruzalemie : Wstacie, a uciekajmy:

inaczej nieuszlibymy przed twarz Ab-
salomow. Spieszcie si. aza njdziem,

by si sn nie pospieszy, a nie zaje-

cha nas. i nie obali na nas zego, i nie

wysiek miasta ostrzem miecza.

15. 1 rzekli sudzy królewscy do ki*ó-

la : Wszystko, cokolwiek sobie upodoba
król. pan nasz. oto sudzy twoi.

16. A tak wyszed król. i wszystek

dom jego pieszo; tylko zostawi król

dziesi niewiast zaonic. aby strzegy

domu.
17. A gdy wyszed król i wszystek

lud pieszo, stanli na jednem miejscu

z daleka.

18. Wszyscy te sudzy jego szli przy

nim , i wszyscy Cheretczycy. i wszyscy
Feletczycy. i wszyscy Gietejczycy, sze
.?et mów, którzy byh przyszli pieszo

z Giet. szli przed twarz królewsk.

19. Tedy rzek ki*ól do Itaja Gitej-
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czyka: CztMiui i ty z nami idziesz?

Wró si(^', a zosta przy iu-ólii; bo ty

ciulzoziemiec, a nio dugo wrócisz si do

miejsca twego.

20. Nie dawno przyszed, a dziAhym
ci ruszy mia, aby z nami szed?
Gdy ja id, sam niewiem dokd; wróó-
e si, a odprowad braci swoje : niech

bdzie z tob miosierdzie i prawda.

21. Ale odpowiedzia Itaj królowi,

mówic : Jako ywy Pan, jako ywy te
król pan mój, e na któremkolwiek miej-

scu bdzie król, pan mój. cho w mier-
ci, cho w ywocie, tam te bdzie suga
twój.

22. I rzek Dawid do Itaja: Pójde^
a przejd. I przeszed Itaj Gitej czyk,
i wszyscy mowie jego, i wszystkie

dziatki, które byy z nim.

2ó. Tedy wszystka ziemia pakaa
gosem wielkim, i wszystek lud, który

przechodzi. A tak król przeszed przez

potok * Cedron, a wszystek lud prze-

szed przeciw drodze ku puszczy. * J^ni8,i.

24. A oto i Sadok i wszyscy Lewito-

wie byli z nim, niosc skrzyni przy-

mierza Boego, i postawili skrzyni Bo-

: szed te Abijatar, a wszystek on

lud przeszed z miasta.

25. I rzek król do Sadoka: Odnie
zasi skrzyni Bo Uo miasta. Jelic

znajd ask w oczach Paskich
,
przy-

wróci mi zasi, a ukae mi j, i przy-

bytek swój.

26. Ale jeliby tak rzek: Nie podo-

basz mi si ; otom ja, niech mi uczyni,

co dobrego jest w oczach jego.

27. Nadto rzek król do Sadoka ka-

pana: Izali nie jest* widzcym? Wró-
e si do miasta w pokoju, i Achimaas,
syn twój, i Jonatan, syn Abijatara, dwaj

synowie wasi, z wami. *isam.9,9.

28. Oto, ja pomieszkam w równinach

na puszczy, póki nie przyjdzie od was
poselstwo dawajce mi zna.

29. A tak odprowadzili zasi Sadok
i Abijatar skrzyni Bo do Jeruzalemn,

i zostali tam.

30. Ale Dawid szed na gór oliwn,

wstpujc i paczc, majc gow przy-

kryt, i idc boso; wszystek te lud,

który z nim by, zakryli kady gow
swoje, a szli wstpujc i paczc.

31. Tedy dano zna Dawidowi, mó-
wic : Achitofel jest z tymi, którzy si
zbuntowali z Absalomem. I rzek Da-

wid: O Panie, prosz, obró w ijiupstwo

rad Achitofelow.

32. I stao si, gdy Dawid przyszed
a na wi(M7.ch góry, aby si tam pomo-
dli IJogu, oto, spotka si z nim Ciiusaj

Arachita, miawszy rozdarte szaty swe,

a proch na gowie swoj(?j.

33. I rzek mu Dawid: Jeli pójdziesz

ze mn, bdziesz mi ciarem;
34. Ale jeli si do miasta wrócisz,

a rzeczesz do Absaloma: Królu, sug
twoim bd, bom by sug ojca twego
zdawna, ale teraz jam sug twoim: tedy

mi obrócisz wniwecz * rad Achitofe-

lOW. * 2 Sam. 17,7.

35. Aza tam nie bdzie z tob Sa-

doka i Abijatara, kapanów? Przeto co-

kolwiek usyszysz z domu królewskie-

go, oznajmisz Sadokowi i Abijatarowi,

kapanom.
36. S te tam z nimi dwaj synowie

ich, Achimaas, syn Sadoka, i Jonatan,

syn Abijatara, przez które dacie mi
zna o wszystkiem, co jedno usyszycie.

37. Szed tedy Chusaj przyjaciel Da-
wida do miasta, a Absalom te wje-

cha do Jeruzalemu.

ROZDZIA XVI.
I. Sylia faszywie oskarywszy pana swego Mefibo-

seta 1—3. II. otrzyma majtno jego, 4. III. Semej
zorzeczy Dawidowi 5— 13. IV. Cliusaj na zdradzie
z Absalomem przestawa. 14—19. V. Za rad Achitofelow
Absalom z zaonicami ojcowskiemi nierzd podzi. 20—23.

ix gdy Dawid zszed troch z wierzchu

góry, oto Syba, suga Mefiboseta, za-

szed mu w drog z par osów osioda-

nych, na których byo dwiecie chlebów,

i sto wizanek rodzynków, i sto wizanek
fig, i agiew wina.

2. Tedy rzek król do Syby : Na có
to? I odpowiedzia Syba: Osy te dla

czeladzi królewskiej, aby na nich jedzi-

a, a chleb i figi, aby jedli sudzy, a wi-

no, aby pi, ktoby usta na puszczy.

3. I rzek mu król : A gdzie jest syn

pana twego ? I odpowiedzia * Syba kró-

lowi: Oto zosta w Jeruzalemie; albo-

wiem mówi: Dzi mi przywróci dom
Izraelski królestwo ojca mego. *2Sam.i9,i7.

II. 4. Zatem rzek król do Syby: Oto

twoje jest wszystko, cokolwiek mia Me-

fiboset. I rzek Syba, pokon uczyniw-

szy: NiSch znajd ask przed oczyma

twemi, królu, panie mój.

III. 5. I przyszed król Dawid a do

Bahurym, a oto, stamtd m wyszed
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z rodu domu Saulowego, a imi jego

I)t1o ' Semej, syn Giery; który wyszed-
szy, idc zorzeczy. * 2Sam.i9,i6. i Krói.2,8.

6. A * ciska kamiemi na Dawida,

i na wszystkie sugi króla Dawida, cho
wszystek lud, i wszystko rycerstwo szo
po prawej stronie jego, i po lewej stro-

nie jego. *2Moj.22,28.

7. 1 tak mówi Semej, zorzeczc mu:
Wynijd, wynijd m/Ai krwi, imu nie-

zbony.
8. Obróci na ci Pan wszystk krew

domu Saulowego, na którego miejscu

królowa, a poda Pan królestwo w r-
ce Absaloma, syna twego ; a oto ty we
zem twojem, bo jest mem krwi.

9. I rzek * Abisaj , syn Sarwii . do

króla: Czemu zorzeczy ten zdechy
pies królowi, panu memu ? Niech id pro-

sz, a utn gow jego. ^2Sam.i9,2i.

10. Ale król rzek: Có wam do te-

go, synowie Sarwii, e zorzeczy? Po-

niewa mu Pan rzek: Zorzecz Dawi-
dowi, i któby mia * rzec : Czemu tak

czynisz? *job.9,i2.iMi,io.

11. Nadto rzek Dawid do Abisajego

i do wszystkich sug swoich : Oto syn

mój, który wyszed z ywota mego, szuka

duszy mojej, jako daleko wicej teraz

syn Jemini? Zaniechajcie go, niech zo-
rzeczy ; bo mu Pan rozkaza.

12. Snaó wejrzy Pan na utrapienie

moje, a odda mi Pan dobrem za zorze-

czenie jego dzisiejsze.

13. A tak szed Dawid, i mowie
jego drog, a Semej szed stron góry
przeciwko niemu, a idc zorzeczy, i

ciska kamiemi przeciw niemu, i mio-
ta prochem.

IV. 14. I przyszed król ze wszystkim
ludem, który by przy nim spracowany,
i tame odpocz.

15. Lecz Absalom i wszystek lud m-
ów Izraelskich, przyszli do Jeruzalemu,
take i Achitofel z nim.

16. A gdy przyszed Chusaj Arachita,
przyjaciel Dawida, do Absaloma, rzek
Chusaj do Absaloma : Niech yje król,

niech yje król !

17. Tedy rzek Absalom do Chusaja:
A taka to mio twoja ku przyjacie-
lowi twemu? przecze nie szed z przy-
jacielem twoim ?

18. Odpowiedzia Chusaj Absalomo-
wi

: Nie
; ale którego obra Pan, i lud

ten, i wszyscy mowie Izraelscy, tego

bd, i z nim zostan.

19. Do tego, komu ja bd suy?
izali nie synowi jego? Jakom suy ojcu

twemu, tak l>d i tobie.

V. 20. Pzek potem Absalom do

Achitofela : Radcie, co mamy czyni ?

21. Odpowiedzia Achitofel Absalo-

mowi: Wnijd do zaonic ojca twego,

które zostawi, aby strzegy domu ; a usy-
szawszy wszystek Izrael, e si omierzy
ojcu twemu, zmocni si rce wszyst-

kich, którzy s z tob.
22. Przeto * rozbili Absalomowi na-

miot na dachu. I wszed Absalom do

zaonic ojca swego przed oczyma wszyst-

kiego Izraela. -2Sam.i2,ii.

23. A rada Achitofelowa , któr da-

wa, bya na on czas w takiej wadze,

jakoby si kto radzi Boga. Takowaó
bya wszelka rada Achitofelowa, jako

u Dawida, tak u Absaloma.

ROZDZIA XVII.
I. Kad Achitofelowa przeciw Dawidowi 1—4. II. ro-

zerwawszy Chusaj 5—14. Ul. DaAvida przestrzeg 15—22.

IV. Zaczem si Achitofel powiesi 23. V. a Absalom szed
za ojcem w pogo 24—29.

JNadto rzek Achitofel do Absaloma:
Niech prosz wybior dwanacie tysicy

mów, a wstawszy bd goni Dawida
tej nocy;

2. I przypadn na. pokd jest spra-

cowany i zemdlonych rk, a strwo go,

i uciecze wszystek lud, który jest z nim,

a zabij króla samego.

3. A tak przywróc wszystek lud do

ciebie ; bo jakoby si wszyscy ku tobie

nawrócili, gdy zabij tego ma, którego

ty szukasz, a wszystek si lud uspokoi.

4. I spodobao si to Absalomowi,
i wszystkim starszym Izraelskim.

II. 5. Jednak rzek Absalom : Zawo-
aj rycho i Chusaja Arachity , abymy
usyszeli, co on te powie.

,

6. A gdy przyszed Chusaj do Absa-
loma. rzek Absalom do niego, mówic :

Tak powiedzia Achitofel : Mamyli uczy-

ni wedug rady jego, czyli nie? i ty

powiedz.

7. Tedy odpowiedzia Chusaj Absa-
lomowi : Nie dobra jest rada, któr te-

raz da Achitofel.

8. Nadto rzek Chusaj : wiadomy
ojca twego i mów jego. i s mni,
i serca zajuszonego, jako niedwiedzica

osierociaa w polu ; do tego ojciec twój
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jestm walocziiy, i nie ImmIzIo nocowa
z ludiMll.

*,). A podoano i toraz si(^ kryje w ja-

kit^j jaskini, alho na kiórcMiikolwiok miej-

scu. J staoby si(^% jeli('l)y kto z twoich

poleg na tym pocztku, eby kady,
kto))y o t^m usyszii-, rzek: Staa si(j po-

raka w ludzie, który szed za Absalomem.
10. Tedy i najmniejszy , którego

serce jako serce lwie, bardzo osabej

e

;

Lo wie wszystek Izrael, e ii^^nym jest

ojciec tW'ój, i iiiQzni wszyscy, którzy s
z uim.

11. Ale radz, aby si do ciebie cale

zebra wszystek Izrael od Dan a * do

Beerseba, jako piasek, który jest przy

morzu w mnóstwie, a ty eby osob sw
szed na wojn. ^oze.i.io.

12. A tak pocigniemy przeciwko

niemu, na któremkolwiek miejscu znale-

ziony bdzie, i przypadniemy na, jako

pada rosa na ziemi, i nie zostanie

z niego, to jest, z tych wszystkich mów,
którzy s z nim. ani jeden.

13. Ajeliby do którego miasta u-

szed, tedy zniesie wszystek Izrael do

onego miasta powrozy, a pocigniemy je

a do potoku, tak i tam nie bdzie zna-

lezion ani kamyk.
14. Tedy rzek Absalom i wszyscy m-

owie Izraelscy : Lepsza jest rada Chu-

sajego Arachity, ni rada Achitofelowa.

Albowiem Pan * by postanowi, aby ro-

zerwana bya rada- Achitofelowa, która

bya dobra, a tak aby przywiód Pan ze
na Absaloma. *2SaTn.i5,3i. izaj.8,io.

III. 15. I oznajmi * Chusaj Sadokowi

i Abijatarowi, kapanom: Tak a tak ra-

dzi Achitofel Absalomowi, i starszym

Izraelskim ; alem ja tak a tak radzi.
* 2 Sam. 15,32.36.

16. Teraz tedy polijcie co rychlej,

a oznajmijcie Dawidowi, mówic : Nie zo-

stawaj tej nocy w równinach puszczy;

ale bez odwoki przejd, by snaó nie

by poarty król, i wszystek lud, który

jest z nim.

17. A Jonatan i Achimaas stali u stu-

dni Rogiel : i posza dziewka, a oznaj-

mia im, aby poszli, i donieli to królowi

Dawidowi ; bo si nie mieli ukaza ,
ani

wnijc do miasta.

18.Wszake obaczyjeniektóry suga i

powiedzia Absalomowi. Przeto poszed-
szy obadwaj spieszno , weszli w dom nie-

którego ma w Bahurym, który mia

studni na dworze swym, i spucili si
do niej.

19. A wziwszy niewiasta pacht, roz-

cigna j na wierzchu studni, i nasy-

paa na niej krup; a tak si tego nie do-

wiedziano.

20. Bo gdy przyszli sudzy Absalo-
mowi do onej niewiasty w dom, rzekli :

(idzie jest Achimaas i Jonatan? odpo-

wiedziaa im niewiasta: Przeszli przez

rzek; a poszukawszy ich, i nie zna-

lazszy, wrócili si do Jeruzalemu.

21. A gdy oni odeszli, tedy owi wy-
stpiwszy z studni poszli, i oznajmili

królowi Dawidowi, mówic do niego:

Wstacie, przeprawcie si co rychlej

przez wod; albowiem tak radzi prze-

ciwko wam Achitofel.

22. Przeto wstawszy Dawid, i wszys-

tek lud , który by z nim, przeprawili si
przez Jordan, pierwej ni si rozedniao,

a nie zosta i jeden, któryby si nie prze-

prawi przez Jordan.

IV, 23. Tedy Achitofel widzc, i si
nie stao podug rady jego, osioda osa,

a wstawszy jecha do domu swego, do

miasta swego, a rozprawiwszy dom swój,

powiesi si, i umar, a pogrzebion jest

w grobie ojca swego.

Y. 24 A Dawid ju by przyszed do

Mahanaim, gdy si Absalom przeprawi

przez Jordan, on i wszyscy mowie
Izraelscy z nim.

25. I przeoy Absalom Amaz, mia-

sto Joaba, nad wojskiem. * A ten Amaza
by synem ma, którego imi byo Itra,

Izraelczyk, któryby wszed do Abigajli,

córki Nahasowej, siostry Sarwii, matki

JoabOWej. .
•

*2SaTn.l9.13.

26. I pooy si obozem Izrael z Ab-
salomem w ziemi Galaad.

27. I stao si, gdy przyszed Dawid
do Mahanaim, e Soby, syn Nahasowy
z Eabby, synów Animonowych, i Machir,

syn Ammijelowy zLodebaru, * i Barsylaj

Galaadczyk z Eogielim, '^iki-ói.2,7.

28. Pociel, i miednice, i naczynia zdu-
skie, i pszenic, i jczmie, i mki, i

krupy, i boby, i soczewice, i prama,

29. I miodu, i masa, i owiec, i serów

krowich przynieli Dawidowi, i ludowi,

który by z nim, aby jedli: bo mówili:

Lud ten godny jest, i spracowany, i pra-

gnieniem zmorzony na puszczy.

I
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ROZDZIA XVIII.
I. Wojsko Absalomowe poraono 1— 8. II. Cu sam

. hodzc za wosy na dtio zavrisna.l 9—13. III. i od

Joaba zabity jest 14— 30. IV. którego Dawid bardzo

auje 31—33.

, Tedy obliczy Dawid lud, który mia
z sob, a postanowi nad nimi hetmany,

i rotmistrze.

2. 1 poruczy Dawid ludu trzeci cz
pod rk Joabow. a trzeci cz pod

rk Abisaja, syna Sarwii, brata Joabo-

wego . a trzeci cz pod rk Itaja

Gietejczyka : i rzek król do ludu : Wy-
nijd i ja take z wami.

3. Ale lud rzek: Nie wynijdziesz: bo

jelibymy my ty podali, oni mao dba
o nas bd, choby te nas polega po-

owa, maio dba o nas bd : albowieme
ty sam jako nas dziesi tysicy. Przeto
teraz lepiej, aby nam by w miecie na

pomocy.
4. I rzek do nich król : Co si wam

zda dobrego, to uczyni. Tedy sta król

przy bramie, a wszystek lud wychodzi
po stu i po tysicu.

5. 1 rozkaza król Joabowi. i Abisajowi,

i Itajowi. mówic : askawie mi si ob-

chodcie z synem moim Absalomem. A
wszystek lud sysza, gdy przykazywa
król wszystkim hetmanom o Absalomie.

6. A tak wycign lud w pole przeciw

Izraelowi, i zwiedli bitw w lesie Efraim.

7. Tame poraon jest lud Izraelski od
sug Dawidowych; i staa si tam pora-
ka wielka dnia onego, a polego ich

dwadziecia tysicy.

8. Bo gdy bya bitwa rozproszona po
wszystkiej ziemi, wicej las pogubi
ludu, ni ich miecz poar dnia onego.

II. 9. I napad Absalom na sugi Da-
widowe; a Absalom jecha na mule, i

wbiea z nim mu pod gsty a wielki

db. i uwiza gowa jego na dbie, i za-

wis midzy niebem i midzy ziemi;
ale mu, któiy by pod nim, wybieg.

10. Co ujrzawszym niektóry, oznaj-
mi Joabowi, mówic: Otom widzia
Absaloma wiszcego na dbie.

11. Tedy rzek Joab mowi, który
mu to oznajmi: Jeli widzia, a cze-

mue go tam nie zabi i nie zrzuci na
ziemi ? A jabym ci by powinien da
dziesi srebrników, i jeden ps rycerski.

12. I odpowiedzia on m Joabowi :

A ja chobym miai odwaonych narkach
mych tysic srebrników, nie podniósbym

rki mojej na syna królewskiego: bomy
syszeli, gdy przykaza król tobie i Abi-

sajowi i Itajowi, mówic: Ochraniajcie

wszyscy syna mego Absaloma.

13. Chyba, ebym chcia wda dusz
moje w niebezpieczestwo: bo nie bywa
nic zatajono przed królem; i ty sam by-
by przeciwko mnie.

"

III. 14. Tedy rzek Joab : Xie bdó
si ja tu bawi z tob: przeto wziwszy
trzy drzewca w rk swoje, wrazi je

w serce Absalomowe, gdy jeszcze yw
by na dbie.

15. A obskoczywszy Absaloma dzie-

si sug, którzy nosili bro Joabow,
bili. i zabili go.

IG. AVtem zatrbi Joab w trb, i

wróci si lud z pogoni za Izraelem ; bo

Joab zatrzyma lud.

17. A wziwszy Absaloma, wrzucili

go w tyme lesie w dó wielki, i nano-

sili na bardzo wielk kup kamienia.

Ale wszystek Izrael uciek, kady do

namiotów swoich.

18. A Absalom wzi by, i wystawi
sobie za ywota swego sup, który jest

w dolinie królewskiej: bo mówi: Nie-

mam syna: jednak zostawi pamitk
imienia mego. Przeto nazwa on sup
imieniem swojem. który zowi miejsce

Absalomowe a do dzisiejszego dnia.

19. Tedy Achimaas. syn Sadoka,

rzek: Prosz niech id a oznajmi kró-

lowi ucieszn nowin, i go wybawi Pan
z rki nieprzyjació jego.

20. Ale mu rzek Joab: Nie byby
wdzicznym posem dzisiaj : lecz to opo-

wiesz dnia drugiego, a dzi nie dawaj o

tern zna. przeto i syn królewski zgin.
21. Potem Joab rzek do Chusego:

Id, oznajmij królowi, co widzia. A tak

ukoniwszy si Chusy Joabowi. biea.
22. I mówi powtóre Achimaas , syn

Sadoka. i rzek do Joab: Bd co

bd. jjrosz niech i ja bie za Chu-
sym. I rzek Joab: Przeczby ty mia
biee, synu mój. gdy niemasz, coby
dobrego zwiastowa ?

23. I rzek: Bd co bd, pobie.
I rzek mu Joab : Biee. A tak biea
Achimaas prostsz drog, i uprzedzi

Chusego.

24. A Dawid siedzia midzy dwiema
bramami. I wyszed stró na dach bramy
na mur, a podniósszy oczy swe. ujrza

ma jednego biecego.
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25. Ttnly zawoawszy stró, opowie-

dzia to królowi. 1 rzek król: Jelio/^

sam jost, (lohre poselstwo w ustach jego.

A gdy ten spiesznie szed, i przyblia si,

2(). Ujrza stró i drugiego ma bie-

cego, i zawoa stró na wrotnego, mó-
wic: Oto i drugim l)iey sam. T rzek
król: 1 ten dol)re poselstwo niesie.

27. Nadto rzek stró: Zda mi si
bieg pierwszego, jako bieg Achimaasa,

syna Sadokowego. 1 rzek król :M to

do]>ry, i z dol)rem poselstwem idzie.

28. Tedy zawoa Achimaas, i rzek
do króla: Pokój; i ukoni si królowi

twarz swoj ku ziemi, i rzek: Bogo-
sawiony Pan Bóg twój , który poda
te me, co podnieli rce swe przeciw

królowi, panu memu.
29. I rzek król: Jakoli si ma syn

mój Absalom? Tedy Achimaas odpo-

wiedzia: Widziaem zamieszanie wiel-

kie, gdy posyasug królewskiego Joab,

i mnie, sug twego ; ale nie wiem co byo.
30. Potem rzek król : Odstp , a sta

tam; a on odstpiwszy stan.
IV. 31. A wtem Chusy przyszed i

rzek: Opowiada si królowi, panu me-
mu, e ci wybawi Pan dzisiaj z rki
wszystkich, którzy powstali przeciwko

tobie.

32. I rzek król do-Chusego: A jakoli

si ma syn mój Absalom? Odpowie-

dzia Chusy : Bodaj tak byli nieprzyja-

ciele króla, pana mego, i wszyscy, którzy

powstawaj przeciw tobie na ze, jako

syn twój !

33. Tedy si zasmuci król, i wstpi
na sal onej bramy, a paka, i tak mó-
wi idc: Synu mój Absalomie, synu

mój ! Synu mój Absalomie ! obym ja

by umar miasto ciebie! Absalomie,

synu mój, synu mój !

ROZDZIA XIX.
I. Dawid pacze Absaloma 1—4. II. Joab go oto gromi

5—8. m. Na królestwo od wszystkich przywrócony jest
9—15. IV. Semej go przeprasza 16—23. V. i Meliboset
24—30. VI. Barsylaj go odprowadza 31—40. VII. a Izrael

z Juda swarza si 41—43.

1 oznajmiono Joabowi : Oto król pacze
i auje Absaloma.

2. Przeto si ono zwycistwo dnia

onego obrócio w pacz wszystkiemu lu-

dowi; albowiem usysza lud dnia onego,

e mówiono : aosny jest król dla syna
swego.

3. Zaczem wkrada si lud onego dnia

II. REGUM18. 19.

wcliodzc do miasta, jako si wic wkrada
lud, który si wstydzi, uciekajc z bitwy.

4. A król nakrywszy oblicz(i swoje,

woa gosem wielkim: Synu mój Absa-
lomie. Absalomie, synu mój, synu juój !

II. f). Tedy wszed Joab do króla

w dom, i rzek: Sliabii^ dzi o))licze

wszystkich sug twoich, którzy wybawili
dusz twoje dzisiaj, i dusz synów twoich,

i córek twoich, i dusz on twoich, i du-

sz zaonic twoich.

0. Miujc te, którzy ci maj w nie-

nawici, a nienawidzc tych, którzy ci
miuj. Alljowiem pokazae dzi, e so-

bie nie powaasz hetmanów, i sug two-

ich ; bom dozna tego dzi, e gdy])y Al)-

salom by yw, choc))ymy my wszyscy
dzi byli pobici, tedyby si to bardzo

podobao.
7. Przeto teraz wsta, wynijd, a mów

agodnie do sug twoich. Bo przez Pana
przysigam, jeli ty nie wynijdziesz, e
nie zostanie aden z tob tej nocy. a b-
dzieó to gorzej, nili wszystko ze, któ-

rekolwiek na ci przychodzio od mo-
doci twojej a dotd.

8. Wsta tedy król, i siad w bramie :

i opowiedziano to wszystkiemu ludowi,

mówic : Oto król siedzi w bramie. I

przyszed wszystek lud przed oblicze

królewskie ; ale Izraelczycy uciekli l)yli,

kady do namiotu swego.

III. 9. I stao si, e si wszystek lud

sprzecza z sob we wszystkich pokole-

niach Izraelskich, mówic : Król wyrwa
nas z rk nieprzyjació naszych, tene
nas te wyrwa z rk Filistyskich, a te-

raz uciek z ziemi przed Absaomem.
10. Lecz Absalom, któregomy byli

pomazali nad sob, zgin w bitwie; a

teraz przecze wy zaniedbywacie przy-

prowadzi zasi króla?

11. Przeto król Dawid posa do Sa-

doka i do Abijatara, kapanów, z temi

sowy: Powiedzcie starszym Judzkim,

mówic : Przecze macie by poledniej-

szymi w przyprowadzeniu zasi króla do

domu jego ? Albowiem sowa wszystkiego

Izraela dochodziy króla do domu jego.

12. Braciacie moi, ko moja, a cia-

ocie moje; przecze tedy macie by po-

ledniejszymi w przywróceniu króla ?

13. Amazie take powiedzcie : Izali

ty nie jest ko moja, i ciao moje ? To

niech mi uczyni Bóg, i to niech przy-

czyni, jeli hetmanem * wojska nie b-



dziesz przedemua po wszystkie dai,

miasto Joal. a.
*2Sam.l7,25.r.20,-l.

14. A tak nakoni serce wszystkicli

mów Judzkich jako ma jednego, e
posali do ki*óla mówic : Nawró si ty.

i wszyscy sudzy twoi.

2 Samuelowa 19. 319

lemie ki'olowi. nek mu król : Przecze
nie szed ze mn. Mefibosecie ?

26. A on mu odpowiedzia: Królu,

panie mój. zdradzi mi suga mój : bo

rzek by suga twój . osiodam sobie

osa. ebym wsiadszy na. jecha z kró-

15. Wróci si tedy król. i przyszed lem. gdy jest ' chromy suga twój.

a do Jordanu; a lud Judzki wyszed by
do Galgal. aby zaszed w drodze królowi,

a przeprowadzi króla przez Jordan.

IV. 16. Pospieszy si take ' Semej.

syn Giery, syna Jemini. który by z Ba-

hurym. i wyszed z mami Judzkimi

przeciwko królowi Dawidowi.
* 2 Sam. 16.5. lKrMl.2.S.

17. A byo tysic mów z nim z Ben-

jamitów: ' Syba take, suga domu Sau-

"2Sam.4.4. r.9.3.

27. I oskary .sug twego przed kró-

lem, panem moim: ale ki'ól. pan mój.

jest jako Anio Boy: przeto uczy, co

dobrego jest w oczach twoich.

2S. Albowiem wszyscy z domu ojca

mego bylimy godni mierci przed ki'o-

lem. panem moim. a przeci ty posa-

dzi su^e twecro miedzy tymi . którzy

jadaj u stou " twego : I có jeszcze za

abym sie mialowe^o. i pitnacie synów jego. i dwa- ;

sprawiedliwo moja . ab}

dziecia sucj ieeo z nim. i szczliwie j

"^i^^^J usKarzac na Kroia .

si przeprawili za Jordan do la"óla.
\

''2Sam.9.2. r.ie.l.
\

18. Przeprawili te prom. aby prze-

wieziono czelad królewsk, a iby uczy-

niono, coby mu si najlepiej podobao :

'

a Semej. syn Giery. upad przed ki'olem.

gdy si pi^zeprawia przez Jordan.

19. I rzek do króla : Nie przyczytaj

mi. " panie mój. nieprawoci, ani wspo-

minaj, co lekkomylnie uczyni suga
twój onego dnia. gdy wyszed król. pan

mój. z Jeruzalemu. aby to miar przy-

puszcza król do serca swego: "^sam.ie.s.

20. Albowiem zna suga twój . em
zgrzeszy: a otom dzi przyszt^d pier-

wej ni kto ze wszystkiego domu Józe-

fowego. abym zajecha drog królowi.

panu memu.
21. Tedy odpowiedzia Abisaj . syn

Sarwii. i rzek: Iza dla tego nie ma 1)y
zabity Semej . e zorzeczy pomazaco-
wi Pa.skiemu ?

22. Ale mu rzek Dawid : Có " wam
do tego. synowie Sarwii. ecie -p mi dzi
[przeciwnymi? Izali dzi ma by zabity

'2.Sam. 9,7.

29. Rzek mu tedy król: Có masz
wicej mówi w sprawie twojej ? Juzem
rzek, ty i Svba. " podzielcie si maj-
tnoci.'

'

'2Sam.l6:4.

30. i. Mefiboset rzek do króla : I wszyst-

ko niech wemie, s^dy sie tylko wi'óci król.

pan mój. w pokoju do domu swego.

VI. 31. Barsyaj ' te Galaadczyk

wyszedszy z Eogielim . przeprawi si
z ki'olem przez Jordan . aby go prowa-

dzi za Jordan.
* -iKrói.2.7.

32. A Barsyaj by liardzo stary, majc
omdziesit ' lat. któiy podejmowa lo-ó-

la. póki mieszka w Mahanaim: 7 bo
by czowiekiem bogatym bardzo.

*"Ps. 90. 10. 7 2 Sam. 17,27.

33. I rzek ki-ól do Barsylajego : Pójd
ze mn. a bd ci chowa przy sobie

w Jeruzalemie.

34. Ale Barsyaj odpowiedzia królo-

wi : Wiele jest dni lat ywota mego. e-
hjm mia i z królem do Jeruzalemu ?

35. Omdziesit lat mi dzisiaj: izali

mog rozezna midzy dobrem a zem?
izali poczuje smak suga twój w tem.

Ikto w Izraelu ? Bo aza nie wiem. em
\
cobym jad. albo cobym pil ? izali su-

ja dzi zosta cólem nad Izraelem ?
"2 Sam. 16.10. tMat.16,23.

23. I i-zek król do Semeja: Nie
'umrzesz : i przysig mu król.

V. 24. Mefiboset take, wnuk Saula.

yjecha^ przeciw n-ólowi : który ani

hdoy nóg swoich, ani czesa brody
wojej. ani pra szat swoich, ode dnia.

cha mog wicej gosu piewaków i .pie-

waczek? a przeczeby mia by suga
twój jeszcze ciarem królowi . panu

memu ?

36. Jeszcze troch pójdzie suga twój

za Jordan z ki-ólem : bo czemuby mi
mia dawa ki-ól takow nagi*od?

37. Niech si wróci prosz suga twój,

tórego by wyszed król a do dnia. i abym umar w miecie mojem. przy gro-

tórego si wróci w pokoju
25. I stao si. gdy zabiea w Jeruza-

bie ojca mego i matki mojej : ale oto

suga twój Chymham pójdzie z b-ólem,
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paiUMU moim: iiczyo mu, (.'o dobrego

jest w oczach twoich.

88. I rzek król: NicM'hzc zo mn idzie

Chymliam, a ja mu uczyni, co dolu*ego

bdzie w oczacli twoich; nadto, cokol-

wiekda bdziesz ode mnie, to uczyni.

39. A gdy si ])rzeprawi wszystek
lud przez Jordan, król sie t przepra-

wi. Tedy pocaowa król Barsylajego,

i bogosawi mu ; który si wróci do

miejsca swego.

40. Potem przyszed król do Galgal,

przyszed t z nim Chymham. Wszys-
tek te lud Judzki prowadzi króla, tak-

e i poowa ludu Izraelskiego.

VIL 41. A oto, wszyscy mowie Izra-

elscy, zszedszy si do króla, mówili do

niego: Czemu ci wykradli bracia nasi,

mowie Judzcy, i przeprowadzili króla

i dom jego przez Jordan, i wszystkie

me Dawidowe z nim?
42. I odpowiedzieli wszyscy mowie

Judzcymom Izraelskim' : Przeto, i nam
powinny jest król. A przecze si gnie-

wa macie o to? izali nam za to je
król dawa, albo nam jakie dary rozda ?

43. Tedy odpowiedzieli mowie Izra-

elscy mom Judzkim, i rzekli: Dziesi
kro wicej mamy do króla; przeto
i Dawid wicej do nas naley, ni do was.

Przeczecie nas lekce powayli ? Azae-
my my o to pierwej nie mówili, aby-

my przywrócili króla swego? Ale sro-
sza bya mowa mów Judzkich, ni
mowa mów Izraelskich.

ROZDZIA XX.
I. Seta odwodzi Izraelczyk! od Dawida, który zaonice

zelone zamkn 1—3. II. Za Seb w pogo posa 4—7.

in. gdzie Joab Amaz zdradliwie zabi 8—12. IV. i Abel
miasto tak dugo obleniem trapi 13—21. V. a mu
gow Sebow z miasta wyrzucono 22—26.

i edy si tam pojawim niepobony,
którego zwano Seba, syn Bichry, m
Jemini. Ten zatrbi w trb, i rzek :

Nie mamy my dziau w Dawidzie, * ani

mamy dziedzictwa w synu Isajego; wró
si kady do namiotów swoich, o Izraelu !

*1 Król. 12,16.

2. A tak odstpili wszyscy mowie
Izraelscy od Dawida za Seb, synem
Bichry; ale mowie Judzcy trzymali

si króla swego, od Jordanu a do Jeru-

zalemu.

3. I przyszed Dawid do domu swego
w Jeruzalemie ; a wziwszy król dziesi
niewiast zaonic, które by zostawi, * aby

strzegy domu, odda je pod stra, i y-
wi je, ale do nich nie wchodzi ; i byy
pod stra a do dnia mierci swojj, we
wdowim stanie. *2Sam.i.'i,iG,

II. 4. J^otem rzek król do * Amazy:
Zbierz mi me Judzkie za trzy dni; ty

si t tu staw. *2Ham.lJM3.

5. A tak poszed Amaza, aby zebra
lud Judzki ; lecz si zabawi nad czas

naznaczony, który mu by naznaczy.
(I. I rzek Dawid do Ahisajego: Teraz

gorzej nam uczyni Seba, syn ' Bichry,

ni Absalom
;
przeto ty wemij s*ugi

pana twego, a go go, by sn nie zna-

laz sobie miast obronnych, i nie uszed
z oczu naszych. *2Sam.i.o,iK.

7. Tedy wyszli z nim mowie Joa-

bowi, i Cheretczycy i Feletczycy, i wszyst-

ko rycerstwo, a wyszli z Jeruzalemu
w pogo za Seb, synem Bichry.

III. 8. A gdy byli u wielkiego ka-

mienia, który jest w Gabaon, tedy im
Amaza zabiea. A Joab mia przepa-

san szat sw, w której chodzi, a na
niej pas z mieczem przypasany do biódr

swoich w pochwach swych, którego sna-

dnie móg doby, i za schowa.
9. I rzek Joab do Amazy : Jako si

masz, bracie mój ? I uj rk praw
Joab Amaz za brod, jakoby go cao-
wa mia.

10. Ale Amaza nie postrzeg miecza,

który by w rce Joabowej : i przebi * go

nim pod pite ebro, i wyla trzewa jego

na ziemi, a tak za jedn ran umar. A
Joab i Abisaj , brat jego, szli w pogo
za Seb, synem Bichry. *iKrói.2,5.

11. Tedy stan jeden nad nim z sug
Joabowych, i rzek: Ktokolwiek jest y-
czliwy Joabowi, a ktokolwiek trzyma

z Dawidem, niech idzie za Joabem.
12. Lecz Amaza wala si- w krwi

w poród drogi. A widzc on m, i si
zastanawia wszystek lud nad nim, zwlek
Amaz z drogi na. pole , i przyrzuci go

szat, gdy widzia, e ktokolwiek szed

mimo niego, zastanawia si.

lY. 13. A gdy by zwleczony z drogi,

biea kadym za Joabem, gonic Sa-

b, syna Bichry.

14.Któryjubyprzeszedprzez wszyst-
kie pokolenia Izraelskie, a do Abel i

Betmaacha,zewszystkimiBerymczykami,
którzy si te byli zebrali, a szli za nim.

15. A gdy si tam cignli, obiegli

go w Abeli Betmaacha, i usypali szace
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pi'zeciw miastu, tak i stali przed mu-
rem, a wszystek lud. który byt z Joa-

bem, usiowa obali mury.

16. Wt^m zawoaa z miasta niektóra

niewiasta mdra: Suchajcie, suchaj-

cie! rzeczcie prosz do Joaba: Przystp
sam, a rozmówi si z tob.

17. Który gdy do niej przystpi,

rzeka mu ona niewiasta: Tye jest

Joab? I odpowiedzia: Jestem. Tedy mu
rzeka: Suchaj sów suebnicy twojej

;

i odpowiedzia: Sucham.
18. Przeto rzeka, mówic: * Po-

wiadano przedtem, mówic: Koniecznie

pyta si bd w Abelu. a tak si wszyst-

ko sprawi. *5Mojio,ii.

19. Jam jest jedno miasto z spokoj-

nych i wiernych w Izraelu, a ty szukasz.

alDy zatraci miasto i matk w Izraelu :

przecze chcesz zburzy dziedzictwo

' Paskie?
20. I odpowiedzia jej Joab. mówic:

Niedaj. niedaj mi tego Boe. abym mia
podwróci i zburzy je.

21. Nie takci si rzecz ma. Alem
z góry Efraim, imieniem Seba, syn Bi-

chry. podniós rk sw przeciw królowi

Dawidowi; wydajcie go samego, a od-

cign od miasta. Zatem rzeka niewiasta

do Joaba: Oto gow jego zrzuc do cie-

bie z muru.
V. 22. A tak sprawia to ona niewia-

sta u wszystkiego ludu mdroci swo-

j, e ciwszy gow Sebie, synowi Bi-

chry. zrzucili ja do Joaba: który zatr-
Id w trb, i rozeszli si wszyscy od

miasta, kady do namiotów swoich ; Joab
si tez wróci do króla do Jeruzalemu.

23. 1 by Joab hetmanem * nad wszyst-
kiem wojskiem Izraelskiem. a Banajas.
syn Jojady, nad Cheretczykami i nad
Feletczykami. *2Sain.8.i6.

24. Adoram by poborc, a Jozafat,

syn Ahiluda, kanclerzem.
25. Seja pisarzem, a Sadok i Aljijatar

^'yli kapanami.
26. Hira take Jairtczyk by ksi-

• iem u Dawida.

KODZIA XXI.I
B^^ Gód trzyletni mierci siedmio synów Sanlowych
'WWnierzony. 1—9. II. których cia Resfa strzega. 10.

;UI. a Dawid je pogrzeb z kociami Saula i Jonatana.
1^1—1*- IV. Cztery bitwy sawne z Filistynv, 15—22.
IT

1 by gód za dni Dawidowych przez
rzy lata, jednego roku po drugim. Tedy
szuka Dawid oblicza Paskiego, które-

p

mu rzek Pan: Dla Saula. i dla domu
jego krwawego, przeto i pomordowa
Gabaonity.

2. Przyzwa tedy król Gabaonitów,
i rzek do nich: (A ci Gabaonitowie nie

byli z synów Izraelskich, ale z ostatków

Amorejczyków. którym acz byli synowie

Izraelscy * przysigli, wszake je usio-

wa Saul wypleni z gorliwoci swej dla

synów Izraelskich i Judzkich.) *Joz-949-

3. I rzek Dawid do Gabaonitów : Có
wam mam uczyni? a czem was uba-
ga, abycie bogosawili dziedzictwu

Paskiemu ?

4. I odpowiedzieli mu Galiaonitowie:

Nie idzie nam o srebro ani o zoto z Sau-

lem, i z domem jego. ani o oto. ebymy
zabili kogo w Izraelu. A on rzek: Co-

kolwiek rzeczecie, uczyni wam.

5. Którzy rzekli do króla : Ma. który

nas wyofubi. i na tem ljv. aby nas do

szcztu wytraci, eby nas nic nie zo-

stao we wszystkich granicach Izrael-

skich,

6. Wydajcie nam siedmiu mów z sy-

nów jego, a powiesimy je Panu w Gabaa
Saula. niekiedy wybranego Paskiego.
Tedy rzek: Wydam.

7. Lecz sfolgowa król Mefibosetowi,

synowi Jonatana, syna Saulowego. dla

przysigi " Paskiej, która bya midzy
nimi. midzy Dawidem i midzy Jona-

tanem, synem Saulowym.
*l^Sam.lS.3. r.20.15. r.23,18.

8. Ale wzi król dwóch synów Eesfy,

córki Ai. które porodzia Saulowi. Armo-
niego i Metiboseta. i piciu synów siostry

Micholi. córki Saulowej. które porodzia

Adryielowi. synowi Barsvlaia Mehola-
tyckiego.

9. I wyda je w rce Gabaonitów, i

powiesili je na górze przed Panem. I

umarli oni siedmiu pospou, a pobici s
w pierwsze dni niwa, na pocztku ni-
wa jczmiennego.

11. 10. A wziwszy Kesfa. córka Ai,

wór, rozpostara go na skale, na po-

cztku niwa, aby na nie b'opi deszcz

z nieba, i nie dopuszczaa ptastwu po-

wietrznemu, pada na nie we dnie, ani

zwierzowi polnemu w nocy.

III. 11. Tedy oznajmiono Dawidowi,

co uczynia Resfa. córka Ai. zaonica
Saulowa.

12. Przeto szedszy Dawid wzi ko-

ci Saulowe, i koci Jonatana, syna jego
21
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od starszych .labos Gahtadskiego. którzy

je hyli ukradli z ulicy Betsaskiej. ktjdy

je byli * zawiesili Filistynowie onego
dnia, gdy porazili Filistynowie Saula

w Gielhoe.
" MSain.ai.io.ii'.

13. A tak wzi^ stamtd koci Sau-
lowe i koci Jonatana, syna jego; ze-

brano t^ koci powieszony(di,

14. I pogrzebli koci Saulowe i Jona-
tana, syna jego, w ziemi Benjamina
w Sela. w grobie Cysa, ojca jego, a uczy-

nili wszystko, co by rozkaza król; a

tak potem ubagany by Bóg ziemi.

ly. 15. I bya zasi wojna midzy
Filistynami i Izraelem; i cign^ Dawid
i sudzy jego z nim. a walczyli przeciwko

Filistynom, tak, e usta Dawid.

16. Tedy Jesbibenob. który by z sy-

nów jednego olbrzyma, (a grot drzewca

jego way trzy sta sj^klów miedzi, a

mia przypasany miecz nowy) umyli
by zabi Dawida.

17. Ale go ratowa Abisaj. syn Sar-

wii. a raniwszy Filistyna zabi go. Prze-

to przysigli mowie Dawidowi, mó-
wic mu: Nie pójdziesz wicej z nami
na wojn, aby nie zgasi pochodni

Izraelskiej.

18. I stao si potem, e bya znowu
wojna w Gob z Filistynami, * i zabi
Sobochaj Husatycki Safa, który by z sy-

nów tego olbrzyma. *rKron.2o,4.

19. Bya te jeszcze inna wojna w Gob
z Filistynami, kdy zabi Elhana, syn

Jaara Oregim. ^ Betlehemczyk, brata

Golijatowego z Giet, którego drzewce u
wóczni byo jako nawój tkacki.

*lKi-on.20,5.

20. Nadto jeszcze bya wojna w Giet,

kdy bym wielkiego wzrostu, majc
po sze palców u rk swoich, i po

sze palców u nóg swoich, wszystkich

dwadziecia i cztery; a ten te by sy-

nem tego olbrzyma.

21. Ten gdy urga Izraelowi, zabi
go Jonatan, syn Samaa. brata Dawido-
wego.

22. Ci czterej byK synowie jednego

olbrzyma z Giet, a ci polegli od rki Da-
widowej, i od rki sug jego.

ROZDZIA XXn.
Piosnka i dzikczynienie Dawidowe za wybawienie od

wszech nieprzyjació jego.

X mówi Dawid Panu sowa tej pieni

w on dzie, gdy go wybawi Pan z rk

wszystkich nieprzyjació jego i z rl^i

Saulowej
;

2. 1 rzek: Pan * opoka moja i twier-

dza moja. i wybawiciel mój ze mn.
M's.18,3.

3. Bóg, skaa moja, w nim bd ufa,

tar(!Z * moja. róg zbawienia mego, pod-

wyszenie moje, i ucieczka jnoja, zba-

wiciel mój, który mi od gwatu wy-
bawia. 'yd.2,13.

4. Wzywaem Pana chway godnego,

a od nieprzyjació moich byem wyba-
wiony.

5. Albowiem ogarny mi ])yy bole-

ci mierci, potoki niezljonych prze-

straszyy mi.
6. Boleci grobu ogarny mi, za-

chwyciy mi sida mierci.

7. W utrapieniu * mojem wzywaem
Pana, a do Boga mego woaem, i wy-
sucha z kocioa swego gos mój, a wo-
anie moje przyszo douszówjego. *ps.5o,i5.

8. Tedy si wzruszya, a zadraa
ziemia, a fundamenty nieba zatrzasny,
i wzruszyy si dla gniewu jego:

9. Wystpi dym z nózdrz jego, a

ogie z ust jego poerajcy; wgle roz-

paliy si od niego.

10. Nakoni niebios i zstpi, a cie-

mno bya pod nogami jego.

11. I jedzi na Cherubinach, i lata,

i widzian jest na ski*zydach wiatrowych.

12. Pooy ciemno okoo siebie

miasto przybytku, zgromadzenie wód
z oboki niebieskimi.

13. Od jasnoci oblicza jego rozpaliy

si wgle ogniste.

14. Zagrzmia Pan z nieba, a naj-

wyszy wyda gos swój.

15. Wypuci i strzay, a rozproszy

je, i byskawic potar je.

16. I okazay si gbokoci morskie,

a odki-yy si grunty wiata na fukanie

Paskie, na tchnienie Ducha z nózdrz

jego.

17. Posawszy z wysokoci, przyj
mi, wyrwai mi z wód wielkich.

18. Wybawi mi od nieprzyjaciela

mego potnego, od tych, którzy mi
mieli w nienawici, cho byli mocniej-

szymi nad mi.
19. Uprzedzili mi w dzie utrapie-

nia mego; ale Pan by podpor moj.
20. I wywiód mi na przestrzestwo :

wybawi mi ; bo mi sobie upodoba.
21. Odda mi Pan wedug sprawie-
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dliwoci mojej, wedug czystoci rk
moich odda mi,

22. Gdyem strzeg dróg Paskich,

anim niezbonie nie odstawa od Boga

mego.
23. Albowiem wszystkie sdy jego s

przed obliczem mojem i ustawy jego,

a nie odstpiem od nich.

24. A bdc doskonay przed nim,

wystrzegaem si nieprawoci mojej.

25. Przeto odda mi Pan wedug
sprawiedliwoci mojej, wedug czysto-

ci mojej przed oblicznoci oczy swych.

26. Z miosiernym * miosiernie po-

stpujesz, z mem doskonaym dosko-

naym jeste. '^Ps.is/iG.

27. Z czystym czysty jeste, a z prze-

wrotnym surowic si obchodzisz.

28. Ale wybawiasz lud ubogi, a oczy

twoje przed wyniosymi opuszczasz.

29. Ty zaiste pochodni moj, o Pa-

nie, a Pan owieci ciemnoci moje.

30. Bo w tobie przebiegem wojsko,

w Bogu moim przeskoczyem mur.

31. Droga Boa jest * doskonaa, wy-
rok Paski f nader czysty, tarcz jest

wszystkim, którzy w nim nfaj.
^ 5 Moj.32,4. Dan.4,34. Objaw. 15, 3. tPs. 12, 7.

Ps. 119,140. Pizyp.30,5.

32. Albowiem któ jest Bogiem oprócz

Pana? * a kto opok oprócz Boga na-

SZeffO? *5Moj. 32,39. lSam.2,2.Ps.86,8.1zaj.4.5,5.

33. Bóg jest moc moj w wojsku,

on czyni doskona drog moje.

34. Kowna nogi moje z jeleniemi, na

wysokich miejscach moich stawia mi.
35. wiczy * rce me do boju, tak e

krusz uk miedziany ramiony swemi.
*Ps. 144,1.

36. Albowiem dae mi tarcz zbawie-

nia twego, a w cichoci twojej rozmno-
ye mi.

37. Rozszerzye kroki moje podemn,
tak i si nie zachwiay kostki moje.

38. Goniem nieprzyjacioy moje, i

j

wytraciem je, a nie wróciem si, aem
'je wypleni.

39. I wyniszczyem je, i poprzebija-

jem je, tak i nie powstan: upadli pod
nogami mojemi.

40. Ty mi przepasa moc ku bi-

twie, a powalie pod mi powstawajce
przeciwko mnie.

41. Nadto podae mi szyje nieprzy-
jació moich, którzy mi mieli w niena-
wici, i wykorzeniem je.

42. Pogldali, ale nie by wybawiciel;

woali na Pana, ale ich nie wysucha.
43. I potarem je jako proch ziemi,

jako boto na ulicach podeptawszy je,

rozmiotaem je.

44. Ty mi od sporu ludu mego
wyrwa; zachowae mi, abym by
gow narodów; lud, któregom nie zna,
suy mi.

45. Synowie obcy kamali mn, a

skoro usyszeli, byli mi posusznymi.

46. Synowie obcy opadli, a dreli i

w zamknieniu swem.
47. yje Pan, i bogosawiona skaa

moja; nieche bdzie wywyszony Bóg,

opoka zbawienia mego.

48. Bóg jest, który mi dawa pomsty,

a podbija narody pod mi.
49. Który mi wywodzi od nieprzyja-

ció moich, a nad tymi, którzy powsta-

waj przeciwko mnie, wywyszasz mi, od

czowieka niepobonego wybawiasz mi.
50. Przeto bd ci wyznawa Panie

midzy * narodami; a imieniowi twemu
piewa bd. *Rzym.i5,9.

51. On jest wie zbawienia króla

swego, a czynicy miosierdzie nad po-

mazacem swoim Dawidem, i nad na-

sieniem jego a na wieki.

ROZDZIA XXIII.
I. Ostatnie sowa Dawidowe, 1—7. U. imiona hetma-

nów jego, i sprawy ich rycerskie, 8—39.

A. te s ostateczne sowa Dawidowe.

Rzek Dawid, syn Isajego, rzek mówi
m, który by zacnie wywyszony, po-

mazaniec Boga Jakóbowego, i wdziczny
w pieniach Izraelskich :

2. Duch Paski mówi przez mie, a

sowa jego pochodziy przez jzyk mój.

3. Mówi Bóg Izraelski do mnie, mó-
wia skaa Izraelska : Ten, który panowa
bdzie nad ludem, bdzie sprawiedliwy,

panowa bdzie w bojani B.oej.

4. Bdzie jako bywa wiato poranna,

gdy soce rano bez oboków wschodzi,

a jako od jasnoci po deszczu wyrasta

ziele z ziemi.

5. A cho nie taki jest dom mój

przed Bogiem, jednak przymierze wieczne

postanowi * ze mn, utwierdzone we
wszystkiem i obwarowane. A w temci jest

wszystko zbawienie moje, i wszystka

uciecha moja, aczkolwiek temu jeszcze

wzrostu nie dawa. *2Sam.5,i2.

1

5. Ale niepoboni wszyscy bd jako

21*
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kt/>retro rkoma niecieni wyrwa 111

bior.

7. Lecz kto si(^» go jedno clice dotkn,
obwaruje si elazem i drzt^wem wóczni,
albo ogniem wypala go do szcztu na
miejscu jego.

II. S. To * s imiona mocarzów, które

mia Dawid : Jozeb JJasebetTachmojczyk,

najprzedniejszy midzy trzema; który

si z uciech rzuci na om set ludu

z wóczni, aby je zabi w jednój potrze-

]^[q

'

iKion.llJO.

9. A po nim by Eleazar, syn Dodo-
na, syna Aliohowego, midzy trzema
mocarzami, którzy byli z Dawidem; a

sromotnie lyli Filistyny, którzy si byli

zebrali ku bitwie, gdy byli odcignli
mowie Izraelscy.

10. Ten powstawszy bi Filistyny, tak

i ustala rka jego, i zdrtwiaa rka jego

przy mieczu. Tedy sprawi Pan wielkie

wybawienie dnia onego, tak, e si lud

wróci za nim, tylko aby korzyci zbiera.

11. A po nim by Semma, syn Agi,

Hararczyk; albowiem gdy si byli Fili-

stynowie zebrali do kupy, kdy byacz
pola penego soczewicy, a lud inny by
uciek przed Filistynami:

12. Tedy stanwszy w poród onej

czci pola, obroni go, i pobi Filistyny.

A tak sprawi Pan wielkie wybawienie.

13. Wyszli te oni trzej z trzydziestu

przedniejszych, a przyszli we niwa do

Dawida, do jaskini Odollam, gdy si woj-

sko Filistyskie byo obozem pooyo
w dolinie * Kefaim^ *2Sam.5,i8.

14. A Dawid na ten czas by na miej-

scu obronnem: stra te Filistyska na
ten czas bya w Betlehem.

15. Tedy pragn Dawid, i rzek: O
by mi si kto da napi wody z studni

Betlehemskiej, która jest u bramy!
16. Przeto wpadli ci trzej mocarze do

obozu Filistyskiego, i naczerpali wody
z studni Betlehemskiej, która bya u bra-

my ; któr nieli, i przynieli do Dawida.
Ale jej on nie chcia pi, lecz j wyla
przed Panem.

17. I rzek: Nie daj mi tego Panie,

abym to mia uczyni. Izali to nie krew
mów, którzy szli z niebezpieczestwem
dusz swoich? I nie chcia jej pi. To
uczynili oni trzej mocarze.

18. Take Abisaj brat Joaba, syn

Sarwii, by przedniejszym midzy trze-

ma. Ten podniós wóczni sw prze-

ciwko trzema * stom, i zabi je, i by
sawnym midzy trzema. *JKron. 11,20.

11). Z tych trzech bdc najsawni(^-

szym, by ich lietmanem; wszake oiiych

trzech pierwszycli nie doszed.

20. Banajas tó syn Jojady, syn ma
rycerskiego, zacny w swych sprawach, z

Kabse(il; ten zabi dwóch mocarzów Moab-
skich, tene szedszy zabi lwa w po-

rodku studni, we dni niene.
21. Tene zalii ma Egipczanina,

ma na pod»iw wielkiego, który Egip-

czanin mia w rku wóczni; a on szed
ku niemu z kijem, a wydarszy wóczni
z rki Egipczanina, zalji go wóczni
jego.

22. To uczyni Banajas, syn Jojady,

który te by sawny midzy onymi
trzema mocarzami.

23. Z tych trzydziestu by najsaw-
niejszym; wszake onych trzech nie do- 1

szed; i postawi go Dawid nad draban-

tami * swoimi. *2SaTn.8,18.r.20,23.

24. By te Asael, brat Joaba, mi-
dzy trzydziestoma. A ci s: Elkanan,

syn Dodona, Betleheraczyk
;

25. Samma Harodczyk; Elika Harod-
czyk.

26. Heles Faltyczyk; Hyra, syn Ik-

kiesa, Tekuitczyk;

27. Abijezer Anatotczyk ; Mobonaj Hu-
satczyk

;

28. Selmon Ahohytczyk; Maharaj Ne-
tofatczyk

;

29. Heleb, syn Baany, Netofatczyk;

Itaj, syn Kybajego, z Gabaat synów Ben-

jaminowyeh;
30. Banajas Faratoczyk; Haddaj od

potoku Gaas; •

31. Abijalbon Arbatczyk; Asmawet
Barchomczyk

;

32. Elijachba Salaboczyk; z synów
Jassonowych Jonatan;

33. Semma Hororczyk; Ahijam, syn

Sarara, Ararytczyk;

34. Elifelet,
' syn Achasbaja, syna

Machatego; Elijam, syn Achitofela Gi-

loczyka.

35. Hezraj Karmelczyk; Faraj Ar-

bitczyk.

36. Igal, syn Natana z Soby; Bani

Gadczyk.

37. Selek Ammonitczyk; Nacharaj

Berotczyk, który nosi bro Joaba, syna

Sarwii
;

38. Hira Jetrytczyk; Gareb JetrytczyL
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39. Uryjasz Hetejczyk. Owa wszyst-

kich trzydzieci i siedm.

ROZDZIA XXIV.
I. Dawid lud liczy kae 1—9. II. Bóg si na o to

gniewa, 10. III. i ze trzech plag jedne obiera mu roz-

kazuje, 11—14. IV. Powietrzem siedmdziesia.t tysie.cy

ludu pomaro. 15. V. Pan si zlitowa, 16. VI. a za mo-
dlitwa, i ofiar Dawidow, powietrze umierzy. 17—25.

1 edy si znowu popdliwoó Paska za-

palia na Izraela, gdy pobudzi szatan

Dawida * przeciwko nim, mówic: Id.
policz Izraela i Jud. ^iKron.21,1.

2. 1 rzek król do Joaba, hetmana woj-

ska swego : Przehie zaraz wszystkie po-

kolenia Izraelskie od Dan a do Beerseba.

a policzcie lud, abym wiedziapoczet ludu.

3. Lecz Joab rzek do króla: Niech

przymnoy Pan, Bóg twój, ludu. jako

teraz jest tyle sto kro, aby na to oczy

króla, pana mego, patrzay : ale król. pan

mój, przecze si tego napiera?

4. Wszake przemogo sowo królew-

skie Joaba i hetmany wojska. Przeto
wyszedJoab, i hetmani wojska od oblicza

królewskiego, aby policzyli lud Izraelski.

5. A przeprawiwszy si przez Jordan,

pooyli si obozem przy Aroer. po pra-

wej stronie miasta, które jest w poród
potoku Gad i przy Jazer.

6. Potem przyszli do Galaad, i do

ziemi dolnej Hadsy, a stamtd przyszli

do Dan Jaan i w okó Sydonu.

7. Potem przyszli ku twierdzy Tyr-

skiej, i do wszystkich miast Hewejskich
i Chananejskich, skd wyszli na pou-
dnie Judy do Beerseba.

8. A obszedszy wszystk ziemi, przy-

szli po dziewiciu miesicach, i po dwu-
" dziestu dniaci do Jeruzalemu.

9. I odda Joab poczet obliczonego

ludu królowi. A byo w Izraelu om kro
^^to tysicy mów rycerskich, godnych
ku bojowi, a mów Juda pi kro sto

tysicy mów.
n. 10. Potem uderzyo Dawida serce

jego. gdy obliczy lud. "^i rzek Dawid do
Pana : Zgrzeszyem bardzo, em to uczy-
ni: ale teraz o Panie! przenie prosz
nieprawo sugi twego, bomci bardzo
gupio uczyni.

III. 11. A gdy wsta Dawid rano, oto
sowo Paskie stao si do Gada proroka,

I Widzcego Dawidowego, mówic :

12. Id. a powiedz Dawidowi: Tak
mówi Pan: Trzy rzeczy podawam, obierz
'bie jedne z tych, abym ci uczyni.

13. A tak przyszed Gad do Dawida,

i oznajmi mu, a rzek mu: Albo przyj-

dzie na ci gód przez siedm lat w ziemi

twojej, albo przez trzy miesice bdziesz

ucieka przed nieprzyjacioy twymi, a

oni ci goni bd. alljo wii- przez trzy

dni bdzie morowe powietrze w ziemi

twojej; rozmyle si prdko, a obacz,

co mam odpowiedzie temu, który mi
posa.

14. I rzek Dawid do Gada: Jestem
Ijardzo ciniony. Niech prosz raczej

wpadniemy w rk Pask, gdy wielkie

s zlitowania jego; ale w rk ludzk
niech nie wpadam.

lY. 15. Tedy przepuci Pan powie-

trze morowe na Izraela od poranku a do

czasu naznaczonego, i umaro z ludu od

Dan a do Beerseba siedmdziesit tysicy
mów.

Y. 16. A gdy wycign Anio rk
sw na Jeruzalem, aby je wytraci, tedy

si uali Pan onego zego, i rzek do

Anioa, który traci lud: Dosy teraz;

zawcignij rk tw. A Anio Paski
by podle bojewiska Arawny Jebuzej-

czyka.

YI. 17. I rzek Dawid do Pana. gdy
ujrza Anioa bijcego lud, mówic:
Otom ja zgrzeszy, jam le uczyni; ale

te owce có uczyniy? niech si prosz
obróci rka twoja na mi i na dom ojca

mego.
18. Tedy przyszed Gad do Dawida

onego dnia, i rzek mu: Id. a zbuduj

otarz Panu na bojewisku Arawny Jelju-

zejczyka.

19. I szed Dawid podug sowa Ga-
dowego. jako by rozkaza Pan.

20. Tedy spojrzawszy Arawna, ujrza
króla, i sugi jego. przychodzce do sie-

bie: i wyszed Arawna. a pokoni si
królowi twarz sw ku ziemi.

21. I rzek Arawna: Przecze przy-

szed król, pan mój, do sugi swego?
I odpowiedzia Dawid: Abym kupi u cie-

bie to bojewisko. i zbudowa na niem
otarz Panu, eby zahamowana bya ta

plaga midzy ludem.

22. Tedy rzek Arawna do Dawida:
Niech wemie, a ofiaruje król, pan mój,

co mu si dobrego widzi: oto woy na
caopalenie, i wozy, i jarzma woów na
drwa.

23. Wszystko to dawa król Arawna
królowi Dawidowi. I mówi Arawna do
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króla: Pan, 15óg twój, niech ci sobio

upodoba.

24. Lecz król rzek do Arawny: Nie

tak, al(^ raczej knpi u ciel)i(^ i zapl'ac(^>;

ani bd ofiarowa J*anu, Bogu ineniu,

caopalenia darmo danego. A tak kupi

Dawid ono bojewisko i woy za pi-
dziesit syklów srebra.

25. Tanici zbudowa Dawid otarz
Panu, i sprawowa caopalc^nia, i spo-

kój n(i ofiary. J ubagany by Pan ziemi,

a zahamowana jest ona plaga od Pzraela.

Pierwsza Ksiga Królewska,
któr tó zowi

Trzeci Królewsk.

ROZDZIA I.

I. ,' staro Dawidowa 1—4. II. Adonijasz chce królo-
wa ; 5—^10. III. ale Dawid za przyczj'na Botsaby i Na-:

tana 11—27. IV. Salomona królem postanowi 28—48.

V. Zaczem Adonijasz aski szuka, li)—51, VI. a Salomon
mu to odpuci 52. 53.

ix gdy si król Dawid zstarza, i za-

szed w lata, choó go odziewano szata-

mi, przecie ci zagrza nie móg.
2. I rzekli mu sudzy jego: Niech

poszukaj królowi, pami naszemu, mo-
dej panienki, któraby stawaa przed kró-

lem, i opatrowaa go, a sypiajc na onie
jego, eby zagrzewaa króla, pana na-

szego.

3. Szukali tedy panienki piknej po

wszystkich granicach Izraelskich, i zna-

leli Abisag Sunamitk, a przywiedli j
do króla.

4. A ta panienka bya bardzo pikna,
i opatrowaa króla, i suya mu; ale jej

król nie uzna.

II. 5. Lecz Adonijasz, syn Haggity,

wynosi si, mówic: Ja bd królowa.

I nasprawia sobie wozów i jezdnych,

i pidziesitmów, którzy biegali przed

nim.

6. A nie gromi go nigdy ojciec jego,

mówic: Przecze to uczyni? A by
i ten bardzo piknej urody, którego bya
porodzia Haggita * po Absalomie.

* 2 Sam. 3,4.

7. A mia zmow z Joabem, synem
Sarwii, i z Abijatarem kapanem, którzy

pomagali za Adonijaszem.

8. Ale Sadok kapan, i Banajas, syn

Jojady, i Natan prorok, i Semej, i Keliy

i rycerstwo Dawidowe, nie przestawali

z Adonijaszem.

9. Tedy nabi Adonijasz owiec, i wo-
ów, i byda tustego u kamienia Zohe-

let, który by nad ródem Kogiel, i

wezwa wszystkich braci swych, synów

królewskich, i wszystkich mów z Juda,

sug królewskich.

10. Ale Natana proroka, i Banajasa,

i innego rycerstwa, ani Salomona, Ijrata

swego, nie wezwa.
III. 11. Tedy rzek Natan do Betsaby,

matki Salomonowój, mówic: A nie sy-
szaa, i króluje Adonijasz, syn Haggity,

a Dawid, pan nasz, nie wie o tem?
12. Przeto teraz pójd prosz, dam

ci rad, a zachowasz zdrowie twoje i

zdrowie syna twego Salomona.

13. Id, a wnijd do króla Dawida,
i mów do niego: Izali ty królu, panie

mój, nieprzysig suebnicy twojej, mó-
wic: Salomon, syn twój, bdzie królo-

wa po mnie, a on bdzie siedzia na
stolicy mojej? Przecze tedy króluje

Adonijasz?

14. A gdy ty jeszcze tam bdziesz
mówia z królem, ja przyjd za tob,
i dopeni sów twoich.

15. A tak wesza Betsaba do króla

na pokój; a król si ju by bardzo

zstarza, a Abisag Sunamitka posugo-
waa królowi. -

16. Tedy nachyliwszy si Betsaba,

pokonia si królowi, której rzek król:

Czego chcesz?

17. A ona mu odpowiedziaa: Panie

J^ój, ty przysig przez Pana, Boga
twego, suebnicy twojej, e Salomon,

syn twój, bdzie królowa po mnie, a on

bdzie siedzia na stoKcy mojej.

18. A oto, ju Adonijasz króluje, a ty

teraz, królu, panie mój, o tem nie wiesz. |
19. Albowiem nabi woów i byda

tustego, i owiec bardzo wiele, i wezwa
wszystkich synów królewskich, i Abija-

tara kapana, i Joaba, hetmana wojska;

ale Salomona, sugi twego, nie wezwa.

20. Lecz ty królu, panie mój, wiesz,

i si oczy wszystkiego Izraela ogldaj
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na ci, aby im oznajmi, kto bdzie
siedzia na stolicy króla, pana mego, po

tobie.

21. Inaczj stanie si, gdy zanie król.

pan mój, z ojcy swymi, e bdziemy ja

i Salomon, syn mój, jako grzesznicy.

22. A oto, gdy ona jeszcze mówia
z królem, przyszed Natan prorok.

23. I opowiedziano to królowi, mó-
wic : Oto Natan, prorok ; który wszed-
szy do króla, pokoni si królowi twa-

rz sw ku ziemi.

24. Ezek zatem Natan: Królu, panie

mój, zae ty rzek: Adonijasz bdzie
ki-ólowa po mnie, a on usidzie na sto-

licy mojej ?

25. Albowiem dzi szedszy nabi wo-
ów i byda tustego, i owiec bardzo

wiele, i wezwa wszystkich synów ki"ó-

lewskich, i hetmanów wojsk, i Abijatara

kapana, a oto oni jedz z nim i pij, i

mówi: Niech yje król Adonijasz!

26. Ale mnie, sugi twego, i Sadoka
kapana, i Banajasa, syna Jojadowego,

i Salomona, sugi twego, nie wezwa.

27. Izali od króla, pana mego, staa
si ta rzecz? a nie oznajmie sudze
twemu, kto ma siedzie na stolicy króla,

pana mego, po nim?
IV. 28. I odpowiedzia król Dawid,

mówic: Zawoajcie do mnie Betsaby;
która przyszedszy przed oblicznoó kró-

lewsk, stana przed ki'olem.

29. Tedy przysig król, mówic: Jako
ywy Pan, który wybawi dusz moje
z kadego ucisku :

30. I jakom ci przysig przez Pana,
Boga Izraelskiego, mówic : e Salomon,
syn twój, ki'ólowaó bdzie po mnie, a on
usidzie na stolicy mojej miasto mnie,
tak dzi uczyni.

I 31. I nachyliwszy si Betsaba twarz
ku ziemi, ukonia si królowi, i rzeka :

Niech yje Dawid król, pan mój, na
wieki!

32. Zatem rzek król Dawid: Zawo-
ajcie do mnie Sadoka kapana, i Na-

j

tana proroka, i Banajasa, syna Jojado-
• wego. I weszli do króla.

33. I rzek im król: Wemijcie z sob
: sugi pana waszego, a wsadcie Salo-

1
mona. syna mego. na mulic moje, i

' prowadcie go do Gihonu.
34. A tam go pomae Sadok kapan,

i Natan prorok za króla nad Izraelem;

potem zatrbicie w trb, a rzeczecie:

Niech yje król Salomon!

35. Potem pójdziecie za nim; a on
przyszedszy, sidzie na stolicy mojej, i

bdzie królowa miasto mnie: bom mu
ja rozkaza, aby by wodzem nad Izrae-

lem i nad Juda.

36. 1 odpowiedzia Banajas, syn Joja-

da, królowi, mówic: Amen. Niech to

stwierdzi Pan, Bóg króla, pana mego.
37. Jako by Pan z królem, panem

moim, tak niech bdzie z Salomonem, a

niechaj wywyszy stolic jego nad sto-

lic Dawida króla, pana mego.
38. A tak szed Sadok kapan, i Na-

tan prorok, i Banajas, syn Jojada. przy-

tem heretczycy, i Feletczycy, i wsa-
dzili Salomona na mulic króla Dawida,
a prowadzili go do Gihonu.

39. Tedy wzi Sadok kapan róg

olejku z namiotu, i pomaza Salomona.
Potem trbiliw trb, i zaki'zykn wszys-
tek lud: Niech yje ki*ól Salomon!

40. 1 szed wszystek lud za nim. Tene
lud gi-a' na piszczakach, weselc si we-
selem wielkiem, tak i draa ziemia od
gosu ich.

41. Co gdy usysza Adonijasz, i wszys-

cy wezwani, którzy byli z nim, (a ju si
te bya dokoczya uczta.) syszc te i

Joab gos trby, rzek: Có to za ki'zyk

miasta huczcego ?

42. A gdy on tego domawia, oto Jo-

natan, syn Abijatara kapana, przyszed.

Któremu rzek Adonijasz : Wnijd : bo tym stateczny, a powiesz nam co dobrego.

43. Tedy odpowiedzia Jonatan, i rzek
Adonijaszowi: Dawid król. pan nasz. po-

stanowi zapewne Salomona królem.

44. Albowiem posa. z nim ki'ól Sa-

doka kapana, i Natana proroka, i Ba-
najasa. syna Jojadowego. do tego Che-
retczyki i Feletczyki, którzy go wsadzili

na mulic królewsk;
45. I pomazali go Sadók kapan, i

Natan prorok za. króla w Gihonie. i szli

stamtd weselc si, tak. e zadrao
miasto; tenci jest krzyk, którycie sy-
szeli

;

46. I ju usiad Salomon na stolicy

królestwa.

47. Nadto i sudzy królewscy przy-

szli, aby bogosawili Dawidowi ki-ólowi,

panu naszemu, mówic: Niech sawniej-

sze uczyni Bóg imi Salomonowe nad
imi twoje, a niech wywyszy stolic
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jego nad stolice twojo. I pokoni si
król na ou swóni.

48. i^rzyteni tak rzek król : Ilogo-

sawiony l*an, Uóg Izraelski, który da
dzi siedzcego na stolicy nioj(5j, na co

patrz oczy moje.

V. 4i). Zlkli si tedy, i wstali wszys-

cy wezwani, którzy byli z Adonijaszeni,

i poszli kady w drog sw.
50. Adonijasz take, l)OJc si Salo-

mona, wsta, i poszed, a uchwyci si
rogów otarza.

51. I oznajmiono Salomonowi, mó-
wic: Oto Adonijasz ])oi sie króla Salo-

mona, a oto uchwyci si rogów otarza,

mówic: Niech mi dzi przysie król

Salomon, e nie zabije sugi swego mie-
czem.

VI. d2. Tedy rzek Salomon: Jeli
bdzie mem statecznym, nie spadnie i

wos z niego na ziemi; ale jeli si
w nim znajdzie co zego, pewnie umrze.

53. A tak posa król Salomon, i przy-

wiedziono go * od otarza; a gdy przy-

szed, ukoni si królowi Salomonowi, i

rzek mu Salomon: Id do domu twego.
=^2 Moj. 21, 14.

EOZDZIA II.

I. Testament i mier Dawidowa 1—11. II. Salomon
Adonijasza zabi kaza. 12—25. III. Atijatarowi kapaski
urzd odebra, 26. 27. IV. Ji)aba take zabi kaza.
28—35. Y. Semejemu zakaza, eby nigdy z Jeruzalemu
nie wychodzi 36—±6.

j3l gdy si przyblia czas mierci Da-
widowej, rozkaza Salomonowi, synowi
swemu, mówic:

2. Ja id * w drog wszystkiej ziemi,

a ty zmaciiiaj si, ibd mem. *^oz.23m-

3. Zachowywaj ustawy Pana, Boga
twego, aby chodzi drogami jego, i prze-

strzega wyroków jego, i przykaza jego

i sdów jego, i wiadectw jego, * jako

napisano w zakonie Mojeszowym, abyc
si szczcio wszystko, co sprawowa
bdziesz, i we wszystkiem, do czego si
obrócisz:

*^

*5Moj.i7,i6.i8.

4. eby utwierdzi Pan sowo swoje,

które rzek do mnie, mówic : Jeli bd
strzedz * synowie twoi drogi swej, cho-

dzc przedemn w prawdzie, ze wszyst-

kiego serca swego, i ze wszystkiej du-

szy swojej, tedy nie bdzie wytracony po
tobiem z stolicy Izraelskiej. * 1*3.132,11.

5. A ty te wiesz, co mi uczyni Joab
syn Sarwii, co uczyni dwom hetma-
nom wojsk Izraelskich, Abnerowi, * sy-

nowi Nerowemu, i f Amazie, synowi Je-

terowemu, e je pozabija, a wyla krew
jako na wojnie czasu pokoju, i zmaza
krwi jako na wojnie pas swój rycerski,

który mia na biodrach swoich, i boty
swoje, które mia na nogach swoich.

* 2 Sam .;j,27,

1

2 .Sam.20, 10.

T). Uczynisz tedy wedug mdroci
twoj(5j, a nie dopucisz zej sdziwoci
jego w pokoju do grobu.

7. Ale nad synami Barsylai Galaad-
czyka uyjesz miosierdzia, a niech ja-

daj wespó z inszymi u stou twego;
albowiem * oni takime sposobem przy-

szli do mnie, gdym ucieka przed Absa-
lomem, bratem twoim. ^2Sam.i7,27.

8. Oto te jest u ciebie Semej, syn
Giery, syna Jemini, z Bahurym, który mi
te zorzeczy * zorzeczeniem wielkiem
w on dzie, gdym szed do Mahanaim :

a wszake f zaszed mi drog u Jordanu,
i przysigem mu przez Pana, mówic :

Nie zamorduj ci mieczem.
*2Sam.l6,5.t2Sam.l9,8.

9. Teraz jednak nie przepuszczaj mu
tego, a ie jest mem mdrym, b-
dziesz wiedzia, co mu masz uczyni,
aby wprowadzi sdziwo jego ze

krwi do grobu.

10. Zatem * zasn Dawid z ojcy

swoimi, a pogrzebiony jest w miecie
Dawidowem. *Dzie.2,29. r.13,36.

11. A dni, * których królowa Dawid
nadizraelem, byo czterdzieci lat.W He-
bronie ki*ólowa siedm lat, a w Jeru-

zalemie królowa trzydzieci i trzy lata.
"^ 2 Sam. 5.4.

II. 12. A tak Salomon usiad na sto-

licy Dawida ojca swego, i * zmocnio si
bardzo ki-ólestwo jego. *2Kion.29,23.

13. Tedy przyszed Adonijasz, syn

Haggity, do Betsaby, matki Salomono-
wej, któremu ona rzeka: A spokojne
jest przyjcie twoje? A on odpowiedzia:

Spokojne.

14. Nadto rzek: Mam ni-eco mówi
z tob. A ona rzeka : Mów.

15. Tedy rzek: Ty wiesz, i moje

byo królestwo, a na mi obrócili byli

wszyscy Izraelczycy twarz swoje, abym
królowa; ale przeniesione jest króle-

stwo, i dostao si bratu memu; bo mu
od Pana naznaczone byo.

16. Przeto ci teraz, prosz o jedne

rzecz, a *nie odmawiaj mi tego. A ona

mu rzeka: Mów.
17. Zatem on rzek: Mów prosz do
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Salomona króla, (bo wiem, e nie od-

mówi,) a))y mi da Abisag * Sunamitk
za on. -iKrói.i,4.

18. I odpowiedziaa Betsaba: Dobrze;

bd mów^ia o ci z królem.

19. A tak sza Betsaba do króla Sa-

lomona, al)}' z nim mówia za Adonija-

szem; i wsta król przeciwko niej, a po-

koniwszy si jej usiad na stolicy swej
;

kaza te postawi stolic matce swej,

która siada po prawicy jego.

20. I rzeka: Prosz ci o jedne ma
rzecz, nie odmawiaj mi. I odpowiedzia

jej król: Pro matko moja; albowiem ci

nie odmówi.
21. Tedy rzeka: Niech bdzie dana

Abisag Sunamitka Adonijaszowi, bratu

twemu, za on.
22. Lecz odpowiedzia król Salomon,

i rzek matce swojej: Przecze prosisz

o Abisag Sunamitk Adonijaszowi? upro
mu i królestwo, albowiem on jest bra-

tem moim starszym nad mi, a ma po

sobie Abijatara * kapana, i Joaba, syna

Sarwii. -nKrói.1,25.

23. I przysig król Salomon przez

Pana, mówic: To mi niech uczyni Bóg,

i to niech przyczyni, e przeciwko duszy

swej mówi Adonijasz te sowa.
24. A teraz jako ywy Pan, który mi

•l utwierdzi, i posadzi na stolicy Dawida
' ojca mojego, i który mi zbudowa dom,
iako * obieca, i dzi zabity bdzie Ado-
nijasz. *2Sam.7,12.

25. A tak posa król Salomon Ba-
iidjasa, syna Jojadowego, który si na
targn, i zabi go.

III. 26. A do Abijatara kapana rzek
król: Id do Anatot, do osiadoci twojej,

albowieme mem mierci; wszake ci
dzi nie zabij, gdye nosi skrzyni
Pask przed Dawidem, ojcem moim,
a ie to wszystko "^ cierpia, czem by
trapiony ojciec mój. *isam.22,2o.

27. 1 wyrzuci Salomon Abijatara, aby
" by kapanem Paskim, eby si wy-
hiio sowo Paskie, które by wyrzek

lad domem * Heli w Sylo. =^isam.2,3i.

IV. 28. Ta wie gdy przysza do
Toaba. (albowiem Joab przestawa z Ado-
ijaszem, chocia z Absalomem nie prze-
tawa.) tedy uciek Joab do namiotu
'anskiego. a uchwyci si rogów otarza.
29. 1 oznajmiono królowi Salomonowi,

(' uciek Joab do namiotu Paskiego, a e
'>t u "^ otarza: tedy posa Salomon

Banajasa, syna Jojadowego, mówic: Id,
zabij 'go.

"

-2Moj.21,14.

30. A przyszedszy Banajas do namio-
tu Paskiego, rzek do niego: Tak mówi
król: Wynijd. Który odpowiedzia: Nie

wyjd, ale tu umr. I odniós to Ba-
najas królowi mówic : Tak mówi Joab,

i tak mi odpowiedzia.

31. I rzek mu król: Uczye, jako

mówi, a zabij go, i pogrzelj go, a odej-

miesz krew niewinn, któr wyla Joab,

odemnie i od domu ojca mego.
32. A obróci Pan krew jego na gow

jego: albowiem targn si na dwóch
mów sprawiedliw^szych i lepszych nili

sam, i zabi je mieczem, a ojciec mój
Dawid nie wiedzia o tem : Abnera, * syna

Nerowego, hetmana wojska Izraelskiego,

i Amaz, syna Jeterowego, hetmana woj-

ska Judzkiego. *2Sam.3,27.r.20,10.

33. A tak wróci si krew ich na gow
Joabow, i na gow * nasienia jego na
wieki; lecz Dawidowi i nasieniu jego, i

domowi jego, i stolicy jego niech bdzie
pokój a na wieki od Pana. *2Sam.3,29.

34. Szed tedy Banajas, syn Jojada,

a rzuciwszy si na zabi go, i pogrze-

biony jest w domu swym na puszczy.

35. I postanowi król Banajasa syna

Jojadowego, miasto niego nad wojskiem,

a Sadoka kapana postanowi król miasto

Abijatara.

V. 36. Potem posa król, i przyzwa
Semejego, i rzek mu: Zbuduj sobie dom
w Jeruzalemie, i mieszkaj tam, a nie wy-
chod stamtd nigdzie;

37. Bo któregoby dnia wyszed a

przyszed za potok Cedron, wiedz wie-

dzc, e pewnie umrzesz; krew twoja b-
dzie na gow twoje.

38. Tedy rzek Semej do króla: Dobre
jest to sowo; jako mówi król, pan mój,

tak uczyni suga twój, I mieszka Semej
w Jeruzalemie przez wiele dni.

39. I stao si po trzech lat, e ucie-

kli dwaj sudzy Semejemu do Achisa
syna Maachy, króla Gietskiego. i opowie-

dziano Semejemu, mówic: Oto sudzy
twoi s w Giet.

40. Przeto wstawszy Semej, i osio-

dawszy osa swego, jecha do Giet, do

Achisa, aby szuka sug swoich; i wróci
si Semej i przywiód sugi swe z Giet.

41. I oznajmiono Salomonowi, e by
wyjecha Semej z Jeruzalemu do Giet, i

zasi si wróci.
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42. Tedy posa król, i wozwii- Sc-

uicjego, i rzek iiiu: Izaliiii ci iiio po-

przysig przez Pana, a iiic^ owiadczyem
si ])rzed tob, mówic: KtóregohyAkol-

wiek dnia gdzii^ wyszed, wi(ulz wiedzc,
e zapewne umrzesz? I mówie do mnie:
Dobn^ to sowo, którem sysza.

43. JM*zecze tedy nie strzeg i)rzy-

sigi Paskiój i przykazania, którem ('i

by przykaza ?

44. Nadto król rzek do Semej(;go: Ty
wiesz wszystko ze, * którego wiadome
jest serce twoje, co uczyni Dawidowi,
ojcu memu, i odda Pan zo twoje na

gow twoje. *2Sam.lG,5.

45. Ale król Salomon bogosawiony,
stolica Dawidowa bdzie utwierdzona

przed Panem a na wieki.

46. A tak rozkaza król Banajasowi,

synowi Jojadowemu, który wyszedszy
targn si na, i zabi go. A tak utwier-

dzone jest królestwo * w rce Salomono-
^yai

' *2Kron.l,l.

ROZDZIA III.

I. Salomon króla Egipskiego córk poj. 1—3. II. a Bóg
go mdroci wielk obdarzy, -t—15. Ul. któr w sdzie
sprawiedliwym pokaza, 16—28.

1 spowinowaci si Salomon z Faraonem,
królem Egipskim; bo poj córk Farao-

now, i przyprowadzi j do miasta Da-
widowego, aby dobudowa domu swego,

i domu Paskiego, i muru Jeruzalem-

skiego w okoo.

2. Wszake lud ofiarowa po górach,

przeto, e nie by jeszcze zbudowany dom
imieniowi Paskiemu a do onych dni.

3. I miowa Salomon Pana, chodzc
w przykazaniach Dawida, ojca swego;

tylko e na górach ofiarowa i kadzi.

II. 4. Szed tedy król do Gabaon, aby
tam ofiarowa; * bo tam bya góra naj-

wiksza; tysic ofiar caopalonyeh ofiaro-

wa Salomon na onym otarzu. *2Kron.i,3.

5. I ukaza si Pan w Gabaon Salo-

monowi przez sen w nocy, i rzek Bóg:
Pro * czego chcesz, a dam ci.

*2Kron.i,7.

6. Tedy rzek Salomon: Ty uczyni
z sug twoim Dawidem, ojcem moim,
miosierdzie wielkie, gdy chodzi przed

tob w prawdzie i w sprawiedliwoci, i

w prostoci serca sta przy tobie; i za-

chowae mu to miosierdzie wielkie,

ie mu da syna, któryby siedzia na
stolicy jego, jako si to dzi okazuje.

7. A teraz, o Panie Boe mój, ty po-

stanowi królem sug twego miasto Da-
wida, oj(!a mego, a jam jest dzieci mae,
i nie umi(Mu wychodzi ani wchodzi.

8. A suga twój jest w porodku ludu

twego, który obra, ludu wielkiego, który

nie moe zliczony ani porachowany by
prz(vz mnóstwo.

9. Przeto * daj sudze twemu serce

rozumne, aby sdzi lud twój, i al)y ro-

zeznawa midzy dobrom i zm; albo-

wiem któ moe sdzi ten lud twój tak

wielki? *2Kro'n.l,10.

10. I podobao si to Panu, e da
Salomon tej rzeczy.

11. Tedy rzek Bóg do niego: Dla
tego, e o to prosi, a niedae sobie

dugich dni, ani da sobie bogactw,
ani prosi o wytracenie nieprzyjació

twoich, ale sobie prosi o rozum dla ro-

zeznania sdu :

12. Otoem uczyni wedug sów
twoich ; otom ci da serce mdre i rozum-
ne, tak, i aden równy tobie nie by
przed tob, ani po tobie powstanie równy
tobie.

13. Do tego i to, czego nie da,
daem ci, to jest bogactwa * i saw, tak

aby nie byo adnego tobie równego mi-
dzy królmi po wszystkie dni twoje.

*Mat.6.33.

14. A bdzieszli chodzi drogami mo-
jemi, strzegc wyroków moich, i roka-

1

zania mego, jako chodzi Dawid, ojciec

twój, tedyprzedu* dni twoje. *Pizyp.io,27.

15. A gdy si ocuci Salomon, zrozu-

mia, e to by sen. I przyszed do Je-

ruzalemu, a stanwszy przed skrzyni'

przymierza Paskiego, sprawowa cao-
palenia, i ofiarowa ofiary spokojne, spra-

wi te uczt na wszystkie sugi swoje.

III. 16. Tedy przyszy dwie niewiasty

wszetecznice do króla, istany przed nim.

17. I rzeka jedna z onych niewiast;

Prosz panie mój, ja i ta niewiasta mie-

szkamy w jednym domu, i porodziam

u niej w tyme domu.
18. I stao si dnia trzeciego po po-

rodzeniu mojem, e porodzia i ta niewia-

sta; ibyymy pospou, a nie byo nikogo

obcego z nami w domu, oprócz nas dwócb

w tyme domu.
19. 1 umar syn tej niewiasty w nocy

przeto, i go bya przylega.

20. A wstawszy o pónocy, wzia sym

mego odemnie, gdy suebnica twoj<

spaa, i pooya go na onie swojem, i
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syna swego umarego pooya na onie
mojem.

21. A gdym wstaa rano, chcc da
ssa synowi memu, otom znalaza umar-
ego; któremu gdym si rano przypa-

trzya, a oto nie by syn mój, któregom

porodzia.

22. 1 rzeka ona druga niewiasta: Nie

tak; ale syn mój jest ten ywy, a syn

twój ten umary. Ale ona rzeka: Nie;

ale syn twój jest ten umary, a syn mój

ten ywy. I tak si spieray przed królem.

23. 1 rzek król: Ta mówi: Ten ywy
jest syn mój, a syn twój ten umary;
a ta zasi mówi: Nie tak; ale syn twój

ten umary, a syn mój ten ywy.
24. Przeto rzek król: Przyniecie

mi miecz. I przyniesiono miecz przed

ki-óla.

25. Tedy rzek król: Rozetnijcie to

ywe dzieci na dwoje, a dajcie poow
jednej, a poow drugiej.

26. Ale niewiasta, której by ten syn

ywy. mówia do króla, (bo si byy po-

ruszyy wntrznoci jej nad synem jej.)

i rzeka: Prosz, panie mój, dajcie jej

to dzieci ywe, a adnym sposobem nie

zabijajcie go. Ale druga rzeka: Niech
nie bdzie ani mnie, ani tobie, roze-

I
tnijcie je.

[ 27. Tedy odpowiedzia król. i rzek:

^IDajcie tej dzieci ywe, a adn miar
jnie zabijajcie go; tac jest matka jego.

^' 28. A usyszawszy wszystek lud Izra-

lelski ten sd, który osdzi ki*ól. bali

;si króla: albowiem wiedzieli, emdro
Boa bya w sercu jego ku czynieniu

-du.

EODZIA ly.

'. Salomona dwór i \irzednicy. 1—19. U. Czasy jego
oe 20. 21. m. Rozchody na cabr dwór 22. 23.
Pokój w królestwie 24. 25. V, Konie 26—28. YI. i ma-
^ jego 29—34.

A tak król Salomon by ki-ólem nad
vszystkim Izraelem.

2. A te s ksita, które mia: Aza-
yjasz, syn Sadoka kapana.
3. Elichoref i Achija, synowie Sysy,

•yli pisarzami; Jozafat, syn Ahiluda,
anclerzem

;

4. A Banajas, syn Jojady, by hetma-
em : Sadok za i Abijatar kapanami.
5. A Azaryjasz, syn Natana, nad
rzdnikami. a Zabud. syn Natana, by
-iciem, przyjacielem królewskim.

"

6. Ahisar za by przeoony nad do-

mem, a Adoniram, syn Abdy, nad wy-
branym " ludem. -lKról.5,14.

7. Mia te Salomon dwanacie prze-

oonych nad wszystkim Izraelem, któ-

rzy dodawali ywnoci królowi i domowi
jego. Kady z nich przez jeden miesic
w roku królowi ywnoci dodawa".

8. A te s imiona ich: Syn Hura
na górze Efraim;

9. Syn Dekara av Makas, i w Sal-

bim, i w Betsames, i w Elon i Bethanan ;

10. Syn Heseda w Arubot, który

trzyma Socho iwszystk ziemi Chefer;

11. Syn Abinadaba, który trzyma
wszystkie granice Dor, a Tafet, córk
Salomonow, mia za on.

12. Baana, syn Ahiluda. który trzy-

ma Tanach i Magieddo, i wszystko Bet-

san, które jest podle Sartany pod Jez-

reelem. od Betsau a do Abelmehola, a
za Jekmaam.

13. Syn Gaber w Ramot Galaadskiem.
który trzyma wsi Jaira. syna Manaseso-
wego. które le w Galaad. Jemu te
naleaa kraina ^ Argob, która jest w Ba-
san, szedziesit miast wielkich mu-
rowanych z zaworami miedzianemi.

* 5 Moj. 3,4.

14. Achinadab, syn Iddona. w Ma-
hanaim.

15. Achimaas w Neftalim. który te
poj' Basemat. córk Salomonow, za

on.
16. Baana, syn Husai. w Aser i w Alot.

17. Jozafat, syn Paruacha, w Isa-

schar.

18. Semej, syn Eh, w Benjamin.

19. Gaber, syn Ury, w ziemi Galaad
i w ziemi Sehona króla Amorejskiego,

i Oga króla Basaskiego; a ten sam by
rzdc onej ziemi.

II. 20. Tedy Juda i Izrael bdc nie-

zUczeni jako piasek, który jest nad mo-
rzem w mnóstwie, jedli, i pili, i weselili

si.

21. A Salomon panowa nad wszyst-

kiemi królestwy od rzeki a do ziemi

Filistyskiej, i a do * granicy Egip-

skiej. I przynosili dary. a suyli Salo-

monowi po wszystkie dni ywota jego.
" ^ 1 Moj. 15.18. 2'Moj. 23,31. Ps.72,8.

III. 22. A tenci by rozchód Salo-

mona na kady dzie, trzydzieci korcy

mki biaej, i szedziesit korcy innej

mki.
23. Dziesi woów karmnych, i dwa-
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dzicciii woluw i>u.sli'\vny('li, i sto owioc,

oi)r6("Z jeleni i sarn. i Iciwoów, i ])tastwii

karnuiego.

IV. 24, Alhowiciii on panowa wszdy
z tej strony rzeki od Tusa a do Gazy
nad wszystkimi królnii, którzy )»yli przed

rzek, a mia pokój ze wszystkich stron

w okoo.

25. 1 mieszka Jnda i Izrael ' }nvL-

piecznie, kady pod winn macic swoj,
i pod tig swoj, od Dan a do Beerseba,

po wszystkie dni Salomonowe. ''sMoj.acs.

Y. 20. Mia te Salomon czterdzieci

tysicy * koni na s tanin do wozów swoich,

a dwanacie tysicy jezdnych.
* 1 Kiól.lO,2G. 2 Iu-on.1,14. r.9,25,

27. A tak podejmowali oni przeo-

eni króla Salomona, i wszystkie, którzy

przychodzili do ston króla Salomona,

kady miesica swego, nie dopnszczajc,

aby na czem schodzi miao.
28. Jczmie take, i plewy dla koni

i mnów, zwozili na to miejsce, gdzie

by król, kady wedng tego, jako mu
postanowiono.

YI. 29. Nadto da Bóg Salomonowi
mdro i roztropno bardzo wielk,

a przestronno serca, jako piasek, który

jest na brzegu morskim.

30. Albowiem wiksza bya mdro
Salomonowa, nili mdro wszystkich

narodów wschodnich, i nili wszelka m-
dro Egipczanów.

31. Owszem mdrszym by nad wszyst-

kie ludzie, a i nad Etana Ezrahyt, i nad

Hemana, i Chalkola, i Darda, syny Ma-
holowe ; a by sawny u wszystkich naro-

dów okolicznych.

32. Nadto zoy trzy tysice przypo-

wieci, a pieni jego byo tysic i pi.
33. Kozprawia te o drzewach, po-

czwszy od cedru, który jest na Libanie,

a do hizopu, który wyrasta z ciany.

Mówi te o zwierztach i o ptakach, i o

gadzinach, i o rybach.

34. Przeto przychodzili ze wszyst-

kich narodów sucha mdroci Salo-

monowej, i od wszystkich królów ziemi,

którzy syszeli o mdroci jego.

KODZIA Y.

I, Hiram z Salomonem przez posy przyja odna-

wia, a Salomon go o drzewo do kocioa prosi 1—6. II. Hi-

ram mu lasów pozwala 7—12. III. Salomon robotniki

sporzdza 13—16. IV. i materyj do budowania kocioa
gotuje" 17. 18.

I posa Hiram, król Tyrski, sugi swe

do Salomona, bo usysza, e go poma-
zano za króla miasto ojca jego; albo-

wiem miowa * Hiram Dawida po
wszystkie dni. 2Sum..'i,ii.

2. Salomon te za posa * do Hi-

rama, mówic: *2Kron.2,3.

3. Ty wiesz, e Dawid, ojciec mój,

nie móglmdowadomn imieniowi Pana,

Boga swego, dla wojen, * które go byy
ogarny, a nieprzyjacioy poda Pan
pod stopy nóg jego

;

*lKron.22,8.r.28,3.

4. Ale teraz Pan, J]óg mój, da mi
odpoczynienie zewszd, i niemam a-
dnego przeciwnika, ani zaljiegu zego.

5. A otom umyli budowa dom imie-

niowi Pana, Boga mego, jako powie-

dzia * Pan do Dawida, ojca mego, mó-
wic: Syn twój, któremu dam miasto

ciebie osi stolic twoje, ten zbuduje

dom ten imieniowi memu. i

* 2 Sam. 7, 13. 1 Kron,22,10.

6. Przeto teraz rozka, aby mi na-

rbano ceder na Libanie, a sudzy moi
bd z sugami twoimi, a zapat sug
twoich dam tobie tak, jako rzeczesz;

albowiem ty wiesz, e niemasz . midzy
nami ma, któryby umia tak rba
drzewo, jako Sydoczycy.

IL 7. A gdy usysza Hiram sowa
Salomonowe, uradowa si bardzo i rzekig

Bogosawiony Pan dzisiaj, który da Da-
widowi syna mdrego nad tym ludem
wielkim.

8. I posa Hiram do Salomona, mó-
wic: Syszaem z czeme posa do

mnie. Uczyni wszystk wol twoje oko-

o drzewa cedrowego, i okoo drzewa

jodowego. •

9. Sudzy moi zwioz je z Libanu do

morza, a ja je ka zoy w tratwy, i

spuci morzem a do miejsca, o któ-

rem mi dasz zna, i tam je rozwi, a

ty je pobierzesz. Ty te uczynisz wola

moje, a dasz obrok czeladzi mojej.

10. A tak Hiram dodawa Salomo-

nowi drzewa cedrowego, i drzewa jodo-

wego, jako wiele chcia.

11. Salomon take dawa Hiramow
dwadziecia tysicy miar pszenicy ni

ywno czeladzi jego, i dwadziecia ty

sicy * miar oliwy wybijanej ; to dawa

Salom*on Hiramowi na kady rok.
*2Kron.2,l'

12. A Pan * da mdro Salomonowi

jako mu by obieca, i by pokój miedz;
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Hiramem i midzy Salomonem, a uczy-

nili przymierze midzy sob. *ikiói.3,i2.

III. 13. Tedy kaza wybiera król

Salomon robotniki ze wszystkiego Izra-

ela, a byo wybranych trzydzieci tysicy

mów.
14. Które sa do Libanu po dzie-

si tysicy na kady miesic, na prze-

miany; po miesicu mieszkali na Liba-

nie, a po dwa miesice w domu swym;
a * Adoniram by przeoony nad tymi

wybranymi. " ^ ki-óia^g. r.i2,i8.

15. ilia te Salomon siedmdziesit

tysicy tych, którzy nosili ciary, a

omdziesit tysicy tych, którzy rbali

na górze;

16. Oprócz przedniejszych urzdników
Salomonowych, których byo nad robot
trzy tysice i trzy sta, którzy byli prze-

oeni nad ludem odprawujcym robot.

IV. 17. Eozkaza te król, aby wo-
ono kamienie wielkie, kamienie drogie,

i kamienie ciosane, na zaoenie grun-

tów domu.
18. Ciosali tedy rzemielnicy Salomo-

nowi, i rzemielnicy Hiramowi, i Gim-
blimczycy. A tak gotowali drzewo i ka-

mienie na budowanie domu.

KODZIA VL
Kiedy i jakim sposobem koció budo-wany i doko-

czony by.

L stao si czterechsetnego i omdziesi-
"tego roku po wyjciu synów Izraelskich

'> ziemi Egipskiej, miesica Kwietnia
ten jest miesic wtóry.) roku czwartego
aolowania * Salomonowego nad Izrae-

(^m, e pocz budowa dom Panu.
*2Kron.3.2.Dzie.7,48.

2. A ten dom, który budowa król
:alomon Panu. l)y wdu na szedzie-
lt okci, a wszerz na dwadziecia, a

' zwy na trzydzieci okci.

3. Przysionek zasi przed kocioem
y na dwadziecia okci wdu, jako hjl
/.eroki dom. a wszerz by na dziesi
'kci przed domem.
4. I poczyni w domu okna wewntrz

izestronne, a z dworu wskie.
^. I zbudowa przy murze kocielnym
liki wszdy w okoo, przy murze domu
'o kocioa i witnicy; uczyni te

iiachy w okoo.
(). Ganek spodni by na pi okci
-zerz, a redni by na sze okci
^zerz, a trzeci by na siedm okci wszerz;

bo by ustpy uczyni okoo domu z na-

dworza, aby balki nie przechodziy do

murów kocielnych.

7. A gdy ten dom budowano, z ka-

mienia wyrobionego, jakie przywoono,
budowano go; a mota, ani siekiery, ani

adnego naczynia elaznego nie sycha
byo w domu. gdy go budowano.

8. Drzwi do gmachu redniego byy
na prawej stronie domu, któremi po
okrgych schodach wchodzono do re-
dniego, a z redniego do trzeciego.

9. A tak zbudowa on dom, i doko-
czy go, i nakry go halkami na ksztat
zasklepienia, i deskami cedrowemi.

10. Przybudowa te ganki okoo ca-

ego domu na pi okci wzwy, a przypo-

jone byy do domu halkami cedrowemi.

11. I stao si sowo Paskie do Sa-

lomona, mówic:
12. To jest ten dom, który ty bu-

dujesz. Jeli bdziesz * chodzi w usta-

wach moich, i sdy moje bdziesz czyni,

i zachowywa wszystkie rozkazania mo-
je, chodzc w nich, tedy utwierdz sowo
moje z tob, którem wyrzek f do Da-
wida, ojca twego.

* 1 Król. 2,4. r.9,4.5. f 2 Sam. 7,13. 1 Kron.22,10.

13. I bd mieszka w porodku sy-

nów Izraelskich, a nie opuszcz ludu

mego Izraelskiego.

14., A tak zbudowa Salomon dom on,

i dokoczy go.

15. I oboy mury domu wewntrz
deskami cedrowemi; od ta domu a do

stropu okry drzewem wewntrz, a to
domu pooy tarcicami jodowemi.

16. Zbudowa te przegrodzenie na
dwadziecia okci wdu od strony do

strony domu, z tarcic cedrowych od ta
a do stropu. A tak zbudowa Bogu we-
wntrz przybytek, aby by witnic naj-

witsz.
17. A na czterdzieci okci by sam

dom, to jest, koció przed witnic.
18. Ana deskach cedrowych wewntrz

w domu byo rzezanie naksztat jabek
lenych, i kwiecia rozkwitego, wszystko
z cedru, tak, e ani kamienia nie byo
widzie.

19. A witnic najwitsz w domu
wewntrz nagotowa, aby tam posta-

wiona bya skrzynia przymierza Pa-
skiego.

20. Która witnic najwitsza we-
wntrz bya dwadziecia okci wdu,
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a dwadziecia okci wszcmz. i dwadzic^-

cia okci wzwy; a o))ij zotoin szczo-

ri'Mii, otarz tako cedrowy ol)i zotem.
21. A tak oldoy Salomon dom on

wewntrz szczerem zotem, i zacign
acuchami zotemi przegrodzenie przed

i^witnic witych, któro te oboy
zotem.

22. Take wszystek dom obi zotem,
nie opuszczajc adnj strony, i cay
otarz, który by przed witnic naj-

wi(»tsz, powlók zotem.
23. Uczyni t w witnicy najwit-

szej dwa Cherubiny z drzewa oliwnego;

dziesi okci wzwy l)y kady z nich.

24. A byo na pi okci skrzydo
Cherubinowe jedno, a na pi okci
skrzydo Cherubinowe drugie: dziesi
okci byo od koca skrzyda jednego a
do koca skrzyda drugiego.

25. Take na dziesi okci by i Che-
rub drugi: miara jednaka, i rzezanie je-

dnakie byo obu Cherubinów.
26. Wysoko Cherubina jednego bya

na dziesi okci, take i drugiego Che-
rubina.

27. I postawi one Cherubiny w po-

rodku domu wntrznego, i rozcignli
skrzyda Cherubinowie, tak i si doty-

kao skrzydo jednego jednej ciany, a

skrzydo Cheruba drugiego dotykao si
drugiej ciany, a skrzyda ich w poród
domu dotykay si siebie wespoek.

28. I powlók one Cherubiny zotem.
29. Nadto i wszystkie ciany okoo

domu przyozdobi wyryciem Cherubinów
i palm, i kwiatów rozkwitych wewntrz
i zewntrz.

30. I to domu pooy zotem we-
wntrz i zewntrz.

31. Uczyni te w wejciu do witnicy
najwitszej drzwi z oliwnego drzewa, a

podwoje i odrzwi byy na pi grani.

32. A te obie drzwi byy z drzewa

oliwnego, i przyozdobi je wyryciem Che-
rubinów, i palm, i rozkwitych kwiatów,

i powlók je zotem; oboy te Cheru-
biny i palmy zotem.

33. Take te uczyni i w wejciu ko-

cielnem podwoje z drzewa oliwnego na
cztery granie.

34. A obie drzwi byy z drzewa jo-

dowego; na dwie si strony jedne drzwi

otwieray, take na dwie strony drzwi

drugie otwieray si.

35. I wyry na nich Cherubiny i pal-

my, i rozkwite kwiaty, a powlók zo-
tem cignionem to, co byo wyryto.

30. Przytm zbudowa sie wntrzn
WM» trzy rzdy z kamienia ciosanego, a
jednym rzdem z heblowanego drzewa
cedrowego.

37. Koku czwartego, miesica Kwie-
tnia, zaoony jest dom Paski;

;\H. A roku jedenastego, miesica Pa-
dziernika, (ten jest miesic ósmy,) do-
konany jest dom ze wszystkim naczy-
niem jego i ze wszystkiem, co do niego

naleao. A budowa go przez siedm lat.

ROZDZIA VII.
I. Opisanie zamku Salomonowego, i paaców jego,

1—12. II. Hiiam ze wszystkich kruszców sztuki pikne
odlewa. 13—51.

JLotem dom swój budowa Salomon przez

trzynacie * lat, i dokona wszystkiego

domu swego. *lKról.9,10.2Kion.H,l.

2. Zbudowa te dom * lasu Libano-

wego na sto okci wdu, a na pidzie-
sit okci wszerz, a na trzydzieci okci
wzwy, na czterech rzdach supów ce-

drowych, a balki cedrowe leay na onych
supach.

3. A by nakryty cedrem z wierzchu

na onych halkach, które byy na czter-j

dziestu i piciu supach, których byo]
w kadym rzdzie pitnacie.

4. Okna te byy we trzy rzdy, a

okno przeciwko oknu trzema rzdami.
5. A wszystkie drzwi i podwoje byy

na cztery granie, i okna: a sporzdzone

byy okna przeciw oknom trzema rzdami.

6. Uczyni te przysionek na supach '

na pidziesit okci wdu, a wszerz na

trzydzieci okci. A by on przysionek

na przodku, take i supy i balki na

przodku domu tego.

7. Nadto uczyni przysionek" dla stoli-

cy, gdzie sdzi, przysionek sdowy, który

nakryty by cedrem od ta a do stropu.

8. A w domu swym, w którym mie-

szka, uczyni sal drug za prysion-

kiem tak robot; zbudowa te dom

córce Faraonowej, któr by * poj Sa-

lomon, podobny temu przysionkowi.
*lKról.3.1.

9. To wszystko byo z kosztownego

kamienia pod miar wyciosanego, i pi
rzezanego, wewntrz i zewntrz, od ta

a do stropu, a z dworu a do wielkiej

sieni.

10. A fundament by z kamienia ko-

i
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sztownego. i z kamienia wielkiego, z ka-

mienia na dziesi okci, i z kamienia

na om okci.

11. A nad tern kamienie kosztowne

pod miar wyciosane, z deskami cedro-

wemi.

12. Sie take wielka miaa w okoo
trzy rzdy kamienia ciosanego, a jednym
rzdem drzewo cedrowe, tak jako sie
wntrzna domu Paskiego i przysionek

domu tego.

II. 13. Posa te ki'ól Salomon, i we-

zwa Hirama z Tyru.

14. A ten by synem niewiasty wdowy
z pokolenia Neftalim. a ojciec jego by
obywatel Tyrski. który robi miedzi, a

by peen mdroci i roztropnoci, i umie-

jtnoci na robienie wszelkiej roboty

z miedzi; ten przyszedszy do króla Sa-

lomona, zrobi wszelk robot jego.

15. Naprzód ula dwa supy " mie-

dziane : omnacie okci byo wzwy su-
pa jednego, a w oki-g dwanacie okci:

taki by i drugi sup. -Jeiem.52.21.

16. Potem uczyni dwie gaki, które

miano postawi na wierzchu supów.
ulane z miedzi: pi okci wzwy byo
gaki jednej, a pi okci wzwy gaki
drugiej.

17. Siatki te robot dzian, i sznury

naksztat acuchów posprawia do tych

g"aek. które byy na wierzchu supów.
Im na gak jedne, a siedm na drug

18. A uczyniwszy supy sprawi dwa
rzdy jaldek granatowych w okoo na
>iatce jednej, aby okryway gaki, które

byy na wierzchu : take te uczyni i na
Irugiej gace.

19. A na onych gakach, które byy
la wierzchu supów w przysionku. bya
'•ota lilii, na cztery okcie.

-0. I miay one gaki na onych dwóch
hipach. tak z wierzchu jako i przeciwko
'dkowi pod siatk, jabka granatowe.
•rych byo dwiecie, dwoma rzdami
okoo, na jednej i na drugiej gace.
21. I postawi one supy w przyson-

i kocielnym : a postawiwszy sup pra-

y. nazwa imi jego Jachin: posta-
iwszy za sup lewy. nazwa imi jego
uz.

-2. A na wierzchu onych supów byy
vrobione lilije. A tak dokonana jest ro-

' a onych supów.
23. Przytem uczyni ' morze odle-

335
wane na dziesi okci od jednego brzegu
do drugiego brzegu, okrge w okoo; a

na pi okci bya wysoko jego. a

ob\g jego na trzydzieci okci w okoo.
»2Kron.4,2.

24. A pod brzegiem jego byy pukle
naksztat jabek lenych, wszdy w okoo,
w kadym okciu po dziesi, które okr-
yy morze w okoo: dwa rzdy jabek
lanych z nim ulano.

25. To morze stao na dwunastu wo-
ach: trzy patrzay na pónocy, a trzy

patrzay ku zachodowi, a trzy patrzay
ku poudniowi, a trzy patrzay ku wscho-
dowi: a morze stao na nich z wierzchu,

a wszystkie zady ich byy pod morzem.

26. A byo misze na do. a brzeg

jego by jako kraje u kubka, naksztat
Irvviatu lilijowego, a dwa tysice wiader

brao w si.

27. Uczyni te dziesi podstawków
miedzianych, na cztery okcie wdu
podstawek jeden, a na cztery okcie
wszerz, a na trzy okcie wzwy.

28. A taka bya robota kadego pod-

stawka : listwowania miay w okoo, które

listwowania byy midzy kracami.
29. A na onemlistwowaniu. które byo

midzy kracami, lwy, woy. i Cherubi-

nowie byy; a na kracach by podsta-

wek z wierzchu, a pod onemi lwami i

womi Ityo przydane obwiedzienie ro-

bot cignion.
30. A cztery koa miedziane byy pod

kadym podstawkiem, i deski miedziane
;

a na czterech rogach jego byy podpory
jako ramiona, a pod wann byy te ra-

miona ulane przy kadej strome obwie-

dzienia.

31. Gboko wanny od wierzchu do

dna nad stipcem bya na okie, take
wierzch jej by okrgy, jako i supiec,

który by na pótora okcia: a na wie-

rzchu jej byy rzezania, i listwowania

czworogi*aniste. nie okrge.
32. A tak byo po cztery koa pod

onem listwowaniem. a osi kó wycho-
dziy z podstawka, a kade koo byo
wzwy ua pótora okcia.

33. A robota tych kó bya jako ro-

bota kó wozowych: osi ich. i szpice ich.

i dzwona ich. i piasty ich. wszystko byo
odlewane.

34. Byy te cztery ramiona na czte-

rech rogach kadego podstawka, z któ-

rego wychodziy one ramiona.
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85. A na wierzchu podstawka hy su-
pek wzwy na pó okcia zewszd okr-
gy, i na wicrzcliu tego jtodstawka 1)yy
krace jego i listwoAvania, które wyciio-

dziy z niego.

36. I wyrzeza na deszczkacli po
kracach jego, i po listwowaniacli jego
Cliernhiny, lwy. i palmy, jedno podle

drugiego, po kad(^ni przydaniu w okoo.

37. Na tene ksztat uczyni dziesi
podstawków odlewanych: jednakiem
odlewaniem, jednakiej miary, i jedna-
kiego rzezania wszystkie byy.

38. Przytóm uczyni dziesi * wanien
miedzianych; czterdzieci wiader braa
w si jedna wanna, a kada wanna bya
na cztery okcie; jedna wanna staa na
jednym podstawku, a tak stay na dzie-

siciu podstawkach. *2Kion.4,6.

39. I postawi pi podstawków po
prawej stronie domu, a pi po lewej

stronie domu
;
postawi te morze po

prawej stronie domu na wschód soca
ku poudniu.

40. Naczyni tedy Hiram wanien i

opat i miednic. A tak dokona Hiram
pracy wszystkiej roboty, któr czyni
królowi Salomonowi do domu Paskiego.

41. To jest, dwa supy, i dwie gaki
okrge, które byy na wierzchu dwóch
supów, i dwie siatki, aby okryway te

dwie gaki okrge, które byy na wie-

rzchu supów.
42. I jabek granatowych cztery sta

na onych dwóch siatkach ; dwa rzdy ja-

bek granatowych byy na kadej siatce,

aby okryway te dwie gaki okrge,
które byy na wierzchu supów.

43. Take dziesi podstawków, i dzie-

si wanien na podstawkach.
44. I morze jedno, a woów dwana-

cie pod morzem.
45. I panwie, i opaty, i miednice, i

wszystko naczynie, które uczyni Hi-
ram królowi Salomonowi do domu Pa-
skiego, byo z miedzi polerowanej.

46. To odlewa ki-ól na równinie u
Jordanu w iowatej ziemi, midzy So-

chotem i miedzy Sartanem.
47. Ale Salomon zaniecha way tego

wszystkiego nacz3mia dla mnóstwa bar-

dzo wielkiego; nie upatrowano wagi
miedzi.

48. Uczyni te Salomon wszystko

inne naczynie do domu Paskiego: o-

tarz zoty, i stó zoty, na którym leay
chlel)y pokladne;

4\l I pi lichtarzy po prawej stro-

nie, a pi po lewej stronie przed wit-
nic z szczerego zota, i kwiaty, i lam-

py, i noyczki ze zota;
50. T kubki, i harfy, i miednice, i

misy, i kadzielnice z szczerego zota, i

zawiasy zote do drzwi domu wntrzne-
go, to jest witnicy witych, take do
(Irzwi domu kocioa zawiasy zote.

51. A tak dokonana jest wszystka ro-

bota, któr sprawi król Salomon do do-
mu Paskiego. I wniós * tam Salomon
rzeczy, które by powici Dawid, ojciec

jego, srebro i zoto, i naczynia, i woy
do skarbu domu Paskiego. *2Kion.5,i.

EODZIA VIIL
I. Skrzynia Paska wprowadzona do kocioa 1—9.

II. Salomon koció powicajc Boga chwali 10—66.

iedy zebra * Salomon starsze Izrael-

skie, i wszystkie celniejsze z kadego
pokolenia, i przedniejsze z ojców synów
Izraelskich, do siebie do Jeruzalemu, aby
przeniesiona bya skrzynia przymierza

Paskiego z miasta Dawidowego, które

jest SyOn. -2Kron.5,2.

2. I zeszli si do króla Salomona
wszyscy mowie Izraelscy miesica
Wrzenia w uroczyste wito; a ten

miesic jest siódmy.

3. A gdy si zeszli wszyscy starsi

Izraelscy, wzili kapani skrzyni.

4. I przenieli skrzyni Pask, i na-

miot zgromadzenia, i wszystkie naczynia

wite, które byy w namiocie, a prze-

nieli je kapani i Lewitowie.

5. Lecz król Salomon, i wszystko

mnóstwo Izraelskie, które si zeszo do

niego, z nim przed skrzyni ofiarowali

owce i woy, których nie liczono ani ra-

chowano dla mnóstwa.
6. Wnieli tedy kapani skrzyni przy-

mierza Paskiego na miejsce jej do wn-
trznego domu, dó witnicy witych,
pod skrzyda Cherubinów.

7. Albowiem Cherubinowie mieli roz-

cignione skrzyda nad miejscem skrzy-

ni, a okrywali Cherubinowie ski'zynie i

drki jej z wierzchu.

8. I powycigali one drki, tak, e i

wida ,byo koce ich w witnicy na :

przodku witnicy witych; ale nie wi-

da ich byo zewntrz; i tame byy a
do dnia tego.
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9. Nic nie byo w skrzyni tylko dwie I

tablice kamienne. * które tam by scho-

wa Mojesz na Horebie, gdy stanowi

przymierze Pan z synami Izraelskimi,

gdy szli z ziemi Egipskiej.
*2Moj.S4.27. 5Moj.lO,5. yd.9,4.

II. 10. I stao si. gdy wychodzili ka-

pani z witnicy, e obok " napeni
dom Paski. *2Moj.4o,36.4Moj.9.i5.

11. Tak i si nie mogli kapani osta
i suy dla onego oboku ; albowiem na-

penia bya chwaa Paska dom Paski.
12. Tedy rzek Salomon : Pan powie-

dzia, i mia mieszka ' we mgle.
*2Moj. 20.21. 5Moj.4.11. r.5.22. 2Kron.6,l.

13. Juzem zbudowa dom na mieszka-

nie tobie, miejsce, aby tam przebywa
na wieki.

14. I obróci ki-ól oblicze swoje, i bo-
gosawi wszystkiemu zgromadzeniu

Izraelskiemu: a wszystko zgromadzenie

Izraelskie stao.

15. I rzek: Bogosawiony Pan. Bóg
Izraelski, który mówi usty swemi do

Dawida, ojca mego. i skutecznie to wy-

peni, mówic:
16. Ode dnia, * któregom wywiód

lud mój Izraelski z Egiptu, nie obraem
miasta ze wszystkich pokole Izraelskich

ku zbudowaniu domu . gdzieby przeby-

wao imi moje: alem obra Dawida, aby
P by nad ludem moim Izraelskim. *2Sam.7,6.

17. Postanowici by wprawdzie w ser-

i

CU swem Dawid, * ojciec mój. zbudo-
•', wa dom imieniowi Pana , Boga Izra-

l| elskiego: -2Sam.7.i.2.

;l 18. Ale rzek Pan do Dawida, ojca

I mego: Aczkolwieke postanowi w sercu
' twem, zbudowa dom imieniowi memu,

I

i dobrze uczyni, e to umyli w sercu

twojem:

19. Wszake ty nie bdziesz budo-
wa: tego domu: ale syn twój, który wy-
iiijdzie z biódr twoich, ten zbuduje dom
imieniowi memu.

20. A tak utwierdzi Pan sowo swoje,

które by powiedzia. Bom ja powsta
miasto Dawida, ojca mego. i usiadem
ua stolicy Izraelskiej . jako by powie-
'Izia" Pan, i zbudowa-em dom imie-
niowi Pana. Boga Izraelskiego.

21. 1 naznaczyem tam miejsce ski-zy-

M. w której jest przymierze Paskie,
tore uczyni z ojey naszymi, gdy je wy-

^ iód z ziemi Egipskiej.

22. Tedy stan Salomon przed ota-
P

rzem Paskim, przed wszystkiem zgro-

madzeniem Izraelskiem, i wycign rce
swoje ku niebu.

23. I rzek: Panie. Boe Izraelski,

niemasz tobie podobnego Boga na nie-

bie wztróre, ani na ziemi nisko : który

chowasz umow i miosierdzie sugom
twym , którzy chodz przed tob caem
sercem swojem:

24. Który speni sudze twemu Da-
widowi, ojcu memu. co mu powiedzia ;

co mówi usty swemi. to skutecznie

wypeni, jako si dnia tego pokazuje.

25. Przeto teraz o Panie. Boe Izra-

elski, zi sudze twemu Dawidowi, ojcu

memu, co mu powiedzia, mówic :
' Nie

bdzie odjty przed twarz moj z na-

rodu twes^o ma. któryby siedzia na sto-

licy Izraelskiej . jeli tylko bd prze-

strzegali synowie twoi drogi swej. cho-

dzc przede mn. jako ty chodzi przed

oblicznoci moj.
* 2 Sam. 7. 12.16. lKról.2.4. Ps.132.12.

26. Przeto teraz, o Boe Izraelski,

niech bdzie utwierdzone prosz sowo
twoje, które mówi do sugi twego Da-
wida, ojca mego.

27. (Aczci wprawdzie, izali Bóg bdzie
mieszka " na ziemi? Oto niebiosa, i

nieba niebios, nie mog ci ogarn : ja-

ko daleko mniej ten dom. którym zbu-

dowa )
*2Kron.2,6. Izaj.66,1.

28. A wejrzyj na modlitw sugi twe-

go, i na prob jego. o Panie Boe mój,

wysuchaj woanie i modlitw, któr si
dzi suga twój modli przed tob.

29. A nie eh bd otworzone oczytwoje

nad tym domem w nocy i we dnie. nad

tem miejscem, o ktoreme powiedzia:

Tu bdzie imi '^ moje: aby wysuchi-
wa, modlitw, któr si bdzie modli
suga twój na miejscu tem. *ómoj. 12.5.11.

30. Wysuchaje proby sugi twe-

go, i ludu twego Izraelskiego, który si
modli bdzie na tem miejscu. Ty wy-

suchaj z miejsca mieszkania twego,

z nieba, a wysuchawszy bd miociw.

31. Gdyby czowiek zgrzeszy prze-

ciwko bliniemu swemu, a przywiódby

go do przysigi, tak. eby przysiga
musia, a przyszaby ta przysiga przed

otai-z twój w tym domu :

32. Ty wysuchaj z nieba, a rozeznaj

i rozsd sugi twoje, potpiajc niezbo-

nego, i obracajc sprawy jego na gow
jego, a usprawiedliwiajc sprawiedliwe-
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go, oddawajc mu wedug sprawiedli-

woci jego.

H3. (}dyl»v '»y poiaoii} lud tw6j Izra-

elski od nieprzyjaciela, przeto i zgrze-

szyli przeciw tolue, a nawróciliby si^j do

ciebie, wyznawajc iiiiie twoje, a modlc
si, przepraszalil)y ci w tym domu:

34. Ty wysuchaj z nieba, i odpu
grzech ludowi twemu Izraelskiemu, a

przywró je zasi do ziemi, któr da
ojcom ich.

35. Gdyby zawarte byo niebo, a nie

byoby ddu, przeto e zgrzeszyli prze-

ciwko tobie, a modlilil>y si na tem
miejscu, wyznawajc imi twoje, a od

grzechów swoich odwróciliby si, gdy-

by je utrapi:

3(3. Ty wysuchaj z nieba, a odpu
grzech sug twoich, i ludu twego Izrael-

skiego, nauczywszy ich drogi prawej, po

której chodzi maj, a daj deszcz na

ziemi twoje, któr da w dziedzictwo

ludowi twemu.
37. Byliby gód na ziemi, byliby

mor. susza, rdza, szaracza, jeliby byy
chrzszcze, jeliby go cisn nieprzyja-

ciel jego w ziemi mieszkania jego, albo

jakakolwiek plaga, albo jakakolwiek

niemoc :

38. Wszelk modlitw, i wszelk pro-
b, którby czyni ^którykolwiek czo-

wiek , al])0 wszystek lud twój Izraelski,

ktoby jedno uzna ran serca swego, i

wycignby rce swe w domu tym :

39. Ty wysuchaj z nieba, z miej-

sca mieszkania twego, a odpu, i uczy,
i oddaj kademu wedug wszelkich dróg

jego, które znasz w sercu jego ; bo ty,

ty sam ^ znasz serca wszystkich synów
ludzkich; *imoj.i8.i4. iKron.28,9.

40. Aby si ciebie bali po wszystkie

dni, które y bd na ziemi, któr
da ojcom naszym.

41. Nadto i cudzoziemiec, który nie

jest z ludu twego Izraelskiego, prz}j-

dzieli z ziemi dalekiej dla imienia twego
;

42. (Bo usysz o imieniu twojem wiel-

kiem. i o rce twojej monej , i o ramie-

niu twojem wycignionem .) przyjdzieli

tedy, a bdzie si modli w tym domu:
43. Ty wysuchaj z nieba, z miejsca

mieszkania twego , a uczy wszystko, o

00 zawoa do ciebie on cudzoziemiec,

aby poznali wszyscy narodowie ziemscy

imi twoje, i bali si ciebie, jako lud

twój Izraelski, a eby wiedzieli, e imi
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twoje wzywane jest nad tym domem,
którym zbudowa.

44. (idy by wyszed lud twój na wojn
przeciwko ni(q)rzyjacielowi swemu dro-

g, któr je polesz, a modliliby si Pa-
nu, obróciwszy * si ku miastu, które
obra, i ku domowi, którym zbudowa
imieniowi twemu :

''^•'*'^-

45. Wysuchaje z nie1)a modlitw
ich, i prob ich, a wykonaj sd ich.

40. Gdyby t zgrzeszyli przeciwko

tobie, (bo niemasz * czowieka, któryby

nie grzeszy,) a rozgniewawszy si na
nie, podaby je pod moc nieprzyjacie-

lowi, któryby je pojmawszy, zawiód je

w niewol, do ziemi nieprzyjacielskiej,

dalekij albo bliskiej :

*2Kron.6,36. Przyp. 20, f'.

47. A upamitaliby si w sercu swo-
jem w onej ziemi, do której s zapro-

wadzeni w^ niewol, i nawróciliby si, a

przepraszaliby ci w ziemi tych, którzy

je pojmali, mówic: Zgrzeszylimy, i

lemy uczynili, * niepoboniemy si
sprawowali f

•

*ps.io6,6.

48. A tak nawróciliby si do ciebie

z caego serca swego , i z caej duszy

swej , w ziemi nieprzyjació swoich,

którzy je pojmali, a modliliby si tobie,

obróciwszy si ku ziemi swej, któr da
ojcom ich. ku * miastu, które obra, i

ku domowi, którym zbudowa imieniowi

twemu :
*w,44. Ps.5,8. Dan. 6,10.

49. Wysushaje tedy z nieba, z miej-

sca mieszkania twego, modhtw ich i

prob ich, a wykonaj sd ich.

50. A bd miociw ludowi twemu,
który przeciw tobie zgrzeszy, i wszystkim
nieprawociom ich

,
któremi wystpili

przeciw tobie, a nako ku nim mio-
sierdzia tych, którzy je pojmali, aby si
zmiowali nad nimi:

51. Poniewa s ludem twoim, i dzie-

dzictwem twojem.które wywiód z Egip-

tu, * z porodku pieca elaznego.
* 5 Moj .4.20.

52. Mech bd oczy twoje otwarte na

prob sugi twego, i na prob ludu

twego Izraelskiego, aby je wysucha
we wszystkiem, o co ci wzywa bd.

53. Albowieme je ty sobie odczy
za dziedzictwo ze wszystkich narodów

ziemi, jako powiedzia * przez Moje-
sza, sug twego, gdy wywiód ojce na-

sze z Egiptu, o Panie Boe !

*2Moj.l9,5. 5Moj.4.20. r.7.6. r.9,26. r.1-1.2.

54. I stao si, gdy Salomon modl--
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si Panu dokona wszystkimi on^j mo-
dlitwy i proby, e wsta od otarza Pa-
skiego, a przesta klcze i podnosi rk
swoicli ku niebu

;

55. A stojc bogosawi wszystkiemu

zgromadzeniu Izraelskiemu wielkim go-
sem, mówic:

56. Bogosawiony Pan. który da od-

pocznienie ludowi swemu Izraelskiemu,

wedug wszystkiego, co powiedzia ; nie

cliybio * adne sowo ze wszystkici sów
jego dobrych, które mówi przez Moj-

esza, sug swego. *Joz.21.43. Mat.SJS.

57. Nieche bdzie Pan, Bóg nasz.

z nami, jako by z ojcy naszymi ; niech

nas nie opuszcza, ani nas odrzuca;

58. Ale niech nakoni serce nasze ku
sobie, ebymy chodzili po wszystkich

drogach jego, strzegc rozkazania jego,

i wyroków jego, i sdów jego. które przy-

kaza ojcom naszym.

59. A niech bd te sowa moje, któ-

remim si modli przed Panem, bliskie

Pana Boga naszego we dnie i w nocy.

aby wykonywa sd sugi swego, i sd
ludu swego Izraelskiego

,
sdzc kad

spraw dnia swojego;

60. eby poznali wszyscy narodowie

ziemscy, * i Pan sam jest Bogiem, a

nikt inszy. ^5Moj.4,35.

61. Nieche tedy bdzie serce wasze

doskonae ku Panu. Bogu naszemu, aby-

cie chodzili w wjTokach jego. a strzegli

przykaza jego. jako i dnia dzisiejszego.

62. Tedy król. i wszystek Izrael z nim.

sprawowali ofiary przed Panem.
63. I ofiarowa " Salomon ofiar spo-

kojn, któr sprawowa Panu, woów
dwadziecia i dwa tysice, i owiec sto

i dwadziecia tysicy. A tak powicali
dom Paski król i wszyscy synowie Izra-

(iJgQY *2Kron.7,5.

64. Onego dnia powici król po-

.^rodek sieni, która bya przed domem
Paskim ; bo tam ofiarowa caopalenie,
i ofiar niedn, i tustoci ofiar spokoj-

nych, przeto e otarz miedziany, który
by przed Panem, by may, i nie mogy
^i na nim zmieci caopalenia, i ofiary

:niedne. i tustoci ofiar spokojnych.

65. A tak obchodzi Salomon na on
zas wito zacne, i wszystek Izrael z nim,
zgromadzenie wielkie od wejcia do Emat
I do rzeki Egipskiej, przed Panem. Bo-
giem naszym, przez siedm dni i przez

'iedm dni, to jest, przez czternacie dni.

GG. A dnia ósmego rozpuci lud;

którzy Irogosawic królowi, rozeszli si
do przybytków swoich, weselc si, i cie-

szc si w sercu swem ze wszystkiego

dobreg^o. które uczyni Pan Dawidowi,

sudze swemu, i Izraelowi, ludowi swemu.

ROZDZIA IX.

I. Bó<» powtóre z Salomonem rozmawia, 1—9. 11. Sa-
lomon Hiramowi miasta daje a inne buduje, 10— 19.

III. narody pozostae hoduje, 20—24. IV. trzy kro do
roku ofiaruje, 25. V. i okrty po zoto wyprawia 26—28.

i stao si, gdy dokoczy * Salomon
budowania domu Paskiego, i domu ki*ó-

lewskiego, i wszystkiego, co da Salo-

mon i chcia uczyni, *2Kron.7,ii.

2. e si * Pan ukaza Salomonowi
powtóre, jako mu sie by ukaza w Ga-
baOn.

'
^

MKról.3,5.6.7.

3. 1 rzek Pan do niego : Wysuchaem
modlitw twoje, i prob twoje, któr
si modli przedemn. a powiciem ten

dom, który zbudowa, aby * tam prze-

bywao imi moje a na wieki ; i bd
tam oczy moje i serce moje po wszystkie

(Jj^j
^lli-ól.8,29.

4. A jeli ty bdziesz chodzi przede-

mn, jako chodzi Dawid, ojciec twój,

w doskonaoci serca i w prostoci. a b-
dziesz si sprawowa wedug wszystkiego,

com ci przykaza, strzegc wyroków
moich i sdów moich:

5.' Tedy utwierdz stolic królestwa

twego nad Izraelem na wieki, jakom po-

wiedzia "" Dawidowi, ojcu twemu, mó-
wic : Nie bdzie odjty z narodu twegom z stolicy Izraelskiej.

*=2Sam.7,12. 1 Król. G. 12. iKron. 22.10. Ps. 132,11.

6. Ale jeli si nazad odwrócicie wy
i synowie wasi * ode mnie. a nie ])dzie-

cie strzegli przykaza moich, i wyroków
moich, którem wam poda, ale odszedszy
bdziecie suyli bogom cudzym, i b-
dziecie si im kaniali :

" - ^^°i- <^ii- I's-ss.si 33.

7. Tedy wytrac Izraela z. ziemi, któ-

rm im da , a dom. którym powici
imieniowi memu. odrzuc od oblicza

mego, a bdzie * Izrael przypowieci
i bani midzy wszystkimi narodami.

* 5 Moj. 28.37.

8. A tak i ten dom. który by sawny,
kademu mimo idcemu bdzie na po-

dziw i na powistanie. i rzecze : Przecze
tak * uczyni Pan tej ziemi i temu do-

mowi?
^

"5 Moj. 29.24. Jerom. 22.8.

9. Tedy odpowiedz: Przeto, i opu-

cili Pana. Boga swego, który wywiód
22*
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ojce ich z zionii Egipski(^j, a chwycili

si bogów cudzych, i kaniali si im, a

suyli im: dla tego przywiód Pan na
nie to wszystko ze.

n. 10. I stao si po * wyjciu dwu-
dziestu lat, w których zbudowa Salomon
owe oba domy , dom Paski i dom kró-

lewski. *2Kion.S.l.

11. Do czego Hi rai u , król Tyrski, na-

da' by Salomonowi drzewa cedrowego,
i drzewa jodowego, i zota, ile jedno
chcia: tedy t król Salomon daHira-
mowi dwadziecia miast w ziemi Gali-

12. I wyjecha Hiram z Tyru, aby
oglda miasta, które mu da Salomon :

ale mu si niepodobay.

13. I rzek: Có to za miasta, które
mi da, bracie mój ? I nazwa je ziemi
Chabul. a do dnia tego.

14. Albowiem posa by Hiram kró-

lowi sto i dwadziecia talentów zota.

15. A przyczyna poboru, który by
rozkaza wybiera król Salomon, bya,
aby zbudowai dom Paski, i dom swój,

i Mello, i mury Jeruzalemskie, i Hasor,

i Magieddo, i Gazer.

16. Farao bowiem, król Egipski, wy-
cign by, i wzi Gazer, i popali je

ogniem, a Chauanejczyka, który mie-

szka w tern miecie, wymordowa, a da
je za posag córce swej, onie Salomo-

nowej.

17. A tak zbudowa Salomon Gazer i

Betoron nisze
;

18. Przytem Baalat i Tadmorna pusz-

czy w teje ziemi,

19. 1 wszystkie miasta, w których mia
skady Salomon, i miasta wozów, i mia-

sta jezdnych, i wszystko wedug doci
Salomonowej . cokolwiek chcia budo-

wa w Jeruzalemie i na Libanie , i we
wszystkiej ziemi pastwa swojego.

III. 20. Wszystek take lud, który

by pozosta z Amorejczyków . Hetej-

czyków, Perezejczyków , Hewejczyków,

i Jebuzejczyków, którzy nie byli z synów
Izraelskich :

21. To jest, syny ich, którzy byli po-

zostali po nich w ziemi, których nie mo-
gli synowie Izraelscy wytraci, uczyni
Salomon hodownikami i niewolnikami

a do dnia dzisiejszego.

22. Ale z synów Izraelskich nie uczy-

ni Salomon adnego niewolnikiem; je-

dno l)yli ludmi rycerskimi, i sugami
jego, i ksity, i hetmany jego, i przeo-
onymi nad wozami jego, i nad jezdnymi

23. Byo tych przedniejszych z prze-

oonych, którzy byli nad robot Salomo-
now, pi set i pidziesit, co ))yli nad
ludmi wykonywajcymi robot.

24. Lecz córka * Faraonowa przepro-

wadzia si z miasta Dawidow^ego do
domu swego, który jj zl)udowa Salo-

mon. Tedy zbudowa i Mello. *2Kion.8,ii.

IV. 25. I ofiarowa Salomon trzy kro
na kady rok caopalenia a spokojne

ofiary na otarzu, który by zbudowa
Panu ; ale kadzi na onym otarzu, który

by przed Panem, gdy dokona domu.

V. 2Q. Okrtów te nabudowa król

Salomon w Asyjongaber , które jest po-
,

die Elotu, nad brzegiem morza czerwo-

nego, w ziemi Edomskiej.

27. I posa Hiram na tyche okr-
tach sugi swe, eglarze wiadome mo-
rza, z sugami Salomonowymi

;

28. Którzy przypynwszy do Ofir,

wzili stamtd zota cztery sta i dwa-
dziecia talentów, i przywieli je do

króla Salomona.

EODZIA X.

I. Przyjazd królowej Saby do Salomona 1—13. II. Do-
chody jego roczne 14. 15. III. Zacno i dostatki jego
znamienite 16—29.

iV * królowa z Saby usyszawszy saw o

Salomonie i o imieniu Paskiem przyje-

chaa, aby go dowiadczya w zagadkach.
^2Kron.9,l. Mat.12,42. uk. 11,31.

2. I wjechaa do Jeruzaiemu z wiel-

kim bardzo pocztem, z wielbdami nio-

scemi rzeczy wonne, i zota bardzo

wiele, i kamienia drogiego, a przyszed-

szy do Salomona mówia do niego o

wszystkiem, co miaa w sercu swojem.

3. Ale jej odpowiedzia Salomon na

jej wszystkie sowa; nie byo nic skry-

tego przed królem , na coby jej nie od-

powiedzia.

4. Przeto widzc królowa z Saby

wszystk mdro Salomonow, i dom^

który by zbudowa,

5. Take potrawy stou jego, i siada-

nia sug jego, i stawania sucych mu,

i szaty ich, i podczasze jego , i wschody^
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po których wstpowa do domu Pa-
skiego, zdumia-ta si bardzo;

6. I rzeka do króla: Prawdziwa to

mowa. którm s-yszaa w ziemi mojej

o sprawacli twoieli, i o mdroci twojej :

7. Alem nie wierzya powieciom
onym, aem sama przyjechawszy ogl-
da.a to oczyma swemi. Ale mi tego nie

powiedziano i poowy. Wiksza jest m-
dro i dobro twoja nieli sawa . któ-

rm syszaa.
8. Bogosawieni mowie twoi. bo-

gosawieni sudzy twoi. którzy zawsze

przed tob stoj, i suchaj mdroci
twojej.

9. Nieche bdzie Pan. Bóg twój.

bogosawiony, który ci sobie upodo-
bali, aby ci posadzi na stolicy Izrael-

skiej . przeto i Pan umiowa Izraela

na wieki, i postanowi ci królem, aby
czyni sd i sprawiedliwo.

10. I daa królowi sto i dwadziecia

talentów zota, i rzeczy wonnych bardzo

wiele, i kamienia drogiego. Nie przy-

szo nigdy potem tak wiele wonnych
rzeczy, jako daa królowa z Saby kró-

lowi Salomonowi.

11. Nadio okrty Hirama. które przy-

nosiy zoto z Ofir. przyniosy z Ofir

drzewa almugimowego bardzo wiele i

kamienia drogiego.

12. I poczyni IvTOI z drzewa almu-
gimowego wschody do domu Paskiego.
i do domu królewskiego, i harfy, i lutnie

piewakom; a nigdy nie przywoono ta-

Mego drzewa almugimowego . ani wi-

dziano a do dnia tego.

13. Król take Salomon da królowej

z Saby wszystko, czego chciaa i czego
idaa, oprócz tego. co jej da z dobrej

woli rk królewsk. Potem odjechawszy.
wrócia si do ziemi swojej . ona i su-
dzy jej.

n. 14. A bya waga onego zota.
^które przychodzio Salomonowi na ka-
'dy rok. sze set szedziesit i sze
talentów zota.

15. Oprócz tego. co przychodzio od
kupców i z handlu tych. którzy rzecza-
mi wonnemi kupczyli, i od wszystkich
królów Arabskich, i'ksit ziemi.

III. 16. Przeto uczyni król Salomon
iwiecie tarczy ze z^Jota cignionego,
ze set syklów ^ota wychodzio na
id tarcz

;

17. Przytem trzy sta puklerzy ze

z^ota cignionego, trzy grzywny zota
odway na kady puklerz. I schowa je

król w domu lasu Libanowego.

18. Uczyni take król stolic wielk
z koci soniowej, i powlók j szczerem

zotem.
19. Sze stopni byo u onej sto-

licy, a wierzch okrgy by na stolicy

z tyu ; i porcze liyiy z obudwu stron

siedzenia, a dwa lwy stay u porczy;
20. A dwanacie lwów stao na onych

szeciu stopniach z obu stron. Nie byo
nic takiego urobiono w adnych kró-

lestwach.

21. Nadto wszystkie naczynia, z któ-

rych pija król Salomon, byy zote,

take i wszystkie naczynia domu lasu

Libanowego byy z szczerego zota : nic

nie byo ze srebra . ani go miano w ja-

kiej cenie za dni Salomonowych.

22. Albowiem okrty ki'olewskie byy
na morzu z okrtami Hiramowemi : raz

we trzy lata wracay si okrty z morza,
przynoszc zoto i srebro, koci soniowe,
i koczkodany. i pawie.

23. A tak uwielmoniony jest ki*ól Sa-

lomon nad wszystkie ki*óle ziemskie bo-
gactwy i mdroci.

24. Przeto wszyscy obywatele ziemi

pragnli widzie Salomona, aby suchali
mdroci jego. któr by dal' Bóg w serce

jego.

25. I przynosi mu kady dary swe,

naczynia srebrne i naczynia zote, i szaty,

i zbroje, i rzeczy wonne, konie, i muy,
a to na kady rok.

26. Tak i nazgromadza- " Salomon
wozów, i lezduTch. a mia tvsiac i cztery-

Sta wozów, i dwanacie tysicy jezdnych,

które rozsadzi po miastach wozów, i

przy sobie w Jeruzalemie.
=^ 1 Ki-ól.4.2t;. 2KroD.l.U. r.9.25.

27. 1 zoy ki'ól srebra w Jeruzalemie

tak wiele, jako kamienia, a ceder jako

sykomorów. których na polu ronie
bardzo wiele.

2S. Przywodzono te konie Salomo-
nowi z Egiptu, i towary rozliczne: bo
kupcy królewscy brali towary rozliczne

za pewne pienidze.

29. A wychodzi i przychodzi cug
woników z Egiptu za sze set srebrni-

ków, a ko za sto i pidziesit. A tak

wszyscy królowie Hetejscy. i ki'olowie

Syryjscy z rk ich koni dostawali.
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KOZDZIA XL
I. Siilomon 0(1 niewiast zwiedziony, Bo^,'a odstpi.

1—8. Ii. Hóf,' mu kiuanioin grozi, S>— 13. III. i iiieprzy-

jacioy mi przypuszcza, M— '27. lY. Joroboaiuowi przez

Achyjasza dziesi pokole oltiecujo, 28—10. V. Dzieje,

iuior, i pogrzeb iSaloiuona, U—-13.

ledy król Salomon * rozmiowa si(^»

niewiast ohcycli wiele: nie tylko córki

Faraonowój, ale i Moa])itczanek , Am-
mouitczanek, Edomczanek, Sydocza-
nek, Hetejczanek. *5Moj.i7,i7.

2. Z tych narodów, o których powie-

dzia Pan synom Izraelskim: * Nie
wchodcie do nich, i one niech nie wcho-
dz do was ; albowiem nakoniyby serce

wasze za bogi swymi. Do tych przylgn
Salomon mioci. *2Moj.34,i6. 5Moj.7,3-.

3. Tak i mia on królowych siedm

set, a zaonic trzy sta; i odwróciy ony
jego serce jego.

4. I stao si, gdy jn by Salomon
stary, e ony jego nakoniy serce jego

za bogi cndzymi, tak i nie byo serce

jego znpene z Panem, Bogiem jego,

jako serce Dawida, ojca jego.

5. Ale uda si Salomon za * Astarot,
bogini Sydosk, i za f Molochem,
obrzydliwoci Ammonitów.

*Sdz.2,13. fSMoj. 18,21.

6. I nczyni Salomon, co si nie po-

dobao Pann, ani chodzi doskonale za

Panem, jako Dawid, ojciec jego.

7. Tedy zbndowa Salomon kaplic

Chamosowi, * obrzydliwoci Moabskiej,

na górze przeciw Jeruzalemowi i Molo-

chowi, obrzydliwoci synów Ammono-
c^yCh. *4Moj.21,29.

8. I tak nczyni wszystkim onom
swym cudzoziemkom, które kadziy, i

ofiaroway bogom swoim.

II. 9. I rozgniewa si Pan na Salo-

mona, e si odwrócio serce jego od

Pana, Boga Izraelskiego, który si * mu
bj^ ukaza po dwa kro. *ikrói.3,5. r.9.2.

10. I zakaza * mu tego, aby nie cho-

dzi za bogi cudzymi; wszake nie strzeg

tego, co Pan przykaza. *iKrói.9,6.

11. Przeto rzek Pan do Salomona:
Poniewae si tego dopuci, nie strze-

gc przymierza mego, ani wyroków
moich, którem ci przykaza, pewnie ode-

rw królestwo od ciebie , a dam je su-
dze twojemu,

12. Wszake za dni twoich nie uczy-

ni tego dla Dawida, ojca twego; ale

z rki syna twego oderw je.

13. Lecz wszystkiego królestwa nie

oderw; pokolenie jedno dam synowi
twemu dla Dawida, sugi mego, i dla

JeruzahMiiu, którem obra.

111. 14. Przeto wzbudzi Pan prze-

ciwnika Salomonowi, Adada Edomczy-
ka z nasienia królewskiego, który by
w Edom.

15. Albowiem stao si, * gdy Dawid
])y w Edom, a Joab, hetman wojska,

wyjecha, aby pochowa pobite, i pobi
wszystkie mczyzny w Edom

;

*2 Sam. 8, 14.

16. (Bo tam sze miesicy mieszka
Joab ze wszystkimi Izraelczykami , a
wytraci wszystkie mczyzny w Edom.)

17. Tedy uciek Adad sam, i niektó-

rzy mowie Edomscy z sug ojca jego

z nim, aby szli do Egiptu ; a Adad l)y

chopcem nie wielkim.

18. Którzy wyszedszy z Madyjan
przyszli do Faran, a wziwszy z sob
niektóre me z Faran weszli do Egiptu,

do Faraona króla Egipskiego
, który mu

da dom, i ywno mu naznaczy, da
mu te i ziemi.

19. I znalaz Adad wielk ask w 0-

czach Faraonowych, tak, i mu da za

on siostr ony swej, siostr królowej

Tafnes.

20. I porodzia mu siostra Tafnes

Gienubata, syna jego, którego odcho-

waa Tafnes w domu Faraonowym. I by
Gienubat w domu Faraonowym midzy
syny Faraonowymi.

21. A gdy usysza Adad w Egipcie,

i zasn Dawid z ojcy swymi, a i
umar Joab, hetman wojska, tedy rzek
Adad do Faraona: Pu mi, e pójd
do ziemi mojej.

22. Któremu odpowiedzia Farao:

Czegó i niedostawa u mnie, e chcesz

i do ziemi twojej ? A on rzek: Nicze-

go ; a wszake pu mi.

23. Wzbudzi take Bóg na przeciw-

nika, Kezona, syna Elijadowego, który

by uciek od Adarezera, króla Soby,

pana swego.

24. A zebrawszy do siebie me ,
by

ksiciem roty, gdy je Dawid mordo-

wa; przeto odszedszy do Damaszku,

mieszkali w nim, a królowali nad Da-

maszkiem.

25. I by przeciwnikiem Izraelowi po

wszystkie dni Salomonowe, a to oprócz
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szkód, które mu czyui Adad; bo si
Itrzydzi Izraelem, gdy królowa w Syryi.

26. Jeroboam * te, syn Nabata Efra-

tejczyka z Saredy, (a imi matki jego

Serwa, która bya wdow.) suga Salo-

monowy, podniós przeciwko królowirk.
=^2Ki-on.l3,G.

27. A ta bya przyczyna, dla której

podniós rk sw przeciwko królowi, e
Salomon zbudowawszy Mello, zaprawi

dziur w miecie Dawida, ojca swego.

IV. 28. A Jeroboam by m mocny
i mony. Przeto widzc Salomon mo-
dzieca, e by sprawny, postanowi go

nad podatkami wszystkiemi domu Józe-

fowego.

29. I stao si tego czasu, gdy Jero-

boam wyszed z Jeruzalemu , e go zna-

laz na drodze Achyjasz Sylonitczyk, pro-

rok, bdc odziany paszczem nowym;
a tylko sami dwaj byli na polu. ,

30. Tedy wziwszy Achyjasz paszcz

nowy, który mia na sobie, rozdar go

na dwanacie sztuk.

31. 1 rzek do Jeroboama: Wemij so-

bie dziesi sztuk; bo tak mówi Pan,

Bóg Izraelski : Oto Ja oderw królestwo

z rk Salomonowych , a dam tobie dzie-

si pokole.

32. Jedno tylko pokolenie zostanie mu
dla sugi mego Dawida, i dla miasta Je-

ruzalem, którem obra ze wszystkich po-

kole Izraelskich
;

33. Przeto, e mi opucili, a kaniali

si Astarocie, bogini Sydoskiej, i Cha-
mosowi, bogu Moabskiemu, i Molocho-
wi, bogu synów Ammonowych, a nie

chodzili drogami mojemi, aby czynili

to, co si mnie podoba, ani te strzegli

wyroków moich, i sdów moich, jako

I

Dawid, ojciec jego.

34. Wszake nie odejm wszystkiego
Ikrólestwa z rki jego, owszem zostawi
go ksiciem po wszystkie dni ywota
jego dla Dawida, sugi mego, któregom
|obra. który strzeg rozkazania mego,
* wyroków moich.

35. Ale wziwszy królestwo z rki
'^yna jego, dam tobie z niego dziesi
pokole :

36. A synowi jego dam pokolenie je-

iuo, aby zostaa pochodnia Dawidowi,
udz memu, po wszystkie dni prze-
leuin w miecie Jeruzalemie, którem
obie obra, * aby tam przebywao imi
UOJe ;

*lKról.8,13.16. 2Kron.6,2. r.7,16.

37. A ciebie wezm, aby królowa
nad wszystkiem, czego da dusza twoja,

a bdziesz królem nad Izraelem.

38. Przeto jeli bdziesz sucha
wszystki(»go , co przyka, a bdziesz

chodzi drogami mojemi, czynic to, co

dobrego jest w oczach moich, strzegc
wyroków moich, i przykaza moich, ja-

ko czyni Dawid, suga mój : tedy Ijd
z tob, a zbuduj dom mocny, jakom
zbudowa Dawidowi, i podam ci Izraela ;

39. I trapi Ijd nasienie Dawidowe
dla tego ; a wszake nie po wszystkie dni.

40. Przeto Salomon chcia zabi Je-

roboama; ale wstawszy Jeroboam uciek
do Egiptu, do Sesaka, króla Egipskiego,

i by w Egipcie a do mierci Salomo-

nowej.

V. 41. A inne sprawy Salomonowe,

którekolwiek czyni, i mdro jego, izali

nie s wypisane w ksigach spraw Salo-

monowych ?

42. A dni, których królowa Salomon
w Jeruzalemie nad wszystkim Izraelem,

byo czterdzieci lat.

43. I zasn Salomon z ojcy swymi,

a pogi'zebiony jest w miecie Dawida,

ojca swego; i królowa Eoboam, syn

jego, miasto niego.

KODZIA XII.

I. Królestwo po mierci Salomonowej na dwoje roze-

iTvane, 1—25. II. Bawochwalstwo Jeroboamowe 26—33.

i edy jecha Roboam * do Sychem ; bo

w Sychem zebra si by wszystek Izrael,

aby go postanowili królem. *2Kron.io.i.

2. I stao si, gdy usysza Jeroboam,

syn Nabata , który by jeszcze w Egip-

cie
;
(bo by uciek przed "" królem Salo-

monem, i mieszka Jeroboam w Egipcie.)
*1 Król. 11,40.

3. Tedy posali i wezwali go. Przeto
przyszedszy Jeroboam, i wszystko zgro-

madzenie Izraelskie, rzekli d,o Roboama,
mówic :

4. Ojciec twój woy na nas jarzmo

cikie ; ale ty teraz ulyj nam niewoli

srogiej ojca twego, i jarzma jego ci-
kiego, które woy na nas, a bdziemy
suyli.

5."^ Który im rzek: Odejdcie, a po

trzech dniach wrócie si do mnie. I

odszed lud.

6. Tedy wszed w rad król Roboam
z starszymi, którzy stawali przed Salo-

monem, ojcem jego, za ywota jego.
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mówic: Co wy riidzicic, jiiki\l>yiu mia
da odpowied ludowi temu?

7. Którzy mu odpowiedzieli, mówic:
Jeli dzi ])owolny l>dziesz ludowi temu,

a posuchasz ich, i dasz im odpowied,
a bdziesz iiiówi do uicli sowa lagodue,

bd sugami twymi po wszystlde dui.

8. Ale ou o))uciwszy rade starszych,

któr mu podali, wszed w rad z mo-
dziecami, którzy z nim wzroli, a któ-

rzy stawali przed nim
;

9. I rzek do nich : A wy co radzicie,

abymy odpowiedzieli ludowi temu, który

rzek do mnie, mówic: Ulyj jarzma,

które woy ojciec twój na nas ?

10. Tedy mu odpowiedzieli oni mo-
dziecy, którzy z nim wzroli, mówic :

Tak odpowiesz temu ludowi, którzy mó-
wili do ciebie, a rzekli: Ojciec twój wo-
y na nas jarzmo cikie, ale nam go ty

ulyj ; tak rzeczesz do nich : Najmniej-

szy palec mój miszy jest ni biodra

ojca mego.
11. Przeto teraz ojciec mój kad na

was jarzmo cikie, ale ja przydam do

jarzma waszego : ojciec mój kara was
biczykami, ale ja was bd kara korba-

czami.

12. Przyszed tedy Jeroboam, i wszys-

tek lud do Koboama dnia trzeciego,

jako by rozkaza król, mówic: Wrócie
si do mnie dnia trzeciego.

13. I da srog, odpowied król ludo-

wi, opuciwszy rad starszych, któr mu
byli dali,

14. A rzek do nich wedug rady mo-
dzieców, mówic: Ojciec mój obcia
was jarzmem cikiem, ale ja przydam
do jarzma waszego; ojciec mój kara
was biczykami, ale ja was bd kara
korbaczami.

15. I nie usucha król ludu ; bo bya
przyczyna od Pana , aby dosy uczyni
sowu swemu, które by powiedzia Pan
przez * Achyjasza Sylonitczyka do Jero-

boama, syna Nabatowego. *iKrói.ii,3i.

16. A gdy widzia wszystek Izrael, e
ich nie usucha król, odpowiedzia lud

królowi, tak mówic : Có my mamy za

dzia w Dawidzie ? a co za dziedzictwo

w synu Isajowym? Id do namiotów
swych, o Izraelu, a ty Dawidzie opatrz

teraz dom twój. I rozeszli si Izrael-

czycy do namiotów swoich.

17. A tak tylko nad synami Izrael-

skimi, którzy mieszkali w mieciech Judz-
kich, królowa Uoboam.

18. I posa król Koboam Adorama,
który by poborc, i ukamionowa go
wszystek Izraid, a umar; przeto król

Koboain, wsiadszy co rychlj na wóz,

uciek do Jeruzalenm.

li). A tak odstpili Izraelczycy od
domu Dawidowego, a do dnia tego.

20. I stao si, gdy usysza wszystek
Izrael, e si wróci Jeroboam, posaw-
szy przyzwali go do zgromadzenia, i

postanowili go królem nad wszystkim
Izraelem. Nie zostao przy domu Dawi-
dowym jedno samo pokolenie Judowe.

21. A przyjechawszy Koboam do Je-

ruzalemu, zebra wszystek dom Judowy,
i pokolenie Benjaminowe, sto i omdzie-
sit tysicy mów przebranych ku bojo-

wi, aby walczyli z domem Izraelskim,

aeby, przywrócone byo królestwo Ko-
boamowi, synowi Salomonowemu.

22. I stao si sowo Boe do * Se-

mejasza, ma Boego, mówic:
^2Kron.ll,2.

23. Powiedz Koboamowi, synowi

Salomonowemu, królowi Judzkiemu i

wszystkiemu domowi Judowemu i Ben-
jaminowemu, i innemu ludowi, mówic :

24. Tak mówi Pan: Nie wychodcie,
ani walczcie z braci swoj, synmi Izra-

elskimi; wrócie si kady do domu
swego : albowiem odemnie si ta rzecz

'

staa. I usuchali rozkazania Paskiego,
a wrócili si, aby odeszli wedug sowa
Paskiego.

25. Potem zbudowa Jeroboam Sy-

chem na górze Efraim, i mieszka w nim,

a stamtd wyszedszy pobudowa Fanuel.

II. 26. I, rzek Jeroboam w sercu

swem : Wnetby si wrócio królestwo do

domu Dawidowego,
27. Gdy-by chadza ten lud sprawo-

wa ofiary do domu Paskiego do Jeru-

zalemu, i obrócioby si serce ludu tego

do pana swego, do Koboama, króla Judz-

kiego, a zabiwszy mi, wróciliby si do

Koboama, króla Judzkiego.

28. Przeto naradziwszy si król, uczy-

ni dwóch cielców zotych, i mówi do

ludu : Dosyciecie si nachodzili do Je-

ruzalemu ; oto bogowie twoi, o Izraelu,

którzy ici wywiedli z ziemi Egipskiej,

29. I postawi jednego w Betel, a

drugiego postawi w Dan.

30. I byo to pobudk do grzechu, bo

I
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chadza lud do jednego z tych bogów a
do Dan,

31. Uczyni te dom na * wyynach,
i postanowi j kapany niektóre z po-

spólstwa, którzy nie ))yli z synów Le-
^j^o-Q

'

'^3Moj.26,30. t2Kion.ll,l5.

32. Nadto ustanowi Jeroboam wito
uroczyste miesica ósmego, pitnastego

dnia tego miesica, naksztat wita,
które obchodzono w Judzie, i ofiarowa

na otarzu. To uczyni w Betel, ofia-

rujc cielcom, które by uczyni ; posta-

nowi te kapany w Betel na wyy-
nach, które by poczyni.

33. I sprawowa te ofiary na otarzu,

który by uczyni w Betel, pitnastego

dnia miesica ósmego, onego miesica,

który by wymyli w sercu swojem; i

uczyni wito uroczyste synom Izrael-

skim, a przystpi do otarza, aby kadzi.

KODZIA XIII.
1. Jeroboam z bawochwalstwa strofowany od proroka

Boego. 1—10. II. Tene prorok by potem oszukany od
faszywego proroka, 11

—

22. Ul. i od lwa w drodze za-

bity, 23—34.

A. oto m Boy przyszed z Judztwa

z sowem Pauskiem co Betel, gdy Je-

roboam sta u otarza, aby kadzi.

2. I zawoa przeciw otarzowi so-
wem Paskiem, i rzek: Otarzu, otarzu.

tak mówi Pan: * Oto syn narodzi si
domowi Dawidowemu imieniem Jozyjasz,

który bdzie ofiarowa na tobie kapany
'wyyn, kadzce na tobie, i koci ludzkie

popal na tobie.
' *2Krói.23,i5.i6.i7.

o. I da mu znak dnia onego . mó-
wic : Tenci jest znak. e to mówi Pan :

Oto si otarz rozpadnie, a wysypie si
popió, który jest na nim.

4. A gdy usysza król Jeroboam so-
wo ma Boego, które obwoywa prze-

ciw otarzowi w Betel, cias^na reke
-w od otarza, mówic: Pojmajcie go.

I uscha rka jego, któr by wycign
•przeciw niemu, a niemóg jej przyci-
'?n do siebie.

5. Otarz si te rozpad, a wysypa
i popió z otarza wedug znaku,"^ który
•y dam Boy sowem Paskiem.

6. Przeto odpowiadajc król, rzek
\') ma Boego: Prosz ci, pro obli-

za Pana Boga twego, a módl si za
lin, aljy si wrócia rka moja do mnie.
modli sim Boy obliczu Pauskie-
;i, i wrócia si rka królewska do nie-
'. i bya jako pierwej.

7. Tedy rzek król do ma Boego :

Pójd ze mn do domu
, aby si posi-

li, a dam ci upominek.

8. Ale rzekm Boy do króla : By-
mi da poow domu twego . nie pojad
z tob. ani bd jad chleba, ani bd
pi wody na tem miejscu.

9. Bo mi tak Pan rozkaza sowem
swojem, mówic : Nie bdziesz jad chle-

ba, ani bdziesz pi wody, ani si wró-

cisz t drog, któr przyszed.

10. Odszed tedy insz drog, a nie

wróci si t drog, któr by przyszed

do Betel.

11. 11. A prorok niejaki stary mie-

szka w Betel, którego syn przyszed-

szy, opowiedzia mu wszystk spraw,

któr b3' uczyni onego dniam Bo-

y w Betel, i sowa, które mówi do

króla, opowiedzieli ojcu swemu.
12. I rzek im ojciec ich: Któr dro-

g poszed? I pokazali synowie jego

drog, któr poszed onm Boy, który

by przyszed z Judztwa.

13. Zatem rzek synom swym: Osio-

dajcie mi osa ; i osiodaU mu osa , i

wsiad na.
14. I jecha za mem Boym, a zna-

laz go siedzcego pod dbem, i rzek
mu: Tye jest onm Boy. który przy-

szed z Judztwa ? A on rzek : Jestem.

15. I rzek do niego: Pójd zemn
do domu. eby jad chleb.

16. Ale mu on rzek: Nie mog si
wróci z tob. ani i z tob, ani bd
jad chleba, ani bd pi wody z tob
na tem miejscu

;

17. Bo si staa do mnie mowa so-
wem Paskiem: Xie bdziesz tam jad
chleba, ani pi wody. ani si wrócisz

idc t drog, któr szed.

18. Któremu on odpowiedzia: I jam
prorok jako i ty : Anio te rzek do mnie
sowem Paskiem . mówic : Wró go

z sob do domu twego . aby jad chleb,

i pi wod. I tak skama przed nim.

19. I wróci si z nim. a jad chleb

w domu jego, i pi wod.
20. A gdy siedzieli u stou, stao si

sowo Paskie do proroka, który go by
wróci

;

21. I zawoa na ma Boego , któ-

ry by przyszed z Judztwa. mówic:
Tak mówi Pan: Przetoe by odpornym
ustom Paskim, a nie strzege rozka-

zania, które przykaza Pan . Bóg twój :
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22. Ale si wróci, i jadlvs clilb, a

pie wod(j na miejscu, o któreiiiem ci

l»yl rzeki': Nie l)(l/iesz tam jad clilelja,

ani pi wody: nie hdzie pocliowany trup

twój w grobie * ojców twoicli. *^^-^"-

III. 23. A tak gdy si najad chlel^a

i napi si, osioda osa prorokowi one-

mu, którego by wróci.

24. A gdy odjeclia, spotka go lew

w drodze, i zabi go. A trup jego by
porzucony w drodze, a osie sta wedle
niego, lew take sta podle trupa.

25. A oto mowie mimo idcy uj-

rzeli trupa porzuconego na drodze, i lwa

stojcego podle niego: którzy przyszed-

szy powiedzieli to w miecie, w któ-

rem on stary prorok mieszka.

26. Co gdy usysza on prorok, który

go by wróci z drogi, rzek : M Boy
jest, który by odpornym ustomPaskim

;

przeto poda go Pan Iwowi, który go

potar, i zabi go wedug sowa Pa-
skiego, które mu by powiedzia.

27. Nadto rzek do synów swoich, mó-
wic : Osiodajcie mi osa. I osiodali.

28. A wyjechawszy znalaz trupa jego

porzuconego na drodze, a osa i lwa

stojce przy trupie, ale nie jad lew one-

go trupa, ani obrazi osa.

29. Tedy wzi prorok trupa ma
Boego, a woywszy go na osa, przy-

wióz go ; i przyszed do miasta swego,

aby paka i pogrzeb go.

30. A pooy' trupa jego w grobie

swoim, i pakali go, mówic : Ach bra-

cie mój !

31. A pochowawszy go, rzek do sy-

nów swoich: Gdy ja umr, pochowaj-

cie mi w tym grobie, w którym jestm Boy pochowany
;
podle koci jego

poócie koci moje,

32. Bo zapewne si to stanie, co

obwoa sowem Pa.skiem, przeciw

otarzowi, który jest w Betel, i przeciw-

ko wszystkim domom wyyn, które s
w mieciech Samaryjskich.

33. To gdy si stao, przecie si nie

odwróci Jeroboam od drogi swej zej,

ale znowu naczyni z pospolitego ludu

kapanów * wyyn; kto jedno chcia,

powica rk jego, aby by kapanem
wyyn. * 1x1-01,12,31.

34. I bya ta rzecz domowi Jeroboa-

mowemu przyczyn do grzechu, aby by
wykorzeniony i wygadzony z ziemi.

ROZDZIA XIV.
I. Jorohoam nulzi si o dzieci swo c.lioro 1— 4.

n. Prorok upadek domu i ludu jof^o opowiada. 5— 18.
III. mier Jcrolioamowa, VJ. 20. IV. (irzcchy ludu Judz-
kioK'o za czasów lioboamu 21—21. V. Scsak zhipif koció
•Icruzaieinski, 2C>—31.

iego czasu rozniemóg si Aljijas, syn
Jeroboama.

2. I rzek Jero])oam do ony swj:
Wsta teraz, a odmie si , aljy nie po-

znano, e ty on Jeroboamow, a id
do Sylo ; oto tam jest Achyjasz prorok,

który mi * powiedzia, em mia zosta
królem nad tym ludem. *iKrói.ii,3i.

3. A wziwszy z sob dziesicioro

chleba, i placków, i fask miodu, id do
niego; on ci oznajmi, co si stanie dzie-

ciciu.

4. I uczynia tak ona Jeroboamow,
a wstawszy posza do Sylo , i wesza do

domu Achyjaszowego ; ale Achyjasz nie '

móg ju widzie, bo mu byy zaszy
oczy dla staroci jego.

II. 5. A Pan rzek do Achyj.asza: Oto
ona Jeroboamow wchodzi, aby si od

ciebie czego wywiedziaa o synu swym,
przeto e choruje; ale tak a tak rzeczesz

jej, a stanie si, gdy bdzie wchodzia,
zmyli si by insz.

6. iPrzeto gdy usysza. Achyjasz tu-a

panie nóg jej , wchodzcej we drzwi,!

rzek: Wnijd ono Jeroboamow
; przecz

si zmylaszby insz? Jam bowiem sro-;

gim posem do ciebie.

7. Id, powiedz Jeroboamowi: Tak
mówi Pan, Bóg Izraelski : Poniewaem
ci wywyszy z porodku ludu, a po-

stanowiem ci ksiciem nad ludem
moim Izraelskim

;

8. I oderwaem królestwo od domn
Dawidowego, a daem je tobie, ty je-

dnak nie by jako suga mój Dawid,

który strzeg rozkazania mego, i który

chodzi za mn caem sercem swojem, to

tylko czynic, co jest dobrego w oczach

moich
;

9. Ale czyni ze nad wszystkie,

którzy byli przed tob; albowiem od-

szedszy, poczynie sobie bogi cudze, i

lane, aby mi pobudzi do gniewu, a

mnie zarzuci w ty sobie :

10. JPrzeto oto Ja przywiod ze na

dom Jeroboamowy, * i wytrac z Jero-

boama a do najmniejszego szczeni-

cia, winia, i opuszczonego w Izraelu,

I



i wymiot ostatki doiuu Jeroboamowego,
jako wymiataj gnój, a do czysta.

'^*l Król. 15,29,

11. Tego, który z domu Jeroboamo-

wego umrze w miecie, zjedz psy, a

który umrze na polu, zjedz ptaki po-

^wietrzne, poniewa Pan wyrzek.

12. A ty wstawszy id do domu twego

a gdy wchodzi bdziesz do miasta, tedy

umrze dzieci.

13. 1 bdzie go paka wszystek Izrael,

i pochowaj go; bo ten sam z domu Je-

roboamowego wnijdzie do grobu, przeto

[i si znalazo o nim samym sowo do-

j

bre od Pana. Boga Izraelskiego w domu
Jeroboamowym.

14. Wszake postanowi sobie Pan
ki'ola nad * Izraelem, który wykorzeni

dom Jeroboamowy dnia tego ; a co mó-
wi, wzbudzi? I owszem ju wzbudzi.

* 1 Kiól. 15,29.

15. I uderzy Pan Izraela, i zachwieje

nim. jako si chwieje trzcina na wodach,

a wykorzeni Izraela z ziemi tej dobrej,

któr da ojcom ich, i rozproszy je * za

rzek, przeto i sobie poczj^nili gaje,

svzruszajac Pana ku gniewu.
* 2 Król. 17, 18. 23.

16. A tak wyda Izraela dla grzechu

Jeroboamowego, który grzeszy, i który

lo grzechu przywiód Izraela.

17. Tedy wstaa ona Jeroboamowa,
posza, a przysza do Tersa; a gdy
vstpowaa na próg domu, umaro
Izieci.

18. I pochowali je. a paka go wszys-
ek Izrael wedug sowa ^ Paskiego.
vtóre opowiedzia przez sug swego
Ichyjasza proroka. '"''•i^-

ni. 19. A inne sprawy Jeroboamowe.
ako walczy, i jako królowa, oto spisane

w kronikach o królach Izraelskich.

20. A dni, których królowa Jerobo-
m, byo dwadziecia i dwa lat, i za-n z ojcy swymi, a Xadab, syn jego,

rolowa miasto niego.

IV. 21. Koboani te, syn Salomona,
rolowa w Judzie. A byo Eoboamowi
zterdzieci lat i jeden, gdy pocz
r'''lowa, a siedmnacie lat * królowa
miecie Jeruzalemie, które Pan obra

i wszystkich pokole Izraelskich, aby
iim przebywao imi jego. A imi matki
'go byo Naama, Ammonitka.

='2Kron.l2.13.

22. I czyni Juda ze przed Panem, a

zruszyli go ku gniewu grzechami swe-
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mi, któremi grzeszyli nad wszystko, co

czynili ojcowie ich.

23. Albowiem i oni pobudowali sobie

wyyny, i supy, i gaje na kadym pa-
górku wysokim, i pod kadem drzewem
zielonem.

24. ByU te i Sodomczycy w ouej

ziemi, sprawujcy si wedug w'szystkich

obrzydliwoci poganów. które wyrzuci
Pan od obHcznoci synów Izraelskich.

V. 25. I stao si roku pitego królo-

wania Roboama. e wycign Sesak,

król Egipski, przeciw Jeruzalemowi.
2Q. I pobra' skarby domu Paskiego,

i skarby domu któlewskiego. wszj'stko

to pobra; wzi te wszystkie ^ tarcze

zote, które by sprawi Salomon;
*lKi-ól.lO,l6.

27. Miasto których królEoboam spra-

wi tarcze miedziane, i poruczy je prze-

oonym nad piechot, którzy strzegli

drzwi domu królewskiego.

2^. A gdy wchodzi król do domu
Paskiego, braa je piechota, i zasi od-

nosia do komor swoich.

29. A inne sprawy Roboamowe, i

wszystko co czyni, aza nie s napi-

sane w ki'onikach o królach Judzkich ?

30. I bya wojna midzy Eoboamem i

midzy Jeroboamem po wszystkie dni.

31. I zasn Roboam z ojcy swymi.
a pochowany jest z nimi w miecie Da-
widowem ; a imi matki jego byo Xa-
ama, Ammonitka. I królowa Abijam,
syn jego, miasto niego.

ROZDZIA XY.
I. Abijam i Aza kroloAvie Judzcy 1—24. II. Nadab i

Baaza królowie Izraelscy 24—34,

-ttoku tedy omnastego * królowania
Jeroboama. syna Xabatowego, królowa
Abijam nad Juda. ^2Kron.i3.i.

2. Trzy lata królowa w Jeruzalemie
;

a imi matki jego byo Maacha , córka
Abisalomowa.

3. Ten chodzi we wszystkich gi*ze-

chach ojca swego, które 'czyni przed
nim; a nie byo serce jego doskonae
przy Panu. Bogu swoim, jako serce Da-
wida, ojca jego.

4. Wszake dla * Dawida da mu Pan,
Bóg jego, pochodni w Jeruzalemie,

wzbudziwszy syna jego po nim. a utwier-

dziwszy Jeruzalem, ^iKrói.11.34.3'3.

5. Przeto, e czyni Dawid, co byo
dobrego w oczach Paskich, a nie uchy-
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la si(j od wszystkiego, co ni u rozkaza,

po wszystkie dni ywota swego, oprócz

sprawy * z Uryjaszeni Hetejczykieiu.
-* iSam..l.r?. iiSain.l5J,y.

0. I bya wojna midzy Kohoanieni,
i midzy Jerol)oamem po wszystkie dni

ywota jego.

7. A insze sprawy Abijamowe, i

wszystko, co czyni, aza nie jest na-

pisane w kronikacli o królacli Judzkich,

jako i wojna midzy Abijameni i midzy
Jeroboamem ?

8. A gdy zasn Abijam z ojcy swymi,
pochowano go w miecie Dawidowem. I

królowa * Aza, syn jego, miasto niego.
*2Kion.l4,l.

0. A tak rokn dwudziestego Jerobo-

ama, króla Izraelskiego, królowa Aza
nad Juda.

10. Czterdzieci lat i jeden królowa
w Jernzalemie, a imi matki jego byo
Maacha, córka Abisalomowa.

11. I czyni Aza, co dobrego byo w o-

czach Paskich, jako Dawid ojciec jego.

12. Albowiem wytraci Sodomczyki
z ziemi, i wyrznci wszystkie bawany,
których byli naczynili ojcowie jego.

13. Nadto i Maach, matk swoje,

zrzuci z panowania, * bo bya sprawia
strasznego bawana w gaju

;
przeto po-

rba Aza tego strasznego bawana jej,

i spali u potoku Cedron. *2Kion.i5,iG.

14. A chocia wyyny nie byy ska-

one, jednak serce Azy byo doskonae
przy Panu po wszystkie dni jego.

15. I wniós rzeczy powicone ojca

swego, i rzeczy, które sam powici,
do domu Paskiego, srebro, i zoto, i

naczynia.

16. I bya wojna midzy Az i midzy
Baaz, królem Izraelskim, po wszystkie

dni ich.

17. Albowiem Baaza, król Izraelski,

wycign przeciw Judzie, a zbudowa
Ram, aby nie dopuci * wychodzi i

wchodzi nikomu do Azy, królaJudzkiego.
^2Kron.l6,l.

18. Ale wziwszy Aza wszystko srebro

i zoto, które byo pozostao w skarbiech

domu Paskiego, i w skarbiech domu kró-

lewskiego, da je w rce sugom swoim;
i posa je król Aza do Benadada, syna
Tabremonowego

, syna Hezyjonowego,
króla Syryjskiego, który mieszka w Da-
maszku, mówic:

19. Przymierze jest midzy mn i

midzy tob, midzy ojcem moim i mi-

dzy ojcem twoim; oto posyam dary,

srebro i zoto; ide, wzrusz przymierza
twoje z Baaz, królem Izraelskim, ab^
odcign odemnie.

20. I usucha Benadad króla Azy; a

postawszy hetmany z wojski, które mia
przeciw miastom Izraelskim , zburzy]

Hijon i Dan i Abelbetmaach, i wszyst-

ko Cynnerot, i wszystk ziemi Neftalini.

21. Co gdy usysza Baaza, przesta!

budowa Kamy, i mieszka w Tersie.

22. Tedy król Aza zel)ra wszystek

lud Judzki, nikogo nie wyjmujc ; a po-

Itrali kamienie z liamy i drzewo jego,

z którego ])udowa Baaza: a zljudowa
z niego król Aza Gabaa Benjaminowe, i

Masfa.

23. A inne wszystkie sprawy Azy, i

wszystka moc jego, i cokolwiek czyni, i

miasta, które zbudowa, aza to nie jest

napisane w kronikach o królach Judz-

kich? Ale czasu staroci swej chorowa
na nogi swoje.

24. I zasn Aza z ojcy swymi, a po-

chowany jest z nimi w miecie Dawida,

ojca swego. A Jozafat, syn jego, królo-

wa miasto niego.

II. 25. Ale Nadab, syn Jeroboama.
nastpi na królestwo Izraelskie roku

wtórego Azy, króla Judzkiego, i królowa
nad Izraelem dwa lata

; i
26. I czyni ze przed oczyma Pa-

skiemi, chodzc drogami ojca swego, i

w grzechach jego, któremi do grzechu

przywodzi Izraela.

27. I zbuntowa si przeciw niemu

Baaza, syn Ahyjasza, z domulsaschar; a

porazi go Baaza u Giebbeton, które byo
Filistyskie; bo Nadab ze wszystkiiij

Izraelem obieg by Giebbeton.

28. I zabi go Baaza roku trzeciegd'

Azy, króla Judzkiego, a sam królowa

miasto niego.

29. I stao si
,
gdy pocz królowa

e wymordowa wszystek dom Jeroboa-

mowy ; a nie zostawi adnej duszy z na-

rodu Jeroboamowego, a je wytraci we

dug * sowa Paskiego, które by opo

wiedzia przez sug swego Achyjaszi

Sylonitczyka;
'

*iki-ói.i4,i(

30. A to dla grzechów Jeroboamowych

który grzeszy, i który do grzechu przy

wiód, Izraelczyki , i dla przestpstwa

któreni wzruszy ku gniewu Pana, Bog

Izraelskiego.

31. A inne sprawyNadabowe, iwszyst
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JO co czyni, aza to nie jest napisane

w kronikach królów Izraelskich ?

32. 1 bya wojna midzy * Az, i mi-
ilzy Baaz. królem Izraelskim, po wszyst-

kie dni ich.
*^-^'-

33. Koku trzeciego Azy ,
króla Judz-

kiego, królowa Baaza, syn Achyjasza.

nad wszystkim Izraelem w Tersie przez

dwadziecia i cztery lat.

34. 1 czyni ze przed Panem, chodzc
drogami Jeroboamowemi , i w grzechu

jego, którym do grzechu przywiód Izra-

elity.

KODZIA XVI.
I. Jehu Baazie wyniszczenie domu tego opowiada 1—7.

H. Ela, Zymry , Ami-y i Achab , niezbonie w Izraelu

króluj 8—34.

1 stao si sowo Paskie do Jehu, syna

Hananijego, przeciw Baazie, mówice :

[ 2. Dla tego em ci wydwign z pro-

phu, a postanowiem ci wodzem nad
ludem moim Izraelskim, a ty chodzi
irogami Jeroboamowemi, i przywiode
lo grzechu lud mój Izraelski, pobudzajc
aai ku gniewu grzechami ich :

3. Otó ja wygadz * potomki Baa-

:y, i potomki domu jego, a uczyni
lom twój, jako dom f Jeroboama. syna

sabatowego. *lKról.l4,10. tlKróLl5.29.

4. Tego. który z rodu Baazy * umrze
V miecie, zjedz psy, a tego, który umrze
la polu, zjedz ptaki powietrzne.
'

' '

*1 Król. 14.11.

"). A inne sprawy Baazy, i co czyni, i

jiioc jego, aza to nie jest napisano
'/ kronikach * królów Izraelskich ?

*2Kron.lG,l.

;
G. A gdy zasn Baaza z ojcy swymi,
ochowany jest w Tersie. i królowa Ela,

yn jego, miasto niego.

7. A tak przez proroka Jehu. syna Ha-
anijego, stao sie sowo Paskie przeciw
faazie i przeciw domowi jego, i przeciw
[szystkiemu zemu, które czyni przed
pliczem Paskiem . wzruszajc go ku
niewu sprawami rk swoich, e ma by
'dobnym domowi Jeroboamowemu, *, i

|a tego, e go zabi. *iKrói.i5,29.

' II. 8. Koku dwudziestego i szóstego
zy, króla Judzkiego, królowa Ela. syn
lazy, nad Izraelem w Tersie dwa lata.

1 9. 1 sprzysig si przeciw niemu suga
feo Zymry. hetman nad poow wozów,
ij Ela w Tersie pijc pijany by w domu
>y, który by sprawc domu królew-
fgo w Tersie.

10. Wtem przypad Zymry *
i rani

go , i zabi go roku dwudziestego i sió-

dmego Azy, króla Judzkiego, a królowa
miasto niego. *2Krói.9,3i.

11. A gdy ju królowa i siedzia na

stolicy jego, wymordowa wszystek dom
Baazy, i powinne jego, i przyjacioy jego;

nie zostawi z niego i szczenitka.

12. A tak wygadzi Zymry wszystek

dom Baazy wedug sowa Paskiego,
które * powiedzia o Baazie przez proroka

Jehu. *^-3-

13. Dla wszystkich gi'zechow Baazy,

i grzechów Eli, syna jego, którzy grze-

szyli, i którzy przywiedK do grzechu Izra-

ela, wzruszajc ku gniewu Pana, Boga
Izraelskiego, prónociami * swemi.

*w.26.

14. Ale inne sprawy Eli, i wszystko co

czyni, izali nie napisane w kronikach o

królach Izraelskich ?

15. Koku dwudziestego i siódmego

Azy, króla Judzkiego , królowa Zymry
siedm dni w Tersie, gdy lud obozem le-

a u Giebbeton, które jest Filistyskie.

16. A gdy usysza lud lecy w obo-

zie takow rzecz, i Zymry sprzysigszy
si zabi króla: tedy wszystek Izrael po-

stanowili królem Amrego, który by het-

manem nad wojskiem Izraelskiem one-

go dnia w obozie.

17.,Przeto odcign Amiy i wszys-

tek Izrael z nim od Giebbeton, a obiegli

Ters.
18. A gdy obaczy Zymry , i wzito

miasto, wszed na paac domu królew-

skiego, i spali si ogniem z domem ki'ó-

lewskim, i umar.
19. A to si stao dla gi-zechów jego,

których si dopuci, czynic ze przed

obliczem Paskiem, a chodzc drog
Jeroboama, i w grzechach jego, których

si dopuszcza, do grzechu przywodzc
Izraela.

20. A inne sprawy Zymry i sprzysi-

enie jego. które uczyni, aza nie jest

napisane w kronikach o królach Izrael-

skich ?

21. Tedy si rozerwa lud Izraelski na

dwie czci
;
poowa ludu sza za Tebni,

synem Ginetowym, aby go uczynili kró-

lem, a poowa sza za Amrym.
22. Ale przemóg lud, który przesta-

wa z Amrym, on lud, który zostawa
przy Tebni, synem Ginetowym ; i umar
Tebni, a królowa Amry.
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28. Koku irzydziostogo i piorwszc^go

Azy, królu .ludzkiego, królowa Aiiiry nad
Izraelem dwanacie lat; w Tersie królo-

wa sze lat.

24. T kupi gór Samaryi od Reinera

za dwa talenty srelira, i polmdowa na
oni^j górze, a nazwa imi miasta, które

zbudowa imieniem Semera, pana góry
onój, Samaryi.

25. Ale czyni Amry ze przed oczyma
Paskiemi, a dopuszcza si rzeczy gor-

szycli, nieli wszyscy, którzy przed nim
byli.

26. Albowiem chodzi wszystkiemi
drogami Jeroboama, syna Nabatowego,
i w grzechu jego, którym przywiód
w grzechy Izraela, wzruszajc ku gniewu
Pana Boga Izraelskiego, * prónociami
SWemi *

5

Moj.32,21. Jerem. 2,,'). Jonasz 2,9.

27. A inne sprawy Amrego, i wszyst-

ko, co czyni, i moc jego, któr poka-

zywa, aza to nie jest napisane w kro-

nikach o królach Izraelskich ?

28. I zasn Amry z ojcy swymi, a

pochowany jest w Samaryi ; i królowa
Achab, syn jego, miasto niego.

29. Achab tedy, syn Amrego, królo-

wa pocz nad Izraelem roku trzydzie-

stego i ósmego Azy. króla Judzkiego, a

królowa Achab, syn Amrego, nad Izra-

elem w Samaryi dwadziecia i dwa lat.

30. I czyni Achab, syn Amrego, ze
przed oczyma Paskiemi nad wszystkie,

którzy byli przed nim.

31. I stao si, nie majc na tem do-

sy, i chodzi w grzechach Jeroboama,
syna Nabatowego. e sobie wzi za on
Jezabel, córk Etbaala, króla Sydoii-

skiego, a szedszy suy Baalowi, i ka-
nia mu si.

32. 1 wystawi otarz Baalowi w domu
Baalowym, który by zbudowa w Sa-

maryi.

33. Do tego nasadzi Achab gaj, a

tem wicej wzruszy ku gniewu Pana,
Boga Izraelskiego, nad wszystkie króle

Izraelskie, którzy byli przed nim.

34. Za dni jego zbudowa Hijel, Be-
telczyk, miasto Jerycho. Na A])iramie,

pierworodnym swoim , zaoy je, a na
Segubie, najmodszym synu swym. wy-
stawi bramy jego, wedug sowa Pa-
skiego, które powiedzia przez Jozuego,

syna Nunowego.

JIODZIA XVII.
I. lOlijasz przopowicilziu ^tiWl Acliabowi 1. II. Hóg coywi pr/oz kruki 2

—

i>. III. i przoz wdowij w Saropcio
7

—

Ki. IV. której Hyna zmareffo wskrzesi 17—24.

ledy rzek Elijasz Tesbita, jedcji z o)»y-

wateli Galaadu, do Achal)a: Jako ywy
Pan, Bóg Izraelski, przed którego oljli-

cznoci stoj, e nie bdzie tych lat

rosy, ani * deszczu, jedno wedug sów
ust moicll. *uk.4,2.5. Jakób.5,17.

II. 2. I stao si sowo Paskie do

niego, mówic:
3. Odejd std, a obró si na wschód

soca, i skryj sie u potoku Charyt, który

jest przeciwko Jordanowi.

4. I bdziesz pi z potoku: a rozka-

zaem krukom, aby ci tam ywili.

5. I poszed, a uczyni wedug sowa
Paskiego, i przyszedszy usiad u po-

toku Charyt, który by przeciwko Jorda-

nowi.

6. A kruki przynosiy mu chleb i miso
rano, take chleb i miso w wieczór;

a pi z potoku.

III. 7. Lecz po wyjciu niektórych

dni wysech on potok; bo nie pada
deszcz na ziemi.

8. I stao si sowo Paskie do niego,

mówic :

9. Wsta, id do Sarepty Sydoskiej,

i mieszkaj tam ; otom tam rozkaza nie-

wiecie wdowie, aby ci ywia.
10. Tedy on wstawszy szed do Sa-

repty, i przyszed do bramy miasta, a

oto tam niewiasta wdowa zbieraa drwa
;

który zawoawszy jej, rzek: Przynie mi
prosz troch wody w naczyniu, abym
si napi.

11. A gdy ona sza, aby przjaiiosa,

tedy na nie zawoa, i rzek: Przynie mi
te prosz sztuczk chleba w rce twojej.

12.1 odpowiedziaa : Jako ywyPan.Bóg
twój , e niemam pieczonego chleba,

oprócz z gar pen mki w garncu, a

troch oliwy w bace; a oto zbieram

troch drewek, abym sza, i zgotowaa
tQ sobie i synowi swemu

, a zjadszy to,

abymy pomarli.

13. Tedy rzek do niej Elijasz: Nie

bój si. Id, uczy jako rzeka: wszake
uczy mi z tego pierwej podpomyk ma-

y, i przynie mi; potem te sobie i

synowi »wemu uczynisz.

14. Albowiem tak powiedzia Pan,

Bóg Izraelski : Mka z garnca tego nie

bdzie strawiona, ani oliwy z tej baki
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iiljdzie. a do duia. gdy Pan spuci

deszcz na ziemi.

15. I posza, a uczynia podug sowa
Elijaszowego. i jada ona i on. i wszystka

czelad jej. a si wypeniy te dni.

16. Nie l»ya strawiona mka z onego

garnca, ani oliwy z baki ubyo, wedug
sowa Paskiego, które powiedzia przez

Elijasza.

IV. 17. I stao si potem, e si roz-

niemóg syn onej niewiasty, pani domu
onego. a bya niemoc jego bardzo cika,
tak. e w nim tchu nie zostao.

18. Przeto rzeka do ELijasza: Có
mnie i tobie, mu Boy? przyszede do

mnie. aby przywiódszy na pami nie-

prav»o moje. umorzy syna mego?
19. I rzek do niej : Daj mi syna twe-

go; i wziwszy go z ona jej. wniós go

na sal. na której mieszka, i pooy go

na ou swojem.

20. I woai do Pana a rzek : Panie.

Boe mój. izali te utrapisz wdow, u

której mieszkam, ie " zabi syna jej?
>^5Moj.23.3i'. lSam.2.6.

21. A rozcias^nawszv sie nad dzieci-

ciem po trzy kro. woa do Pana. mó-
wic : Panie, Boe mój. niechaj si pro-

sz wi'oci dusza dziecitka tego w ciao

jego.

22. I wysucha Pan gos Elijaszowy :

i wrócia si dusza dziecicia w ciao je-

go, i oyo.
23. Tedy wzi Elijasz dzieci, i zniós

je z sali do domu. a odda go matce jego.

i rzek EUjasz: Wej. syn "^ twój yje.
'^2KiV'1.4.3Ó:. yd. 11.35.

24. 1 rzeka niewiasta do Elijasza : Te-
razem poznaa, ie jest m Boy. a

sowo Paskie w uciech twoich jest

prawda.

ROZDZIA XYIII.
I. Elijasz posany do Achaba 1

—

13. II. z Abdyjaszem
_f drodze rozmawia 7—15. m. królowi si stawia, "i onego
gtomi 16— 20. lY. Ogie z nieba ofiar jego zapaliW—39- V. Tene proroków Baalowrch czteiT sta pobi.
i deszcz uprosi 40

—

i6.

. otem po wielu dniach . mianowicie po
onym roku trzecim, stao si sowo Pa-
skie do Elijasza. mówic : Id. uka si
Achabowi : bo spuszcz deszcz na ziemi.

|

2. Szed tedy Elijasz. aby si ukaza
'

Achabowi : a by gód gwatowny w Sa-
maryi.

3. I zawoa Achab Abdyjasza. który
by sprawc domu jego. (A'Abdyja^z si
)ardzo Pana ba :

4. Bo gdy mordowaa Jezabel proroki

Paskie, tedy wzi Abdyjasz sto proro-

ków, i skry ich po pidziesit do ja-

skini, i ywi je chlebem i wod.)
5. I rzek Achab do Aljd}jasza : Id

przez ziemi do wszystkich róde wód.

i do wszystkich potoków, aza gdzie znaj-

dziemy traw, ebymy ywo zachowali

konie i muy. i ebymy nie zgubili liyda.

6. I rozdzielili sobie ziemi, któr
przej mieli. Achab sam szed jedn
drog , Abdyjasz te szed drug drog
osobno.

II. 7. A gdy Abdyjasz by w drodze,

oto si z nim Elijasz spotka, który gdy
go pozna, upad na oblicze swoje, i rzek:

A tye jest pan mój Elijasz ?

8. I odpowiedzia mu : Jam jest. Id.
powiedz panu twemu: Oto Elijasz tu jest.

9. Do którego on rzek: Cóem zgrze-

szy, i wydawasz sug twego w rce
Achabowe. aby mi zabi?

10. Jako ywy Pan. Bóg twój. e nie-

masz narodu, i królestwa, gdzieby nie

posa Pan mój, aby ci szukano: a gdy
powiedziano, i ci niemasz. tedy obo-

wiza przysig ki'olestwa i narody, jako

ci zuale nie mog.
11. A ty mi teraz mówisz: Id. a po-

wiedz panu twemu: Oto EKjasz.

12. I staoby si. gdybym ja odszed
od ciebie, eby ci Duch Paski " za-

niós, gdziebym nie wiedzia: a ja szed-
szy opowiedziabym Achabowi. a gdyby
ci nie znalaz, zabiby mi: a suga
twj boi si Pana od dziecistwa swego.

'^ 2 Król.2.16.

13. Aza nie powiedziano panu memu.
com uczyni .

" gdy mordowaa Jezabel

proroki Paskie? em skiy z proroków

Paskich sto mów, po pidziesit
mów w jaskini, i }*wiem je chlebem
i wod?

'

'^•^•

14. A ty teraz mówisz : Id. powiedz

panu twemu: Oto Elijasz: i zabije mi.
15. I odpowiedzia Elijasz : Jako ywy

Pan zastpów, przed którego oblicznoci
stoj, e mu si dzi uka.

III. 16. A tak szed Altdyjasz przeciw

Achabowi. i oznajmi mu to. Przeto
szed Achab przeciw Elijaszowi.

17. A ujrzawszy Achab Elijasza. rzek
Achab do niego: Aza nie ty jeste,

który czynisz zamieszanie w Izraelu ?

18. Na co mu odpowiedzia: Nie ja
czyni zamieszanie w Izraelu, ale ty
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i dom ojca twogo, gdy opuciwszy roz-

kaziiuia Taskie nat^ladiijccie J^aalów.

19. Przcto teraz })oAlij, a zbierz do

mnie wszystkiego Izraela na gór Kar-

mel, i proroków Jiaalowych cztery sta i

pidziesit, przytem proroków gajowych
cztery sta, którzy jadaj, z stou Jezaheli.

"20. Posa tedy Acliab do wszystkicli

synów Izraelskich, i zebra te proroki na

gór Karmel.

lY. 21. A przystpiwszy Elijasz do

wszystkiego ludu, rzek: I dugo b-
dziecie chrama na obie strony? Jeli

Pan jest Bogiem, idcie za nim; a jeli

Baal, idcie za nim. I nie odpowiedzia

mu lud i sowa.
22. Tedy rzek Elijasz do ludu : Jam

tylko sam zosta prorok Paski; a pro-

roków Baalowych cztery sta i pidzie-
sit mów.

23. Niech nam dadz dwóch cielców,

a niech sobie obior cielca jednego,

a porbi go na sztuki, i'wo na drwa:

ale ognia niech nie podkadaj: ja te
przygotuj drugiego cielca, któregowo
na drwa, a ognia nie podo.

24. Potem wzywajcie imienia bogów
waszych, a ja bd wzywa imienia Pa-
skiego, a Bóg, który si ozwie przez

ogie, ten niech bdzie Bogiem. Na co

odpowiadajc wszystek lud rzek: Do-
brze powiedzia.

25. I rzek Elijasz do proroków Baa-

lowych : Obierzcie sobie cielca jednego,

a zgotujcie go pierwej, bo was jest wi-
cej; wzywajcie imienia bogów waszych,

ale ognia nie podkadajcie.

26. A tak wzili cielca, którego im
da, a zgotowawszy wzywali imienia Baa-
lowego od poranku a do poudnia, mó-
wic : O Baalu, wysuchaj nas ! Ale nie

byo gosu, ani ktoby odpowiedzia. I

skakali koo otarza, który byli uczynili.

27. A gdy byo poudnie, namiewa
si z nich Elijasz, mówic: Woajcie
wikszym gosem, poniewa jest bóg;
tylko e si albo zamyli, albo jest za-

bawny, albo te jest w drodze; albo te
pi, aza ocuci.

28. A tak woali gosem wielkim, i rze-

zali si wedug zwyczaju swego noami
i wóczenkami, a si krwi oblewali.

29. I stao si, gdy mino poudnie,

e prorokowali a do czasu ofiarowania

ofiary niednej ; ale nie byo gosu ,
ani

ktoby odpowiedzia, ani ktoby wysucha.

;)(). Zatóm rzek Elijasz do wszystkiego

ludu: Przystpcie do mnie. I przystpi
wszystek hid do niego. Tedy naprawi
otarz Paski, który by rozwalony.

.'51. Alhowiem wzi Elijasz dwanacie
kamieni ; (wedug liczby pokolenia sy-

nów .lakóbowych, do którego si stao
sowo Iwaskie, * mówic : Izrael bdzie
imi twoje.*)

*1Moj.32,28. r.35,10. 2Król.l7,34.

32. I zmdowa z tego kamienia otarz
w imi Paskie, a uczyni okoo otarza
szeroki rów, col)y móg dwie miary zbo-

a wysia.
33. Potom uoy drwa, i na sztuki

porba cielca, i kad go na drwa.

34. I rzek: Napenijcie cztery wia-

dra AVod, a wylijcie na caopalenie i na
drwa. Ezek nadto: Powtórzcie, i po-

wtórzyli; rzekjeszcze: Uczycie po trze-

cie, i uczynili po trzecie,

35. Tak e pyny wody okoo ota- \

rza, a i rów by napeniony wod.
36. I stao si, gdy by czas sprawo-

wania ofiary niednej, przystpi Elijasz

prorok, i rzek: Panie, Boe Abraha-

ma, Izaaka, i Izraela! dzi niech po-

znaj, e ty jest Bogiem w Izraelu, a

jam suga twój , a em wedug sowa
twego uczyni to wszystko.

37. "Wysuchaj mi Panie, wysuchaj
mi, aby pozna ten lud,e ty Panie jest

Bogiem, gdyby za nawróci serca ich.

38. Tedy spad ogie Paski, i poar
caopalenie, i drwa, i kamienie, i proch

;

a wod, która bya w rowie, wysuszy.

39. Co gdy ujrza wszystek lud, upa-

dli na oblicze swe, i rzekli: Pan jest

Bogiem, Paci jest Bogiem.

y. 40. Tedy rzek Elijasz do nich:

Pojmajcie proroki Baalowe, a aden
niech z nich nie uchodzi. I pojmano je.

A tak odwiód je Elijasz do potoku Cy-

son, i tame je pobi.

41. Potem rzek Elijasz do Achaba:

Id, jedz, a pij;, albowiem oto szum
ddu wielkiego.

42. Tedy szed Achab, aby jad i pi;

a Elijasz wstpi na wierzch Karmelu,

i pooy si na ziemi, a woy twarz

swoje midzy kolana swoje.

43. Potem rzek do sugi swego : Id
teraz, a spojrzyj ku morzu. Który poszed.

a spojrzawszy rzek: Niemasz nic. Zasif

rzek : Id, a wracaj si po siedm kro.

44. A za siódmym razem rzek : Otc

obok may jako do czowiecza wy-
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stpuje z morza. Tedy on rzek: Id. a

powiedz Achabowi: Zapi'zegaj. a uje-

daj, aby ci deszcz nie zasta.

45. 1 stao si midzy t^m, e si nie-

biosa oldokaini i wiatrem zamiy, skd
by deszcz wielki. A tak wsiadszy Acliab. i

jeclia do Jezreela.
i

46. A rka Paska l>ya nad Elija-
i

szem : i przepasa biodra swe. i Ijiea
i

przed Achabem. a przyszed do Jezreela

ROZDZIA XIX.

OOO

I. Elijasz przed Jezabel ncieka 1

—

i. II. Bóg go przez

Anioa opatruje. 5

—

S. III. I sam mu si ukazawszy Ha-
raela Da Syryjskie. Jehu na Izraelskie pastwo, a Eli-

zeusza na proroctwo powoa rozkazuje 9—21.

1 edy oznajmi Acliab Jezabeli wszystko,

co uczyni Elijasz. a i prawie wszystkie

proroki pomordowa mieczem.

2. Przeto posaa Jezabela posa do

Elijasza. mówic: To mi niech uczyni
bogowie, i to mi niech przyczyni, jeli

o tym czasie jutro nie poo duszy two-

jej, jako duszy którego z ouych.

3. Co gdy w}TOzumia Elijasz. wsta i

odszed, aby dusz sw zachowa, a przy-

szed do Beerseby. która bya w Judz-

twie. i zostawi tam sug swego.

4. A sam poszed w puszcz na jeden

dzie drogi: a gdy przyszed i usiad
pod jednym jaowcem, yczy sobie um-
rze, i rzek: Dosy ju. o Panie: we-
mije dusz moje. bom nie jest lepszym

nad ojców moich.

n. 5. 1 pooy si. a zasn pod onym
jaowcem, a oto w tene czas tkn go

Anio i rzek mu: Wsta, a jedz.

6. A gdy si obejrza, oto w go-
wach jego by chleb na wglu upieczony
i czasza wody. A tak jad i pi. i pooy
si znowu.

7. Potem wi-óci si Anio Paski po-

wtóre. i tkn go. a rzek: Wsta. jedz.

albowiem dalek masz di-og przed sob.
8. A tak wstawszy jad i pi. a szed

w mocy pokarmu onego czterdzieci dni i

czterdzieci nocy. a do góry Boej Horeb.
III. 9. 1 wszed tam to jaskini, a pi*ze-

nocowal tam. A oto sowo Paskie do
niego, mówic: Có tu czynisz Elijaszu?

10. Który odpowiedzia: Gorliwiem
si zastawia o Pana. Boga zastpów:
albowiem synowie Izraelscy opucili pi-zy-

mierze twoje, otarze twoje zbm-zyli.' i

proroki " twoje mieczem pomordowali.
a zostaem ja sam. i szukaj duszy mo-
j^j. aby mi j odjli. ' KzVm.ii.a.

P

^\ 18. 19.

11. Tedy one gos rzek: Wynijd. a

sta na górze pi*zed Panem. A oto Pan
przechodzi, i wiatr gwatowny i mocny
pod^n-acajcy góry. i amicy skay przed

Panem: ale Pan nie by w onym wie-

trze. Za wiatrem byo trzsienie ziemi;

ale nie by Pan i w oneni trzsieniu.

12. Za ti*zsieniem by ogie: ale Pan
nie by w ogniu: za ogniem by gos
cichy i wolny.

13. To gdy us^ysza Elijasz, zakry
oblicze swoje paszczem swoim, a wy-
szedszy stan we drzwiach jaskini. A
oto do niego gos mówicv :

T' . tu czy-

nisz Elijaszu?

14. A on odpowiedzia: 'jorliwiem

si zastawia o Pana. Boga zastpów:
albowiem opucili przymiei*ze twoje sy-

nowie Izraelscy, otarze twoje poburzy-

li. a proroki twoje mieczem pomordo-
wali, i zostaem ja sam. a szukaj duszy

mojej, alty mi j odjli.

15. Ale Pan i*zek do niego : Id. wi-ó
si drog tw na puszcz Damask. a

gdy tam przyjdziesz, pomaesz ' Hazaela

za króla nad Syryj; "^Kr^i.j.is.

16. A Jehu. '' syna Xamsy. pomaesz
za króla nad Izraelem, a Elizeusza, syna

Safatowego, z Abelmechola, pomaesz
za proroka miasto siebie. *2Krói.9.i.2.

17. I stanie si. e ktokolwiek uj-

dzie miecza Hazaelowego. zabije go Je-

hu. a ktokolwiek ujdzie miecza Jehu.

zabije go Elizeusz.

IS. Jednakiem " sobie zachowa w Iz-

raelu siecLoi tysicy, których wszystkich

kolana nie kaniay si Baalowi, i których

wszystkich usta nie caoway go.
"Bzym.11.4.

19. A tak on odszedszy stamtd,
znalaz Elizeusza, syna Safatowego. a

on orze. a dwanacie jarzm woów pned
nim. a sam by przy dwuna^tem jarzmie,

a idc mimo niego Elijasz. wrzuci na
paszcz swój.

20. Który opuciwszy woy biea za

Elijaszem. i rzek: Xiech pocauj prosz
ojca mego. i matk moje. a pójd za

tob: któremu rzek: Id. a wró si za-

si. poniewa widzisz, com ci uczyni.

21. A tak wróciwszy si do niego wzi
par woów, i zabi je. a przy drwach
z puga nawarzy misa z nich. i da lu-

dowi, i jedli. A wstawszy szed za Elija-

szem, i suy mu.
23
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KODZIA XX.
I. Honadinl oMo^'l Sanmryjt; 1—12. II. któicpo. Bofca

blunict-po. Acliub po dwu kro porazi V.i—2i). III. i

wolno puci, aO—31. IV. c/eiii Panu lozj^nicwa 3.'>—Ui.

ledy Benadiul, król Syryjski, zebra

wszystko wojsko swoje, majc z sob
trzydzieci i dwócli królów, przytein jez-

dne i wozy; a i)rzycigiiwszy oljleg

Samaryj i dobywa jej.

2. I wyprawi posy do Achaba, króla

Izraelskiego, do onego miasta;

3. I rzek mu: Tak mówi Beiiadad:

Srebro twoje i zoto twoje moje jest;

take ony twoje i synowie twoi najcu-

dniejsi moi s.
4. 1 odpowiedzia król Izraelski a rzek:

Wedug sowa twego królu, panie mój,

twojem ja. i wszystko, co mam.
5. A wróciwszy si posowie do niego,

rzekli: Tak powiedzia Benadad. mówic:
Posaem do ciebie, aby rzeczono : Sre-

bro twoje, i zoto twoje, i ony twoje, i

syny twoje dasz mi.

6. Ale wiedz, e jutro o tym czasie

pol sugi moje do ciebie, którzy wy-

szperaj dom twój, i domy sug twoici, i

wszystko, w czem si kociasz, w rce
swe wezm, i rozbior.

7. A tak wezwa król Izraelski wszyst-

kicli starszych ziemi onej, i rzek im:

Uwacie prosz, a obaczcie, eó ten zego

szuka; albowiem posa^ do mnie po ony
moje. i po syny moje, i po srebro moje,

i po zoto moje, a nie odmówiem mu.

8. I rzekli do niego oni wszyscy

starsi, i wszystek lud: Nie suchaj ani

przyzwalaj.

9. Przeto odpowiedzia posom Be-

nadadowym: Powiedzcie królowi, panu

memu: Wszystko, o co posa do sugi

twego przedtem, uczyni: ale tej rzeczy

uczyni nie mog. A tak posowie odeszli,

i odnieli mu odpowied.

10. Znowu posa do niego Benadad

i rzek: Niech mi to uczyni bogowie, i

to niech przyczyni, jeli si dostanie

prochu Samaryi po garci wszystkiemu

ludowi, który za mn idzie.

11. I odpowiedzia król Izraelski, a

rzek: Powiedzcie mu: Niech si nie

chlubi zbrojny, jako ten, który zoy
zbroj.

12. A gdy Benadad usysza to sowo,

(a on w ten czas z królmi pi w namio-

tach,) rzek do sug swych: Ruszcie si.

I ruszyli si ku miastu.

II. 13. A oto. niektóry prorok przy-

szed do Achaba, króla Izraelskiego, i

rzek: Tak powiada Pan: Izae nie wi-

dzia tego wszystkiego wielkiego mnó-
stwa? Oto Ja je dam w rk twoje dzisiaj.

a)y wiedzia, em Ja Pan.

14. Tedy rzek Achab: Przez kogó?
Aon odpowiedzia: Tak mówi Pan: przez

sugi ksit powiatowych. I rzek: Któ
pocznie bitw? Tedy mu on odpowie-

dzia: Ty.

15. 0])liczy tedy sugi ksit powia-

towych, których byo dwiecie trzydzieci

i dwa; a po nich policzy wszystek lud,

wszystkich synów Izraelskich siedm ty-

sicy.

16. I wyszli o poudniu. A Benadad
pi, i upi si w namiotach, sam i trzy-

dzieci i dwóch królów, pomocników jego.

17. A tak wyszli sudzy ksit po-

wiatowych naprzód. Tedy posa Bena- i

dad, (gdy mu powiedziano, mówic:
Mowie wyszli z Samaryi,)

18. r rzek: Chocial)y o pokój szli

prosi, pojmajcie je ywo; chociaby te
ku bitwie wyszli, ywo je pojmajcie.

19. A gdy oni sudzy ksit powia-

towych wyszli z miasta, i inne wojsko

za nimi.

20. Porazi kady ma swego, tak,

e uciekli Syryjczycy, i goni je Izrael;

uciek te Benadad, król Syryjski, na
koniu i z jezdnymi.

21. Potem wycign ki'ól Izraelski, i

pobi konie i wozy, a porazi Syryjczyka

porak wielk.

22. Znowu przyszed prorok do ki*óla

Izraelskiego, i rzek mu: Id, zmacniaj

si, a wiedz i bacz, co masz czyni; albo-

wiem po roku król Syryjski wycignie
przeciwko tobie.

23. Tedy sudzy ki'ola Syi-yjskiego

rzekli do niego : Bogowie ich s bogowie

górni, przeto nas przemogli; a wszake
zwiedmy z nimi bitw w polu a ujrzysz,

jeli ich nie przemoemy.
24. Przeto tak uczy : Odpraw królów,

kadego z miejsca swego, a postanów

hetmanów miasto nich.

25. A ty nalicz sobie wojska z swoich,

jako byo wojsko onych, którzy polegli,

a koni jako one konie, a wozów, jako one

wozy, i ^toczymy bitw z nimi w polu, a

ujrzysz, jeli ich nie przemoemy. I

usucha gosu ich. a uczyni tak.

26. A gdy wyszed rok, obliczy Be-
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nadad Syryj czyki, a cign ku Afeku na

wojn przeciw Izraelitom.

27. Synowie Izraelscy take s obli-

v'zeni. a nabrawszy z sob ywnoci, ci-

gnli przeciwko nim. I pooyli si obo-

zem synowie Izraelscy przeciwko nim,

jakoby dwa mae stadka kóz; a Syryj-

czycy napenili ziemi.

2S. Tedy przyszedm Boy. i mówi
<lo króla Izraelskiego, a rzek: Tak mówi
Pan: Przeto i mówili Syryjczycy: Bo-

giem gór jest Pan, a nie jest Bogiem ró-

wnin, podam to wszystko mnóstwo wiel-

kie w rce twoje, abycie wiedzieli, em
Ja Pan.

29. A tak oni leeli obozem przeciwko

nim przez siedm dni. I stao si dnia sió-

dmego, e stoczyli bitw, i porazili syno-

wie Izraelscy Syryjczyków sto tysicy

pieszych jednego dnia.

III. 30. A ostatek uciekli do Afeku
miasta, i upad mur na dwadziecia i

siedm tysicy mów, co byli pozostali.

A Benadad uciekszy przyszed do mia-

sta, i skry si do najskiytszej komory.

31. Ale mu rzekli sudzy jego: Sy-
clialimy za pewne, e królowie domu
Izraelskiego s królowie miosierni.

Niech woymy prosz wory na biodra

nasze, i powrozy na gowy nasze, a wy-
nijdziemy do króla Izraelskiego, sn
ywo zostawi dusz twoje.

32. Tedy opasali wormi biodra swe.

a woyli powi-ozy na gowy swoje i przy-

szli do króla Izraelskiego, i rzekli: Bena-
dad, suga twój. mówi: Niech jje pro-

sz dusza moja! A on rzek: A ywe je-

szcze? Brat to mój.

33. A oni mowie wziwszy to za do-

bry znak, i prdko uchwyciwszy to sowo
od niego, rzekli : Bratci twój Benadad. I

rzek: Idcie, przywiedcie go. Przeto
wyszed do niego Benadad. i kaza mu
wsi na wóz.

34. 1 rzek do niego Benadad : Miasta,
które wzi ojciec mój * ojcu twemu, po-
wróc, a ty ulice sobie poczynisz w Da-
maszku, jako poczyni ojciec mój w Sa-
maryi. I odpowiedzia: Ja wedug przy-
mierza puszcz ci wolno. A tak z nim
uczyni przymierze i puci go wolno.

*1 Król. 15,20.

TV. 35. Tedy niektóry m z synów
prorockich rzek do bliniego swego z roz-

kazania Paskiego: Uderz mi prosz;
ile go nie chcia onm uderzy.

36. 1 rzek mu : Przeto ie nie usucha
gosu Paskiego, oto skoro odejdziesz

odemnie, zabije ci lew. A gdy odszed
od niego, znalaz go lew, i zabi go.

37. Potem znalaz drugiego ma. i

rzek mu: Uderz mi prosz; którym
tak go uderzy, e go rani.

38. Szed tedy on prorok, a zabiea
królowi na drodze, i odmieni si. za-

soniwszy oczy swoje.

39. A gdy król mija, zawoa na króla,

i rzek: Suga twój wyszed w porodek
bitwy, a otom przyszedszy przywiód
do mnie ma, i rzek: Strze tego ma;
bo jeliby go opuci, dusza twoja bdzie
za duszjego, albo talent srebra odwaysz.

40. Wtem gdy si suga twój zabawi
tem i owem, oto on znikn. Tedy rzek
do niego król Izraelski: Taki jest sd
twój. same si osdzi.

41. A on zaraz odj zason od oczu

swych, i pozna go król Izraelski, e by
prorokiem.

42. Zatem rzek do niego: Tak mówi
Pan: * Poniewae ^Typuci z rki swej

ma godnego mierci, dusza twoja bdzie
za dusz jego. i lud twój za lud jego.

*1 Król. 22. 27. 38,

43. Przeto odszed król Izraelski do

domu swego * smutny i zagniewany, i

przyszed do Samaryi. -iKrói.21,4.

ROZDZIA XXI.
I. Nabot odmowiTVSzy Achabowi winnicy swojej, z roz-

kazania ^ezabeli spotwarzony i ukamionowany jest.

1—16. n. Zaczem Elijasz pomst Bo Acbabowi i Je-

zabeli opowiada. 17—26. III. Poktita Achabowa 27—29.

i stao si potem : Mia Nabot Jezreelita

winnic, która bya w Jezreelu podle

paacu Ach aba, króla w Samaryi.

2. I rzek Achab do Nabota. mówic:
Daj mi winnic twoje, abym mia
z niej ogród dla jarzyn, albowiem bliska

jest domu mego: a dam ci za ni win-

nic lepsz, nili ta jest; albo jeli si
zda. dam ci pienidzy, ile stoi.

3. I odpowiedzia Nabot Achabowi:

Nie daj tego Panie, abym ci mia da
dziedzictwo ojców moich.

4. Tedy przyszed Achab do domu
swego smutny i zagniewany dla sowa,
które mu rzek Nabot Jezreelita, mó-
wic: Nie dam ci dziedzictwa ojców

moich; i ukad si na ou swem, a

odwróci twarz swoje, i nie jad chleba.

5. Wtem przyszedszy do niego Jeza-
23*
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hela, ona jogo, rzeka niii : Przeeze duch

twój tak simitiiy, e nii' jesz clileha?

(). I odpowiedzia }6y. Przeto em
mówi z Naliotem ,lezreelit, i rzekem
mu: Daj mi winnic twoje za pieni-

dze, all)0 jeli chcesz, dam ci winnic
za ni; ale on odpowiedzia: Nie dam
ci winnicy mojój.

7. Tedy rzeka do niego Jezal)ela, o-
na jego: I take ty sprawujesz króle-

stwo Izraelskie? Wsta, jedz chlel), a

bd dobrej myli; ja tol)ie dam win-

nic Nal)ota Jezreelity.

8. A tak napisaa list imieniem Acha-
bow^m, który zapiecztowaa pieczci
jego. i posaa on list do starszych i do

przedniejszych, którzy byli w miecie

jego, i mieszkali z Nabotem.

9. A napisaa on list w ten sposób:

Zapowiedzcie post, a posadcie Nabota
midzy przedniejszymi z ludu;

lO.Ipostawcie dwóchmów przewrot-

nych przeciw niemu, którzyby przeciwko

niemu wiadczyli, mówic: Zorzeczye
Bogu i królowi; potem wywiedcie go,

a ukamionujcie go, aby umar.

11. I uczynili mowie onego mia-

sta starsi i przedniej si, którzy mieszkali

w onem miecie jego, jako bya wska-

zaa do nich Jezabela, wedug tego, jako

napisano byo w licie, który posaa
do nich.

12. Zapowiedzieli post, i posadzili

Nabota midzy przedniejszymi z ludu.

13. Potem przyszli dwaj mowie
przewrotni, i usiedli przeciw niemu, a

wiadczyli przeciwko niemu oni mo-
wie przewrotni, to jest przeciw Nabo-
towi przed ludem, mówic: Zorzeczy
Nabot Bogu i królowi. I Avywiedli go za

miasto, i ukamionowali go, i umar.

14. I posali do Jezabeli, mówic:
Ukamionowan jest Nabot, i umar.

15. I stao si, gdy usyszaa Jeza-

bela, e ukamienowany by Nabot, a i
umar, rzeka Jezabela do Achaba:

Wsta, posid winnic Nabota Jezree-

lity, któryó jej nie chcia da za pieni-

dze; albowiem nie yje Nabot, ale umar.

16. A tak usyszawszy Achab, e
umar Nabot. wsta, a szed do winnicy

Nabota Jezreelity, aby j posiad.

n. 17. Tedy si stao ^owo Paskie
do Elijasza Tesbity, mówic:

18. Wsta, id przeciw Achabowi,

królowi Izraelskiemu, który jest w Sa-

mary! ; oto jest na winnicy Nabotowój,

do którój szed, aby j posiad.

111. I rzeczesz do niego, mówic: Tak
mówi Pan: Aza nie zabi i nie posiad?
Powiedze mu, mówic: Tak mówi Pan:
Tak jako psy lizali krew Nabotow, * tak

te pewnie psy bd liza krew tw-oj.
M Król. 22. 38.

20. I rzek Achab do Elijasza: A ju-

e mi znalaz nieprzyjacielu mój ? A
on odpowiedzia: Znalazem; albowie-

me si zaprzeda, aby czyni zo
przed oczyma Paskiemi.

21. Oto Ja * przywiod na ci ze, a

odejm potomki twe, i wytrac z domu
Achabowego, a do najmniejszego szcze-

nicia, i f winia, i opuszczonego w Iz-

l-2iQ[i\
* 2 Król. 9,8. f 1 Król. 14,10.

22. A uczyni z domem twoim, jako i

z domem * Jeroboama, syna Nabatowego.
i jako z domem Baazy, f syna Ahyjaszo-

wego, dla rozdranienia, któreme mi
do gniewu pobudzi, i przywiode do

grzechu Izraela.
"" ^ Krói.10,19.

1

1 Krói.ie.s.ii.

23. Take i o Jezabeli rzek Pan.

mówic: Psy '^ zjedz Jezabel midzy
murami Jezreelskimi. *2Kiói.9,3o.

24. Tego, który umrze z domu Acha-
bowego w miecie, psy zjedz, a tego,

który umrze na polu, zjedz ptaki po-

wietrzne.

25. Albowiem nie by * nikt jako

Achab, któryby siebie samego zaprze-

da, aby czyni ze przed oczyma Pa-
skiemi; bo go poduszczaa Jezabela, o-
na jego. ^lKróL16,33.

26. Albowiem si dopuci rzeczy

bardzo obrzydych, chodzc za bawanami
wedug wszystkiego, jako czynili Amo-
rejczycy, których wygna Pan przed obli-

czem synów Izraelskich.

III. 27. A gdy usysza Achab te so-
wa, rozdar odzienie swoje, a woywszy
wór na ciao swoje, poci i lea w wo-

rze, a chodzi po maluezku.

28. I stao si sowo Paskie do Eli-,

jasza Tesbity, mówic :

29. Widziae, jako si upokorzy
Achab przed twarz moj? Poniewa si

tedy upokorzy przed twarz moj, nie

przywiod tego zego za dni jego; ale za

dni * syna jego przywiod to ze na dom

JQg()_

'

*2Król.9,26.
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ROZDZIA XXIL
I. Gdy Achabowi faszywi prorocy na wojn cign

radz, Micheasz, prorok Paski, temu przeczy. 1—23.

II. Dla czego ubity i wsadzony jest. 24—28. III. Achab
w potrzebie zgin 29—39. IV. a po nim nasta Ocho-

zyjasz zoliwy. V. Jozafat by król bogobojny, mier
jego 40

—

Si.

A nie byo przez trzy lata wojny mi-
dzy Syrjj czykami i midzy Izraelczy-

kami.

2. I stao si roku trzeciego, e przy-

jecha Jozafat król Judzki, do króla Izra-

elskiego.

3. Tedy rzek król Izraelski do sug
swoich: Nie wiecie, i nasze jest Ra-

mot Galaad? A my zaniedbywamy ode-

bra go z rki króla Syr}jskiego.

4. Przeto rzek do Jozafata: Poci-
gniesze ze mn na wojn przeciwko

Ramot Galaad? I rzek Jozafat do króla

Izraelskiego: Jakom ja, tak i ty; jako

lud mój, tak lud twój
;
jako konie moje,

tak konie twoje.

5. Nadto rzek Jozafat do króla Izra-

elskiego: Spytaj si prosz dzi sowa
Paskiego.

6. A tak zebra król Izraelski proro-

ków okoo czterech set mów, i rzek
do nich: Mame cign na wojn prze-

ciwko Ramot Galaad? czy zaniecha?
I odpowiedzieli mu: Cignij; bo je Pan
da w rce królewskie.

7. Ale Jozafat rzek: Niemasze tu

którego proroka Paskiego, ebymy si
go pytali?

8. I rzek król Izraelski do Jozafata:

Jest jeszcze m jeden, przez którego-

bymy si mogli radzi Pana; ale goja
nienawidz, bo mi nic dobrego nie pro-

rokuje, jedno ze, Micheasz, syn Jemla.
I rzek Jozafat : Niech tak nie mówi król.

9. A tak zawoa król Izraelski ko-

mornika niektórego, i rzek: Przywied
tu rycho Micheasza, syna Jemlowego.

10. Midzy tem król Izraelski, i Jo-
zafat, król Judzki, siedzieli na stolicach

swoich, ubrani w szaty królewskie, na
placu u wrót bramy Samaryjskiej

, a

wszyscy prorocy prorokowali przed nimi.

11. A Sedechyjasz, syn Chenaana,
sprawi sobie rogi elazne, i rzek: Tak
mówi * Pan: Temi bdziesz bód Sy-
ryjczyki, a je wyniszczysz.

'<'Jerem.l4,14. r.23,31.

12. Take wszyscy prorocy proroko-
wali, mówic: Cignij do Ramot Ga-
laad, a bdziee si szczcio ; albowiem
je poda Pan w rce królewskie.

13. Tedy pose, który chodzi, aby

przyzwa Micheasza, rzek do niego, mó-
wic: Oto teraz sowa proroków jednemi

usty dobrze tusz królowi; nieche b-
dzie prosz sowo twoje, jako sowo je-

dnego z nich, a mów dobre rzeczy.

14. I rzek Micheasz: Jako ywy
Pan, e co mi kolwiek rzecze Pan, to

mówi bd.
15. A gdy przyszed do króla, rzek

król do niego: Micheaszu, namy ci-

gn na wojn przeciw Ramot Galaad,

czyli zaniecha? A on mu rzek: Ci-
gnij, a bdzie si szczcio; albowiem

je poda Pan w rce królewskie.

16. I rzek do niego król: A wiele

ci razy mam przysig obowiza, aby
mi nie mówi jedno prawd w imieniu

Paskiem?
17. Przeto rzek: Widziaem wszys-

tek lud Izraelski rozproszony po górach

jako owce, które nie maj pasterza; bo

rzek Pan: Nie maj ci pana; niech si
wróci kady do domu swego w pokoju.

18. I rzek król Izraelski do Jozafata:

Izaem ci nie powiada, e mi nie mia
prorokowa dobrego, ale ze?

19. A Micheasz rzek: Suchaje tedy

sowa Paskiego : Widziaem Pana sie-

dzcego na stolicy swojej, i wszystko

wojsko niebieskie stojce po prawicy

jego, i po lewicy jego.

20. I rzek Pan : Kto zwiedzie Acha-

ba, aby szed a upad w Ramot Galaad?

A gdy mówi jeden tak, a drugi inaczej :

21. Tedy wystpi duch, i stan przed

Panem, mówic: Ja go zwiod. A Pan
mu rzek: Przez có?

22. Odpowiedzia: Wynijd, a bd
duchem kamliwym w ustach wszyst-

kich proroków jego. I rzek mu Pan:

Zwiedziesz, i pewnie przemoesz. Ide,
a uczy tak.

23. Przeto teraz oto dai Pan ducha

kamliwego w usta tych wszystkich pro-

roków twoich, gdy Pan wyrzek prze-

ciwko to1)ie ze.

II. 24. Tedy przystpiwszy Sede-

chyjasz, syn Chenaana, uderzy Miche-

asza w policzek, mówic: Kiedy od-

szed Duch Paski odemnie, * aby z to-

b mówi? *2Kron.l8,23.

25. I odpowiedzia Micheasz: Oto ty

ujrzysz dnia onego, kiedy wnijdziesz do

najskrytszej komory, aby si skry.

2(j. 1 rzek król Izraelski: Wemij
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Miclicasza, a wied \fo do Aiuoiia, sta-

rosty niiejskiogo, i do Joasa, syiia kró-

lewskiego.

27. 1 rzeczesz: Tak mówi król: Wsad-
cie tego incya do wizienia; a dawajcie

mu je eileh utrapii'iiia i wod ucisku,

a si wróc w pokoju.

28. Ale odpowiedzia Micheasz: Je-

lie si wrócisz w pokoju, tedy nie

mówi Pau przez mi. Nadto rzek:
Suchajcie wszyscy ludzie.

III. '2\). A tak cign król Izraelski

i Jozafat, król Judzki, do liamot Galaad.

30. 1 rzek król Izraelski do Jozafata:

Odmieni si, gdy pójd do bitwy; ale

ty ubierz si w szaty twoje. I odmieni
si król Izraelski, a szed ku bitwie.

31. A król Syryjski rozkaza by het-

manom, których byo trzydzieci i dwa
nad wozami jego, mówic: Nie potykaj-

cie si ani z maym, ani z wielkim, tylko

z samym królem Izraelskim.

32. I stao si, gdy ujrzeli Jozafata

hetmani, co byli nad wozami, rzekli: Za-
prawd to król Izraelski; i obrócili si
przeciwko niemu, chcc si z nim poty-

ka; ale Jozafat zawoa.

33. Wtem obaczywszy hetmani, co

byli nad wozami, e nie ten by król

Izraelski, odwrócili Si od niego.

34. Leczm niektóry strzeli z uku
na niepewne, i postrzeli króla Izrael-

skiego midzy nity i midzy pancerz;

który rzek wonicy swemu: Nawró,
a wywie mi z wojska; bom jest raniony.

35. I wzmoga si bitwa dnia onego,

a król sta na wozie przeciw Syryjczy-

kom: potem umar w wieczór, a krew
cieka z rany jego na wóz.

36. Tedy woa wony w wojsku, gdy
ju soce zachodzio, mówic : Wró si
kady do miasta swego i kady do ziemi

swojj.

37. A tak umar król, a odwiezion

jest do Samaryi, i pochowano go w Sa-

maryi.

38. A gdy umywano wóz w sadzawce
Samaryjskiej, lizali psy krew jego, take
gdy umywano zbroj jego: wedug so-
wa Paskiego, * które by powiedzia.

*lKról.21,19.

39. A inne sprawy Achabowe i wszyst-

ko, co czyni, i dom z koci sonio-
wych, który zbudowa, wszystkie te
miasta, które pobudowa, aza to nie jest

III. REGIj'M22.
spisane w kronikach o królach Izra-

elskicli?

IV. 40. I zasn Achab z ojcami swy-
mi, a królowa Ochozyjasz, syn jego,

miasto ni«»go.

41. A Jozafat, syn Azy, pocz królo-

wa nad Juda czwartego roku za pano-
wania Achaba, króla Izraelskiego.

42. A Jozafat mia trzydzieci i pi
lat, gdy królowa pocz, a dwadziecia
i pi lat królowa w Jeruzalemie ; a imi
matki jego ])yo Azuba, córka Salajowa.

43. I chodzi po wszystkij drodze
Azy, ojca swego, a nie odchyla si od
nij, czynic to, co byo dobrego przed
oczyma Paskiemi.

44. Wszake i wyyn nie poburzyLi,

jeszcze lud ofiarowa i kadzi po wyy-
nach.

45. Uczyni te pokój Jozafat z kró-

lem Izraelskim.

46. A inne sprawy Jozafatowe, i moc
jego, której dokazywa, i jako walczy,
aza to nie jest napisane w kronikach
królów Judzkich?

47. Ten wypleni z ziemi ostatek So-

domczyków, * którzy byli pozostali za

dni Azy, ojca jego. *iKrói.i5,i2.

48. Na ten czas nie byo króla

w Edomskiej ziemi; tylko starosta by
miasto króla.

49. I nasprawia Jozafat * okrtów na
morze, aby chodziy do Ofir po zoto.

Ale nie doszy; bo si rozbiy one okrty
w AsyjOngaber. *2Kron.8,18.r.2a37.

50. Ezek take by Ochozyjasz, syn

Achaba, do Jozafata: Niech jad su-

dzy moi z sugami twymi w okrtach.

Ale niechcia Jozafat.

51. Zasn tedy Jozafat z ojcami swy-

mi, i pochowany jest z ojcami swym
w miecie Dawida, ojca swego; a królo-

wa Joram, syn jego, miasto niego.

52. Ochozyjasz, syn Achaba, pocz
królowa nad Izraelem w Samaryi roki

siedmnastego Jozafata, króla Judzkiego

i królowa nad Izraelem dwa lata.

53. I czyni ze przed oczyma Pa
skiemi, chodzc drog ojca swego,

drog matki swej, i drog Jeroboams

syna Nabatowego, który przywiód d

grzechów Izraela.

54.* Suy take Baalowi, a kanic

mu si, i pobudza do gniewu Pana, B(

ga Izraelskiego, wedug wszystkiego, (

czyni ojciec jego.
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Wtóra Ksiga Królewska,
któr t zowi

Czwart Królewsk.

KODZIA I.

I. Ochozyjasz w chorobie rady u Beolzebuba szuka 1. 2.

II. Przeto mu Elijasz z rozkazania Boego mier opo-
wiada 3—8. III. Dwóch rotmistrzów ogie z nieba spali
9—12. IV. Z trzecim szedszy Elijasz, królowi mier
nieodwloczn opowiedziat 13—18.

1 odstpi Moab od Izraela po mierci
Achabowój.

2. A Ochozyjasz spad przez krat sali

swej, któr mia w Samaryi, i roznie-

móg si. I wyprawi posy, mówic im :

Idcie, poradcie si Beelzebiiba, boga
Akkaroskiego

,
jeeli powstan z tej

choroby.

II. 3. Ale Anio Paski rzek do Eli-

jasza Tesbity: Wsta, id przeciwko po-

som króla Samaryi, i mów do nich : IzaK

niemasz Boga w Izraelu, i si idziecie

radzi Beelzebuba, boga Akkaroskiego ?

4. Przeto tak mówi Pan: Z oa, na
które si pooy, nie wstaniesz, ale

pewnie umrzesz. I odszed Elijasz.

5. A gdy si posowie wrócili do niego,

rzek do nich: Czemuecie si wrócili?

6. Odpowiedzieli mu: M niektóry

zaszed nam drog, i mówi do nas:

Idcie, wrócie si do króla, który was
posa, i rzeczcie mu: Tak mówi Pan:
Izali niemasz Boga w Izraelu, e si
posyasz radzi Beelzebuba, boga Akka-
roskiego? Przeto z oa, na które
si pooy, nie wstaniesz, ale pewnie
umrzesz.

7. 1 rzek do nich: Có za osoba bya
tego ma, który wam zaszed drog, i

mówi do was te sowa ?

8. 1 opowiedzieli mu:M kosmaty, a

pasem skórzanym przepasany na bio-

drach swych. I rzek: Elijasz Tesbita jest.

III. 9. Przeto posa do niego pi-
dziesitnika z pidziesicioma jego,

który poszed do niego, (a oto siedzia
na wierzchu góry,) i rzek mu: Mu
Boy, król rozkaza, aby zstpi.

10. A odpowiadajc Elijasz, rzek pi-
dziesitnikowi: Jeliem jestm Boy,
niech * ogie zstpi z nieba, a pore
ciebie i pidziesiciu twoich. Zstpi
tedy ogie z nieba, i poar go i pidzie-
siciu jego. =^uk.9,54.

11. Znowu posa do niego pidzie-

sitnika drugiego z pidziesicioma je-

go, który mówi do niego, i rzek: Mu
Boy, tak mówi król: Rycho zstp.

12. 1 odpowiedzia Elijasz, a rzek mu:
Jelim jestm Boy, niech zstpi ogie
z nieba, a pore ciebie i pidziesit
twoich. Tedy zstpi ogie Boy z nieba,

i poar go i pidziesiciu jego.

IV. 13. Tedy jeszcze posa pidzie-
sitnika trzeciego z pidziesicioma je-

go. Przeto poszed pidziesitnik on

trzeci, a przyszedszy poklkn na ko-

lana swoje przed Elijaszem, a proszc go

pokornie, mówi do niego: Mu Boy,
prosz niech bdzie droga dusza moja,

i dusza tych sug twoich pidziesiciu
w oczach twoich:

14. Oto zstpi ogie z nieba, i po-

ar dwóch pidziesitników pierwszych

z pidziesiciu ich; ale teraz niech b-
dzie droga dusza moja w oczach twoich.

15. I rzek Anio Paski do Elijasza :

Zstp z nim, nie bój si twarzy jego.

Który wstawszy poszed z nim do króla.

16. 1 rzek mu: Tak mówi Pan: Prze-

to,'e wyprawi posy radzi si Beel-

zebuba, boga Akkaroskiego, jakoby Bo-

ga nie byo w Izraelu, aby si pyta
sowa jego, dlatego z oa, na któreme
si pooy, nie wstaniesz, ale pewnie

umrzesz.

17. A tak umar wedug sowa Pa-
skiego, które mówi Elijasz. I królowa
Joram miasto niego, roku wtórego Jora-

ma, syna Jozafatowego, króla Judzkiego
;

albowiem on nie mia syna.

18. A inne sprawy Ochozyjaszowe,

które czyni, aza nie s nadpisane w kro-

nikach o królach Izraelskich?

ROZDZIA II.

I. Elijasz idc z Elizeuszem Jordan sucho przeszli
1—8. n. Proba Elizeuszowa do Elijasza 9. 10. III. i jego
do nieba wzicie, 11. 12. IV. Paszcz Elizeuszowi zo-

stawiony, którym on Jordan rozdzieli 13. 14. V. Pro-
rocy Elijasza próno szukaj 15—18. VI. Wody ze w Je-

rychu Elizeusz napraw'i 19—22. VII. Na dzieci swa-
wolne ka srog przywiód. 23—25.

i stao si, gdy mia wzi Pan Elijasza

w wichrze do nieba, e wyszed Elijasz

z Elizeuszem z Galgal.

2. I rzek Elijasz do Elizeusza: Prosz
sied tu; bo mi Pan posa a do Be-
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tel. I rzi'kl Klizousz: Jako ywy Pan,

i jako ywa dusza twoja, o si(j ciel)ie

iii(i puszczt*. T przyszli clo Botel.

;3. T(Mly wyszli synowie proroccy, któ-

rzy byli w JJctcl, do Elizeusza, i rzekli

do niego: Wiesze, * i dzi Pan wcniio
od ciebie pana twego? A on rzek:
Wiemci; milczcie tylko. *^^-''-

4. Znowu rzek iiui Elijasz: Elizeuszu,

prosz sied tu; ])0 mi Pan posa do

Jerycha. A on odpowiedzia: Jako ywy
Pan, ijako ywa dusza twoja, e si ciebie

nie puszcz. A tak przyszli do Jerycha.

5. Tedy przystpiwszy synowie pro-

roccy, którzy byli w Jerychu, do P]liz(^-

usza, rzekli do niego: Wiesze, e dzi
Pan * wemie pana twego od ciebie ? A
on rzek: Wiemci; milczcie. *^'^-

6. Jeszcze mu rzek Elijasz: Prosz
sied tu ; bo mi Pan posa do Jordanu.

Który odpowiedzia: Jako ywy Pan,

jako ywa i dusza twoja, e si ciebie nie

puszcz.

7. I szli obadwaj. A pidziesit m-
ów synów prorockich szli, i stanli na-

przeciwko z daleka; ale oni obaj stanli

nad Jordanem.
8. A wziwszy Elijasz paszcz swój,

zwin go, a uderzy nim wody, i roz-

dzieliy si tam i sam, tak i przeszli

obaj po suszy.

11. 9. A gdy przeszli, rzek Elijasz do

Elizeusza: daj, czego chcesz, abym ci

uczyni pierwej ni.bd wzity od cie-

bie. Tedy rzek Elizeusz: Prosz niech

bdzie dwójnasobny duch twój we mnie;
10. Ale mu on odpowiedzia: Tru-

dnej rzeczy poda; wszake ujrzyszli

mi, gdy bd wzity od ciebie, tak ci

si stanie; ale jeli nie ujrzysz, nie sta-

nie si.

III. 11. I stao si, gdy oni przecie

szli rozmawiajc, oto wóz ognisty, i konie

ogniste rozczyy obydwóch. I wstpi
Elijasz w wichrze do nieba.

12. Co Elizeusz widzc, woa: Ojcze

mój, ojcze mój ! Wozie Izraelski i jazdo

jego. I nie widzia go wicej. A pochwy-
ciwszy szaty swe rozdar je na dwie czci.

IV. 13. I podniós paszcz Elijaszowy,

który by spad z niego, a wróciwszy si,

stan nad brzegiem Jordanu. A tak

wziwszy paszcz Elijaszowy, który by
spad z niego, uderzy nim wody, mó-
wic: Gdzie jest Pan, Bóg Elijaszowy?

14. A tak i on uderzy nim wody, a

rozdzieliy si tam i sam, i przeszed
Elizeusz.

\'. If). (^0 widzc synowie proroccy,

którzy byli w Jerycho, stojc na prz(;ciw-

ko, rzekli: Odpocz duch Elijaszowy

nad Elizeuszem; a wyszedszy przeciwko

niemu, pokonili mu si a do ziemi.

IG. I rzekli do niego: Oto teraz jest

przy sugach twych pidziesit mów
mocnych. Prosz niech id, a niech szu-

kaj pana twego; l)y go sn nie zaniós
Duch Paski, a nie porzuci go na którj
górze, albo w którj dolinie. Ale im on

rzek: Nie posyajcie.

17. A gdy na nalegali a do uprzy-

krzenia, rzek: Polijcie. A tak posali

onych pidziesit mów, którzy szu-

kajc przez trzy dni nie znaleli go.

18. A gdy si wrócili do niego, (a on
mieszka w Jerycho,) rzek do nich:

Azaem wam nie mówi: Nie chodcie?
VL 19. Kzekli te mowie onego

miasta do Elizeusza: Wej, oto mieszka-

nie miasta tego jest dobre, jako panie

mój widzisz; ale wody ze i ziemia nie-

podna.
20. Tedy rzek: Przyniecie mi bak

now, a wócie w ni soli. I przy-

nieli mu.
21. A poszedszy do róda wód,

wrzuci tam soli, i rzek: Tak mówi Pan:
Uzdrowiem te wody; nie bdzie wicej
stamtd mierci, ani niepodnoci.

22. A tak uzdrowione s one wody a
do dnia tego, wedug sowa Elizeuszo-

wego, które by powiedzia.

YII. 23. Potem szed stamtd do Be-

tel. A gdy szed drog, dzieci mae wy-

szy z miasta, i namieway si z niego,

i mówiy mu: Ide ysy, ide ysy!
24. Który obejrzawszy si, ujrza je,

i zorzeczy im w imieniu Paskiem.
Przeto wyszedszy dwie niedwiedzice

z lasu, rozdrapay z nich czterdzieci i

dwoje dzieci.

25. I szed stamtd na gór Karmel,

a z ond zasi wróci si do Samaryi.

ROZDZIA III.

I. Od Jorama nieztonego król Moabski odstpi 1—5.

II. Przeciwko któremu on z pomocnikami cignc 6—8.
III. z obietnicy Elizouszowej w swoim niedostatku wód
9—20, IV. a w bitwie zwycistwa dostpi 21—27.

A Joram, syn Achaba, pocz królo-

wa nad Izraelem w Samaryi roku om-
nastego Jozafata, króla Judzkiego, a kró-

lowa dwanacie lat.

M
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2. I czyni ze przed oczyma Pa- 1 15. Przeto teraz przywiedcie mi na

skiemi. acz nie tak jako ojciec jego. i bartie grajcego. A gdy on gracz gra.

jako matka jego. Albowiem wyrzuci 1.»ya nad nim rka Paska,
supy Baalowe. których by naczyni '

"' ^ ,v mi .„• r^

ojciec jego.

3. Wszake w grzechach Jeroboama.

1(3. 1 rzek: Tak mówi Pan: Poczycie
w tym potoku gste doy.

17. Alljowiem tak mówi Pan: Nie

syna Nabatowego. który przywiód do ujiiycie wiatru, ani ujrzycie deszczu;

grzechu Izraela, trwa a nie odstpi wszake ten potok bdzie peen wody.

od nich

4. A Meza. król Moabski, mia dosy
l.yda. a dawa królowi Izraelskiemu sto

tysicy jagnit, i sto tysicy baranów

z wen ich.

5. I stao si. gdy umar Achab, e
odstpi król Moabski " od króla Izrael-

skiego. -iKról.l.l.

II. 6. Wycign tedy król Joram dnia

tak. e pi bdziecie wy. i stada wasze,

i byda wasze.

18. Ale to jeszcze maa w oczach

Paskich : " albowiem da i Moabity w r-
ce wasze. '''^•^•

19. I poburzycie wszystkie miasta

obronne, i kade miasto wyborne, a

wszystkie di-zewa dobre podrbicie. i

wszystkie róda wód zatkacie, i kada
onego z Samaryi. i obliczy wszystkiego

I

rol dobr kamieniem zawalicie

Izraela.

7. A wyszedszy posa do Jozafata.

20. I stao si rano. kiedy ofiarowana

bywa ofiara niedua. oto wody pi^zycho-

króla Judzkiego, mówic: Król Moabski dziy drog Edomsk. i napenia si
odstpi odemnie; pocia^niesze zemn ziemia wodami.

przeciw Moabowi na wojn? I odpo-

wiedzia: Pociaorne. Jakom " ja. tak tv:

IV. 21. Tedy wszyscy Moabitowie

usTszawszY. e ciasna ki-ólowie walczvc

jako lud mój. tak lud twój : jako konie przeciwko nim. zwoali wszystkie, któ-

moje. tak konie twoje. *iKrói.22,4.
|
y^j t^k starzy byli, e pas przypasa

8. Zatem rzek: Któr drog poci-
gniemy? I odpowiedzia: Drog puszczy

Edomskiej.

m. 9. A tak wycign król Izraelski

i król Judzki, i król Edomski. A gdy ki'-

jli drog siedm dni. nie dostao wody
wojsku, ani bydu, które szo z nimi.

10. I rzek' król Izi-aelski: Ach. ach I

Albowiem wezwa Pan tych trzech ki'ó-

lów, aby je poda w rce Moaliskie.

mogli, i wyej ; a stanli na granicach.

22. A wstawszy rano. gdy soce we-

szo nad temi wodami, ujrzeli Moabczycy
naprzeciw sobie wody czerwone jako

krew.

23. 1 rzekli: Krew jest; pewnie si po-

bili królowie, i pobici s jeden od dru-

giego. Atak teraz do upu. o Moabczycy I

24. A gdy przyszli do obozu Izrael-

skiego, powstali Izraelczycy, i
" porazili

11. Ale Jozafat rzek: Niemasze tu Moabczyki. którzy uciekali przed nimi. a

proroka Paskiego, ebymy si poradzili oni je bili. i porazili Moabczyki; "'^•^^•

Pana praeze? I odpowiedziajeden z sug 25. 1 miasta poburzyli. i na kade pole

króla Izraelskiego, a rzek: Jest tu Eli- wyborne rzuci kady kamie swój. i za-

zeusz, syn Safata. który nalewa wody
,
rzucili je. i wszystkie róda wód poza-

tykali, i wszystkie drzewa dobre podr-
bali. tak. e tylko zaniechali kamienia

w murze Kichareset. A obiegszy je ci-

co byli z procami, dobywali go.

26. Tedy widzc król Moabski. e
przemagao przeciw niemu wojsko, wzi
z sob siedm set mów dobywajcych
miecza, eby si przebi przez wojsko

króla Edomskiego : ale nie mogli.

27. Przeto pojmawszy syna jego pier-

na rce Elijaszowe.

12. Tedy rzek Jozafat: U tego jest

sowo Paskie. I szli do niego król Izrael-

ski, i Jozafat, i ki-ól Edomski.
13. I rzek Elizeusz do króla Izrael-

driego; Co mnie i tobie? Id do proro-

ków ojca twego, i do proroków matki
"wej. I rzek mu król Izraelski: Xie mów
ik : bo Pan powoa tych trzech królów.

- '}' i^ poda w rce Moal'Owe.

14.1 odpowiedzia Elizeusz: Jako ywy worodnego. który mia królowa miasto
Pan zastpów, przed którego obliczem niego, ofiarowa go caopaleniem na
>toj. e gdybym si nie oglda na Jo-

:
murze. I stao si zagniewanie wielkie

fata, króla Judzkiego, nie dbabym na przeciw Izraelowi, i odcignli od niego,

l, anibym na ci wejrza. a wrócili si do ziemi swej.
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ROZDZIA IV.

I. Elizonss xibojfit'j wdowio oliw l•oznlnoy^ 1— 7.

II. gospodyni nicjihtdruij Hyna obieca' H— 17. HI. te-

go zmarogo wskrzosit IK— :J7. IV. gorzk potniwcj
osodzi 38—^11. V. i troch pokarmu wiolo l\id/,i nasy-
ci. -12—44.

A. niewiasta jedna z on synów pro-

rockich woaa <lo Elizeusza, mówic:
Suga twój,m mój, umar. A ty wiesz,

i suga twój ba sic; Pana. A teraz

przyszed poyczalnik, aby sobie wzi
dwóch synów moich za niewohiiki.

2. Do której rzek Elizeusz: Có ci

mam uczyni? Powiedz mi, co masz
w domu? A ona odpowiedziaa: Nie ma
suebnica twoja nic wicej w domu, je-

dno bak oliwy.

3. I rzek: Ide, napoyczaj sobie

naczynia z ind u wszystkich ssiadek
twoich, naczynia prónego nie mao.

4. A wszedszy zamknij drzwi za sob
i za synami twymi, a nalej we wszystkie

te naczynia, a które bdzie pene, rozka
odstawi.

5. A tak odszedszy od niego, zamkna
drzwi za sob i za synami swymi. (Oni

przynosili do niej, a ona nalewaa.)
6. I staio si, gdy napenia one na-

czynia, rzeka do syna swego: Przynie
mi jeszcze naczynie. A on jej odpowie-
dzia: Niemasz wicej naczynia. I zasta-

nowia si oliwa.

7. Potem ona przyszedszy, oznajmia
to mowi Boemu, który do niej rzek:
Ide, sprzedaj t. oliw, a oddaj poy-
czalnikowi twemu, a ty i synowie twoi

ywcie si ostatkiem.

II. 8. Stao si potem czasu niektó-

rego, i szed Elizeusz przez Sunem,
gdzie bya niewiasta zacna, która go za-

trzymaa, aby jad chleb ; a tak ile kro
tamtdy chodzi, wstpowa do niej, aby
jad chleb.

9. Bo rzeka bya do ma swego:
Oto teraz wiem, e tenm Boy wity
jest, który tedy przechodzi czsto.

10. Prosz, uczymy gmaszek may,
a postawmy mu tam óko i stó, i krze-

so i lichtarz, e kiedy przyjdzie do nas,

skoni si tam.

11. A tak dnia jednego, gdy tam przy-

szed, skoni si do onego gmaszku, i

odpocz tam.

12. I rzek do Griezego, sugi swego:
Zawoaj tej Sunamitki. I zawoa jej, a

stana przed nim.

13. Tedy mu rzek: Powiedz jej: Oto

pieczoujesz a starasz sie o wszystkie
nasze j)()trzeby ; có chcesz, abym ci uczy-
ni? Masze jak potrzeb u króla, albo
u lictFiiana wojska? A ona rzeka: W po-
rodku ludu mego mieszkam.

14. A on rzek: Có wdy mam uczy-
ni dlanij? I odpowiedzia Giezy: Oto
syna nie ma, am jj stary.

J5. Przeto rzek: Zawoaje jj. I

zawoa jj, a ona staa u drzwi.

1(). I rzek: O tym czasie po roku b-
dziesz piastowaa syna. A ona rzeka : Nie

'

omylaje, panie mój, mu Boy, nie

omylaj suebnicy twojj.

17. A tak pocza niewiasta, i poro-
dzia syna o onyme czasie po roku, jako
jej by powiedzia Elizeusz.

III. 18. I podroso dzieci. I stao si
dnia niektórego, e wyszedszy do ojca

swego, do eców,
19. Kzeko do ojca swego: Gowa

moja! Gowa moja! A on rzek sudze:
Zanie go do matki jego.

20. Który wziwszy go, zaniós go do

matki jego; i siedzia na onie jej a do

poudnia i umar.
21. Tedy ona szedszy pooya go na

óku ma Boego, a zamknwszy drzwi,

wysza.
22. Potem przyzwaa ma swego, i

rzeka: Prosz ci, polij ze mn je-

dnego z sug, i jedne olic, e pobie
a do ma Boego, i wróc si za.

23. Który rzek: Po có chcesz jecha
do niego? Dzi niemasz nowiu miesica,
ani sabatu. Ale ona rzeka: Daj pokój.

24. A tak osiodawszy olic, rzeka
do sugi swego: Poganiaj, a jed, i nie

mieszkaj dla mnie w drodze, chyba e-
bym ci rozkazaa.

25. Jechaa tedy, i przyjechaa do

ma Boego na gór Karmel. A gdy j
ujrzam Boy z daleka, rzek do Gie-

zego sugi swego: Oto ona Sunamitka.

26. Przeto wynijd przeciwko niej, a

rzecz jej: A zdrowa dobrze? zdrów im twój? zdrów i syn?

27. A ona rzeka: Zdrowi dobrze. A
gdy przysza do ma Boego na gór,

uchwycia si nóg jego ; i przystpi
Giezy, aby j odepchn. Alem Boy
rzek: Zaniechaj jej, bo w gorzkoci

jest dusza jej, a Pan zatai przedemn i

nie oznajmi mi.

28. A ona rzeka: Azaem pana mego
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prosia o syna? Izalim nie mówia: Nie

omylaj " mi? *'^-^^'

29. Tedy on rzek do Giezego: Prze-

pasz biodra twe, a wemij lask moje

w rk tw. a id: jeli kogo spotkasz,

nie pozdrawiaj go : a jeliby ci kto po-

zdrowi, nie odpowiadaj mu; i poó
lask moje na oblicze dziecicia.

30. A matka dziecicia onego rze-

ka: Jako ywy Pan, i jako ywa dusza

twoja, e si ciebie nie puszcz. A tak

wstawszy szed za ni.

31. A Giezy uprzedzi je. i pooy
lask na oblicze dziecicia; lecz nie byo
gosu, ani czucia. Przeto si wróci
przeciwko niemu i oznajmi mu. mó-
wic: Nie ocucio si dzieci.

32. Tedy wszed Elizeusz do domu, a

oto dzieci umare leao na óku jego.

33. A gdy tam wszed, zamkn drzwi

przed onymi obydwoma, i modli si
Panu.

34. Potem wstpiwszy na oe, po-

oy si na dziecitko. * przyoywszy
usta swe do ust jego a oczy swe do oczów

jego, i rce swe do rk jego, i rozpo-

star si na niem. tak i si zagrzao

ciao dziecice. ^ikiói.i7.2i.

35. A odwróciwszy si od niego, prze-

cliadza- si po domu tam i sam; potem
wstpi, a pooy si na niem. Tedy ki-

cliao dzieci a do siódmesro razu. i

otworzyo dzieci oczy swoje.

36. Tedy zawoa Giezego. i rzek:

Zawoaj tej Sunamitki. I zawoa jej.

i przysza do niego, i rzek: Wemij
syna twego,

37. Która wszedszy, upada u nóg
jego. i kaniaa si a do ziemi, a wziw-
szy syna swego, wysza.

rv. 38. Potem wróci si EKzeusz do

Gralgal. a gód by w onej ziemi, i sy-

nowie proroccy mieszkaK przy nim. Tedy
rzek do sugi swego : Przystaw garniec

wielki, a uwarz kasz synom prorockim.
39. Przeto wyszed jeden na pole.

aby zbiera zioa, i znalaz macic poln.
a nazbiera z niej owoców polnych pe-

en paszcz swój, a przyszedszy nakra-
ja ich w garniec kaszy : bo tego nie znali.

40. I wylali mom onym. aby jedli.

^ ?4y j^^i^ on kasz zawoali, i rze-

kli: mier w garncu, mu Boy! I nie

mogli je.
41. I rzek: Przyniecie sami mki:

a wsypawszy j w garniec rzek: Nalej

ludowi. I jedli, i nie byo nic wicej
zego w garncu.

V. 42. Wtem m przyszed z Baal-

salisa, a przyniós mowi Boemu chle-

by, z pierwocin zbó. dwadziecia cMe-
bów jczmiennych, i kosów penych
wieych nie wykruszonych, i rzek: Daj

ludowi, aby jedli.

43. Ale odpowiedzia suga jego: Có
to mam da przed sto mów? I rzek:

Daj ludowi, aby jedli; albowiem tak

mówi Pan : Bd jedli, i zbdzie.

44. A tak pooy przed nie; i jedli,

a zbyo wedug sowa Paskiego.

EODZIA V.

I. Naaman przez Elizeusza od trdu uzdrowiony do
Boga si prawdziwego nawróci 1—19. U. A Giezy po-
tajemnie podarki od Xaamana imieniem Elizeuszowem
wziwszy, od Boga za to trdem, i z potomstwem swem,
pokarany by 20—27.

A^ Naaman, hetman wojska króla Sy-

ryjskiego, bym wielki u pana swe-

go, i osoba zacna. Albowiem przeze
da by Pan wybawienie Syiyjczykom;

a tenm Ijy duy w sile. ale trdowaty.

2. A z yiyi wysza bya swawolna
kupa. która pojmaa z ziemi Izraelskiej

dzieweczk nie wielk, a ta suya o-
nie Naamauowej.

3. Która rzeka do pani swej: O
gdyby si pan mój dosta do proroka,

który jest w Samaryil pewnieby go

uzdrowi od trdu jego.

4. Wszed tedy Naaman. i oznajmi
to panu swemu, mówic: Tak a tak mó-
wia dzieweczka, która jest z ziemi Izra-

elskiej.

5. Na co odpowiedzia ki-ól Syryj-

ski: Id, wypraw si. a pol list do

króla Izraelskiego. A tak jecha, wziw-
szy z sob dziesi talentów srebra, i

sze tysicy zotych, i dziesicioro szat

odmiennych.
6. I przyniós Kst do Ja-óla Izrael-

skiego w te sowa: Jako ci prdko
dojdzie ten list. wiedz, em posa do

ciebie Naamana. sug mego. aby go

uzdrowi od trdu jego.

7. A gdy przeczyta król Izraelski

list. rozdar odzienie swoje, mówic:
Azaem ja jest Bóg, ebym móg ' umo-
rzy i oywi, i ten do mnie l. abym
uzdrowima tego od trdujego ?Uwa-
cie prosz, a obaczcie. e szuka przy-

czyny na mi. = óMoj.32.3y. 1 Sam. 2,6.

8. Co gdy usysza Elizeusz, m Bo-
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y, i rozdar ln*ól Izraelski szaty swe,

posia do króla, iiiówii\(': Przecze roz-

dar szaty swe? iiiec'h przyjdzie do mnie,

a dowie si(^», e jest })rorok w Izraelu.

9. A tak przyjecha Naaniaii z komi
swemi, i z wozem swym, i stan u

drzwi domu Eliz uszowego.
10. I wysa do niego Elizeusz posa,

mówic: Id, a omyj si(j siedm kro
w Jordanie, a przywróci si zdrowie

ciaa twego, i l)dziesz oczyszczony.

11. Tedy rozgniewawszy si Naa-
man, bra si w drog, mówic: Otom
myla sam u siebie, i pewnie wynijdzie,

a stanwszy przy mnie. wzywa bdzie
imienia Pana, Boga swego, a podniós-
szy rk swoje nad miejscem trdu,
uzdrowi trdowatego.

12. Aza nie lepsze s rzeki Abana
i Farfar w Damaszku nad wszystkie

wody Izraelskie? izalibym si niemóg
w nich omy, abym si oczyci! A tak

obróciwszy si, odjeda z gniewem.
13. Ale przystpiwszy sudzy jego,

mówili do niego, i rzekli: Ojcze mój,

gdybyó by co wielkiego ten prorok

rozkaza, azaby nie mia tego uczyni ?

Jako daleko wicej, gdy rzek: Omyj
si, a bdziesz czyst)^!?

14. Przeto * szedszy omy si w Jor-

danie siedm kro wedug sowa ma
Boego; i stao si ciao jego, jako ciao
dziecicia maego, i oczyszczony jest.

*uk.4,27.

15. Potem si wróci do ma Boe-
go, on i wszystek poczet jego, a przy-

szedszy stan przed nim, i rzek: Otom
teraz pozna, e nie masz Boga na wszyst-
kiej ziemi, tylko w Izraelu: przeto
wemij prosz te upominki od sugi
twego.

16. A on rzek: Jako ywy Pan, przed

którego obliczem stoj, e nic nie wezm
;

a cho go przymusza, aby wzi, przecie

nie chcia.

17. I rzek Naaman: A nie chcesz?

nieche bdzie dane prosz sudze twe-

mu brzemi ziemi na dwa muy; bo nie

bdzie sprawowa wicej suga twój

caopalenia i innych ofiar bogom cu-

dzym, jedno Panu.
18. Wszake w tej mierze niech od-

puci Pan sudze swemu, gdy wchodzi

pan mój do kocioa Kemmon, aby si
tam kania, a wesprze si na rce
mojej, e si i ja kaniam w kociele

Remmon. Takowe moje kanianie w ko-

ciele Kemmon prosz niech odpuci
Pan sudze twemu w tej mierze.

11). I rzek mu: Id w pokoju. A gdy
odj'cha od niego, jakoby ua mil drogi,

II. 20. Kzek Giezy, suga Elizeusza,

ma Boego : Oto nie dopuci pan mój
temu Naamanowi Syryjskiemu, aby da
z rki swej, co by przywióz; jako ywy
Pan, e pobie za nim, a wezm co od

niego.

21. A tak biea Giezy za Naamanem.
Którego ujrzawszy Naaman Iecego
za sob, skoczy z wozu przeciw niemu,
i rzek: Dobrze si wszystko dzieje?

22. Któremu odpowiedzia: Dobrze.

Pan mój posa mi, abym ci powie-

dzia: Oto dopiero teraz przyszli do

mnie dwaj modziecy z góry Efraim
z synów prorockich; daje im prosz ta-

lent srebra, i dwie odmienne szaty.

23. Tedy rzek Naaman: Radnij we-
mij dwa talenty. I przymusi go, i za-

wiza dwa talenty srebra we dwa worki,

i dwie odmienne szaty, i woy iia dwóch
sug swoich, którzy nieli przed nim.

24. A przyszedszy na pagórek, wzi
to z rki ich, i zoy w niektórym do-

mu, a me one odprawi, i odeszli.

25. Potem przyszedszy stan przed

panem swym. I rzek do niego Elizeusz:

Skde Giezy? A on odpowiedzia: Nie

chodzi nigdzie suga twój.

26. Ale mu on rzek: Aza serce

moje nie chodzio z tob, kiedy si obró-

ci on m z wozu swego przeciwko to-

bie? aza czas by do brania srebra, i

do ])rania szat, i oliwnie, i winnic, i by-

da, i woów, i sug, i suebnic?
27. Przeto trd Naamanowy przy-

lgnie do ciebie, i do nasienia twego na

wieki. I wyszed od twarzy jego trdo-

waty, jako nieg.

E0D2IA YI.

I. Elizeusz sprawi, i siekiera wypyna 1—7; II. Za-

mysy Syryjcz5'ków królowi Izraelskiemu objawi 8—14.

III. Anioowie za nim walcz, a on zalepione wojsko

wprowadziwszy do Samaryi, królowi je czstowa, a^ po-

tem puci kae 15—23. IV. Samaryja znowu oblona
24. V. Wielki gód w niej 25—30. VI. Elizeusz wpadszy
w niebezpieczestwo, od Pana przestrzeony,ustpi 31—33.

i rzekli synowie proroccy do Elizeu-

sza: Oto miejsce, na którem mieszkamy

przed tob, ciasne jest dla nas.

2. Nieci idziemy prosz a do Jor-

danu, a wemiemy stamtd kady po

jednem drzewie, i zbudujemy tam sobie
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miejsce ku mieszkaniu. Którym on

rzek: Idcie.

3. I rzek jeden z nich: Pójd pro-

sz i ty z sugami twoimi. A on rzek:

I ja pójd; i szed z nimi.

4. A przyszedszy do Jordanu, rbali

drzewo.

5. I stao si, gdy jeden z nich obala
drzewo, e mu siekiera wpada w wod;
i zawoa, mówic: Ach, ach, panie mój !

i tac bya poyczona.
6. Rzek tedy m Boy: Gdzie

upada? i ukaza mu miejsce. A on

uciwszy drewno, wrzuci tam, i spra-

wi, e wypyna ona siekiera.

7. I rzek: Wemij j sobie; który

cignwszy rk sw, wzi j.
II. 8. A gdy król Syryjski walczy

z Izraelem, i naradza si z sugami swo-

imi, mówic: Na tem a na tem miejscu

pooy si wojsko moje:

9. Tedy posa m Boy do króla

Izraelskiego, mówic: Strze si, aby
nie przechodzi * przez ono miejsce; bo

tam Syryjczycy s na zasadzce. *ps.33,io.

10. Przeto posa król Izraelski na

ono miejsce, o którem mu by powie-

dziam Boy, i przestrzeg go, aby si
go chroni, nie raz ani dwa.

11. A tak zatrwoyo si serce króla

Syi'yjskiego dla tego. Przeto zwoawszy
sug swoich, rzek do nich: Czemu mi
nie powiecie, kto wdy z nas donosi to

ki'olowi Izraelskiemu ?

12. 1 rzek jeden z sug jego: Nie tak,

ki*61u, panie mój; ale Elizeusz prorok,

który jest w Izraelu, oznajmuje królowi

Izraelskiemu sowa, które mówisz w ta-

jemnym pokoju twoim.

13. A on rzek: Idcie, a dowiedzcie
si, gdzie jest, abym posa i pojma go.

I powiedziano mu, mówic: Oto jest

w Dotanie.

14. Przeto posa tam konie i wozy
.' wielkiem wojskiem, którzy przyci-
Lrnwszy w nocy, obiegli miasto.

III. 15. Tedy wstawszy rano suga
ma Boego, wyszed, a oto wojsko

!

otoczyo miasto, i konie, i wozy. I rzek
j suga jego do niego: Ach panie mój!
Có mamy czyni?

16. A on odpowiedzia: Nie bój si;
•'0 * wicej ich z nami, ni z nimi.

*Ps.34,8.Ps.91,'ll.l2.Dan.7,10.yd.l,14.

17. Modli si tedy Elizeusz, i rzek:
O Panie, otwórz prosz oczy jego, eby

widzia. I otworzy Pan oczy sugi one-
go, i ujrza, a oto góra pena koni, i

wozy ogniste okoo * Elizeusza. *zach.2,5.8.

18. A gdy Syryjczycy szli do niego,

modli si Elizeusz Panu, mówic: Pro-
sz, zara ten lud lepot. I zarazi je

Pan lepot wedug sowa Elizeuszowego.

19. AVtem rzek do nich Elizeusz: Nie
tac to droga, ani to miasto. Pójdcie za

mn, a zawiod was do ma, którego

szukacie. I przywiód je do Samaryi,
20. A gdy weszli do Samaryi, rzek

Elizeusz: O Panie, otwórz oczy tych,

aby przejrzeli. I otworzy Pan oczy ich,

i widzieli, e byli w poród Samaryi.

21. I rzek król Izraelski do Elizeu-

sza, gdy je ujrza:

22. Mame je pobi, ojcze mój? Ale
on rzek: Nie bij. Azae je wzi przez

miecz twój, albo przez uk twój, eby
je mia pobi? Poó chleb i wod przed

nie, aby jedli i pili, i wrócili si do pana
swego.

23. A tak przygotowa dla nich do-

statek wielki, i jedli i pili; i puci je,

i odeszli do pana swego. I nie wayy
si wicej wojska Syryjskie wpada do

ziemi Izraelskiej.

IV. 24. Stao si potem, e zebra
Benadad, król Syryjski, wszystkie woj-

ska swe, a przycign i obieg Samaryj.
V; 25. Przeto by gód wielki w Sa-

maryi; albowiem j byo oblono, tak,,

igow ol sprzedawano za omdziesit
srebrników, a czwart cz miary gnoju

gobiego za pi srebrników.

26. I przydao si, gdy król Izraelski

przechadza si po murze, e jedna nie-

wiasta zawoaa na mówic : Ratuj mi
królu, panie mój!

27. Który rzek: Nie ratujeli ci Pan,
skde ja ciebie poratuj? izali z gumna,
czyli z prasy?

28. Nadto rzek jej król:, Có ci? A
ona rzeka: Ta niewiasta rzeka do mnie :

Daj syna twego, ebymy * go zjady dzi-

siaj, a jutro zjemy syna mego. ^5Moj.28,53.

29. I uwarzyymy syna mego, i zja-

dymy go. Potem rzekam jej dnia dru-

giego: Daj syna twego, abymy go zja-

dy; ale ona skrya syna swego.

30. A gdy król usysza sowa' onej

niewiasty, rozdar odzienie swe; a gdy
si przechodzi po murze, widzia lud, e
wór by na ciele jego od spodku.

VI. 31. Tedy rzek król: To niechaj
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mi uczyni 15óg, i to przyczyni, joli si
gowa Kliz(HiKza, syna Safatowego, na
nim dzisiaj ostoi,

iV2. (A Klizcnisz siedzia w domu
swoim, i starcy siedzieli z nim.) I posa
ma z tycli, którzy przód nim stali; a

pierwó], ni on pose ])rzysz(Ml do niego,

rzek by do starszych: Nie wiecic^, i
posa syn tego mo1)ójc, aby cito
gow mojV Patrzcie, gdy przyjdzie

ten pose, zamknijcie drzwi, a zaha-

mujcie go przede drzwiami; bo * tenten

nóg pana jego jest ju za nim. *ikiói.u,6.

83. A gdy to jeszcze mówi z nimi,

oto pose przychodzi ku niemu, i rzek:

Oto to ze jest od Pana; czegó mam
wicój oczekiwa od Pana?

KODZIA VIL
I. Elizeusz oblonym ywnoci obfito, a niewier-

nemu ksiciu zginicnie opowiada, 1. 2. U. czego sam
rzecz lud Samaryjski dozna 3—16. III. Ksie nie-
wierny w bramie od ludu podeptany 17—20.

ledy rzek Elizeusz: Suchajcie sowa
Paskiego. Tak mówi Pan: O tym czasie

jutro miara mki pszennej bdzie za sy-

kiel, a dwie miary jczmienia za sykiel,

w bramie Samaryjskiej.

2. I odpowiedzia ksi, na którego

si rce król wspiera, mowi Boemu,
i rzek: By te Pan * poczyni okna
w niebie, izaliby to mogo by ? Który
mu rzek: Oto ty ujrzysz oczyma twemi;
ale tego je nie bdziesz. *^-i^-

II. 3. A byli czterej mowie trdo-
waci u wejcia bramy, którzy rzekli je-

den do drugiego: Pocó tu mieszkamy,
abymy pomarli?

4. Jeli wnijdziemy do miasta, gód
w miecie, i pomrzemy tam ; a jeli tu zo-

staniemy, przecie pomrzemy. Teraz tedy

pójdcie, a zbiemy do obozu Syryj-

skiego; jeli nas ywo zostawi, bdzie-
my ywi; jeli nas te zabij, pomrzemy.

5. Wstali tedy, gdy si zmierzcha po-

czo, aby szli do obozu Syryjskiego; a

przyszedszy na koniec obozu Syryjskie-

go, oto tam nie ])yo nikogo.

6. Albowiem sprawi Pan, e sycha
byo w obozie Syryjskim grzmot wozów
i tenten koni, i huk wojska wielkiego,

i rzekli jeden do drugiego: Oto naj za

pienidze przeciwko nam król Izraelski

ki*óle Hetejskie, i króle Egipskie, aby
przypadh na nas.

7. A tak wstawszy uciekli w zmierzch,

zostawiwszy namioty swe, i konie swe

IV. REGUM G. 7.

i osy swe, i obóz jaki ))y, a uciekli, chcc
zachowa dusz swoje.

8. A gdy przyszli oni trdowaci a na
przodek obozu, weszli do jednego namio-
tu, i jedli i i)ili, a nabrawszy stamtd
srebra i zota, i szat, szli i skryli. Potm
si wrócili, i weszli do drugiego namiotu,

a nabrawszy take stamtd, odeszli i po-

kryli.

\). Zatm rzek jedc^n do drugiego:

Nie dobrze czynimy. Dzie ten jest dzie
dobrj nowiny, a my milczymy? Jeli
bdziemy czekali a do zaranku, bdzie-
my winni grzechu. Przeto teraz pójd-
cie, wnijdmy, i opowiedzmy to domowi
królewskiemu.

10. A tak przyszedszy zawoali na
wrotnego miejskiego, i powiedzieli im
mówic: Przyszlimy do obozu Syryj-

skiego, a oto nie byo tam nikogo, ani

gosu ludzkiego, oprócz koni uwiza-
nych, i osów uwizanych, i namiotów,

jako przedtem byy.
11. Tedy on zawoa na inne wrotne,

a ci opowiedzieli to w domu królewskim.

12. Wstawszy tedy król w nocy, rzek
do sug swoich: Powiem ja wam, co nam
uczynili Syryjczycy; wiedz, emy
zgodniali, przeto wyszli z obozu, a

pokryli si w polu, mówic: Gdy wynijd
z miasta, pojmiemy je ywo, i miasto

ubieemy.
13. Tedy odpowiedzia jeden z sug

jego, i rzek: Prosz niech wezm pi
koni pozostaych, które zostay w mie-

cie; (oto one s jako wszystko mnó-
stwo Izraelskie, które zostao w niem;

oto one s mówi jako wszystko mnó-
stwo Izraelskie, które ginie,) te wylijmy
a wywiedzmy si.

14. A tak wziwszy dwa wozy z ko-
mi, posa król do obozu Syryjskiego,

mówic: Idcie a obaczcie.

15. I szli za nimi a do Jordanu, a

oto po wszystkiej drodze peno byo
szat i naczynia, które porzucali Syryj-

czycy, kwapic si. Tedy wróciwszy si

oni posowie, oznajmili to królowi.

16. Przeto wyszedszy lud, rozchwy-

cili obóz Syryjski; a bya miara pszen-

nej mki za sykiel, a dwie miary j-
czmienia za sykiel, * wedug sowa
Paskiego. *^'^'

III. 17. A król postanowi by onego

ksicia, na którego si rce wspiera, w
bramie, którego lud podepta w bramie,
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a umar, jako mu by powiedzia *m
Boy. który o tem mówi, gdy ])y król

przyszed do niego.
'''^•^

18. I stao si wedug sowa, które

by rzek m Boy królowi, mówic:
Dwie miary jczmienia za sykiel, a

miara pszennej mki bdzie za sykiel.

jutro o tym czasie w bramie Samar}^-

skiej.

19. Na co by odpowiedzia on ksi
mowi Boemu, mówic: By te Pan
uczyni okna w niebie, izali to b-
dzie wedug sowa tego? A on mu rzek:

Oto ty ujrzysz oczyma twemi, ale tego

je nie bdziesz.

20. I stao mu si tak; bo go podep-

ta lud w bramie, a umar.

KODZIA YIII.

I. Elizeusz gód opowiedziawszy, gospodyni swej przed
nim ustpi kae 1—6. H. Od Benadada o zdrowiu jego
przez Hazaela pytany, dobr mu otuch czyni, ale Hazae-
lowi przeciwn rzecz oznajmuje 7—10. 111. Temu opo-
wiada, jako si on okmtnie za czasem z Izraelity obcho-
dzi mia 11— 13. ^\^ Hazael królowi otuch zdrowia
czynic, zadusi go, a po nim królem zosta 14. 15. Y. Jo-
ramowe 16—24. VI. i Ochozyjaszowe królowanie 25—29.

lotem Elizeusz rzek do onej niewia-

sty, której * by syna wskrzesi, mówic:
Wsta a id. ty i dom twój. a bd go-

ciem, kdy bdziesz moga by: bo za-

woa Pan godu, i przyjdzie na ziemi
przez siedm lat.

' *2Krói.4.34.35;

2. Wstaa tedy ona niewiasta, i uczy-

nia wedug sowa ma Boego ; a po-

sza ona i dom jej. i bya gociem w zie-

mi Filistyskiej przez siedm lat.

3. I stao si po wyjciu siedmiu lat.

e si wrócia ona niewiasta z ziemi Fi-

listyskiej, i posza, aby woaa na ki-óla

o dom swój, i o rol swoje.

4. A na ten czas król rozmawiai
z Giezym. sug ma Boego, mówic:
Powiedz mi prosz wszystkie zacne spra-
wy, które czyni Elizeusz.

5. A gdy on powiada królowi, jako
wskrzesi * umarego, oto niewiasta, któ-
'^•ej by wskrzesi syna, zawoaa na króla
|o dom swój i o rol swoje. I rzek Giezy:
'Ki-ólu panie mój, ta to jest niewiasta,
i ten syn jej, którego wskrzesi Elizeusz.

*2Król.4,18.

6. I pyta król niewiasty, a ona mu
powiedziaa. I przyda jej "^król komor-
lika jednego, mówic: Przywró jej

vszystko. co jej byo. i wszystkie do-
'hody z pola od onego dnia. którego
•pucia ziemi, a dotd.

II. 7. Potem przyszed Elizeusz do

Damaszku, a Benadad. król Syryjski,

chorowa. I powiedziano mu. mówic:
Przyszed tum Boy.

8. I rzek król do Hazaela: Wemij
w rk sw upominek, a id przeciwko

mowi Boemu, i pytaj si Pana prze-

ze, mówic: Wstanli z tj clioroby?

9. Przeto szed Hazael przeciwko

niemu, wziwszy upominek w rk sw.
i ze wszystkich dóbr Damaskich brze-

mion na czterdzieci wielbdów. I przy-

szed, a stan przed nim. mówic: Syn
twój Benadad. król Syryjski, posa mi
do ciebie, mówic: Wstanli z tej cho-

roby?
10. I odpowiedzia mu Elizeusz: Id.

powiedz mu : Wprawdziebyci mógy ;

wszake okaza mi Pan, e pewnie umrze.

III. 11. Wtem pokaza mu. i stawi
twarz swoje smutn, i pakam Boy.

12. Któremu rzek Hazael: Czemu
pan mój pacze? I odpowiedzia: I
wiem, co uczynisz zego synom Izrael-

skim. Twierdze ich popalisz ogniem, a

modziece ich mieczem pomordujesz, i

dzieci ich poroztrcasz, i brzemienne ich

porozcinasz.

13. Tedy rzek Hazael: Co? Izali

suga twój pies, eby mia uczyni tak

wielk rzecz? I odpowiedzia Elizeusz:

Okaza mi Pan, e ty bdziesz królem

nad Syryja.

IV. 14. I odszed od Elizeusza, a

przyszed do pana swego, który rzek do

niego: Có ci powiedzia Elizeusz? A on

rzek: Powiedzia mi. eby pewnie móg
y.

15. A nazajutrz wzi Hazael kodr,
i zmacza j w wodzie, i rozcign na
twarzy jego. I umar (Benadad), a Ha-
zael la-ólowa miasto niego.

Y. 16. A roku pitego Jorama. syna

Achaba. ki'ola Izraelskiego, i Jozafata,

ki-óla Judzkiego, pocz królowa Joram.

syn Jozafata, król Judzki.

17. Trzydzieci i dwa lata mia. gdy
królowa pocz, a om lat królowa
w Jeruzalemie.

18. Ale chodzi drogami królów Izra-

elskich, sprawujc si jako dom Acha-
bowy: bo córk Achabow mia za on.
i czyni ze przed oczyma Paskiemi.

19. Wszake nie chcia Pan wytraci
Judy, dla Dawida, sugi swego, jako mu
by * powiedzia, i mu mia da po-
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chodnio iniodzy synaiui jego po wszyst-

Jjjj, (Jul'
i S;iiii. 7, i;J. 1 Król, 1 !,;{»;. r.s. 89,37.

20. Za (iiii jego * odsti^pi Edom, a])y

nic Ity pod moc Judy; i postanowili

nad sob króla.

21. Przeto przycign Joraiu do

Seirii, i wszystkie wozy z nim; a wstaw-
szy w nocy, porazi Kdomczyki, którzy

go byli otoczyli, i hetmany wozów, tak

i lud ucieka do namiotów swoicli.

22. Wszake odstpi p]dom, al)y nie

by pod moc Judy, a do dnia tego.

Odstpio take i Lobne onego czasu.

23. A inne sprawy Joramowe, i wszyst-

ko co czyni, izali nie jest napisane w Ja-o-

uikacli o królach Judzkich?

24. 1 zasn Joram z ojcami swymi, a

pogrzebiony jest z ojcami swymi w mie-

cie Dawidowem; i królowa Ochozyjasz,

syn ^ jego, miasto niego. *2Kion.22,i.

VI. 25. Roku dwunastego Jorama,
S3' na Achaba, króla Izraelskiego, pocz
królowa Ochozyjasz, syn Jorama, króla

Judzkiego.

26. We dwudziestu i dwóch latach by
Ochozyjasz, gdy królowa pocz, a rok

jeden królowa w Jeruzalemie; a imi
matki jego byo Atalija, córka Amrego,
króla Izraelskiego.

27. Ten chodzi dro^a domu Achabo-
wego, i czyni ze przed oczyma Pa-
skiemi, jako i dom Achabowy; bo by
ziciem domu Achabowego.

28. Przeto wychadza z Joramem.
synem Achabowym, na wojn przeciw

Hazaelowi, królowi Syryjskiemu, do Ea-
mot Galaadskiego ; ale porazili Syryj-

czycy Jorama.
29. A tak wróci si * ki'ól Joram,

aby si leczy w Jezreelu na rany, które

mu byli zadali Syryjczycy w Ramacie,
gdy walczy z Hazaelem, królem Syryj-

skim. A Ochozyjasz. syn Jorama. króla

Judzkiego, przyjecha nawiedza Jora-

ma, syna Achabowego, do Jezreela; bo
tam chorowa. ^2Krói.9.i5.

ROZDZIA IX.

I. Jelm na królestwo pomazany 1—10. H. i od to-
warzyszy swoich potwierdzony 11—13. HI. zbuntowa
si przeciw Joramowi 14—23. IV. a zastrzeliwszy go,
na pole Nabatowe porzuci kaza 24—26. V. Króla te
Judzkiego zabi 27—29. YI. a Jezabel z okna wyrzuci
rozkaza, której ciao psy zjady 30—37.

A. Elizeusz prorok zawoa jednego z sy-

nów prorockich, i rzek mu: Przepasz

biodra twoje, a wemij t bak olejku

w rk tw, a id do Ramot Galaad-

skiego.

2. A gdy tam przyjdziesz, ujrzysz

tam ' Joli u, syna Jozatatowego, syna
Nanisy, a wszedszy tam, odwiedziesz go
z porodku braci jego, i wprowadzisz go

do gmacliu najskrytszego. MKrói,i9,i6.

3. A wziwszy bak oh\jku, wylejesz

na gow jego, i rzeczesz: Tak mówi
Pan: Pomazaem ci za króla nad Izra-

elem. A otworzywszy drzwi ucieczesz, i

nie zabawisz si tam.

4. Tedy odszed on modzieniec, suga
prorocki, do Ramot Galaadskiego.

5. A gdy przyszed, oto hetmani wojsk
siedzieli. I rzek: Hetmanie! mam nieco

z tob mówi. I rzek Jehu : Z któryme
ze wszystkich nas? I odpowiedzia: Z to-

b, hetmanie!

6. Tedy wstawszy wszed do gmachu,
a on wyla olejek na gow jego, i rzek'
mu: Tak mówi Pan. Bóg Izraelski: Po-
mazaem "" ci za króla nad ludem Pa-
skim, nad Izraelem. *2Kron.22,7.

7. I wytracisz dom Achaba, pana
twego ; albowiem pomszcz si krwi sug
moich proroków, i krwi wszystkich sug
Paskich, z rki Jezabeli.

8. A tak zginie * wszystek dom Acha-
bowy ; i wykorzeni z domu Achabowe-
go a do najmniejszego szczenicia, i

winia, i opuszczonego w Izraelu.
* 1 Sam.25,22. 1 Kiól. 14,10. r.21,21,

9. I uczyni domowi Achabowemu^
jako * domowi Jeroboama, syna saba-
towego, i jako domowi j Baazy, syna

AchyjaSZOWegO. *lKról.i5,29.ilKról.l6,3.

10. Jezabel te zjedz psy na polu

Jezreelskiem-. a nie bdzie, ktoby j po-

grzeba. To rzekszy otworzy drzwi, i

uciek.

11. 11. A gdy Jehu wyszed do sug
pana swego, rzek mu jeden: A dobrze

wszystko? Pocó przychodzi ten sza-

lony do ciebie? on im odpowiedzia:

Wy znacie tego ma, i mow jego.

12. Tedy rzekli: Nie prawda to: pro-

sz powiedz nam. A on rzek: Tak atak

rzek do mnie, mówic : Tak mówi Pan :

Pomazaem ci za króla nad Izraelem

13. Pospieszyli si tedy. a wziwsz\

kady szat sw, kadli je pode m
najwyszym stopniu, i zatrbiwszy w tr
b, mówili: Króluje Jehu!

III. 14. Tedy si sprzysig Jehu. syi

Jozafata, syny Namsy, przeciw Joramo
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wi. (A na ten czas Joram strzeg Ramot
Galaadskiego, on i wszystek Izrael, przed

Hazaelem, królem Syryjskim.

15. Ale si by wróci król Joram,

aby si leczy w Jezreel na rany, które

mu byli zadali Syryjczycy, gdy wal-czy

z Hazaelem, królem Syryjskim.) I rzek
Jehu: Jeli si wam zda, niech nie wy-
chodzi nikt z miasta, eby szed co

oznajmi w Jezreelu.

16. I wsiad na wóz Jehu, i jecha do

Jezreela, bo tam Joram lea; Ochozyjasz

take, król Judzki, przyjecha by, aby

nawiedzi Jorama.

17. Wtem stró, który sta na wiey
w Jezreelu, ujrzawszy poczet Jehu przy-

jedajcy, rzek: Poczet jaki widz. I

rzek Joram: Wemij jezdnego, a wylij

przeciwko nim, aby si spyta, jeli pokój.

18. A tak biea jezdny przeciwko

memu, i rzek: Tak mówi król: A po-

kój ? I odpowiedzia Jehu : Co tobie do

pokoju? Obró si, jed za mn. Prze-

to oznajmi stró mówic: Dojechaci
pose do nich, ale si nie wraca.

19. Zatem posa drugiego jezdnego,

który przyjechawszy do nich, rzek: Tak
mówi król: A pokój? Odpowiedzia Je-

hu: Co tobie do pokoju? Obró si, a

jed za mn.
20. Znowu oznajmi to stró, mówic :

I
Przyjechaci do nich, ale si nie wraca.

I

A przyjazd jego, jakoby przyjazd Jehu,

syna Namsy; bo szalenie jedzie.

j
21. Tedy rzek Joram: Zaprzgaj.

I

I

zaprzono w wóz jego. I wyjecha Jo-

•ram, król Izraelski, i Ochozyjasz, król

'Judzki, kady na wozie swym. A wy-
i»^chawszy przeciw Jehu, trafili go na
!>olu Nabota Jezreelskiego.

22. A gdy ujrza Joram Jehu, rzek:
wBste pokój Jehu? I odpowiedzia: Co
Iza pokój? poniewa jeszcze cudzoóstwa
Tezabeli, matki twojej, i czary jej wiel-
ko s.
23. Przeto obróciwszy si Joram

icieka, mówic do Ochozyjasza: Zdra-
la, Ochozyjaszu!

ly. 24. Tedy Jehu wziwszy w rce
woje uk, postrzeli Jorama midzy ra-
niona jego, a przesza strzaa przez ser-

jego, tak, e pad na wozie swoim.
25. Potem rzek Jehu do Badakiera,
"tmana swego: Wemij go, a porzu
I polu Nabota Jezreelskiego ; albowiem

pamitasz, gdymy ja i ty jechali spou
za Achabem, ojcem jego, e * Pan wy-
da by przeciwko niemu t pogrók.

^lKról.21,19

26. Zaiste krwi Nabota, i krwi synów
jego, którm widzia wczoraj, rzek Pan,

pomszcz si nad tob na tem polu. Pan
to rzek: przeto teraz wemij go, a

porzu go na polu wedug sowa Pa-
skiego.

V. 27. Co Ochozyjasz, król Judzki,

ujrzawszy, ucieka drog, do domu ogro-

dowego. Ale go goni Jehu, i rzek: I

tego zabijcie na wozie jego. I zranili go
na wstpi Guru, który jest podle Je-

blaam. A uciek do Magieddy, i tam
umar.

28. I kazali go zawie sudzy jego

do Jeruzalemu, a pogrzebli go w grobie

jego z ojcami jego w miecie Dawido-
wem.

29. A roku jedenastego Jorama, syna

Achabowego, królowa Ochozyjasz nad

Juda.

VL 30, Zatem przyszed Jehu do Je-

zreel. Co gdy Jezabela usyszaa, ufarbo-

waa twarz swoje, i ochdoya gow
sw a patrzaa z okna.

31. A gdy Jehu wjeda w bram,
rzeka: Jeste pokój, * o Zymry, mor-
derzu pana swego? "^^iKrói.iejo.is.

32. A on podniósszy twarz swoje ku
oknu, rzek: Któ ze mn trzyma, kto?

Tedy wejrzeli na dwaj albo trzej ko-

mornicy jej.

33. Którym rzek: Zrzucie j. I zrzu-

cili j, i popryskaa si ciana i konie

krwi jej, i podepta j.
34. A gdy tam wszed, jad i pii, i

rzek: Obaczcie prosz on przeklt,
a pogrzebcie ja; bo * córka królewsk
jest. \ ]

*lKról.l6,31.

35. Tedy szedszy, aby j pogrzebli,

nie znaleli z niej jedno czaszk z go-
wy, i nogi, i doni rk.

36. A wróciwszy si, oznajmili mu
to. Który rzek: Wypenio si sowo
Paskie, które * powiedzia przez sug
swego Elijasza Tesbit, mówic: Na polu

Jezreel zjedz psy ciao Jezabeli.
*lKról.21,23.

37. Niech bdzie trup Jezabeli, jako

gnój na roli, na polu Jezreel, tak eby
nie mówiono: Ta jest Jezabela.

24
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KOZDZIA X.
I. .Tcliu sicdnulziosit synów Aclial)Owych iso wszystkim

domom jt'Ki*. tako i powiiuio Ochozyjaszowo, i Haala
7, proroki i z kocioom joj,'o wy^jadzi 1

—

2S. II. O sukcc-
syi synów swoich wzi od Pana obietnice;; alo prze-

cie trwa w przechach Jcroboaina 2!>—31. III. lluzacl,

król Syryjski, porazi Izraolczyki 32

—

3(!.

A. inia Acha) siodmdziesit synów w
Sainaryi. T napisa Jeliu list, a posa go

do Saniaryi do ksit Jozreelskich, i do

starszych, i do tych, którzy wychowywali
syny Achabowe, w te sowa:

2. Skoro was dojdzie ten list, gdy
u was s synowie pana waszego, i u

was wozy, i konie, i miasto obronne, i

rynsztunek :

3. Obierzcie najgodniejszego i naj-

sposobniejszego z synów pana wasze-

go, a posadcie na stolicy ojca jego, i

walczcie o dom pana waszego.

4. Ale si oni bardzo bojc rzekli:

Oto dwaj królowie nie ostali si przed

nim, a jako my si ostoimy?

5. A tak posa ten, który by spraw-

c domu, i ten, który by sprawc mia-

sta, i starsi, i ci, którzy wychowywali
syny królewskie, do Jeliu, mówic : Su-
dzymy twoi, a co nam rozkaesz, uczy-

nimy. Nie postanowiemy króla adnego
;

co dobrego jest w oczach twoich, czy.

6. I napisa do nich list drugi, mó-
wic: Jelicie moi, a gosu mego su-
chacie, wemijcie gowy synów pana

waszego, a przyjdcie do mnie jutro o

tym czasie do Jezreel. A synów królew-

skich byo * siedmdziesit mów u

najprzedniejszych w miecie, którzy je

wychowywali. ^^•^•

7. A gdy ich list doszed, wziwszy
syny królewskie, pobili onych siedm-

dziesit mów, a skadszy gowy ich do

koszów, posali je do niego do Jezreela.

8. I przyszed pose, który mu oznaj-

mi, mówic: Przyniesiono gowy sy-

nów królewskich. A on rzek: Skadcie
je na dwie kupie u wejcia bramy a do

poranku.

9. A gdy rano wyszed, stan, i rzek
do wszystkiego ludu: Sprawiedliwicie

wy. Otom si ja sprzysig przeciwko pa-

nu memu, i zabiem go; ale te wszyst-

kie któ pobi?
10. Wiedzcie teraz, e nie upado

próno adne z sów * Paskich na zie-

mi, które mówi Pan przeciwko domo-
wi Achabowemu, gdy uczyni Pan, co

)y powiedzia przez sug swego Elija-
i:^2,Q„ * 1 Król. 21, 19. r.21,2y.

11. A tak pobi Jehu wszystkie, któ-

rzy pozostali z domu Achabowego w Je-

zreela, i wszystkie najprzedniigsze je-

go, i przyjaciele j(igo, i kapany jego, tak

i nie zostawi po nim adnego ywego.

12. Potom wstawszy odszed, i poje-

cha do Samaryi. A gdy by u domu,
gdzie pasterze strzygali owce na drodze,

13. Tedy * eJehu znalaz Ijraci

Ochozyjasza króla Judzkiego, i rzek:
Któcie wy? I odpowiedzieli: Bracia-

my Ochozyjaszowi, a idziemy, abymy
pozdrowili syny królewskie, i syny królo-
i^^\ *2Kron.22,8,

14. Tedy rzek: Pojmajcie je ywo. I

pojmano je ywo, i pobili je u studni one-

go domu, gdzie strzygano owce, czter-

dziestu i dwóch mów, i nie zostawi a-
dnego z nich.

15. Potem odjechawszy stamtd, tra-

fi Jonadaba, syna Rechabowego, idcego
przeciwko sobie, a pozdrowi go i rzek
do niego : Jeste serce twoje szczere, jako

jest serce moje z sercem twojem? I od-

powiedzia mu Jonadab: Jest. A jest?

rzek Jehu, daje mi rk twoje. Tedy
mu da rk sw; i kaza mu wsi do

siebie na wóz,

16. I rzek: Jed ze mn, a przypatrz

si gorliwoci mojej za Pana. A tak

wióz go na -wozie swoim.

17. A gdy przyjecha do Samaryi, bi

wszystkie, którzy byli pozostali z domu
Achabowego w Samaryi, i wytraci je

wedug sowa Paskiego, które mówi
do * Elijasza. -iKrói.2i,2L

18. Zatem zebra Jehu wszystek lud, i

rzek do niego: Achab suy Baalowi

mao, Jehu mu bdzie suy wicej.

19. Przeto teraz wszystkich proro-

ków Baalowych, wszystkich sug jego, i

wszystkich kapanów jego,- zwoajcie dc

mnie a do jednego; albowiem ofiar

wielk bd sprawowa Baalowi. Ktoby

si kolwiek nie stawi, nie zostanie yw
A to Jehu chytrze czyni, chcc wytraci

chwalc Baalowe.

20. Nadto rzek Jehu: Zapowiedzcie

wito Baalowi. I obwoano je.

21. tJ rozesa Jehu do wszystkieg-

Izraela. I zeszli si wszyscy chwalcy Baa

owi, tak e nie zosta aden, któiyby ni

przyszed. I weszli do kocioa Baalo

i



wego, a napeniony by dom Baalowy od

koca a do koca.
22. Tedy rzek temu. który by nad

szatami : Wynie szaty wszystkim chwal-

com Baalowym. I wyniós im szaty.

23. Zatem wszed Jehii i Jonadab. syn

Kechabowy. do domu Baalowego. i rzek
chwalcom Baalowym: Dowiedzcie si, a

obaczcie. by sn nie by kto z wami
z chwalców Paskich, oprócz samych
chwalców Baalowych.

24. A tak weszli, aby sprawowali

ofiary, i caopalenia. Ale Jehu sporzdzi
by sobie na dworze omdziesit mów,
którym by rzek: Jeliljy kto uszed
z ludu tego. który ja podawani w rce wa-

sze, dusza wasza bdzie za dusz onego.

25. A gdy si dokoczyy ofiary cao-
palenia, rzek Jehu onierzom i rotmi-

strzom swym: AVnijdzcie. a pomordujcie

je. aby aden nie uszed. A tak pomordo-
wali je ostrzem miecza, i rozrzucili je

onierze i rotmistrze; potem odeszli do

kadego miasta, gdzie by dom Baalo"^vy.

26. A wyrzuciwszy bawany z domu
Baalowego. popalili je.

27. Obalili te ' sup Baalowy. obalili i

I

dom jego. a uczynili z niego wychody, a
I
ilO te<^0 czasu.

' *5Moj.7,5.r.l2.3.iKr.l.l8a9.40.

' 2S. A tak wygadzi Jehu Baala z Iz-

' raela.

II. 29. Wszake od grzechów Jero-

2 Królewska 10. 11. 371

34. Ale ostatek spraw Jehu. i wszystko,

co czyni, i wszystka moc jego. aza tego

nie napisano w kronikach królów Izrael-

skich?

35. 1 zasn Jehu z ojcami swymi, i po-

chowali go w Samaryi; a królowa Joa-

chaz, syn jego. miasto niego.

36. A czas, którego królowa Jehu

nad Izraelem w Samaryi. byo dwadzie-

cia i om lat.

ROZDZIA XL
I. Atalija wymordowaa wszystkie srny królewskie,

oprócz Joaza. którego w kociele zachowano a potem
królem uczyniono 1—12. II. Atalij zasi Jojada. naj-

wyszy kapan, zabi kaza 13—16. Ul. A midzy Bo-
giem, królem i ludem przymierze uczyni 17—21.

ledy Atalija. matka * Ochozyjaszowa,

widzc i umar syn jej. powstaa, i wy-

tracia wszystko 7 nasienie ki-ólewskie.
* 2 Kiól.8.26.

1

2 Król.22,10.

2. Ale wziwszy Josaba. córka króla

Jorama, siostra Ochozyjaszowa. Joaza.

syna Ochozyjaszowego. ukrada go z po-

rodku synów królewskich, które zabi-

jano: tego i z mamk jego w pokoju o-
nicy skrya przed Atalij. i nie zabito go.

3. I by przy niej w domu Pa.skim
skryty przez sze lat. których AtaHja

ki'óiowaa nad ziemi.

4. Potem roku " siódmego pos-awszy

Jojada. przyzwa rotmistrzów, hetmanów
i onierzy, i wprowadzi je do siebie do

domu Paskiego, a uczyniwszy z nimi

boama, syna Xabatowego. który do grze- przymierze, przywiód, je do przysigi

chu przywiód Izraela, nie odstpi Jehu. w domu Paskim, i ukaza im syna ki'ó-

ani opuci " cielców zotych, które byy
w Betel, i które byy w Dan.

'=lKiól.l2,28.2Król.l7,16.

30. Tedy rzek Pan do Jehu : Ponie-
wae si pilnie stara, aby uczyni co

'lobrego jest w oczach moich, wedug
wszystkiego, co byo w sercu mojem".
uczynie domowi Achabowemu : synowie
Twoi a do czwartego pokolenia siedzie

j w bramie, która jest za onierzami;
i-d * na stolicy Izraelskiej. *2Krói.i5.i2.

^^-^cj^ trzymali stra przy. tym
31. Ale Jehu nie strzeg tego, aby cho-

zi w zakonie Pana. Boga Izraelskiego.

wszystkiego serca swego, ani odstpi
1 grzechów Jeroboamowych. który do
rzchu przywiód Izraela.'

III. 32. W one dni pocz Pan umniej-
/M Izraela: bo je porazi Hazael po
wszystkich granicach Izraelskich:

33. Od Jordanu a na wschód soca,
czystk ziemi Galaadska. Gadowa.

''2Kron.2o,l.
lewskiego.

5. I rozkaza im. mówic: To jest co

uczynicie: trzecia cz z was. którzy

przychodzicie w sabat, a trzymywacie

stra, niech bdzie przy domu królew-

skim:

6. A trzecia cz z was zostanie

w bramie Sur: trzecia cz zasi bdzie
a b-
domu

dla jakiego gwatu.
7. A dwie czci z was wszystkich

wychodzcych w sabat niech trzymaj
stra domu Paskiego okoo ki'ola.

8. A tak obstpicie króla okoo, kady
majc bro sw w rkach swych: a kto-

bykolwiek przyszed do waszego szyku,

niech bdzie zabity, a wy bdziecie piTv

królu, gdy wychodzi i wchodzi bdzie.

9. I uczynili rotmistrze oni wedug
aibenow. i Manasesow od Aroer. które 'wszystkiego, co im by rozkaza Jojada
'st u potoku Arnon, i Galaad, i Basan.

\
kapan: a wziwszy kadyme swe, któ-

*24*
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rzy przyoliodzili w sabat, i którzy odclio-

(Izili w sahat, przyszli do Jojady kapana.
10. Tedy da kapan rotmistrzom wó-

cznie i
* tarcze, które byy króla Dawida,

które byy w domu Paskim. 5i-^'"n.M,7.ii.

11. I stali onierze, kady majc
bro swoje w rc^^kaci swycli, od prawej
strony domu a do lewój strony domu
przeciwko otarzowi, i przeciwko domowi
okoo króla zewszd.

12. Tedy wywiód syna królewskiego,

i woy na koron, *
i wiadectwo. I

uczynili go królem, i pomazali go, a kla-

skajc rkoma mówili: Nieci yje król!
* 5 Moj. 17, 18.

II. 13. A¥tóm usyszawszy Atalija

krzyk zbiegajcego si ludu, wesza do
ludu do domu Paskiego.

14. A gdy ujrzaa, e oto król sta na
majestacie wedug zwyczaju, a ksita
i trby okoo króla, a wszystek lud ziemi

weselcy si, i trbicy w trby, rozdara
Atalija odzienie swoje, i woaa: Sprzy-

sienie, sprzysienie !

15. Przeto rozkaza Jojada kapan
rotmistrzom, którzy byli nad wojskiem,
i rzek do nich: Wywiedcie j z zagro-

dzenia kocioa, a ktobykolwiek chcia
i za ni, niech zabity bdzie mieczem

;

bo rzek by kapan: Niech nie bdzie
zabita w domu Paskim.

16. I nczynili jej plac; a gdy przy-

sza na drog, któr wodzono konie do
domu królewskiego, tame jest zabita.

III. 17. Tedy uczyni Jojada przymie-
rze midzy Panem, i midzy królem, i

midzy ludem, aby byK ludem Paskim
;

take midzy królem i midzy ludem.
18. I wszed wszystek lud onej ziemi

do domu Baalowego, i zburzyli * go;

otarze jego i obrazy jego poamali do

szcztu; nadto Matana, kapana Baalo-
wego, zabili przed otarzami. I postano-

wi znowu kapan przeoone nad domem
Paskim. *5Moj.7,5.r.l2,3.

19. Potem wziwszy rotmistrze, i het-

many, i onierze, i wszystek lud onej

ziemi, prowadzili króla z domu Pa-
skiego, i przyszli drog a ku bramie
onierzy, do domu królewskiego. I

usiad na stolicy królewskiej.

20. 1 weseli si wszystek lud onej zie-

mi, a miasto si uspokoio, gdy Atalija za-

bito mieczem podle domu królewskiego.

21. A byo siedm lat Joazowi, gdy po-

cz królowa.

KODZIA XII.

I. Joaz knilcm zostawszy 1—3. II. koHcioa poprawia4— ir.. III. Hazael dobywszy Oiot, ci^,'n^l przeciw Joru-
zulomowi 17. IV. Joaz ko podarkami ubaga 18. 19. V. Po-
tem od wasnych sug zabity Ity w domu Mello 20. 21.

lioku ' siódmego J(ihu pocz królowa
Joaz, a czterdzieci lat królowa w Jeru-
zaleinie; imi matki jego byo Sebija

z Beersaby.
" •i5Kron.2i,i.

2. 1 czyni Joaz, co dobrego byo w o-

czach Paskich, po wszystkie dni swoje,

których go uczy Jojada kapan.
3. Wszake wyyny nie byy zniesio-

ne; jeszcze lud ofiarowa i kadzi na
onych wyynach.

II. 4. I rzek Joaz do kapanów:
Wszystkie pienidze powicone, które

przychodz do domu Paskiego, pieni-
dze tych, którzy id w liczb, pienidze
kadego z osobna wedug szacunku jego,

i wszystkie pienidze, które ktokolwiek

dobrowolnie znosi do domu Paskiego,
5. Te wezm do siebie kapani, kady

od znajomego swego; a oni naprawi
skaz domu Paskiego wszdy, gdzieby

si znalaza skaza.

6. 1 stao si roku dwudziestego i trze-

ciego króla Joaza, gdy jeszcze nie popra-

wili byli kapani skazy domu,
7. e wezwa król Joaz Jojady kapa-

na, i innych kapanów, i mówi do nich:

Przecz nie oprawujecie skazy domu?
Przeto teraz nie bierzcie pienidzy od

znajomych waszych, ale one na popraw
skazy domu oddawajcie.

8. I zezwolili na to kapani; eby nie

brali pienidzy od ludu, i eby nie po-

prawiali skazy domu.
9. Przeto wziwszy Jojada kapan

skrzyni jedne, uczyni dziur w wieku

jej, a postawi j przy otarzu po pra-

wej stronie, kdy wchodzono do domu
Paskiego: I kadli w ni kapani, którzy

strzegli progu, wszystkie pienidze, które

wnoszono do domu Paskiego.
10. A gdy widzieli, e I)yo wiele pie-

nidzy w skrzyni, tedy przychodzi pisarz

królewski, i kapan najwyszy, którzy

zliczywszy chowali one pienidze, które

si znajdoway w domu Paskim.
11. I dawali pienidze gotowe w rce

rzemielników, przeoonych nad robota

domu 'Paskiego ; a ci je wydawali na

ciele, i na robotniki, którzy poprawia:

domu Paskiego;
12. I na murarze, i na te, co ciosa
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kamienie, i na kupowanie dizewa. i cio-

sanego kamienia, ku poprawie skazy do-

mu Paskiego, i na wszystek nakad ku

poprawie domu onego.

13. AVszakze nie sprawowano do do-

mu Paskiego kubków srebrnych, na-

czynia do muzyki, miednic, i trb. a-
dnego naczynia zotego, i naczynia sre-

brnego, z pienidzy, które przynoszono

do domu Paskiego ;

14. Ale rzemielnikom przeoonym
nad robot dawali je. i poprawiali za nie

domu Paskiego.
15. A nie suchano liczby tych ludzi,

którym dawano pienidze w rce ich,

aby wydawali rzemielnikom, poniewa
to oni wiernie odprawowali.

16. Ale pienidze za * wystpek, i

pienidze za grzechy, nie byy wnoszone
do domu Paskiego; kapanom si do-

staway. "SMoj.S.ló.

III. 17. Tedy wycign Hazael, król

Syryjski, a walczy przeciwko Giet. iwzi
je. Potem obróci Hazael twarz swoje.

aby cign przeciwko Jeruzalemowi.

lY. 18. Przeto wzi Joaz. ki'ól Judz-

ki, wszystkie rzeczy powicone, które

byli powicili Jozafat i Joram i Ocho-
zyjasz, ojcowie jego. królowie Judzcy.

i to, co by sam powici, i wszystko

zoto, które si znalazo w skarbach

domu Paskiego, i domu królewskiego.

a posa to do Hazaela. króla Syryj-

skiego, i odcign od Jeruzalemu.

19. Ale insze sprawy Joazowe. i wszyst-

ko co czyni, aza to nie jest napisane
w kronikach o królach Judzkich?

V. 20. Potem powstawszy sudzy jego
sprzysigli si midzy sob i zabili Joaza
w Betmello. którdy chodz do Selli:

21. To jest, zabili go Josachar, syn
Semaatowy, i Jozabad, syn Sommerowy;
ci sudzy jego zabili go.

*

i umar. A po-
chowali go z ojcami jego w miecie
Dawidowem, i królowa Amazyjasz. syn
jego. miasto niego.

ROZDZIA Xm.
I. Za Joachaza Syryjczycy bardzo trapi Izraelczyki
^.^- Joaza, syna jego. panowanie, po ktorvm królo-wa Jeroboam 10—13. m. Elizeusz chory Joaowi zwt-

ucstwo przepowiada 14—19. IV. Elizeusz umar, a a
autknieniem si koci jego umary powsta 20. 21.
^ • Bog Izraelczyki od Hazaela wybawi 22—25.

rtoku dwudziestego i trzeciego Joaza.
yna Ochozyjasza. króla Judzkiego, królo-
•a Joachaz. syn Jehu. nad Izraelem
w Samaryi siedmnacie lat.

2. A czyni ze przed oczyma Pa-
skiemi; bo naladowa grzechów Jero-

boama, syna Nabatowego. który przy-

wiód do grzechu Izraela, i nie odchyli

si od nich.

3. I zapali si gniew Paski przeciw

Izraelowi, i poda je w rk Hazaela,

króla Syryjslaego, i w rk Benadada,

syna Hazaelowego. po wszystkie dni.

4. Ale gdy si modli Joachaz przed

obliczem Paskiem. " wysucha go Pan;

bo widzia 7 cinienie Izraela, e go by
ucisn król Syryjski. -Ps.5o.i.5.t2Moj.3y.9.

5. Przeto da Pan Izraelowi wyba-
wiciela, a wyszli z rki Syryjczyków,

i mieszkali synowie Izraelscy w przy-

bytkach swych, jako i przedtem.

6. Wszake nie odstpili od grzechów

domu Jeroboamowego, który przywiód
do grzechu Izraela, ale w nich chodzili;

do tego jeszcze i gaj zosta w Samaryi.

7. Aczkolwiek nie zostawi Joacha-

zowi z ludu, jedno pidziesit jezdnych,

i dziesi wozów, i dziesi tysicy pie-

szych, gdy je by wytraci król Syryjski,

i w proch je pomóci.
8. Ale inne sprawy Joachazowe, i

wszystko, co czyni, i moc jego. aza to

nie jest napisane w ki'onikach o ki"ólach

Izraelskich ?

9. 1 zasn Joachaz z ojcami, swymi, i

pochowano go w Samaryi. a ki'ólowa

Joaz. syn jego. miasto niego.

II. 1*0. Roku trzydziestego i siódmego

Joaza, ki-óla Judzkiego. ki'ólowa Joaz.

syn Joachazowy. nad Izraelem w Samaryi

szesnacie lat:

11. I czyni ^e przed oczyma Pa-
skiemi. nie uchylajc si od adnych
grzechów Jeroboama. syna Xabatowesro,

któiT przywiód do grzechu Izraela: ale

w nich chodzi.

12. A inne sprawy Joazowe. i wszyst-

ko co czyni, i moc jego. jako walczy
przeciw Amazyjaszowi. królowi Judzkie-

mu, aza to nie jest napisane w kroni-

kach o królach Izraelskich ?

13. 1 zasn Joaz z ojcami swymi, a Je-

roboam usiad na stolicy jego. I pogrze-

bion jest Joaz w Samaiyi z ki-ólmi Izi'a-

elskimi.

III. 14. A Elizeusz wpad w cik
chorob, w której te umar. I przyszed
do niego Joaz. ki-ól Izraelski, i paka
nad nim. mówic: Ojcze mój. ojcze

mój! wozie Izraelski, i jazdo jego.
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15. Tedy mu rzokt Elizeusz: Weinij
uk i strziiy; a wziwszy przyniós do

niego uk i strzay.

IG. I rzek do króla Tzratdskiego:

Weiuij w r(>k(> twoji; uk; i wzi go
w n^k(j swoJQ; woy te Elizeusz rce
swe na rtjce królewskie.

17. 1 rzek: Otwórz to okno na wschód
soca. A gdy otworzy, rzek Elizeusz :

Strzele! i strzeli. I rzek: Strzaa zba-

wienia Paskiego, a strzaa wybawienia
przeciw Syryjczykom; albowiem pora-

zisz Syryjczyk! w Afeku a do szczt^.tu.

18. Rzek powtóre: Wemij strzay!

i wzi. Tedy rzek do króla Izraelskiego:

Uderz w ziemie! i uderzy trzy króc a

potm przesta.

19. Przeto rozgniewa si. na m
Boy, i rzek: Miae uderzy pi albo

sze kro, boby by porazi Syryjczyki

a do szcztu : a teraz tylko po trzy kro
porazisz Syryjczyki.

IV. 20. Potem umar Elizeusz, i po-

grzebiono go. A kupy swawolne Moab-
skie wtargny do ziemi roku drugiego.

21. I stao si, gdy chowano jednego
czowieka, tedy ujrzawszy swawoln
kup, wrzucili onego czowieka w grób
Elizeuszowy, który gdy by wrzucony,
a dotkn si koci Elizeuszowych, oy
i wsta na nogi swoje*.

V. 22. A Hazael, król Syryjski, tra-

pi lud Izraelski po wszystkie dni Joa-
chazowe.

23. Ale ulitowawszy si ich Pan, zmi-
owa si nad nimi, i nawróci si ku
nim dla przymierza swego z Abrahamem,
z Izaakiem, i z Jakóbem; i nie chcia ich

wytraci, ani ich odrzuci od oblicza

swego, a do tego czasu.

24. I umar Hazael, król Syryjski, a

królowaBenadad, syn jego, miasto niego.

25. Przeto znowu Joaz, syn Joacha-
zowy, odebra miasta z rki Benadada,
syna Hazaelowego, które by wzi z rk
Joachaza, ojca jego, przez wojn: bo po
trzy kro porazi go Joaz, i przywróci
miasta Izraelowi.

EODZIA XIV.
I. Amazyjasz poti morderców ojca swego 1—6. II.

Edomczyki porazi 7. III. Joazowi odpowied posa
8—10. IV. który przycignwszy z hidem, pojma go
11—13. v. koció zupi, i" umar 14—18. VI. Ama-
zyjasz zabity 19. 20. VII. Azaryjasz królem zosta po nim
21. 22. VIII. Jeroboam króluje nad Izraelem, a po nim
syn jego Zacharyjasz 23—29.

oku * wtórego Joaza, syna Joachaza,

króla Izraelskiego, pocz królowa A-
mazyjasz, syn Joaza, króla Judzkiego.

*2Kron.2.5,l.

2. Dwadziecia i pi lat mia, gdy
królowa pocz, a dwadziecia i dzie-

wi lat królowii w Jeruzalemie. Imi
matki jego byo Joadana z Jeruzalemu!

3. Ten czyni, co dobrego jest przed
oczyma Paskiemi, aczkolwiek nie tak
jako Dawid, ojciec jego; wedug wszyst-
kiego, co czyni Joaz, ojciec jego, po-
stpowa.

4. Wszake wyyny nie byy zniesio-

ne; jeszcze lud ofiarowa i kadzi po wy-
ynach.

5. A gdy zmocnione ])yo królestwo
w rku jego, pobi sugi swe, którzy byli

zabili * króla, ojca jego. *2Krói.i2,2o.2i.

6. Lecz synów onych morderców nie
pobi, jako * napisano w ksigach za-

konu Mojeszowego, gdzie rozkaza Pan,
mówic: Nie pomr ojcowie za synów,
ani synowie pomr za ojców, ale kady za

grzech swój umrze. ^5Moj.24,i6.ezccl.i8,2o.

11. 7. Ten te porazi Edomczyków
dziesi tysicy w dolinie solnej, i wzi
moc Sel, a nazwa imi jej Jokteel, a
do tego czasu.

III. .8. Tedy posa Amazyjasz posy
do Joaza, syna Joachaza, syna Jehu,

króla Izraelskiego, mówic: Pójd, wej-

rzymy sobie w oczy.

9. Posa zasi Joaz, król Izraelski,

do Amazyjasza, króla Judzkiego, mówic:
Oset, który jest na Libanie, posa do

cedru Libaskiego, mówic: Daj córk
twoje synowi memu za on. Wtem
przyszed zwierz polny, który jest na Li-

banie, i podepta on oset.

10. e ty bardzo porazi Edomczy-
ki, dlatego si podnioso serce twoje.

Chlube si, a sied w domu twoim ; i

przecze si masz wdawa w to ze, aby
upad ty, i Juda z tob?

IV. 11. Ale nie usucha Amazyjasz.

Przeto wycign Joaz, król Izraelski,

a wejrzeli sobie w oczy, on i Amazy-
jasz, król Judzki, wBetsemes, które jest

w Judztwie.

12. I poraony jest Juda od ludu

Izraelskiego, a uciek kady do przybyt-

ku swego.

13. Lecz Amazyjasza, króla Judzkie-

go, syna Joaza, syna Ochozyjaszowego,

pojma Joaz, król Izraelski, w Betsemes,

a przycignwszy do Jeruzalemu, zburzy
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mur Jeruzalemski od bramy Efraim a
i

-wycradzi imi Izraela, eby nie zostaio

'lo Itramy naronej, na cztery sta okci.

V. 14. I zabra wszystko ^oto i sre-

bro i wszystkie naczynia, które si zna-

lazy w domu Paskim, i w skarbaci

domu królewskiego, i ludzie zastawne,

i wróci si do Samarj'i.

15. A inne spraw-' Joazowe. które

zyni. i moc jego, i jako walczy z A-
maz}jaszem. królem Judzkim, aza te-

go nie zapisano w ki'onikach o ki*ólach

Izraelskich ?

16. I zasn Joaz z ojcami swymi, a

pogrzebiony jest w Samaryi z królmi

Izraelskimi, a królowa Jeroboam, syn

jego. miasto niego.

IT.IyAmazyjasz. syn Joazowy. ki"ól

Judzki, po mierci Joaza. syna Joachaza.

króla Izraelskiego, pitnacie lat.

18. A inne sprawy Amazyjaszowe. aza

pod niebem: przeto je wybawi pi*zez

reke Jeroboama. syna Joazowego.

28. A Lane sprawy Jeroboamowe,
i wszystko co czyni, i moc jego, któr
walczy, i któr pi'zywrocil Damaszek
i Emat Judzkie Izraelowi, aza tego nie

zapisano w kronikach o królach Izrael-

skich?

29. I zasn Jeroboam z ojcami swy-
mi, z ki'olmi izraelskimi, a królowa Za-
charyjasz, syn jego, miasto niego.

ROZDZIA XV.
I. Azaryjasz, iról' Judzki, (którego i Uzyjaszym zmr

no) gdy chcia ofiarowa, trdem byl zaraony 1—6.

n. Po nim króluje Joatam, a potem Achaz 7; 32—38.

m. Izraelskimi za królmi byli: Zacharyjasz, Selliim,

Manachem, Facejasz i Ozeasz 8—31.

R ijku dwudziestego i siódmego Jero-

boama. ki-óla Izraelskiecfo, " ki-ólowa

nie sa opisane w kromkach o królach i

Azaryjasz. syn Amazyjasza. króla Judz-

Judzkich?
"^-^ ^2Król.l4..1.

YI. 19. Potem sprzysigli si prze-

ciwko niemu niektórzy w Jeruzalemie :

ale uciek do Lachys. Przeto posaw-
szy za nim do Lachys. zabili go tam.

20. Skd przynieli go na koniach.

i pogi'zebiony jest w Jeruzalemie z ojca-
^

mi swymi, w miecie Dawidowem.
Vn.. 21. A tak wziwszy wszystek lud

Judzki Azaryjasza. " któremu byo sze-

snacie lat. postanowili go ki-ólem na
miejscu ojca jego Amaz^-jasza. "^K-on.ge.i.

22. Ten pobudowa Elat. i przywi-ó-

kiego.

2. Szesnacie mu lat " byo. gdy po-

cz ki-ólowa. a pidziesit i dwa lata

ki'ólowa w Jeruzalemie. Imi matki jego

byo Jechelija z Jeruzalemu. '^Kron.só.s.

3. Ten czyni, co dobrego jest w o-

czach Paskich, wedug wszystkiego,

jako czyni Amazyjasz. ojciec jego.

4. Wszake wyyny nie byy znie-

sione: jeszcze lud ofiarowa i kadzi po

wyynach.
5. I zarazi Pan " ki*óla. a by ti-do-

watym a do mierci swej. t i mieszka

ci je do Judy, gdy zasn ki-ól z ojcami ^ ^"^^^ osobnym: przeto Joatam. syn
'"" '" rzdzi domem, sdzc lud

"kron.S^.lii.TSMoj.ia.tó. 2Kr.:'1.7.3.4.

swymi.

Vin. 23. Poku pitnastego Amazyja-
sza, syna Joaza. króla Judzkiego, kixdo-

wal Jeroboam, syn Joaza. ki'ola Izrael-

skiego, w Samaryi czterdzieci lat i rok.

24. A czyni ze przed oczyma Pa-
skiemi, nie uchylajc si od wszystkich
gi*zechów Jeroboama. syna Xabatowego.
który przywiód do grzechu Izraela.

25. Ten zasi przywróci granice Izra-

elskie od wejcia do Emat a do morza
pustego, wedug s-owa Pana. Boga Izra-

elskiego, które by wyrzek przez sug
-wego Jonasza, syna Amaty. proroka:
któiT by z Gatefer.

26. Albowiem widzia Pan ' utrapie-
nie Izraelskie, im dalej tem wiksze,
tak. e i wizie, i opuszczony zniszczeni
byli. a nie by. ktoby ratowa Izraela.

''2Król.l3.4.2Moj.3,7.9.

27. A nie rzek by Pan, aby mia

ki-ólewski.

ziemi.

6. A inne sprawy Azaryjaszowe, i

wszystko co czyni, aza tego nie zapi-

sano w kronikach o królach Judzkich?

II. 7. 1 zasn Azanjasz z ojcami swy-

mi, a pochowano go z ojcami jego w mie-

cie Dawidowem: a ki"ólowa Joatam,

syn jego. miasto niego.

ni. 8. Roku trzydziestesro i ósmesjo

AzaiTJasza. ki-óla Judzkiego. ki'ólowa-

Zachaiyjasz. syn Jeroboamowy. nad Izra-

elem w Samaryi sze miesicy.

9. I czyni ze przed oczyma Pa-
skiemi. jako czynili ojcowie jego. nie

odstpujc od gi'zechow Jeroboama. syna

Xabatowego. który przywiód do gi'ze-

chu Izraela.

10. I spi-zysig si przeciw niemu
Sellum. syn Jabesowy. i rani go praed lu-

dem, i zabi go, a królowa miasto niego.
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11. A inno sprawy Ziu-liaryjaszowi\

oto s napisani' w kronikacli o królach

Izraelskich.

1:2. To jest ono siowo Paskie, któro

powiedzia do John, mówic: Synowie
twoi do czwartego pokolenia l)d sie-

dzieli na stolicy Izraelskiej. I tak si stao.

13. Tedy Selhun, syn Jahesowy, królo-

wa roku trzydziestego i dziewitego
roku Uzyjasza, króla Judzkiego, a kró-

lowa przez jeden miesic w Samaryi.
14. Bo przycignwszy Manachem,

syn Gady, z Tersy, a przyszedszy do

Samaryi, porazi Selluma, syna Jabeso-

wego w Samaryi, a zabiwszy go, królowa
miasto niego.

15. A inne sprawy Sellumowe, i sprzy-

sienie jego, którem si by* sprzysig,
oto zapisane w kronikach o królach

Izraelskich.

16. Tedy doby Manachem miasta

Tafsy, i pobi wszystkie, którzy w niem
byli, i wszystkie granice'jego od Tersy;

przeto, e mu nie otworzyli, pomordowa
je, i wszystkie brzemienne w niem po-

rozcina.

17. Eoku trzydziestego i dziewitego

Azaryjasza, króla Judzkiego, królowa
Manachem, syn Gady, nad Izraelem

dziesi lat w oamaryi.

18. I czyni ze przed oczyma Pa-
skiemi, nie odstpujc od grzechów Je-

roboama, syna Nabatowego, który do

grzechn przywodzi Izraela po wszystkie

dni swoje.

19. A gdy wycign Ful, król Assy-
ryjski, przeciw ziemi Izraelskiej, da
Manachem Fulowi tysic talentów sre-

bra, aby mu by na pomocy ku umocnie-

niu królestwa w rkach jego.

20. I uoy Manachem podatek na

Izraela, na wszystkie co najbogatsze, aby

dawali królowi Assyryjskiemu, po pi-
dziesit syklów srebra, kady z osobna;

i wróci si król As syryjski, a nie bawi
si tam w onej ziemi.

21. A inne sprawy Manachemowe,
i cokolwiek czyni, napisane s w kroni-

kach o królach Izraelskich.

22. 1 zasn Manachem z ojcami swy-

mi, a królowa Facejasz, syn jego, mia-

sto niego.

23. Roku pidziesitego Azaryjasza,

króla Judzkiego, królowa Facejasz, syn

Manachemowy, nad Izraelem w Samaryi
dwa lata.

24. I czyni zo przed oczyma Paskie-
mi, nie odstpujc od grzechu Jeroboa-

ma, syna Nabatowego, który przywiód
do grzechu Izraela.

2i'^. Tedy si zbuntowa przeciwko nie-

mu Facejasz, syn Komelijasza, hetman
jego, i zabi go w Samaryi w paacu do-

mu króh^wskiego, z Argobem i z Aryja-

szem, majc z sob pidziesit mów
Galaadczyków, a zabiwszy go królowa
miasto niego.

26. A inne sprawy Facejaszowe i

wszystko co czyni, oto napisano w kro-

nikach o królach Izraelskich.

27. Eoku pidziesitego i wtórego

Azaryjasza, króla Judzkiego, królowa
Facejasz, syn Komelijasza, nad Izraelem

w Samaryi dwadziecia lat.

28. I czyni ze przed oczyma Pa-
skiemi, nie odstpujc od grzechów Je- .

roboama, syna Nabatowego, który przy-
]

wiód do grzechu Izraela.

29. Za dni Facejasza, króla Izraelskie-

go, przycign Teglat Falaser,.król As-
syrjgski, i wzi Ajon i Abelbetmaacha,

i Janoe, i Kiedes, i Azor, i Galaad. i Ga-
lile, wszystk ziemi Neftali, a przeniós

,

obywatele jej do Assyryi.
|

30. Tedy si zbuntowa Ozeasz, syn

Eli, przeciw Facejaszowi, synowi Rome-
lijaszowemu, a raniwszy go, zabi go, i

'

królowa miasto niego roku dwudziestego

Joatama, syna Uzyjaszowego.

31. A inne sprawy Facejaszowe, i

wszystko co czyni, oto zapisano w^ kro-

nikach o królach Izraelskich.

32. Reku wtórego Facejasza, syna

Romelijaszowego, króla Izraelskiego kró-

lowa Joatam, * syn Uzyjasza, króla Judz-

kiego.
'^

-2Kroii.27,l.

33. Dwadziecia i pi lat inia, gdy

królowa pocz, a szesnacie lat królo-

wa w Jeru2alemie. Imi matki jego Je-

rusa, córka Sadokowa.

34. I czyni, co- dobrego jest przed
,

oczyma Paskiemi; wedug wszystkiego,
|

co czyni Uz}jasz, ojciec jego, post-

powa.
35. Wszake wyyny nie byy znie-

sione; jeszcze lud ofiarowa i kadzi na

wyynach. Tene zbudowa bram naj-

wysz domu Paskiego.

36. A inne sprawy Joatamowe, i

wszystko co czyni, zapisane, w kroni-

kach o królach Judzkich.

37. Za onych dni pocz Pan posya
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na Jud * Kasyna, króla Syryjskiego, i

Facejasza. syna Romelijaszowego.
*2Kiól.lG,5.Izaj.7,l.

38. 1 zasn Joatam z ojcami swymi, i

pogrzel)iony jest z ojcami swymi w mie-

cie Dawida, ojca swego. A królowa
Achaz, syn jego, miasto niego

ROZDZIA XVI.
I. Achaz syna swego przez ogie przewodzc, bawa-

nom ofiarowa 1—4. II. Oblony da pomocy od króla

Assyryjskiego 5—9. III. Otarz obcy w kociele postawi
10—ly. IV. umar, a po nim Ezechyjasz królowa 20.

-Ltoku siedmnastego * Facejasza, syna

Romelijaszowego, królowa Achaz, syn

Joatama, króla Judzkiego. ^iKron.28,1.

2. Dwadziecia lat byo Acliazowi,

gdy królowa pocz, a szesnacie lat

królowa w Jeruzalemie ; ale nie czyni,

co dobrego jest w oczach Pana, Boga
swego, jako Dawid, ojciec jego:

3. Lecz chodzi drogami królów Izra-

elskich. Nadto i syna swego da prze-

wie " przez ogie wedug obrzydliwo-

ci poganów, które by Pan * wygna
przed obliczem synów Izraelskich.

^3Moj. 18,21. r.20,2.

4. Ofiarowa te i kadzi na wyynach,
i na pagórkach, i pod kadem drzewem
gazistem.

II. 5. Tedy wycign * Rasyn, król

Syryjski, i Facejasz, syn Romelijasza.

król Izraelski, przeciwko Jeruzalemowi

na wojn, i obiegli Achaza; wszake go
doby nie mogli. *izaj.7,i.

6. Tego czasu Rasyn, król Syryjski,

przywróci zasi Elat do Syryi, a wyko-
rzeni ydy z Elat; ale Syryjczycy przy-

szedszy do Elat. mieszkali tam a do
dnia tego.

i 7. I posa Achaz posy do Teglat
Falasera króla Assyryjskiego. mówic:
Suga twój i syn twój jestem. Przyci-
gnij a wybaw mi z rki króla Syrjj-
pkiego, i z rki króla Izraelskiego, którzy
Ipowstali przeciwko mnie.

8. Tedy wziwszy Achaz srebro i zo-
'. które si znalazo w domu Paskim i

skarbach domu królewskiego, posa
lar królowi Assyryjskiemu.

9. Na co mu przyzwoli król Assyryj-
ki; a przycignwszy król Assyryjski
"d Damaszek, wzi go. i in'zeniós
ywatele jego do Chyr. a Rasyna zabi.
III. 10. Zatem jecha król Achaz prze-

ciw Teglat Falaserowi, królowi Assyryj-
skiemu. do Damaszku: a ujrzawszy król

Achaz otarz w Damaszku, posa do
Uryjasza kapana wizerunek otarza one-

go i ksztat jego, wedug wszystkiego,

jako by urobiony.

11. I zbudowa Uryjasz kapan otarz
wedug onego wszystkiego, jako by po-

sa król Achaz z Damaszku; tak uczyni
Uryjasz kapan pierwej, nieli si wróci
król Achaz z Damaszku.

12. A gdy si wróci król z Damaszku,
ujrzawszy otarz, przystpi do niego, i

sprawowa ofiary na nim.

13. 1 zapali caopalenie swoje, i ofiar
niedn swoje, i ofiarowa ofiar mokr
swoje, i kropi krwi ofiar spokojnych
swoich na otarzu.

14. Ale otarz miedziany, który by
przed Panem, przeniós z przedniej stro-

ny domu, aby nie sta midzy otarzem
jego. i midzy domem Paskim; a po-
stawi go po bok otarza ku pónocy.

15. I rozkaza król Achaz Uryjaszowi
kapanowi, mówic: Xa tym wikszym
otarzu bdziesz zapala caopalenie po-
ranne i ofiar niedn wieczorn, i cao-
palenie królewskie, i ofiar niedn jego.

i caopalenie wszystkiego ludu ziemi, i

ofiar ich niedn. i ofiary mokre ich. i

wszelk krwi caopalenia, i wszelk
krwi innych ofiar bdziesz kropi na
nim: ale otarz miedziany bdzie mi na
radzenie si Boga.

16. I uczyni Uryjasz kapan wedug
wszystkiego, jako by rozkaza król

Achaz.

17. Nadto poodcina król Achaz listwy

podstawków, i pozbiera z nich wanny;
do tego morze zdj z woów miedzia-
nych, które byy pod niem. a pooy je

na tle kamiennem.

18. Zason take sabatni'. któr byo
sprawiono w domu. i drzwi zewntrzne,
któremi król wchadza, odj od domu
Paskiego dla bojani króla Assyryj-
skiego.

19. A inne sprawy Achazowe. które

czyni, zapisane s w kronikach o kró-

lach Judzkich.

IV. 20. 1 zasn Achaz z ojcami swymi,
ipogrzebiony jest z ojcami swymi w mie-
cie Dawidowem. A królowa Ezechyjasz,

syn jego, miasto niego.
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IlODZTA XVII.

I. Ozciisz niopobony kii'il Izniolski zo ;vs/,ystkim lu-

dem w niewol zabrany do Assyryi 1

—

G. II. Urzcchy
ich rozmaite 7

—

2li. III. Miojsco icli posiedli poganie 21.

IV. Których, i nie wiedzieli jako Koga chwali, lwy za-
bijali 2."). 'JG. V. rosano im kapana, eby ich chway
Hoej naucza 27. 28. VI. .\le oni nio bcdi^c ma po.shi-

.szni, mit^szane naboestwo z prawdziwego i faszywego
sobie wymylili 2i)—11.

JAokii (Iwiinastogo Achaza, króla Judz-

kiego, królowa Ozeasz, syn Eli, w Sa-

iiiaryi nad Izraelem dziewi lat.

2. I czyni ze przed oczyma Paskie-
mi, wszake nie tak jako inni królowie

Izraelscy, którzy byli przed nim.

3. Przeciwko niemu wycign Sal-

manasar, król Assyryjski ; i sta si Oze-

asz niewolnikiem jego, i dawa mu da.

4. A gdy obaczy król Assyryjski,

i si Ozeasz buntowa przeciw niemu,

a i wyprawi posy do Sua, króla

Egipskiego, i nie posya dani doro-

cznej królowi Assyryjskiemu, obieg go
król Assyryjski, a zwizawszy poda go
do wizienia.

5. I cign * król Assyryjski przez

wszystk ziemi, a przycign do Sa-

maryi, pod któr lea trzy lata.
*2Król.l8,9.10.

6. A roku dziewitego Ozeasza wzi
król Assyryjski Samaryj, i przeniós

Izraela do Assyryi, a osadzi je w Hala i

w Habor nad rzek Grozan i w miastach

Medskich.

II. 7. A to si stao przeto, e grze-

szyli synowie Izraelscy przeciw Panu,
Bogu swemu, który je wywiód z ziemi

Egipskiej, aby nie byli pod moc Fara-

ona, króla Egipskiego ; a bali si bogów
cudzych,

8. Chodzc w ustawach poganów, któ-

re by Pan wyrzuci przed obliczem sy-

nów Izraelskich, i w ustawach królów

Izraelskich, które czynili.

9. Obudnie synowie Izraelscy post-
powali, czynic co nie byo rzecz dobr
przed Panem, Bogiem swym, i pobudo-
wali sobie wyyny po wszystkich mia-
stach swych, od wiey straników a do

miasta obronnego;

10. A nastawiali sobie supów, i ga-

jów na kadym pagórku wyniosym, i

pod kadem drzewem gazistem,
11. Palc tam kadzida po wszystkich

górach, jako narody, które wypdzi
Pan przed obliczem ich; i czynili rze-

czy co najgorsze, pobudzajc Pana ku
gniewu

;

12. A suyli brzydkim bawanom, o

których im powiedzia ' Pan, aby tego

nie czynili.
2Moj.30,2.3.'. 3Moj.2C,30.r)Moj..5,7.8.

13. I owiadcza si Pan przeciwko

Izraelowi, i przeciw Judzie, przez wszyst-

kie proroki, i przez wszystkie widzce,
mówic: Nawrócie si od dróg waszych
zych, a strzecie rozkazania mego, i wy-
roków moich wedug wszystkiego zako-

nu, którym rozkaza ojcom waszym, a

z którymem posa do was proroki, sugi
moje.

14. Lecz nie byli posuszni; ale za-

twardzili. kark swój wedug karku oj-

ców swych, którzy nie wierzyli w Pana,
Boga swego.

15. I wzgardzili wyroki jego i przy-

mierze jego, które uczyni z ojcami ich, i

owiadczania jego, któremi si owiad-
cza przeciwko nim, a chodzili za pró-

noci, i stali si prónymi, i nalado-
wali poganów, którzy byli okoo nich, o

których im rozkaza Pan, aby nie czynili

jako oni.

16. 1 opuciwszy wszystkie rozkazania

Pana, Boga swego, poczynili sobie lane

bawany, * mianowicie dwóch cielców;

poczynili te gaje, a kaniali si wszyst-

kiemu wojsku niebieskiemu, i suyli
Baalowi. *lKról.l2,28.

17. Przewodzili te syny i córki * swe

przez ogie, i bawili si wieszczbami i!

wrókami, f i zaprzedali si, aby czynili

ze przed oczyma Paskiemi, pobudza-

jc go do gniewu.
*3Moj. 18,21. 5Moj. 18,10. f3Moj.l9,31.5Moj.l8,ll.

18. Przeto si bardzo Pan rozgnie-

wa na Izraela, a odrzuci je od oblicza

swego, nic z nich nie zostawujc, oprócz

samego pokolenia Judy.

19. Aleó i Juda nie strzeg przykaza

Pana, Boga swego; lecz chodzi w usta-

wach Izraelskich, których naczynih.

20. Przeto odrzuci Pan wszystko na-

sienie Izraelskie, i utrapi je, a poda je:

w rk upiecom, a je odrzuci od obli-

^

cza swego.

21. Albowiem oderwa si * Izrael cdi

domu Dawidowego, a postanowili królem

Jeroboama, syna abatowego ; ale Jero-

boam 'odwiód Izraela od naladowania

Pana, a przywiód je do grzeszenia grze-

chem wielkim.
>^lKról.l2,16.17.2H

22. I chodzili synowie Izraelscy wf
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wszystkich gi*zechacli Jeroboamowych,

które on czyni, a nie odstpili od nich,

23. A odrzuci Pan Izraela od oblicza

swego, jako powiedzia przez wszystkie

sugi swe proroki; a tak przeniesiony

jest Izrael z ziemi swej do * Assyryi, a
do dnia tego.

*Jer.25,9.

III. 24. Potem przyprowadzi król

Assyryjski lud z Babilonu, i z Kuta, i

z Awa, i z Eniat, i z Sefarwaim, a osadzi

je w miastach Samaryi miasto synów

Izraelskich; którzy posiadszy Samaryj,
mieszkali w miastach jej.

IV. 25. A gdy tam oni mieszka po-

czli a nie bali si Pana, posa Pan na

nie lwy, którzy je zabijali.

26. I powiedziano to królowi Assy-

ryjskiemu, mówic: Narodowie, które
przeniós i osadzi w miastach Samaryi,

nie wiedz obyczaju Boga onej ziemi;

przeto posa na nie lwy, a oto je zabi-

jaj, dlatego, i nie wiedz obyczaju

Boga onej ziemi.

V. 27. Tedy rozkaza król Asspyjski,

mówic: Zawiedcie tam jednego z ka-

panów, którecie stamtd przywiedli,

aby poszedszy mieszka tam, i naucza
ich obyczaju Boga onej ziemi.

28. Przyszed tedy jeden z kapanów,
których byo wzito z Samaryi, i mie-

szka w Betel, a naucza ich, jako si
mieli Ijaó Pana.

VL 29. Wszake naczynili sobie kady
naród bogów swych, i postawili je w do-

mu wyyn, które byli pobudowali Sama-
ryjczycy, kady naród w miastach swych,
w których mieszkali.

30. Albowiem mowie Babiloscy
uczynili Sukkotbenot, a mowie Kutscy
uczynili Nergiel, a mowie Ematscy
uczynili Asyma.

31. A Hewejczycy uczynili Nebahaz,
i Tartak; a Sefarwaiczycy palili * syny
^swe w ogniu Adramelechowi, i Anamele-
Ichowi, bogom Sefarwaimskim.

^3 Moj. 18,21. 5 Moj. 18,10.

32. A tak bali si Pana, naczyniwszy
'bie z porodku siebie kapanów na

wyynach, którzy im usugiwali w do-
pach wyyn.

33. A cho si Pana bali, wszake
•rzeci bogom swoim suj^li wedug
liwyczaju onych narodów, skd byli prze-
liesieni.

34. Ci a do dnia tego sprawuj si
vedlug zwyczajów starych, nie boj si

Pana, ani czyni wedug wyroków jego,

i wedug ustaw jego, i wedug zakonu,

i wedug rozkazania, które przykaza Pan
synom Jakóbowym, którego " przezwa
Izraelem * ^ ^^^ .32,28. r.35,10. 1 Krói. 18,31.

35. Uczyni te by Pan z nimi przy-

mierze, i rozkaza im, mówic: Nie bój-

cie si bogów cudzych, i nie kaniajcie

si im, ani im sucie, ani im ofiarujcie;

36. Ale Pana, który was wywiód
z ziemi Egipskiej moc wielk i ramie-

niem wycignionem, tego si bójcie,

i jemu si kaniajcie, i jemu ofiarujcie;

37. Take ustaw, i sdów, i zakonu,

i przykaza, które wam napisa, strzecie,

czynic je po wszystkie dni, a nie bójcie

si bogów cudzych.

38. Wic przymierza, którem uczyni
z wami, nie zapominajcie, ani si bójcie

bogów cudzych.

39. Ale Pana, Boga waszego, si bój-

cie, a on was wybawi z reki wszystkich

meprzj-jacioi waszycn;

40. Lecz nie usuchali, ale owszem we-

dug obyczaju swego dawnego czynili.

41. A tak narodowie oni bali si Pa-

na, wszake przecie rytym bawanom
swoim suyli; a synowie ich, i synowie

synów ich, wedug wszystkiego, co czy-

nili ojcowie ich, tak i oni czyni, a po

dzi -dzie.

KODZIA XVni.
I. Ezechyjasz, król Judzki pobony, bawany i wa

miedzianego poama 1—6. II. Wybi si z mocy Assy-
lyjczyków i porazi Filistyny 7. 8. Ul. Za jego czasu
Izrael w niewol zagnany 9—12. PV. Sennacieryb zie-

mi Judzk powojowa 13. V. Da wielk na Ezecbj-jasza

woy 14—16. VI. Jeruzalem obiegszy grozi Ezeciyja-
szowi, a Bogu bluni 17—37.

Itoku trzeciego Ozeasza, syna Eli, ki*óla

Izraelskiego, królowa * Ezechyjasz, syn

Achaza, króla Judzkiego. ^-'^^^^•28-'7.r.29,i.

2. Dwadziecia i pi lat mu byo, gdy

pocz królowa; a dwadziecia i dzie-

wi lat królowa w Jeruzalemie. Imi
matki jego byo Abi, córka Zacharyja-

szowa.

3. 1 czyni co byo dobrego przed oczy-

ma Paskiemi. wedug wszystkiego, jako

czyni Dawid, ojciec Jego.

4. On zniós wyyny, * i skruszy ba--

wany, i powycina gaje, a pokruszy w-
a miedzianego, którego by f uczyni
Mojesz; bo a do onych dni Izraelczycy

kadzili mu. i nazwa go Xehustan.
^ 2Kron. 31. 1. fiMoj. 21,8.9.

5. W Panu Bogu Izraelskim ufa; a
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po nim nio l»yt adoii ])0(loliiiy jeimi inio-

(izy wszystkiiui króliui Judzkimi, i którzy

byli przed nim.

6. \\o si(; trzyma Pana, nie odstpu-
jc od niego, a strzegc, przykazania jego,

które by przykaza Pan Mojeszowi.

II. 7. A Pan by z nim; i we wszyst-

kióm, do czego si o])róci, szczcio
nui si. Wy])i. si tó z mocy królowi

Assyryjskiemu, i nie suy mu.

8. Tene porazi Filistyny a do Ga-
zy i granic jego, od wiey straników a
do miasta obronnego.

III. 1). Eolvii czwartego króla Ezechyja-

sza, (który by rok siódmy Ozeasza, syna

Eli, króla Izraelskiego) wycign Sal-

manasar, król Assyryjski, przeciwko Sa-

mary i, i obieg j.
10. A wzij przy dokoczeniu trze-

ciego roku; * roku szóstego Ezechyjasza,

(który by rok dziewity Ozeasza, króla

Izraelskiego) wzita jest- Samaryja.
*2Ki-ól.l7,6.

11. Tedy przeniós król Assyryjski

Izraela do Assyryi, i -osadzi nimi Ha-
laci i Habor u rzejki Gazan, i miasta

Medskie,

12. Przeto, i nie posucliali gosu
PanaBoga swego, ale przestpowali przy-

mierze jego, i tego wszystkiego, co roz-

kaza Mojesz, suga Paski, nie su-
chali i nie czynili.

lY. 13. Potem czternastego roku kró-

la Ezechyjasza ruszy si * Sennacheryb,

król Assyryjski, przeciw wszystkim mia-

stom Judzkim obronnym, i wzi je.

*2Ki-on.32,l. Izaj.3G,l.

V. 14. A tak posa Ezechyjasz, król

Judzki, do króla Assyryjskiego, do La-

chys, mówic: Zgrzeszyem; odcignij

odemnie, cokolwiek na mi woysz, po-

nios. Tedy woy król Assyryjski na

Ezechyjasza, króla Judzkiego, da trzy

sta talentów srebra, i trzydzieci talen-

tów zota.

15. I da Ezechyjasz wszystko srebro,

które si znalazo w domu Paskim i

w skarbach domu królewskiego.

16. Onego cza§u obupi Ezechyjasz

drzwi domu Paskiego, i supy, które

same Ezechyjasz, król Judzki, by oby,

a da je królowi Assyryjskiemu.

VI. 17. Wszake posa król Assyryj-

ski Tartana, i Eabsarysa, i Eabsacesa

z Lachys do króla Ezechyjasza z wielkiem

wojskiem do Jeruzalemu. Którzy wy-

cignwszy przyjechali ku Jcruzalemowi,
a przycignwszy przyszli i pooyli si
u rur sadzawki wyszej, która jest podle

drogi brukowanój na polu l)lecharzowóm.

IS. A gdy woali na króla, wyszed do

nicli Eiijakim, syn Helkijaszowy, prze-

oony nad domem, i Sobna pisarz, i

Joach syn.Asafowy, kanclerz.

P.). I rzek do nich Kabsaces: Prosz
powiedzcie Ezechyjaszowi : Tak mówi
król wielki, król Assyryjski: Co to za

ufno, na którój si wspierasz?

20. Mówie: (ale to sowa daremne)
Kady i mocy mam dosy do wojny. A
teraz w kime ufasz, e mi si sprze-

ciwi ?

21. Oto teraz spolegasz na Egipcie,

jako na lasce trzcinnej, i to naamanej,
któr jeliby si kto podpiera, tedy wnij-

dzie w rk jego i przekole j. Taki jest

Farao, król Egipski, wszystdm, co w nim
ufaj.

22. A jeli mi rzeczecie : W Panu Bo-
gu naszym ufno mamy: az nie ten

jest, którego zniós Ezechyjasz wyyny i

otarze? i rozkaza Judzie i Jeruzalemo-

wi, mówic : Przed tym otarzem kania
si bdziecie w Jeruzalemie.

23., Przeto teraz zarcz si królowi

Assyryjskiemu, panu memu, a dam ci

dwa tysice koni; bdzieszli móg mie
jezdnych tak wiele do dnich?

24. I jako si ty moesz oprze het-

manowi jednemu najmniejszemu z sug
pana mego? cho pokadasz nadziej

w Egipcie dla wozów i jezdnych.

25. Nadto, czy bez woli Paskiej przy-

cignem przeciw temu miejscu, abym
je zburzy? Pan mówi do mnie: Id do

tej ziemi, a spustosz j.
26. Tedy rzek Eiijakim, syn Helkija-

szowy, i Sobna, i Joach do Rabsacesa:

Prosz mów do sug twoich po syryj-

sku, bo rozumiemy; a nie mów z nami"

po ydowsku, gdzie syszy lud, który jeslj

na murze.

27. Którym odpowiedzia Eabsaces

Aza mi do pana twego, albo do ciebi('

przysa Pan mój, abym te sowa mó
wi? Aza nie do tych mów, którz^^

siedz na murze, aby jedli ajna swoje

i pili mocz swój z wami?
28. *A tak stanwszy Eabsaces woa

gosem wielkim po ydowsku, a mówi
rzek: Suchajcie sów króla wielkiego

króla Assyryjskiego.
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29. Tak mówi król: Niech was nie

zwodzi Ezechyjasz: bo was uie bdzie

móg wyrwa z rki mojej.

3(>. A niech wam nie rozkazuje ufa
Ezechyjasz w Panu. mówic: Pewnie nas

wyrwie Pan. a nie bdzie podane to mia-

sto w rce króla Assyryjskiego.

31. Nie suchajcie Ezechyjasza. Albo-

wiem tak mówi król Assyryjski: Uczy-
cie ze mn przymierze, a wynijtlcie do

mnie. a jedzcie kady z winnicy swojej

i kady z tigi swojej, i pijcie kady wod
z studnicy swojej.

32. A przyjd, a pobior was do zie-

mi podobnej ziemi waszej, do ziemi y-
znej, i obfitujcej winem, do ziemi chle-

ba i winnic, do ziemi drzew oKwnych.
i oliwy, i miodu: i bdziecie yli. a nie

pomrzecie. Nie suchajcie Ezechyjasza:

1)0 was zwodzi, mówic: Pan was wy-
bawi.

33. Iza mogli bogowie narodów wy-
bawi, kady ziemi swoje, z rki ki'ola

AssTi'viskies^o?

34. Gdzie jest bóg Emat i Arfad?
gdzie jest bóg Sefarwaim. Ana i Awa ?

izali wyi'wali Samaiyj z rk moich?
35. Który jest midzy wszystkimi

bogi tych ziem. któryl»y wyrwa ziemi
swoje z rki mojej? A miaby Pan wy-

rwa Jeruzalem z rki mojej ?

36. Ale milcza lud. i nie odpowie-

dzieli mu i sowa: bo takie byo rozka-

zanie ki'olewskie. mówic : Nie odpowia-

dajcie mu.
37. Przyszed tedy Elijakim. syn Hel-

Idjaszowy. przeoony domu. i Solma pi-

sarz, i Joach. syn Asafowy. kanclerz, do

Ezechyjasza. rozdarszy szaty swe. i oznaj-

mili mu sowa Eabsacesowe.

KODZIA XIX.
I Ezechyjasz bluniersrwa SennafherTbo'we Izajaszowi

jrzdoiyirszT. pociech odnosi i—19. II. i wy-
jest 20—24. m. Oneje bowiem nocy Anio

-j.-.. pobi AssTTTJczTkó-w sto omdziesit i pi ty-
j. 3ó. lY. a Sonnacherrba. gdy si do domu wró-
synowie jego zabiii 36. 37.

-J^ gdy to usysza ki*ól Ezechyjasz. roz-

iar szaty swoje, a oblek si w wór.
wszed do domu Paskiego: *izaj.3i.7.

2. I posa Elijakima. sprawc domu
ego. i Sobn pisarza, i starsze z ka-
anów. obleczone w wory. do Izajasza
oroka. syna Amosowego.
3. Którzy rzekli do niego: Tak mówi
zechyjasz: Dzie utrapienia, i ajania,
blunierstwa jest ten dzie ; albowiem

i^KA 18. 19, 381

synowie przyszli a do porodzenia, a siy
niemasz ku rodzeniu.

4. Oby us^ysza Pan. Bóg twój,

wszystkie sowa Rabsacesowe. którego

przysa król Assyryjski. pan jego. ur-
ga Bogu ywemu I aby si pomci ouych
sów. które sysza Pan. Bóg twój. Prze-

to uczy modlitw za te ostatki, które

si znajduj.

I
5. Przyszli tedy sudzy króla Ezechy-

Ijasza do Izajasza.

,

6. Którym odpowiedzia Izajasz : Tak
i powiedzcie panu waszemu: To mówi
Pan : Nie bój si tych sów. które sy-
sza, któremi mi lyli sudzy króla As-
syi'yjskiego.

7. Oto Ja puszcz na ducha, i usy-
szy wie, a wróci si do ziemi ' swojej,

i poo go mieczem w ziemi jego.
''^^~

8. Ale wróciwszy si Eabsaces znalaz

ki'ola Assyryjskiego dobywajcego Le-

bny: albowiem usysza, i odcign
by od Lachys.

9. A usyszawszy " o Tyi'aku. królu

Etyjopskim. e mówiono: Oto wycign
na wojn przeciwko tobie, znowu posa
posy do Ezechyjasza. mówic: "i^J-37,9.

10. To powiedzcie Ezech^jaszowi. kró-

lowi Judzkiemu, mówic: Niech ci nie

zwodzi Bóg twj. któremu ty ufasz,

a mówisz: Nie bdzie podane Jeruzalem

w rce króla Assvi-vjskieeo.

11. Oto sysza, co poczynili ki-ólowie

Assyryjscy wszystkim ziemiom, burzc
je: a tyby mia by wybawiony?

12. Izali wybawili bogowie narodów
te. które wygubili ojcowie moi. Gozan.

i Haran. i Resef. i syny Eden. którzy

byli w Telassar?

13. Gdzie jest król Emat. i król Ar-

fad, i król miasta Sefarwaim. Ana i Awa ?

14. Przeto wziwszy Ezechyjasz Ust

z rki posów, przeczyta go. i wszedszy
do domu Paskiego rozcign go Eze-

chyjasz przed Panem.
Id. I modli si Ezechyjasz przed Pa-

nem, mówic: Panie. Boe Izraelski, sie-

' dzacy na Cherubinach ! tv. ty sam jest

j

Bóg * wszystkich królestw ziemi . ty
'j stwoi*zv niebo i ziemi.
i

" 1 kroE. 29. 11.12.13. 2Kron. 20.6. Xehem.l.2. Ps.24.1.

16. Nakóe. Panie! ucha twojego.

a usysz; otwoi'z. Panie! oczy twoje, a

! obacz: usysz sowa Sennacheryba. który

pi*zysa habi ciebie. Boga ywego.
17. Prawda jest, Panie! e spusto-
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szyli królowie Assyryjscy narody ono,

i ziemia ich,

18. I powrzucali hogi ich w ogie;
al])Owieni nie hyli ])Ogowie, ale ro])ota

rk ludzkich, drewno, i kanii(^; przeto
je wygubili.

19. A teraz, o Panie Boe nasz! wy-
baw nas prosz z rki jego, aby poznay
wszystkie królestwa ziemi, e ty. Panie!

sam Bogiem.
II. 20. Tedy posa Izajasz, syn Amo-

sowy, do Ezechyjasza, mówic: Tak mówi
Pan, Bóg Izraelski: O co mi prosi
'L strony Sennacheryba, króla Assyryj-

vskiego, wysuchaem ci.

21. A te s sowa, które mówi Pan
o nim: Panna, córka Syoska, wzgar-
dzia ci, miaa si z ciebie, kiwaa
gow za tob córka Jeruzalemska.

22. Kogoe habi, i kogo bluni?
przeciwko komue podniós gos, a wy-
niose ku górze oczy swoje? przeciw

witemu Izraelskiemu.

23. Przez posy twoje habie Pana
mego, i rzeke: W mnóstwie wozów
moich wstpiem na wysokie góry, i na
strony Libaskie, i podrbi wysokie ce-

dry jego, i wyborne jody jego, i przyjd
a do ostatnich przybytków jego, do la-

sów, i wybornych ról jego.

24. Jam wykopa róda, i piem
wody cudze, a wysuszyem stopami nóg
moich wszystkie potoki oblonych.

25. Izae nie sysza, em je zdawna
uczyni, * a od dni starodownych stwo-

rzyem je? a teraz miaebym na nie

przywie spustoszenie, i f obróci w gro-

mady gruzu; jako insze miasta obronne?
*Ps.U7,2.tw.34.

26. Których obywatele stali si jako

bez rk, przestraszeni s i zawstydzeni,

bywszy jako trawa polna, i jako zioa
zielone, i trawy po dachach, które pier-

wej schn, ni si dostaj.

27. Mieszkanie * twoje i wyjcie twoje,

i wejcie twoje znam, take popdliwo
twoje przeciwko mnie. *ps.i39,2.

28. Poniewae si przeciwko mnie
zajuszy, a zapdy twoje przyszy do

uszów moich, przeto zao kolce moje
za nozdrza twoje, a wdzido moje wpra-
wi w gb twoje, i wróc ci t drog,
któr przyszed,

29. A to bdziesz mia, Ezechyjaszu !

za znak: Tego roku bdziesz jad samo-
rodne zboe, i roku take drugiego samo-

rodne zboe; ah' roku trzeciego 1)dziecie

sia i, i sadzi winnice i je owoc ich

30. Ostatek bowiem domu Judy, który
jiozosta, wkorziMii si gl)oko, i wyda
owoc ku górze.

31. Albowiem z Jeruzalemu wynijd
ostatki, i ci, którzy s zachowani z góry
Syoskij. Gorliwo Pana zastpów to

uczyni.

32. A prz(ito tak mówi Pan o królu

Assyryjskim: Nie wnijdzi(i do miasta te-

go, ani tam dojdzie strzaa jego, ani go
ubiey tarcza, ani usypie szaców okoo
niego;

33. Drog, któr przyszed, wróci si,

a do miasta tego nie wnijdzie, mówi Pan.
34. Bo bd broni miasta tego, i za-

chowam je sam dla siebie, i dla Dawida,
sugi mego.

III. 35. I stao si onj nocy, * e
wyszed Anio Paski, a pobi w obozie

Assyryjskim sto omdziesit i pi ty-

sicy. A gdy wstali rano, oto wszdy pe-
no trupów. *Izaj.37,36.

IV. 36. Przeto ruszywszy si odje-

cha i wróci si Sennacheryb, król As-
syryjski a mieszka w Niniwe.

37. A gdy chwali boga swego Nesro-

cha w domu, tedy Adramelech i Sarassar,

synowie jego, zabili go mieczem, a sami

uciekli do ziemi Ararat. I królowa As-
sarhaddon, syn jego, miasto niego.

EODZIA XX.
I. Ezechyjaszowi Izajasz mier opowiada. 1. II. On

modlitw przeduenie ywota uprosi 2—7. III. I przez
znak o tem upewnienie wzi 8—11. IV. Posom Babi-

i

loskim skarby swe ukaza, 12. 13. V. z czego go Iza-

1

jasz strofujc, o niewoli Babiloskiej przepowiada, s

Ezccliyjasz na wol si Pask spuszcza 14—21.

W one dni zachorowa *Ezechyjasz a na

mier, i przyszed do niego Izajasz pro-

rok, syn Amosowy, irzek mu: Tak mówi
Pan: Rozpraw dom twój; bo- umrzesz,

a nie bdziesz y. *2Kion.32,24.izaj.38,i.

II. 2. Tedy obróci Ezechyjasz twarz

swoje do ciany, i, modli si Panu, mó-

wic:
3. Prosz, o Panie! wspomnij teraz,

em chodzi przed tob w prawdzie, i

w sercu caem, czynic to, co dobrego

jest w oczach twoich. I paka Ezechyjasz

paczem wielkiem. ,

4. Ale jeszcze Izajasz nie wyszed

by do»pó sieni, gdy si sowo Paskie

stao do niego, mówic:'
5. Wró si, a mów do Ezechjjasza.

wodza ludu mego: Tak mówi Pan, Bóg
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Dawida, ojca twogo : Wysuchaem mo-
dlitw twoj, a widziaem zy twoje; oto

Ja uzdrawiam ci, dnia trzeciego wnij-

dziesz do domu Paskiego;
6. I przydam do dni twoich pitna-

cie lat, a z rki króla Assyiyjskiego wy-

rw ciebie, i to miasto ; i broni bd tego

miasta dla siebie,i dla Dawida, sugi mego.

7. Przytem rzek Izajasz: Przyniecie

bry fig suchych. Któr przyniósszy

woyli na wrzód, i zgoi si.

III. 8. I rzek Ezechyjasz do Izajasza:

Jaki znak tego, e mi uzdrowi Pan, a i
pójd dnia trzeciego do domu Paskiego?

9. Odpowiedzia Izajasz: To bdzie
znakiem od Pana. i uczyni Pan t rzecz,

któr obieca. Chcesze, eby cie po-

stpi na dziesi stopni, albo eby si
na wstecz wróci na dziesi stopni?

10. 1 rzek Ezechyjasz: Snadniej moe
cie postpi na dó na dziesi stopni,

tego nie chc ; ale niech si wróci cie na

wstecz na dziesi stopni.

11. Tedy woa Izajasz prorok do

Pana ; i nawi'óci * cie po onych stop-

niach, któremi by postpi na zegarze

sonecznym Achazowym. na wstecz na
dziesi stopni.

"'

^2x1011.32,2-1. izaj. 38,8.

IV. 12. Onego czasu posa * Bero-

dach Baladan, syn Baladanowy. król Ba-
biloski, list i dary do Ezechyjasza; bo

zasysza, e by zaniemóg Ezechyjasz.
*Izaj.9,31.

13. I wysucha ich Ezechyjasz i oka-

jza im wszystkie skarbnice klejnotów

.swoich, srebro, i zoto, i rzeczy wonne, i

olejki najwyborniejsze, i dom rynsztun-

Ików swoich, i wszystko, co si znajdowao
w skarbach jego: nie byo nic, czegoby
111 nie pokaza Ezechyjasz w domu swym,

I we wszystkiem pastwie swojem.
V. 14. Przeto przyszed prorok Izajasz

' króla Ezechyjasza, i rzek mu: Co
"Wiedzieli ci mowie, a skd przyszli

|lo ciebie? I odpowiedzia Ezechyjasz:
"^ ziemi dalekiej przyszli, z Babilonu.

15. 1 rzek: Có widzieli w domu two-
Hi? Odpowiedzia Ezechyjasz: Wszyst-
ko, cokolwiek jest w domu moim. wi-
dzieli: nie l)yo nic, czegobym im nie

kaza w skarbach moich.
16. Ale Izajasz rzek do Ezechyjasza:

'Ucjij sowa Paskiego.
17. Oto przyjd dni, w które zabior
szystko do Babilonu, cokolwiek jest

domu twoim, i cokolwiek schowali

ojcowie twoi a do dnia tego; nie

zostanie nic, mówi Pan.

18. Ale i syny twoje, którzy wynijd
z cieljie, i które spodzisz, pol)ior. i bd
komornikami na dworze króla Babilo-
skiego.

19. Tedy rzek Ezechyjasz do Izajasza:

Dobre jest sowo Paskie, które mówi.
Nadto rzek: Zaiste dobre, jeli tylko

pokój i prawda bdzie za dni moich.

20. Ale inne sprawy Ezechjjaszowe, i

wszystka moc jego. i jako uczyni sadzaw-

k, i rury. któremi przywiód wod do

miasta, to zapisano w kronikach o kró-

lach Judzkich.

21. 1 zasn Ezechyjasz z ojcami swy-
mi, a królowa Manases, syn jego, miasto

niego.

KODZIA XXI.

I. Manases, król Judzki, bawochwalstwo wznowi! 1—9.

II. za co mu Bóg i ludowi pomst grozi 10—17. lU. Syn
jego Amon ojca naladujc, od sug swoich zabity jest,

18—23. IV. a po nim nasta Joryjasz 24—26.

V> e dwunastym * roku by Manases, gdy
królowa pocz, a pidziesit i pi lat

królowa w Jeruralemie; a imi matki

jego byo Hadsyba. *2Kron.33,i.

2. I czyni ze przed oczyma Pa-
skiemi wedug obrzydoci tych narodów,

które wygna Pan przed obliczem synów
Izraelskich.

3. Albowiem znowu pobudowa- wy-
yny, które by ^ poburzy Ezechyjasz,

ojciec jego. i wystawi otarze Baalowi,

i nasadzi gaj. jako by uczyni f Achab,

król Izraelski, i kania si wszystkiemu
wojsku niebieskiemu, i suy mu.

* 2Kiól.l8,-4.''

1

1 Król.16,30.31.

4. Pobudowa te otarze w domu
Paskim, o którym powiedzia by Pan:

W * Jeruzalemie poo imi moje.
*

5

Moj. 12,5. iKróI.S.lG. r.9,3.7. Ps. 132.13. Jeicm.32,34.

5. Niidto nabudowa otarzy wszyst-

kiemu wojsku niebieskiemu 'w obu sie-

niach domu Paskiego.
6. Syna take swego przewiód przez

ogie, i przestrzega czasów, i bawi si
wieszczb, i ustawi czarnoksiniki. i

gularze. a bardo wiele zego czyni
przed oczyma Paskiemi. dranic go.

7. Postawi take bawana gajowe-

go, którego by uczyni w domu. o któ-

rym hjl rzek Pan do Dawida i do Sa-

lomona, syna jego: W domu tym i

w Jeruzalemie, którem obra ze wszyst-
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kiego pokolenia Izraelskiego, poo imi
moje na wieki;

8. A wict^j si nie (lo])iiszcz ru-

szy nodze Izraela z ziemi, kiórm da
ojcom ich, by jedno skutecznie strzegli

wszystkiego, com im rozkaza, i wszyst-

kiego zakonu, który im przykaza suga
mój Mojesz.

9. Ale nie suchali; bo je zwiód Ma-
nases. tak i si gorzej sprawowali ni
narody, które wygadzi Pan przed

obliczem synów Izraelskich.

II. 10. Aczkolwiek powiedzia by Pan
przez sugi swoje proroki, mówic :

11. Przeto, e czyni * Manases, król

Judzki, te obrzydliwoci, czynic gorsze

rzeczy nad one wszystkie, które czynili

Amorejczycy, którzy byli przed nim,

a e przywiód w grzech i Jud przez

brzydkie bawany swoje; =^Jer.i5,4.

12. Przeto tak mówi Pan, Bóg Izra-

elski: Oto Ja przywiod ze na Jeruza-

lem i na Jud, tak i kademu, co to

usyszy, zabrzmi w obu uszach jego.

13. Bo rozcign nad Jeruzalem sznur

Samar}jski, i wag domu Achabowe-
go, a wytr Jeruzalem, jako kto wyciera

mis, a wytarszy przewracaj dnem ku
górze.

14. I opuszcz ostatki dziedzictwa

mego, a podam je w rk nieprzyjació

ich; i bd na up, i na rozszarpanie

wszystkim nieprzyjacioom swoim.

15. Przeto, i si dopuszczali zego
przed oczyma memi, a dranili mi ode

dnia, którego wyszli ojcowie ich z Egip-

tu, a do dzisiejszego dnia;

16. Nadto i krwi niewinnej Manases
wyla bardzo wiele, tak i ni napeni
Jeruzalem od koca do koca, oprócz

grzechu swego, przez który przywiód
do grzechu Jud, aby czyni ze przed

oczyma Paskiemi.
17. A inne sprawy Manasesowe, i

wszystko co czyni, i grzech jego, które-

go si dopuci, to zapisano w kronikach

o królach Judzkich.

III. 18. 1 zasn Manases z ojcami swy-

mi, i pogrzebiony jest w ogrodzie domu
swego, w ogrodzie Ozy; a królowa A-
mon, syn jego, miasto niego.

19. Dwadziecia i dwa * lata mia
Amon, gdy królowa pocz, a dwa lata

królowa w Jeruzalemie. A imi matki

jego byo Mesallemet, córka Harusa
z Jateby. =^2Kron.33,21.

20. I czyni ze jirzed oczyma Pa-
skiemi, jako czyni Manases, ojciec jego,

21. A chodzi wszystkiemi drogami,
któremi chodzi ojciec jego, suc brzyd-
kim bawanom, którym suy ojciec

jego, i kania si im
;

22. I ojnici Pana, Boga ojców swo-
ich a nie chodzi drog Pask.

23. Ale si sprzysigli sudzy Amo-
nowi przeciwko niemu, i zabili króla

w domu jego.

IV. 24. Tedy pobi lud onój ziemi

wszystkie, którzy si byli sprzysigli

przeciwko królowi Amonowi; i posta-

nowi lud onej ziemi królem Jozyjasza,

syna jego, miasto niego.

25. Ale inne sprawy Amonowe, które
czyni, opisane s w kronikach o kró-

lach Judzkich.

26. I pochowano go w grobie jego
w ogrodzie Ozy ; a królowa Jozyjasz, syn
jego, miasto niego.

EODZIA XXII.
I. Jozyjasz. król Judzlti bogotojny. koció reformuje

1— 7. U. Helkijasz najwyszy kapan ksigi zakonu znalaz
8—40. III. Którego sowa król usyszawszy, przelk si,
i co)y z tem czyni, Huldy prorokini si radzi ii—14.

IV. Która wol Bo o wywróceniu królestwa oznaj-
miwszy, Jozyjaszowi spokojn mier obiecuje. 15—20.

Um lat byo * Jozyjaszowi, gdy pocz
królowa, a trzydzieci jeden lat królo-

wa w Jeruzalemie; a imi matki jego

byo Jedyda, córka Adaja z Besekatu.
=^2Kron.34,l.

2. I czyni, co byo dobrego przed

oczyma Paskiemi. chodzc wszystkie-

mi drogami Dawida, ojca swego, a ni

uchyla si ani na prawo ani na lewo.

3. A omnastego roku króla Jozyja-!

sza posa król Safana, syna Azalijaszo-

wego, syna Mesulama, pisarza, do domu
Paskiego, mówic:

4. Id do Helkijasza, kapana najwy-
szego, aby zebra * pienidze, które

wnoszono do domu Paskiego, które wy-

bierali stróowie progu od ludu;*^^^"^^-^^''*-

5. A niech je dawaj w rce rzemiel-

ników przeoonych nad robot domn^
Paskiego, aby je dawali robotnikom,

którzy robili w domu Paskim, napra-

wiajc skaz domu;
6. To jest, budownikom i cielom,

murarzom, i na zkupowanie drzewa,

kamie^iia ciosanego ku naprawie domu
7. Wszake niech nie czyni liczb}

z pienidzy, które dawaj do rk ich

bo oni wiernie nimi szafowa bd.
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TI. 8. I rzek Helkijasz, kapan naj-

wyszy, do Safana pisarza: Ksigi za-

konu znalazem w domu Paskim. I da
Helkijasz one ksigi Safanowi, i czyta

jo (Safan).

9. Przyszedszy tedy Safan pisarz do

króla, odniós to królowi, i rzek: Ze-

brali sudzy twoi pienidze, które si
znalazy w domu Paskim, i oddali je

w rce rzemielników przeoonych nad

robot w domu Paskim.
10. Oznajmi te Safan pisarz królowi,

mówic: Da mi ksig Helkijasz ka-

pan ; i czyta j Safan przed królem.

III. 11. A gdy usysza król sowa
ksig zakonu, rozdar szaty swe.

12. I rozkaza król Helkijaszowi ka-

panowi, i Ahykamowi, synowi Safano-

wemu, i Achborowi, synowi Micheaszo-

wemu, i Safanowi pisarzowi, i Asajaszo-

iwi, sudze swemu, mówic:
13. Idcie, poradcie si Pana o mi,

i o lud, i o wszystkiego Jud z strony

sów tych ksig, które s znalezione; bo

wielki jest gniew Paski, który si za-

pali przeciwko nam, przeto i nie po-

suchali ojcowie nasi sów tych ksig,

eby czynili wedug wszystkiego, co nam
jest napisane.

14. A tak poszed Helkijasz kapan,
i Ahykam, i Achbor, i Safan, i Azajasz,

io Huldy prorokini, ony Selluma, syna

Fekui^ syna Araaszowego, który by
stróem szat ; a ona mieszkaa w Jeru-

tolemie na drugiej stronie miasta; i mó-
wili z ni.

IV. 15. Która, rzeka do nich : Tak
iiówi Pan, Bóg Izraelski: Powiedzcie

lowi, który was posa do mnie:
16. Tak mówi Pan: Oto Ja przy-

wiod ze na to miejsce i na obywateli

''go wedug wszystkich sów ksig tych,

tore czyta król Judzki;
17. Przeto, e mi opucili, i kadzili

ugom cudzym, aby mi dranili wszyst-
iemi sprawami rk swoich; dla czego

/zpalia si popdliwoó moja przeciwko
liejscu temu, i nie bdzie ugaszona.
18. A królowi Judzkiemu, który was
xsa o rad do Pana. tak powiedzcie:
ak mówi Pan, Bóg Izraelski, o so-
ach, które sysza:
19. Poniewa zmikczone jest serce

* oje, a upokorzye si przed obliczem
askiem, syszc, com powiedzia prze-

'wko temu miejscu, i przeciwko oby-

watelom jego, i ma przyj w spusto-

szenie i w przeklstwo ; i rozdare szaty

twe, a pakae przedemn, i Jam ci te
wysucha, mówi Pan.

20. Przeto oto Ja ci zbior do oj-

ców twoich, a bdziesz zebrany do grobu

twego w pokoju, aby nie oglday oczy

twoje wszystkiego zego, które Ja przy-

wiod na to miejsce. I odniesiono t
rzecz królowi.

KODZIA XXIII.
I. Jozyjasz , czytaj.c Zakon przed ludem przymierze

z Panem odnowi 1—3. II. bawochwalstwo wyrzuci,
i jego obroców pokara, 4—20. III. Pascbtj wici kaza
21—28. IV. Na wojnie zabity jest 29. V. Po nim kró-

loAva Joacliaz, 30—32. VI. którego pojmawszy Farao.
Joakima na miejsce jego wsadzi, i liod mu nakaza 33—37.

ledy posawszy król, aby si zebrali

do niego wszyscy starsi Judzcy i Jeruza-

lemscy,

2. Wstpi * król do domu Paskiego,

i wszyscy mowie Judzcy, i wszyscy

obywatale Jeruzalemscy z nim, i ka-

pani, i prorocy, i wszystek lud od ma-
ego a do wielkiego ; i czyta, gdzie

wszyscy syszeli wszystkie sowa ksig
przymierza, które byy f znalezione w do-

mu Paskim. .

-2Kron.34,29.30. t2Król.22,8.

3. Potem stan król na majestacie,

i uczyni przymierze przed Panem, e
chce chodzi za Panem, i strzedz rozka-

zania jego, i wiadectw jego, i w^yroków

jego ze wszystkiego serca, i ze wszystkiej

duszy, i peni sowa przymierza tego,

które byy napisane w onych ksigach.

I przesta lud na onem przymierzu.

II. 4. I przykaza król Helkijaszowi,

kapanowi najwyszemu, i kapanom
wtórego rzdu, i odwiernym, aby wy-
rzucili z kocioa Paskiego wszystko

naczynie, które sprawione byo Baalowi,

i gajowi powiconemu, i wszystkiemu
wojsku niebieskiemu, i spali je precz za

Jeruzalemem na polu Cedron, a zaniós

popió ich do Betela.

5. Zoy te z urzdu popów, których

byli postanowili królowie Judzcy, aby
kadzili po wyynach w miastach Judzkich

i okoo Jeruzalemu; przytem i onych,

którzy kadzili Baalowi, socu i miesi-
cowi, i planetom, i wszystkiemu wojsku

niebieskiemu.

6. Kaza te wynie gaj wicony
z domu Paskiego precz z Jeruzalemu

ku potokowi Cedron, a spali go u potoku

Cedron, i star go w proch, a popió jego

rozmiota na groby synów onego ludu.
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7. Zlmrzy te domy SodojiK^zyków,

które hy\y w domu Paskim, k(jdy nie-

wiasty tkay opony do gaju powicjconego.

S. 1 zuAvolal wszystkieli kapanów
z miast Judzkich, a s])lugawil wyyny, na
któryeli kadzili, od Oahaa a do Beerse-

l)a, i popsu wyyny przy ))ramacli, któ-

re byiy w wejciu i)ramy Joznego, ksi-
ceia miasta, a l)y.o po lewej stronie

wchodzcemn w bramij miejsk.

1). AYszake nie przystpowali kapani
wyyn do otarza Paskiecfo w Jeruza-

lemie; ale jadali clihOiy przane midzy
brami swoimi.

10. Splngawi te i Tofet, które byo
w dolinie syna Hennomowego, aby wir
cej nikt nie przew^odzi syna swego, ani

córki swojej * przez ogie kn czci Molo-
chowi.

=•= 3 Moj. 18,21. r.20,2.

11. Zagubi te one konie, które byli

królowie Judzcy oddali socu, a stay,
kdy wchodz do domu Paskiego, podle

mieszkania Natanmelecha dw^orzanina,

które byo na przedmieciu ; i wozy so-
ca spali ogniem.

12. Take otarze, które byy na da-

chu sali Achazowej, które byli poczynili

królowie Judzcy, i otarze, które by po-

czyni Manases w obu sieniach * domu
Paskiego, pokazi król; a pospieszywszy
si stamtd kaza wrzuci proch ich

w potok Cedron. *2Krói.2i,5.

13. Wyyny take, które byy przed

Jeruzalemem, i które byy po prawej

stronie góry Oliwnej, których by nabu-
dowa Salomon, król Izraelski, * Astaro-

towi, obrzydoci Sydoczyków, f i Cha-
mosowi, ol)rzydoci Moabczyków, i Mel-
chomowi, obrzydoci synów Ammono-
wych, splngawi król.

*lKról.ll,7. 1 4 Moj. 21,29.

14. I pokruszy * supy, a powycina
gaje, i napeni miejsca ich kociami
ludzkiemi. *2Moj.23,24. r.34,13.

4Moj. 33,52. 5Moj.7.5.25.26. r.12,2.3.

15. Nadto i otarz, który by * w Be-
tel, i wyyn, któr by uczyni Jero-

boam, synNabatowy, który przywiód do

grzechu lud Izraelski, i ten otarz, i wy-
yn zepsu, a spaliwszyon wyyn, star
na proch, i spali gaj. ^^1x101.12,29,

16. A obróciwszy si Jozyjasz, obaczy
groby, które tam byy na górze, a posaw-
szy pobra koci z onych grobów, i po-

pali je na tyme otarzu ; a tak go splu-

gawi wedug sowa Paskiego, które

mówi ' m Jioy, który by te rzeczy

przepowiedzia. *i Krói.13,2.

17. I rzek: Có to jest za napis, któ-

ry widz? J odpowi(*(izieli mu mowie
miasta: Gról) to ma lioego, który

przyszedszy z Judy opowiedzia te rze-

czy, które uczyni nad otarzem w Betel.

IS. A on rzek: Zanicudiajcie go, nie-

chaj nikt nie rucha koci jego. I wylja-

wili koci jego, i koci proroka onego,

który by przyszed z Samaryi.

19. Wszystkie te domy wyyn, które

byy w miastach Samaryjskich, które

l)yli po])U(lowali królowie Izraelscy, dra-

nic Pana, zniós Jozyjasz, i uczyni im
wedug wszystkiego, jako by uczyni
w Betel.

20. Pozabija take wszystkich kapa-
nów wyyn, którzy tam byli na otarzach,
i pali koci ludzkie na nich

;
potem si

wróci do Jeruzalemu.

III. 21. Kozkaza te król wszystkie-

mu ludowi, mówic : Obchodcie wito
przejcia Panu, Bogu waszemu, jako na-

pisano * w ksigach przymierza tego.
*2'Kion.35.1. 2Moj.l2,14.

22. Bo nie obchodzono takiego wi-
ta przejcia ode dni sdziów, którzy s-
dzili Izraela, i przez wszystkie dni kró-

lów Izraelskich, i królów Judzkich.

23. Jako omnastego roku króla Jo-

zyjasza, obchodzono takie wito przej-

cia Panu w Jeruzalemie.

24. Ale i wieszczków, *
i czarowników,

i obrazy, i brzydkie bawany, i wszystkie

obrzydoci, co ich byo wida w ziemi

Judzkiej i w Jeruzalemie, wykorzeni Jo-

zyjasz, aby wypeni sowa zakonu napi-

sane w ksigach, które znalaz Helkijasz

kapan w domu Paskim.
*3 Moj. 19,31. r.20.27. 5Moj. 18,11. Izaj.8,19.

25. I nie by podobny jemu król przed

nim, któryby si nawróci do Pana * z ca-

ego serca swego, i ze wszystkiej duszy

swojej, i ze wszystkiej siy swojej, wedug
wszystkiego zakonu Mojeszowego, ani

po nim powsta jemu podobny.
*5Moj.6,5. r.10,12. Mat.22,37. Mark.12,30. uk.10,27. '

26. Wszake nie odwróci si Pan od I

popdliwoci wielkiego gniewu swego,

któr by wzruszony gniew jego przeciw

Judzie dla wszelkiego rozdranienia, któ-

rem go by rozdrani Manases.

27. Przeto rzek Pan : I Jud odrzu-

c od oblicznoci mojej, jakom odrzuci

Izraela, *
i wzgardz to miasto, którera

by obra, to jest Jeruzalem, i dom ten.
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o któryinem mówi: Bdzie tam imi
-„^:^

' *2Kiól. 17, 0. r. 18,10.

28. A imie sprawy Jozyjaszowe, i

wszystko, co czyni, opisane w kroni-

kach o królach Judzkich.

IV. 29. Za dni jego ^ wycign Fa-

rao Necho, król Egipski, przeciw królo-

wi Assyryjskiemu ku rzece Eufrates:

wyjecha tekrólJozyjasz przeciwko nie-

nui. którego on zabi w^ Magieddo, gdy

go ujrza. =^2Kron.35,20.

V. 30. I przywieli go sudzy jego

umarego z Magieddo. a przyprowadzili

go do Jeruzalemu, i pogrzeljll go w gro-

itie jego. Potem wziwszy lud onej zie-

mi ^ Joachaza. syna Jozyjaszowego. po-

mazali go, i królem go postanowili mia-

sto ojca jego. *2Kron.36,l.

31. Dwadziecia lat i trzy mia Joa-

chaz. gdy królowa pocz, a trzy mie-

sice królowa w Jeruzalemie. A imi
matki jego byo Chamutal, córka Jere-

mijaszowa z Lebny.

32. I czyni ze przed oczyma Pa-
skiemi wedug wszystkiego, co czynili

ojcowie jego.

VI. 33. I zwiza go Farao Xecho
"W Rebli w ziemi Emat. gdy królowa
w Jeruzalemie, a uoy da na one zie-

mi sto talentów srebra, i talent zota.

34. A królem postanowi Farao Necho
Elijakima. syna Jozyjaszowego. miasto

Jozyjasza, ojca jego. i odmieni imi jego,

a nazwa go Joakim ; ale Joachaza wzi,
który, gdy przyszed do Egiptu, tame
umar.

35. A to srebro i zoto dawai Joakim
Faraonowi

;
przeto szacowa ziemi, aby

móg oddawa srebro wedug rozkazania

Faraonowego; od kadego wedug sza-

cunku jego, bra srebro i zoto od ludu zie-

mi, aby je oddawa Faraonowi Xechowi.
36. Dwadziecia i pi lat mia Joa-

kim. gdy królowa pocz, a jedenacie lat

królowawJerusalemie. Aimi matkijego
byo Zebuda. córka Fadajowa z Eumy.

37. I czyni z^e przed oczyma Paii-

skiemi wedug wszystkiego, jako czynili

ojcowie jego.

ROZDZIA XXIV.
I. Joalcim od Nabuchodonozoia zholdowany i dla nporn

«wego zniszczony 1—5. II. umar, a po nim królowa]
Joachyn, którego Nabuchodonozor ze wszystkiem do Ba-
bilonu przeniós 6—16. IH. Sedekijasza królem na jego
iniejscu postanowiwszy 17—20.

Zia dni jego wycign Nabuchodono-

zor, * król Babiloski. I sta si Joakim
niewolnikiem jego przez trzy lata. a po-

tem wybi si z mocy jego. *2Kion.36,6.

2. Przeto posa Pan przeciwko nie-

mu wojska Chaldejskie, i wojsko Sy-

ryjskie, i wojska Moabskie, i wojska

synów Ammonowych; i posa je na

Jud, aby go wytracili wedug sowa
Paskiego, które by powiedzia przez

sugi swe proroki.

3. Zaiste staio si to podug sowa
Paskiego przeciwko Judzie, aby go

odrzuci od oblicza swego dla grzechów

ManasesowYch, * wedug wszystkiego, co

by uczynif;
* 21^^01.21,15. jerem.22,12.

4. I dla krwi niewinnej, któr wyle-

wa, i napeni Jeruzalem krwi niewinn,

czego mu nie chcia Pan odpuci.
5. A inne sprawy Joakimowe, i wszyst-

ko co czyni, zapisane w kronikach o

królach Judzkich.

n. 6. A tak zasn Joakim z ojcami

swymi, a królowa Joachyn, syn jego.

miasto niego.

7. Ale nierusza si wicej król Egip-

ski z ziemi swej. Bo by wzi król Ba-

biloski wszystko od rzeki Egipskiej a
do rzeki Eufrates, co przynaleao kró-

lowi Egipskiemu.

8. Omnacie lat mia * Joachyn, gdy
królowa pocz, a trzy miesice królowa
w Jeruzalemie. Imi matkijego byo Xe-
husta. córka Elnatanowa z Jeruzalemu.

^2Kron.36,9.

9. I czyni ze przed oczyma Pa-
skiemi, wedug wszystkiego, jako czyni
ojciec jego.

10. Czasu ouego * przycignli sudzy
Xabuchodonozora. króla Babiloskiego,

przeciwko Jeruzalemowi, i przyszo mia-

sto w oblenie.
"^

=^Dan.i,i.

11. Przycign te Xabuchodonozor.
król Babiloski, przeciwko miastu, gdy
sudzy jego leeli okoo niego.

12. Tedywyszed Joachyn. król Judzki,

do króla Babiloskiego, on i matka jego,

i sudzy jego. i ksita jego, i dworzanie

jego, i wzi go król Babiloski roku

ósmego królowania swego.

13. I wyniós stamtd wszystkie skar-

by domu Paskiego, i skarby domu kró-

lewskiego, i potuk wszystkie naczynia

zote, które by sprawi Salomon, król

Izraelski, w kociele Paskim, jako by
powiedzia ' Pan. "^Krói 20,17.

14. I przeniós wszystko Jeruzalem, i

25*



o6S

wszystkioli ksit, i wszystek lud rycer-

ski, wi(^'^.iiiów (Iziesioe. tysicy, i wszyst-

Ivich cieli, i kowali, a nie zosta tam nikt,

<>prócz ul)0{^iego ludu onej ziemi.

1 f). Przeniós i
* Joacliy na do Hahilonu,

i matk królewsk, i ony królewskie, i

dworzan jego, i rycerski lud onej ziemi

zawiód w niewol z Jeruzalemu do Ba-
bilonu. *2Kion.3(;,10.

16. Wszystkich tó mów * wale-

cznych siedm tysicy, i cieli, take i

kowali tysic, i wszystkich godnych ku
bojowi, tych zawiód yf niewol król

Babiloski do Babilonu. *Jor.52,28.29.3o.

III. 17. A królem postanowi król

Babiloski Matanijasza, stryja jego, mia-

sto niego, i odmieni mu imi, a nazwa
go Sedekijasz.

18. Dwadziecia i jeden lat mia Se-

dekijasz, gdy królowa pocz, a jedena-

cie lat królowa w Jeruzalemie : a imi
matki jego byo Chamutal, córka Jere-

mijaszowa z Lebny.

19. I czyni ze przed oczyma Pa-
skiemi wedug wszystkiego, jako czyni
Joakim.

20. Albowiem si to stao dla rozgnie-

waniaPaskiego przeciwko Jeruzalemowi
i Judzie, a je odrzuci od twarzy swojej.

Wtem zasi odstpi Sedekijasz od króla

Babiloskiego.

ROZDZIA XXV.
I. Nabuchodonozor Jeruzalem dobywszy Sedckijasza

pojma, olepi, i synów jego pobi, 1—7. U. koció i

miasto spali, w niewol zagna, robotników tylko zosta-

%viw.szy; wszystkie te naczynia kocielne i królewskie
pobra. Kapanów kilka i innycli przednicli ludzi zabito.

S—21. III. Godolijasz nad ostatkiem ludu przeoony, ale

nie dugo potem zabity jest. 22—26. IV. Joachyn w Ba-
bilonie od króla wywyszony. 27—30.

IV. REGUM24. 25.

stao si roku dziewitego królowania

jego, miesica dziesitego, dnia dziesi-

tego tego miesica, e przycign Na-
buchodonozor, król Babiloski, on * i

^vszystko wojsko jego przeciw Jeruzale-

mowi, i pooy si obozem u niego, a

porobi przeciwko niemn szace w okoo.
*2Kron.36,17. Jerem. 32, -i. r.39.1. r.52,4.

2. A tak oblone byo miasto a do

jedenastego roku króla Sedekijasza.

3. Tedy dnia dziewitego * czwartego

miesica by wielki gód w miecie, i nie

mia chleba lud ziemi. *Jcrem.52,c.

4. 1 przeamano mur miejski, a wszys-

cy ludzie rycerscy uciekli w nocy drog,
kdy id do bramy, która jest midzy
dwoma murami, które byy podle ogrodu

królewskiego; a Chaldejczycy leeli okoo
miasta, a król uszed drog, do pustyni.

5. I gonio wojsko Chaldejskie króla,

i pojmao go na polach Jery<-lio ; a wszyst-
ko wojsko j«'go ruzpierzchnio si""^ od
niego.

(). A tak pojmawszy króla j)rzywiedli

go do króla llabiloskiego do Ke))li, k<ly
o nim uczynili sd.

7. A synów Sedekijaszowych poza])ijali

przed oczyma jego; potem Sedekijasza

olepiwszy zwizali go acuchami mie-
dzianemi, i zawiedli go do Babilonu.

II. 8. Potem miesica pitego, siódmego
dnia tego miesica, (ten jest rok dzie-

witnasty królowania Nabuchodonozora,
króla Babiloskiego) przycign Nalju-

zardan, hetman onierski, suga króla

Babiloskiego, do Jeruzalemu
;

9. I spali dom Paski, i dom królew-

ski, i wszystkie domy w Jeruzalemie,

owa wszystko budowanie kosztowne po-
pali ogniem.

10. Mury take Jeruzalemskie w okoo-
rozwalio wszystko wojsko Chaldejskie,

które byo z onymhetmanem onierskim.
11. A ostatek ludu, który by zosta

w miecie, i zbiegi, którzy zbiegli byli do

króla Babiloskiego, i inne pospólstwo^

przeniósNabuzardan, hetman onierski.

12. Tylko z ubogich onej ziemi zosta-

wi hetman onierski, aby byli winia-

rzami i oraczami.

13. Nadto supy * miedziane, które-

byy w domu Paskim, f i podstawki, i

morze ** miedziane, które byo w domu
Paskim, potukli Chaldejczycy, ff i

przenieli wszystk mied do Babilonu.
^1 Król. 71, 15. fi Król. 7,27 .**lKról.7,23. ff Jerem.27,22.

14. Koty te i opaty, i naczynia mu-
zyczne, i misy i wszystko naczynie mie-

dziane, którem usugiwano, pobrali.

15. I kadzielnice, i miednice, i co byo
zotego w zocie, i co byo srebrnego

w srebrze, pobra hetman onierski.

16. Supy dwa, morze jedno, i pod-

stawki, które by sprawi Salomon w do-

mu Paskim, a nie byo wagi miedzi

onego wszystkiego naczynia.

17. Omnacie * okci wzwy byo
supa jednego, a gaka na nim miedziana :

a gaka miaa na wzwy trzy okcie, a

siatka I jabka granatowe na gace w o-

koo, wszystk) miedziane. Taki te by
i drugi sup z siatk,

*1 Król. 7, 15. 2Kron.3,15. Jerem.52,21
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1>^. Wzii te hetman onierski Sa-

rajego. kapana przedniego, i Sofonijasza,

kapana wtórego. i trzeci odwiernych.

19. Wzii te z miasta dworzanina je-

dnego, który l»y przeoony nad ludem

389

)y poddanymi * Chaldejczykom; zo-

stacie w ziemi, a sucie królowi Babi-

loskiemu, i bdzie wam dobrze.
» Jercin.40.9.

25. I stao si miesica siódmego, e
rvce'rskim. i piec mów z 'tvch. którzy przyszed Izmael, syn Natauijasza, syna

stawali przed królem, którzy Ijyli znale- ,

i^lisamowego. z nasienia królewskiego,

zieni w miecie . i pisarza przedniego
,

i ^Iziesió mów z mm. i zabili Godolija-

wojskowe^o. który spisywa lud onej sza, i umar; take ydów i Chaidej-

ziemi. i ^szedziesit mów z ludu czyków. którzy z mm byh w Masfa.

ziemi, którzy si znaleli w miecie. 26. Tedy powsta wszystek lud od

20. Pojmawszy ich tedy Nalnizardan. maego a do wielkiego
, i hetmani

hetman onierski, zawiód ich do króla ' wojsk, a poszli do Egiptu : bo si bali

Baluloskiego do Ryblaty. Chaldejczyków.

21.IpobiichkrólBabiloski. apomor- I IV. 27. Stao si take trzydziestego

dowaich wRyblaciewziemiEmat; atak
I

i siódmego roku pojmania Joachyna.

przeniesiony jest Juda z ziemi swojej. ! króla Judzkiego, dwunastego miesica

III. 22. Ale nad ludem. któiT jeszcze ' dnia dwudziestego siódmego tego mie-

ity zosta w ziemi Judzkiej, którego by sica. e wyAvysK Ewilmerodach, król

zostawi Nabuchodonozor, król Babilon- Babiloski, tego roku. gdy pocz kró-

tki, przeoy ' Godolijasza. syna Ahyka-
,
lowa. gow Joachyna, króla Judzkiego,

nowego, syna Safanowego. *Jerem.4o,5. i uwolniwszy go z wizienia.

23. A sfdy usyszeli wszyscy hetmani ' 2S. I rozmawia z nim askawie, a

wojska, sami i mowie ich, e przeoy ' wystawi stolic jego nad stolic innych

król Babiloski Godolijasza. tedy przyszli ' królów, którzy z nim byli w Babilonie,

do Godolijasza do Masfy: mianowicie. I 29. Odmieni te odzienie jego, w któ-

Izmael. synNatanijaszowy.iJohanan.syn rem by w wizieniu, i jada chleb zaw-

Kareaszowy. i Serajasz. syn Tanhnmeta ' sze przed obliczem jego po wszystkie

Netofatczyka, i Jezonijasz. syn Maacha- ! dni ywota swego.

towy. sami i mowie ich.
|

30. Obrok te jemu naznaczony usta-

24. Którym przysig Godolijasz. wicznie mu dawano od króla, na kady
i mom ich. i rzek im : Nie bójcie si '• dzie po wszystkie dni ywota jego.

Pierwsza Ksiga Kroniki,
któr Grekowie zowi

P a r a 1 i p o m e n a.

ROZDZIA I.

I. Adamowe i Abrahamowe potomstwo porzdkiem opi-
saw.czy 1—42. II. na ostatek królów i ksit, którzy
w Edomskiej ziemi a do czasów Mojeszowych panowali,
wylicza 43—54.

Adam. * Set. Enos. *iiioj.2.7. r.4,25. r..5.3.

2. Kienan. Mahalaleel. Jared.

3. Enoch, Matusalem. Lamech.
4. Xoe, Sem, Cham, i Jafet.

ó. Synowie ' Jafetowi : Gomer, i Ma-
gog, i Madaj, i Jawan, i Tubal, i Me-
sech, i Tyras. *imoj.io,2.

6. A synowie Gomerowi: Aschenaz,
i Kyfat, i^Togorma.

7. Synowie te Jawanowi: Elisa, i

Tarsys, Cytym, i Dodanim.

8. Synowie * Chajnowi: Chus i Mi-
sraim, Put i Chanaan. '-iMojae,'-..

9. A synowie Chnsowi: Seba. i He-
wila, i Sal»ta, i Eegma.j SaUaeha:
a synowie Regmy : Seba i Dedan.

10. Spodzi te Chus " Xemroda:
ten pocz l»y monym na ziemi.

"iMoj.lO.S.

11. Misraim te spodzi Ludyma.
i Hananima. i Laubima. i Xeftuhyma,

12.IPatrusyma. iChasuchyma. (zktó-

;
rych poszli Filistynowie) i Kaftoryma.

I

13. Potem Chanaan spodzi Sydona,

,
pierworodnego swego, i Hetejczyka.

i 14. I Jebuzejczyka, i Amorejczyka,

I

i Giergiezejczyka,
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15. I Hewejczyka, i Aicluijczyka,

i Symojczyka,

1(). 1 Aradujczyka, i Saniarejczyka,

i Cliainatcjczyka.

17. Synowie * Semowi : Elani, i As-
siir, i Arfiichsad, i Lud, i Aram, i Clius,

i Hul, i Gietor, i Mesech.
*1 Moj. 10,22. r.11,10.

18. A Arfachsad spodzi Selecha,

a Selecli spodzi HcbcM-a.

19. A Heborowi urodzili si dwaj sy-

nowie, z których jednemu imi(^ byo Fa-

leg, przeto, e za jego czasów rozdzielona

jest ziemia; a imi brata jego Jektan.

20. A Jektan spodzi Elmodada,

i Salefa, i Hassarinota, i Jarecha,

21. I Adorama, i Uala, i Dekla,

22. I Hebala, i Abimaela, i Sebaja,

23. I Ofira, i Hewila, i Jobaba. Ci

wszyscy byli synowie Jektanowi.

24. Sem, * Arfaclisad, Selech.
*1 Moj. 11,10.

25. Heber, Peleg, Keciu,

26. Sarug, Naclior, Tare, * *uk.3,34.

27. Abram ; ten jest * Abraiam.
*1 Moj. 17,5.

28. Synowie * Abraliamowi: Izaak

i Ismael. *imoj.i6.i5.

29. A teó s rodzaje ich : Pierworo-

dny * Ismaelowy Nebajot, i Kiedar,

i Abdeel, i Mabsam.
^

*imoj.25,i2.

30. Masma, i Duma, Massa, Hadad,

i Tema,
31. Jetur, Nafis i Kiedma. Ció s sy-

nowie Ismaelowi. •

32. A synowie * Cetury, zaonicy Abra-
hamowej, których porodzia: Zamram
i Joksan, i Madan, i Midyjan, i Jesbok,

i Suach. A synowie Joksanowi; Saba
i Dedan. *imoj.25,2.

33. Synowie te * Madyjanowi : Hefa,

i Hefer, i Henoch, i Abida, i Eldaa. Ció

wszyscy s synowie Cetury. *iJiioj.25,4.

34. I spodzi * Abraham Izaaka.

A synowie Izaakowi byli : Ezaw i Izrael.
*lMoj.21,1.2.3.

35. A synowie * Ezawowi: Elifas,

Kehuel, i Jehus, i Jelom, i Kor.
*1 Moj. 36,9. 10.

36. Synowie Elifasowi: TemaniOmar,
Sefo i Gaatan, Kienaz i syn Tamny, to

jest, Amalek.
37. Sjmowie Eehuelowi : Nahat, Zara,

Samma, i Meza.

38. A synowie Seirowi : Lotan, i So-

Lal, i Sebeon, i Hana, i Dysson, i Eser,

i Dysan.

39. A synowie Lotanowi : Chory, i He-
man ; a siostra Lotanowa ])ya Tanina.

40. Synowi(^ Sobalowi: Halman, i Ma-
naat. i Hewal, S(^ib, i Onam ; a syno-

wie Selieonowi: Aja i Ana.

41. Synowie Ana: Dyson; a synowie
Dysona : Hamdan, i Ese])an, i Jetran,

i Charan.

42. Synowie Eserowi : Balaan, i Za-

wan, Akan. Synowie Dysanowi: Hus
i Aran.

43. Ci s królowie, którzy królowali

w ziemi Edomskiej, przedtóm ni królo-

wa król nad synami Izraelskimi : Bela, syn

Beorowy, a imi miasta jego Dynhalia.

44. A gdy umar Bela, królowa mia-

sto niego Jobab, syn Zerachowy z Bosry.

45. A gdy umar Jobab, królowa mia-
sto niego Chusam z ziemi Temaskiej.

46. A gdy umar Chusam, królowa
miasto niego Hadad, synBadadowy, który

porazi Madyjaczyków na polu Moab-
skiem; a imi miasta jego Hawid.

47. A gdy umar Hadad, królowa
miasto niego Samla z Masreki.

48. A gdy umar Samla, królowa
miasto niego Saul z Rechobot nad rzek.

49. A gdy umar Saul, królowa mia-

sto niego Balanan, syn Achoborowy.
50. A gdy umar Balanan, królowa

miasto niego Hadar; a imi miasta jego

Pehu, imi te ony jego Mehetabel,

córka Matredy, córki Mezaabowej.

51. A gdy umar Hadar, byli ksi-
tami w Edom : ksi Tamna, ksi
Halwa, ksi Jetet,

52. Ksi Oolibama, ksi Ela,

ksi Pinou,

53. Ksi ' Kienaz , ksi Teman,
ksi Mabsar,

54. Ksi Magdyjel, ksi Hyram.
Toó byli.ksita Edomscy.

ROZDZIA IL
I. Potoraki Jakóbowe 1. 2. n. i Judowe a do Dawida

3—17. III. take Kalebowe 18—2-4.- IV. Jeramee-
lowe 25—55.

\ji s synowie Izraelowi: Ruben, * Sy-

meon, Lewi, i Juda, Isaschar i Zabulon,
*1 Moj. 29,32. r.30.5. r.46,8.

2. Dan, Józef, i Benjamin, Neftali,

Gad i Aser.

II. 3. Synowie * Judy : Her, i Onan,

i Sela. Ci trzej urodzili mu si z córki

Sui Chanaiiejskiej. xA.Ie Her, pierwo-

rodny Judy, by zym przed oczyma Pa-
skiemi

;
przeto go zabi.

*lMoj.38,3. r.46,12. 4Moj.26,19.

I
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4. Tamar * zasi, niewiastka jego,

urodzia mu Faresa i Zar. Wszystkich

synów Judowych pi.
*^l Moj. 38.27. lKron.4,1. Mat. 1,3.

5. Synowie Faresowi :
* Hesron i Ha-

muel. *4Moj.26,21.

6. Synowie za ary : Zamry, i Etan,

i Heman, i Chalkol, i Darda ; wszystkich

tych byo pi.
7. A synowie Zamrego : Charmi, wnuk

Acharowy, * który zamieszanie j uczyni

w Izraelu, zgrzeszywszy kradzie rze-

czy przekltych. *Jo..7,i. tJoz.7,25.

8. A synowie Etanowi : Azaryjasz.

9. A synowie Esronowi, którzy mu
si urodzili: Jerameel, i Earn, i Cha-

lubj.

lÓ. Ale Kam * spodzi Aminadaha,

a Amiiiadab spodzi Naasona, ksicia
synów Y Judzkich.

^Rut.4,19 Mat. 1,4. f 4 Moj. 1,7. r.2,3.

11. A Naason spodzi Salmona, a

Salmon spodzi Booza.

12. A Booz spodzi Obeda, a Obed
spodzi Isajego.

13. A Isaj * spodzi pierworodnego

swego Elijaba, i Abinadaba wtórego,

i Samma trzeciego. *isain.i6,6. im7,i2.

14. Natanaela czwartego, Eaddaja
pitego.

15. Ozema szóstego, Dawida siódmego.

16. A siostry ich : Sarwija, i Abigail

;

a synowie Sarwii: Abisaj, i Joab, i Asael,

trzej.

17. A Abigail urodzia Amaz, a oj-

ciec Amazy by Jeter Ismaelczyk.

III. 18. AKaleb, synHesronowy, spo-
dzi z Azub, maonk swoj, i z Jery-

jot synów. A ci byli synowie jego : Je-

ser, i Sobab, i Ardon.
19. A gdy umara Azuba, poj sobie

Kaleb Esrat, która mu urodzia Hura.
20. A Hur spodzi Ury, a Ury spo-

dzi Besaleela.

21. Potem wszed Hesron do córki

Machyra, ojca Galaadowego, a poj j,
bdc w szedziesit lat ; która mu uro-
dzia Seguba.

22. A Segub spodzi Jaira, który
mia dwadziecia trzy miast w ziemi
Galaadskiej.

23. Bo wzi Giessurytom, i Assy-
ryjczykom wsi Jakowe, i Kanat z mia-
steczkami jego, szedziesit miast. To
wszystko pobrali synowie Machyi-a, ojca
Galaadowego.
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24. A gdy umar Hesron w Kaleb

Efrata, tedy ona Hesronowa Al)ija po-

rodzia mu Assura, ojca Tekui.

IV. 25. Byli te synowie Jerameelo-

wi, pierworodnego Hesronowego : Pierwo-

rodny Kam, po nim Buna, i Oren, i Osem
z Ab ii.

26. Miai take drug on Jerameel.

imieniem Atara; tajest matka Onamowa.
27. Ale synowie Kamowi, pierworo-

dnego Jerameelowego, byli : Maas, i Ja-

min. i Achar.

28. B3di te synowie Onamowi: Se-

maj, i Jada, a synowie Semejego : Na-
da! i Abisur ;

29. A imi ony A])isurowej Abihail,

która mu urodzia Achobbana i Molida.

30. Synowie Nadabowi : Saled i Affaim
;

lecz Saled umar bez potomstwa.

31. A synowie Affaimowi Jesy ; a syno-

wie Jesy esan, a córka Sesana Achialaj.

32. A synowie Jady, brata Semejego.

Jeter i Jonatan ; ale Jeter umar bez po-

tomstwa.

33. A synowie Jonatanowi: Falet

i Zyza. Ció byli synowie Jerameelowi.

34. Lecz nie mia Sesan synów, je-

dno córki ; mia te Sesan sug Egip-

czanina, imieniem Jeracha.

35. I da Sesan córk Jerachowi, su-
dze swemu, za on, która mu urodzia

Etaja.

36. Etaj spodzi Natana, a Natan
spodzi Zabada.

37. A Zabad spodzi Efijala, a Efijal

spodzi 01)eda.

38. A Obed spodzi Jehu, a Jehu

spodzi Azaryjasza.

39. A Azaryjasz spodzi Helesa, a

Heles spodzi Elasa.

40. A Elas spodzi Sysmaja, a Sy-

smaj spodzi Selluma.

41. A Sellum spodzi. Ikamijasza,

a Ikamijasz spodzi Elisama.

42. i synowie Kaleba, brata Jera-

meelowego: Mesa pierworodny jego,

który by ojcem Zyfejczyków i synów
Maresy, ojca Hebronowego.

43. A synowie Hebronowi: Kor i

Tafua, i Rechem, i Semma.
44. A Semma spodzi Kahama, syna

Jerkaamowego, a Rechem spodzi Sam-
m aj ego.

45. A Sammaj hjl synem Maono-
wym, a Maon by ojcem Betsurczyków.

46. Efa te, zaonica Kalebowa, uro-
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(Izila Karana, i Mo7(\ i (Jiczoza; a Ha-

ran spodzi l' Cuozcza.

47. A synowio Jaclidajowi : l{oj^n(MJi,

i Jotam, i Giosaii, i Falot, i Kia, i Saaf,

48. Zao/.nica za druga Kalohowa

Maacha urodzia Sabera, i Tyrchana.

40. A /.ona Saafowa urodzia ojca

Madnioczyków, i Sowa, ojca Macli-

boczyków, i ojca Gabaoczyków; acórka

Kalebowa bya Achsa.

50. Ci byli synowie Kaloba, syna

Hurowego, pierworodnego Elraty: So-

bal, ojciec Karyjatyjaryniczyków.

51. Salma, ojciec Betleheiuczyków,

Charef, ojciec Betgaderczyków.

b2. Mia te synów Sobal, ojciec Ka-

ryjatyjaryniczyków, który doglda po-

owy Menuchoty.

53. A domy Karyjatyjarymskie byy
Jetrejczycy, i Futejczycy, i Sematej-

czycy, i Maserejczycy, z których te po-

szli Saraitowie, i Estaolitowie.

54. A synowie Salniy : Betleliemczy-

cy, i Netofatczycy, ozdoby domu Joabo-

wego, i poowa Manachaty. ojca Sorygo.

55. A domy pisarzów mieszkajcych

w Jebes: Tyryjatejczycy, Symatejczy-

cy, Suchatejczycy. Ció s Cynejczycy,

którzy poszli z Hemata, ojca "^ domu
Eechabowego.

1. PARALlPOiMKNON 2. 3. 4.'

*2Ki-ól.l0.15.

ROZDZIA III.

I. Synowie Dawidowi 1—9. II. Królowie Judzcy, pocz-
wszy od Salomona a do Scdekijasza 10—16. III. i synów

a potomków Jechonijaszowycli wylicza 17—24.

Ció te s synowie Dawidowi, * którzy

mu si urodzili w Hebronie : Pierworo-

dny Ammon z Achynoamy Jezreelitki
;

wtóry Danijel z Abigaili Karmelitki
;

*2Sara.3,2.

2. Trzeci Absalom, syn Maachy. córki

Tolmaja, króla Giessur; czwarty Ado-

nijasz, syn Haggity ;

3. Pity Sefatyjasz z Abitaili ; szósty

Jetraam z Egii, ony jego.

4. Tych sze urodzio mu si w He-

bronie, kdy królowa przez siedm lat,

i przez sze miesicy; a trzydzieci

i trzy lata królowa w jeruzalemie.
5."^A ci urodzili mu si w Jeruzalemie :

Samna, *
i Sobab, i Natan, i Salomon,

cztery synowie z Betsui, córki Ammie-
lOWej;

*2Sara.5,14.

6. I Ibchar, i Elisama, i Elifet
;

7. I Nog, i Nefeg, i Jafija;

8. I Elizama. i Elijada, i Elifelet.

dziewi synów.

9. A ci wszyscy s synowie Dawi-
dowi, oprócz synów z zaonic ; a Ta-
mar * ])ya siostra ich. »2Sain.i3,i.

II. 10. Syn Salomonowy * Roboam;
Abiam syn jego, Aza syn jego, Jozafat

syn jego. *ikiói. 11,43. r.14.21. r.15,8. 2Kiói.8,i6.

1.14,21. r.15,7. r.16,20. r.20.21. r.2I.lS. r.23.S0.

11. Joram syn jego, Ochozyjasz syn

jego, Joaz syn jego
;

12. Amazyjasz syn jego, Azaryjasz syn
jego, Joatani syn jego

;

13. Achaz syn jego, Ezechyjasz syn

jego, Manases syn jego
;

14. Amon syn jego, Jozyjasz syn jego ;

15. A synowie Jozyjaszowi : Pierwo-

rodny Johanan, wtóry Joakim, trzeci Se-

dekijasz, czwarty Sellum.

16. A synowie Joakimowi: Jechoni-

jasz syn jego, Sedekijasz syn jego.

III. 17. A synowie Jechonijasza wi-
nia : Salatyjel syn jego.

18. A salatyjelowi: Malchiram, i Fa-

dajasz, i Seneser, Jekiemija, Hosama,
i adabija.

19. A synowie Fadajaszowi : Zoroba-

bel, i Semej ; a syn Zorobabelowy Mesol-

lam, i Hananijasz, i Selomit, siostra ich.

20. A Mesolamowi : Hasuba, i Ohol,

i Barachyjasz, i Hazadyjasz Josabche-

sed, pi synów.

21. A syn Hananijaszowy : Faltyjasz,

i Jesajasz; synowie Rafajaszowi, synowie

Arnanaszowi, synowie Obadyjaszowi, sy-

nowie Sechenijaszowi.

22. A synowie Sechenijaszowi: Se-

mejasz; a synowie Semejaszowi: Chat-

tus, i Igal, i Baryja, iNaaryjasz. i Safat;

sze synów.

23. A synowie Naarjjaszowi: Elijenaj.

i Ezechyjasz, i Esrykam, trzej synowie.

24. A synowie Elijenajego : Hodawijasz

i EHjasub, i Felejasz, i Akkub, i-Jocha-

nan, i Dalajasz, i Anani, siedm synów.

ROZDZIA IV.

I. Jeszcze opisuje potomstlvo Jiidy 1—23. II. Potom-

stwo Symeona. take sprawy i mieszkania ich w zieuii

Chananejskiej 24—43.

feynowie Judowi : Fares, * Hesron, i Char-

mi, iHur, i Sobal. *lMoj.38,29.r.46,12.lKron.2,4.

2. A Rejasz, syn Sobalowy, spodzi

Jahata, a Jahat spodzi Achuma, i Laa-

da. Te s rodzaje Zaratego.

3. Ci tó s z ojca Etama: Jezreel.

i Jesema, i Idbas ; a imi siostry ich Se-

lelfuni.

4. A Fanuel ojciec Giedory, i Ezer oj-
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ciec Hosy. Ci s synowie Hura, pierwo-

rodnego Efraty, ojca Betleheniczyków.

o. A Assnr, ojciec Tekui, mia dwie

ony : Chele i Naar.
(). I urodzia mu Naara Achusama,

i Hefera, i Temana, i Achastara. Ci s
synowie Naary.

7. Synowie zasie Cheli: Seret, Jeso-

char, i Etnan.

8. A Kos spodzi Anuba, i Hasolio-

ba, i dom Acharcliela, syna Harumy.

9. A Jabes by zacniejszy nad bra-

ci swych, któremu matka jego daa imi
Jabes. mówic : Bom go w boleci uro-

dzia.

10. I wzywa Jabes Boga Izrael-

skiego, mówic : Jeli bogosawic bo-
gosawi mi bdziesz, a rozszerzysz gra-

nice moje, a bdzie rka twoja ze mn. a

wybawisz mi od zego, abym utrapiony

nie by. I wypeni to Bóg^ o co go prosi.

11. A Chelub, brat Sucha, spodzi
Mechyra ; ten jest ojcem Estona.

12. A Eston spodzi Betrafa, i Pa-
seacha, i Techynna, ojca miasta Nahas.

Ci s mowie Eechy.

13. A synowie Kienezowi: Otonijel,

i Seraja; a synowie Otonijelowi: Hatat
i Meanatj.

14. A Meanatj spodzi Ofra, a Se-

rajasz spodzi Joaba, ojca w dolinie

mieszkajcych rzemielników; bo rze-

mielnicy byli.

15. Synowie zasi Kaleba, syna Jefii-

ni : Hyru, Ela, i Nahain ; a syn Ela jest

Kienaz.

10. A synowie Jehaleleela: Zyf i Zy-
fa, Tyryja, i Azarel.

17. A synowie Ezry : Jeter, i Mered,
iEfer. i Jalon; a ona Herodowa urodzia
Miryjama, i Samaja, i Isbacha, ojca

Estemoa.

18. ona te jego Judaja urodzia Je-
reda, ojca Giedor, i Hebera, ojca Socho,
i Jekutjjela, ojca Zanoach. Ci s syno-
wie Betii, córki Faraonowej, któr ])y
poj Mered.

19. A synowie ony Hodyjaszowej, sio-

stry Nahama. ojca Ceili : Garmi i Este-
moa Mahatczyk.

20. A synowie Symonowi: Amnon,
i Rynna, Benchanan i Tylon ; a synowie
Isy : Zochet i Bensochet.

21. Synowie Seli, * syna Judowego:
Her, ojciec Lecha i Laada, ojciec Ma-
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raa; i rodzaje domów tych, którzy ro-

bili okoo ])isioru w domu Asbeat,
*1 Moj.38,5.

22. IJokim i mowie Chozeby, i Joas

i Saraf, którzy panowali w Moal), i Ja-

sul)i Lechem; ale te rzeczy s dawne.

23. Ci s garncarze, którzy mieszkali

w sadach i midzy potami, którzy tam
przy królu dla robót jego mieszkali.

IL 24. Synowie * Symeonowi: Na-
muel, i Jamin, i Jaryb, Zera, Saul.

^lMoj.4C,10. 2 Moj. (i, 1.5. 4Moj.26,12.

25. Sallum syn jego, Mabsam syn jego,

Misma syn jego.

20. A synowie Mismy: Hamuel syn

jego, Zachur syn jego, Semcj syn jego.

27. Ten Semej mia synów szesnacie,

i córek sze ; ale bracia jego nie mieli

wiele synów, tak, e wszystkiej rodziny

ich nie byo tak wiele, jako synów Judo-
wych.

28. I mieszkali w Beerseba i w Mola-
da, i w Hasersual,

29. I w Bela, i w Asem, i w Etolad,

30. I w Betul, i w Horma, i w Syce-
legu,

31. I w Bet Marchabot, i w Hasersu-

sa, i w Betbirze, i w Saaraim. Te miasta
ich byy, póki królowa Dawid.

32. A wsi ich byy: Etam, i Hain,

Remnon, i Tochen i Asan przy tych piciu
miastach

;

33. I wszystkie wsi ich. które byy
okoo tych miast a do Baal : te byy
mieszkaniem ich wedug narodu ich.

34. A Mosobab, i Jamlech, i Josa, syn
Amazyjaszowy

;

35. I Joel, i Jehu, syn Josabijasza,

syna Serajaszowego, syna Asyjelowego
;

36. I Elichenaj, i Jakóba, i Jesochaja,

i Asaja, i Ad}^*el, i Jesymijel. i Banajas ;

37. I Sysa, syn Syfy, syna AUonowe-
go, syna Jodajaszowego , syna Symry,
i syna Semajaszowego.

38. Ci mianowani postailowieni s za

ksita w narodach swych, a domy oj-

ców ich rozmnoyy si bardzo.

39. Przeto ruszyli si, aby szli do

Gador, a na wschód soca onej doliny,

aby szukali paszy bydu swemu.
40. I znaleli oblite i wyborne pasze,

a ziemi przestronn i spokojn i ro-

dzajn; bo tam naród ChamOAv mieszka
przedtem.

41. Przeto przyszedszy ci z imienia

opisani za dniEzechyjasza, lo'ola Judzkie-
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go, poltwrzyli iianiioty icli i przyltytki icli,

któn* lain »yy ziialczioiu' ; a wynionlo-

wali icli, i nio masz ich a do dnia togo, i

osiodli inicjsoc ich; Ito tam midi paszy

dla liydei swoich.

42. A z oiiych synów Symeonowych
niektórzy szli na gór(j Seir, pi set m-
ów, a Faltyjasz, i Necharyjasz, i Kafa-

jasz, i Hnsel, synowie Isy, l>yli wodza-
mi ich.

43. I wymordowali ostatki, które ]>yy
uszy z Amalekitów, a mieszkali tam a
po dzi dzie.

KODZIA V.
I. Potomstwo Rubenowe, Gadowe i Manasesowe, ich

osiado, wojny, wycitjstwa 1—2-1. 11. Zo sprawy, f

ka Boa za nie 25. 2(;.

A. synowie Rnbena pierworodnego Izra-

elowego, (ten bowiem by pierworodnym
;

ale gdy zgwaci * oe ojca swego, dane

jest pierworodztwo jego synom Józefa,

syna Izraelowego, tak jediiak, e go nie

poczytano za pierworodnego :

*1 Moj. 35, 22. r.49,4.

2. Bo Judas by najmniejszy midzy
brami swymi, a ksiciem midzy ni-

mi: ale pierworodztwo naleao Józefowi.)

3. Synowie mówi Rubena, * pierwo-

rodnego Izraelowego , byli : Henoch i

Fallu, Hesron i Charmi.
=^lMoj.-ia,9. 2 Moj. 6,14. 4Moj.26,5.

4. Synowie Joelowi : Samajasz syn je-

go, Gog syn jego. Semej syn jego;

5. Micha syn jego, Reajasz syn jego.

Baal syn jego
;

6. Bera syn jego, którego wzi w nie-

wol * Tegiat Falasar, król Asyryjski;

ten bylisiciem Rnbenitów. * 2x1-01.15,29.

7. A braciajego wedug domów swych,

gdy byli policzeni wedug ich narodów,

mieli ksita Jehiela i Zacharyjasza.

8. A Bela, syn Azazowy, syna Semmy,
syna Joelowego ; ten mieszka w * Aroer

a ku Nebo i Baalmeon. *Joz.i3,i5.i6.

9. Take i na wschód soca mieszka,

a kdy wchodz na puszcz od rzeki

Eufrates ; albowiem stada ich rozmnoyy
si w ziemi Galaadskiej.

10. Ci za dni Saulowych walczyli

z x4.gareczykami, którzy poraeni s od

rki ich ; a tak mieszkali w namiotach

ich po wszystkiej krainie wschodniej

ziemi Galaadskiej.

11. A synowie Gadowi na przeciwko

12. Joel by przednicjszym ich. a Sa-
fam wtóry, a Janaj i Safat zostali w Ba-
za n.

13. A braci ich wedug domów ojców
swych : Michael i MesuUain, i Scha. i Jo-

raj, i Jachan, i Zyja, i Heber, siedm.

14. (Ci s synowie Al^ihaila, syna
Hurowego. syna Jaroachowego, synaGa-
laadowego, syna Miclia<dowego, syna
Jesysowego, syna Jachdowego. syna
Buzowego ;)

15. Achy, syn Abdyj(da, syna Guno-
wego, ksi w domu ojców ich.

IG. I mieszkali w Galaad, w Bazan,
i w miasteczkach jego, i po wszystkich

przedmieciach Saron a do ich granic.

17. Wszyscy ci policzeni byli za dni

Jotama, króla Judzkiego, i za dni Jero-

])oama, króla Izraelskiego.

18. Synów Rubenowych, i Gadowych,
i poowy pokolenia Manasesowego, ludzi

walecznych, mów noszcych tarcz i

miecz, i cigncych uk, i wiczonych ku
bojowi, czterdzieci i cztery tysice, siedm
set i szedziesit, wychodzcych do

bitwy.

19. Ci wiedli wojn z Agareczykami,
z Jeturejczykami, i z Nafejczykami i No-
dabczykami,

20. A mieli pomoc przeciwko nim. I

podani s w rk ich Agareczycy ze

wszystkim, co mieli, przeto i do Boga
woali w bitwie, a on ich wysucha, i
ufali w nim.

21. I zabrali dobytki ich, wielljdów
ich pidziesit tysicy, a owiec dwiecie
i pidziesit tysicy, osów dwa tysice,

a ludzi sto tysicy.

22. Albowiem rannych wiele polego,

i od Boga bya ona poraka. I mieszkah

na miejscu ich. a ich zabrano w niewol.

23. Ale synowie poowy pokolenia Ma-
nasesowego ' mieszkali w onej ziemi od

Bazan a do Baal-Hermon i Sanir, * któ-

re jest góra Hermon; bo i oni rozmno-

eni byli.
*5Moj.3,9.

24. A ci s ksita domów ojców

ich : Efer i Jesy. i Elijel, i Azryjel. i Jere-

mijasz, iHodawijasz, i Jachdyjel, mowie
bardzo mocni, mowie sawni, ksita
domu ojców swoich.

II. 25. Ale gdy zgrzeszyli przeciw

Bogu ojców swych i cudzooyli nala-

dujc bogów narodów onej ziemi, które

nich mieszkali w ziemi Bazan, a do Sel- wykorzeni Bóg przed twarz ich :

chy. 26. Wzbudzi Bóg Izraelski ducha
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Fula* króla Assyryjskiego, i ducha Teglat

Falasera, króla Assyryjskiego, i przeniós

ich: Rubenitów, i Gadytów, i poow
pokolenia Manasesowego, a zawiód ich

do Hela, i do Hal)oru, i do Ara, i do

rzeki Gozan, a do dnia tego.
*2Kiói.i5,i9.

ROZDZIA VL
I. Potomstwo Lowicffo 1—30. II. piewacy od Dawida

sporzdzeni ol—óS. IH. Aaron i potomstwo jogo 54—70.

IV. Mieszkania niektórych Lewitów 71—81.

feynowie * Lewiego: Gierson, Kaat,

i MeraiT *imoj.46,ii. 2Moj.6,ig. 4Moj. 26,57.

2. A synowie Kaatowi: Amram, Izaar,

i Hebron, i Husyjel.

3. A synowie Amramowi: Aaron,

i Mojesz, i córka Maryja; a synowie Aa-

ronowi : Nadab, i Abiju, Eleazar, i Itamar.

4. Eleazar spodzi Fineesa; Finees

spodzi Abisua.

5. Abisue spodzi Bokki, a Bokki

spodzi Uzy.

6. A Uzy spodzi Zerachyjasza, a Ze-

rachyjasz spodzi Merajota.

7. Merajotspodzi Amaryjasza, aAma-
ryjasz spodzi Achytob.

8. A Achytol) spodzi * Sadoka, a Sa-

dok spodzi Achymaasa. *2Sam.8,i7. r.15,27.

9. Achymaas spodzi Azaryjasza, a

Azaryjasz spodzi Johanana.

10. A Johanan spodzi Azaryjasza;

tenci jest, który kapaski urzd spra-

wowa w domu, który zbudowa Salomon
w Jeruzalemie.

11. Spodzi te Azaryjasz Amaryjasza,

a Amaryjasz spodzi Achytoba.

12. A Achytob spodzi Sadoka, a Sa-

dok spodzi Salluma.

13. A Sallum spodzi Helkijasza,

a Helkijasz spodzi Azaryjasza.

14. A Azaryjasz spodzi Sarajasza,

a Sarajasz spodzi Jozedeka.

15. Ale Jozedek poszed w niewol,
gdy Pan przeniós Jud i Jeruzalem przez

Nabuchodonozora.'

16. Synowie Lewi: Gierson, Kaat,
i Merary.

17. A teó s imiona synów Giersono-
wych: * Lobni i Semei. *2Moj.6,i7.

1 8. A synowie Kaatowi : Amram i Izaar,

i Hebron, i Husyjel.

19. Synowie Merarego: Macheli, i

Muzy. A teó s domy Lewitów wedug
ojców ich.

20. Giersonowi : Lobni syn jego, Ja-
chat syn jego, Zamma syn jego

;

21. Joach syn jego, Iddo syn jego,

Zara syn jego, Jetraj syn jego.

22. Synowie Kaatowi : Aminadab syn

jego. Kor syn jego, Aser syn jego.

23. Elkana syn jego, i Abiazaf syn je-

go, i Assyr syn jego
;

24. Tachat syn jego, Uryjel syn jego,

Ozyjasz syn jego, i Saul syn jego.

25. A synowie Elkanowi: Amasaj
i Achymot.

26. Elkana. Synowie Elkanowi: So-

faj syn jego, i Nahat syn jego
;

27. Elijah syn jego, Jerobam syn jego.

Elkana syn jego.

28. A synowie Samuelowi: Pierwo-

rodny Wassni i Abijas.

29. Synowie Merarego: Mahali; Lobni

syn jego, Symej syn jego, Uza syn jego;

30. Symha syn jego, Haggijasz syn

jego, Asajasz syn jego.

II. 31. Ci s, których pestanowi Dawid
do piewania w domu Paskim, gdy tam
postawiono skrzyni.

32. I suyli przed przybytkiem na-

miotu zgromadzenia, piewajc, a zbu-

dowa Salomon dom Paski w Jeruzale-

mie, i stali wedug porzdku swogo na
subie swojej.

34. A ci s, którzy stali, i synowie

ich z synów Kaatowych : Heman piewak,

syn Joela, syna Samuelowego,

34. Syna Elkanowego, syna Jerohamo-
wego, syna Elijelowego, syna Tohu,

35. Syna Sufowego, syna Elkanowego,

syna Machatow^ego, syna Amasajowego,

36. Syna Elkanowego, syna Joelowego,

syna Azaryjaszowego, syna Sofonijaszo-

wego,

37. Syna Tachatowego, syna Assyro-

wego, syna A1)ijasowego,

38. Syna Korego, syna Isarowego, sy-

na Kaatowego, syna Lewiego, syna Izra-

elowego.

39. A brat jego Asaf, który stawa po-

prawicy jego. Asaf, syn Barachyjaszowy,

syna Samaowego,
40. Syna Michaelowego, syna Baseja-

szowego, syna Ma,lchyjaszowego,

41. Syna Etny, syna Zerachowego,

syna Adajowego,

42. Syna Etanowego, syna Symmo-
wego,

43. Syna Semejowego, syna Jachato-

wego, syna Giersonowego, syna Lewiego.

44. A synowie Merarego i bracia ich
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stawali po lewej stronie : P]tan, syn Kii-

zego. syna Alxlego, syna Mallnehowego,
40. Syna Hasabijaszowego, syna Araa-

zyja^zowogo. syna Helkijaszowego.

4t). Syna Anisego, syna Hanego, syna
Seinmorowego,

47. Syna ^lolioli, syna ]\Iusego, syna
Merarego, syna Lewiego.

48. A bracia icliLewitowie postawieni
s ku wszelakiej posudze przybytku do-

mu Boego.
41). Ale * Aaron i synowie jego palili

na otarzu caopalenia, i na otarzu ka-

dzenia przy kadej posudze witnicy
witych, i ku oczyszczaniu Izraela f po-

dug wszystkiego, jako by przykaza
Mojesz, suga Boy.

*2Moj.30,7.!>l.lO. 4Moj.4,lfi. r.18.1.2. t3Moj.5,16.

50. A ci s synowie Aaronowi : Elea-

zar syn jego, Finees syn jego,

51. Abisua syn jego, Bokki syn jego,

Uzy syn jego, Zerachyjasz syn jego,

52. Merajot syn jego, Aniaryjasz syn
jego, Achytob syn jego,

53. Sadok syn jego, Achymaas synjego.
III. 54. A te s mieszkania ich, we-

dug paaców ich w granicy ich, to jest,

synów Aaronowych wedug rodzaju Kaa-
tytów : bo to ich by los.

55. Przeto dali im Hebron w ziemi

Judzkiej, i przedmiecia jego okoo niego
;

d6. Ale pole * miejskie i wsi ich dali

Kalebowi. synowi Jefunowemu.*J^^-2i'ii-^2.

57. Synom zaAaronowym dali z miast
Judzkich miasta ucieczki Hebron, iLobne
i przedmiecia jego, i Jeter, i Estemoa,
i z przedmieciami jego

;

58. I Holon i przedmiecia jego, i Da-
bir i przedmiecia jego ;

59. I Asan i przedmiecia jego. i Bet-
semes i przedmiecia jego.

60. A z pokolenia Benjaminowego :

Gabae i przedmiecia jego, i Almat i

przedmiecia jego, i Anatot i przedmie-
cia jego. Wszystkich miast ich trzyna-

cie miast wedug domów ich.

61. A synom Kaatowym, pozostaym
z rodzaju tego pokolenia, dostao si
wpoowie pokoleniaManasesowego losem
miast dziesi.

62. A synom Giersonowym wedug
domów ich dostao si w pokoleniu Isa-

scharowem, i w pokoleniu Aserowem,
i w pokoleniu Neftalimowem, i w pokole-

niu Manasesowem w Bazan miast trzy-

nacie.

I. PARALIPOMENON G.

O;]. Synom Merarego wedug domów
ich dostao si w iiokoleniu liubenowem,
i w pokoleniu Gadowem, i w pokoleniu

Zabnlonowc'^m losem miast dwanacie.

64. Dali te synowie Izraelscy Lewi-
tom miasta i przedmiecia ich

;

65. A dali je losem w pokoleniu sy-

nów Judowych, i w pokoleniu synów Sy-

meonowych, i w pokoleniu synów ]5enja-

ininowych, miasta te, które nazwali imio-

ny swemi.

66. A tym, którzy byli z rodu synóv,

Kaatowych, (a ])yy miasta i granice icli

w pokoleniu Efraim.)

67. Tym dali z miast ucieczki Sycheii

i przedmiecia jego na górze Efraim,
i Gazer i przedmiecia jego.

68. I Jekmaan i przedmiecia jego.

i Betoron i przedmiecia jego
;

69. I Ajalon i przedmiecia jego.

i Gatrymon i przedmiecia jego.

70. A w poowie pokolenia Manase-
sowego : Aner i przedmiecia jego. Ba-
am i przedmiecia jego. To dali rodza-

jowi pozostaemu synów Kaatowych.
IV. 71. Synom te Giersonowym z ro-

du poowy pokolenia Manasesowego dali

Golan w Bazan i przedmiecia jego.

i Astarot i przedmiecia jego
;

72. A w pokoleniu Isascharowem Ka-
des i przedmiecia jego, Daberet i przed-

miecia jego.

73. I Ramot i przedmiecia jego,

i Anam i przedmiecia jego.

74. A w pokoleniu Aserowem Masal
i przedmiecia jego, i Abdon i przedmie-

cia jego,

75. I Hukók i przedmiecia jego,

i Rohob i przedmiecia jego.

76. A w pokoleniu Neftalimowem :

Kades w Galilei, i przedmiecia jego, i

Hammon i przedmiecia jego, i Kir}ja-

taim i przedmiecia jego.

77. Synom Merarego
,
pozostaym

z pokolenia Zabulon, dane s Remmon
i przedmiecia jego, Tabor i przedmie-

cia jego.

78. A za Jordanem u Jerycha na

wschód soca od Jordanu, danes w po-

koleniu Rubenowem: Besor na pusz-

czy, i przedmiecia jego, i Jahasa i przed-

miecia jego.

79. I Kiedemot i przedmiecia jego,

i Mefaat i przedmiecia jego.

80. A w pokoleniu Gadowem Ramot
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w Galaad i przedmiecia jego ; i Malia-

iiaim i przedmiecia jego.

81. Heseboii i przedmiecia jego, i

Jazer i predmiecia jego.

ROZDZIA VII.

I. Liczba synów Isascharowych 1—5. II. Benjamiuo-

^vycll G— 1:;. III. Neftalimowych 13. IV. Manasesowych
14—19. V. Efraiinowych 20-29. VI. i Aserowych, za

izasu Dawida Króla 30

—

O.

A synowie * Isascharowi : Tola i Fiia,

Jasub, i Semram. czterej.
*lMoj.4C.13. 4Moj.26.23.

2. A synowie Tolego: Uzy. i Eafajasz,

; Jeryjel. i Jachamaj, i Jeljsam. i Samuel;

a ci byli ksitami wedug domów oj-

ców swych, którzy poszli z Tole, mo-
wie bardzo duy wedug narodów swych

;

poczet ich by za dni Dawidowych dwa-

dziecia i dwa tysice i sze set.

3. A synowie Uzego: Izrahyjasz; a

synowie Izrahyjaszowi : Michael i Oba-

dyjasz, i Joel, Jesyjasz; pi ksit
wszystkich.

4. A z nimi w narodach ich, wedug
domów ojców ich, poczet mów wale-

cznych trzydzieci i sze tysicy; bo

mieli wiele on i synów.

5. A braci ich wedug wszystkich

rodzajów Isascharowych. mów duych
byo omdziesit i siedm tysicy, wszyst-

kich policzonych.

II. 6. Synowie * Benjaminowi: Bela.

i Bechor, i Jedyjael. trzej.
**1 Moj .46.21. 4Moj.26.38. lKron.8,1.

7. Synowie za Belego : Esbon i Uzy.

i Uzyjel. i Jerymot, i Iry
;
pi ksit

domów ojcowskich, mów duych : na-

liczono ich dwadziecia i dwa tysice,

i trzydzieci i cztery.

8. A synowie Bechorowi: Zamira.

i Joas. i Eliezer, i Elienaj. i Amry.
i Jerymot, i Abijasz, i Anatot, i Ala-

mat; wszyscy ci synowie Bechorowi.

9. A naliczono ich wedug rodzajów

ich, ksit domów ojców ich. mów
udatnych dwadziecia tysicy i dwiecie.

10. A synowie Jedyjaelowi: Bilan;

a synowie Bilanowi : Jehus, i Benjamin,
i Ehod. i Chanaan. i Zetan, i Tarsys,

i Achysachar.

11. Tych wszystkich synów Jedyjaelo-

wych wedug ksit domów ojcowskich,

mów bardzo duych siedmnacie ty-

sicy i dwiecie, wychodzcych na wojn
do bitwy

;

V2. Oprócz Siippim i Ofim. synów

IKI G. 7. 397
w domu zrodzonych, i Husym, synów w
obcym kraju zrodzonych.

III. 13. A synowie ' Neftalimowi:

Jachsel, i Guni. i Jesser, i Selem. syno-

wie Bali 'lMoj.4t;,2i. 4Myj.20r48.49.

lY. 14. A synowie * Manasesowi:
Asryjel. którego mu urodzia ona. (a za-

onica jego Syryjanka urodzia Machyra»
ojca Galaadowego. *4iioj.2.;.3i.

15. A Machyr wzi sobie za on-
siostr Ofimow i Snppimow. której

imi bvo Maacha :) a imi drugiego Sal-

faad. ^'i mia Salfaad córki. 'iMoj.7,1.

16. A urodzia Maacha. ona Machy-
rowa, syna. i nazwaa imi jego Fares ;

a imi brata jego Sares. a synowie jega

Uam i Rekiem.

17. A synowie Ulamowi Bedon. Ci
s synowie Galaada. syna Machyrowego.
syna Manasesowego.
"
18. A siostra jego Molechet urodzia

Isoda. i Abiezera. i Machaa.
19. A synowie Semidowi byli Ahyjan.

i Sechem. i Likchy. i Anijam.

y. 20. A synowie Efraimowi :
* Su-

tala. i Bered syn jego, i Tachat syn jego.

i Elada svn jego. i Tachat syn jego :

*4Moj. 26,35.

21. I Zabad syn jego. i Sutala syn

jego. i Eser, i Elad. A pobili ich mo-
wie z Get, co si byli zrodzili w onej

ziemi ; albowiem byli wtargnli, aby po-

brali doliytki ich.

22. Przeto paka Efraim, ojciec ich,

przez wiele dni; i przyszli bracia jego,

aby go cieszyli.

23. Potem wszed do ony swej. która

pocza i porodzia syna, i nazwa imi
jego Beryja, przeto i si urodzi w utra-

pienin domu jego.

24. Córk te jego Seer. która po-

budowaa Betoron nisze i wysze, i

Uzenzeera :

25. I Eefacha syna jego, i Piesefa.

i Telacha syna jego, i Techena syna jego :

26. I Laadana syna jego, Ammiuda
syna jego, Elisama syna jego ;

27. Xuna * syna jego, Jozuego syna

jego.
"

-4 Moj .'13.^.

2S. A osiado ich i mieszkania ich.

Betel i wsi jego; a na wschód soca
Naaran : a na zachód soca Gazer i wsi

jego, i Sychem i wsi jego, a do Aza i wsi

jego.

29. A podle miejsc synów Manaseso-

wych : Betsan, i wsi jego, Tanach i w.-i
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jc'g'o, Miigicddo i wsi j<'go, Dor i wsi

jego. W tycli mieszkali synowie Józefowi,

syna r/raelovvt\go.

\i. 30. Synowie Aserowi: * Jemiia

i Jesua, Iswy i JJeryja, i Sera, siostra ich.
1 Moj. KI, 17. .IMoj.^fl.ll.

1)1. A synowie Beryjaszowi: Heljer

i Melcliyjel; ten jest ojciec Birsawitów,

32. A Heber spodzi Jafleta, i So-

niera. i Hotania, i Sn. siostr icli.

33. A synowie Jafietowi: Pasach i

Bimhal i Aswat. Cis synowie Jafietowi.

34. A synowie Somerowl : Ahy i Ko-
liaga, Jechnl)a i Aram.

35. A synowie Helema, brata jego:

Sofach, Jemna, i Seles, i Amal.
36. Synowie Sofachowi: Snach, Har-

nefer, i Snal, i Bery, i Imra.

37. Beser, i Hod, i Sema, i Silsa,

i Jetran, i Bera.

38. A synowie Jeterowi : Jefone, i Fi-

spa, i Ara, i Ulla.

39. A synowie Ullowi :. Arach, i Ha-
niel, i Kysyjasz.

40. Ci wszyscy s synowie Aserowi,

ksita domów rodzajów swych, wybrani
i dny mowie, przedniejsi z ksit,
którzy policzeni s na wojn do bitwy;

poczet tych mów dwadziecia i sze
tysicy.

EODZIA YIII.

Poczet potomków Benjaminowych, i mieszkanie ich
yf Jeruzalcmie.

A. Benjamin spo"dzi * Bel, pierwo-

rodnego swego, Asbela wtórego, i Abra-
cha trzeciego. *i^oj-46,2i. 4Moj.26,38. iKron.7,6.

2. Nocha czwartego, a Kafajasza pi-
tego.

3. A synowie Beli byli Addar i Giera

i Abihud.

4. I Abisna i Noaman i Achoach.

5. I Giera i Snfam i Churam.

6. A ció s synowie Echndowi : ci s
ksitami narodóW' mieszkajcych w
Gabaa, którzy je przenieli do Manakat

;

7. To jest Noaman, i Achija, i Giera;

on je przeniós, a spodzi Uz, i Ahy-
huda, i Sacharaima.

8. A Sacharaim spodzi dzieci w krai-

nie Moabskiej, gdy one by odprawi,

z Chnsym i Bar, onami swemi.

9. Spodzi tedy z Hodes , on sw,
Jobaba, i Sebijasza, i Mez, i Malchama.

10. I Jehusa, i Sachyjasza, i Mirm.

Ci s synowie jego, ksita domów
ojcowskich.

11. Az Chnsym spodzi Abitnba
i l^]lfaala.

12. A synowie Elfaalowi: Eber, i Mi-
saam, i Samed, który zl)udowa Ono.

i Lod i wsi j(igo.

13. A Bt^ryja i Sama byli ksitami
narodów mieszkajcych w Ajalon; ci

wygnali ol)ywateli z Get.

14. A Achyjo, Sesak i Jerymot,
15. I Zaljadyjasz, i Arad, i Hader,

IG. I Michael, i Isfa, i Jocha, synowie
Beryjaszowi.

17. A Zabadyjasz, i Mesnllam, i Hy-
szki, i Heber,

18. I Ismaraj, i Islijasz, i Jobab, sy-

nowie Elfaalowi.

19. A Jakim, i Zychry, i Zabdy,
20. I Elienaj, i Selataj, i Eliel,

21. I Adajasz, i Berajasz, i Symrat.
synowie Symchy.

22. A Isfan, i Eber, i Eliel,

23. I Abdon, i Zychry, i Chanan,
24. I Hananijasz, i Eleam, i Anato-

tyjasz,

25. I Ifdajasz, i Fanuel, synowie Se-

sakowi.

2G. 1 Samseraj, i Zecharyjasz, i Ata-
lijasz,

27. I Jaresyjasz, i Elijasz, i Zychry,

synowie Jerochamowi.
28. Ci s ksita domów ojcowskich

wedug rodzajów swych, a ci ksita
mieszkali w Jeruzalemie.

29. A w Gabaonie mieszka * ojciec

Gabaoczyków, a imi ony jego byo
Maacha. *lKron.9,35.

30. A syn jego pierworodny Abdon
;

po nim Sur, i Cys, i Baal, i Nadab.

31. I Giedor, i Achyjo, i Zechar.

32. Ale Michlot spodzi Symejasza;

a ci take naprzeciwko braci swych mie-

szkali w Jeruzalemie z brami swymi.

33. A Ner spodzi * Cysa, a, Cys

spodzi Saula ; Saul za spodzi Jona-

tana i Melchisuego, i Abinadaba i

Esbaala *isam. 14,01. iKron.9,39.

34. A syn Jonatanowy by Merybbaal,

a Merybbaal spodzi Michasa.

35. A synowie Michasowi: Fiton i

Melech i Tarea i Achaz.

36. A Achaz spodzi Joada, a Joada

spodzi Alemeta i Asmaweta i Zymre-

go, a Zymry spodzi Mos ;

\
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37. A Mosa spodzi Bin ; Eefajasz

syn jego, Elasa syn jego, Asel syn jego.

38. Ten Asel mia sze synów, a te
imiona ich : Asrykam, Bochrn. i Ismael.

i Searyjasz, i Obadyjasz, i Hanan; ci

wszyscy synowie Aselowi.

39. A synowie Eseka, brata jego:

Uam pierworodny jego. Jelius wtóry, i

Elifelet trzeci.

40. A synowie Ulamowi byli mo-
wie dny, i mocno nk cigncy, którzy

mieli wiele synów i wnuków a do stu

i pidziesit. Ci wszyscy poszli z sy-

nów Benjaminowych.

KOZDZIALIX.
I. Lv^dzic przedni z pokolenia Judy, Benjamina. Efrai-

ma i Manasosa, którzy po nawróceniu z niewoli Babi-
loskiej mieszkali w Jeruzaleraie 1—9. II. Liczba ka-
panów 10—13. III. Lewitów 14—3-1. IV. i ludzi zacnych,
którzy mieszkali w Gabaonie 3.')—44.

A. tak wszyscy Izraelczycy obliczeni s
;

a oto zapisani s w ksigach królów

Izraelskich i Judzkich, a przeniesieni * s
do Babilonu dla przestpstwa swego.

*2Knil.2r)Jl.

2. Lecz którzy pierwsi mieszkali

w osiadociach swych i w^ miastach swo-

ich, Izraelczycy, kapani, Lewitowie, i Ne-
tynejczycy.

3. W Jernzalemie mieszkali z synów
Judowych, i z synów Benjaminowych, i

z synów Efraimowych, i Manasesowych
;

4. Uttaj, syn Ammiuda, syna Amry,
syna Imry. syna.Bonny, z synów Fare-

sa, syna Judowego.

5. A z Sylona : Asajasz pierwoa*odny,

i synowie jego.

6. A z synów Zerachowych: Jehnel

i braci ich sze set i dziewidziesit.
7. A z synów Benjaminowych : Salu.

syn Mesullama, syna Hodowiego, syna
Asenuowego.

8. A Ibnijasz, syn Jerochamowy, i Ela,

syn Uzego, syna Michry, i Mesnllam,
synSefatyjasza, syna Kehnelowego, syna
Ibnijaszowego.

9. Take braci ich wedug narodów
ich byo dziewi set i pidziesit i

sze : ci wszyscy mowie bjdi ksi-
tami rodzajów wedug domów ojców
woich.

II. 10. Z kapanów zasi : Jedajasz,
i Jechojaryk, i Jachyn,

11. I Azaryjasz, syn Helkijasza, syna
Mesnllamowego, syna Sadokowego, syna
Merajatowego, syna Achytobowego, by
ksiciem domu Boego.

12. I Adajasz, syn Jerohama, syna
Fassurowego

, syna Melchyjaszowego,
i Maasaj, syn Adyjela, syna Jachserowe-
go. syna Mesnllamowego, syna Mesnle-
mitowego, syna Immerowego.

13. A braci ich ksit wedug do-
mów ojców ich ])yo tysic i siedm set

i szedziesit, mów duych ku spra-

wowaniu posugi w domu Boym.
III. 14. A z Lewitów : Semejasz, syn

Hassuba. syna Asrykamowego, syna Ha-
sabijaszowego, z synów Merarego;

15. I Bakkabar. Cheres, i Galal, i Ma-
tanijasz , syn Miciy , syna Zychrego,
syna Asafowego

;

IG. Obadyjasz te, syn Semahajasza,
syna Galalowego, syna Jedytunowego,
i Barachyjasz, syn Asy, syna Elkano-
wego, który mieszka we wsiach Neto-
fatyckich.

17. A odwierni: Salum, i Akkub,
i Talmon, i Ahyman, i bracia ich ; Sal-

Inm ksi midzy nimi.

18. Który a dotd w bramie kró-

lewsdej stawa na wschód soca; ci

byli odwiernymi wedug pocztów sy-

nów Lewiego.

19. Ale Sallum, syn Korego, syna
Abijazafowego

, syna Korego , i bracia

jego z domu ojca jego, Korytczycy byli

ku odprawowaniu posugi, stróami pro-

gów namiotu; a ojcowie ich byli nad
obozem Paskim stróami wejcia.

20. A Finees, syn * Eleazarowy. by
ksiciem nad nimi, a Pan by z nim.

"* 4 Moj. 25,11.

21. Zacharyjasz zasi, syn Meselle-

mijaszowy, by odwiernym drzwi u na-
miotu zgromadzenia.

22. Ci wszyscy s o^rani za odwier-
nych do drzwi, dwiecie osób i dwana-
cie : ci we wsiach swych policzeni s,
których postanowi Dawid i Samuel wi-

dzcy, dla wiernoci ich,

23. Aby oni i synowie ich byli we
drzwiach domu Paskiego, w domu na-
miotu na stray.

24. I byli odwierni po czterech stro-

nach, na wschód, na zachód, na póno-
cy, i na poudnie.

25. Bracia zasi ich byli we wsiach
swych, przychodzc kadego siódmego
dnia, od czasu a do czasu odmieniajc
si z nimi.

2(S. Albowiem pod spraw tych czte-

rech przedniejszych odwiernych byli
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Lewitowus a byli przeoeni nad gnia-

chaini i nad skarbami domu Boego;
27. A okoo domu Boego nocowali,

gdy im naleaa stra jego ; a oni go

aa kady i)oranek otwierali.

28. A z nich niektórzy byli nad na-

czyniem ku})osugiwaniu; all»0Aviem pod

liczb wnosili je, i pod liczb wynosili je.

29. Niektórzy zasi z nicli byli po-

stanowieni nad innem naczyniem, i nad
wszystkiem naczyniem witnicy, i nad

nu\k pszenn i winem, i oliw, i kadzi-

dem, i nad rzeczami wonnemi.
30. A niektórzy z synów kapaskich

sprawowali maci z rzeczy wonnych.

31. Matatyjasz te z Lewito w% pierwo-

rodny Salluma Korytczyka, by prze-

oony nad rzeczami, które w pauwiach

smaono.
32. A z synów Kaatowych z braci

ich, byli niektórzy przeoonymi nad

chlebami pokadnemi, aby je gotowali na

kady sabat.

33. A z tych byli piewacy, prze-

dniejsi z domów ojcowskich, midzy
Lewitami mieszkajcy w gmachach, od

inszych prac wolni ; bo we dnie i w nocy

powinnoci swej pilnowa musieli.

34. Ci przedniej si z domów ojcow-

skich midzy Lewitami, wedug naro-

dów swych przedni(?jsi ; ci mieszkali

^v Jeruzalemie.

IV. 35. A w Gabaonie * mieszkali

ojciec Gabaoczyków Jehyjel, a imi
ony jego Maacha ";

=^iKion.8,29.

36. A syn jego pierworodny Abdon, po

nim Sur, i Cys, i Baal, i Neer, i Nadab,

37. 1 Giedeor, i Achyjo, i Zacharyjasz,

i Michlot
;

38. (A Michlot spodzi Symmama) a

ci take przeciw braci swych mieszkali

w Jeruzalemie z brami swymi.

39. A Neer spodzi * Cysa, a Cys
spodzi Saula, a Saul spodzi Jotiataua,

i Melchisuego, i Abinadaba, i Esbaala.
=^lKron.8,33.

40. A syn Jonatana Merybbaal; a

Merybbaal spodzi Michasa.

41. Synowie za Michasowi : Fiton, i

Melech, i Tarea, i Achaz.

42. A Achaz spodzi Jare; a Jara

spodzi Alemeta, i Asmaweta, i Zym-
rego ; a Zymry spodzi Mos.

43. A Mosa spodzi Bin; a Kefa-

jasz syn jego, Elasa syn jego, Asel syn

jego.

MKNON 9. 10.

44. A Asel mia szeci synów ; a te
imiona ich : Asrykam, i Bochru, i Ismael,

i Searyjasz. i Obadyjasz, i Hanan. Ci s
synowie Aselowi.

EODZIAL X.
I. Suul przffjruwszy bitwt; od Filistynów, sam 8i«; za-

\>\\. 1—7. n. Filistynowie tryumfujc, ^owf; je^o w ko-
ciele tawiinów swych zawiesili 8— 10. Ul. Jubeuczycy
ciao Saula i synów je^^o pogrzebli, 11. 12. IV'. Przy-
czyna takowego zginionia Saulowego 13. 14.

A. gdy Filistynowie walczyli * z Izra-

elem, uciekli mowie Izraelscy przed

Filistynami a polegli, bdc poraeni na
górze Gielboe. *isam.;;i.i.

2. I gonili Filistynowie Saula i synów
jego ; i zabili Filistynowie Jonatana, i Abi-
nadaba, i Melchisuego, synów Saulowych.

3. A gdy si zmocnia bitwa przeciw

Saulowi, trafili na niego strzelcy, i z uku
zraniony jest od strzelców.

4. Kzek tedy Sani do sugi swego, co

za nim l)roii nosi: Dobd miecza twego,

a przebij mi nim, by snaó nie przyszli

ci nieobrzezacy, a nie pomiewali si ze

mnie. Ale nie chcia suga, który nosi
bro jego; bo si bardzo ba. Przeto
porwawszy Saul miecz, pad na. .

5. A widzc suga, co nosi bro jego,

e umar Sani, padszy te i sam na

miecz umar.
6. A tak umar Saul, i trzej synowie

jego, i wszystek dom jego z nim pospou
zgin.

7. Co gdy ujrzeli wszyscy mowie
Izraelscy, którzy mieszkali na dolinie, i
uciekli Izraelczycy, a i pomarli Saul

i synowie jego, opuciwszy miasta swe

take uciekli. I przyszli Filistynowie,

i mieszkali w nich.

11. 8. A gdy nazajutrz przyszli Fili-

stynowie bra upy z pobitych, znaleli

Saula, i synów jego, lecych na górze

Gielboe
;

9. A zupiwszy go wzili gow jego,

i zbroj jego, i posali po ziemi Filisty-

skiej w okoo, aby to ogoszone, byo
przed bawany ich, i przed ludem.

10. I pooyli zbroj jego w domu.

boga swego, a gow jego zawiesili w do-

mu Dagonowym.
III. 11. Usyszawszy tedy wszyscy

mowie Jabes Galaad wszystko, co uczy-

nili Filistynowie Saulowi,

12. l^owstali wszyscy mowie mocni,

i wzili ciao Saulowe, i ciao synów jego,

a przyniósszy do Jabes pogrzebli koci
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ich pod dbem w Jabes, i pocili przez

siedm dni.

IV. 13. A tak umar Saul dla przestp-

stwa swego. " którem Ity wystpi prze-

ciwko Panu. i przeciwko sowu Paskie-
mu, którego nie przestrzega, i si ra-

* dzi ducha wieszczego, pytajc si go :

" 'is^am. 15.24. r.28.8.

14. A i si nie radzi Pana, zabi go.

a przeniós ki-ólestwo na Dawida, syna

T^^ajego.

ROZDZIA XI.

I. Dawid -w Hebronie na królestwo pomazany 1—3.

II. Jemzalemu dobywa, i zamek Syoski opanowa i—9.

III. Hetmani jego i ludie waleczni 10—47.

Ziebral' si tedy wszystek " Izrael do

Dawida do Hebronu, mówic: Otomy
ko twoja i ciao twoje I

''2Sam.5.i.2.

2. Jako i przedtem, gdy jeszcze by
Saul królem, ty wywodzi i wwodzi
Izraela. Tak Pan. Bóg twój. rzek tobie:

Ty bdziesz " pas lud mój Izraelski, a

ty bdziesz wodzem nad ludem moim
Izraelskim. '^ps.ts.ti.

o. A tak przyszli wszyscy starsi Izra-

elscy do ki'ola do Hebronu, i uczyni Da-
wid z nimi przymierze w Hebronie przed

Panem, i pomazali Dawida za króla nad
Izi'aelem wedug sowa ^ Paskiego, które

powiedzia przez Samuela. -isam.io.is.

II. 4. Jecha tedy Dawid ze wszystkim
Izi'aelem do Jeruzalemu. które jest Je-

bus. gdzie byli Jebuzejczycy obywatelami
ziemi. -^^sam.s^e.

5. I rzekli obywatele Jebuzejscy do

Dawida: Nie wnijdziesz sam. Ale Dawid
wzi zamek Syoski, który jest miastem
Dawidowem.

6. Bo by rzek Dawid : Ktobykolwiek
porazi Jebuzejczyka najpierwej. ten b-
dzie ksiciem i hetmanem. Przeto
wstpi najpierwej Joab. syn Sarwii. i

Izosta hetmanem.
7. I mieszka Dawid na onym zamku :

Idla tego nazwano go miastem Dawido-
Iwm.

8. I zbudowa miasto w okoo, od
•Mello a w okrg: a Joab pobudowa
'^tatek miasta.

9. A tak Dawid im dalej, tem wicej
zmnaa si, i rós ; albowiem Pan za-
rpów by z nim.
ID. 10. A ci s * najprzedniejsi ry-
ne. których mia Dawid, którzy si
-^nie starali z nim o ki*ólestwo jego ze
^zystkim Izraelem, aby go ki'olem uczy-

p

nili wedug sowa Paskiego nad Izrae-

lem
"

'iSam.a.g.

11. A tenci jest poczet rycerzy, których
mia Dawid: Jasobam.syn Chachmonowy,
przedniejszy midzy trzydziestoma; ten

podniósszy oszczep swój na trzystu, je-

dnym razem ich zabi.

12. A po nim Eleazar. syn Dodonowy,
AchoehvtczYk : ten by iednvm miedzy
trzema mocarzami.

13. Ten by z Dawidem w Pasdamim.
gdzie si zebrali Ityli Filistynowie ku
bitwie: " a bya ona cz pola pena
jczmienia, a lud by uciek przed Fili-

stynami. -2Sam.5.17.

14. I stanli w po^ród cnego pola. i

obronili go. a porazili Filistynów : i wyba-
wi Pan lud wybawieniem wielkiem.

15. Ci take trzej ze trzydziestu prze-

dniejszych ' wstpili na ska do Dawida
do jaskini Odollam. gdy wojsko Fili-

styskie leao obozemw dolinie Rafaim ;

"^2 Sam.23.13.

16. Albowiem Dawid natenczas mie-

szka na zamku, a stanowisko Filisty-

skie byo natenczas w Betlehem.

17. Pragn " tedy Dawid i rzek: O
by mi si kto da napi wody z studni

Betlehemskiej, która jest u bramy !

" 2 Sam.23.15.

18. Przero przebiwszy si ci trzej

przez wojsko Filistyskie. naczei*pall

wody z studni Betlehemskiej. która jest

u bramy, a wziwszy przynieli do Da-
wida. Lecz jej nie chcia Dawid pi. ale

j wyla na ofiar Panu.

I

19. I rzek: ie daj mi tego. Boe
mój. abym to uczyni mia I Izali krew
tych mów pi bd. którzy odwayli
ywot swój ? albowiem z odwag ywota
swego przynieli j : i nie chcia jej pi.

To uczynili trzej oni mocarze.

20. A Al.usaj. brat Joabowy. by prze-

dniejszy z onych trzech : tene podniós
wóczni sw na trzysta ludu. które po-

bi, i otrzyma saw midzy cnymi
trzema.

21. Z tych trzech nad innych dwóch by
sawniejszy. a by ich ksiciem : jednak

onych trzech pierwszych nie doszed.

22. Banajas te. syn Jojady. synma
duego, wielkich spraw, z Kabseela. ten

zabi dwóch mocarzów Moabskich : ten

te zszedszy zabi lwa w poród jamy.
gdy by nieg.

23. Ten te zabi ma Egipczanina,

26
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nuy.a, którogo wzrost hy iia pio okci.

A chocia Kgipczaniii mia' w reku oszczep

jako nawój tkacki, wszake ])rzysz(Hl do

niego z kijiMH, i wydar oszczep z njki

Egipczanina, i zabi go oszczepem jego.

24. To uczyni 13anajas, syn Jojady,

który take sawnym zosta midzy
onymi trzema mocarzami.

25. A choc by midzy onymi trzy-

dziestoma sawnym, wszake nie doszed
onych trzech. 1 postanowi go* Dawid nad
drabantami swymi. ^2Sam.23,23.

26. A w wojsku co mocniejsi byli:

Asael, brat Joa1)Owy, Elkauan, syn Dodo-
nowy z Betlehem

;

27. Sammot Harodczyk, Heles Felo-

nitczyk ;

28. Hyra, syn Ikkiesowy, Tekuitczyk,

Abiezer Anatotczyk
;

29. Sybbechaj Husatczyk, Ilaj Aho-
hytczyk

;

30. Maharj Netofatczyk, Heled, syn

Baamy, Netofatczyk;

31. Itaj, syn Kybajego, z Gabaat sy-

nów Benjaminowych, Banajas Faratoii-

czyk
;

32. Huraj od potoku Gaas; Abiel

Arbatczyk
;

33. AsmawetBacharomczyk; Elijachba

Salaboczyk.
34. Synowie Asema Gisoczyka : Jo-

natan, syn Sagii, Hororczyk
;

35. Ahijam, syn Zacharowy, Araryt-

czyk, Elifal, syn Urowy
;

36. Hefer Mecheratczyk, Achijas Fe-

lonitczyk
;

37. Hesro Karmelczyk, Naaraj, syn

Ezbajowy
;

38. Joel, brat Natanowy, Michbar, syn

Gierego.

39. Selek Ammonitczyk, Nacharaj

Berotczyk, który nosi bro Joaba, syna

Sarwii
;

40. Hyra Itrejczyk, Gareb Itrejczyk;

41. Uryjasz Hetejczyk, Zabad, syn

Achalajego.

42. Adyna, syn Sysy, Kubenitczyk,

ksi Kubenitów, a z nim trzydzieci

mów.
43. Hanan, syn Maachy, i Jozafat Mit-

nitczyk.

44. Uzyjasz Asteratczyk, Sama i Je-

hijel, synowie Hotamy Aroerytczyka.

45. Jedinael, syn Symry, i Jocha, brat

jego, Tysytczyk.

46. Eliel Machawimczyk , i Jerybaj,

i Josawijasz, synowie Elnaamowi, i Ttma
Moabczyk.

47. Eliel, i Obed, i Jaasyjel z Mezobaj.

ROZDZIA XII.
1. UMijiiininitowio posikowali I):i>vidji, ^dy mieszka

w Sycoifgn 1—22. II. Posiki z inszych laimlij, gdy inio-
KzKii w Ilobronio 23—-10.

1\. ci s, co byli przyszli do Dawida do
Sycelegu, * gdy si jeszcze kry przed

Saulem, synem Cysowym ; a ci byli mi-
dzy mocarzami posiek dawajcyw bitwie,

*lSam.27,(J.

2. Noszcy uk, a praw i lew rk
ciskajcy kamie mi, i strzelajcy z uku,
a byli z braci Saulowych z pokolenia

Benjaminowego :

3. Ksie Achyjezer, i Joas, synowie
Semmai Gabatczyka, i Jezyjel, i Falet,

synowie Azmawetowi, i Baracha, i Jehu
Anatotczyk

;

4. Ismajasz te Gabaoczyk, mny
midzy trzydziestoma, a by przeoony
nad trzydziestoma; i Jeremijasz, i Jaha-
zyjel, Johanan, i Jozabad Giiederatczyk

;

5. Eluzaj, i Jerymot, i Bealijasz, i Se-

maryjasz, i Sefatyjasz Harufitczyk
;

6. Elkana, i Jesyjasz, i Asareel.i Joe-

zer, i Jasobam Korchytczyk
;

7. 1 Joela, i Zebadyjasz, synowie Jero-

hamowi z Giedor. !

8. A z pokolenia Gadowego zbiegli

byli do Dawida na miejsce obronne na

puszcz mowie duy, mowie sposo-

bni do boju, noszcy tarcz i kopij, któ-

rych twarze byy jako lwie tarze, a jako

sarny po górach prdcy
;

9. Eser przedniejszy, Obadyjasz wtó-

ry, Elijah trzeci,

10. Mismanna czwarty, Jeremijasz

pity,

11. Ataj szósty, Eliel siódmy,

12. Jochanan ósnfiy, Elzebad dziewity,

13. Jeremijasz dziesity, Machbana-
jasz jedenasty.

14. Ció byli z synów Gadowych, het-

mani wojska, jeden nad stem mniejszy,

a wikszy nad tysicem.

15. Ció s, którzy przeszli Jordan mie-

sica pierwszego, który by wyla ze

wszystkich brzegów swoich; i wygnali

wszystkich mieszkajcych w dolinach na

wschód i na zachód soca.
16. Przyszli take niektórzy z synów

Benjaminowych i z Judowych, do miej-

sca obronnego, do Dawida.

17. I wyszed Dawid przeciwko nim
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a odpowiadajc, rzek im : Jelicie spo-

kojnie przyszli do mnie, abycie mi ra-

towali, serce te moje zczy si z wami ;

ale jelicie przyszli, abycie mi wydali

nieprzyjacioom moim, (cho nie masz

nieprawoci przy mnie) niech w to wej-

rzy Bóg ojców imszych, a niech sdzi.

18. Tedy Duch przyoblek Amazyjasza.

przedniej szegomidzyhetmanami, i rzek:

Twoimy, o Dawidzie! a z tob przesta-

jemy, synu Isajego. Pokój, pokój tobie,

i pokój pomocnikom twoim ! gdy ci po-

maga Bóg twój. A tak przyj ich Dawid,

i postanowi ich hetmanami wojska,

19. A z pokolenia Manasesowego od-

padli niektórzy do Dawida, gdy cign
z Filistynami '^ przeciwko Sanlowi na woj-

n ; ale im nie byli na pomocy, gdy na-

radziwszy si ksita Filistyscy ode-

sali go, mówic: Ten z niebezpiecze-

stwem gów naszych odpadnie do Saula,

pana swego. *isam.2M.

20. Gdy tedy szed do Sycelegu. ucie-

kli do niego niektórzy z pokolenia Ma-
nasesowego: Adnachi Josabad. i Jediael.

i Michael, i Jozabad i EKhu, i Sylletaj,

i hetmani nad tysicami w pokoleniu

Manasesowem.
21. A ci posikowali Dawida przeciw

cnemu hufowi; bo mni byli wszyscy,

przeto byli hetmanami w wojsku jego.

22. Nawet na kady dzie cigali si
do Dawida na pomoc jemu. a byo woj-

sko wielkie jako wojsko Boe.
II. 23. A ta jest Liczba przedniej-

szych gotowych do boju, którzy przyszli

do Dawida do Hebronu, aby przenieli

królestwo Saulowe do niego wedug so-
wa Paskiego.
24. Z synów Judowych, noszcych

tarcz i wóczni, sze tysicy i om set

gotowych do boju.

25. Z synów Symeonowych, mnych
,
do boju, siedm tysicy i sto.

2Q. Z synów Lewiego cztery tysice
i sze set.

27. Jojada take przedniejszy z sy-

nów Aaronowych, a z nim trzy tysice
i siedm set.

28. A Sadok modzieniec, rycerz m-
ny, i z domu ojca jego ksit dwadzie-
cia i dwóch.

29. A z synów Benjaminowych, braci

Saulowych, trzy tysice ; bo jeszcze wiel-

ka cz ich przestawaa z domem Sau-
lowym.

30. A z synów Efraimowych dwadzie-

cia tysicy i om set, ludzi mnych,
mów sawnych w domach ojców ich.

31. Az poowy pokolenia Manaseso-
wego omnacie tysicy, którzy byli mia-

nowani wedug imion, aby przyszli i po-

stanowili Dawida królem.

32. A z synów Isascharowych. umie-

jcych rozeznawa czasy, tak i wiedzieli,

co kiedy czyni mia Izrael, kit ich

dwiecie ; a wszyscy bracia ich przesta-

wali na radzie ich.

33. Z pokolenia Zabulonowego, któ-

rzy wychodzili na wojn, gotowych do

boju z kadym orem wojennym, pi-
dziesit tysicy, stawajcych w szyku

jednostajnem sercem.

34. A z pokolenia Neftalimowego ksi-
t tysic, a z nimi z tarczami i z kopija-

mi trzydzieci i siedm tysicy.

35. A z pokolenia Danowego, goto-

wych do boju, dwadziecia i om tysicy

i sze set.

36. A z pokolenia Aserowego, którzy

wychodzili na wojn, i umieli si szyko-

wa do bitwy, czterdzieci tysicy.

37. A z Za-Jordania z pokolenia Ru-
benowego i Gadowego, i z poowy poko-

lenia Manasesowego ze wszystkim or-
em wojennym sto i dwadziecia tysicy.

38. Ci wszyscy mowie waleczni spra-

wni ku bitwie, sercem uprzejmem przy-

szli do Hebronu, aby postanowili Dawida
królem nad wszystkim Izraelem. Nadto
i wszyscy inni z Izraela jednego serca

byU, aby postanowili królem Dawida.

39. I byli tam z Dawidem przez trzy

dni jedzc i pijc: bo im byli nagotowali

bracia ich.

40. Take i którzy blisko ich byli a
do Isaschar i Zabulon i Neftalim. przy-

nosili chleby na osach, i na wielbdach,
i na muach, i na woach, potrawy, mki,
figi, rodzynki, i wino, i oliw, i woów,
i owiec wielkim dostatkiem; bo bya ra-

do w Izraelu. .

EODZIA Xin.
I. Dawid skrzyni Pask prowadzi z weselem do Je-

mzalemu 1—8. II. Óza. i si jej dotkn, zabity 9—11.

III. Ta zostawiona w domu Obededoma, któremu Bóg
bogosawi 12—14.

A. Dawid wszed w rad z hetmanami
nad tysicami, i z setnikami, i ze wszyst-

kimi rotmistrzami.

2. 1 mówi Dawid do wszystkiego zgro-

madzenia Izraelskiego: Jeli si wam
26*
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podoba, i jeli to jest od Puna Boga na-

szego, rozwidlijmy wszdy do braci na-

szy(di pozostuy(*li po wszystkich krainacli

Izraelskich
; przyteni t do kapanów

i Lewitów po miastach i prz(!dmic!^ciach

ich, a iiioch si zgromadz do nas :

3. Abymy * przeprowadzili skrzyni
Boga naszego do nas; allowiem nie py-
talimy si o niej za dni Sanlowych.

2Sam.6,2.

4. I rzeko wszystko zgromadzenie,

aby si tak stao ; bo si ta rzecz podo-
baa wszystkiemu ludowi.

5. Zebra tedy Dawid wszystkiego

Izraela od Nilu Egipskiego a gdzie si
chodzi do Emat, aby przyprowadzili

skrzyni Bo z Karyjatyjarym.

6. A tak przyszed Dawid, i wszystek
Izrael do * Baala w Karyjatyjarym, które

jest w Judzie, aby przyprowadzili stam-
td skrzyni Pana Boga siedzcego nad
Cherubinami, gdzie wzywane bywa imi
jggQ^ *2Sam.6,2.

7. I wieli skrzyniBo na wozie no-

wym z domu Abinadabowego
, a Oza

i Achyjo prowadzili wóz.

8. Lecz Dawid i wszystek Izrael grali

przed Bogiem ze wszystkiej mocy, i pie-

niami, i na harfach, i na cytrach, i na
bbnach, i na cymbaach, i na trbach.

II. 9. A gdy przyszli na bojewisko

Chydon, cign Oza rk sw, aby za-

dziera skrzyni ;. bo woy byy wyst-
piy z drogi.

10. I rozgniewa si bardzo Pan na
Oz, i zabi go, przeto i cign rk
sw ku skrzyni; i umar tame przed

Bogiem.

11. I zafrasowa si Dawid, i to ro-

zerwanie Pan uczyni w Ozie ; a przeto
nazwa ono miejsce Peres Oza, a do

dnia tego.

III. 12. I ulk si Dawid Boga dnia

onego, a rzek : Jako mam wprowadzi
do siebie skrzyni Bo?

13. Przeto nie wprowadzi Dawid
skrzyni do siebie, do miasta Dawido-
wego ; ale j wprowadzi do domu Obed-
edoma Gitej czyka.

14. I zostaa skrzynia Boa midzy
domownikami Obededomowymi w domu
jego przez trzy miesice. I bogosawi
Pan domowi Obededomowemu i wszyst-

kiemu, co mia.

KOZDZIA XIV.
I. lliniin ilodiijc jtotrzcb Dawidowi ilo budowania

kociciii 1. 2. II. Syiiowio Dawidowi, kttirycli spodzi
w Jcruziilfinioa— 7. III. Wojny z Filistynami i zwycistwa
8

—

Ki. IV. Imi jogo sawno 17.

lotem posa Hiram, król Tyrski, po-
sów do Dawida, i drzewa cedrowe, i mu-
rarzy i ci(;li, a])y mu zbudowali dom.

2. I pozna Dawid, i go utwierdzi
Pan * królem nad Izraelem, a i wy-
wyszy królestwo jego dla ludu swego
Izraelskiego. *2Sam..M2.

II. 3. (I poj Dawid wicój on
w Jeruzalemie, a spodzi Dawid wicej
synów i córek.

4. A teó s imiona tych, którzy mu
si urodzili w Jeruzalemie: Samna, i

Sobab, Natan, i Salomon,

5. I Ibchar, i Elisua, i Elfalet,

6. I Noga, i Nefeg, i Jafija,

7. I Elisama, i Beelijada, i Elifelet.)

III. 8. Wtem usyszawszy * Filisty-

nowie, e by pomazany Dawid za kró-

la nad wszystkim Izraelem, wycignli
wszyscy Filistynowie, aby szukali Da-
wida. Co gdy usysza Dawid, wyszed
przeciwko nim. *2.sam.5,i7.

9. Bo Filistynowie przycignwszy
rozpostarli si w dolinie Rafaim.

10. I radzi si Dawid Boga, mówic:
Mamli ió przeciw Filistynom? a po-

daszli ich w rce moje? I odpowiedzia

mu Pan : Id a podam ich w rce twoje.

11. A gdy oni przycignli do Baal

Perazym, * porazi ich tam Dawid, i rzek
Dawid: Rozerwa Bóg nieprzyjacioy

moje przez rk moje, jako si rozry-

waj wody; a przeto nazwano imi
miejsca onego Baal Perazym. *izaj.28,2i.

12. I zostawili tam bogi swoje ; a Da-
wid rozkaza, aby je spalono ogniem.

13. Lecz zebrawszy si zn^wu Fili-

stynowie rozpostarli si w dolinie.

14. Przeto radzi si znowu Dawid
Boga. I rzek mu Bóg : Nie cignij za

nimi, ale si odwró od nich, aby na

nich natar przeciwko morwom.
15. A gdy usyszysz szum idcego

po wierzchach morwowych, tedy wynij-

dziesz do bitwy ; bo wyszed Bóg przed

tob, aby porazi wojska Filistyskie.

16. I uczyni Dawid, jako mu hyj

rozkaza Bóg; i porazili wojska Fili-

styskie od Gabaon a do Gazer.

IV. 17. A tak rozsawio si imi Da-

widowe po wszystkich ziemiach: i spra
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wi to Pau. e by straszny wszystkim

narodom.

EODZIA XV.

I. Dawid zbudowawszy namiot skrzyni Paskiej, z Le-

witami . z piewakami .' z hetmanami , z dworem i ze

•wszystkimi Izraelczykami z domu Obededomowego j
przenosi 1—28. U. Skacze przed nia., a ilichol, ona
jego, zniewaya go. 29.

A. gdy sobie pobudowa Dawid domy
w miecie swojem. i nagotowa miejsce

skrzyni Boej, i rozbi jej namiot,

2. Tedy rzek Dawid: Nie godzi si

nosi skrzyni * Boej jedno Lewitom.

Tycli bowiem obra Pan. aby nosili skrzy-

ni Bo, i suyli mua na wieki. '^^^•^J-^-^-

3. Przeto zebra Dawid wszystkiego

Izraela do Jeruzalemu. aby przeniós

skrzyni Pask na miejsce jej. które

jej l>y zgotowa.

4. I zgromadzi Dawid synów Aaro-

nowycli i Lewitów.

5. Z synów Kaatowych: Uryjela prze-

dniejszego, i braci jego sto i dwadziecia,

6. Z synów Merarego : Asajasza prze-

dniej szego, i braci jego dwiecie i dwa-

dziecia.

7. Z synów Giersonowych: Joela prze-

dniejszego, i braci jego sto i trzydzieci.

8. Z synów Elisafanowych : Semeja-

sza przedniej szego. i braci jego dwie-

cie.

9. Z synów Hebronowyci : ELijela prze-

dniej szego, i braci jego omdziesit.
10. Z synów Hasyjelowych: Amiua-

daba przedniej szego, i braci jego sto i

dwanacie.
11. Tedy wezwaDawidSadoka i Abija-

tara. kapanów, take Lewitów Uryjela.

Asajasza. i Joela, Semejasza. i Elijela. i

Aminadaba
;

12. I rzek do nich: Wycie prze-

dniejsi z domów ojcowskich midzy
Lewitami: powicie si i z brami
swoimi, abycie przynieli skrzyni Pa-
na. Boga Izraelskiego, na miejsce, któ-

rem jej nagotowa.
13. Al]:)Owiem iecie tego pierwej

me uczynili, uczmi rozerwanie Pan,
Ddg nasz. " midzy nami ; bomy go nie

szukali wedug przystojnoci. *ikron.i3.io.

14. Powiceli si tedy kapani i Le-
witowie. aby przynieli skrzyni Pana,
Boga Izraelskiego.

15. I nieli synowie Lewitów skrzy-

wedug sowa Paskiego, na ramionach

swych, na drkach które przy niej byy.
* 2 Moj. 25,14.

IG. I rzek Dawid przedniejszym z Le-

witów, aby postanowii z l^raci swoich

piewaków z instrumentami muzyczne-

mi. z lutniami, z cytrami, i z cymbaami,
aby syszany by wyniesiony gos z we-

selem.

17. I postanowili Lewitowie Hemana,
syna Joelowego, a z braci jego Asafa.

syna Barachyjaszowego. a z synów Me-
rarego, braci ich, Etana syna Chusajo-

wego;
18. A z nimi braci ich w rzdzie

wtórym: Zachar^jasza. Bena, i Jazyjela,

i Semiramota, i jechyjela. i Unni, Ehja-

ba. i Benajasza. i Maasejasza, i Maty-

tyjasza, i Elifelego. i Miknejasza. i Obed-

edoma, i Jehiela, odwiernych.

19. A piewacy Heman. Asaf. i Etan

na cymbaach miedzianych gono grali.

20. A Zacharyjasz. i Jazyjel. i Semii-a-

mot, i Jechyjel. i Unni. i Elijab, i Maase-

jasz, i Benajasz grali na lutniach przy

piewaniu wysokiem.

21. A Matytyjasz. i Elifele. i Mikne-

jasz. i Obedeciom, i Jechyjel. i Azazyjasz

gi-ali na cytrach przy piewaniu niskiem.

22. A Kienanijasz. przedniejszy z Le-

witów, którzy nieli skrzyni, rozrzdza,

jakoby nie miano ; bo by roztropny.
23."^ Ale Bacharyjasz i Elkana byli

odwiernymi u skrzyni.

24. A Sebanijasz i Jozafat, i Xatana-

el, i Amasaj. i Zacharyjasz. i Benajasz.

i Eliezer, kapani, trbili w trby przed

skrzyni Bo : ale Obededom i Jechy-

jasz byli odwiernymi u skrzyni.

25. A tak Dawid i starsi Izraelscy,

i hetmani nad tysicami szli, aby prze-

prowadzili ' skrzyni przymierza Pa-
skiego z domu Obededomowego z we-

selem *=2Sam.6.11.12.

2Q. I stao si. gdy Bóg wspomóg
Lewitów, nioscych skrzyni przymierza

Paskiego, e ofiarowali siedm woów, i

siedm baranów.

27. A Dawid by obleczony w szat

bisiorow. take i wszyscy Lewitowie,

którzy nieli skryni. i piewacy, i Kie-

nanijasz, rzdca tych, co nieli midzy
piewakami ; a Dawid mia na sobie efod

lniane.

28. A tak wszystek Izrael prowadzi
ini Bo. jako by rozkaza ' Mojesz ; skrzyni przymierza Paskiego z wese-
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hull, i z hukiem kornotii, i trby, i v.jm-

Laów, gnijc, iiii lutiiiiicJi i na cytrach.

II. 29. I sta-to si, gdy skrzynia przy-

iiiitMza Paskiego wcliodzia do miasta

J)awidowcgo, e Michol, córka Saulowa,

wygh^dajc okn(Mii * njrzahi króla Da-
wida skaczcego, i grajcego, i wzgar-
dzia go w sercu swojm. ^asam.c,!*!.

ROZDZIA XVL
I. Dawid przyprowadziwszy skrzyni do przybytku

Paskiego, ofuiry sprawowa, i wszystek lud czstowa
1—3. U. piewaków postanowi 4—(». III. Tsalin pewny
ku piewaniu przy skrzyni poda 7— 3(1. IV. Sugi ko-
cielne spordzi 37—42. V. A zatem lud rozpuciwszy
i sam do domu odszed 43.

A. gdy przynieli * skrzyni Bo, i po-

stawili j w poród namiotu, który hyl

Dawid rozbi, tedy sprawowali caopa-
lenia i ofiary spokojne przed Bogiem.

* 2 Sam. 6,17.

2. A gdy dokoczy Dawid ofiarowa
caopalenia, i ofiar spokojnych, bogo-
sawi,ludowi w imi Paskie.

3. I rozdzieli * wszystkim mom
Izraelskim, od ma a do niewiasty,

kademu po bochenku chleba, i po sztu-

ce misa, i po agiewce wina. *2Sam.6,i9.

II. 4. A postanowi przed skrzyni
Pask z Lewitów sugi, aby wspominali,

i wyznawali, i chwalili Pana, Boga Izrael-

skiego.

5. Asaf by przedniejszy, a wtóry po
nim Zacharyjasz. Jehyjel, i emiramot, i

Jechyjel i Matytyjasz, i Elijah, i Benajasz,

i Obededom, i Jechyjel ; ci na instrumen-

tach, na lutniach, na harfach, ale Asaf
na cymbaach, gi-ali.

6. Benajasz za i Jachazyjel kapani
z trbami ustawicznie byli przed skrzy-

ni przymierza Boego.
III. 7. Dopiero dnia onego najpierwej

postanowi Dawid, aby tym psalmem
chwalony by Pan przez Asafa i braci

jego :

8. Wysawiajcie * Pana, wzywajcie
imienia jego, a opowiadajcie midzy na-

rodami sprawy jego. *ps.io5,i. izaj.12,4.

9. piewajcie mu, grajcie mu, roz-

mawiajcie o wszystkich cudach jego.

10. Chlubcie si w imieniu witem
jego, a niech si rozraduje serce szuka-

jcych Pana.

11. Szukajcie Pana, i mocy jego;

szukajcie oblicza jego zawdy.
12. Wspominajcie dziwne sprawy

jego, które czyni, i cuda jego, i sdy
ust jego.

i:-3. O nasienie Izraelskie, sudzy jego I

O synowie Jakóbowi, wybrani jego !

14. On jest Pan, Bóg nasz; po wszyst-

kiej ziemi sdy jego.

15. Pamitajcie a na wieki na i>rzy-

iiii(U'ze jego, na sowo, które przykaza
do tysicznego pokolenia;

1(). Które postanowi * z Abrahamem,
i na przysig jego z Izaakiem

;

^ lMoj.l3,ir). r!l.0,7. r.17,2. r.26,3. r.28,13. r.35,11.

1 7. 1 postanowi to Jakóbowi za prawo,

a Izraelowi za i)rzymierze wieczne,

18. Mówic: Tobie dam ziemi Cha-
nanejsk za sznur dziedzictwa waszego.

19. Cho was bya maa liczba, a przez

krótki czas bylicie przychodniami w niej
;

20. I przechodzili od narodu do na-

rodu, i od królestwa do innego ludu :

21. Nie dopuci nikomu, aby ich uci-

ska mia, i kara dla nich królów,

22. Mówic : Nie tykajcie * pomaza-
ców moich, a prorokom moim nie czy-
cie nic zego. ^Ps.105,15.

23. piewajcie * Panu wszystka zie-

mio ; opowiadajcie ode dnia do dnia zba-

wienie jego. *Ps.-96,1.2.

24. Opowiadajcie midzy narodami
chwa jego, i midzy wszystkimi ludmi
dziwne sprawy jego

;

25. Bo wielki jest Pan, i chwalebny
bardzo, i straszniejszy nad wszystkich

bogów
;

26. Grdy wszyscy bogowie pogascy
s bawanami; ale Pan niebiosa uczyni.

27. Sawa i zacno przed nim, moc
i wesele na miejscu jego.

28. Przyniecie Panu pokolenia naro-

dów, przyniecie Panu chwa i moc.

29. Przyniecie Panu chwa imienia

jego, przyniecie dary, a przychodcie

przed obliczno jego; kaniajcie si

Panu w ozdobie witobliwoci.
30. Bójcie si oblicza jego wszystka

ziemio, a bdzie utwierdzony okrg ziemi,

aby si nie poruszy.

31. Niech si rozraduj niebiosa, a

niech si rozweseli ziemia, a niech mó-

wi w narodach : Pan króluje !

32. Niech zaszumi morze, i ze wszyst-

kiem, co w niem jest ; niech si rozra-

duje pole, i wszystko, co na niem jest,

33. Tedy si rozwesel drzewa lene

przed Panem; albowiem przyszed sdzi -

ziemi.

34. Wysawiajcie * Pana; albowiem

xi
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bo na wieki trwa miosierdzie

*Ps. 107,1. Ps. 118,1. Ps.l3ti,l.

dobry
,

jego.

35. A mówcie: Zachowaj nas, Boe
zbawienia naszego! i zgromad nas, a

wyrwij nas od pogan, abymy wielbili

imi wite twoje, i chlnbili si w chwale

twojój.

36. Bogosawiony Pan, Bóg Izraelski,

od wieków a na wieki. I rzek w^szystek

Ind Amen, i chwali Pana.

IV. 37. I zostawi tam Dawid przed

skrzyni przymierza Paskiego Asafa i

braci jego, aby suyli przed skrzyni
ustawicznie wedug potrzeby dnia ka-

dego.
38. Lecz Obededoma i braci ich sze-

dziesit i om, Obededoma mówi, syna

Jedytunowego, i Hos, uczyni odwier-
nymi.

39. A Sadoka kapana, i braci jego ka-

panów postawi 2)rzed przybytkiem Pa-
skim na wyynie, która bya w Gabaon,

40. Aby ofiarowali caopalenia Panu
na otarzu caopalenia ustawicznie rano

i w wieczór, a to wedug wszystkiego, co

napisano w zakonie Paskim, który przy-

kaza Izraelowi.

41. A z nimi Hemana i Jedytuna, i in-

nych na to obranych, którzy byli z imienia

mianowani, aby chwalili Pana, przeto i
na wieki trwa miosierdzie jego.

42. A midzy nimi Heman i Jedytun,

trbili i grali na trbach, na cymbaach,
i na innych instrumentach muzycznych
Bogu ; ale synów Jedytunowych postawi
u wrót.

V.^ 43. A tak rozszed si wszystek
lud, kady do domu swego. Dawid si
te wróci, aby bogosawi domowi
swemu.

EODZIA XVIL
I. Bóg nie chce , aty Dawid koció budowa 1—6.

n. Salomonowi to zostawuje, i o Chrystusie Panu obie-
tnic mu czyni 7—15. III. za co Dawid Bogu dzikuje
16—22. IV. i o wypenienie tych obietnic unienie prosi
83—27.

i stao si, * gdy mieszka Dawid w do-
mu swym, e rzek do Natana proroka :

Oto ja mieszkam w domu cedrowym, a
skrzynia przymierza Paskiego pod kor-
tynami. *2Sam.7,i.2.3. iKron.22,7.

2. I rzek Natan do Dawida : Cokol-
wiek jest w sercu twem, uczy, gdy Bóg
jest z tob.

3. Potem onej nocy stao si sowo
Boe do Natana, mówic :

4. Id, a mów do Dawida, sugi mego :

Tak mówi Pan : Nie ty mi bdziesz bu-
dowa domu do mieszkania

;

5. Poniewaem nie mieszka w domu
ode dnia, * któregom wywiód synów
Izraelskich, a do dnia tego : alem si
przechadza z namiotu do namiotu, i z

przybytku do przybytku. *iKróL8,i6.

6. Wszdzie gdziemkolwiek chodzi
ze wszystkim Izraelem, izaUm i sowo
rzek któremu z sdziów Izraelskich,

którymem rozkaza, aby pali lud mój,

mówic : Przeczecie mi nie zbudowali
domu cedrowego ?

II. 7. Przeto teraz tak powiesz su-
dze memu Dawidowi: Tak mówi Pan
zastpów : Jam ciebie wzi z owczarni,

gdy * chodzi za trzod, aby by wo-
dzem nad ludem moim Izraelskim

;

t=lSam.l6,11.12.13. 2Sam.5.2. Ps.78,70.

8. I byem z tob wszdzie, gdzie-
kolwiek chodzi, a wygadziem wszyst-

kich nieprzyjació twoich przed twarz
twoj, i uczyniem ci imi, jako imi
wielkich ludzi, którzy s na ziemi.

9. A postanowiem miejsce ludowi

memu Izraelskiemu, i wszczepiem go
;

i bdzie mieszka na miejscu swem, a nie

bdzie wicej poruszony, ani go wicej
synowie nieprawoci trapi bd, jako

przedtem
;

1€. Zaraz ode dni, którychem posta-

nowi sdziów nad ludem moim Izrael-

skim, i poniyem wszystkich nieprzyja-

ció twoich, i oznajmiem ci, eó Pan
dom zbuduje.

11. A gdy si wypeni dni twoje, aby
szed za ojcami twoimi, wzbudz nasie-

nie twoje po tobie, które bdzie z synów
twoich, i umocni królestwo jego.

12. Ten mi zbuduje dom, *
i utwier-

dz stolic jego a na wieki.
*lKról.5,5. r.6,12. iKrOn. 22,10. r.28,5.6.

13. Ja mu * bd za ojca a on mi b-
dzie za syna, a miosierdzia mego nie

odejm od niego, jakom je odj od tego,

który by przed tob
;

*ps.89,27.29.3o.

14. Owszem postanowi go w domu
moim, i w królestwie mojem a na wieki,

a stolica jego bdzie trwaa a na wieki.

15. Wedug tych wszystkich sów i

wedug wszystkiego widzenia tego, tak

mówi Natan do Dawida.

III. 16. Zatem wszedszy ki*ól Dawid,
siad przed obliczem Paskiem, i rzek:
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Cóem ja jest, Paiiio Boe! i co jost dom
mój, e mit> przywiód a dotd?

17. Lecz i to mao byo przed oczy-

ma twemi, o Bo/a) ! ale t(5 obietnice;

uczyni o domie sngi twego na czas

dalelvi, i wejrzae na mit; wedug
obyczaju ludzkiego, wywyszajc mi«;,

o Panie Boe !

18. Có jeszcze wicej ma mówi Da-
wid przed tob o uwielbieniu sugi twe-

go? albowiem ty znasz * sug twego.
* Jooin.12,3. Nahum.1,7. 2 Kor.'), 11.

19. Panie! dla sugi twego i wedug
serca twego uczynie te wszystkie wiel-

kie rzeczy, aby znajome uczyni te

wsz5^stkie wielmone sprawy.

20. Panie! nie masz * podobnego to-

bie, i nie masz Boga oprócz ciebie, wedle

wszystkiego, comy syszeli w uszy nasze.
*5Moj.3,24. r.4,35. r.6,4. lKiól.8,23. rs.86,S. Izaj.37,16.

r.43,10. r.44,6. r.-i5.5. r.46,9. Dan. 3, 29. Ozea.13,4. Joel. 2,17.

21. I któ jest jako lud twój, jako

Izrael, naród jedyny na ziemi, dla któ-

regoby Bóg szed, aby go sobie odkupi
za lud, a uczyni sobie imi, czynic wiel-

kie rzeczy i straszne, wyganiajc pogany
przed twarz ludu twego, który wykupi
z Egiptu ?

22. I uczynie lud twój Izraelski so-

bie za lud a na wieki, a ty Panie ! sta-

e si im za Boga.

IV. 23. Przeto teraz, o Panie ! so-
wo, które powiedzia o sudze twoim,
i o domu jego, niech bdzie stwierdzone

a na wieki, a uczy, jako powiedzia.

24 Niechaje si tak stanie, i niechaj

bdzie uwielbione imi twoje a na wie-

ki, aby mówiono : Pan zastpów, Bóg
Izraelski, Bogiem jest nad Izraelem ; a

dom Dawida, sugi twego, niechaj umoc-
niony bdzie przed twarz twoj.

26. Albowieme ty, Boe mój ! obja-

wi sudze twemu, i mu zbudujesz dom
;

przeto znalaz suga twój u siebie, al)y

si modli przed tob.

26. A tak o Panie ! ty sam Bóg, a

mówie to dobre o sudze swym.
27. Teraz tedy pocze bogosawi

domowi sugi twego, aby trwa na wieki

przed tob; bo ty Panie! jemu bogo-
sawi, a bdzie ubogosawiony na wieki.

KODZIA XYIII.
I. Da^vidowe zwyciestAva. 1—8. II. Tohy, król Emat,

pokoju szuka 9—14. III. Urzdnicy Dawidowi 15—17.

i stao si potem, e porazi Dawid Fi-

listynów *
i poniy ich, a wzi Get i wsi

jego z rk Filistynów. ^ 2Sain.8,i.2.

2. Porazi te Moabczyki, i byli Mo-
abczycy sugami Dawidowymi, przyno-
szc mu hod.

ii. Porazi te Dawid Hadarezera, kró-

la Soby w Ihiiiit. gdy by wyjecha, aby
rozprzestrzenia pastwo swoje nad rze-

k PJufrates.

4. Zal)ra mu tedy Dawid tysic wo-
zów, i siedm tysicy jezdnych, i dwadzie-

cia tysicy mów pieszych, i podern
Dawid yy wszystkich woników, zacho-

wawszy z nich koni do sta wozów.

5. Przycignli te Syryjczycy z Da-
maszku na pomoc Hadarezerowi, królowi

Soby ; lecz porazi Dawid z Syryjczyków
dwadziecia i dwa tysice mów.

6. Tedy Dawid osadzi onierzem
Syryj Damask, a byli Syryjczycy su-
gami Dawidowymi, oddawajc mu hod :

i zachowywa Pan Dawida, gdzie sie

kolwiek obróci.

7. Pobra te Dawid tarcze zote, któ-

re mieli sudzy Hadarezerowi, i wniós jj
je do Jeruzalemu.

8. Przytem z Tybchat i z Chun, miast

Hadarezerowych, nabra Dawid miedzi

bardzo wiele, z której Salomon sprawi
\

morze miedziane, i supy, i naczynia
j

miedziane.

II. 9. A gdy usysza Tohy, król Emat,
e porazi Dawid wszystko wojsko Ha-
darezera, króla Soby.

10. Posa Adorama, syna swego, do

króla Dawida, aby go pozdrowi w po-

koju, i aby mu powinszowa, przeto, e
zwalczy Hadarezera, i porazi go

;
(albo-

wiem walczy Tohy z Hadarezerem) któ-

ry przyniós z sob wszelakie naczynie

zote, i srebrne, i miedziane.

11. Które te powici król Dawid
Panu z srebrem i ze zotem, które by
pobra od wszystkich narodów, od Edom-
czyków, i od MoabCzyków, i od synów

Ammonowych, i od Filistynów, i od Ama-
lekitów.

12. A Abisaj, synSarwii, porazi Edom-
czyków w dolinie solnej omnacie ty-

sicy.

13. I osadzi Edomsk ziemi onie-
rzem : a byli wszycy Edomczycy suga-

mi Dawidowymi: i zachowywa Pan
Dawida wszdzie, gdzie si obróci.

14. A tak królowa Dawid nad wszyst-
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kim Izraelem, czynic sd i sprawie-

dliwo wszystkiemu ludowi swemu.

III. 15. A by Joab, syn Sarwii. nad

wojskiem, a Jozafat, syn Ahiludowy.

kanclerzem.

16. A Sadok. syn Acliitobowy. i Abi-

melech. syn Abijatara. Ijyli kapanami,

a Susa by pisarzem.

17. Benajasz te. syn Jojady. by
przeoonym nad Cheretczykami i Felet-

czykami ; a synowie Dawidowi byli pierw-

szymi przy boku królewskim.

ROZDZIA XIX.
I. Ammonicki król Hanon, zelij-wszy posów Dawido-

wjch, wojn pi'zeciw niemu podnosi 1—7. II. ale go przez

Joaba raz i drugi porazi 8—19.

1 stao si potem, e umar Xahas. ^ król

synów Ammonowych. a syn jego królo-

wa miasto niego. ^^iSam.ioa.

2. Tedy rzek Dawid : Uczyni mio-
sierdzie nad Hanonem, synem Nahaso-

wym: bo ojciec jego uczyni miofierdzie

nademn. I posa Dawid posów, aby go

cieszyli po ojcu jego : a tak przyszli su-
dzy Dawidowi do ziemi synów Ammo-
nowych, do Hanona. aby go cieszyli.

3. Ale rzekli ksita synów Ammo-
nowych do Hanona: Mniemasz, eby Da-
wid czyni uczciwo ojcu twemu, i
przysa do ciebie tych. którzyby ci cie-

szyli ; aza nie dla tego, aby wypatrzyli

i wyszpiegowali , i zburzyli t ziemi,

przyszli sudzy jego do ciebie ?

4. Przeto wziwszy Hanon sugi Da-
widowe, ogoli ich. i poobrzyna szaty ich

od poowy a dó zadków, i puci ich.

5. Poszli tedy niektórzy, i oznajmili

Dawidowi o tych mach. I posa prze-

ciwko nim. (poniewa byli oni mowie
zeleni bardzo.) i rzek im król: Zo-
stacie w Jerycho, a odrosn brody wa-
sze, potem si wrócicie.

!6. A widzc synowie Ammonowi, e
si obrzydymi i<tali Dawidowi, posa
Hanon i synowie Ammonowi tysic ta-

lentów srebra, aby sobie najli za te pie-

nidze z Mezopotamii i z Syryi Maacha,
i z Sobv WOZY i jezdnych.

1. 1 najli sobie za one pienidze trzy-

Izieci i dwa tysice wozów, i króla Maa-
ha z ludem jego. Którzy przycignwszy
')oyli si obozem przeciw Medeba ; a

ynowieAmmonowi zebrawszy si z miast
-wych, stawili si do bitwy.

'

II. 8. Co gdy usysza Dawid, posa
Joaba ze wszystkiem wojskiem ludu ry-

cerskiego.

9. A tak wycignwszy synowie Am-
monowi uszykowali si do bitwy przed

bram miejsk. Królowie zasi, którzy

byli przyszli na pomoc, osobno w polu

byli.
"
10. Przeto widzc Joab uszykowane

przeciwko sobie wojsko do bitwy z przod-

ku i z tyu, wybra niektórych ze wszyst-

kich przebranych z Izraela, i uszykowa-

wojsko przeciw Syryjczykom.

11. A ostatek ludu da pod rk Abi-

sajemu, bratu swemu: i uszykowali si
przeciw synom Ammonowym.

12. I rzek Joab : Jeli mi bd silny-

mi Syryjczycy, przyjdziesz mi na po-

moc; i jeli tobie synowie Ammonowi
bd silnymi, ja tobie dam pomoc.

13. Zmacniaj si, a bdmy mny-
mi za lud nasz. i za miasta Boga nasze-

go, a Pan, co dobrego jest w oczach jego,

niech uczyni.

14. Nastpi. tedy Joab. i lud. który

z nim by. do bitwy przeciwko Syryjczy-

kom ; ale oni uciekli przed nim.

15. Tedy synowie Ammonowi ujrzaw-

szy, e uciekali Syryjczycy, uciekli i

oni przed Abisaim. bratem jego. i uszli

do miasta ; a Joab wróci si do Jeru-

zalemu.

16. A tak widzc Syryjczycy, i byli

poraeni od Izraela, wyprawili posów, i

wywiedli Syryjczyków, którzy byli za rze-

k, a Sobach. hetman wojska Hadareze-

rowego. prowadzi ich.

17. I oznajmiono to Dawidowi, który

zebrawszy wszystkiego Izraela przepra-

wi si przez Jordan, a przycignwszy
do nich uszykowa wojsko przeciwko nim ;

a gdy uszykowa wojsko Dawid przeciw-

ko Syryiczykom ku bitwie, zwiedli z nim
bitw.

18. Tedy uciekli Syryjczycy przed

Izraelem, i porazi Dawid z Syryjczyków

siedm tysicy wozów, i czterdzieci ty-

sicy mów pieszych, i Sobacha, hetma-

na wojska onego. zabi.

19. Przeto gdy ujrzeli sudzy Hada-
rezerowi. i byli poraeni od Izraela,

uczynili pokój z Dawidem, i suyli mu.

I nie chcieli napotem Syryjczycy dawa
pomocy synom Ammonowym.
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KOZDZTA XX.
1. Dawid zwycity.y Aiiunonitilw, i miasto ich wtiiwccz

obrori 1— .'. U. Trzy sfawrio bitwy /.wiód z Filisty-
nami, z których w kadej jeden ollnzym Filistyski iio-

lof^ 4—8.

1 stao si(j po roku togo czasu, gdy kró-

lowie zwykli wyjiydaó na wojui;, i wy-
wiód Joab * co iiK^^niejsze rycerstwo, i

pustoszy ziemi synów Ainiiionowych, a

przycigiu^wszy o])leg llabl); (lecz Da-
wid zostawa w Jeruzaleniie) i doby Jo-

alj Kabby, i zburzy j. *2Sam.ii,i. r.i2,2(;.

2. I wzi Dawid * koron króla ich

z gowy jego, a znalaz w niej talent zo-
ta, i kamienie bardzo drogie. I woono
j na gow Dawidow, i wywióz upów
z miasta bardzo wiele. *2Sam.i2,3o.

3. Lud te, który by w nim, wywiód,
i da ich potrze piami i wozami elazne-

mi, i porba siekierami. Takci uczyni
Dawid wszystkim miastom synów Am-
monowych, i wróci si Dawid ze wszyst-

kim ludem do Jeruzalemu.

II. 4. Potem znowu gdy bya * wojna
w Gazer z Filistynami, zabi Sobbochaj

Husatczyk Syf, który by z narodu ol-

brzymów ; a tak Filistynowie ponieni s.
* 2 Sam. 21,18.

5. Bya te jeszcze wojna z Filistyna-

mi, gdzie zabi Elchana, syn Jairowy,

Lachmiego, brata Gplijata Gitej czyka,
którego drzewce u wóczni byo jako na-

wój tkacki.

6. Nadto jeszcze bya wojna w Get,

gdzie bym wzrostu wielkiego, majc
po sze palców, wszystkich dwadziecia
i cztery ; a ten te by z narodu tego
olbrzyma.

7. Ten gdy urga Izraelowi, zabi go

Jonatan, synSamaja, brata Dawidowego.
8. Ci byli synowie jednego olbrzyma

z Get, którzy polegli od rki Dawidowej,
i od rki sug jego.

KODZIA XXL
I. Dawid lud liczy 1—6. n. i tego ahije 7. 8. III. a

ze trzech plag od Boga podanych, mor obiera 9—13.

IV. którym pomaro ludu siedmdziesit tysicy 14. V. Pan
na prob jego Anioowi ludu mordowa zakaza 15—17.

VI. On Panu otarz zbudowawszy na nim ofiarowa, za
czem te plaga ustaa 18—30.

A.le szatan * powsta przeciw Izraelowi

a pobudzi Dawida, aby policzy Izraela.
* 2 Sam. 24,1.

2. Przeto rzek Dawid do Joaba i do

przeoonych nad ludem: Idcie, oblicz-

cie Izraela od Beerseba a do Dan, a

odniecie do mnie, ebym wiedzia po-

czet ich.

3. Al(M"zek Joab : Niech przymnoy
Pan ludu swego, jako teraz jest, tyle sto

kro; izali królu, panie mój ! nie s wszys-
cy oni sugami pana mego? Przecze
si tego dowiaduje pan mój ? Przeczeby
to miao by na ui)adek Izraelowi ?

4. Wszake sowo królewskie prze-

mogo Joaba
;
przeto wyszed Joal), a

obszedszy wszystkiego Izraela, wróci
si potm do Jeruzalemu.

5. I odda Joab poczet porachowanego
ludu Dawidowi. A byo wszystkiego Izra-

ela tysic tysicy i sto tysicy, mów
godnych ku bojowi; a z Judy byo cztery

kro sto tysicy, i siedmdziesit tysicy
mów walecznych.

6. Lecz Lewitów i Benjamitów nie po-

liczy midzy nich, gdy przykre byo
rozkazanie królewskie Joabowi.

II. 7. Owszem nie podobaa si Bogu
ta rzecz

; przeto pokara Izraela.

8. I rzek Dawid do Boga : Zgrzeszy-

em bardzo, em to uczyni; ale teraz

oddal, prosz, nieprawo sugi twego;
bom bardzo gupio uczyni.

III. 9. Zatem rzek Pan do Gada, pro-

roka Dawidowego, mówic:
10. Id, powiedz Dawidowi, a rzecz :

Tak mówi Pan: Trzy rzeczy podaj;
obierz sobie jedne z nich, abym ci

czyni.

11. Tedy przyszed Gad do Dawida, i

rzek mu: Tak mówi Pan: Obierz sobie:

12. Albo przez trzy lata gód, albo

eby przez trzy miesice gin od nie-

przyjació twych, a miecz nieprzyjació

twoich eby ci ciga, albo eby przez

trzy dni miecz Paski i mor by w ziemi,

a Anio Paski eby niszczy wszystkie

granice Izraelskie., Przeto teraz uwa,
co mam odpowiedzie temu, który mi
posa.

13. I rzek Dawid do Gada : Bardzom
ciniony ; niech wpadn, prosz, w rce
Paskie, gdy bardzo wielkie s zlitowa-

nia jego, a w rce ludzkie niechaj nie

wpadam.
IV. 14. Tedy przepuci Pan powie-

trze morowe na Izraela. I polego z Izra-

ela siedmdziesit tysicy mów.
V. 15. Posa te Bóg Anioa do Jeru-

zalemi>, aby ich traci. A gdy ich traci,

ujrza Pan, i uali si nad tem zem, i

rzek Anioowi traccemu: Dosy ju,

zawcignij rk tw. A Anio Pask:
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sta podle bojewiska Ornaua Jebiizej-

czyka.

16. Wtem podniósszy Dawid oczy

swe ujrza Anioa Paskiego, który sta
midzy ziemi i midzy niebem, a w rce

^jego miecz jego dobyty, wycigniony
przeciw Jeruzalemowi. I upad Dawid i

starsi, oblekszy si w wory, na twarze

swoje.

17. Zatem rzek Dawid do Boga: Iza-

lim nie ja rozkaza liczy ludu? Jamci
jest sam, którym zgrzeszy, i bardzo le
uczyni; ale te owce có uczyniy? Panie,

Boe mój I niech si obróci, prosz, rka
twoja na mi i na dom ojca mego ; ale

przeciwko ludowi twemu niech si nie

sroy ta plaga.

VL 18. Zatem Anio Paski rzek do

Gada, aby mówi Dawidowi, eby szed
i zbudowa otarz Panu na bojewisku

Ornana Jebuzejczyka.

19. A tak szed Dawid wedug sowa
Gadowego, które mówi imieniem Pa-
skiem.

20. Tedy obejrzawszy si Ornan uj-

rza onego Anioa: a czterej synowie

jego, którzy byli z nim, skryli si ; a Or-

nan móci pszenic.

21. Wtem przyszed Dawid do Ornana
;

a spojrzawszy Ornan obaczy Dawida,
i wyszedszy z bojewiska, pokoni si
Dawidowi twarz do ziemi.

22. I rzek Dawid do Ornana: Daj mi
plac tego bojewiska, abym zbudowa na
nim otarz Panu ; za suszne pienidze

ispu mi je, a bdzie odwrócona ta plaga
nd ludu.

23. I rzek Ornan do Dawida: Wemij
ie sobie, a niech uczyni król, pan mój,

'O mu si dobrego widzi ; otoó przydaj
woy na caopalenia, i wóz na drwa,

pszenic na ofiar niedn : to wszyst-

v0 daj.

24. I rzek król Dawid do Ornana:
Nie tak, ale raczej kupi za suszne pie-

lidze; bo nie wezm co twego jest, ani

't^d ofiarowa Panu caopalenia daro-

wanego.

25. A tak Dawid da Omanowi za on
'lac sze syklów zota dobrej wagi.

26. I zbudowa tam Dawid otarz Pa-
u, a ofiarowa caopalenia i ofiary spo-

ojne, i wzywa Pana, który go wysu-
ha, spuciwszy ogie z nieba na otarz
aopalenia.

27. I rzek Pan do Anioa, aby obró-
ci miecz swój w pochwy swoje.

28. Onego czasu widzc Dawid, i go
wysucha Pan na Ijojewisku Ornana Je-
buzejczyka, ofiarowa tam ofiary.

29. Albowiem przybytek Paski, któ-

ry uczyni Mojesz na puszczy, i otarz
caopalenia, naonczas by na wyynie
w Gabaonie.

30. A nie móg Dawid i do niego,

aby si radzi Boga: bo przestraszony

by mieczem Anioa Paskiego.

KODZIA XXIL
I. Dawid materyjahy na koció zgotowawszy 1—5. n. na

mier si gotujc, upomina, eby go Salomon budo-
wa 6—16. Ul. pienidze i rzemielników mu oddaje,
a ksitom, eby mu wiernie pomagali, rozkazuje 17—19.

i rzek Dawid : To jest miejsce domu
Pana Boga, i to otarz na caopalenie
Izraelowi.

2. Przeto rozkaza Dawid, aby zgro-

madzono cudzoziemców, którzy byli w
ziemi Izraelskiej ; i postanowi z nich ka-

mienników, aby ciosali kamienie czworo-
graniaste na budowanie domu Boego.

3. elaza te bardzo wiele na gwo-
dzie, i na drzwi w bramach, i na spa-

janie nagotowa Dawid, i miedzi wag
niezliczon.

4. Drzewa te cedrowego bez liczby,

albowiem nawieli Dawidowi Sydoczycy
i Tyryjczycy drzewa cedrowego bardzo
wiele.

5. Bo rzek by Dawid : Salomon, syn
mój. jest modzieczykiem maym, a dom
ma by zbudowany Panu wielki i zna-

mienity, któregoby imi i sawa po
wszystkiej ziemi bya : przeto teraz na-

gotuj mu potrzeb. I nagotowa Dawid
przed mierci sw bardzo wiele potrzeb.

II. 6. Tedy zawoa Salomona, syna

swego, a przykaza mu. aby zbudowa
dom Panu, Bogu Izraelskiemu.

7. I rzek Dawid do Salomona : Synu
mój ! Umyliem * by w sercu mojem,
zbudowa dom imieniowi Pana Boga

*lKron.28,12.

8. Ale si stao do mnie sowo Pa-
skie, mówic: Wiele * krwi rozla, i

wielkie wojny prowadzi; nie bdziesz
budowa domu imieniowi memu, przetoe wiele krwi rozla na ziemi prze-

demna *2Sam.7,4. iKron.28,3.

9. Oto syn, który si urodzi, bdzie
mem spokojnym; bo mu dam odpo-

cznienie od wszystkich nieprzyjació

mego.
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jego zewszd. Przeto Salomon Ixjdzie

imi jogo; ali)Owiem l)okój i otlpocznie-

iiii' (lam Izrai'lowi za dni jfgo.

10. On zbudnje * dom imieniowi me-
mu ; on mi f bdzie za syna, a ja mu
bd za ojca, i utwierdz stolic króle-

stwa jego nad Izraelem a na wieki.
^2Siuii.7,l.'{. 1 Król. r),r). t2Sam.7,14. yd. 1,5.

11. Przeto Pan Ijdzie z tob, synu
mój ! i bdzie si szczcio, i zbudu-
jesz dom Pana, Boga twego, jako mó-
wi o tobie.

12. Wszake niech ci da Pan roztrop-

no, i zmys, a niech ci postanowi
nad Izraelem, aby strzeg zakonu Pana
Boga twego.

13. Tedy szczliwym bdziesz, jeli

strzedz i czyni bdziesz przykazania

i sdy, które rozkaza Pan przez Moje-
sza Izraelowi. Zmacniaje si, a bd
mnym, * nie bój si ani si lkaj.

*5Moj.31,6.7. Joz,l,7.

14. A otom ja w utrapieniu mojem
nagotowa na dom Paski zota sto ty-

sicy talentów, i srebra tysic tysicy
talentów do tego miedzi i elaza bez

wagi, bo tego wiele jest: drzewa take,
i kamienia nagotowaem, a ty do tego

przyczynisz.

15. Masz te u siebie wiele rzemiel-
ników, kamienników; i murarzy, i cieli,

i wszelkich biegych w kadem rze-

miele.

16. Zota, srebra, i miedzi, i elaza
niemasz liczby ; wstae a czy, a Pan
bdzie z tob.

III. 17. I przykaza Dawid wszystkim
ksitom Izraelskim, aby pomagali Sa-

lomonowi synowi jego
;

18. Mówic : Izali Pan Bóg wasz nie

jest z wami, który wam da odpocznie-

nie zewszd ? Bo da w rk moje oby-

wateli tej ziemi, i poddana jest ta zie-

mia Panu i ludowi jego.

19. Teraz tedy oddajcie serce swe
i dusz swoje, abycie szukali Pana, Boga
waszego; i wstacie, a budujcie wit-
nic Panu Bogu, ebycie tam wnieli
ski*zyni przymierza Paskiego, i naczy-

nia wite Boe, do domu, który bdzie
zbudowany imieniowi Paskiemu.

EODZIA XXIII.
I. Dawid zstarzawszy si, Salomona królem czyni 1.

n. a Lewitom urzdy rozdaje 2—32.

A tak Dawid bdc stary i peen dni,
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postanowi króhMii Salomona, syna swe-
go, nad Izratilem.

II. 2. I zgromadzi wszystkich ksit
Izraelskicli, i kapanów, i Lewitów

;

3. A policzono Lewitów od trzydzie-

stu lat i wyej ; i by poczet ich wedug
gów i(di osób trzydzieci i om tysicy.

4. Z których postanowiono na posu-

g domu Paskiego dwadziecia i cztery

tysice, a przeoonych i sdziów sze
tysicy.

5. Nadto cztery tysice odwiernych,
i cztery tysice chwalcych Pana na
instrumentach, których nasprawia Da-
wid ku chwaleniu Boga.

.0. I rozdzieli ich Dawid na pewne
hufy wedug synów Lewiego, * to jest,

Giersona, Kaata, i Merarego.
^iMoj.-te,!!. 2Moj.r),16. 4Moj, 26,57. lKron.6,1.

7. Z Giersona byli Laadan, i Semej.

8. Synowie Laadanowi: przedniejszy

Jechijel, i Zetam, i Joel, ci trzej.

9. Synowie Semejowi : Salomit, i Ha-
zyjel, i Haran, ci trzej. Ci byli prze-

dniejsi domów ojcowskich z Laadana.
10. A synowie Semejowy: Jachat,

Zyna, i Jehus, i Baryjasz ; ci synowie

Semejowi czterej.

11. A Jachat by pierwszym, a Zyza
wtóry; ale Jehus i Baryjasz nie mieli

|

wiele synów; przeto byli w domu oj-

cowskim policzeni za jedne familij.

12. Synowie Kaatowi: Amram, Izaar,

Hebron, i Husyjel, czterej.

13. Synowie * Amramowi: Aaron
Mojesz. Lecz -j- Aaron by odczony
aby suy w witnicy najwitsze;

sam i synowie jego a na wieki, i ab
kadzili przed'Panem, a suyli mu, i bo
gosawili w imieniu jego a na wieki.

*

2

Moj. 6,20. t2Moj.28,1.2. yd.5,4

14. Ale synowie Mojesza,-ma Bo-

ego, policzeni s w pokoleniu Lewiego.

15. Synowie Mojeszowi: * Giersor

i Eliezer. *2Moj.2,22. r.l8,3

16. Synowie Giersonowi:Sebujel pierw-

szy.

17. A synowie Eliezerowi byli Recha-

bijasz pierwszy. I nie mia Eliezer synóv

innych; ale synowie Rechabijaszow

rozmnoyli si bardzo.

18. Synowie Izaarowi : Salomit pierw

SZ)^ ,

19. Sj^nowie Hebronowi: Jeryjas

pierwszy, Amaryjasz wtóry, Jehazyje

trzeci, a Jekmaan czwarty.
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20. Synowie Husyjelowi : Micha pierw-

szy, a Jesyjasz wtóry.

21. Synowie Merarego: Malieli i Mu-
sy: a synowie Mahelego: Eleazar i Cys.

22. 1 umar Eleazar. a nie mia synów,

tylko córki, które pojmowali synowie

Cysowi, bracia icli.

23. Synowie Musy: Maheli. i Eder,

i Jerymot, trzej.

24. Ci s synowie Lewiego wedug
domów ojców swych, przedniejsi do-

mów ojcowskich, którzy policzeni byli

wedug pocztu imion i osób swych z

osobna, którzy odprawowali prace usu-
giwania w domu Paskim, od dwudziestu

lat i wyej.
25. Albowiem rzek Dawid: Da od-

pocznienie Pan. Bóg Izraelski, ludowi

I

swemu, i bdzie mieszka w Jeruzalemie

a na wieki.

2Q. Do tego i Lewitowie nie bd
wicej nosi przybytku i wszystkiego

naczynia jego ku posugiwaniu jego :

27. Ale wedug postanowienia Dawi-
dowego ostatniego, byli poUczeni syno-

wie Lewiego od dwudziestu lat i wyej :

2^. Aby zostawali pod rk synów
A.aronowych ku usudze domu Paskie-
go w przysionkach i w gmachach, i ku
oczyszczaniu wszelkich rzeczy powi-
conych, i ku pracy okoo usugi domu
Boego :

29. I okoo chleba pokadnego. i oko-

o mki na ofiar, i okoo placków nie-

kwaszonych. i okoo panewek, i okoo
raeczy smaonych, i okoo wszelkiej

miary i odmierzania :

30. A iby stali na kady poranek ku
wysawianiu, i ku chwaleniu Pana. take
i w wieczór :

31. Nadto, przy kadem ofiarowaniu

caopalenia Panu w sabaty, na nowiu
miesica, i w uroczyste wita, wedug
iczby i porzdku ich ustawicznie przed
~anem

;

32. A tak aby pilnowali stray na-
lotu zgromadzenia, i stray wiatnicT.
stray synów Aaronowych, braci swych,
usudze domu Paskiego.

ROZDZIA XXIV.
I. Dawid kapanów na pewne urzdy dzieli 1—19.
t a z Kaatyt.jw i Merarrtów shag im losem otranych
rzydaje 20—31.

V synowie Aaronowi tym sposobem

rozdzieleni byli : Synowie Aaronowi byli

Nedab i Abiju, Eleazar i Itamar :

2. Ale i Nadab i Abiju " umarli przed

obKczem ojca swego, a synów nie mieli:

przeto odprawowali urzd kapaski
Eleazar i Itamar. '3Moj.io.i.i.iMoj.3,4.r.26,6i.

3. 1 podzieli ich Dawid, to jest Sadoka
z synów Eleazarowych , i Achimelecha
z synów Itamarowych. wedug urzdu
ich w usugach ich.

4. I znalazo si synów Eleazarowych
wicej przedniejszych mów, ni synów
Itamarowych. gdy ich podzieli. Z sy-

nów Eleazarowych byo przedniejszych

wedug domów ojcowskich szesnacie;

ale synów Itamarowych wedug domów
ojcowskich om.

5. A rozdzieleni s losem jedni od

drugich ; bo byli przeoonymi nad wit-
nic . i przedniej szymi przed Bogiem,

tak z synów Eleazarowych. jako i z sy-

nów Itamarowych.

6. A popisa ich Semejasz, syn Xa-
tanaelowy. pisarz, z pokolenia Lewiego,

przed królem i ksitami, i przed Sado-

kiem kapanem, i Achimelechem. synem
Abijatarowym , i przedniejszymi z do-

mów ojcowskich, kapanów i Lewitów:

a naznaczono jeden dom ojcowski Elea-

zarowi. a drugi naznaczono Itamarowi.

7. I pad los pierwszy na Jehojaryba.

na Jedajasza wtóry :

8. Xa Haryma trzeci, na Seoryma
czwarty :

9. XaMalchyjasza pity, na Mijamana
szósty :

10. Xa Akkosa siódmy, na Abijasza

ósmy:
11. Xa Jesuego dziewity, na Seche-

nijasza dziesity :

12. Xa Eliasyba jedenasty, na Jakima
dwunasty :

13. Na Huppa trzynasty, na Jesebaba

czternasty :

14. Xa Bilg pitnasty, na Immera
szesnasty :

15. Na Chezyra siedmnasty. na Hap-
pisesa omnasty:

16. NaPetachyjasza dziewitnasty, na

Ezechyjela dwudziesty :

17. Na Jachyna dwudziesty i pierw-

szy, na Gamuela dwudziesty i wtóry:

18. Na Delajasza dwudziesty i trzeci,

na Maazyjasza dwudziesty i czwarty.

19. Ci s sporzdzeni w posugiwa-
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iliu s^vojt'iii, ;il»y ^vcllO(lzili do donm Pa-
skiego w in'zcniiaiiacli swych, jako zwy-

kli pod rzi\d(Mii Aarona, ojca ich, jako

inii by rozkaza Pan, l^óg Izraelski.

II. 20. A z synów Lcwicgo, którzy

byli pozostali z synów Aniraniowyci, Su-

bajel; z synów Snhajelowych Jcchdejasz.

21. Z Pcchaliijasza, z synów Recha-
l)ijaszowych l)yl przedniejszy Josyjasz.

22. Z Isaary Saloniit, z synów Salo-

mitowych Jachat.

23. A synowie Jor}jaszowi: Amaryjasz
wtóry, Jeluizyjeltrzeci, Jekmaan czwarty.

24. Synowie Husyjelowi Miclia; z sy-

nów Michy Saniir.

25. Brat Michasowy Jesyjasz ; z synów
Jesyjaszowyli Zacharjjasz.

26. Synowie Merarego : Maheli i Mu-
sy; synowie Jahasjjaszowi Beno.

27. Synowie Merarego z Jahasyjasza :

Beno, i Soam, i Zacliur. i Hybry.

28. Z Mahalego Eleazar, który nie

mia synów.

29. Z Cysa, synowie Cysowi Jerah-

ineel.

30. A synowie Musy : Malieli, i Eder,

i Jerymot. Ció byli synowie Lewitów
wedug domów ojców ich.

31. I ci te miotali losy naprzeciwko

braci swoich, synom Aaronowym, przed

Dawidem ki'olem, i Sadokiem, i Achi-

melechem, i przedniejszymi domów oj-

cowskich, z kapanów i Lewitów, z do-

mów ojcowskich, kady przedniejszy

przeciwko bratu swemu modszemu.

ROZDZIA XXV.
Dawid i ksita jego muzyków rozdzielili, i piewaków

kocielnych, przez los na dwadziecia i cztery rzdy.

1 odczy Dawid i hetmani wojska na
posugiwanie synów Asafowyeh i Hema-
nowych, i Jedytunowych, którzy proroko-

wali przy cytrach, i przy harfach, i przy

cymbaach. A bya Hczba ich, to jest m-
ów pracujcych w usudze swej :

2. Z synów Asafowych: Zachur, i

Józef, i Natanijasz, i Asarela. Synowie
Asafowi byli pod rk Asafow, który

prorokowa na rozkazanie królewskie.

3. Z Jedytuna: Synowie Jedytunowi:
Godohjasz, i ery, i Jesajasz, Hasabijasz,

i Matytyjasz, i Symej, sze, pod rk
ojca ich Jedytuna, który prorokowa przy

harfie, wyznawajc i chwalc Pana.

4. Z Hemana: Synowie Hemanowi:
Bukkijasz, Matanijasz, Husyjel, Zebuel,

i .lerymot, (Jhananijasz, Chanani. Eliata,

(Jieddalty i Roinantyjeser, i Jasbekassa,

Malloty, Hotyr, Machazyjot.

5. Ci wszyscy byli synowie Hemana,
widzcego królewskiego w sowach Bo-
ych, kil wywyszeniu rogu: bo da Bóg
czternacie synów Hemanowi, i trzy

córki.

G. Ci wszyscy byli pod spraw ojca

swego przy piewaniu w domu Paskim
na cymbaach, na lutniach, i na cytrach

ku subie w domu Boym, jako rozka-

za król, i Asaf, Jedytun, i Heman.
7. A by poczet ich z braci ich, któ-

rzy l>yli wiczonymi w pieniach Pa-
skich, wszystkich mistrzów dwiecie
omdzisit i om.

8. I miotali losy, stra przeciwko

stray, tak may jako i wielki, tak mistrz

jako i ucze.
9. I pad los pierwszy w domu Asa-

fowym na Józefa; na Godolijasza wtóry,

z brami jego i z synami jego, których

byo dwanacie.
10. Na Zachura trzeci, na synów jego

i na braci jego dwanacie.
11. Czwarty na Isrego, na synów jego

i na braci jego dwanacie.
12. Pity na Natanijasza, na synów

|

jego i na braci jego dwanacie.
13. Szósty na Bukkijasza, na synów

jego i na braci jego dwanacie.
14. Siódmy na Jesarela, na synów jego

i na braci jego dwanacie.
15. Ósmy na Jesajasza, na synów jego

i na braci jego dwanacie.
16. Dziewity na Matanijasza, na sy-

nów jego i na braci jego dwanacie.
17. Dziesity na Symejasza, na sy-

nów jego i na braci jego dwanacie.
18. Jedenasty na Asarela, na synów

jego i na braci jegO dwanacie
19. Dwunasty na Hasabijasza, na sy-

nów jego i na braci jego dwanacie.

20. Trzynasty na Subajela, na synów

jego i na braci jego dwanacie. .

21. Czternasty na Matytyjasza, na sy-

nów jego i na braci jego dwanacie.

22. Pitnasty na Jerymota, na synów

jego i na braci jego dwanacie.

23. Szesnasty na Chananijasza, na sy-

nów jego i na braci jego dwanacie.

24. Siedmnasty na Jasbekassa, na sy-

nów jego i na braci jego dwanacie.

25. Omnasty na Chananijego. na sy-

nów jego i na braci jego dwanacie.

I



26. Dziewitnasty na Mallotego. ua

synów jego i na braci jego dwanacie.

27. Dwndziesty na Elijata, na synów

jego i na V)raci jego dwanacie.

28. Dwudziesty i pierwszy na Hotyra.

•na synów jego i na braci jego dwanacie.

29. Dwudziesty i wtóry na Gieddalte-

go. na synów jego i na braci jego dwa-

nacie.

30. Dwudziesty i trzeci na Macha-
zyjota. na synów jego i na braci jego

dwanacie.
31. Dwudziesty i czwarty na Roman-

tyjesera, na synów jego i na braci jego

dwanacie.

ROZDZIA XXYL
I. Spordzenie odwiernjch na wszystkie strony 1—19.

II. i tjxhco byli nad skarbami, 20-^28. lU. take prze-

oonych i sdziów w Izraelu. 29.

JLVozdzialy za odwiernych byy z Ko-
rejczyków: Meselemijasz. syn Korego.

7- synów Asafowych.

2. A z Meselemijaszowych synów: Za-

cbaryjasz pierworodny. Jadyjael wtóry,

Zabadyjasz trzeci. Jatnijel czwarty.

3. Elam pity, Johanan szósty, a Elie-

naj siódmy.

4. A z Obededomowych synów: Se-

majasz pierworodny. Jozabad wtóry,

Joaci trzeci, i Sachar czwarty, a Nata-

nael pity,

5. Ammijel szósty. Isaschar siódmy.

Pechulletaj ósmy; bo mu Bóg bogo-
sawi.

6. Semajaszowi te. synowi jego. zro-

dzili si synowie, którzy panowali w do-

mu ojca swego; bo byli mowie bardzo

mocni.

7. Synowie Semajaszowi: Otni. i Ra-
fael i Obed. Elzabed. bracia jego. mo-
wie mocni. Elihu i Semachyjasz.

8. Wszyscy ci z synów Obededomo-
Iwych, sami i synowie ich. i bracia ich.

[kady z nich bardzo mocny i sposobny
posugiwaniu, szedziesit i dwa

rszystkich z Obededoma.
9. A z Meselemijaszowych synów i

Lci, mów mocnych, omnacie.
10. A z Hosy, który by z synów Me-

'arego. synowie byh : Semry przedniej-

zy; nie iby by pierworodny, ale i go
'j ciec jego uczyni przedniejszym

;

11. Helkijasz wtór}*, Tebalijasz trzeci,

^acharyjasz czwarty : wszystkich synów
braci Host trzynacie.
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1 2.Cis rozdzie leni na odwiernych, aljy

byli wrotnymi z mów przedniejszych.

trzymajc stra na przemiany z brami
swymi przy subie w domu Paskim.

13. Albowiem miotali losy. tak may
jako wielki wedug domów ojców swych,

o kad bram.
14. I pad los na wschód soca Sele-

mijaszowi; Zacharyjaszowi take sy-

nowi jego. radcy mdremu, rzucili losy.

i pad los jego na pónocy ;

15. A Obededomowi na poudnie ; ale

synom jego na dom skarbów.

IG. Suppimowi i Hozie na zachód

z bram Zallechet. przy cieszce usypa-

nej, idcej ku górze ; a tak bya stra
na przeciwko stray.

17. Na wschód soca byo Lewitów
sze, na pónocy na dzie czterech, na

poudnie na dzie czterech, a przy domu
skarbów dwóch a dwóch.

18. Przy stronie zewntrznej na za-

chód byo czterech na drodze sypanej,

a dwóch przy stronie zewntrznej.

19. Te s rozdziay odwiernych
z synów Korego. i z synów Merarego.

II. 20. A z di'ugich Lewitów Achyjasz

by nad skarbami domu Boego, to jest

nad skarbami rzeczy powiconych.
21. Synowie Laadanowi. którzy byU

z synów Giersonickich : z Laadana Gier-

soczyka przedniejsi w domach ojcow-

skich. Jehyjel.

22. A synowie Jehyjelowi byli Zetam.
i Joel, brat jego : ci byli nad skarbami
domu Paskiego.

23. Z Amramczyków. i z Izaarczyków.

z Hebroczyków. i Hus^jelczyków.

24. By Sebuel, syn Giersona. syna

Mojeszowego, przeoony nad skarbami.

25. Ale bracia jego z Eleazara byli

Rechabijasz syn jego. i Jesajasz syn jego.

i Joram syn jego, i Zychry syn jego,

i Salomit syn jego.

20). Ten Salomit i bracia jego byli

nad wszystkiemi skarbami rzeczy po-

wiconych, które by powici Dawid
król, i przedniejsi z domów ojcowskich,

i pókownicy, i rotmistrze, i hetmani

wojska.

27. Bo z wojen i z upów powicali
na popraw domu Paskiego :

2^. I wszystko, co by powici Samu-
el widzcy, i Saul, syn Cysowy. i Abner.

syn Nera, i Joab, syn Sarwii. i ktokol-
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y^Wk CO powi(>ca, oddawa do rk Sa-

lomitowych i braci jego.

III. 29. Z Izaarytów: Kienanijasz i

synowie jogo nad rol)ot zewntrzn,
w Izraelu, l»yli za urzdników i za sdziów.

30. Z Hebroczyków: Hasabijasz i

braci jego. mów duych, byo tysic
i siedni set przeoonych nad Izraelem za

Jordanem na zachód soca, w kadej ro-

bocie Paskiej i w posudze królewskiej.

31. A z Hebroczyków by Jeryjasz

przedniejszy nad Hebroczykami w edug
narodów ich i domów ojcowskich. Bo roku

czterdziestego królestwa Dawidowego
szukano i znaleziono midzy nimi mów
bardzo mocnych w Jazer Galaadskiem.

32. A braci jego, mów godnych, byo
dwa tysice i siedm set przedniejszych

w domach ojcowskich. I postanowi ich

Dawid król nad Riibeczykami. i nad
Gadczykami, i nad poow pokolenia

Manasesowego, nad wszystkiemi spra-

wami Boemi i sprawami króiewskiemi.

EODZIA XXVIL
I. Porzdek onierstwa Dawidowego, 1—15. II. ksi-t w pokoleniach, 16—24. JII. Urzdników, 25—31. IV.

i przednich radców i przyjació i hetmanów jego, 32^34.

i\- synów Izraelskich wedug liczby

ich, przedniejszych w domach ojcow-

skich , i pókowników . i rotmistrzów,

i przeoonych nad tymi, którzy suyli
królowi we wszelkiej potrzebie, w po-

dziaach swoich, przychodzcych i odcho-

dzcych na kady miesic przez wszyst-

kie miesice w roku ; w kadym podziale

byo dwadziecia i cztery tysice.

2. Nad hufem pierwszym pierwszego

miesica hjl Jasobeam, syn Sabdyjelowy.

a w podziale jego byo dwadziecia i

cztery tysice.

3. Ten by z synów Faresowych prze-

dniejszym nad wszystkiemi przeoonymi
w wojsku miesica pierwszego.

4. A nad podziaem wtórego miesica
by Dodaj Achochytczyk i z podziaem
swym

;
po nim Michlot, ksi, a w po-

dziale jego byo ludu dwadziecia i

cztery tysice.

5. Przeoony trzeci wojska miesica
trzeciego by Banajas, syn Jojady ka-

pana, przedniejszym. a w podziale jego

dwadziecia i cztery tysice.

6. Ten Banajas by mocarz midzy
trzydziestoma, i nad trzydziestoma, a nad
podziaem jego bj^ Ammisadab, syn jego.

7. Czwarty czwartego miesica by

Asael, ])rat Joabowy, a po nim Zal)ady-

jasz, syn jego, a w podziale jego dwadzie-
cia i cztery tysice.

S. l*ity miesica pitego by przeo-
onym SamutJezrahytczyk, a w i»o(lziale

jego dwadziecia i cztery tysice.

y. Szósty miesica szóstego by Hyra,
syn Ikkiessa Tekuitczyka, a w podziale

jego dwadziecia i cztery tysice.

10. Siódmy miesica siódmego by
HelesFelonitczyk z synów Efraimowych,
a w podziale jego dwadziecia i cztery

tysice.

11. Ósmy miesica ósmego by Sobo-
chaj Husatczyk z Zarchejczyków, a w po-

dziale jego dwadziecia i cztery tysice,

12. Dziewity miesica dziewitego
by Abijezer Anatotczyk z synów Jemini,

a w podziale jego dwadziecia i cztery

tysice.

13. Dziesity miesica dziesitego by
Mahary Netofatczyk z Zarchejczyków,

a w podziale jego dwadziecia i cztery

tysice.

14. Jedenasty miesica jedenastego

by Banajas Faratoszyk z synów Efrai-

mowych, a w podziale jego dwadziecia
i cztery tysice.

15. Dwunasty miesica dwunastego
by Heldaj Netofatczyk z Otonijela, a w
podziale jego dwadziecia i cztery tysice.

II. 16. Nadto nad pokoleniem Izrael-

skiembyli: NadRubeczykami by ksi-
ciem Elijezer. syn Zychi'ego ; nad Sy-

meoczykami Sefatyjasz, synMaachowy;
17. Nad pokoleniem Lewiego Chasa-

bijasz, syn Chemuelowy ; nadAaronowem
Sadok

;

18. Nad Judowem Elihu z braci Da-
widowych; iiad Isascharowem Amry,
syn Michaeiowy :

19. Nad Zabulonowem Jesmajasz, syn

Abdyjaszowy; nad Neftalimowem Jery-

mot. syn Asryjelowy
;

20. Nad synami EfraimowymiHosejasz,
[

syn Azazyjaszowy.; nadpoow pokolenia,
j

Manasesowego Joel, syn Fadajaszowy:l

21. Nad drug poow pokolenial

Manasesowego w Galaadzie Iddo, syr

Zacharyjaszowy ; nad Benjaminowen
Jaasyjel, syn Abnerowy.

22. Nad Danowem Azareel, syn Jero

hamowy. Ció s ksita pokole Izrael

skich.*

23. A nie woy Dawid w liczb icJ

adnego, co mia dwadziecia lat i niej
Dd
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albowiem Pan by powiedzia, i mia roz-

mnoy Izraela jako gwiazdy nie])ieskie.

24. A Joal). syn Sarwii, pocz by
liczy. * ale nie dokoczy, dlatego e
by gniew przypad na Izraela. I nie we-

sza ta liczba w liczb kronik o sprawach

króla Dawida. *2Sam.24J.lKron.21.G.

III. 25. A nad skarbami królewskiemi

by Asmawet. syn Abdyjelowy; a nad

dochodami z pól, z miast, i ze wsi i z

zamków by Jonatan, syn Fzyjaszowy;

26. A nad oraczami, którzy uprawiali

ziemi, by Ezer, syn Chelubowy.

27. A nad winnicami by Semejasz

Kamatczyk; a nad urodzajami winnic

i nad piwnicami winnemi Zabdyjasz Zyf-

mejczyk.

28. A nad oliwnicami. i nad drzewami

tigowemi, które s w polach, by Bala-

nan Giedertczyk, a nad piwnicami oliw-

nemi Joas.

29. A nad bydem, które paszono

w Saron, Sytraj Saronitczyk: a nad by-

dem po dolinach Safat, syn Adlajego.

30. A nad wielbdami by Obi Is-

maelltczyk. a nad olicami Jechdejasz

Meroczyk.
31. A nad drobnem bydem Jazys

Agiertczyk. Ci wszyscy byli przeoo-
nymi nad majtnociami króla Dawida.

IV. 32. Ale Jonatan, stryj Dawidowy.

}y radc,m mdry, i nauczony; ten.

Jehijel, syn Chachmonowy. by z syna-

ni królewskimi.

33. Achitofel te by radc królew-

kim, a Chusaj Archytczyk przyjacie-

em królewskim.

34. A po Achitofelu by Jojada, syn
anajasowy, i Abijatar. A Joab by het-

jaanem wojska królewskiego.

KODZIA XXVIII.
1
1. Ostanie sowa Dawidowe do ksit, i do Salomona
budowaniu kocioa, 1—10. II. "którego wizemnek
lateryjay Ssflomonowi odda. 11—21.

edy zgromadzi Dawid wszystkich
iit Izraelskich, i pi*2edniejszych z

idego pokolenia, i przeoonych nad
ifcami. którzy suyli królowi, i pó-

j)wników, i rotmistrzów, i przeoonych
.d wszystk majtnoci i osiadoci
"ólewsk; synów te swoich z komorni-
,mi, i z innymi monymi, i ze wszyst-

ludem rycerskim do Jeruzalemu.
2. A powstawszy król Dawid na nogi
roje, rzek: Suchajcie mi. bracia moi,
udu mój ! Jam by umyli w sercu

swem. luidowa dom. gdzieby odpoczy-

waa skrzynia przymierza Paskiego,
i na podnóek nóg I^oga naszego, i zgo-

towa-em Ijy potrzeby" ku budowaniu;

3. Ale Bóg rzek do mnie: Nie b-
dziesz ^ budowa domu imieniowi me-
mu, przeto e m waleczny, i rozle-

Wle krew •*2Sam.7,ó. l Kroi. .0,3. iKion. 22,8.

4. Ale obra mi Pan, Bóg Izraelski,

ze wszystkiego domu ojca mego, abym
by królem nad Izraelem na wieki; bo

z Judy obra " ksicia, a z narodu Judz-

kiego dom ojca mego; i z synów ojca

mego upodoba mi sobie za króla nad
wszystkim Izraelem. -imoj.49,8.io.

5. A ze wszystkich synów moich (bo

mi wiele synów Pan da) obra Salomo-

na, syna mego, aby siedzia na stolicy

królestwa Paskiego nad Izraelem.

6. I mówi do mnie: Salomon, * syn

twój. ten z])uduje dom mój, i przysionki

moje: albowiemem go sobie obra za sy-

na, a Ja mu bd za ojca.
=^2Sani.7,i3.

7. I umocni królestwo jego a na

wieki, bdzieli statecznym w penieniu

przykaza moich i sdów moich, jako

i dzi.

8. Teraz tedy mówi wam przed obli-

czem wszystkiego Izraela, zgromadzenia

tego Paskiego, gdzie syszy Bóg nasz:

Strzecie a szukajcie wszystkich rozka-

za Pana, Boga waszego, abycie osiedli

ziemi dobr, i zostawilij w dziedzictwo

synom swoim po sobie a na wieki.

9. A ty Salomonie, synu mój! znaj

Boga, ojca twojego, i su mu sercem

doskonaem. i umysem dobrowolnym;
bo wszystkie serca * przeglda Pan.

i wszystkie zamysy myli zna. Jeli go

szuka bdziesz, znajdziesz go. a jeli

go opucisz, odrzuci ci na wieki.
* 1 Sara. 16. 7. 1 Kron!29.17. Ps.7.10. Jer.11.20.

r.17,10. r.20.12. Objaw. 2.23.

10. Obacze teraz, i ci Pan obra,

aby zbudowa dom witnicy ; zmacniaj-

e si a wykonaj to.

11. 11. Tedy odda Dawi'd Salomono-
wi, synowi swemu, wizerunek przysion-

ka, i gmachów jego. i komor jego, i sal

jego. i wntrznych pokojów jego, i domu
ubagani.

12. Przytem wizerunek wszystkiego,

co by umyli o sieni domu Paskiego,
i o wszystkich gmachach dla skarbów
domu Boego, i dla skarbów rzeczy wi-
tych;

27



418

13. 1 dla por/tów ka])aski('h, i Le-

witów, i dla wszystkiej i)ra('y w usludzo

(loiuu Paskiego, i dla wszystkiego na-

czynia snby donui Paskiego.

14. Take zota pewni wag na wszyst-

kie nacr/ynia zote, od wszystkiej nsiu-

gi; srebra take na wszystkie nacrzynia

sro])rne pewn wag, na wszystkie na-

czynia ku wszelaki?] usudze;

15. Mianowicie pewn wag na wie-
czniki zote i na lampy ich zote wedug
wagi kadego wiecznika i lamp jego,

i na wieczniki sre])rne wedug wagi

wiecznika kadego i lamp jego, wedug
potrzeby kadego wiecznika.

16. Take pewn wag zota na stoy
chlebów pokadnych, na kady stó, przy-

tem srebra na stoy srebrne.

17. A na wideki, i na kocioki, i na
kadzielnice szczerego zota, i na czasze

zote, pewn wag na kad czasz, i na
czasze srebrne, pewn wag na kad
czasz.

18. Take na otarz do kadzenia da
zota szczerego pewn wag, i zota ku
wystawieniu woza Cherubinów, którzy-

by rozcignionemi skrzydami okrywali

skrzyni przymierza Paskiego.
19. To wszystko, rzek Dawid, opisane

z rki Paskiej mi. doszo, abym zro-

zumia wszystko, jako co urobi miano.

20. A tak rzek Dawid do Salomona,

syna swego: Zmacniaj si, a bd m-
nym, czy to ; nie bój * si, ani si lkaj

;

bo Pan Bóg, Bóg mój, bdzie z tob,
nie opuci ci, ani ci odstpi, a doko-
czysz wszystkiej roboty suby domu
Paskiego. *5Moj.3i,7.8.joz.i,7.

21. A oto poczty kapanów i Lewitów
do kadej posugi w domu Boym bd
z tob w kadej pracy; kady ochotny

i roztropny przy wszelkiej posudze,
take ksita, i wszystek lud stan na
kade rozkazanie twoje.

KODZIA XXIX.
I. Liczba tego, co Dawid z ksitami i z ludem na bu-

dowanie kocioa ofiarowa. Dawid Salomona ludowi od-
daje, i pokazuje, co na koció ofiaruje. 1—5. II. Toz
czyni bogatsi z Izraela, 6—9. III. Bogu za dostatki
dzikuje 10—18. IV. za Salomonem si modli 19. V. Lud
ofiary sprawuje 20

—

22. VI. Salomon królem, a Sadok
kapanem zostaje 23—25. VII. Dawid umiera. Lat kró-
lowania jego, i spraw jego opisanie 26—30.

Xotem mówi król Dawid do wszystkie-

go zgromadzenia: Salomona, syna mego
jedynego, obra Bóg modzieczyka "" ma-

1. PARALIPOMENON 28. 29.

Ale to wielka sprawa; ])0 nie czo-
wiekowi paac ten, ale Panu Bogu bdzie.

* 1 Kron.22,5.

2. Ja wedug najwyszego i)rzemoe-
nia nn^go nagotowalem na (lom Boga
mego zota, na naczynie zote, i srebra na
sr(d)rne, i miedzi na miedziane, elaza na
elazne, i drzewa na drew^niane, kamie-
nia onychynowM'go na osadzanie, i ka-

mienia kar])unkuowego, i rozlicznych

far)), a wszelakiego kamienia drogiego, i

kamienia marmurowego dostatek wielki.

3. Nadto z chci mojej ku domow^i
Boga mego osobne zoto i srebro, które

mam, oddaj na dom Boga mego, oprócz

tego wszystkiego, com zgotowa na dom
witnicy;

4. To jest trzy tysice talentów zota,

zota * z Ofir, i siedm tysicy talentów

srebra najczystszego na okrycie cian
gmachów; -mkiói.9,28.

5. Zota na naczynia zote, a srebra na
srebrne, i na wszystkie roboty rk rze-

mielniczych: i jeliby jeszcze kto chcia
co dobrowolnie dzi ofiarowa Panu?

IL 6. Tedy dobrowolnie ofiarowali

przedniej si z domów i przedniej si z po-

kole Izraelskich, i pókownicy, i rotmi-

strze, i przeoeni nad robot królewsk.

7. I zoyli na usug domu Boego
zota talentówpi tysicy, i zotych dzie-

si tysicy, a srebra talentów dziesi
tysicy, i miedzi omnacie tysicy ta-

lentów, a elaza sto tysicy talentów

8. Ci te co mieli drogie kamienie, da
wali je do skarbu domu Paskiego, do

rk Jehijela Giersoczyka.

9. I weseli si lud, e tak ochotnie

ofiarowali. Albowiem sercem doskonaem
chtnie ofiarowali Panu; take i ki-ó

Dawid weseli si weselem wielkiem

III. 10. Przeto bogosawi Dawid
Panu przed obliczem wszystkiego zgro

madzenia, i rzek: Bogosawiony t^

Panie, Boe Izraela, ojca naszego, o(

wieku a na wieki.

11. Twoja jest, * Panie! wielmono
i moc, i sawa, i zwycistwo, i cze^

i wszystko na niebie i na ziemi; twój

jest, Panie! królestwo, a ty jest wywy
szony nad wszelk zwierzchno.

* Mat.6,13. 1 Tym. 1,17, Objaw.5,1;

12.^1 bogactwa, i sawa od ciebie si

a ty panujesz nad wszystkimi, a w rkac
twych jest moc i sia, i w rce twoj«

jest wywyszy i utwierdzi wszystko.
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13. Teraz tedy, Boe nasz! wyznaje-

my ci. a chwalimy imi sawy twojej.

14. Albowiem cóem ja, i co jest lud

mój, ebymyto siy mieli, tobie to

dobrowolnie ofiarowa? gdy od ciebie

jest wszystko, a z rk twoich wziwszy
(lalimy tobie.

15. Bomy my pielgrzymami *
i przy-

chodniami przed tob, jako i wszyscy oj-

cowie nasi; dni nasze na ziemi jako cie,

a nie masz czego oczekiwa.
*Ps.39,13.Ps.90,9.10,

16. o Panie, Boe nasz! ten wszystek

dostatek, którymy zgotowali tobie na
budowanie domu imieniowi twemu wi-
temu, z rki twojej jest, i twoje jest

wszystko.

17. Wiemci ja, Boe mój! i ty do-

wiadczasz serc, a kochasz si w szcze-

roci; przeto ja w szczeroci serca mego,
ochotniem ofiarowa to wszystko, nawet
i lud twój, który si tu znalaz, widzia-

em z weselem i z ochot ofiarujcy tobie.

18. Panie, Boe Abrahama, Izaaka,

i Izraela, ojców naszych! zachowaje na

wieki t ch, i umys serca ludu twego,

a przygotuj sobie serce ich.

IV. 19. Salomonowi te, synowi me-
mu daj serce doskonae, aby strzeg

przykaza twoich, wiadectw twoich, i

ustaw twoich, i czyni wszystko, i aby
zbudowa dom, dla któregom potrzeby

zgotowa.

V. 20. Potem mówi Dawid do wszyst-

kiego zgromadzenia: Bogosawcie te-

raz Panu, Bogu waszemu. I bogosa-
wio wszystko zgromadzenie Panu, Bogu
ojców swoich, a nachyliwszy si poko-
nili si Panu i królowi.

21. Zatem ofiarowali Panu ofiary.

Ofiarowali te caopalenia Panu nazajutrz

po onym dniu, woów tysic, Ijaranów
tysic, baranków tysic z mokremi ofia-

rami ich, i inszych ofiar wielkie mnó-
stwo, za wszystkiego Izraela.

22. I jedli a pili przed Panem dnia
onego z weselem wielkiem, a postano-
wili powtóre królem Salomona, syna Da-
widowego, i pomazali go Panu za ksi-
cia, a Sadoka za kapana.

VL 23. A tak usiad Salomon na sto-

licy Paskiej za króla miasto Dawida,
ojca swego, i szczcio mu si, a by
mu posuszny wszystek Izrael.

24. I wszyscy ksita, i moni, tak-

e i wszyscy synowie króla Dawida, dali

rce na poddastwo Salomonowi królowi.

25. I uwielbi Pan Salomona bardzo
zacnie przed oczyma wszystkiego Izrae-

la, a da mu saw królewsk, jakiej a-
den * król przed nim nie mia w Izraelu.

*lKról.3,13.

VIL 26. A tak Dawid, syn Isajego,

królowa nad wszystkim Izraelem.

27. A dni, których "^ królowa nad
Izraelem, byo czterdzieci lat; w He-
bronie królowa siedm lat; a w Jeruza-
lemie królowa trzydzieci i trzy lata.

*1 Król. 2. 11.

28. I umar w staroci dobrej, peen
dni, bogactw i sawy: a królowa Salo-

mon, syn jego, miasto niego.

29. A sprawy króla Dawida pierwsze i

ostatnie, oto s zapisane w ksigach Sa-
muela widzcego, i w ksidze Natana
proroka, i w ksidze Gada widzcego

;

30. Ze wszystkiem królowaniem je-

go, i monoci jego, i z czasami, które

za niego i za Izraela, i za wszystkich
królestw ziemskich przeszy.

Wtóra Ksiga Kroniki
albo

PARALIPOMENON.
KOZDZIA I.

I. Salomon ofiaruje w Gabaonie. 1—6. II. Prosi Boga
mdro, przy której mu Bóg i bogactw wiele da,

7'—13. Ul. które si te tu opisuj, 14.—17.

jmocni * si tedy Salomon, syn Da-
ridowy, w królestwie swem, a Pan, Bóg
[ego by z nim, i uwielbi go wysoce.

=^lKi-ól.2,12.

2. I prz3^kaza Salomon wszystkiemu
Izraelowi, pókownikom. rotmistrzom,
i sdziom, take wszystkim przeoo-
nym nad wszystkim Izraelem, i przed-
niejszym domów ojcowskich.

3. I szed Salomon i wszystko zgro-

madzenie z nim na wyyn, która bya
27*
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w (Jabaonio; al)>owiom tani by namiot
zgromad/cnia Ho-Aogo, który sprawi
Mojesz suga Paski, na puszczy.

4. (Alo skrzyni Bo * przeniós by
Dawid z Karyjalv jarym, nagotowawszy
jej miejsce; bu jej by namiot rozbi
w Jeruzalemie.) *2Sam.6,i7. ikiói.ig.i.

5. Otarz tc^ miedziany, który by
urobi *Besaleel, syii Urowy, syna Hnro-
wego, )jy tam przed przy))ytkiem Ta-
skim, gdzie Pana szuka Salomon, i

wszystko zgromadzenie. *2Moj.38,i.

6. T przystpi tam Salomon do otarza
miedzianego, który })y przed namiotem
zgrojuadzenia i ofiarowa na nim ofiar

palonych tysic.

II. 7. Oneje nocy * ukaza si Bóg
Salomonowi, i rzek do niego: Pro
czego chcesz, a dam ci.

*iKrói.3,5.

8. Tedy rzek Salomon do Boga: Ty
uczyni z Dawidem, ojcem moim, mio-
sierdzie wielkie, i postanowie mi kró-

lem * miasto niego. *iKron.28,5.

9. A teraz, o Panie Boe! niech b-
dzie stae sowo twoje, które mówi do

Dawida, ojca mego; bo ty mi uczy-

ni królem nad ludem wielkim, który

jest jako proch ziemi.

10. Przeto daj mi * mdro i umie-
jtno, abym wychodzi i wchodzi
przed tym ludem: albowiem któ jest,

coby móg sadzi ten lud twój tak

wielki.
'

- *iKiói.3,9.

11. Tedy rzek Bóg do Salomona:
Dlatego, ie to mia w sercu swem, a

nie prosie o bogactwa, o majtnoci,
i o saw, ani prosi o wytracenie tych,

co ci nienawidz, ani te prosi o du-
gie ycie, ale sobie prosi o mdro i

umiejtno, aby sdzi lud mój, nad
którymem ci postanowi królem :

12. Mdro i umiejtno dana jest

tobie; do tego dam ci bogactwa, i ma-
jtno, i saw, tak, e aden nie by to-

bie równy * z królów, którzy byli przed

tob, i po tobie nie bdzie tobie równy.
*1 Król. 3, 13. iKron. 29.25.

13. I wróci si Salomon od onej

wyyny, która bya w Gabaonie, do Je-

ruzalemu, od namiotu zgromadzenia, i

królowa nad Izraelem.

III. 14. A nazbiera Salomon wozów
i jezdnych, i mia tysic *

i cztery sta

wozów, i dwanacie tysicy jezdnych.

którycli rozsadzi po miastach wozów, i

przy sobie w Jeruzalemie.
*lKról.4,26, r.10,26. 2Kron.9,25.

15. I * zoy król w Jeruzalemie zota
i srebra, jako kamienia, a cedrów zoy
jako sykomorów, których na polu ronie
bardzo Wi(de. MKró].10,27. 2Kion.9,27.

10. I przywodzono konie Salomonowi
z Egiptu, i rozliczne towary; bo kupcy
królewscy brali towary rozliczne za pew-
ne pienidze.

17. A wychodzili i przywodzili z Egip-

tu cug woników za sze set srebrni-

ków, a konia za sto i za pidziesit. A
tak wszyscy królowie Hetejscy, i kró-

lowie Syryjscy z rk ich koni dostawali.

ROZDZIA II.

I. Salomon robotników do budowania kocioa sporz-
dza, a do Hirama, króla Tyrskicgo, po drzewo i rzemiel-
ników posya 1— 10. II. który mu si we wszystkiem po-
wolnym stawi 11—16. III. Liczba rzemielników 17. 18.

Umyli tedy Salomon budowa dom
imieniowi Paskiemu, i paac królewski

dla siebie.

2. I naliczy Salomon siedmdziesit

tysicy mów, co nosili ciary, a om-
dziesit tysicy mów, którzy rbali

drzewo na górze a do nich przystawów
trzy tysice i sze set.

3. Wyprawi te Salomon do ^ Hi-

rama, króla Tyrskiego, mówic: Jako
si obchodzi z Dawidem, ojcem moim,
posyajc mu drzewo cedrowe, aby zbu-

dowa sobie dom do mieszkania, tak si
obejd ze mn. *iKrói.5,2.

4. Oto ja chc budowa dom imie-

niowi Pana, Boga mego, abym mu go

powici, a ibym kadzi przed nim rze-

czami wonnemi, i dla ustawicznego po-

kadania chleba, i dla caopalenia poran-

nego, i wieczornego w sabaty, i na nowiu

miesiców, iwwita uroczyste Pana, Bo-

ga naszego,,co ma by na wieki w Izraelu.

5. A dom, który budowa mam, wiel-

ki bdzie; albowiem wikszy jest Bóg
nasz nad wszystkich bogów.

6. Acz któ tak wiele przemoe, aby

mu móg dom zbudowa? poniewa go

niebiosa, * i nieba niebios ogarn nie

mog; a ja cóem jest, ebym mu dom
budowa mia? chyba tylko dla kadzenia

przed nim. *lKról.8,27. 2Kron.6,18.

Ijob.11,7.8.9. Izaj.66,1.. Mat.5,34.35. Dzie.7,49.

7. Przeto teraz polij mi ma umie-

jtnego, coby umia robi zotem, i sre-

brem, i miedzi, i elazem, i szaratem,
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i karmazynem . i hijacyutem. a coby

iiniia rysowa i rzeza z innymi umie-

jtnymi, którzy przy mnie s w Judzie i

w Jeruzalemie, których sporzdzi Dawid,

ojciec moj.

8. Polij mi te drzewa cedrowego,

jodowego, i almugimowego z Lijanu;

bo ja wiem. i sudzy twoi umiej wy-

rbywa drzewo na Libanie; a oto su-
dzy moi bd z sugami twoimi.

9. Aby mi wygotowali drzewa co

najwicej : bo dom. który ja budowa
chc. wielki ma by na podziw.

10. A oto robotnikom sugom twoim,

którzy maj wycina drzewo, dam psze-

nicy metej korcy dwadziecia tysicy,

i jczmienia korcy dwadziecia tysicy,

i wina wiader dwadziecia tysicy, i oliwy

bare dwadziecia tysicy.

11. U. Tedy odpowiedzia Hiram,
król Tyrski, przez pisanie, które posa
do Salomona: I umiowa Pan lud swój,

postanowi ci nad nim ki-ólem.

12. I przyda Hiram ^ mówic : Bo-
gosawiony Pan. Bóg Izraelski, który

uczyni niebo i ziemi, który da Dawi-
dowi królowi syna mdrego, i umiejt-
nego, rozumnego, i roztropnego, aby bu-

dowa dom Panu, i paac królewski dla

siebie. *iKrói.5,7.

13. Posaem ci tedy * ma mdrego.
i umiejtnego, i roztropnego, Chirama
AbijegO.

'

*lKról.7,13.14.

14. Syna niewiasty z córek Danowych.
którego ojciec 1)y obywatel Tyrski;

który umia robi zotem, srebrem, mie-
dzi, elazem, kamieniem, i drzewem, i

szaratem, hijacyntemze lnu subtelnego.

i jedwabiu karmazynowego ; który umie
rzeza wszelkie rzezanie, i wymyli roz-

mait mistern robot, któr mu zadadz
z mdrymi twymi, i z mdrymi pana
mego Dawida, ojca twego.

15. Pszenic tylko, i jczmie, oliw,
i wino, co obieca pan mój, niech przy-

le sugom swym.
16. A my nawycinamy drzewa z Li-

[banu, ile go bdzie potrzeba, i spuci-
my je na tratwach po morzu do Joppy,
[a ty je kaesz zwie do Jeruzalemu.

ni. 17. Obliczy* tedy Salomon wszyst-
kich cudzoziemców, którzy byli w ziemi
Izraelskiej po onem policzeniu, którem
ich policzy Dawid, ojciec jego. i zna-
lazo si ich sto i pidziesit tysicy, i

trzy tysice i sze set.
' '^*ikiói.5,25.

18. A postanowi z nich * siedmdzie-

sit tysicy, co ciary nosili, a om-
dziesit t^\sicy tych, co wyrbywali na
górze, a trzy tysice i sze set przysta-

wów nad robotami ludu.
* Joz.9.27. lKról.5,15.

ROZDZIA lll.

I. Miejsce, zaczcie, i pomiar kocioa 1—1. II. Nie-
które czstki, i ozdoby jego ó—8. III. Dugo skrzyde
Cherubinów, i na któr si stron obracay 10—17.

iocz tedy Salomon budowa dom
Paski w * Jeruzalemie na górze Moryja,

która bya ukazana j Dawidowi, ojcu

jego. na miejscu, które zgotowa Dawid
na bojewisku Ornana Jebuzejczyka.

* iKról.G,!. 1 2 Sara.2i.l8. 1 Kron.21,18.

2. A pocz go budowa miesica wtó-

rego, dnia wtórego, roku czwartego kró-

lestwa swego.

3. Tenci jest pomiar Salomonowy, we-
dug którego budowa dom Boy, wdu
okci szedziesit, okci podug miary
pierwszej, wszerz okci dwadziecia.

4. Przysionek zasi. który by przed

ona dugoci i przed szerokoci domu.
by na dwadziecia okci, a na wzwy sto

i dwadziecia okci; który oboy we-
wntrz szczerem zotem.

II. 5. A dom wielki okiy drzewem
jodowem. który te obi szczerem zo-
tem, i da po wierzchu naczyni palm i

acuszków.
6. Nakry te dom kamieniem drogim

ozdobnie, a zoto byo zoto parwaim-
skie.

7. Xadto powlek dom. balki, podwoje,

i ciany jego. i drzwi jego z-otem, a wy-
ry Cherubiny na cianach.

8. Sprawi te dom witnicy naj-

witszej, którego dugo bya wedug
szerokoci domu na dwadziecia okci, a

szeroko jego na dwadziecia okci, i po-

wlek go zota szczerego szeci set ta-

lentów
;

9. Gwodzie te wayy pidziesit
syklów zota, take i sale powlek zotem.

III. 10. Sprawi te w domu witni-
cy najwitszej dwa Cherubiny robot
mistern, i oprawi je zotem.

11. A skrzyda Cherubinów byy
wdu na dwadziecia okci; skrzydo

jedno na pi okci, a dosigao ciany
domu: drugie take skrzydo na pi
okci dosigao skrzyda Cherul)ina dru-

giego.

12. Take skrzydo Cherubina dru-
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giego iiii ])irr, okci (losiogiilo ciany do-

iiiu, ji skr/ydlo dnigit^ iia pico okci
skrzyda (Jhcruhiiia drugiego.

13. A tak skrzyda onycli Chorubinów
rozszerzono ))yy na dwadziecia okci;

a oni stali na nogacii swych, a twarz(i

ich byy w dom obrócone.

14. Sprawi te * zason z hijacyntn,

i z szaratn, i z jedwabin, i z snbtelnego

Inn, i (hi wyliaftow^aó na niej Clieru-

biny. *Mat.27,51.

15. Uczyni te przed domem dwa
supy * na trzydzieci i na pi okci
wzwy, a gaka, która l)ya na wierzchu
ich, kada bya na pi okci.

* 1 Król. 7, 15. Jerom. 52,21.

16. Sprawi t^ acuszki, jako w
witnicy, a przyprawi je na wierzch

onycli supów; sprawi te sto jabek
granatowych, które wprawi midzy one

acuszki.
17. I postawi one supy przed ko-

cioem, jeden po prawej a drugi po le-

wej stronie; i nazwa imi tego, co by
na prawej stronie, * Jachyn, a imi tego,

co by na lewej stronie, Boaz. *ikiói.7,2i.

KODZIA lY.
I. Otarz miedziany, morze ulane, wanien dziesi,

lichtarzów dziesi, stoów dziesi, miednic sto, sieni

dwie 1—11. II. dwa supy miedziane 12. 13. III. i

rozmaite naczynia kocielne 1-1—22.

Uczyni te otarz miedziany na dwa-
dziecia okci wdu, i na dwadziecia

okci wszerz, a na dziesi okci wzwy.

2. Da te urobi i morze * odlewane

na dziesi okci od jednego brzegu a
do drugiego brzegu, okrge w okoo, a

na pi okci wysoko jego, a okrg
jego by na trzydzieci okci w okoo.

*lKról.7,23.

3. A pod niem zewszd w okoo byy
podobiestwa woów, których byo dzie-

si w okciu, a ^otaczay morze w oko-

o; a byy dwa rzdy tych woów odla-

nych pospou z morzem.
4. A stao na dwunastu woach, z któ-

rych trzy patrzay na pónocy, a trzy

patrzay na zachód soca, a trzy pa-

trzay na poudnie, a trzy patrzay na
wschód soca; a morze stao na nich

na wierzchu, a wszystkie zadki ich byy
pod morzem.

5. A byo misze na doni; a brzeg

jego by jako kraje u kubka naksztat
kwiatu lilijowego, a brao w si trzy ty-

sice wiader.

(). Przytem uczyni * wanien dziesi,
i postawi ich pi po prawj a pi po
l(!wej stronic, do umywania z nich;

wszystko, co naleao na caopalenie,

obmywano z nich; ale morze byo, iby
si kapani z niego umywali. ^ i Krói.7,;}8.

7. Uczyni te wieczników zotych
dziesi * na ten ksztat, jako by miay,
i postawi j(^ w kociele, pi po prawj
a pi po lewej stronie. uKrói.7,49.

8. Uczyni t stoów dziesi, które

postawi w kociele, pi po prawj a

pi po lewej stronie; uczyni t czasz

zotych sto.

9. Zbudowa t sie kapask, i

sie wielk, i drzwi u onj sieni, a drzwi

ich obi miedzi.
10. A morze postawi po prawj stro-

nie na wschód soca ku poudniowj
stronie.

11. Poczyni te Chiram koty, i mio-
ty, i miednice.

II. 12. A tak dokoczy Chiram ro-

boty, któr uczyni Salomonowi królowi

do demu Boego, to jest, supy dwa z 0-

krgami i z gakami na wierzchu onych
dwóch supów, i dwie siatki, które okry-

way one dwie gaki okrge, co byy na
wierzchu supów.

13. Nadto jabek granatowych cztery

sta do onych dwóch siatek, które dwa rz-
dy jabek granatowych byy na kadej
siatce, aby okryway one dwie gaki
okrge, które byy na wierzchu supów.

III. 14. Porobi take * podstawki, a

wanny postawi na podstawkach;
*lKról.7,27.

15. Morze jedno, a woów dwanacie
pod niem.

16. Do tego koty, i mioty, i wszyst-

kie naczynia ich porobi Chiram Abi

królowi Salomonowi do domu Paskiego
z miedzi czystej.

17. Na równinach Jordaskich zlewa

je król w iowatej ziemi, midzy Socho-

tem i midzy Saredata.

18. A tak nasprawia Salomon na-

czynia tego wszystkiego bardzo wiele,,

tak i wagi miedzi nie dochodzono.

19. Sprawi take Salomon wszyst-

ko naczynie, które naleao do domu
Boego, jako otarz zoty, i stoy, na

których,byway chleby pokadne.

20. Take wieczniki, i lampy ich

z szczerego zota, aby je rozwiecano

wedug obyczaju przed witnic;
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21. I kwiaty, i lampy, i noyczki zo-
X(\ które zoto ])yo wyborne;

22. Naczynia te muzyczne, i mie-

dnice, i yki, i kadzielnice ze zota szcze-

rego, i bram do domu, drzwi wntrzne
do witnicy najwitszej, i drzwi do

domu, to jest do kocioa ze z-ota.

EODZIA V.

I. Salomon rzeczy od ojca swego polubione wniós
do skarbu kocielnego. 1. II. Take i skrzyni z przy-

bytkiem, i z naczyniami jego, 2—12. III. Jasno Boa
koició napenia 13. 14.

A tak dokoczona jest wszystka ro-

bota, któr sprawi Salomon do domu
Paskiego, i wniós "" tam Salomon rze-

czy, które by powici Dawid ojciec

jego: srebro, i zoto, i wszystkie naczy-

nia woy do skarbów domu Boego.
^1 Król. 7,51.

II. 2. Tedy zebra Salomon starszych z

Izraela, i wszystkich przedniejszych z ka-
dego pokolenia, i przedniejszych z ojców

synów Izraelskich, do Jeruzalemu. aby

przenieli ski'zynie przymierza Paskiego
z miasta Dawidowego, które jest Syon.

3. I zebrali " si do króla wszyscy

mowie Izraelscy w wito uroczyste,

które bywa miesica siódmego.*^ ^*^^-^'^-^-

4. A gdy si zeszli wszyscy starsi z Iz-

raela, wzili Lewitowie skrzyni;

5. I nieli skrzyni, i namiot zgro-

madzenia, i wszystkie naczynia wite.
które byy w namiocie, przenieli je ka-

pani i Lewitowie.

6. Zatem król Salomon, i wszystko

zgi'omadzenie Izraelskie, co si byli ze-

szli do niego przed skrzyni, ofiarowali

owce i woy, których nie mona obli-

czy, ani obrachowa przez mnóstwo.
7. Wnieli tedy kapani skrzyni przy-

mierza Paskiego na miejsce jej. do

wntrznego domu, to jest do witnicy
najwitszej pod skrzyda Cherubinów;

8. Albowiem Cherubinowie mieli roz-

cignioue ski-zyda nad miejscem skrzy-

ni, i okrywali Cherubinowie skrzyni,
i drki jej z wierzchu.

9. I powycigali one drki, tak e
koce ich byo wida z ski-zyni na przod-
ku witnicy; ale ich nie wida byo
zewntrz, i tame zostay a do dnia tego.

10. A nic nie byo w skrzyni, tylko
dwie tablice, które tam by woy Moj-
/:esz na Horebie. gdy stanowi przymie-
rze Pan z synami izraelskimi po' wyj-
ciu ich z Egiptu.

11. A gdy wychodzili kapani z wit-
nicy, (1)0 wszyscy kapani, ile ich byo,
powicili si byli, a nie przestrzegali

porzdków.)
12. Stali Lewitowie piewacy, i wszys-

cy, którzy byli przy Asafie, Hemmanie, i

Jedytunie, i synowie ich, i bracia ich,

obleczeni bdc w szaty bisiorowe. z

cymbaami i z harfami i z cytrami, stali

mówi na wschodniej stronie otarza, a

przy nich kapanów sto i dwadziecia
trbicych w trby.

III. 13. I stao si, gdy jednostajnie

trbili, i piewali, i wydawali jednaki

gos. chwalc i sawic Pana: i gdy pod-

nosili gos na trbach, i na cymbaach,
i na innych instrumentach muzycznych,
i chwalili Pana, e dobry, ^ e na wieki

miosierdzie jego. tedy dom on nape-
niony jest obokiem, to jest dom Paski.

*Ps.i3t;.i.

14. Tak i si nie mogli kapani osta,

i suy dla onego oboku : albowiem na-

penia bya chwaa Paska dom Boy.

EODZIA VI.

I. Salomon powica koció, dzikujc Bogn, i obiet-

nice Dawidowi uczynione wypeni. 1—18. II. a prosi,

aby w tym domu mieszka, i modlitwy wysucia i-a-

czy 19—42.

ledy rzek ^ Salomon: Pan powiedzia,

i mieszka mia we mgle. *iKrói.8.i2.

2. A jam zbudowa dom na mieszka-

nie tobie, o Paniel i miejsce, gdzieby
mia mieszka na wieki.

3. A obróciwszy ki'ól oblicze swe
boofosawi wszystkiemu zo;romadzeniu

Izraelskiemu, (a wszystko zgromadze-

nie Izraelskie stao.)

4. I rzek: Bogosawiony Pan. Bóg
Izraelski, który mówi usty swemi do

Dawida, ojca mego, i wypeni to sku-

tecznie, mówic:
5. Ode dnia. któres^om wywiód lud

mój z ziemi Egipskiej, nie -obraem
miasta ze wszystkich pokole Izrael-

skich ku zbudowaniu domu. gdzieby

przebywao imi moje. anim obra m-
a, któryby by wodzem nad ludem mo-
im Izraelskim.

6. xllem obra Jeruzalem, aby tam
przebywao imi moje: obraem te i

Dawida, aby by nad ludem moim Izra-

elskim.

7. Postanowi by Dawid ojciec mój,

w sercu swem. zbudowa '^ dom imie-

niowi Pana, Boga Izraelskiego.
^2Sam.7,2. lKról.8,17.
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8. Alo rz(»k Pau do Dawida, ojca

mogo: Aczkolwieko hyl postanowi
w sercu swóni, zbudowa dom imieiiiowi

nuMiiu, i dohrzo.'^ uczyni, e to umyli
w sercu swóm:

1). Wszake ty nie b(;dziesz hudowa-
tego domu; ah* syn twój, który wynij-
dzie z biódr twych, ten zbuduje dom
imieniowi memu.

10. A tak utwierdzi Pan sowo swo-
je, które by powiedzia; bom ja powsta
miasto Dawida, ojca mego, a usiadem
na stolicy Izraelskiej, jako by powie-
dzia Pan, i zbudowaem ten dom imie-

niowi Pana, Boga Izraelskiego.

11. Tamem te postawi skrzyni
on, w której jest przymierze Paskie,
które uczyni z synami Izraelskimi.

12. Tedy stan Salomon przed o-
tarzem Paskim, przed wszystkiem zgro-

madzeniem Izraelskim, i wycign rce
swe.

13. Albowiem by uczyni Salomon
stolec miedziany, który postawi w po-

ród sieni, na pi okci wdu, a na
pi okci wszerz, a na trzy okcie wzwy

;

i wstpi na, a pokleknwszy na kolana

swoje przed wszystkiem zgromadzeniem
Izraelskiem, wycign rce swe ku
niebu,

14. I rzek: Panie, Boe Izraelski!

nie maaz tobie podobnego Boga na nie-

bie i na ziemi, który chowasz umow
i miosierdzie nad sugami twymi, którzy

chodz przed tob caem sercem swem;

15. Który speni sudze twemu Da-
widowi, ojcu memu, co powiedzia; i

co mówi usty twemi, to skutecznie

wypeni, jako si to dzi pokazuje.

16. Przeto teraz, o Panie, Boe Izra-

elski! spe sudze twemu Dawidowi,
ojcu memu, co mu by powiedzia, mó-
wic: Nie bdzie * odjtym z narodu
twego przed twarz moj, aby nie mia
siedzie na stolicy Izraelskiej, jeli tylko

przestrzega bd synowie twoi drogi

swej, chodzc w zakonie moim, jako ty

chodzi przed oblicznoci moj.
* 2 Sam. 7, 12. 16. Ps. 132,12.

17. Przeto teraz, o Panie, Boe Izrael-

ski ! niech bdzie utwierdzone sowo two-
je, które mówi do sugi twego Dawida.

18. (Aczci wprawdzie, izali Bóg b-
dzie mieszka z czowiekiem na ziemi?

Oto * niebiosa, i nieba niebios nie mog

ci ogarn, jako daleko mniej ten
dom, którym zbudowa?)

* Joz.2,11. 1 Król. 8,27. lzaj,(!6,l. Ps. 139,7,8,9.10.

II. 19. A W(^jrzyj na modlitwo' sugi
twego, i na prob j(;go, o Panic. Boe
mój! wysuchaj woanie i modlitw,
któr si modli suga twój przed tob;

20. Aby byy oczy twoje otworzone
nad tym domem we dnie i w nocy; nad
tjii jniejscem, o którme powiedzia,
e tu przebywa ])dzie imi twoje: aby
wysu('hiwa modlitw, któr si bdzie
juodli suga twój na tm miejscu.

21. Wysuchaje tedy prob sugi
twego, i ludu twego Izraelskiego, któ-r si modli bd na tem miejscu; ty

wysuchaj z miejsca mieszkania twego,
z nieba, a wysuchawszy bd miociw.

22. Gdyby czowiek zgrzeszy prze-

ciwko bliniemu swemu, a przywiódby
go do przysigi, tak eby przysiga mu-
sia, a przyszaby przysiga ona przed

otarz twój w tym domu:

23. Ty wysuchaj z nieba, a roze-

znaj i rozsd sug twoich, potpiajc
uiezbonego, a obracajc drog jego na
gow jego, i usprawiedliwiajc spra-

wiedliwego, a oddawajc mu wedug
sprawiedliwoci jego. M

24. Gdyby te by poraony lud

twój Izraelski od nieprzyjaciela, prze-

to, i zgrzeszyli przeciwko tobie, a na-

wróciliby si, wyznawajc imi twoje,

i modlc si przepraszaliby ci w tym
domu :

25. Ty wysuchaj z nieba, a odpu
grzech ludowi twemu Izraelskiemu, a

przywró ich zasi do ziemi, któr im
da i ojcom ich.

26. Take.gdyby zawarte byo niebo,

i nie byoby deszczu, przeto, e zgrzeszyli

tobie, a modliliby si na tem -miejscu,

wyznawajc- imi twoje, i od grzechu

swego odwróciliby si, gdyby ich utrapi:

27. Ty wysuchaj z nieba, a odpu
grzech sug twoich, i ludu twego Izrael-

skiego, nauczywszy ich drogi prawej, po

której chodzi maj, a daj deszcz na

ziemi twoje, któr da ludowi twemu
w dziedzictwo.

28. Byliby gód * na ziemi, byliby

mór, susza, i rdza, szaracza i chrzszcze;

jeliJDy go cisn nieprzyjaciel jego

w ziemi mieszkania jego, albo jakakol-

wiek plaga, albo jakakolwiek niemoc:
^ ° *2Kron.20,9.

^
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29. Wszelk modlitw, i wszelk pro-

b, którby czyni którykolwiek czo-

wiek, albo wszystek lud twój Izraelski,

poznawszy kady z nich karanie swoje,

i bole swoje, i podniósUn' rce swe

w tym domu:
30. Ty wysuchaj z nieba, z miejsca

mieszkania twego, a odpu i oddaj ka-

demu wedug wszystkich dróg jego.

które znasz w sercu jego. (bo ty, ty sam
znasz serca synów ludzkich.)

31. Aby si ciebie bali. i chodzili dro-

gami twemi po wszystkie dni, których

y bd na ziemi, któr da ojcom

naszym.

32. Xadto i cudzoziemiec, który nie

jest z ludu twego Izraelskiego, i ten

przyjdzieli z ziemi dalekiej dla imienia

twego wielkiego, i rki twojej monej,
i dla ramienia twego wycignionego;
przyj dali a modli si bd w tym domu:

33. Ty wysuchaj z nielja. z miejsca

mieszkania twego, i uczy to wszystko,

co zawoa do ciebie on cudzoziemiec,

aby poznali wszyscy narodowie ziemscy

imi twoje, i bali si ciebie jako lud twój

Izraelski, i wiedzieli, e imi twoje wzy-

wane iest nad domem trm. którym zbu-
cl b »•

dowai.

34. Gdyby wyszed lud twój na wojn
przeciwko nieprzyjacioom swoim, dro-

g, którby ich posa, i modUliby si,

obróciwszy si ku temu miastu, które
obra, i ku domowi, którym zbudowa
imieniowi twemu:

35. Wysuchaje z nieba modlitwy ich.

i prob ich, a wykonaj sd ich.

36. Gdyby zgrzeszyli przeciwko tobie.

1 l>o nie masz * czowieka, coby nie grze-
szy) a rozgniewawszy si na nich. poda-
ity ich pod moc nieprzyjacielowi, któ-

ryby ich pojmawszy zawiód ich w nie-

dol do ziemi dalekiej, albo bliskiej :

''iKiól.S.-O. Ijob. 15.15. Jakób.3,2. lJan.1.8.

,
37. A upamitaliby si w sercu swo-

Ijem w onej ziemi, do której s zaprowa-
zeni w niewol, a nawróciwszy si, mo-

il iliby si w ziemi niewoli swojej, mó-
•^ic: Zgrzeszylimy lemy uczynili, i

liepoboniemy si sprawowali ;

'

38. A nawróciliby si do ciebie z ca-

lego serca swego, i z caej duszy swej
^ ziemi niewoli swojej, do której' bdc
ojmani zaprowadzeni byli. a modliliby
i. obróciwszy si ku ziemi swej. któr
u ojcom ich.* i ku miastu, które obra.

i ku domowi, którym zbudowa imieniowi

twemu:
39. Wysuchaje z nieba, z miejsca

mieszkania hvego. modlitw ich i prob
ich. a wykonaj sd ich. i odpu ludowi

twemu, który tobie zgrzeszy.

40. A tak teraz, o Boe! prosz, niech

bd oczy twoje otworzone, i uszy twoje

nakonione ku modlitwie, uczynionej na

tem miejscu.

41. Teraz tedy powsta, o Panie Boe I

ku odpocznieniu ' twemu, ty i skrzynia

mocy twojej : kapani twoi. o Panie Boe I

niecibd obleczeni zbawieniem, awici
twoi niechaj si w dobrach raduj.

*Ps.l32,8.

42. O Panie Boe I nie odwracaj obli-

cza od pomazaca twego: pamitaj na

miosierdzie obiecane Dawidowi, sudze
twemu.

ROZDZIA TIL
I. Ogrie z nieba spad na ofiary, a chwal Paska

napenia dom 1

—

i. U. Powicanie kocioa 5—11.

III. Pan sie okaza Salomonowi z obietnicami i z gro-
bami 12—22.

A. gdy dokoczy Salomon * modlitwy,

tedy ogie zstpi z nieba, i poar cao-
palenie i inne ofiary, a chwaa Paska
napenia on dom. ''iKrói.8,54.

2. 1 nie mogli kapani wnij do domu
Paskiego, przeto, e chwaa Paska na-

penia dom Paski.

3. 1 wszyscy synowie Izraelscy, widzc,
gdy zstpowa ogie, i chwaa Paska na
dom. upadli twarz sw na ziemi, na to.

a kaniajc si chwalili Pana. e doljry.

e na wieki miosierdzie jego.

4. A ki-ól i wszystek lud sprawowali

ofiary przed Panem.

II. 5. Tedy nabi król Salomon na
ofiary woów dwadziecia i dwa tysice,

a owiec sto i dwadziecia tysicy, gdy po-

wicali dom Boy król i wszystek lud.

6. Ale kapani stali w rzdach swych :

Lewitowie take z instrumentami muzyki
Paskiej, które by sprawi Dawid 1q'óI

ku chwaleniu Pana. (e na wieki mio-
sierdzie jego) pieni Dawidow, któr
im poda. Inni te kapani trbili prze-

ciwko nim, a wszyscy Izraelczycy stali.

7. Nadto powici Salomon porodek
sieni, która l»ya przed domem Pa-
skim; bo tam ofiarowa caopalenia, i

tustoci spokojnych ofiar, przeto, e na
otarzu miedzianym, który l>y sprawi
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Salonioii, iiio mogy sitj zmieci cal'o-

palcniii, i oliiirv iiiciliu' i tl'iistoAei.

H. I obcliodzil tSalomon oiicgo czasu

wi(jto uroczyste * przez {?iedm dni, i

wszystek Tzrael z nim, zgromadzenie
liardzo wielkit\ od wejcia do l]mat a do

rzeki Egipskiej.
'

Mj<rui.H,(ir,.

\). Pot(5m uczynili dnia ósmego wito;
albowiem powiceni(> otarza s])rawo-

wali przez siedm dni, i wi(>to uroczyste

obchodzili przez siedm dni.

10. A dnia dwudziestego i trzeciego,

miesica siódnu^go, rozpuci lud do

przybytków swoich, weselcy si i cie-

szcy si w sercu swem z dobrodziej-

stwa, które uczjni Pan Dawidowi i Sa-

lomonowi i Izraelowi, ludowi swemu.
11. A tak * dokoczy Salomon domu

Paskiego, i domu królewskiego, a

wszystko, co by umyli w sercu swem,
uczyni w domu Paskim i w domu
swym, wykona szczliwie. *ikiói.9,i.

III. 12. Potem ukaza si Pan Salo-

monowi w nocy, i rzek do niego: Wy-
suchaem modlitw twoje, i obraem to

miejsce sobie za dom do ofiary.

13. Jeli zamkn niebo, eby nie byo
deszczu; i jeli rozka szaraczy, aby
poara ziemi; jeli te pol powietrze

na lud mój
;

14. A jeliby si upokorzy lud mój,

nad którym wzywano imienia mego, a

modliby si, i szukaby twarzy mojej,

odwróciwszy si od .dróg swoich zych :

tedy Ja wysucham z nieba, i odpuszcz
grzech ich, a uzdrowi ziemi ich.

15. Oczy te moje otworzone bd, a

uszy moje nakonione ku modlitwie uczy-

nionej na tem miejscu.

16. Bom teraz obra * i powici ten

dom, aby tu przebywao imi moje a na
wieki; i bd tu oczy moje, i serce moje

po wszystkie dni. *5Moj.i2,5. Ps.132,13.

17. A ty bdzieszli chodzi przede

mn, jako chodzi Dawid, ojciec twój, a

bdziesz si sprawowa wedug wszyst-

kiego, com ci przykaza, strzegc ustaw
moich i sdów moich:

18. Tedy utwierdz stolic * króle-

stwa twego, jakom uczyni umow z

Dawidem, ojcem twoim, mówic: Nie

bdzie f odjty z narodu twego m
panujcy nad Izraelem.

-^2 Sam. 7. 13. 1 Król. G, 12. Ps. 89,20. f 2Kron.6,16.

19. Ale jeli si wy * odwrócicie, a

opucicie ustawy moje, i przykazania

moje, którem wam poda, a odszedszy
bdzieci(^ suyli bogom cudzym, i l)-

dziecie si im kaniali:
*3Moj.2(!.14.33. 5Moj.28,ir...'{fi.37.

20. Tedy ich wykorzeni z ziemi mojj,
którm im da; a icu dum, którym po-

wici imi(uiiowi memu, odrzuc od o))li-

cza mego, i ])odam go na przypowie,
i na ba, midzy wszystkie narody.

21. Nadto i ten dom, który by saw-
ny, kademu mimo idcemu bdzie na
podziw, i rzeczi^: l*rz(Hrze tak uczyni
Pan tej ziemi i temu domowi?

22. Tedy odpowiedz: Przeto, i opu-

cili Pana, Boga ojców swoich, który ich

wywiód z ziemi Egipskiej, a chwycili

si bogów cudzych, i kaniali si im,

i suyli im, dlatego przywiód na nich

to wszystko ze.

KODZIA VIIL
I. Miasteczka pobudowane od Salomona 1—6. II. He-

downicy jego 7—10. III. Przyczyna, dla której onie
swej, córce Faraonowej, osobny dom zbudowa, 11. 12.

IV. Zwyczajne ofiary, i naboestwo jego 13—16. V. Po-
syanie okrtów do Ofir 17. 18.

A. po wyjciu * dwudziestu lat, w któ-

rych budowa Salomon dom Paski i

dom swój, *2Kral.9,10.

2. Pobudowa te miasta, które by
wróci Hiram Salomonowi, a da tam
mieszkanie synom Izraelskim.

3. Potem cign Salomon do Emat
Soby, i wzi j.

4. Pobudowa te Tadmor na puszczy,

i wszystkie miasta, w których mia ska-
dy, pobudowa w Emat.

5. Nadto zbudowa Betoron wysze
i Betoron nisze, miasta obronne w mu-
rach, z bramami i z zaworami;

6. Take Baalat, i wszystkie miasta,

w których mia skady Salomon ; i wszyst-

kie miasta dla wozów, i miasta dla jezd-

nych: owa wszystko wedug upodoba-

nia swego, cokolwiek zamyli budowa
w Jeruzalemie i na Libanie, i po wszyst-

kiej ziemi panowania swego.

II. 7. Wszystek te lud, który by' po-

zosta z Hetejczyków, i Amorejczyków,

i Ferezejczyków, i Hewejczyków, i Jebu-

zejczyków, którzy nie byli z Izraela;

8. Idcy z synów ich, którzy byli zo-

stali po nich w onej ziemi, których byli

nie wygubili synowie Izraelscy, poczyni

Salomon iodownikami a do dnia tego.

9. Ale z synów Izraelskich, których

nie poczyni Salomon niewolnikami do

robót swoich, (bo oni byli mowie wa-

I
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leczni, i przeduiejsi hetmani jego, i prze-

oeni nad wozami jego i nad jezdnymi

jego.)

10. Z tych byo przedniejszych przeo-

onych, których mia król Salomon, dwie-

cie i pidziesit pannjcych nad Indem.

III. 11. Lecz córk Faraonow prze-

niós Salomon z miasta Dawidowego do

domn, który jej hy zbudowa ; all )Owiem

mówi: Nie bdzie mieszkaa ona moja
w domu Dawida, króla Izraelskiego, bo

wity jest: przeto i wesza do niego

skrzynia Paska.
12. Tedy Salomon ofiarowa caopale-

nia Panu na otarzu Paskim, który by
zbudowa przed przysionkiem.

lY. 13. Cokolwiek zwyczajnie na ka-

dy dzie ofiarowa miano wedug roz-

kazania Mojeszowego w sabaty, na no-

wiu miesiców, i w wita uroczyste, trzy

kro do roku. w wito przanikow, i

w wito tygodni, i w wito kuczek.

14. I postanowi wedug rozrzdzenia

Dawida, ojca swego, rozdziay kapanów
w posugiwaniu ich. i Lewitów w powin-

nociach ich, aby chwalili Boga. i suyli
przy kapanach wedug zwyczaju kade-
go dnia: odwiernych te w rzdach ich

przy kadej bramie ; albowiem tak byo
rozkazanie Dawida, ma Boego.

15. I nie ustpili od rozkazania kró-

lewskiego o kapanach i o Lewitach.

okoo wszystkich rzeczy i okoo skarbów.

16. A tak dogotowano wszystkiego

dziea Salomonowego, od onego dnia.

którego zaoony by dom Paski, a do

wystawienia jego; i tak dokoczony by
dom Paski.

Y. 17. Tedy jecha Salomon do Asy-
jongaber i do Elot, ^ które jest nad brze-

giem morskim w ziemi Edomskiej.
^lki-ól.9.26.

18. 1 posa mu Hiram przez rk sug
swoich okrty i eglarzy wiadomych mo-
rza, którzy jechali z sugami Salomono-
wymi do Ófir, a wziwszy stamtd czte-

rysta i pidziesit talentów zota, przy-
nieli je do * króla Salomona, '^ikiói.9,28.

EODZIA IX.
I. Przyjazd królowej z Saby do Salomona 1—8. II.

Dary ich wzajemne 9—12. m. Dochody Salomonowe do-
roczne 13—31.

ledy królowa "" z Saby syszc saw
Salomonow, przyjechaa do Jeruzalemu.
aby dowiadczaa Salomona w zagadkach,
z wielkim bardzo pocztem, i z wielb-

dami nioscemi rzeczy wonne, i zota
bardzo wiele, i kamienia drogiego, a przy-

szedszy do Salomona, mówia z nim o

wszystkiem, co miaa w sercu swojem.
*1 Król. 10,1. Mat. 12,42.

2. Ale j^j odpowiedzia Salomon na
wszystkie jej sowa, a nie byo nic skiT-

tego przed Salomonem, na coby jej nie

odpowiedzia.

3. Przeto widzc królowa z Saby m-
dro Salomonow, i dom, który zbu-

dowa;
4. Take potrawy stou jego. i siada-

nia sug jego, i stawania sucych mu,
i szaty ich, i podczaszy jego, i szaty ich,

i schody, po których wstpowa do do-

mu Paskiego, zdumiewaa si bardzo.

5. I rzeka do króla: Prawdziwa to

mowa, którm syszaa w ziemi mojej

o sprawach twoich, i o mdroci twojej.

6. Alem nie wierzya sowom ich,

aem przyjechawszy ogldaa oczyma
swemi : ale oto nie powiedziano mi i po-

owy o wielkiej mdroci twojej : prze-

szede saw, o którejm syszaa.

7. Bogosawieni mowie twoi i bo-
gosawieni ci sudzy twoi. którzy stoj
przed tob zawsze, a suchaj mdroci
twojej.

8. Nieche bdzie Pan, Bóg twój, bo-
gosawiony, który ci sobie upodoba,
aby ci posadzi na stolicy swojej za

króla przed Panem. Bogiem twoim. Dla
tego, i umiowa Bóg twój Izraela, aby
go umocni na wieki, przeto postanowi
ci nad nimi za króla, aby czyni sd i

sprawiedliwo.

II. 9. I daa ki*ólowi sto i dwadzie'-

cia talentów zota, i rzeczy wonnych
bardzo wiele, i kamienia drogiego: a

nieprzyszo nigdy wicej takich rzeczy

wonnych, jakie daa królowa z Saby kró-

lowi Salomonowi.

10. Xadto i sudzy Hiramowi, i su-
dzy Salomonowi, którzy * byli przywie-
li zota z Ofir. przywieli i drzewa al-

mugimowego. i kamienia drogiego.
'^l Król. 10.12.

11. I poczyni król z onego drzewa
almudmoweo^o schody do domu Pa-
skiego, i do domu królewskiego, i har-

fy, i lutnie piewakom; a nie widziano

przedtem nigdy takich rzeczy w ziemi

Judzkiej.

12. Król take Salomon da królowej

z Saby wszystko, czego chciaa, i czego
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dlia, oprócz nagrody za to, co bya
przyniosa do króla. l*otin ai wrócia,

i odjccliaa do ziemi swej, ona i sudzy

111. 8. A bya waga t(^go zota, które

przychodzio Salomonowi na kady rok,

sze set i szedziesit i sze talentów

zota.

14. Oprócz tego, co knpcy, i którzy

handlnj, ' przynosili; take wszyscy
królowie Arabscy, i ksita onj ziemi

przywozili zoto i sre])ro Salomonowi.
15. Przeto uczyni król Salomon

dwiecie tarczy ze zota cignionego;
sze set syklów zota cignionego wy-
chodzio na kad tarcz.

IG. Przytem trzysta puklerzy ze zota
cignionego, trzysta syklów zotych wy-
chodzio na kady puklerz, które schowa
król w dom lasu Libanowego.

17. Uczyni take król stolic wielk
z koci soniowej, i powlók j szczerem

zotem.
18. A sze stopni byo u onej sto-

licy, a podnóek by ze zota, trzyma-

jcy si stolicy; porcze te byy z obu-

dwu stron, kdy siadano, a dwa lwy

stay u porczy.

19. Dwanacie te lwów stao na
szeciu stopniach z obu stron; nie byo
nic takowego urobiono w adnem kró-

lestwie.

20. Nadto wszystkie naczynia, z któ-

rych pija król Salomon, byy zote, i

wszystek sprzt w domu lasu Libano-

wego ze zota szczerego; nic nie byo
ze srebra, bo go nie miano w adnej
canie za dni Salomonowych.

21. Albowiem okrty królewskie cho-

dziy na morze z sugami Hiramowymi;
raz we trzy lata wracay si te okrty
z morza, przynoszc zoto, i srebro, koci
soniowe, i koczkodany, i pawie.

22. A tak uwielbiony jest król Salo-

mon nad wszystkich królów ziemskich,

bogactwy i mdroci.
23. Przeto wszyscy królowie ziemscy

pragnli widzie Salomona, aby suchali

mdroci jego, któr by da Bóg w serce

jego.

24. I przynosili mu kady upominek
swój, naczynia srebrne, i naczynia zote,

szaty, zbroje, i rzeczy wonne, konie i

muy, a to na kady rok.

25. I mia Salomon cztery * tysice

stajenkom i wozów, a dwanacie tysicy

jezdnych, których rozsadzi i)0 miastach
wozów, i przy so])ie w Jeruzalemie.

lKiól.l,2t;. r.lO,2i;. L'KroM.l.H.

20. 1 panowa nad wszystkimi królmi

od * rzeki a do ziemi Filistyskiej, i a
do granicy Egipskiej. *iiir<>iA,)ii.

27. A zoy król sre])i*a w Jeruza-

lemie * jako kami<'nia, a ceder zoy ja-

ko jdonnych fig, których ronie na polu

bardzo wiele. MKrói.io,27.2Kion.i.if,.

28. Przywodzono * t konie Salomo-
nowi z Egiptu i ze wszystkich innych

ziem. *2Kion.i,i.;.

29. A ostatek spraw Salomonowycli
pierwszych i ostatnich zapisano w ksi-
dze Natana proroka, i w proroctwie Achy-
jasza Sylonitczyka, i w widzeniach Jaddy
widzcego, który prorokowa przeciw Je-

roboamowi, synowi Nabatowemu.
30. 1 królowa Salomon w Jeruzalemie

nad wszystkim Izraelem czterdzieci lat.
\

31. Zasn potem Salomon z ojcami

swymi, a pochowano go w miecie Da-
wida, ojca jego, a Eoboam, syn jego,

królowa miasto niego.

KODZIA X.
I. Kotoam zosta królem w Sychem 1. II. Poddani

prosz go o ulenie ci«;arów 2—11. III. Roboam surow
im odpowied da 12— 15. IV. Dziesicioro pokole ode-
rwao si od niego, i Adorama, poborc jego, ukamiono-
wali. Eoboam przed nimi uciek 16—19.

iedy jecha Eoboam * do Sj^chem; bo
w Sychem zebra si by wszystek Izrael,

aby go postanowili królem. *ikiói.i2,i.

II. 2. A gdy to usysza Jeroboam,
syn Nabatowy, który by w Egipcie,

gdzie by uciek przed królem Salomo-

nem, wróci si Jeroboam z Egiptu
;

3. Bo posali i wezwali go. Tedy przy-

szed Jeroboam i wszystek Izrael, i rzekli

do Eoboama,. mówic:
4. Ojciec twój woy na nas jarzmo

cikie ; ale ty teraz uyj nam- niewoli

srogiej ojca- twego, i jarzma cikiego,
które woy na nas, a bdziemy suyli.

5. Który im rzek: Po trzech dniach

wrócie si do mnie. I odszed lud.
'

6. Midzytem wszed król Eoboam
w rad z starszymi, którzy stawali przed

Salomonem, ojcem jego, za ywota jego,

mówic: Co wy radzicie? Jakbym mia
da odpowied ludowi temu?

7. Którzy mu odpowiedzieli, mówic:
Jeli dzi powolny bdziesz ludowi temu,

a uczynisz im kwoli, i bdziesz mówi do

nich sowa agodne, bd sugami twymi

po wszystkie dni.
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8. Ale oil opuciwszy rad starszych,

któr mu podali. Avszed w rad z mo-
dziecami, którzy z nim wzroli i stawali

przed nim.

9. I rzek do nich: Có wy radzicie,

abymy odpowiedzieli ludowi temu, któ-

rzy rzekli do mnie, mówic: Ulyj tego

jarzma, które woy ojciec twój na nas?

10. Tedy mu odpowiedzieli oni mo-
dziecy, którzy z nim wzroli, mówic:
Tak odpowiesz temu ludowi, którzy do

ciebie rzekli, mówic: Ojciec twój wo-
y na nas cikie jarzmo, ale ty ulyj

go nam. Tak rzeczesz do nich: Naj-

mniejszy palec mój miszy jest ni
biodra ojca mego.

11. Przeto teraz, ojciec mój kad
na was jarzmo cikie, ale ja przydam
do jarzma waszego: ojciec mój kara was
biczykami, a ja was bd kara korba-

czami.

III. 12. Przyszed tedy Jeroboam i

wszystek lud do Roboama dnia trzeciego,

jako im by rozkaza król. mówic :Wró-
cie si do mnie dnia trzeciego.

13. I odpowiedzia im król surowic,

bo opuci król Roboam rad starców.

14. A rzek do nich wedug rady mo-
dzieców, mówic: Ojciec mój obciy
was jarzmem cikiem. ale ja przydam
do niego: ojciec mój kara was biczy-

kami, ale ja was bd kara korbaczami.

15. I nie usucha król ludu: (bo bya
przyczyna od Boga, aby dosy uczyni
Pan sowu swemu, które by powiedzia
przez Achyjasza * Sylonitczyka do Jero-

boama, syna sabatowego.) .''ikiói-ii,29.

IV. 16. Przeto widzc wszystek Izrael,

e ich król nie usucha, odpowiedzia
lud królowi, mówic: Có mamy za dzia
w Dawidzie? a co za dziedzictwo w synu
Isajowym? Kady id do namiotów
swych, o Izraelu! a ty Dawidzie! opatrz

teraz dom swój. I rozeszli si wszyscy
Izraelczycy do namiotów swoich.

17. A tak tylko nad synami Izrael-

skimi, którzy mieszkali w miastach
Judzkich, królowa Roboam.

18. I posa król Roboam Adorama.
który by poborc, i ukamionowali go
synowie Izraelscy, e umar: przeto król

Roboam wsiadszy co rychlej na wóz.

uciek do Jeruzalemu.
19. A tak odstpili Izraelczycy od

domu Dawidowego, a do dnia tego.

429

w Jeru-

obronne

Etam i

ROZDZIA XI.
I. Roboam zahamowany od Boga, aby nie walczy

przeciw Joioboaraowi 1—4. U. miasta swe opatrzy 5—12.
LU. Kapani od Jeroboama wygnani, uciekaj do niego
13—17. IV. Zony i dzieci jego 18—2.3.

rrzyjechawszy tedy Roboam ^ do Jeru-
zalemu. zebrai dom Judowy i pokolenie
Benjaminowe, sto i omdziesit tysicy
mów przebranych do boju, a))y walczyli

z Izraelem, a eby przywrócone byo
królestwo do Roboama. *iKrói. 12.21.

2. 1 stado si sowo Paskie do Seme-
jasza, ma Boego, mówic:

3. Powiedz Roboamowi, synowi Salo-

monowemu, królowi Judzkiemu, i wszyst-

kiemu Izraelowi w Judzie i w pokoleniu

Benjaminowem, mówic:
4. Tak mówi Pan: Nie wychodcie,

ani walczcie z brami waszymi, wrócie
si kady do domu swego ; albowiem ode-

mnie staa si ta rzecz. I usuchali sowa
Paskiego, i wrócili si, a nie cignli
przeciw Jeroboamowi.

II. 5. I mieszka Roboam
zalemie, a pobudowa miasta
w Judzie.

6. I zbudowa Betlehem, i

Tekue;
7. I Betsur. i Soko, i Adullam:
8. I Get, i Maresa, i Zyf :

9. I Adoraim, i Lachis, i Aseka;
10. I Sora, i Ajalon. i Hebron, które

byy w Judzie i w pokoleniu Benjamino-
wem miasta obronne.

11. A gdy zmocni one twierdze, po-
stanowiw nich starostów, iwystawi szpi-

chlerze dla zboa, i dla oliwy, i dla wina.

12. A w kadem miecie zoy tarcze

i wócznie, a opatrzy je bardzo mocno:
a tak panowa nad jud i Benjaminem.

III. 13. Kapani te i Lewitowie, któ-

rzy byli we wszystkim Izraelu, zebrali si
do niego ze wszystkich granic swoich.

14. Bo opuciwszy Lewitowie przed-

miecia swoje, i osiadoci swoje, szli do
Judy i do Jeruzalemu; (gdy ich by wy-
rzuci Jeroboam i synowie jego. aby nie

odprawowali urzdu kapaskiego Panu.
15. I postanowi sobie * kapanów po

wyynach, id^jabom, i cielcom, których
by naczyni.) MKrói.12,31.

16. A za nimi ze wszystkich pokole
Izraelskich, którzy obrócili serca swe ku
szukaniu Pana, Boga Izraelskiego, przy-

szli do Jeruzalemu. aby ofiarowali Panu,
Bogu ojców swoich.



430 U. PARALIPOMENON 11. 12.

17. A tak innocnili królestwo Judzkie,
i utwierdzili lloltoania, syna Saioinoiio-

wogo, przez trzy lata; alhowiom chodzili

drogie Dawida i Saloiuona przez one trzy

lata.

IV. 18. Potóiii ])qi, sol>ie Ko])oain
za ono ]\Ialialat(j córk Joryniofa, syna
Dawidowego, i Abiliaile. córk Elijaba,

syna Isajego.

19. Która mu urodzia synów: Jehusa,
i Semaryjasza, i Zaaiua.

20. A po niej poj Maacli, córko

Absalomow, która inu urodzia Abi-
jasza, i Etaja, i Sys, i Saloniit.

21. I niiow^a lloboam Maach, córk
Absalomow. nad wszystkie ony swoje,

i nad zaonice swoje. Albowiem poj
by on omnacie, a zaonic szedzie-
sit, i spodzi dwadziecia i om synów
i szedziesit córek.

22. I postanowi Eoboam Abijasza,

syna Maacliy, za ksicia, za hetmana
midzy brami jego; alboMem zamyla
go uczyni królem.

23. A roztropnie sobie postpujc, roz-

sadzi wszystkich innych synów swych
po wszystkich krainach Judzkich i Ben-
jaminowych, po wszystkich miastach
obronnych, i opatrzy ich dostatkiem

ywnoci, i nada im wiele on.

KODZIA XIL
I. Sesak, król Egipski, do Judzkiej ziemi wtargn

1—8. II. koció, i dom królewski zupi 9. III. Ko-
boam pokor sw cnego ub"aga 10—16.

A. gdy utwierdzi królestwo swoje Ro-
boam i zmocni je, opuci zakon Pa-
ski, i wszystek Izrael z nim.

2. I stao si roku pitego królowa-

nia Roboamowego, e wycign Sesak,

król Egipski, przeciw Jeruzalemowi (al-

bowiem byli zgrzeszyli przeciw Panu.)

3. Z tysicem i dwoma stami wozów, i

z szedziesit tysicy jezdnych, a nie

byo liczby ludu, który przycign
z nim z Egiptu, Lubimczyków, Suchym-
czyków, i Chusymczyków.

4. 1 pobra miasta obronne, które byy
w Judzie, i przycign a ku Jeruza-

lemowi.

5. Tedy Semejasz prorok przyszed
do Roboama i do ksit Judzkich, któ-

rzy si byli zebrali do Jeruzalemu, ucie-

kajc przed Sesakiem, i rzek do nich:

Tak mówi Pan: Wycie mi opucili.

dla togom i .la was opuci j poda
w roce Sesakowe.

(). I upokorzyli si ksita Izra-

elscy, i król, i mówili: Sprawiedliwy
jest Pan.

7. A gdy ujrza Pan, i si upoko-
rzyli, stao si sowo Paskie do Se-
mejasza, mówic: Upokorzyli si, nie

wytrac ich; ale im dam wkrótce wy-
bawienie, ani si wyleje zapalczywo
moja przeciw Jeruzalemowi przez rce
Sesaka.

8. Wszake l)d mu za sugi, a])y

wiedzieli, co to jest, suy mnie, alljo

suy królestwom ziemskim.

II. 9. A tak cign Sesak, * król

Egipski, przeciw Jeruzalemowi, i pobra
skarby domu Paskiego, i skarljy domu
królewskiego, wszystko to pobra; wzi
te tarcze zote, które by sprawi f Sa-

lomon. *lKról. 14,26. -i-lKról.10,16.

III. 10. I sprawi król Roboam mia-
sto nich tarcze miedziane, i poruczy je

przeoonym nad piechot, którzy strze-

gli dizwi domu królewskiego.

11. A gdy wchadza król do domu
Paskiego, tedy przychodzia piechota,

i brali je; potem zasi odnosili je do

swoich komor.
12. A tak i si upokorzy, odwróci

si od niego gniew Paski, i nie wytra-
ci go do koca; albowiem jeszcze i

w Judzie * byo nieco dobrego.
=^1 Król. 11, 13.36.

13. Zmocni si tedy król Roboam
w Jeruzalemie i królowa. * A byo czter-

dzieci lat i jeden rok Roboamowi, gdy
królowa pocz, a siedmnacie lat kró-

lowa w Jeruzalemie, w miecie, które

obra Pan ze. wszystkich pokole Izrael-

skich, aby tam przebywao imi jego.

A imi matki jego byo Naama-Ammo-
nitka.' ,

*iKrói.i4,2i.

14. Ten czyni ze; bo nie przygoto-

wa serca swego, aby szuka Pana.

15. Ale sprawy Roboamowe pierwsze

i polednie zapisane s w ksidze Se-

mejasza proroka, i Jaddy widzcego;

gdzie si opisuje porzdek rodzajów,

take wojny midzy Roboamem i Jero-

boamem po wszystkie dni.

16. 1 zasn Roboam z ojcami swymi,

i pochowan jest w miecie Dawidowem,

a królowa Abijasz, syn jego, miasto

niego.

i
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ROZDZIA XIII.

I. Abijasz, syn Eoboamowy. króluje 1. II. Wojna jcjro

przeciw Jeioboamowi 2. 3. 111. Strofowanie ludu Izrael-

skiego, i szczycenie si pomoc Pask 4—12. IV. Izrael-

czyków porazi, i kilka miast ich pobra 13—20. V. Zony
i dzieci jego 21. 22.

Jtvoku omnastego * króla Jeroboama

królowa Abijasz nad Juda. *iKrói.i5,i.

JI. 2. Trzy lata królowa w Jeriizale-

mie. a imi' matki jego byo Michaja.

córka Uryjelowa z Gabaa. I bya wojDa

miedzy * Abijaszem i midzy Jeroboa-

mem/
'

' -iKrói.ió.T.

3. Przeto Abijasz uszykowa wojsko

ludzi bardzo walecznych cztery kro sto

tysicy mów przebranych: Jeroboam

tkke uszykowa si przeciwko niemu,

majc om kro sto tysicy mów prze-

branych bardzo walecznych.

Iii. 4. Tedy stan Abijasz na wierz-

chu góry Semeron. która l»ya midzy
górami Efraimskiemi. i rzek: Suchajcie

mi. Jeroboamie i wszystek Izraelu!

5. Izali wam nie naley wiedzie, e
Pan. Bóg Izraelski, da królestwo Da-
widowi nad Izraelem na wieki, onemu
i synom jego przymierzem trwaem?

6. Lecz powsta Jeroboam, syn Xaba-
towy. suga Salomona, syna Dawidowe-
go, i * stai si odpornym panu swemu.

'^iKról.ll.SC.

7. I zebrali si do niego mowie
lekkomylni, a ludzie niepoboni. i zmoc-
nili si przeciw Koboamowi. synowi Sa-

lomonowemu; a Koboam bdc dzieci-

ciem, i serca lkliwego, nie móg si im
mnie oprze:

8. Zaczem wy si teraz mylicie zmoc-
ni przeciw królestwu Paskiemu, które

jest w rkach synów Dawidowych, a jest

was kupa wielka, i macie z sob cielce

^ote. których wam naczyni Jeroboam
za bogów.

9. Izaecie nie zarzucili " kapanów
Paskich, synów Aaronowych i Lewi-
tów, a poczynilicie sobie kapanów, jako

inni narodowie ziemscy? Ktokolwiek
przychodzi, aby powicone byy rce
jego, z cielcem modym i z siedmi ba-

ranów, staje si kapanem tych. którzy

nie s bogowie. "iKiói.i2.3i'2Kron.ii.u.i5.

10. Ale my jestemy Pana, Boga na-

szego, i nie opuciKmy go: a kapani,
którzy su Panu. s synowie Aarono-
wi, i Lewitowie. którzy pilnuj urzdu
swego :

11. I ofiaruj Panu caopalenia na

kady zaranek, i na kady wieczór, i ka-

dz rzeczami wonnemi. i pokadaj chle-

by na stole czystym ; take wiecznik zo-

ty, i lampy jego sporzdzaj, aby gorzay
na kady wieczór. A tak my strzeemy
rozkazania Pana, Boga naszego, a wy-

cie go opucili,

12. Przeto oto. z nami jest na czele

Bóg i kapani jego. i trljy gone, aby

Ijrzmiay przeciwko wam. Synowie Izra-

elscy! nie walczcie z Panem. Bogiem oj-

ców waszych : bo si wam nie powiedzie.

IV. 13. Midzytem obwiód zasadzk
Jeroboam, aby na nich przypadli z tyu :

i byli jedni w oczy Judzie, a drudzy na

zasadzce z tyu ich.

14. Tedy ujrzawszy synowie Judzcy,

e na nich nastpowaa bitwa z przodku

i z tyu. woali do Pana. a kapani tr-
bili w trby.

15. Uczynili te okrzyk mowie Ju-

dy. I stao si w onym okrzyku mów
Judzkich, e Bóg porazi Jeroljoama. i

wszystkiego Izraela przed Aldjaszem i

Juda.

16. I uciekali synowie Izraelscy przed

Juda: ale ich poda Bóg w rce ich.

17. 1 porazili ich Abijasz i lud jego po-

rak wielk, taki lego pobitych z Izrae-

la pi ki-o sto tysicy mów na wyl>ór.

18. Przeto ponieni s synowie Izra-

elscy naonczas: a zmocnili sie synowie

Judzcy, poniewa spolegali na Panu.

Bogu ojców swych.

19. 1 goni Abijasz Jeroboama. a odj
mu miasta Betel i wsi jego, i Jesana i

wsi jego. i Efron i wsi jego.

20. A nie móg si wicej pokrzepi
Jeroboam za dni Abijaszowych. i uderzy
go Pan. e umaii.

T. 21. Ale Abijasz zmocni si. i po-

j sobie on czternacie, i spodzi dwa-

dziecia i dwóch synów, i szesnacie córek.

22. Ale inne sprawy Abijaszowe. i po-

stpki jego. i sowa jego. zapisane s
w ksidze proroka Jaddy.

KODZIA XIV.
I. Aza bahvochwalstwo uprzta, miasta buduje, lad

wojenny zbiera 1—10. II. a Bogu si modlc zwyci-
stwo nad Etyjopczykami otrzymuje 11—15.

^ gdy zasn ' Abijasz z ojcami swymi,

a pochowano go w miecie Dawidowem.
tedy królowa Aza. syn jego. miasto nie-

go. Za dni jego bya w pokoju ziemia,

przez dziesi lat.
-iKrói.is.s
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2. T czyni Aza, co byo (]ol»rogo, i

przyjemnego w oczacli Pana, Boga swego.

3. Bo poburzy otarze * obce, i wy-
yny, i podrnzgota bawany icli, i wy-
rba gaje ich; ?r>Moj.7,r,.r.i2,;j.

4. A przykaza Judzie, a])y szukali

Pana, Boga ojców swych, i przestrze-

gali zakonu i przykaza jego.

5. Zniós te ze wszystkich miast
Judzkich wyyny, i soneczne bawa-
ny, a byo w pokoju królestwo za czasu

jego.

6. Nadto pobudowa miasta obronne
w Judzie, przeto, i bya w pokoju ziemia
i nie powstaa przeciwko niemu wojna
za onych lat ; bo mu da Pan odpocznie-

nie.

7. I rzek do Judy: Pobudujmy te

jniasta, i otoczmy je murem i wieami,
bramami, i zaworami, póki ziemia jest

w mocy naszej; bomy szukali Pa-
na, Boga naszego ; szukalimy go, i spra-

wi nam odpocznienie zewszd. Przeto
budowali, a szczcio si im.

8. 1 mia Aza wojsko noszcych tarcz

i drzewce : z Judy trzy kro sto tysicy,

a z Benjamina noszcych puklerz i ci-
gncych uk dwa kro sto tysicy i om-
dziesit tysicy. Ci wszyscy byli bardzo

mni.
9. Tedy wycign przeciw nim * Zara

Etyjopczyk, majc wojska dziesi kro
sto tysicy, a wozów trzy sta, i przyci-
gn a do Maresy. *2Kron.i6,8.

10. Wycign te i Aza przeciw nie-

mu, i uszykowali wojska w dolinie Se-

fata u Maresy.

11. 11. Tedy zawoa Aza do Pana,

Boga swego, i rzek: O Panie !
* ty nie

potrzebujesz wielu, aby ratowa tego,

który nie ma potgi. Katuje nas, o Pa-
nie, Boe nasz! gdy na tobie spolega-

my, a w imi twoje idziemy przeciwko

temu mnóstwu. Ty Pan, Bóg f nasz;

niech nie ma góry nad tob czowiek
miertelny * ^ sam.i4,6. 5 Moj .'20,3. t Ps.9,20.

12. A tak porazi Pan Etyjopczyków
przed Az i przed Juda, tak i uciekli

Etyjopczycy.

13. A goni ich Aza i lud, który by
z nim, a do Gierary. I polegli Etyjopczy-

cy, tak, e nie mogli wskóra: bo starci

s przed obliczem Paskiem i przed woj-

skiem jego. I nabrali upów bardzo wiele.

14. Nadto poburzyli wszystkie mia-

sta okoo Gierary; albowiem przypad

straci Paski na nich, i splundrowali one
wszystkie miasta; bo w nich bya wielka
korzy.

15. Take i obory trzód poliurzyli
;

a zajwszy owiec i wielbdów bardzo
wiele, wrócili si do Jeruzalemu.

KODZIA XV.
I. Aziiryjasz prorok upoiniua \-/,c. i lud, aby w napra-

wie chway Ho('j nio ustawali 1—7. II. Którego oni
usuchawszy, przymierze z Bogiem odnawiaj 8—15.
III. Pobono Azy IG— 19.

ledy na Azaryjasza, syna Obedowego,
przypad Duch Boy.

2. Który wyszedszy przeciw Azie
rzek mu: Suchajcie mi, Aza i wszyst-

ko pokolenie Judowe i Benjaminowe!
Pan by z wami, pókicie byli z nim, a

jeli go szuka bdziecie, znajdziecie

go : ale jeli go opucicie, opuci was.

3. Przez wiele dni by Izrael bez Boga
prawdziwego, i bez kapana, nauczyciela,

i bez zakonu:
4. Wszake gdyby si byli nawrócili

w utrapieniu swem do Pana, Boga Izrael-

skiego, a szukali go, daby si- im by
znale.

5. Ale teraniejszych czasów niebez-

pieczno wychodzi i wchodzi; bo za-

mieszanie wielkie midzy wszystkimi

obywatelami ziemi.

6. 1 depcze naród po narodzie, a mia-
sto po miecie, przeto, e ich Bóg strwoj^
wszelakiem ucinieniem.

7. Przeto wy zmacniajcie si, a niech

nie sabiej rce wasze; bo czeka za-

pata pracy waszej. ^

II. 8. A gdy usysza Aza te sowa, i

proroctwo Obeda proroka, zmocni si,

i zniós obrzydliwoci ze wszystkiej

ziemi Judzkiej i Benjamiskiej, i z miast,

które by pobra na górze Efraim, i odno-

wi otarz Paski, który by przed przy-

sionkiem Paskim.
9. Potem zebra wszystek lud z Judy

i z Benjamina, i przychodniów, którzy u
nich byli z Efraima, i z Manasesa i

z Symeona; bo ich byo bardzo wiele

zbiego z Izraela do niego, widzc, i
Pan, Bóg jego, z nim by.

10. I zgromadzili si do Jeruzalemu

miesica trzeciego, roku pitnastego kró-

lestwa Azy.

11. I, sprawowali ofiary Panu dnia

onego z upów, które byli przygnali, wo-

ów siedm set, a owiec siedm tysicy.

12. I uczynili umow, aby szukali.
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Pana, Boga ojców swoich, ze wszystkiego

serca swego, i ze wszystkiej duszy swojej.

13. A ktobykolwiek nie szuka Pana.

Boga Izraelskiego, aby by zabity, od

najmniejszego a do najwikszego, od

ma a do niewiasty.

14. 1 przysigli Panu gosem wielkim,

i z krzykiem, i z trliami. i z kornetami.

15. A weseli si wszystek lud Judzki

z onej przysigi: albowiem ze wszyst-

kiego serca swego przysigali, i ze

wszystkiej ochoty szukali go. i da si

im znale. i da im Pan odpocznienie

zewszd.
III. 16. Nadto i Maach. matk sw.

król Aza ' z pastwa zoy, przeto, e
bya uczynia w gaju Itawana brzyd-

kiego: i podci Aza bawana jej. i po-

kruszy go. a spali u potoku Cedi-on.
*1 Król. 15.13.

17. A cho wyyny nie byy zniesione

z Izraela, przecie serce Azy byo dosko-

nae po wszystkie dni jego.

18. Wniós te. co by powici oj-

ciec jego. i co sam powici, do domu
Boego, srebro i zoto i naczynia.

19. A nie byo wojny a do roku trzy-

dziestego i pitego królowania Azy.

KODZIA XVI.
I. Aza bojc si króla Izraelskiego, proroka, gdr go

strofowa, wrzuci do wizienia 1—11. II. W chorobie
swej pomocy u lekarzy szukajc , nie ozdrowial . ale

umar 12—14.

-ttoku trzYdziesteofo *
i szosteo'o królo-

wania Azv. wycign Baaza. król Izra-

elski. przeciwko Judzie, i zbudowaRam.
aby nie dopuci wychodzi i wchodzi
nikomu do Azy. króla Judzkiego.

*1 Król. 15.17.

2. Tedy wziwszy Aza srebro i zoto
ze skarbów domu Paskiego i domu kró-

lewskiego, posa je do Benadada. króla

Syryjskiego, który mieszka w Damasz-
ki, mówic:

3. Przymierze jest midzy mn i mi-
dzy tob. i midzy ojcem moim i mi-
dzy ojcem twoim: oto posyam srebro

i zoto. Ide. a wzrusz przymierze twoje

z Baaz. królem Izraelskim, aby odci-
gn odemnie.

4. I usucha Benadad króla Azy. a

osawszy hetmanów z wojskami, które
lia. przeciwko miastom Izraelskim,

'•urzy Hijon i Dan i Abelmaim. i

szystkie miasta obronne Neftalimskie,

któjTch byy skarby.

P.
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5. To gdy usysza Baaza, przesta

budowa Kamy, i zaniecha roboty swej.

6. Tedy król Aza wziwszy z sob
w.szystek lud Judzki, pobrali z Ramy

j

kami*^nie. i drzewo jego. z którego budo-

I

wa Baaza. a zbudowa z niego Gabaa i

j

Masfa.

7. A onego czasu przyszed Hanani.

;

widzcy, do Azy. króla Judzkiego, i

mówi do niego: Ie spoleg na królu

Syryj.-kim. a nie spolege na Panu.
Bogu twoim, dlatego uszo wojsko króla

Syryjskiego z rki twojej.

8. Aza Etyjopczycy. i Lubimczycy
nie mieli wojsk bardzo wielkich z woza-

mi i z jezdnymi w mnóstwie bardzo

wielkiem? a " wdy gdy spoleg na Panu,
poda je w rk twoje.

-'Kron.u.s.

9. Albowiem oczy Pa.^kie * przepa-

truj wszystk ziemi, aby dokazywa
mocy swej przy tych. którzy przy nim
stoj sercem doskonaem. Gupio to

uczyni: przeto od tego czasu powstan
przeciwko 7 tobie wojny.

'^ Ijob.34.21. Przyp.5.21. T.l:^.3. Jerem. 16.17. r.32.l9.

Zach. 4.10. fi Król. 15.32.

10. Tedy Aza rozgniewawszy si na
widzcego, poda go do wizienia: bo
si by na o to rozgniewa; i utrapi
Aza niektórych z ludu onego czasu.

11. Ale inne sprawy Azy pierwsze i

poledniejsze, zapi.-ane s w ksigach o

królach Judzkich i Izraelskich.

II. 12. Potem rozniemóe sie Aza
;
roku trzydziestego i dziewitego królo-

I

wania swego, na nogi swoje, chorob
bardzo cik: a wszake w onej choro-

bie swej nie szuka Pana. ale lekarzy.

I

13. A tak zasn Aza z ojcami swymi,
' a umar roku czterdziestego i pierwszego

;

królowania swego.

j

14. I pochowano go w grobie jego,

I

który sobie by wykopa w miecie Da-
Jwidowem: i pooono go na ou. które

I

by napeni rzeczami wonnemi. i roz-

maitemi maciami aptekarsk robot
przygotowanemi. I palili mu zapa won-
ny bardzo wielki.

ROZDZIA XVII.
I. Jozafat mdry, bogobojny i szczliwy król, 1—^5.

n. postpujc w naprawie chway Paskiej, rozsya nau-
czyc^^eli zakonu po królestwie swojem. za co mu Bóg
bogosawi. 6—12. Ul. Wojsko jego. 13—19.

ledy królowa Jozafat, syn jego mia-
sto * niego, a zmocni si przeciw Izrae-

lowi
'

' 1 Kr. i.ló.24.

2. I osadzi onierzem wszystkie

28
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miasta .liidzkio o1)roiiiio; osadzi tó i

zitMiii«^' Jiulzlvi^. tai\o miasta Kfraimskie,

które l)yi pobra Aza, ojcii'c jego.

3. A by Pan z Jozafatom, przeto,

chodzi droc^ami jicrwszomi Dawida,
ojca swogo, a nic sznkal i3aalów;

4. Ale 15oga ojca swego sznka/l', i

w przykazaniach jego chodzi, a nic we-
dng spraw Indn Izraelskiego.

5. I ntwierdzi Pan królestwo w rce
jego; a dawa wszystek Ind Judzki dary

Jozafatowi, tak i mia l)Ogactwa, i saw
bardzo wielK-.

II. (). A nabywszy wielkiego serca na
drogach Paskich, tm wicej znosi
wyyny i gaje bawochwalcze z ziemi

Judzkiej.

7. Potem roku trzeciego królowania

swTgo posa ksit swoich, Benchaila,

i Obadyjasza, i Zacharyjasza. i Natanae-

la. i Micheasza, aby uczyli w miastach

Judzkich.

8. A przy nich Lewitów, Semejasza, i

Natanijasza, i Zabadyjasza, i Asaela i Se-

miramota, i Jonatana, i Adonijasza, i To-

bijasza. i Tobadonijasza, Lewitów; a z ni-

mi Elisama, i Jorama, kapanów;

9. Którzy uczyli w Judzie, majc
z sob ksigi zakonu Paskiego, i obcho-

dzili wszystkie miasta Judzkie, i nau-

czali lud.

10. Przeto przyszed strach Paski
na wszystkie królestwa ziemi, które byy
okoo Judy, i nie mieli walczy przeciw

Jozafatowi.

11. Nawet i Filistynowie przynosili

Jozafatowi dary i da pienin. Arab-
czycy te przygnali mu drobnego byda,
baranów siedm tysicy i siedm set, ko-

zów take siedm tysicy i siedm set.

12. Wzmaga si tedy Jozafat, i rós
nader bardzo, i pobudowa w Judzie zam-
ki, i miasta dla skadów.

in. 13. A pracy wiele podj okoo
miast Judzkich ; mów te walecznych i

potnych mia w Jeruzalemie.

14. A tac jest liczba ich wedug do-

mów ojców ich: z Judy ksita nad ty-

sicami: ksi Adna, a z nim bardzo

duych mów trzy kro sto tysicy.

15. A po nim ksi Johanan, a

z nim dwa kro sto tysicy, i omdziesit
tysicy.

16. A po nim Amazvjasz, syn Zychry,

który si by dobrowolnie odda Panu,

a z nim dwa kro sto tysicy mów
duych.

17. ikrzyem z synów Benjaminowych,m duy Klijada, a z nim ludu zbroj-

nego z ukami i z tarczami dwa kro
sto tysicy.

18. A po nim Jozaliad, a z nim sto i

omdziesit tysicy gotowych do boju.

19. Ci suyli królowi, oprócz tych,

którymi by król osadzi miasta obronne
po wszystkij ziemi Judzkiej.

KODZIA XVm.
I. Acha) namawia z sob Jozafata na v/ojn przeciw

Syryjczykom, 1—11. U. któr f,'dy odradzaj Miclicasz.
od Scdcciyjasza laJszywego proroka, policzkowany, i o I

Achaba do wizienia wsadzony hyh, 12—27. Ul. Achali
w bitwie postrzelony 28—34.

i mia Jozafat bogactw i sawy ])ardzo

wiele, * a spowinowaci si z Achabem.
*1 Król. 22,2.

2. I przyjecha po kilku latach do

Achaba do Samaryi; i nabi Acha!)

owiec i woów wiele dla niego, i dla

ludu, który ])y z nim, i namawia go,

aby cign do Eamot Galaad.

3. I rzek Achab, król Izraelski, do|

Jozafata, króla Judzkiego: Pocignije
ze mn do Eamot Galaad? A on mu
odpowiedzia: Jako ja, tak i ty, a jako

lud twój, tak lud mój, i bdziemy z tob
na wojnie.

4. Nadto rzek Jozafat do króla Izrael-

skiego: Prosz, pytaj si dzi sowa
Paskiego.

5. A tak zebra król Izraelski proro-

ków cztery sta mów, i rzek do nich:

Mame cign do Kamot Galaad na

wojn, czyli zaniecha? A oni odpowie-

dzieli: Cignij; bo je da Bóg w rce
królewskie.

6. Ale Jozafat rzek: Niemasze tu

jeszcze którego proroka Paskiego, e^
bymy si go pytali?

7. I rzelj: król Izraelski do Jozafata:

Jest jeszcze m jeden, przez którego-

bymy si mogli radzi Pana, ale go ja

nienawidz; bo mi nie prorokuje nic do-

brego, ale zawdy ze; a tenci jest Mi-

cheasz, syn Jemlowy. I rzek Jozafat:

Mech tak nie mówi ki'ól.

8. Tedy zawoa król Izraelski nie-

którego komornika, i rzek: Przywied
tu rycho Micheasza. syna Jemlowego.

9. ]\Jidzytem król Izraelski, i Joza-.

fat, król Judzki, siedzieli kady z ni<5h

na stolicy swojej, ubrani w szaty kró-

lewskie, a siedzieli na placu u wrót bra-
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my Samaryjskiej , a wszyscy prorocy

prorokowali przed niini.

10. A Sedechyjasz, syn Chanaanowy,

sprawi soLie rogi elazne, i rzek: Tak

mówi Pan: Tenii bdziesz bód Syryj-

czyków, a ich wyniszczysz.

11. To wszyscy prorocy prorokowa-

li, mówic: Cignij do Ramot Galaad,

a bdzie si szczcio; albowiem je

poda Pan, w rce królewskie.

II. 12. Tedy pose, który chodzi, aby

przyzwa Micheasza, rzek do niego,

mówic: Oto sowa proroków jednemi

nsty dobrze tusz królowi; nieche b-
dzie, prosz, sowo twoje jako jednego

z nich, a mów dobre rzeczy.

13. I rzek Micheasz: Jako yje Pan,

e co mi kolwiek rozkae Bóg mój, to

mówi bd.
14. A gdy przyszed do króla, rzek

król do niego: Micheaszu! mamy ci-

gn na wojn przeciw Eamot Galaad,

czyli zaniecha? A on odpowiedzia:

Cignijcie, a poszczci si wam, i bd
podani w rce wasze.

15. I rzek król do niego: A wiele

ci razy mam przysig zobowizywa,
aby mi nie mówi jedno prawd w imie-

niu Paiiskiem?

16. Przeto rzek: Widziaem wszys-

tek lud Izraelski rozproszony po gó-

rach jako owce, które nie maj paste-

rza; bo Pan rzek: Nie majci Pana;
niech si wróci kady do domu swego
w pokoju.

17. 1 rzek król Izraelski do Jozafata:

Izaem ci nie .powiada, e mi nic do

brego prorokowa nie mia, ale ze?
18. Ale on rzek: Suchajcie tedy

sowa Paskiego : Widziaem Pana sie-

dzcego na stolicy jego, i wszystko woj-

sko niebieskie stojce po prawicy jego

i po lewicy jego.

,
19. 1 rzek Pan: Kto zwiedzie Achaba,

króla Izraelskiego, aby szed, a poleg
w Ramot Galaad? A gdy mówi jeden
tak, a drugi mówi inaczej,

20. Wystpi duch, i stan przed Pa-
nem, i rzek: Ja go zwiod. A Pan mu
rzek: Przez có?

21. I odpowiedzia: W^ynijd, a bd
kamliwym duchem w ustach wszyst-
kich proroków jego. I rzek Pan : Zwie-
dziesz, i pewnie przemoesz: Ide, a
uczy tak.

22. Przeto teraz, oto da Pan ducha

kamliwego w usta tych proroków twoich,

gdy Pan wyrzek przeciwko tobie ze.

23.Tedy przystpiwszy Sedechijasz, syn

Chanaanowy, uderzy Micheasza w poli-

czek, mówic: A któr drog odszed
duch Paski odemnie, aby mówi z tob?

24. I odpowiedzia Micheasz: Oto ty

ujrzysz dnia onego, kiedy wnijdziesz do

najskrytszej komory, aby si skry.

25. I rzek król Izraelski: Wemijcie
Micheasza, a odwiedcie go do Amona,
starosty miejskiego, i do Joaza, syna

królewskiego,

26. I rzeczecie im: Tak mówi król:

Wsadcie tego do wizienia, a dawajcie

mu je chleb utrapienia, i wod uci-

sku, a si wróc w pokoju.

27. Ale odpowiedzia Micheasz: Jeli-

e si wrócisz w pokoju, tedy nie mó-
wi Pan przez mi. Nadto rzek: Su-
chajcie wszyscy ludzie.

III. 28. A tak cign król Izraelski,

i Jozafat, król Judzki, do Ramot Galaad.

29. 1 rzek król Izraelski do Jozafata:

Odmieni si, a pójd do bitwy: ale ty

ubierzesz si w szaty swe. I odmieni
si król Izraelski, a szli do bitwy.

30. A król Syryjski rozkaza by het-

manom, którzy byli nad wozami jego,

mówic: Nie potykajcie si ani z maym
ani z wielkim, tylko z samym królem

Izraelskim.

31. A gdy ujrzeli Jozafata hetmani,

co byli nad wozami, rzekli: Król Izrael-

ski jest. I obrócili si przeciw niemu,

aby si z nim potykali ; ale zawoa Jo-

zafat, a Pan go ratowa; i odwróci ich

Bóg od niego.

32. Bo obaczywszy hetmani, co byli

nad wozami, e nie ten by król Izrael-

ski, odwrócili si od niego.

33. Lecz niektórym strzeli na nie-

pewne z uku, i postrzeli króla Izrael-

skiego, midzy nity i midzy pancerz;

który rzek wonicy swemu : Nawró, a

wywie mi z wojska; bom jest raniony.

34. I wzmoga si bitwa dnia onego,

a król Izraelski sta na wozie przeciw

Syryjczykom a do wieczora: i umar,
gdy zachodzio soce.

ROZDZIA XIX.
I. Jozafat od proroka Paskiego strofowany, i nio-

zbonerau Acliabowie na wojnie by pomocny, lud do

prawdziwej chway Boej nawraca. 1—4. U. Sdziów
w ziemi, take radców kocielnych stanowi, i do powin-
noci ich upomina 5—11.

A gdy si wraca Jozafat, 1q'ó1 Judzki,
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do domu swego w pokoju, do Jcruza-

leniu.

2. Wyszodl przeciwko nifinu Jrliu, syn

Hananiego, widzcy, i rzek do króla Jo-

zafata: * IzaliA niezboneinu mia po-

maga, a tych. którzy nienawidz Pana,

miowa? Przeto nad to1> jest gnit^w

Paski. *iKrói.i(u.

3. Wszake znalazy si(» sprawy dol»re

w tobie, przeto, e powycina gaje; wi(^'-

cone z ziemi, * a zgotowae serce swe,

aby szuka Boga. *2Kion.i7,3-G.

4. A pomieszkawszy Jozafat w Jeruza-

iemie wyjecha za. i objecha lud od

Beersaby a do góry Efraimskij, i na-

wróci ich do Pana. Boga ojców swoich.

II. 5. 1 postanowi sdziów w ziemi po
wszystkich miastach Judzkich obron-

nych, w kadem miecie.

6. Tedy rzek do sdziów : Baczcie,
co czynicie; bo nie ludzki sd odprawuje-
cie, ale Paski, który jest z wami przy
sprawie sdowej.

7. A przeto niechaj bdzie boja
Paska z wami; przestrzegajcie tego,

a tak si sprawujcie; bo nie masz * u Pa-
na, Boga naszego, nieprawoci, i niema
wzgldu na osoby, f ani przyjmuje da-

i*OW. *5Moj. 32.4, Rzyra.9. 14. fSMoj. 10,17.

Ijol).34,19. Dzie. 10,34. Rzym. 2.11. Galat.2,6.

Efez. 6,9, Kolos, 3,25, 1 Piotr,1.17.

8. Take i wJeruzalemiepostanowiJo-
zafat niektórych z Lewitów, i z kapanów,
izprzedniejszych domów ojcowskich w Iz-

raelu, dla sdu Paskiego, i dla sporów
tych, którzy si udawali do Jeruzalemu.

9. I przykaza im, mówic : Tak czy-
cie w bojani Paskiej, wiernie, i sercem
doskonaem.

10. A przy wszystkich sporach, któ-

reby przyszy przed was od braci waszych,

którzy mieszkaj w miastach swych,
midzy krwi a krwi, midzy zakonem
a przykazaniem, ustawami i sdami, na-

pominajcie ich, aby nie grzeszyli przeciw-

ko Panu, aby nie przyszed gniew na
was, i na braci waszych. Tak czycie, a

nie zgrzeszycie.

11. A oto Amaryjasz, kapan najwy-
szy, bdzie midzy wami we wszyst-

kich sprawach Paskich; a Zabadyjasz,

syn Ismaelowy, ksi w domu Judzkim,
we wszystkich sprawach królewskich:

take Lewitowie bd rzdzcami midzy
wami. Zmacniajcie si, a tak czycie,

a Pan bdzie z dobrym.

KOZDZIA XX.
I, Jozafut przociw Moabczykom i Ammonitom o pomoc

I$o^,M prosi 1
— !;j, II. Jcliazyjol go o wybawieniu pifjd-

kifiii upewnia 11— 19, III, Jozafat nicprzy.jarió porazi'
20— L'.'l. IV, a korzy odniósszy 1'ana. za to ciwalil
24— ;J0. V. Królowanie jogo 31—34. VI, eglowanie jego
z Ociozyjaszom Só—37,

1 stao si potm, e przycignli syno-

wie Moabowie, i synowie Ammonowi, a

z nimi niektórzy mieszkajcy z Ammoni-
tami, przeciwko Jozafatowi na wojn.

2. I przyszo, a opowiedziano Jozafa-

towi, mówic: Przycigno przeciwko

tobie wojsko wielkie z zamorza, z Syryi,

a oto s w Chasesontamar, które jest

Engaddy.
3. I ulk si, a obróci Jozafat twarz

swoje, aby szuka Pana, i zapowiedzia
post wszystkiemu ludowi Judzkiemu.

4. Tedy si zgromadzi lud Judzki,

aby szukali Pana; take ze wszystkich

miast Judzkich zeszli si szuka Pana.

5. A tak stan Jozafat w zgromadze-
niu Judzkiem i Jeruzalemskiem w domu
Paskiem przed sieni now.

6. I rzek: Panie, Boe ojców na-

szych : Izali nie ty sam Bogiem na nie-

bie? a nie ty panujesz nad wszystkiemi

królestwami narodów ? aza nie w rkach
twoich jest moc i sia? a nie masz, ktoby

si móg osta przed tob.
7. Izali nie ty. Boe nasz! * wyp-

dzi obywateli tej ziemi przed twarz
ludu twego Izraelskiego, i podae j na-

sieniu Abrahama przyjaciela twego na

wieki? *Joz,23,5, Ps,80,9,

8. I mieszkali w niej, i zbudowali to-

bie w niej witnic dla imienia twego^

mówic:
9. Jeliby na nas przyszo * ze, miecz

pomsty, albo powietrze, albo gód, a

staniemy przed tym domem, i przed

obliczem. twojem, gdy imi twoje jest

w domu tym, a zawoamy do ciebie w
uciskach naszych, tedy wysuchasz i wy-

bawisz. .

" *lKr61.8,37.2Kron.6,28.

10. Teraz tedy, oto synowie Ammo-
nowi, i Moabowi, i góra Seir, przez któ-

ryche ty nie dopuci * przej Izraelowi,

gdy szli z ziemi Egipskiej, ale ich minli,

a nie wytracili ich.
*5Moj,2,4,r,9,i9.

11. Oto teraz nam, oni oddawaj, gdy
przyszli, aby nas wyrzucili z dziedzictwa

twego, które nam da prawem dziedzi-

cznem.

12. O Boe nasz! izali ich nie bdziesz

sadzi? W naci zaiste nie masz adnej
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mocy przeciw mnóstwu tak wielkiemu,

które przyszo na nas, i nie wiemy, co

czyni mamy, tylko ku tobie obracamy

oczy nasze.

13. Wszystek te lud Judzki sta przed

Panem, i dziatki ich. ony ich, i synowie

ich.

II. 14. Ale Jehazyjel. synZacharyjasza.

syna Benajaszowego. syna Jehyjelowego.

syna Matanijaszowego. Lewita z synów
Asafowych, na którego przyszed Duch
Paski w poród onego zgromadzenia,

15. Rzek: Suchajcie wszyscy z Judy,

i obywatele Jeruzalemscy, i ty królu Jo-

zafacie! Tak wam powiada Pan: Nie

bójcie si wy, ani si lkajcie "" tego

mnóstwa tak wielkiego ; nie wasza jest

walka, ale Boa. =^2Moj.u.i3.

16. Jutro si ruszcie przeciwko nim;

oto oni pójd stron góry Sys, i znaj-

dziecie ich na kocu potoku przeciw pusz-

czy Jeruel.

17. Nie wy si potyka bdziecie w tej

hitwie; stawcie si, i stójcie, a ogl-
dajcie wybawienie Paskie nad wami,

o Judo, i Jeruzalemie! Nie bójcie si,

ani si lkajcie; jutro wynijdziecie prze-

ciwko nim, a Pan bdzie z wami.
18. I pokoni si Jozafat twarz ku

bierni, a wszystek lud Judzki, i obywatele

Jeruzalemscy padli przed obliczem Pa-
skiem, kaniajc si Panu.

19. Wstali te Lewitowie z synów
Kaatowych, i z synów Korego, i chwalili

Pana, Boga Izraelskiego, gosem wiel-

kim i wyniosym.
ni. 20. Potem wstawszy rano cignli

na puszcz Tekua; a gdy wychodzili, sta-n Jozafat, i rzek: Suchajcie mi Ju-
do, i obywatele Jeruzalemscy ! Wierzcie

Panu, Bogu * waszemu, a bdziecie bez-

pieczni; wierzcie prorokom jego, a b-
dzie si wam szczcio. ^2Moj.u,3i.

21. A wszedszy w rad z ludem, po-

stanowi piewaków Panu, którzyby go
chwalili w ozdobie witobliwoci, idc
przed uszykowanymi do bitwy, i mówic :

Wysawiajcie * Pana, albowiem na wieki

miosierdzie jego. ^Ps.i36,i.

'22. A wtenczas, gdy oni zaczli pie-
wanie i chway, obróci Pan zasadzk na
-ynów Ammonowych i Moabowych, i na
obywateli góry Seir, która bya'^przysza
przeciw Judzie, i bili si sami.

23, Bo powstali synowie Ammonowi
i Moabowi przeciwko obywatelom góry

Seir, aby ich pobili i wygadzili. A gdy
ju do koca porazili onych, co mieszkali

w Seir, oburzy si jeden przeciw dru-

giemu, a si spoinie wybili.

IV. 24. A wtem lud Judzki ]>rzyszed

do Masfa, blisko puszczy: i spojrzawszy

na ono mnóstwo widzieli, a oto trupy le-

ay po ziemi, tak i nikt nie uszed.

25. Przeto przyszed Jozafat i lud

jego, aby rozchwycili upy ich; i znaleli

przy nich bardzo wiele bogactw i na tru-

pach klejnotów kosztownych, którychroz-

chwycili midzy si tak wiele, e ich

zanie nie mogli: przez trzy dni brali

one upy, albowiem ich byo bardzo wiele.

26. Potem dnia czwartego zebrali si
w dolinie Beracha ; bo i tam bogosa-
wili Pana. przeto nazwali imi miejsca

onego dolin Beracha, a do dzisiejszego

dnia.

27. Zatem obrócili si wszyscy m-
owie Judzcy i Jeruzalemscy, i Jozafat

przed nimi, aby si wrócili do Jeruzale-

mu z radoci; albowiem ucieszy ich by
Pan nad nieprzyjacioami ich.

28. I wjechali do Jeruzalemu z har-

fami, i z cytrami, i z trbami, do domu
Paskiego.

29. Tedy prz}-pad strach "" Boy na

wszystkie królestwa ziemi, gdy usy-
szay, i Pan walczy przeciw nieprzy-

jacioom ludu Izraelskiego. ^iMoj.35,5.

30. A tak uspokoio si farólestwo Jo-

zafatowe, bo mu da odpocznienie Bóg
jego zewszd.

lY. 31. I królowa Jozafat nad Juda,

a mia trzydzieci * i pi lat, gdy ki-ó-

lowa pocz, a dwadziecia ipi lat ki'ó-

lowa w Jeruzalemie; a imi matki jego

byo Azuba, córka Salajowa.^iK^-'^!-^^''^^"^^'-

32. A chodzi drog ojca swego Azy.

i nie uchyla si od niej, czynic co byo
dobrego w oczach Paskich.

33. Wszake wyyny nie byy znie-

sione; bo jeszcze lud nie zgotowa by
serca swego ku Bogu ojców swoich.

34. A ostatek spraw Jozafatowych

pierwszych i polednich jest zapisany

w ksidze Jehu. syna Hananiego, któ-

remu byo rozkazane, aby to woy
w ksigi królów Izraelskich.

V. 35. Potem stowarzyszy si Joza-

fat, król Judzki, z Ochozyjaszem, królem

Izraelskim, którego sprawy byy bardzo

niepobone.
36. A stowarzyszy si z nim na to,
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a]>y na])ii(lowaIi okrotów, któreby cho-

dziy do TarsYs; i budowali ono okrty

w Asyongal)or.

37f Przoto prorokowa Eliezer, syn

Dodawahowy z Maresy, przeciw Jozafa-

towi mówic: lw>i sio stowarzyszy z 0-

chozyjaszciii, rozerwa Pan sprawy two-

je, i porozbijay si okrty, i nie mogy
i do Tarsys.

ROZDZIA XXL
I. Joram, syn Jozafatowy, królom zostawszy, braci po-

mordowa 1—7. Odsta.picnic Edomczyków. i miasta
Lobiiy 8— 11. III. Elijasz ostrze do Jorama pisa 12

—

Ifi.

IV. Filistyni i Arabczycy dom jogo splundrowali, a synów
i ony jego pobrali, oprócz Joachaza IC. 17. V. On te
sam mizernie umar 19—20.

lotem zasn Jozafat * z ojcami swymi,

i pochowany jest z ojcami swymi w mie-

cie Dawidowem, a królowa Joram, syn

jego, miasto niego. *iKrói.22,5i.2Krói.8,i6.

2. Który mia braci, synów Jozafato-

wych: Azar}jasza, i Jehijela, i Zachaiy-

jasza, i Azaryjasza, i Michaela, i Sefaty-

jasza; wszyscy ci byli synowie Jozafata,

króla Izraelskiego.

3. Którym by da ojciec ich upo-

minków wiele, srebra i zota, i rzeczy

kosztownych z miastami ol)ronnemi w
Judzie; ale królestwo odda Joramowi,

poniewa on by pierworodnym.

4. Nastpi tedy Joram 'na królestwo

ojca swego, a zmacnfwszy si pozabija

wszystkich braci swoich mieczem, take
i niektórych z przedniejszych w Izraelu.

5. Trzydzieci i -dwa lata mia Joram,

gdy pocz królowa, a om lat królo-

wa w Jeruzalemie.

6. I chodzi "^ drogami królów Izra-

elskich, jako czyni dom Achabowy, bo

córka Achabowa bya on jego ; i czyni

ze przed oczyma Paskiemi. *2Krói.8,i8.

7. Ale nie chcia Pan wytraci do-

mu Dawidowego, dla * przymierza, które

by uczyni z Dawidem, a i by przy-

rzek da mu pochodni i synom jego po

wszystkie ^ii[^'^^s^T^-'^,'^^-'^^'^'KióLii,sG.'Ps.is2,n.

li. 8. Za jego dni odstpili Edomczy-
cy, aby nie byli poddanymi Judzie, a po-

stanowili nad sob króla.

9. Przeto si ruszy Joram z hetmana-

mi swymi, i ze wszystkiemi wozami swe-

mi, a wstawszy w nocy, porazi Edomczy-
ków, którzy go byli otoczyli i hetmanów
wozów jego.

10. Ale przecie odstpih Edomczy-
cy, aby nie byli pod moc Judy, a do

dnia tego; odstpia t i Lebna tego

czasu, aby nie bya pod moc jego,

przeto, i ))y Joram opuci Pana, Boga
ojców swoich.

II. Nadto nabudowa wyyn po gó-
rach Judzkich, i przywiód w cudzoó-
stwo obywateli Jeruzalemskich, i przy-

musza jako i Jud.
III. 12. Tedy przyszo do niego pi-

sanie od Elijasza proroka w ten sposób:

Tak mówi Pan, Póg Dawida, ojca twe-

go: Przeto, ie nie chodzi drogami Jo-

zafata, ojca twego, i drogami Azy, króla

Judzkiego
;

13. Ale chodzi drog królów Izra-

elskich, a przywiode w cudzoóstwo
Jud, i obywateli Jeruzalemskich, tak ja-

ko cudzooy dom Achabowy; nadto

i braci twoich, dom ojca twego, lepszych

nad ci, pomordowae:
14. Otó Pan uderzy plag wielk

lud twój, i synów twoich, i ony twoje,

i wszystk majtno twoje;

15. Na ci te przyjd niemocy wiel-

kie, bole wntrza twego, a wypyn
trzewa twoje dla boleci dzie ode dnia

ciszej.

IV. 16. A tak pobudzi Pan prze-

ciwko Joramowi ducha Filistyczyków,

i Aral)czyków, którzy byli pograniczni

Etyjopczykom;

17. Którzy wtargnwszy do ziemi Judz-

kiej, splundrowali j i pobrali wszystk
majtno, która si znalaza w domu
królewskim; do tego i synów*"jego, i ony
jego, tak, i mu nie zosta syn, jedno

Joachaz, najmodszy z synów jego.

V. 18. A nad to wszystko zarazi go Pan
na wntrzu jego niemoc nieuleczon.

19. A gdy dzie po dniu nastpowa,
a czas dwóch lat wychodzi, wypyny
wntrznoci jego z boleci, i umar
w niemocach cikich; a nie uczyni mu
lud jego przy pogrzebie zapau, jako

czynili zapa ojcom jego.

20. Trzydzieci i dwa lata mia, gdy

królowa pocz, a om lat królowa w
Jeruzalemie, a zszed tak, i go nikt nie

aowa; i pogrzebiony jest w miecie

Dawidowem, wszake nie w grobach kró-

lewskich.
'

ROZDZIA XXIL
I. Ochoyjasz króluje. 1—5. II. a gdy nawiedza Jorama

cborego. zabity jest od Jehu, i z synami braci swych.

6—9. III. Atalija pobia S5'nów królewskich, oprócz je-

dnego Joaza 10—12.

1 edy postanowili królem obywatele Je-
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rnzalemscy* Ochozyjasza, syna jego naj-

modszego, miasta niego; ]jo wszystkich

starszych po1)ia hya kupa swawolna,

która bya przysza z f Araliczykami do

o]jozu, a tak królowa Ocliozyjasz, syn

Jorama. króla Judzkiego.
*2Kiól.8,24.t2Kron.21,16.17.

2. Czterdzieci i dwa lata hyo Ocho-

zyjaszowi. gdy pocz królowa, a jeden

rok królowa w Jeruzalemie; a imi
matki jego byo Atalija, córka Amrego.

3. Ten te chodzi drogami domu
Achabowego: bo matka jego radzia mu,
aby si niepobonie sprawowa.

4. Przeto czyni ze przed oczyma
Paskiemi, jako domAchabowy; tych bo-

wiem mia za radców swoich po mierci
ojca swego, na zginienie swoje.

5. Bo wedug rady ich chodzi, i je-

cha z Joramem. synem Achabowym,
królem Izraelskim, na wojn przeciw

Hazaelowi. królowi Syryjskiemu, do Ea-
mot Galaadskiego. kdy zranili Syryj-

czycy Jorama.

II. 6. A gdy si wróci, aby si le-

czy w Jezreelu, (albowiem mia rany.

które mu zadano w Kamie, gdy si po-

tyka z Hazaelem, królem Syryjskim)

tedy Azaryjasz, * syn Jorama, króla Judz-

kiego, przyjecha do Jezreela, nawie-

dza niemocnego Jorama, syna Achabo-
wego, bo by chory.

"^

=<^2Kiói.8,29.

7. A byo to od Boga na * upadek
Ochozyjaszowi, e przyjecha do Jora-

ma. Albowiem przyjechawszy wyjecha
z Joramem przeciw Jehu, synowi Nam-
sy, którego by pomaza Pan, aby wy-
traci dom Aciabowy. *2Kiói.9,2i.

8. A gdy sd wykonywa Jehu nad
domem Achabowym. znalaz niektórych

ksit Judzkich, i synów IjraciOchozjja-

szowych, którzy suyli Ochozj-jaszowi,

i pobi ich.

9. Potem szuka Ochozyjasza, i poj-

mali go. gdy si kry w Samaryi, a przy-

wiódszy go do Jehu, zal)ili go, i pogrze-

bu go, bo mówili: Synci to jest Jozafata,

który szuka Pana caem sercem swojem.
A tak nie byo nikogo w domu Ochozyja-
szowym, któryby móg otrzyma kró-

lestwo.

III. 10. Przeto Atalija. * matka Ocho-
zyjaszowa, widzc, e umar syn jej,

wstawszy wytracia wszystko nasienie

królewskie z domu Judy. *2Krói.ii,i.

11. Ale Josabet, córka królewska.

wzia Joaza, syna Ochozyjaszowego, i

wykrada go z poród synów królew-
skich, których zabijano, i schowaa go
i mamk jego do gmachu, gdzie byy
oa. I skrya go Josabet. córka króla

Jorama, ona Jojady kapana, (bo ona
bya siostr Ochozyjaszow) przed Ata-
lija. al)y go nie zal)ia.

12. I by z nimi w domu Boym, b-
dc skrytym przez sze lat, których
Atalija królowaa nad t ziemi.

EODZIA XXIII.
I. Jojada kaphin Joaza Icrólem czyni 1— 11. II. Atalija

zabita 12—15. III. A Jojada przyrnierze miedzy Bogiem,
midzy królem, i mifjdzy ludem odnawia IG—21.

i\- siódmego roku * zmocniwszy si Jo-

jada, zacign rotmistrzów. Azaryjasza,

syna Jerohamowego, i Ismaela, syna Jo-

hananowego, i Azaryjasza. syna Obedo-
wego, i Maasajasza, syna Adajaszowego,

i Elizafata, svna Zvchry, z sob w przy-

mierze.
"^ "

'^2Król.ll4.

2. Którzy obchodzc Judzk ziemi ze-

brali Lewitów ze wszystkich miast Judz-

kich, i przedniejszych z domów ojcow-

skich w Izraelu, a przyszli do Jeruzalemu.

3. I uczynio wszystko zgromadzenie

przymierze w domu Boym z królem; bo
im by rzek Jojada: Oto syn królewski

bdzie królowa, jako powiedzia " Pan o

synach Dawidowych. *2Sam.7,i3.2Kron.2i,7

4. To jest co uczynicie: Trzecia cz
z was, którzy przychodzicie w sabat z ka-

panów i z Lewitów, bdzie odwierny-
mi w bramach.

5. A trzecia cz bdzie w domu kró-

lewskim, a trzecia cz w bramie fun-

damentu; ale wszystek lud zostanie

w sieniach domu Paskiego.
6. A niechaj nikt nie wchodzi w dom

Paski, tylko kapani, a usugujcy Le-

witowie; ci niechaj wchodz, albowiem
s powiceni; ale wszystek inny lud

niech trzyma stra Pask.
7. 1 obstpi Lewitowie króla zewszd,

majc kady bro sw w rce swej; a

ktobykolwiek wszed w dom, niech b-
dzie zabity; a bdcie przy królu, gdy

bdzie wchodzi, i gdy bdzie wychodzi.

8. 1 uczynili Lewitowie, i wszystek lud

Judzki, wedug wszystkiego, co by roz-

kaza Jojadakapan : i wzi kadymów
swych, którzy przychodzili w sabat, i któ-

rzy odchodzili w sabat, bo by nie roz-

puci Jojada kapan pocztów ich.

9. I rozda Jojada kapan rotmistrzom
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wóoziiii', i tarczo, i imklcrze, któro byy
króla Dawida, które hyly wdoinii Boym.

10. Poslawil te wszystek lud; ii ka-

dy iiiial' liro w rce swój, od prawej
strony doinii, a do lewej strony domu
przeciwko otarzowi, i domowi, okoo
króla zewsz;\d.

11. Zatem wywiedli syna królewskie-

go, i woyli na koron i
"^ wiadin-two,

a postanowili go królem; i pomazali go
Jojada i synowie jego, i mówili: Niecli

yje król! ^ómoj.i7,i8.

II. 12. Wtem nslyszawszy Atalija krzyk

zl)iegajcego si Indn, i chwalcego króla,

wesza do ludu do domu Paskiego.
13. A gdy ujrzaa, e król sta na

majestacie swoim w wejciu, i ksita
i trby okoo króla, i wszystek lud onej

ziemi weselcy si, i trbicy w trby, i

piewaki z instrumentami muzycznemi, i

tych, którzy zaczynali piewanie, tedy

rozdara Atalija szaty swoje, mówic:
Sprzysienie ! sprzysieilie !

14. Przeto rozkaza wynijó Jojada

kapan rotmistrzom i hetmanom wojska,

i rzek do nich: Wywiedcie j z zagro-

dzenia kocioa, a ktol)y za ni szed,

niech bdzie zabity mieczem; bo by
kapan rzek: Nie zabijajcie jej w domu
Paskim.

15. I uczynili jej plac. A gdy przy-

sza ku wejciu l)ramy, któr wodzono
konie do domu królewskiego, tame j
zabili.

III. IG. Tedy uczyni Jojada przymie-

rze midzy * Panem, i midzy wszyst-

kim ludem, i midzy królem, aby byli

ludem Paskim.
'

* 2x1-01.11,17.

17. Potem wszed wszystek lud do

domu Baalowego, i zburzyli go, i otarze

jego, i bawany jego poamali, Matana
take kapana Baalowego zabili przed

otarzami.

18. I postanowi znowu Jojada prze-

oonych nad domem Paskim pod rz-
dem kapanów i Lewitów, których by
rozrzdzi Dawid w domu Paskim, aby
ofiarowali caopalenia Panu, jako napi-

sano w zakonie Mojeszowym, z weselem,

i z pieniami, wedug rozrzdzenia Dawi-
dowego.

19. Postawi te odwiernych u bram
domu Paskiego, a])y tam nie wchodzi
nieczysty dla jakiejkolwiek rzeczy.

20. Potem wziwszy rotmistrzów i

przedniejszych, i tych, którzy panowali

nad ludem, i wszystek lu<l onój ziemi, pro-

wadzili króla z domu Paskiego: i ])rzy-

szli bram wysz do domu królewskiego,

a posadzili króla na stolicy królestwa.

21. I weseli si wszystek lud onój

ziemi, i uspokoio si miasto, gdy Atalij
zabili mieczem.

EODZIA XXIV.
I. Joaz króluje 1—3. II. na popraw kocioa pieni-

dze zbiera 4—14. III. Wiek i pogrzeb Jojady, 1,5. i!.
IV. Joaz, balwocliwiilca, prorokijw nie .sucha 17

—

ly.
V. Zacharyjasz ukaniionowany, 20—22. VI. Juda i Jeru-
zalem spustoszono przez Syryjczyków, od których i Joaz
zranion, a od sug zabity 23—27.

W siedmiu latach ]jy, * Joaz, gdy kró-

lowa pocz, a czterdzieci lat królowa
w Jeruzaleinie. Imi matki jego l>yo Se-

bija z Bersaby. *2Krói.i2,i.

2. 1 czyni Joaz, co byo dobrego przed

oczyma Paskiemi, po wszystkie dni Jo-

jady kapana.
3. A Jojada da mu dwie ony ; i po-

dzi synów i córki.

II. 4. I stao si potem, e umyli w
sercu swojem Joaz odnowi dom Paski.

5. Przeto zebrawszy kapanów i Le-
witów rzek do nich: Wynijdcie do miast

Judzkich, i wybierajcie od wszystkiego

Izraela pienidze na popraw domu Boga
waszego na kady rok, a wy si z tern

pospieszcie; ale si nie spieszyli Lewi-

towie.

G. Tedy wezwa król Jojady, przedniej-

szego kapana, i rzek mu : Przecze si
nie upominasz u Lewitów, aby znosili

z Judy i z Jeruzalemu podarki postano-

wione przez Mojesza, * sug Paskiego,
zgromadzeniu Izraelskiemu, na namiot
zgromadzenia? *2Moj.25,2.r.3o,i2.

7. Bo Atalija niezbona i synowie jej

wyupili dom Boy, a wszystkie rzeczy

powicone z domu Paskiego obrócili

na bawany.
8. Przeto rozkaza król, aby uczy-

niono skrzyni jedne, a postawiono j
przed bram domu. Paskiego.

9. I obwoano w Judzie i w Jeruzale-

mie, aby znoszono Panu podarek posta-

nowiony przez * Mojesza, sug Boego,
na Izraela na puszczy. *2Moj.3o,i2.

10. I weselili si wszyscy ksita, i

wszystek lud, a przynoszc, rzucali do

onej skrzyni, a j napenili.

11. A, gdy przynosili skrzyni na roz-

kaz królewski przez rce Lewitów, (gdy

widzieli, e byo wiele pienidzy) przy-

chodzi pisarz królewski, i przystaw ka-
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plana najwyszego, i wypróniali skrzy-
1

gneo przeciwko niemu wojsko Syr}j-

ni; potem ya, odnosili, i stawiali j na

miejscu swem. Tak czynili na kady
dzie, i zebrali pienidzy bardzo wiele.

12. Które oddawa król i Jojada prze-

oonym nad robot okoo domu Pa-
skiego; a ci najmowali kamienników i

cieli do poprawy domu Paskiego, take

i kowali robicych elazem i miedzi, ku

zmocnieniu domu Paskiego.

13. A tak robili robotnicy, i brao na-

praw ono dzieo przez rce ich : i przy-

wiedli dom Boy do caoci swojej, i

zmocnili go.

14. A gdy dokoczyli, przynieli przed

króla i przed Jojad ostatek pienidzy, a

narobiono z nich naczynia do domu Pa-
skiego, naczynia ku posugiwaniu, i mo-
dzierzy i czasz, i innego naczynia zo-

tego i srebrnego, a ofiarowali caopale-

nia w domu Paskim ustawicznie po

wszystkie dni Jojady.

III. 15. Potem zstarza si Jojada, a

bdc peen dni. umar; sto i trzydzieci

lat mia. gdy umar.
16. I pochowano go w miecie Dawi-

dowem z królmi. przeto, e czyni dobrze

w Izraelu, i Bogu, i domowi jego.

IV. 17. A gdy umar Jojada, przyszli

ksita Judzcy, i pokonili si królowi;

tedy ich usucha król.

18. Skd opuciwszy dom Pana. Boga
ojców swych, suyli gajom i bawanom;
przeto przyszed gniew na Jud i na Je-

ruzalem dla tego wystpku ich.

19. I posya do nich proroków, eby
ich nawrócili da Pana; którzy cho si
owiadczali przeciw nim, ale ich przecie
nie suchali.

V. 20. Owszem, gdy Duch Boy wzbu-
zi Zacharyjasza, syna Jojady kapana,
który stanwszy przed ludem, rzek im:
ak mówi Bóg : Przecze przestpujecie

rzykazania Paskie ? Nie poszczci si
am ; albowiem iecie wy opucili Pana,
n was te opuci.)

21. Tedy si sprzysigli przeciwko
uemu. i ukamionowali '^ go za rozkaza-

niem królewskim w sieni domu Pa-
kieefo.

"• Mat. 23,35.

22. I nie pamita król Joaz na mio-
ierdzie. które by uczyni z nim Jojada.
jciec jego. ale zabi "^syna jego; który
dy umiera, mówi: Niech to ol»aczy

'an. a zemci si.
VI. 23. I stao si po roku, przyci-

<kie. a przyszo do Judy i do Jeruzalemu.

i wygadzili z ludu wszystkich ksit
ich. a wszystkie upy ich posali królowi

w Damaszku.
24. Bo w maym poczcie ludu przy-

cigno byo wojsko Snyjskie: a wdy
Pan poda w rce ich bardzo wielkie

wojsko, przeto, i opucili Pana. Boga
ojców swoich. A tak nad Joazem wyko-

nali sdy.
25. A gdy odcignli od niego, zosta-

wiwszy go w wielkich niemocach, sprzy-

sigli si przeciwko niemu sudzy jego

dla krwi synów Jojady kapana, i zabili

go na ou jego. I tak umar, a pocho-

wano go w miecie Dawidowem: ale go

nie pochowano w grobach królewskich.

20. A ció s. którzy si liyli sprzysi-

gli " przeciw niemu : Zabat. syn Semaaty
Ammonitki, i Jozabat. syn Semaryty

Moabitki.
'

'
'

^ -2x101.12,25.

27. Lecz o synach jego. i o wielkim po-

datku na woonym, i o naprawie domu
Boego, to wszystko napisane w ksigach
królewskich: i królowa Amazyjasz, syn

jego, miasto niego.

KODZIA XXV.
I. Amazyjasz króluje 1. 2, II. Morderców ojca swego

karze 3. 4. III. Na wojn si gotuje pi-zeciw Edomczy-
kom 5—13. r\'. Bawanów chwali, a proroka sucha nie

chce. 14—16. V. Z Joazem. królem Izraelskim, nieszcz-
liwie 'walczy 17

—

26. YI. od swoich zabity 27. 28.

Dwadziecia i pi lat mia Amazyjasz,

gdy królowa pocz-. a dwadziecia i

dziewi lat królowa w Jeruzalemie.

Imi matki jego Joadana. z Jeruzalemu.

2. I czyni co byo dobrego przed

oczyma Paskiemi, wszake nie dosko-

naem sercem.

II. 3. I stao si. gdy byo utwierdzo-

ne ki'olestwo jego. e pomordowa sugi
swe, którzy zabili " króla, ojca jego.

''2Kron.24.25.

4. Wszake synów ich niepobi: ale

uczyni, jako napisano w zakonie, w ksi-

gach Mojeszowych, gdzie przykaza Pan.

mówic :
" Xie umr ojcowie za synów,

ani synowie umr za ojców, ale kady za

grzech swój umrze.
'^5Moj.24.16. 2Król.l4.6. Jerem.31,30. Ezech. 18.20.

III. 5. Tedy zgromadzi Amazyjasz lud

Judzki, i postanowi ich wedug domów
ojcowskich za pókowników i za rotmi-

strzów po wszystkiem pokoleniu Judo-

wem i Benjaminowem. a policzywszy ich

od dwudziestu lat i wyej, znalaz ich trzy
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kro sto tysicy na wy])6r, gotowych do

l)0Jn. noszcych (h*zcwcc i tarcze.

(). Naj take za pienidze z Izraela

sto tysicy mów duycli za sto talen-

tów srel>ra.

7. Leczm Boy przyszed do niego

mówic: Króln! niech nie wychodzi z to-

b wojsko Izraelskie; bo nie masz Pana
z Izraeh^m i ze wszystkimi synami Efrai-

mowymi.
8. Ale jeli mi nie wierzysz, id, i zmoc-

nij si ku bitwie, a porazi ci Bóg przed

nieprzyjacielem; bo w mocy Boej jest

ratowa, i do upadku przywie.
9. Tedy rzek Amazyjasz mowi Bo-

emu: A có mam czyni z tern stem ta-

lentów, którem da wojsku Izraelskiemu?

Odpowiedziam Boy: Ma Pan, skd
ci moe da daleko wicej nadto.

10. Przeto oddzieli Amaz}jasz to

wojsko, które byo przyszo do niego

z Efraima, aby szo na" miejsce swe; i roz-

gniewali si bardzo na Jud, i wrócili si
do miejsca swego z wielkim gniewem.

11. Lecz Amazyjasz zmocniwszy si,

wywiód lud swój, i cign * na dolin

Soli^ i porazi synów Seir dziesi ty-

•^ieCY
^lKron.18,12.

12. Dziesi take tysicy ywo poj-

mali synowie Judzcy, i przywiedli ich na

wierzch skay, i zrzucili ich z wierzchu

skay, a si wszyscy porozpukali.

13. Ono zasi wojsko, które rozpuci
Amazyjasz, aby ni.e szo z nim na wojn,
wtargno do miast Judzkich, od Sama-
ry! a do Betoronu, a poraziwszy w nich

trzy tysice ludu, zabrali korzy wielk.

IV. 14. A gdy si Amazyjasz wróci
od poraki Idumejczyków, przyniós z

sob bogów synów Seir, i wystawi ich

sobie, za bogów, a kania si przed nimi,

i kadzi im.

15. Przeto rozgniewa si Pan bar-

dzo na Amazyjasza, i posa do niego pro-

roka, który mu rzek: Przecze szukasz

bogów ludu tego, którzy nie wyrwali lu-

du swego z rki twej ?

16. A gdy on do niego mówi, rzek
mu ki'ól: Izali ci za radc królewskiego

obrano ? Przesta tego. aby ci nie zabito.

A tak przesta prorok; wszake rzek:

Wiem, e ci umyli Bóg zatraci, gd}^-

e to uczyni, a nieusuchae rady mojej.

y. 17. Tedy naradziwszy si Ama-
zyjasz, król Judzki, * posa do Joaza.

syna Joachaza, syna Jehu, króla Izrael-

skiego, mówic: Pójd, a wejrzymy sobie

w oczy. '2krui.l4,«.

18. I posa Joaz, król Izraelski, do
Amazyjasza, króla Judzkiego, mówic:
Oset, który jest na Lil)anie, posa do

cedru Libaskiego, mówic: Daj córk
twoje synowi memu za on. "Wtm idc
tdy zwierz polny, który by na Libanie,

podepta on oset.

1\). Mylie: Otom porazi Edomczy-
ków; przeto wynioso ci serce twoje, a-

])y si tm chlubi. Siede tedy w do-

mu twym; przecz si masz wdawa w to

ze, al)y upad, ty i Juda z tob ?

20. Ale nie usucha Amazyjasz; bo

to byo od Boga. aby ich poda w rce
nieprz}jacielskie. przeto, e szukali bo-

gów Idumejskich:

21. Wycign tedy Joaz, król Izrael-

ski, i wejrzeli sobie w oczy, on i Ama-
zyjasz, król Judzki, w Betsemes, które

jest w Judzie.

22. I poraony jest Juda przed Izra-

elem, a pouciekali kady do namiotów
swoich.

23. Lecz Amazyjasza. króla Judzkiego,

syna Joazowego, syna Joachaza. pojma
król Izraelski w Betsemes. i przywiód
go do Jeruzalemu, a obali mury Jeruza-

lemskie od bramy Efraimskiej a do bra-

my naronej, na czterysta okci.

24. I zabra wszystko zoto i srebro,

i wszystkie naczynia, które si znalazy

w domu Boym u Obededoma i w skar-

bach domu królewskiego, i ludzi, za-

stawnych, a wróci si do Samaryi.

25. 1y Amazyjasz, syn Joazowy. król

Judzki, po mierci Joaza. syna Joachaza,

króla Izraelskiego, pitnacie lat.

26. A inne sprawyAmazyjaszowe, pier-

wsze i polednie, izali nie s zapisane

w ksigi królów Judzkich i Izraelskich?

YI. 27. A od onego czasu, jako odpad
Amazyjasz od Pana, uczyniono przeciwko

niemu sprzysienie w Jeruzalemie. Lecz

on uciek do Lachis; ale posano a nim

do Lachis, i zabito go tam.

28. A przyniósszy go na koniach, po-

chowali go z ojcami jego w miecie

Judzkiem.

EODZIA XXVI.
I. Uzvja§z król 1—5. U. Filistynów. Arabczyków, i Am-

monitów zwrciy 6—8. m. Buduje i gospodaruje 9—15.

IV. Chcia kadzi przed otarzem, trdem zaraony, i

z pastwa zoony 16—23.

Tedy wszystek lud Judzki * wzili Uzy-
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jasza, który mia f szesnacie lat, i po-

stanowili go królem miasto ojca jego

Amazyjasza. * 2 Krói.i4.2i. 12x1-01.15,2.

2. ten pobndowa Elat, a przywróci

je do Judy, gdy zasn król z ojcami

swymi.
3. Szesnacie lat byo Uzyjaszowi, gdy

królowa pocz-. a pidziesit i dwa lata

królowa w Jeruzalemie : a imi matki

jego Jechalija z Jeruzalemu.

4. Ten czyni, co byo dobrego w 0-

czach Paskich wedug wszystkiego,

jako czyni Amazyjasz, ojciec jego.

5. I szuka Boga za dnia Zacharyja-

sza, rozumiejcego widzenia Boe; a po

wszystkie one dni, których szuka Pana.

szczci go Bóg.

II. G. Bo ruszywszy si, walczy z Fi-

listynami, i poburzy mury w Get, i mu-
ry w Jabnie, i mury w Azocie, a pobudo-

wa miasta w Azocie i w ziemi Filisty-

skiej.

7. Albowiem pomaga mu Bóg prze-

ciw Filistynom, i przeciw Arabczykom.
którzy mieszkali w Gurbaalu, i przeciw

Mahunitom.
8. I dawali Ammonitowie Uzyjaszowi

dary, a roznioso si imi jego a do sa-

mego Egiptu ; bo si by zmocni nader

bardzo.

in. 9. I budowa Uzyjasz wiee w Je-

nizalemie nad bram naron, i nad
bram doliny, inadMikzoa. i umocni je.

10. Pobudowa te wiee na puszczy.

i pokopa wiele studzien ; bo mia bardzo

wiele stad, tak w dolinach, jako i w ró-

wninach, i rolników, i winiarzy po gó-

rach, i na Karmelu : albowiem si ko-

cha w uprawianiu ról.

11. ]\[ia te Uzyjasz wojsko gotowe
.0 bitwy, które wychodzio na wojn
pocztach swych wedug liczby, jako byli

ibliczeni przez Jechijela kanclerza, i

aasajasza hetmana, pod spraw Hana-
ijasza, ksicia królewskiego.

12. Wszystka liczba przedniej szych

['.domów ojcowskich, ludzi rycerskich,

'wa tysice i sze set.

13. A pod spraw ich ludu walecznego
rzy kro sto tysicy, i siedm tysicy i

'i set. ludu sposobnego do wojny, na
»moc królowi przeciw nieprzyjacielowi.

14. I zgotowa Uzyjasz wszystkiemu
nemu wojsku tarcze i drzewce . i przy-
biec, i pancerze, i uki, i kamienie do

llroc.

15. Naczyni t^ w Jeruzalemie sztuk

wojennych bardzo misternych, aby byy
na wieach, i na wgach ku wypuszcza-

niu strza-, i kamienia wielkiego ; i roz-

nioso si imi jego daleko, przeto, e
mia dziwn pomoc, a si zmocni.

IV. 16. Ale gdy si zmocni, podnio-

so si serce jego ku zginieniu jego, i

wystpi przeciw Pann. Bogu swemu: bo

wszed do kocioa Paskiego, aby ka-

dzi na otarzu kadzenia.

17. 1 wszed za nim Azaryjasz kapan,
a z nim kapanów Paskich omdziesit,
mów duych.

18. I stanli przeciw Uzyjaszowi kró-

lowi, a mówili mu: Nie twoja to rzecz,

Uzyjaszu! kadzi Panu, ale * kapanów,
synów Aaronowych, którzy s powi-
ceni, aby kadzili. Wynijde z witnicy ;

albowieme wystpi, a nie bdzie to

ku sawie przed Panem Bogiem.
* 2 Moj.30. 7.

19. Przeto si rozgniewa Uzyjasz,

majc w rkach swych kadzielnic, aby
kadzi. A gdy si sroy przeciwko ka-

panom, trd wystpi na czoo jego

przed kapanami w domu Paskim u o-
tarza kadzenia.

20. A wejrzawszy na Azaryjasz, ka-

pan najwyszy, i wszyscy kapani, a oto

hyl trdowatym na czole swojem; prze-

to prdko wygnali go stamtd ; owszem
i sam pospiesza wynij, przeto, e go

zarazi Pan.

21. A tak by król Uzj-jasz * trdowa-
tym a do dnia mierci swej, i mieszka
w domu osobnym, bdc trdowatym:
albowiem by wyczon z domu Pa-
skiego; midzytem Joatam, syn jego, by
nad domem królewskim, sdzc lud

ziemi '*'2Król.l5,5.

22. A inne sprawy Uzyjaszowe. pierw-

sze i polednie, opisa prorok Izajasz,

syn Amosowy.
23. 1 zasn Uzyjasz z ojcami swymi, a

pochowano go z ojcami jego na polu gro-

bów królewskich; bo mówili: Trdowaty
jest. A królowa Joatam, syn jego, mia-

sto niego.

ROZDZIA XXVII.
I. Joatam króhije 1. 2. H. Budynki jego 3. 4. m. I po-

datki od Ammonitów 5—9.

Dwadziecia i pi lat mia * Joatam,

gdy królowa pocz, a szesnacie lat

królowa w Jeruzalemie. Imi matki jego

Jerusa, córka Sadokowa. ^2 Król. 15,32.33.
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2. I czyni, co doljrogo l)yo przed

oczyma raskieiui wiulliig wszystkiego,

jako (.'zyiiil' IJzyjasz, ojciec jogo; wszake
nie wcliadza do kocioa Paskit^go, a

lud jeszcze )>y zepsowany.

li. ,'5. On zbudowa bram domu Pa-
skiego wysok, i na murach Olei wiele

pobudowa.
4. Nadto pobudowa miasta na gó-

rach Judzkich, a w lasach pobudowa
paace i wiee.

III. 5. Ten tó walczy z królem sy-

nów Ammonowych, i zwyciy ich. I dali

mu synowie Ammonowi tego roku sto

talentów srebra, i dziesi tysicy korcy

pszenicy, i jczmienia dziesi tysicy

korcy ; tyle mu dali synowie Ammonowi
i drugiego, i trzeciego roku.

G. A tak zmocni si Joatam ; bo zgo-

towa drogi swoje przed Panem, Bogiem
swoim.

7. A inne sprawy Joatamowe, i wszyst-

kie wojny jego, i drogi jego, s napi-

sane w ksigaci o królach Izraelskich i

Judzkich.

8. Dwadziecia i pi lat mia, gdy

pocz królowa, a szesnacie lat królo-

wa w Jeruzalemie.

9. Potem zasn Joatam z ojcami swy-

mi, i pochowano go w miecie Dawido-

wem; a królowa Achaz, syn jego, mia-

sto niego.

KODZIA XXVIII.
I. Achaz niepobony króluje 1—'1. II. Syryjczycy i

Izraelczycy wiele ich pobili i zabrali 5—8. III. Izrael-

czycy winiów Judzkich za rad proroków wolno puszczaj
9—15. IV. Achaz pomocy szuka u króla Assyryjskiego
16—21. V. cudzym bogom ofiaruje 22—24. VI. i ba-
wochwalstwem Boga drani 25—27.

Dwadziecia lat mia * Achaz, gdy kró-

lowa pocz, a szesnacie lat królowa
w Jeruzalemie, i nie czyni, co byo do-

brego przed oczyma Paskiemi, jako

Dawid, ojciec jego; *2Krói.i6,i.2.

2. Ale chodzi drogami królów Izrael-

skich ; nadto ula i supy bawochwal-
skie.

3. Take i sam kadzi w dolinie Ben-
hennon, i pali synów swych ogniem we-

dug obrzydliwoci pogan,którychwygna
Pan przed synami Izraelskimi.

4. Ofiarowa te i kadzi na wyy-
nach, i na pagórkach, i pod kadem
drzewem gazistem.

II. 5. Przeto da go Pan, Bóg jego,

w rk króla Syryjskiego, którzy pora-

ziwszy go, pojmali z ludu jego winiów

wiele, a przywiedli ich do Damaszku.
Nadto i w rk króla Izraelskiego po-

dany jest , który go porazi porak
wielk.

(3. Albowiem Facejasz, syn Komtdija-

szowy. pobi w Judzie sto i dwadziecia
tysicy dnia jednego, wszystko mów
walecznych, przeto, i opucili Pana, Bo-

ga ojców swoich.

7. Zychry take, mocarz Efraimski,

zabi Maasajasza, syna królewskiego, i

Asrykama, przeoonego domu jego, i

Elkana, wtórego po królu.

8. Nadto pojmali synowie Izraelscy

z braci swych dwa kro sto tysicy nie-,

wiast, synów, i córek, i bardzo wiele u-
pów poljrali od nich, i zaprowadzili ko-j

rzy do Samaryi.

III. 9. 1 by tam prorok Paski, imie-[

niemObed, który zaszedszy onemu woj-j

sku idcemu do Samaryi, rzek im : Oto,f
rozgniewawszy si Pan, Bóg ojców wa-
szych, na Jud, poda ich wrk wasze, a

wycie ich pomordowali w popdliwoci,i
która a do nieba przysza. ^

10. A jeszcze lud z Judy i z Jeruza- iv

lemu chcecie sobie podbi za niewolników

i za niewolnice ; aza i przy was samych
nie masz wystpku przeciw Panu, Bogu
waszemu ? -

11. Przeto teraz mi suchajcie, a

odwiedcie winiów, którychecie poj-

mali z braci waszych ; bo pewnie gniew

popdliwoci Paskiej wisi nad wami.
12. Tedy powstali mowie z ksit

synów Efraimowych: Azaryjasz, syn Jo-

hananowy, Barachyjasz, syn Mesyllemo-

towy, i Ezechyjasz, syn Sallumowy, i

Amasa, syn Hadlajowy przeciwko tym,

którzy si wracali z wojny
;

13. I rzekli do nich : Nie wódcie tli

tych winiów; bo grzech przeciwko

Panu na nas mylicie przywie, przy-

czyniajc do grzechów naszych, i dO wy-

stpków naszych: bo wielki jest grzech

nasz, i gniew popdliwoci nad Izraelem.

14. Przeto ono wojsko zostawio i

winiów i upy swe przed ksitami, i

przed wszystkiem zgromadzeniem.

15. A powstawszy mowie, którzy

s z imienia mianowani, wzili onych

winiów, a wszystkich obnaonych mi-
dzy nimi przyodziali z onych korzyci, a

przyodziawszy ich i dawszy im obuwie,

nakarmili ich, i napoili ich, i pomazali

ich, i odprowadzili na osach kadego
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sabego, a przyprowadzili ich do Jerycha,

miasta palm. do l»raci ich : a potem si
ya-ócili do Samaryi.

IV. 16. Naonczas posa król Achaz

do królów Assyryjskich. aby mu pomoc
dali:

17. Bo jeszcze l>yli przycignli i

Edomczycy. i porazili Jud. a nabrali

winiów.

18. Nadto i Filistynowie wtargnli

do miast w równinach, i na poudnie

do Judy, a wzili Betsemes. i Ajalon.

i Gaderot. i Sokot i wsi jego. i Tamne i

wsi jego. i Gimzo i wsi jego. a mieszkali

w nich.

19. Pan liowiem ponia Jud dla

Achaza . króla Izraelskiego, przeto, i
odwi'óci Jud. aby si przewrotnie ob-

chodzi z Panem.

20. I przycign do niego Tyglat Fil-

neser. król Assyryjski. który go bar-

dziej ucisn. anieli mu pomóg.

21. A chocia pobra Achaz skarby

z domu Paskiego, i z domu królewskiego.

i od ksit . a da królowi Assyryj-

skiemu. przecie go nie ratowa.

y. 22. A czasu najwikszego swego
ucisku przyczynia grzechów przeciwko

Panu. Taki by król Achaz.

23. Albowiem ofiarowa bogom z Da-
maszku, od których by poraony, i mó-
wi: Poniewa bogowie królów Syryj-

skich pomagaj im. bd im ofiarowa.

iby mi ratowali: ale mu oni byli na
padek. i wszystkiemu Izraelowi.

24. Przeto pobra Achaz naczynia

omu Boego, i pokruszy one naczynia

omu Boego . a zamkn drzwi domu
askiego. i pobudowa sobie otarze po

szystkich ktach w Jeruzalemie.

VI. 25. Take i w kadem miecie
Tudzkiem poczyni wyyny, aby kadzi
^ogom cudzym, i wzruszy ku gniewu
-vna. Boga ojców swoich.

26. Ale inne sprawy jego. i wszystkie

'-tpkijego. pierwsze i polednie . za-

.>ane s y»' ksigach o królach Judzkich
Izraelskich.

27. I zasn Achaz z ojcami swymi, i

'Chowali go w miecie Jeruzalemie : bo
nie wprowadzili do grobów królów
aelskich: a Ezechyjasz. syn jego. kró-
wa miasto niego.

ROZDZIA XXIX.
I Ezechyjasz króluje 1. 2. II. Kapunoro koció od

bawochwalstwa oczyszcza kae 3

—

\^. Ul. Obrzdy wit*
zDow-a wprowadza, ofiarujc wespó z ludem 20—36.

JlEzchyjasz gdypocz królowa.* mia
dwadziecia i pi lat : a dwadziecia i

dziewi lat królowa w Jeruzalemie.

Imi matki jego Abi. córka Zacharyja-

SZOWa. *2Król.l8.1.

2. A czyni, co byo dobrego przed

oczyma Paskiemi. weducr wszystkiecfo.

jako czyni Dawid ojciec jego.

II. 3. Ten roku pierwszego królowania

swego, miesica pierwszego, otworzy
drzwi domu Paskiego . i poprawi je.

4. I przywiód kapanów i Lewitów,

a zgromadzi ich na ulic* wschodni.
5. I rzek do nich: Suchajcie mi

Lewitowie : Teraz si powicie : po-

wicie te i dom Pana. Boga ojców wa-
szych, i wyrzucie plugastwa z witnicy :

6. Albowiem zgrzeszyli ojcowie nasi,

i czynili ze przed oczyma Pana. Boga
naszego, opuszczajc go. i odwracajc
oblicza swoje od przybytku Paskiego, a

obracajc si tyem do niego.

7. Zamknli te drzwi n przysionka. i

pogasili lampy, a kadzidem nie kadzili,

ani caopalenia ofiarowali w witnicy
Bogu Izraelskiemu.

8. Przeto by gniew Paski nad Juda.

i nad Jeruzalemem. a poda ich na rozpro-

szenie, na spustoszenie, i na pomiech.
jako sami widzicie oczyma waszemi.

9. Bo oto polegli ojcowie nasi od

miecza, a synowie nasi. i córki nasze, i

ony nasze zawiedzione s w niewol dla

tego.

10. Teraz tedy umyliem uczyni
przymierze z Panem. Bogiem Izraelskim,

aby odwróci od nas gniew popdliwoci
swojej.

11. Synowie moi! nie bdcie ju
niedV)aymi : bo was Pan obra. * abycie
stojc przed nim suyli mu. a byli su-
gami jego. i kadzili mu.

^2Mc.j.2S.l. 4 Mej. 3.^ r. 8.14. r.18.8

12. Tedy powstali Lewitowie: Machat.

syn Amasajowy. i Joel, syn Azaryja.szowy.

z synówKaatowyeh : a z synów ^lerarego :

Cys. syn Abdy. i Azaryjasz. syn Jehalee-

lowy: a z Giersoczyków : Joach, syn

Zamy. i Eden. syn Joachowy:
13. A z synów Elisafauowych: Symiy

i Jehijel: a z synów Asafowych: Zacha-

ryjasz i Matanijasz
;
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14. A z synów Hoinanowycli: Juliijfl

i Syiiicliy ; ii z synów ,r(Mlyiiino\vycli: Sc-

uiejasz i Uzyjol.

15. I zgromadzili )»raci swych, którzy

powieciwszy sio przyszli wodug rozka-

zania królewskiego, i rozkazania. Pa-
skiego, aby wyczycili dom Paski.

IG. A wszedszy kapani do domu
Paskiego, aby go oczycili, wynieli

wszystkie plugastwa, które znaleli w ko-

ciele Paskim , do sieni domu Pa-
skiego ; a Lewitowie zal)rawszy to wy-
nieli precz do potoku Cedron.

17. 1 poczli pierwszego dnia miesica
pierwszego powica, a dnia ósmego te-

go miesica weszli do przysionku Pa-
skiego i powicali dom Paski przez

om dni, a dnia szesnastego, miesica
pierwszego, dokoczyli.

18. Potem weszli do króla Ezechyja-

sza, i rzekli : Oczycilimy wszystek dom
Paski, i otarz caopalenia, i wszystkie

naczyniajego, i stó pokadny i wszystkie

naczynia jego
;

19. Take wszystko naczynie, które

by odrzuci król Achaz za królowania

swego, gdy grzeszy, zgotowalimy i po-

wicili ; a oto s przed otarzem Pa-
skim.

III. 20. A tak wstawszy rano król

Ezechyjasz zgromadzi przedniejszych

miasta, i szed do domu Paskiego.

21. 1 przywiedziono mu cielców siedm,

i baranów siedm, 'i baranków siedm, i

kozów siedm, na ofiar za grzech , za

królestwo, i za witnic, i za Jude, a

rozkaza synom Aaronowym, kapanom,
aby ofiarowali na otarzn Paskim.

22. A tak pobili one woy, a kapani
wziwszy krew ich kropili * po otarzu

;

pobili te i barany, a kropili krwi ich

po otarzu
;
pobili te i baranki, a kropili

krwi ich po otarzu. *3Moj.8,i5.

23. Przywiedli te kozy na ofiar za

grzech przed króla i przed zgromadzenie,

którzy woyli rce swoje na nie.

24. I pobili je kapani, i oczycili

krwi ich otarz na oczyszczenie, wszyst-

kiego Izraela; albowiem za wszystkiego

Izraela rozkaza król ofiarowa caopa-
lenie i ofiar za grzech.

25. Postanowi te i Lewitów w domu
Paskim z cymbaami, i z cytrami, i

z harfami, wedug rozkazania * Dawido-
wego, i Gada, widzcego królewskiego,

OMIi:NON 29.

i Natana proroka; bo to byo rozkazanie

Paskie przez proroków jego.
*2Kion^,31. r.23,5. r.2r),l.

2(). A tak stali Lewitowie z instru-

mentami Dawidowcini. i kapani * z tr^
bami. 4Moj.io,io.

27. I rozkaza Ezechyjasz, al)y ofiaro-

wali caopaleni(i na otarzu ; a gdy si
zacizo caopalenie, poczo si piewa-
nie Panu, i trbi(}nie, i granie na instru-

mentach Dawida, króla Izraelski(^go.

28. Tedy wszystko zgromadzenie ka-
niao si, a piewacy piewali, i trbacze
trljiii ; co wszystko trwao

,
póki si nie

dokoczyo caopalenie.

29. A gdy si skoczyo caopalenie,

poklknli król i wszyscy, którzy z niin

byli, i modlili si.

30. Tedy rozkaza król Ezechyjasz i

ksita Lewitom, aby chwalili Pana
sowy Dawidowemi, i Asafa, widzcego

;

i chwalili z weselem wielkiem, a ka-
niajc si modlili si.

31. Zatem rzek Ezechyjasz, mówic:
Terazecie powicili rce wasze Panu

;

przystpcie, a przywiedcie ofiary spo-

kojne, i ofiary chway do domu Pa-
skiego. Przeto przywioda ono zgroma-
dzenie . ofiary spokojne i ofiary chway,
i kady ochotnego serca przywiód ofiary

na caopalenie.

32. I bya liczba ofiar na caopalenie,

które przywiodo zgromadzenie, woów
siedmdziesit, baranów sto, baranków
dwiecie, wszystko to na caopalenie

Panu.

33. Innych te rzeczy powiconych
byo: woów sze set, i owiec trzy tysice.

34. Lecz kapanówmao byo, tak,i nie

mogli nady odziera ze skóry wszyst-

kich ofiar na caopalenie: praeto im

pomagali Lewitowie, bracia ich, póki nie

dokoczyli onej pracy, i póki si nie po-

wicili drudzy kapani ; albowiem Lewi-

towie byli ochotniejsi, aby si powicili,

ni kapani.

35. Nadto i caopalenia byo bardzo

wiele z tustociami spokojnych ofiar, i

z mokremi ofiarami na caopalenie. A tak

wygotowana bya suba domu Pa-
skiego.

36. f weseli si Ezechj^asz i wszystek

lud z tego, co Bóg ludowi przygotowa;

bo si ta rzecz bya z prdka staa.
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KOZDZIA XXX.
I. Ezccbyjasz przez listy i posów Izraelitów do wiece-

nia Paschy zwouje 1— 13. II. i z radoci j ze wsz3-st-

kimi obchodzi 11—27.

Xotem rozesa Ezecliyjasz do wszyst-

kiego Izraela i do Judy ; take te listy

napisa do Efraima i do Maiiasesa, aby

przyszli do domu Paskiego do Jeruza-

lemu i obcliodzili wito przejcia Panu,

Bogu Izraelskiemu.

2. Bo uradzi król i ksita jego, i

wszystko zgromadzenie w Jeruzalemie.

aby obchodzili wito * przejcia mie-

sica wtórego
;

*4Moj.9,ll.

3. Gdy nie mogli go oljchodzi czasu

swego, przeto, i kapanów powiconych
nie byo, ile ich byo potrzeba, i lud nie

by zgromadzony do Jeruzalemu.

4. A podobaa si ta rzecz królowi

i wszystkiemu zgromadzeniu.

5. I postanowili, aby obwoano po

wszystkim Izraelu, od Beersaby a do

Dan. eby si zeszli na obchód wita
przejcia Panu, Bogu Izraelskiemu , do

Jeruzalemu; albowiem ju go dawno nie

obchodzili, jako byo * napisane.
* 2 Moj. 12,1. 2. 3.

6. Przeto posowie szli z listami od

ki'ola i od ksit jego po wszystkim
Izraelu i Judzie z rozkazaniem królew-

skiem, mówic : Synowie Izraelscy ! na-

wrócie si * do Pana, Boga Abrahamo-
wego. Izaakowego, i Izraelowego. a on

si nawróci do ostatków, które z was
uszy 7 z rk królów Assyr}jskich.

*0ze.6,l. Mal.3,7. f 2Król.l5,19.29.

7. I nie bdcie jako ojcowie wasi.

i jako bracia wasi. którzy wystpili prze-

ciwko Panu. Bogu ojców swoich: i poda
ich w spustoszenie, jako sami widzicie.

8. Teraz tedy nie zatwardzajcie karku
waszego, jako ojcowie wasi: dajcie

rk Panu, a pójdcie do witnicy jego.

któr powici na wieki, i sucie Panu,
Bogu waszemu, a odwróci si od was
eniew popdliwoci jego.

9. Albowiem jeli si nawrócicie do
Pana. bracia wasi, i synowie wasi mi-
'I'^sierdzie otrzymaj u tych. którzy ich

uwiedli w niewol, tak, i si wróc do
'j ziemi; miosierny bowiem, i dobro-

tliwy jest Pan. Bóg wasz. a nie odwróci
'd was oblicza swego, jeli si nawróci-
:e ^ do niego. "Zach.1,3.

10. A gdy oni posowie chodzili od
miasta do miasta przez ziemi Efrai-

mow i Manasesow a do Zabulou. na-

miewali si z nich, i szydzili z nich.

11. Wszake niektórzy mowie z Aser,

i z Manase, i z Zabulon, ukorzywszy si
przyszli do Jeruzalemu.

12. W Judzie te ju bya rka Bo-
a, gdy im da serce jedno, aljy czynili

rozkazanie królewskie i ksit, wedug
sowa Paskiego.

13. I zebrao si do Jeruzalemu wiele

ludu, aby obchodzili wito uroczyste

przaników miesica wtórego; a byo
zgromadzenie bardzo wielkie.

II. 14. Tedy powstawszy znieli ota-
rze, które byy w Jeruzalemie, wszystkie

te otarze, na których kadzono, porozwa-

lali, a wrzucili do potoku Cedron.

15. Potem ofiarowali baranka wielko-

nocnego, dnia czternastego, miesica
wtórego; a kapani i Lewitowie zawsty-

dziwszy si, powicali si, a przywo-

dzili caopalenia do domu Paskiego.
16. I stali w porzdku swym wedug

zwyczaju swego, i wedug zakonu Moj-
esza, ma Boego: a kapani kropili

krwi, wziwszy j z rki Lewitów.

17. A i takich byo wiele w zgro-

madzeniu, którzy si byli nie powicili,
przeto Lewitowie ofiarowali ofiary wita
przejcia za kadego nieczystego , aby

by powicony Panu.

18. Bo wielka liczba ludu tego , to

jest, wiele ich z Efraima, i z Manasesa.
i z Isaschara. i z Zabiilonu nie byli

oczyszczeni, a przecie jedli baranka
wielkonocnego. inaczej ni napisano; ale

si Ezechyjasz modli za nich, mówic :

Dobrotliwy Pan niech oczyci kadego.
19. Którykolwiek zgrotowa wszystko

serce swe, aby szuka Boga. Pana Boga
ojców swoich, choby oczyszczony nie by
wedug oczyszczenia witnicy.

20. I wysucha Pan Ezechyjasza. i za-

chowa lud.

21. A tak obchodzili syilowie Izrael-

scy, którzy byli w Jeruzalemie. uroczy-

ste wito przaników przez siedm dni

z weselem wielkiem: i chwalili Pana.

Lewitowie na kady dzie, a kapani na

instrumentach sawili moc Pask.
22. I mówi Ezechyjasz askawie do

wszystkich Lewitów, którzy mieli dobre

rozumienie o Panu. I jedli przez siedm

dni onego wita, sprawujc ofiary spo-

kojne, a wysawiajc Pana, Boga ojców

swoich.
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23. Tedy uradzio wszystko zgroma-
dzenio. aby to jes-zcze czynili przez dru-

gie siedm dni; a tak obchodzili znowu
siedm dni z weseleni.

24. Albo\\ieni Ezechyjasz. król Judz-

ki, da byt zgromadzeniu tysic ciel-

ców, i siedin tysitjcy owiec: ksi(jta tó
dali zgromadzeniu tysic cielców, i owiec

dziesi tysicy. I powicio si kapa-
nów bardzo wiele.

25. A tak weselio si wszystko zgro-

madzenie Judzkie, i kapani, i Lewito-
wie, i wszystko zgromadzenie, które byo
przyszo z Izraela, i przycliodniowie,

którzy przyszli z ziemi Izraelskiej , i

mieszkajcy w Judzie.

20. I byo wielkie wesele w Jeruza-

lemie ; bo ode dni Salomona, syna Da-
widowego, króla Izraelskiego, nic ta-

kiego nie byo w Jeruzalemie.

27. Potem powstali kapani i Lewi-

towie, i bogosawili ludowi; a wysu-
chany jest gos ich, i przysza modlitwa
ich do mieszkania witobliwoci Pa-
skiej, do nieba.

KODZIA XXXI.
I. Ezechyjasz 'bawochwalst-wo z ziemi iiprzta 1. II. Ka-

panów i Lewitów stanowi 2—3. HI. wychowania suszne
im obmyla 4— 7. IV. a urzdników pewnych na to sporz-
dza. 8—21.

A gdy si to wszystko odprawio , wy-
szed wszystek kid Izraelski, który si
znajdowa w miastach Judzkich, i po-

amali * supy, a wyrbali gaje, i pobu-
rzyli wyyny f i otarze po wszystkim
Judzie i Benjaminie, i w Efraimie, i

w Manasesie, a do szcztu; a potem si
wrócili wszyscy synowie Izraelscy, kady
do osiadoci swojej, i do miasta swego.

="2Król.l8,4. 1 3 Moj. 26,30.

II. 2. I postanowi Ezechyjasz po-

rzdki kapanów i Lewitów wedug roz-

dziaów ich, kadego wedug powin-
noci urzdu jego, kapanów i Lewitów do

caopalenia i ofiar spokojnych, aby su-
yli i wysawiali i chwalili Pana w bra-

mach obozu jego.

3. Take dzia z królewskiej majtno-
ci ku sprawowaniu caopalenia rano i

w wieczór, take caopalenia w sabaty,

i na nowiu miesica, i w uroczyste wi-
ta, jako napisane w zakonie Paskim.

III. 4. Eozkaza te ludowi mieszka-
jcemu w Jeruzalemie, aby oddawali

dzia kapanom i Lewitom, aby byli tóm
pilniejszymi w zakonie Paskim.

o. A gdy si ta rzecz rozgosia, znie-

li synowie Izraelscy wiele pierwocin

zboa, moszczu i oliwy, i owocu palmo-
wego, i wszystkich urodzajów polnycli,

i dziesiciny ze wszystkiego bardzo wiele

przynosili.

(j. Nadto synowie Izraelscy i Judzcy,

którzy mieszkali w miastach Judzkich,

i oni dziesicin z woów i z owiec, i

dziesicin z rzeczy witych, powico-
nych Panu, Bogu ich, zniósszy skadli

na gromady.
7. Trzeciego miesica poczli zaka-

da te gromady, a miesica siódmego
dokonali.

IV. 8. Tedy przyszedszy Ezechyjasz

z ksitami, obaczy one gromady, i bo-
gosawili Panu i ludowi jego Izrael-

skiemu.

9. Zatem wywiadywa si Ezechyjasz od
kapanów i Lewitów o onych gromadach.

10. Któremu odpowiedzia Azaryjasz

kapan najwyszy z domu Sadokowego,
mówic: Jako poczto te ofiary znasza
do domu Paskiego, jedlimy, i bylimy
nasyceni, a jeszcze zostao bardzo wiele;

bo Pan bogosawi ludowi swemu . i tej

wielkoci, która jeszcze zostaa.

11. I rozkaza Ezechyjasz, aby spra-

wiono szpichlerze przy domu Paskim.
I sprawiono je.

12. A zniesiono tam wiernie ofiary

podnoszenia, i dziesiciny, i rzeczy po-

wicone ; a nad nimi hjl przeoonym
Kienanijasz Lewita, i Symchy, brat jego

wtóry.

13. Jehijel take, i Azaryjasz, i Nahat,

i Asael, i Jerymot , i Josabad, i Elijel,

i Ismachyjasz, i Machat, i Benajasz. byli

szafarzami przyrce Kienanijasza, i Sym-
chy, brata Jego , z rozkazania Ezechyja-

sza króla, i Azarjjasza, przedniejszego

w domu Boym.
14. Kor te , "syn Jemny ,

Lewita,

odwierny bramy na wschód soca, by
nad rzeczami dobrowolnie ofiarowanemi

Bogu, aby rozdziela ofiary Panu i rze-

czy najwitsze.
15. A byli mu na pomoc Eden, i Min-

jamin. i Jesua, i Semejasz, Amaryjasz,

i Secha^ijasz po miastach kapaskici,
mowie wierni, aby rozdawali braciom

swym dziay, tak wielkiemu jako i ma-
emu :

j
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10. Tak z narodu icli mczynie -we

trzech latach i wyej . jako kademu
wcliodzcemu do domu Paskiego, do

powinnoci kadodziennej. wedug urz-

dów ich. i wedug usug ich, i wedug
podziaów ich ;

17. I tym. którzy byli policzeni w na-

rodzie kapaskim wedug domów ojców

ich, i Lewitom od tego. który mia dwa-

dziecia lat i wyej, wedug posug ich i

podziaów ich
;

18. I narodowi ich. wszystkim dziat-

kom ich, i onom ich, i synom ich, i

córkom ich. owa wszystkiemu zgroma-

dzeniu ; bo si oni wiernie powicili na

urzd witobliwoci.
19. Synom take Aaronowym, kapa-

nom, na polach przedmiejskich miast

ich, po wszystkich miastach, ci mowie.

I

którzy z imienia mianowani s. oddawali
I dziay, kademu mczynie z kapanów^
i kademu urodzonemu z Lewitów.

20. 1 uczyni tak Ezechyjasz po wszyst-

kiem Judztwie; i czyni, co byo dobrego

i prawego i prawdziwego przed obli-

czem Pana Boga swego.

. 21. Iw kadej sprawie, któr zacz
okoo usugi domu Boego, i w zakonie

i w przykazaniu, szukajc Boga swego,

wszystko czyni z caego serca swego, i

szczcio mu si.

KODZIA XXXII.
I. Ezechyjasz opatrzywszy Jeruzalem przeciw Scnna-

cbeijbowi. lud upomina i cieszy 1—8. U. Sennacheryb
pre^aa Ezechyjaszowi. i Bo^a bluni 9—19. III. Eze-
chyjasz i Izajasz o ratunek do Boga v,'oaj 20. IV. Anio
Paski pobi Assyryjczyków 21—23. V. Ezechyjaszovra cho-
roba, uzdrowienie 24—26. VI. Bogactwa i budynki jego
27—30. VII. Bóg dopuci go kusi posom Babiloskim

i 31. 32. Vm. mier Ezechyjaszowa 33.

Jto tych sprawach i pewnem ich posta-

nowieniu przycign Sennacheryb. * król

Assyryjski. a wtargnwszy do Judzkiej

ziemi, pooy si obozem przeciw mia-
stom obronnym, a umyli je sobie doby.

* 2Król. 18,13. Izaj. 36,1.

2. A widzc Ezechyjasz. e przycign
sennacheryb. a i twarz swoje obróci,
ity walczy przeciw Jeruzalemowi :

3. Tedy wszed w rad z ksitami
wymi i z rycerstwem swem, aby zatkali

'óda wód. które byy za miastem: i

•mogli mu.
4. Bo zebrawszy si lud wielki zatkali

^szystkie róda, i potok, który pyn
•rzez porodek ziemi, mówic : Czemu-
y przyszedszy królowie Assyryjscy
iiieli znale tak wiele wód?

5. A pokrzepiwszy si. pobudowa
wszystkie mury obalone, i nabudowa
wie, przytem zewntrz drugi mur; i

zmocni Mello * w miecie Dawidowem,
i poczyni broni bardzo wiele, i tarczy.

*2Sam.5.9. lKról.9,15.

G. Postanowi te hetmanów wojen-
nych nad ludem, których zgromadzi do
siebie na ulic bramy miejskiej, i mówi
askawie do nich, a rzek:

7. Zmacniajcie si, i mnie sobie po-

czynajcie; nie bójcie si, ani si lkajcie

twarzy króla Assyryjskiego, ani twarzy

wszystkiego mnóstwa, które jest z nim;
bo wikszy jest z nami nieli z nim.

8. Z nimi jest ramie cielesne; ale

z nami jest Pan, Bóg nasz. aby nas rato-

wa i odprawia wojny nasze. Tedy
spoleg lud na sowach Ezechyjasza,

króla Judzkiego.

II. 9. Potem posa Sennacheryb, król

Assyryjski, * sugi swe do Jeruzalemu.

(a sam dobywa Lachis, a wszystka moc
jego bya z nim.) do Ezechyjasza, króla

Judzkiego, i do wszystkich z Judy, którzy

byli w Jeruzalemie. mówic: ^^kiói.is.it.

10. Tak mówi Sennacheryb . król

Assyryjski: W czeme wdy ufacie, e
siedzicie w murach Jeruzalemskich ?

11. Izali Ezechyjasz nie zwodzi was,

aby was pomorzy godem i pragnieniem,

mówic: Pan, Bóg nasz. wyrwie nas z

rki króla Assyryjskiego?

12. Izali nie ten Ezechyjasz zniós
wyyny jego. i otarze jego, i rozkaza
Judzie i Jeruzalemczykom . mówic:
Przy jednym tylko otarzu kania si
bdziecie, i na nim kadzi?

13. Izali nie wiecie, com uczyni ja i

ojcowie moi wszystkim narodom ziem-

skim? Aza jakim sposobem mogli bo-

gowie narodów ziemskich wyrwa ziemi
swoje z rki mojej?

14. Któ by ze wszystkich bogów
onych narodów, które wytracili ojcowie

moi. coby móg wybawi lud swój z rki
mojej, aby te móg Bóg wasz wyrwa
was z rki mojej ?

15. Przeto teraz niech was nie zwo-
dzi Ezechyjasz. a niech was na to nie na-

mawia, ani mu wierzcie. Jeli nie móg
aden bóg wszystkich narodów i królestw

wyrwa ludu swego z rki mojej, i z rki
ojców moich, pogotowiu Bóg wasz nie

wyrwie was z rki mojej.

16. Nadto jeszcze mówili sudzy jego

29
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prz(M*iw Paiui Ro^u, i przeciwko l^^zc-

chyjaszowi sudze jogo.

II. Listy tó pisa, urgajc, Panu,
Bogu Izraelskiemu, a mówic przeciwko

niemu temi sowy : Jako bogowie naro-

dów ziemskich nie wyrwali ludu sw(^go

z rki niojój, tak nie wyrwie Bóg Kze-

chyjaszowy Indu sw^ego z rki moji^j.

18. 1 woali gosem wielkim po ydow-
sku przeciwko ludowi Jernzalemskiemu,
który by na murach, straszc go i

trw^oc go, aby tak miasto wzili.

1 1). A mówili przeciw Bogu Jernzalem-

skiemu, jako przeciw bogom narodów
ziemskich, którzy s robot rk ludzkich.

III. 20. Tedy si modli * Ezechyjasz

król, i Izajasz prorok, syn Amosa, dla

tego, i krzyczeli ku niebu. *2Kiói.i9,i.

IV. 21. I posa Pan Anioa, który

wytraci kadego mocarza w wojsku, i

wrodz, i hetmana w obozie króla Assy-
ryjskiego. I wróci si z pohabieniem
twarzy do ziemi swojej. A gdy wszed
do domu boga swego, ci, którzy wyszli

z ywota jego, tam go zabili mieczem.
22. A tak wybawi Pan Ezechyjasza i

obywateli Jeruzalemskich z rk Senna-

cheryba, króla Assyryjskiego , i z rk
wszystkich, a sprawi im pokój zewszd.

23. Tedy wiele ich przynosio Panu
dary do Jeruzalemu i u-pominki koszto-

wne Ezechyjaszowi, królowi Judzkiemu
;

i wywyszony jest w oczach wszystkich

narodów potem.

V. 24. W one dni zachorowa * Eze-

chyjasz a na mier, i modli si Panu;
który mówi do niego, a da mu znak.

* 2 Król. 20,1. Izaj.38.1.

25. Ale nie wedug dobrodziejstw so-

bie uczynionych sprawowa si Ezechy-

jasz, bo si wynioso serce jego ; przeto
powsta przeciw niemu gniew, i przeciw

Judzie, i przeciw Jeruzalemowi.

26. Ale gdy si upokorzy Ezechyjasz

(bo si byo wynioso serce jego) on i

obywatele Jeruzalemscy, nie przyszed na
nich gniew Paski za dni Ezechyjaszo-

wych.
VI. 27. A mia Ezech3Jasz bogactwa i

saw bardzo wielk ; bo sol3ie zebra skar-

by srebra i zota, i kamieni drogich, i

rzeczy wonnych, i rynsztunków, i wszela-

kiego naczynia kosztownego.

28. Mia te szpichlerze dla urodzajów

zboa i wina, i oliwy, i obory dla byde,
i zwierzyniec dla rozmaitych zwierzt.

2\). Miasta t^ so])iepol)udov/a, i mia
stada owiec, i woów mnóstwo; albo-

wiem mu da Bóg ' majtno bardzo
wielk. *iKion.{a,i2.

30. Ten t Ezechyjasz zatkiU ródo
wód w Gichonii^ * wysze, a przywiód je

doem na zachód soca ku miastu Dawi-
dowemu; i szczcio si F>zechijaszowi

we wszystkich sprawach jego. ''2kron.:3:j,i'i.

VII. 31. A wszake dla posów ksi-t Babiloskich, którzy byli posani do
niego. a])y go pytali o znak. który si
by sta w ziemi, opuci go Bóg, a)y go
kusi, a iby wiedziano wszystko, co byo
w sercu jego.

32. Ale inne sprawy Ezechyjaszowe, i

dobroczynnoci jego, napisane s w wi-

dzeniu * Izajasza proroka, syna Amoso-
wego, i w ksigach królów f Judzkich i

Izraelskich. *Izaj.36,l. t2Król.l8,l.

VIII. 33. I zasn Ezechyjasz z ojcami <

swymi, i pogrzebionyjest nad grobami sy-

nów Dawidowych. I wyrzdzili mu wszys-
tek Juda i obywatele Jeruzalemscy ucz-

ciwo przy miercijego. A królowa Ma-
nases, syn jego, miasto niego. A

EODZIA XXXIII.
I. Manases tróluje 1. II. bawochwalstwa si dopuszcza,

a przestrogi Boe zniewaa. 2—10. Ul. Od Boga skarany
bdc, pokutowa, na pastwo przywrócony by, 11—13.

IV. budowa, 14. V. bawochwalstwo niszczy 15—19.

VI. Czas panowania i mier jego. 20—25.

We dwunastym roku by* Manases, gdy
ki-ólowa pocz; a pidziesit i pi
lat królowa w Jeruzalemie. *2Krói.2i,i.

II. 2. Ten czyni ze przed oczyma
Paskiemi wedug obrzydoci onych

narodów, które wygna Pan przed obh-

czem synów Izraelskich.

3. Albowiem ' znowu pobudowa wy-
yny, które by poburzy Ezechyjasz, oj-

ciec jego; wystawi te i otarze Baalom,

a nasadzi * gajów, i kania si wszyst-

kiemu wojsku niebieskiemu, asuy mu.
*5Moj. 16,21.

4. Pobudowa te otarze w domu Pa-
skim, o którym powiedzia * by Pan:

WJeruzalemie bdzie imi moje na wieki.
*5Moj, 12,5.11. 2Sam.7,13. lKról.9,3. Ps. 132.13.14.

Jerem.32,34.35.

5. Nadto nabudowa otarze wszyst-

kiemu wojsku niebieskiemu we dwóch

sieniach domu Paskiego.
6. I przewodzi synów swych przez

ogie w dolinie synów Hennomowych;
nadto czasów * przestrzega, i bawi si

wieszczb i czarnoksistwem, a ustawi

czarnoksiników » i gularzy , i bardzo
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wiele zego czyni przed oczyma Pa-
skiemi, dranic go.

^3Moj.i9,3i.

7. Postawi take Lawana * rytego,

którego by nczyni w domu Boym, o

którym by rzek Bóg do f Dawida i

do Salomona, syna jego : W domu tym
i w Jeruzalemie, którem obra ze wszyst-

kich pokole Izraelskich, poo imi
moje na wieki

;
*ómoj.i6,22. i^sam.i.io.

1 Król.8,16.29. r.9,3. Ps.132,13.14.

8. A nie dopuszcz si wicej ru-

szy nodze Izraela z ziemi, którm na-

znaczy ojcom waszym, by jedno strzegli

i sprawowali si wedug wszystkiego,

com im rozkaza, wedug wszystkiego

zakonu, i ustaw, i sdów wydanych przez

Mojesza.
9. Ale Manases zwiód Jud i oby-

wateli Jeruzalemskich, tak i si gorzej

sprawowali ni narody, które Pan wy-
gadzi przed obliczem synów Izrael-

skich.

10. Bo cho mówi Pan do Manasesa,

i do ludu jego. przecie oni nie suchali.

in. 11. Przeto Pan nawiód na nich

hetmanów wojska króla Assyryjskiego.

którzy pojmawszy Manasesa w cierniu,

i zwizawszy go dwoma acuchami, za-

wiedli go do Babilonu.

12. Który bdc uciniony, modli
si Panu. Bogu swemu, i upokorzy si
bardzo przed obliczem Boga ojców

swoich.

13. I prosi go ; a da mu si uprosi,

i wysucha modlitw jego. a przywróci
go do Jeruzalemu na królestwo jego. Tedy
pozna Manases, i sam Pan jest Bogiem.

lY. 14. Potem budowa mur okoo
miasta Dawidowego ku zachodniej stro-

nie Gichonu potoku a do wejcia do

"bramy rybnej, i otoczy murem Ofel. i

wywiód go bardzo wysoko; postanowit hetmanów po wszystkich miastach
obronnych w Judzie.

V. 15. Zniós te bogów cudzych, i

bawana z domu Paskiego, i wszystkie

otarze, które by pobudowa na górze

domu Paskiego, i w Jeruzalemie. i wy-
rzuci za miasto.

16. Zatem naprawi otarz Paski, i

sprawowa na nim ofiary spokojne, i

dzikczynienia, a przykaza Judzie, aby
suyli Panu. Bogu Izraelskiemu.

17. Wszake jeszcze lud ofiarowa na
wyynach, lecz tylko Panu. Bogu swemu.

18. Ale inne sprawy Manasesowe, i

modlitwa jego do Boga jego, i sowa wi-

dzcych, którzy mawiali do niego w imi
Pana. Boga Izraelskiego, s w ksigach
spravr królów * Izraelskich. '2Krói.2i,i.

lU. Modlitwa za jego. i jako jest wy-
suchany, i kady grzech jego. i przestp-
stwo jego. i miejsca, na których ]))i po-

l)udowa wyyny, i wystawi gaje wi-
cone, i bawany, przedtem ni si by
upokorzy, zapisane w ksigach Chozaja.

VL 20. Potem zasn Manases z ojcami

swymi, i pochowali go w domu jego: a

Amon. syn jego. królowa miasto niego.

21. We dwudziestu i dwóch latach

by Amon. '^ gdy królowa pocz, a dwa
lata królowa w Jeruzalemie. ^-'Sj-^'I-^i-^^-

22. I czyni ze przed oczyma Pa-
skiemi. jako czyni Manases, ojciec jego ;

albowiem wszystkim bawanom, których

by naczyni Manases. ojciec jego. ofia-

rowa Amon. i suy im.

23. A nie upokorzy si przed obli-

czem Paskiem. jako si upokorzy Ma-
nases. ojciec jego; owszem ten Amon
daleko wicej grzeszy.

24. I sprzysigli si przeciw niemu
sudzy jego, i zabili go w domu jego.

25. Ale lud onej ziemi pobi wszyst-

kich, co si byh sprzysigli przeciw kró-

lowi Amonowi ; a postanowi lud ziemi

królem Jozyjasza. syna jego, miasto niego.

EODZIA XXXIV.
I. Jozyjasz króluje 1. II. Ziemi od bawochwalstwa

oczyszcza 2—7. Ul. Koció naprawia 8—13. lY. Ksigi
zakonu od Helkijasza znalezione, król czyta kae 14—19.

T. Prorokini Hulda obywatelom Jeruzalemskim ka Bo,
a Jozyjaszowi spokojne ycie opowiada 20—28. VI. Jo-
zyjasz przymierze z Bogiem odnowi 29

—

'63.

Um lat byo Jozyjaszowi. gdy królo-

wa pocz, a trzydzieci i jeden lat kró-

lowa w Jeruzalemie.

II. 2. Ten czyni, co byo dol)rego

przed oczyma Paskiemi. chodzc dro-

gami Dawida, ojca swego, i nie uchyla
si ani na prawo ani na lewo.

3. Bo ósmego roku królowania swe-

go, bdc jeszcze dzieciciem, pocz
szuka Boga Dawida, ojca swego, a

dwunastego roku pocz oczyszcza Jud
i Jeruzalem od wyyn i od gajów wi-
conych, i od bawanów, i od rytych

obrazów.

4. Albowiem przed oczyma jr-go po-

kaono otarze Baalów, i
* bawany so-

neczne, które byy w górze na nich, pod-

ci : take i gaje wicone, i obrazy ryte,
29*



452 11. PARALIPOMENON 34.

i obviizy odlano pokruszy i potar, a roz-

miota-l je po grobach lycb, którzy im
ofiarowali. *3Moj.26,3o.

5. Koci Wa kapanów ]>0})ali na ota-
rzacli ici, i oczyci Ju(l(^' i Jcruzalcni;

6. Take i miasta Manasesowe i

Efraimowe, i Symconowe, a do Nefta-

lima, i pustynio ich okoliczno.

7. A tak poburzyl otarze, i gaje

wicono, i bawany pokruszy w sztuki,

i wszystkie obrazy powycina- we wszyst-

kiej ziemi Izraelskiej; potom si wró-

ci do Jeruzalemn.

III. 8. A roku omnastego królowa-

nia swego, gdy oczyci ziemi i dom
Paski, posa^ Safana, syna Azalijaszo-

wego, i Maasajasza, przeoonego mia-

sta, i Joacha, syna Joachazowego, kanc-

lerza, aby naprawiono dom Pana, Boga
jego.

9. Którzy * przyszedszy do Helkija-

sza, kapana najwyszego, oddali pie-

nidze zniesione do domu Boego, które

byli zebrali Lewitowie, stróowie pro-

gu, od synów Manasesowych i Efraimo-

wych, i od wszystkich ostatków Izrael-

skich, i od wszystkiego Judy i Benjamina,

a wrócili si do Jeruzalemu. * 2x1-01.22,4.

10. I oddali je w rce rzemielników,

przeoonych nad robot domu Pa-
skiego, a oni je wydawali na robotników,

którzy robili w domu Paskim, napra-

wiajc i utwierdzajc dom.

11. A dawali je cielom i murarzom
za skupowanie kamienia ciosanego, i

drzewa na spajanie i na pitra domów,
które byli popsuli królowie Judzcy.

12. A mowie oni byli wiernymi w tej

pracy: a nad nimi byli przeoonymi
Jachat, i Abdyjasz, Lewitowie, z synów
Merarego, i Zacharyjasz i Mesullam z sy-

nów Kaatowych, którzy przynaglali ro-

bocie ; a kady z Lewitów umia gra na

instrumentach muzycznych.
13. Nad tymi te, którzy nosili brze-

miona i przynaglali robotnikom przy

kadej robocie, byli z Lewitów pisarze,

i przystawowie, i odwierni.

lY. 14. A gdy wynaszali pienidze
zniesione do domu Paskiego, znalaz
Helkijasz kapan ksigi zakonu Paskie-
go, podanego przez Mojesza.

15. Tedy odpowiedzia Helkijasz i rzek
do Safana pisarza: Znalazem ksigi za-

konu w domu Paskim. I odda Helkijasz

ksig Safanowi,

1(). A Safaii przyniós one ksig do
króla; a przytóm oznajmi to królowi,

mówic: Wszystko, co poruczy w rk
sug twoich, wykonywaj:

1 7. Bo zeljrawszy pienidze, które si
znalazy w domu Paskim, oddali je w
rce przystawow i w rce robotników.

18. Nadto oznajmi Safan i)isarz

królowi mówic : Ksig mi te da Hel-

kijasz kapan; i czyta/ j Safan przed

królem.

19. A gdy sysza król sowa zakonu,

rozdar szaty swoje.

V. 20. 1 rozkaza król Helkijaszowi, i A-
chikamowi, synowi Safanowemu. i A])do-

nowi, synowi Michasowemu, i Safanowi,

pisarzowi, i Asajaszowi, sudze królew-

skiemu, mówic:
21. Idcie, radcie si Pana o mi, i

o ostatek ludu w Izraelu i w Judzie okoo
sów tych ksig, które s znalezione ; bo
wielka jest popdliwoó Paska, która

jest wylana na nas, przeto, e nie strzegli

ojcowie nasi sowa Paskiego, aby czy-

nili wedug wszystkiego, co jest napisane

w tych ksigach.

22. A tak poszed Helkijasz, i którzy

byli przy królu, do Huldy prorokini, ony
Selluma, syna Tekui, syna Hasrowego,

stróa szat ; a ona mieszkaa w Jeruzale-

mie na drugiej stronie miasta; i mówili

z ni o tern.

23. Która rzeka do nich : Tak mówi
Pan, Bóg Izraelski : Powiedzcie mowi,
który was posa do mnie:

24. Tak mówi Pan: Oto, Ja przywiod
ze na to miejsce, i na obywateli jego,

wszystkie przeklstwa napisane w tych

ksigach, które- czytano przed królem

Judzkim.

25. Przeto, e mi opucili, i kadzili

bogom cudzym, aby mi dranili wszyst-

kiemi sprawami rk swoich: dlaczego

wyleje si popdliwoó moja na to miej-

sce, i nie bdzie ugaszona.

26. A królowi Judzkiemu, który was

posa o rad do Pana, tak powiedzcie i

Tak mówi Pan, Bóg Izraelski, o sowach,

które sysza:
27. Gdy serce twoje zmikczone jest,

i upokorzye si przed obliczem Boem,
syszc sowa jego przeciwko temu miej-

scu, i przepiwko obywatelom jego, a upo-

korzywszy si przedemn rozdare szaty

swe, i pakae przedemn, przetoem

ci wysucha, mówi Pan :
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zTch. jako je opisa Dawid. ' król Izra-

elski, i jako je opisa Salomon, syn jego:
*lKron.23.3. r.24.1.2.3. r.b.ó. r.*6.1.

A Stójcie w witnicy wedug po-

28. Oto Ja ci z^)ior do ojców two- 1 4. A nagotujcie si wedug domów

ich. a bdziesz woony do groni twego I ojców waszych, i wedjug podziaów wa-

w pokoju, aby nie oglday oczy twoje

wszystkiego zego, które Ja przywiod

na to miejsce, i na oljywateli jego. I od-

nieli t rzecz królowi.

Yl. 29. Tedy posawszy " król zgro-

madzi wszystkich starszych z Judy i z

Jeruzalemu.
"' -2Krói.23.i.

30. I wstpi " król do domu Paskie-

go, i wszyscy mowie Judzcy, i obywa-

tele Jeruzalemscy. i kapani i Lewito-

wie. i wszystek lud. od wielkiego a do

maeofo. i czyta gdy wszyscy syszeli,

wszystkie sowa ksig przymierza, które

byo znalezione w domu Paskim.
^2 Król. 23.2.

31. Potem stojc król na miejscu

swem. uczyni przymierze przed Panem,
e chce chodzi za Panem, i strzedz przy-

kaza jego. i wiadectw jego. i ustaw

jego. ze wszystkiego serca swego i ze

wszystkiej duszy swojej, i peni so-

wa przymierza tego. które byy w onych

ksigach napisane.

32. I rozkaza sta w tem przymierzu

wszystkim, którzy znalezieni byli w Je-

ruzalemie i w Benjaminie : i czynili oby-

watele Jeruzalemscy wedug przymierza

Boga, Boga ojców swoich.

33. Tedy uprztn Jozyjasz wszystkie

obrzydoci ze wszystkich krain synów
Izraelskich, a przywiód do tego wszyst-

kich, którzy si znajdowaK w Izraelu, aby
suyli Panu. Bogu swemu. Po wszyst-

kie dni jego nie odstpili od nalado-
wania Pana. Boga ojców swoich.

KOZDZIA XXXY.
I. JozTJasz Pasch obchodzi 1—19. II. w potrzebie

zgin od króla Egipskiego 20—24. Ul. Jeremijasz a-
obn piosneczk zoy, a piewacy j piewali 25—27.

Xotem obchodzi Jozyjasz " w Jeruzale-

mie wito przejcia Panu: i zabili ba-

ranka wielkanocnego czternastego dnia.

miesi^^ca pierwszego. * 2x101.23,21.

2. I postanowi kapanów na urzdach
ich. a potwierdzi ich ku posugiwaniu
1? domu Paskim.

3. I rzek Lewitom, którzy uczyli

wszystkiego Izraela, i byli powiceni
Panu : Postawcie skrzyniwit w domu.
który zbudowa Salomon, syn Dawidowy.
król Izraelski: nie bdzie wicej bi*ze-

mieniem na ramionach waszych. Teraze
sucie Panu. Bogu waszemu, i ludowi
jego Izraelskiemu;

o.

dziaów domów ojcowskich, braci wa-

szych, którzy s z ludu. i wedug podzia-

u domu ojcowskiego Lewitów.

6. A tak zabijcie l.>aranka wielkanoc-

nego, a powicie si, i przygotujcie^

braci waszych, sprawujc si wedug so-
wa Paskiego, podanego przez Mojesza.

7. Tedy da Jozyjasz pospólstwu ba-

ranków z trzód, i kozieków. to wszystko

na ofiary wita przejcia wedug tego.

ile si znalaz-o w liczbie, trzydzieci ty-

sicy, a woów trzy ty.siace; to wszystko

z majtnoci królewskiej.

8. Ksita te jego dobrowolnie ludo-

wi, kapanom, i Lewitom dawali na ofia-

r; Helkijasz. i Zacharyjasz. i Jehijel.

ksita domu Boego, oddali kapanom
na ofiary wita przejcia dwa tysice i

sze set drobnego byda, i woów trzysta.

9. Nadto Kienanijasz. i Semejasz. i

Xatanael. bracia jego. i Chasabijasz. i Je-

hijel. i Josabad. przedniejsi z Lewitów,

oddali innym Lewitom na ofiary wita
przejcia pi tysicy drobnego byda,
i woów pi set.

10. A tak wszystko zgotowawszy kii

subie, stanli kapani na miejscach

swych, i Lewitowie w porzdkach swych
wedug^ rozkazania ki*ólewskiecro.

11. I bili baranki wielkanocne, a ka-

pani ki'Opili ki-wia ich. a Lewitowie odzie-

rali * ze skór.
'

'2Kron.29,a4.

12. I podzieUli z nich na caopalenie,

aby to dali pospólstwu wedug podziaów
domów ojcowskich na ofiar Panu. jako

napisane " w ksigach Mojeszowych:
take te uczynili z strony woów.

*3Moj.3.l0.11.

13. I piekli baranki wielkanocne

ogniem wedug zwyczaju : a inne rzeczy

powicone warzyli w garncach, i w kot-

ach, i w panwiach. i rozdawali spieszno

wszystkiemu pospólstwu.
1*4. Potem te nagotowali sobie i ka-

panom. Bo kapani, synowie Aaronowi,

okoo caopalenia i tustoci zabawieni

byli a do nocy: przeto Lewitowie go-

towali sobie i kapanom, synom Aarono-

wym.
15. Take i piewacy, synowie Asafo-



454 U. PARALIPOAIENON 35. 36.

wi, stali w porzdku swym wedug roz-

kiizauia Dawida i Asata, i Hcimnaua, i

.ItMlytuiia, widzcego królewskiego; o-

dwierui tó stali u kadej bramy, ho sitj

im nie godzio od(*tiodzie od posug ich;

}>rzeto hracia ich Lewitowie gotowali

dla nich.

16. A tak zgotowana jest wszystka
suba Paska dnia oiiego dla obchodze-

nia wita przejcia, i dla otiarowania

caopalenia na otarzu Paskim wedug
rozkazania króla Jozyjasza.

17. I ol)chodzili synowie Izraelscy, ile

si ich znalazo, wito przejcia onego
czasu, i wito uroczyste przaników
przez siedm dni.

18. A nie byo obchodzone wito
przicia temu podobne w Izraelu ode

dni Samuela proroka ; ani aden z kró-

lów Izraelskich obchodzi takiego wita
przejcia, jakie obchodzi Jozyjasz i ka-

pani, i Lewitowie, i wszystek lud Judzki,

i Izraelski, ile si go znalazo, i ol)ywa-

tele Jeruzalemscy.

19. Omnastego roku królowania Jo-

zyjaszowego to wito przejcia obcho-

dzono.

II. 20. Po tern wszystkiem, gdy napra-

wi * Jozyjasz dom Boy, wycign Ne-
cho, król Egipski, aby walczy przeciw

Karchemis nad rzek Eufrates ; a Jozyjasz

te wyjecha przeciwko niemu. ="2x101.23,29.

21.Ale onposa do niego posów swych,
mówic : Có ja mam z tob, królu Judz-
ki? Nie przeciwko tobie dzi cign,
ale przeciwko domowi, który ze mn wal-

czy ; i rozkaza mi Bóg, abym si pospie-

szy. Przesta walczy z Bogiem, który

jest ze mn. aby ci nie zabi.

22. Ale nie odwróci Jozjjasz twarzy
swej od niego ; owszem odmieni szaty

swe, aby z nim * walczy; a nie przesta
na sowach Necha, które wyszy z ust

Boych. A tak przycign:, aby si z nim
potyka na polu Magieddo. *zach.i2,ii.

23. I postrzelili strzelcy króla Jozyja-

sza. Tedy rzek król do sug swoich: Wy-
prowadcie mi z bitwy, bom jest bar-

dzo zraniony.

24. I przenieli go sudzy jego z one-

go wozu, a woyli go na drugi wóz,

który mia, i odwieli go do Jeruzalemu.
Tame umar, i pochowano go w gro-

bach ojców jego; a wszystek lud Judzki
i Jeruzalemski paka nad Jozyjaszem.

III. 25. Uczyni te i
* Jeremijasz

narzekanie nad Jozyjaszem, które przy-

pominaj wszyscy piewacy, i piewaczki
w lanu^ntach swych o Jozyjaszy a po
dzi dzie, i wprowadzili to w zwyczaj

w Izra(du ; a zapisano te rzeczy w la-

mentach Jeremijaszowych. *Jer.22,io.ii.

2i). A inne sprawy Jozyjaszowe i do-

broczynnoci jego wedug tego, jako

napisane w zakonie Paskim,
27. I uczynki jego pierwsze i pole-

dnie zapisane s w ksigach królów Izra-

elskich i Judzkich.

KODZIA XXXVT.
I. Król Joaz zabrany do Egiptu 1—4. II. Król Joakint

ó—8. III. i Joachyn, syn jego, do Babilonu 9. 10. IV. So-
dekijasz od Nabuchodonozora odpad 11—13. V. zaczeiri

Jeruzalem przez Chaldejczyków zburzone, a lud w nie-
wol zabrany 14—21. VI. Cyrus dopuci: si ludowi
wróci do Jeruzalemu, i koció budowa 22. 23.

1 edy wzi lud ziemi Joachaza, * syna

Jozyjaszowego, a postanowili go za króla

na miejscu ojca jego w Jeruzalemie.
=*^ 2 Król. 23. 30.

2. Dwadziecia i trzy lata byo Joa-

chazowi, gdy pocz królowa, a trzy

miesice królowa w Jeruzalemie.

3. Bo go zoy król Egipski w Jeru-

zalemie, i naoy win na on ziemi
sto talentów srebra, i talent zota.

4. I postanowi królem król Egipski

Elijakima. brata jego, nad Juda i nad Je-

ruzalemem, i odmieni imi jego, a na-

zwa go Joakim; a Joachaza, brata jego.

wziwszy Necho, zawiód go do Egiptu.

II. 5. Dwadziecia i pi * lat mia
Joakim, gdy królowa pocz, a jede-

nacie lat królowa w Jeruzalemie; i

czyni ze przed oczyma Pana Boga
SWeffO =^2Król.23,36.

6. Przeciw któremu wycign Na-
buchodonozor, * król Babiloski, i zwi-
za go dwoma acuchami miedzianemi,

aby go zawió,d to Babilonu. *2Krói.24,i.

7. Naczynia te domu Paskiego
zniós Nabuchodonozor do Babilonu, i

odda je do kocioa swego w Babilonie.

8. A ostatek spraw Joakimowych, i

obrzydoci jego, które czyni, i cokol-

wiek si znajdowao przy nim, to zapi-

sane w ksigach królów Izraelskich i

Judzkich. A królowa Joachyn, syn jego,

miasto niego.

m. 9., Om lat * mia Joachyn, gdy

królowa pocz, a trzy miesice i dzie-

si dni królowa w Jeruzalemie ;
i czy-

ni ze przed oczyma Paskiemi ;

*2Król.24,8.
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1 0. Potem po roku posa * król Na-
buchodonozor, i kaza go przywie do

Babilonu, i z naczyniem kosztownem

domu Paskiego, a postanowi królem

Sedekijasza, f brata jego, nad Juda i nad

Jeruzalemem. *Dan.i,i.2. tJciem.37,1.

IV. 11. Dwadziecia i jeden lat mia
Sedekijasz, gdy królowa pocz, a jede-

nacie lat królowa w Jeruzalemie.

12. I czyni ze * przed oczyma Pana,

Boga swego, a nie upokorzy si przed

Jeremijaszem prorokiem, który mówi
z ust Paskich. '^jeiem.52,2.3.

13. Owszem i przeciwko królowi Na-
buchodonozorowi powsta, który go by
przysig zawiza przez Boga; a za-

, twardziwszy kark swój upar si w sercu

swojem, aby si nawróci do Pana, Boga
Izraelskiego.

V. 14. Wszyscy te przedniej si ka-

pani, i lud, wielce rozmnoyli niepra-

woci wedug wszystkich obrzydliwoci

pogaskich, i splugawili dom Paski,
który by powici w Jeruzalemie.

15. A Pan, Bóg ojców ich, * posya
do nich posów swoich, a posya rano

wstawajc ; bo folgowa ludowi swemu,
i mieszkaniu swemu. *jeiom.25,4.

16. Ale oni szydzili * z posów Bo-

ych, i lekce sobie powayli sów jego, a

namiewali si z proroków jego, a przy-

sza popdliwo Paska na lud jego,

tak, i adnego uleczenia nie byo.
* Mat.5,12.

17. Bo przywiód na nich króla Chal-

dejskiego, który pomordowa modzie-
ców ich mieczem w domu witnicy ich, a

nie przepuci ani modziecowi ani pan-
nie, starcowi i zgrzybiaemu ; wszystkich

poda w rce jego.

18. Nadto wszystkie naczynia domu
Boego, wielkie i mae, i skarby domu
Paskiego, i skarby królewskie i ksit
jego, wszystko przeniós do Babilonu.

19. I spalili dom Boy, a zburzyli

mury Jeruzalemskie, i wszystkie paace
jego popalili ogniem, i wszystkie jego

naczynia kosztowne popsuli.

20. A tych, którzy uszli miecza, prze-

niós do Babilonu ; i byli niewolnikami

jego i synów jego a do królowania króla

Perskiego
;

21. Aby si wypenio sowo Paskie
powiedziane przez usta Jeremijaszowe,

aby * odprawia ziemia sabaty swoje;

bo po wszystkie dni spustoszenia swego
odpoczywaa, a si wypenio siedmdzie-

Siat lat
' *Jerem.25,ll. 3 Moj. 26,34.

VI. 22. Potem roku pierwszego Cy-
rusa, * króla Perskiego, aby si wype-
nio sowo Paskie powiedziane przez

usta Jeremijaszowe, wzbudzi Pan ducha
Cyrusa, króla Perskiego, e kaza obwo-a i rozpisa po wszystkiem królestwie

swojem, mówic:
'=^ lEzdr.1,1. JereTn.25,12. r.29,10.

23. Tak mówi Cyrus, król Perski:

Wszystkie królestwa ziemi da mi Pan,

Bóg niebieski ; i ten mi rozkaza, abym
mu zbudowa dom w Jeruzalemie, które

jest w Judztwie. Kto tedy jest midzy
wami ze wszystkiego ludu jego, który

budowa chce, z tym niech bdzie Pan,

Bóg jego, a ten niechaj idzie.

Ksiga Ezdraszowa.
któr pospolicie zowi

Pierwsza Ezdraszowa.

KODZIA I.

I. Cyrus, król Perski, wyda dekret o wolnem si y-
dów z Babilonu do ziemi Izraelskiej nawróceniu 1—4.

II. Starsi z Judy i z Benjamina z kapanami, z Lewitami,
i z ludem, nabrawszy od inszych zota, srebra, i innych
potrzeb na drog, wracaj si do Jeruzalerau 5—6. III.

Król te Cyrus naczynia lj:ocielne, z Jeruzalerau przez
Nabuchodonozora wzite ydom przywraca 7—11.

•Koku pierwszego Cyrusa, króla Per-
skiego, * aby si wypenio sowo Pa-
skie powiedziane przez usta Jeremijaszo-
we, f wzbudzi Pan ducha Cyrusa, króla
Perskiego, e kaza obwoa i rozpisa

po wszystkiem królestwie swojem, mó-
wic: *2Kron.36,22. f Jerem.25,11.12, r.29,10.

2. Tak mówi Cyrus , król Perski :

Wszystkie królestwa ziemi da mi Pan,

Bóg niebieski; i ten mi rozkaza, abym
mu zbudowa dom w Jeruzalemie, które

jest w Judztwie.

3. Kto tedy jest midzy wami ze

wszystkiego ludu jego, z tym niech b-
dzie Bóg jego, a ten niech idzie do Je-

ruzalemu, które jest w Judztwie, a niech
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])ii(lnj(' (loin Pana, Boga Izraelskiego;

cuci jest Bóg, który jest w Jcruzaleinie.

4. A ktohy zosta na kton'mkolwiok
miojscu, gdzie jest przychodniom, niech

go ])odpomog mowie miejsca onego
srel)rem i zlotom, i majtnoci, i by-

dem, oprócz dobrowolnej otiary na dom
Boy, który jest w Jeruzalemie.

II. 5. Tedy powstali przedniejsi z (o-

mów ojcowskich, z Judy i z Benjamina,
i kapani, i Lc^witowie; wszelki, którego

ducha pobudzi Bóg, aby szli, a budowali

dom Paski, który jest w Jeruzalemie;

G. Których wszyscy mieszkajc^y okoo
nich wspomagali naczyniem srebrnem i

zotem, niaj(}tnoci, i bydem, i rze-

czami kosztownemi, oprócz wszystkiego,

co dobrowolnie ofiarowano.

III. 7. Król te Cyrus wyniós naczy-

nia domu Paskiego (które by zabra
Nabuchodonozor * z Jeruzalemu, a od-

da je by do domu Boga swego).
^2Kron.36,18. Jerem. 26,22. Dan. 1,2.

8. A wyniós je Cyrus, król Perski,

przez rce Mitrydatesa podskarbiego,

który je pod liczb odda Sesbasarowi,

ksiciu Judzkiemu.

9. A tak jest liczba ich : Miednic zo-
tych trzydzieci, miednic srebrnych ty-

sic, noów dwadziecia i dziewi.

10. Kubków zotych trzydzieci, kub-

ków srebrnych podlejszych cztery sta

i dziesi, a naczynia innego tysicami.

11. Wszystkiego naczynia zotego i

srebrnego pi tysicy i cztery sta;

wszystko to wyniós Sesbasar, gdy si
prowadzi lud z niewoli, z Babilonu do

Jeruzalemu.

KODZIA II.

I. Liczba ludu i wodzów z Babilonu si wracajcycli
1—67. II. Starsi z ludu dobrowolnie na budowanie domu
Boego podarki ofiaruj 68—70.

A. ci s ludzie onej krainy, którzy wy-
szli * z pojmania i z niewoli, w któr ich

by zaprowadzi Nabuchodonozor, król

Babiloski, do Babilonu, a wrócili si do

Jeruzalemu i do Judy, kady do miasta

swego. *Nehem.7,6.

2. Którzy przyszli z Zorobabelem,
z Jesu, Nehemijaszem, Sarajaszem, Ke-
helijaszem, Mardocheuszem, Bilsanem,

Misparem Bigwajem, Kechumem, i Baa-
n. A poczet mów ludu Izraelskiego

ten by :

3. Synów Farosowych dwa tysice
sto siedmdziesit i dwa

;

4. Synów Sefatyjaszowych trzy sta

siedmdziesit i dwa;
f). Synów Arachowych siedm set

siedmdziesit i pi;
(). Synów Pachat Moa])Owych, synów

Jesui Joabowych dwa tysice om set

i dwanacie
;

7. Synów Elamowych tysic dwiecie
pi('.dziesit i cztery;

8. Synów Zatnowych dziewi set i

czterdzieci i pi;
9. Synów Zachajowych siedm set i

szedziesit
;

10. Synów Bani sze set czterdzie-

ci i dwa;
11. Synów Bebajowych sze set

dwadziecia i trzy.

12. Synów Azgadowych tysic dwie-

cie dwadziecia i dwa.

13. Synów Adonikamowych sze set

szedziesit i sze;
14. Synów Bigwajowych dwa tysice

pidziesit i sze;
15. Synów Adynowych cztery sta

pidziesit i cztery.

16. Synów Aterowych, co poszli z E-
zechyjasza, dziewidziesit i om;

17. Synów Besajowych trzy sta dwa-
dziecia i trzy.

18. Synów Jory sto i dwanacie;
19. Synów Hasumowych dwiecie

dwadziecia i trzy.

20. Synów Gibbarowych dziewi-
dziesit i pi

;

21. Synów z Betlehemu sto dwadzie-

cia i trzy;

22. Mów z Netofatu pidziesit
i sze;

23. Mów z Antotu sto dwadzie-

cia i om;
24. Synów, z Azmawetu czterdzieci

i dwa;
25. Synów z Karyjatyjarymu, z Ka-

firy i z Beerotu siedm set i czterdzieci

i trzy;

26. Synów z Kamy i z Gabaa sze
set dwadziecia i jeden

;

27. Mów z Machmas sto dwadzie-

cia i dwa;
28. Mów z Betela i z Haj dwie-

cie dwadziecia i trzy;

29. Synów z Nebo pidziesit i dwa;

30. Synów Mag1)isowych sto pi-
dziesit i sze;
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31. Synów Elama drugiego tysic

dwiecie pidziesit i cztery;

32. Syuów Haryinowych trzy sta i

dwadziecia
;

33. Synów Lodowych. Hadydowyeh,
i Onowych siedm set dwadziecia i pi;

34. Synów Jerechowych trzy sta

czterdzieci i pi;
35. Synów Senaa trzy tysice i sze

set i trzydzieci.

3C). Kapanów: synów Jedajaszowych,

z domu Jesui, dziewi set siedmdzie-

siat i trzv:

37. Synów Inimerowych tysic pi-
dziesit i dwa ;

38. Synów Pasuirowych tysic dwie-

cie czterdzieci i siedm ;

39. Synów Harymowych tysic i

siedmnacie.

I
40. Lewitów: synów Jesui i Kadmie-

la, synów Hodawyjaszowych siedmdzie-

sit i cztery.

41. piewaków: synów Asafowych sto

dwadziecia i om.
42. Synów odwiernych: synów Sal-

lumowych, synów Aterowych, synów
Talmonowych, synów Akkubowych. sy-

nów Hatytowych, synów Sohajowych.

wszystkich sto trzydzieci i dziewi.

43. Z Netynejczyków: synów Sycha.

synów Chasufa. synów Tabbaota,

44. Synów Kierosa, synów Syaa, sy-

nów Fadona.

45. Synów Lebana. synów Hagaba,

46. Synów Akkuba. synów Hagaba,
synów Salmaja. synów Hanana.

47. Synów Gieddela. synów Gachera,

synów Keajasza.

148.
Synów Eezyna, synów Nekoda,

synów Gazama.
49. Synów Uzy, synów Fasejacha, sy-

nów Besaja.

50. Synów Asena, synów Mehunima,
^ynów Nefusyma;

51. Synów Bakbuka, synów Chakufa.
. uów Charchura.

52. Synów Basluta. synów Mechyda.
ynów Charsa,

53. Synów Barkosa. synów Sysera,

ynów Tamacha.
54. Synów Nezyjacha. synów Chatyfa.

55. Synów sug Salomonowych, sy-

lów Sotaja. synów Sofereta, synów Pe-
ida.

AszowA 2. 457
bC). Synów Jahala, synów Darkona.

synów Giddela,

57. Synów Sefatyjasza. synów Cha-
tyla, synów Pocheret Hasebaim, synów
Ami

;

58. Wszystkich Netyuejczyków. i sy-

nów sug Salomonowych trzy sta dzie-

widziesit i dwa.

59. Ci te zasi wyszli z Telmela-

chu: Telcharsa. Cherub. Addam. i Im-
mer; ale nie mogli okaza domu ojców

swoich, i nasienia swego, jeli z Izraela

byli.

60. Synów Delajaszowych. synów To-
bijaszowych, synów Nekodowych, sze
set pidziesit i dwa.

61. A synów kapaskich: synowie

Habajowi. synowie Kozowi. synowie Bar-

sylajego, który by poj on z córek

Barsylaja Galaadczyka; i nazwany by
od imienia ich.

62. Ci szukali opisania rodu swego.

ale nie znaleli; przeto zrzuceni s
z kapastwa.

63. I zakaza im Tyrsata, aby nie

jadali z rzeczy najwitszych, aby po-

wsta kapan z Urym i z Tummim.
64. Wszystkiego zgromadzenia byo

w jednym poczcie czterdzieci tysicy
dwa tysice trzy sta i szedziesit;

65. Oprócz sug ich. i suebnic ich.

których l)yo siedm tysicy trzy sta

trzydzieci i siedm. a midzy nimi byo
piewaków i piewaczek dwiecie.

66. Koni ich siedm set trzydzieci i

sze; muów ich dwiecie czterdzieci

i pi.
67. Wielbdów ich cztery sta trzy-

dzieci i pi : osów sze tysicy siedm

set i dwadziecia.

II. 68. A niektórzy z ksit domów
ojcowskich przyszli do domu Paskie-
0^0, który by w Jeruzaleiiiie. ofiaro-

wawszy si dobrowolnie, aby budowali

dom Boy na miejscu jego.

69. Wedug przemoenia swego dali

nakad na budowanie : zota otów sze-
dziesit tysicy i jeden, a srebra gi'zywien

pi tysicy, i szat kapaskich sto.

70. A tak osadzili si kapani i Le-

witowie, i niektórzy z ludu. i piewacy,
i odwierni, i Xetynejczycy w miastach

swych, i wszystek Izrael w miastach

swych.
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ROZDZIA 111.

I. .losuii i Zorolmlx'l, kiiphmi. i. bniiiiiii swymi oltaiz

w Joruziiltiiiio zltudowiili 1— .'J. II. .wi«;to uuiniotów ob-

chod/. I. III. ollary piilone oHanijac 5. (!. IV. a ^'luilty

kycioa z radoci i z paczem zakadaj 7

—

lU.

A trdy nasta iniosic siódmy, a syno-

wie l/raolscy l»yli w miastach. zgroiiiadzi

si lud jednoniyluio do Jenr/alomu.

2. Tody wstawszy Jesiia, syn »Iozede-

ka, i bracia jogo kapani, i Zorohaltel,

syn Salatyjela, i hraciajcgo, zbudowali

otarz Boga Izraelskiego, aby na nim
sprawowali caopalenia, jako napisane

w zakonie * Mojesza, ma Boego.
'^5Moj.lii,5.G.

3. A gdy postawili on otarz na fun-

damencie swym, cho si bali narodów
postronnych, jednak ofiarowali ua nim
caopalenia Panu, caopalenia rano i

w wieczór.

II. 4. Obchodzili te wito uroczy-

ste kuczek, jako napisane, sprawujc
caopalenia na kady dzie * wedug
liczby i wedug zwyczaju kad rzecz

dnia 'swego; ^iMoi.29,12.13.

III. 5. Potem caopalenie ustawi-

czne, i na nowiu miesica, i na kade
uroczyste wito Panu powicone, i od

kadego dobrowolnie ofiarujcego do-

browoln ofiar Panu.

G. Ode dnia pierwszego miesica sió-

dmego poczli sprawpwa caopalenia

Panu, choc jeszcze koció Paski nie

by zaoony.
IV. 7. I oddali pienidze kamienni-

kom, i rzemielnikoin, take straw i na-

pój, i oliw Sydoczykom, i Tyryjczy-

kom , aby przywozili drzewo cedrowe

z Libanu do morza Joppy, jako im pozwo-

li Cyrus, król Perski.

8. Potem roku wtórego po ich nawró-

ceniu do domu Boego w Jeruzalemie,

miesica wtórego, zaczli Zorobabel, syn

Salatyjela, i Jesua, syn Jozedeka, i inni

bracia ich kapani, i Lewitowie, i wszys-

cy, którzy byli przyszli z onej niewoli

do Jeruzalemu, a postanowili Lewitów od

dwudziestu lat i wyej, aby byli dozor-

cami nad robot domu Paskiego.
9. I stan Jesua, synowie jego, i bra-

cia jego; Kadmiel te i synowie jego, i

synowie Judy spou, aby przynaglali tym,

którzy robili okoo domu Boego ; syno-

wie Chenadadowi, synowie ich, i bracia

ich Lewitowie.

10. A gdy zakadali budownicy grunty

kocioa Paskiego, postawili kapanów

ubranych z trbami, i Lewitów, .'^ynów

Asalowych z cymbaami, aby chwalili

Pana w(Miug postanowienia Dawida,
króla ' izraelskiego. MKrou.i(i,8.y.

11. r piewali jeilni po drugich chwa-
lc a wysawiajc Pana, e dobry, e na
wieki miosierdzie jego nad Izraelem.

Wszystek take lu(l krzycza krzykiem
witdkim, chwalc Pana, przeto, i by
zaoony dom Paski.

12. A wiele starców, z kapanów, i

z Lewitów, i z przedniejszych domów
ojcowskich, którzy * widzieli dom pierw-

szy, gdy zakadano ten dom przed

oczyma ich, pakali gosem wielkim, a

zasi wiele ich krzyczao, z radoci wy-
noszc gosy: ^Aggieusz5i,'1.

13. Tak. i lud nie móg rozezna
gosu krzyku wesoego od gosu pacz-
cego ludu; albowiem lud on krzycza
gosem wielkim, tak e gos byo daleka

sysze.

ROZDZIA IV.
I. Nieprzyjaciele ydowscy chcc przeszkodzi budo-

waniu l'ocioa Paskiego, 1

—

A. II. Radców królewskich
przenajmuj, 5—10. III. którzy przez listy u Kscrksesa
i Artakserksesa tego dowiedli, e kocioa budowa za-
kazali 11—20. XS . i Starostom eby tego bronili, przy-
kazali 21—24.

iV gdy usyszeli nieprzyjaciele Judy i

Benjamina, i lud, który przyszed z

pojmania, budowali koció Panu, Bogu
Izraelskiemu

;

2. Tedy przyszli do Zorobabela i do

przedniejszych z domów ojcowskich,

mówic im : Bdziemy budowa z wami.
a jako i wy bdziemy szuka Boga wa-
szego, gdyemy mu ofiary * czynili ode

dni Asarhaddona, króla Assvryjskiego,

który nas tu przywiód. *2Krói.i7,26.r.i9,37.

* 3. Ale im rzek Zorobabel, i Jesua, i /

inni przedniej si domów ojcow^skich z Iz-

raela: Nie wam, ale nam naley budo-

wa dom Bo^u naszemu
;
przeto my sami

budowa bdziemy Panu, Bogu Izrael-

skiemu, jako nam rozkaza Cyrus, król

Perski.

4. A tak lud onej krainy wtli rce
ludu Judzkiego, i przeszkadza im, aby

nie budowali.

II. 5. Nadto przenajmowali przeciw-

ko nim radców, aby rozrywali rad ich

po wszystkie dni CyrUsa, króla Perskiego,

a do królowania Daryjusza, króla Per-

skiego.
' ''

6. Bo gdy królowa Aswerus, tedy na

pocztku królestwa jego, napisali skarg

i
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przeciwko obywatelom Judzkim i Jerii-

zalemskim,

7. Tak jako za dni Artak.serksesa pisa
Bislan, Mitrydates, Tabeel, i inni towa-

rzysze jego do Artakserksesa króla Per-

skiego ; a pismo listu tego napisane byo
po syryjsku, i wyoone t&h byo po sy-

ryjsku.

8. Eechum kanclerz, i Symsaj pisarz

napisali list jeden przeciwko Jeruzale-

mowi do Artakserksesa ki*óla w ten spo-

sób:

9. To uczynili natenczas Rechum
kanclerz, i S3misaj pisarz, i inni towarzy-

sze ich, Dynajczycy. i Afarsadchajczycy,

Tarpelajczycy, Afarsajczycy, Arkiewaj-

czycy , Babiloczycy, Susanchajczycy,

Deliawejczycy i Elmajczycy;

10. I inne narody, które by przypro-

wadzi Asnapar wielki i sawny, a osa-

dzi nimi miasta Samaryjskie; i inni,

którzy byli za rzek, i Cheenetczycy.

III. 11. A tenci jest przepis listu,

który posali do Artakserksesa króla :

12. Sudzy twoi, ludzie mieszkajcy
za rzek, i Cheenetczycy. Niech bdzie
wiadomo królowi, e ydowie, którzy si
wrócili od ciebie, przyszedszy do nas do

Jeruzalemu, miasto odporne i ze buduj,
i mury zakadaj, a z gruntu je wywodz.

13. Przeto niech bdzie wiadomo
królowi, e bdzieli to miasto pobudo-
wane, i mury jego z gr-untu wywiedzione,

tedy cia, czynszów, i dani dorocznej

nie * bd dawa, a tak dochodom kró-

lewskim ujma si stanie. =^iEzdr.7,24.

14. Teraz tedy, poniewa uywamy
dobrodziejstw paacu twego, na szkod
królewsk nie godzi si nam patrzy; dla

tegomy posali, oznajmujc to królowi,

15. Aby da szuka w ksigach hi-

storyj ojców swoich, a znajdziesz w ksi-
gach historyj, i dowiesz si, i to mia-
sto jest miasto odporne i szkodliwe kró-

lom i krainom, a i si w niem wszczy-
nay bunty od dawnych dni, przez co to

miasto byo zburzone.

16. Nadto wiadomo czynimy królowi,

e jeli si to miasto pobuduje, i mury
jego z gruntu wywiedzione bd, tedy
ju ta cz za rzek nie bdzie twoja.

17. Tedy da odpowied król Kechu-
mowi kanclerzowi, i Symsajemu pisa-

rzowi, i innym towarzyszom ich, którzy

mieszkali w Samaryi, take i innym za

rzek w Selam i w Cheet :

18. List, którycie posali do nas, jaw-
nie przedemn czytano.

11). Przeto rozkazaem, aby szukano:
i znaleziono, e to miasto z dawna po-

wstawao przeciwko królom, a bunty i

rozruchy byway w niern;

20. Nadto królowie moni bywali

w Jeruzalemie, którzy panowali nad
wszystkiem, co jest za rzek, którym
ca, czynsze, i dani doroczne daw^ano.

IV. 21. Przeto wydajcie wyrok, aby
zabroniono onym mom, aby to miasto

nie byo budowane, pókiby odemnie inszy

rozkaz nie wyszed.
22. Patrzcie, abycie si w tm nie

omylili. Przeczeby uró miao co zego
na szkod królom ?

23. A tak, gdy przepis listu Artakser-

ksesa króla by czytany przedKechumem,
i Symsajem pisarzem, i przed towarzy-

szarni ich, jechali prdko do Jeruzalemu
do ydów, a zabronili im gwatem i

moc budowa.
24. A tak ustaa robota okoo domu

Boego, który by w Jeruzalemie, i za-

niechano jej a do wtórego roku króle-

stwa Daryjusza, króla Perskiego.

KODZIA V.
I. ydowie napomnie! od Haggicusza i Zacharyjasza

do budowania kocioa nawracaj si 1—2. II. Tattenaj
starosta list do Daryjusza pisze, wywiadujc si; jeli
król Cyrus pozwoli ydom koció budowa w Jemza-
lem-ie 3—17.

lego czasu prorokowa Haggieusz pro-

rok, i Zacharyjasz, syn * Iddy, prorokujc
ydom, którzy byli w Judzie i w Jeruza-

lemie, w imi Boga Izraelskiego, mó-
wic do nich.

^

*Aggieusz.l,l. Zacli.l,l.

2. Tedy powstawszy Zorobabel, syn
Salatyjela, i Jesua, syn Jozedeka, po-

czli budowa dom Boy, który jest

w Jeruzalemie; a byli z nimi prorocy

Boy, pomagajc im.

II. 3. Pod tene czas przyszed do

nich Tattenaj, starosta za -rzek, i Setar-

bozenaj, i towarzysze ich, i tak mówili

do nich : Któ wam rozkaza ten dom bu-

dowa, i mury jego z gruntu wywodzi?
4. Na comy im odpowiedzieli, i mia-

nowalimy tych mów, którzy okoo tego

budowania robili.

5. Lecz oko Boga ich byo nad star-

szymi ydowskimi, i nie mogli im prze-

szkadza, póki ta rzecz do Daryjusza nie

przysza, a pókiby przez list nie dano

zna o tem.
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(). TciK'i jost prz(4)is listu, który po-

sa do króla Daryjiisza TattiMiaj, staro-

vsta za rzek, i Sctarbozcnaj, i towarzy-

sze jego Afarsechajczycy, którzy hyli za

rzeka^, do króla Daryjusza.

7. List jiiii })osali, w któróni to )»yo

napisane: Daryjnszowi królowi pokój na
wszystkióni!

8. Niechaj bdzie wiadomo królowi,

.eniy przyszli do Judzkiej krainy, do
domu Boga wielkiego, który buduj
z kamienia wielkiego, a drzewo kacl
w ciany; ta robota sporo idzie, i szcz-
ci si w rkach ich.

9. Pytalimy tedy starszych onych
mówic do nich : Któ wam rozkaza ten

dom budowa, i te mury z gruntu wy-
wodzi?

10. Nawet i o imiona ich pytalimy
si, abymy oznajmili, i opisali imiona
mów, którzy s przedniejsi midzy
nimi.

11. Ale nam tak odpowiedzieli, mó-
wic: Mymy sudzy Boga nieba i ziemi,

a budujemy dom, który by zbudowany
przedtem przed wieloma laty, który by
wielki król Izraelski zbudowa i wystawi.

12. Lecz gdy wzruszyli ku gniewu
ojcowie nasi Boga niebieskiego, poda
ich w rce Nabuchodonozora, króla Babi-
loskiego, Chaldejczyka, który ten dom
zburzy, a lud jego zawiód w niewol do

Babilonu.

13. Wszake roku pierwszego Cyrusa,

króla Babiloskiego, król Cyrus wyda
dekret, aby ten dom Boy budowano.

14. Nadto i naczynia domu Boego
zote i srebrne, które by zabra Nabu-
chodonozor z kocioa, który by w Jeru-

zalemie, i wniós je do kocioa Babilo-
skiego, te wyniós król Cyrus z kocioa
Babiloskiego, i dane s niejakiemu Ses-

basarowi, którego by ksiciem uczyni.
15. I rzek mu: Te * naczynia wziw-

szy, id, a zó je w kociele, który jest

w Jeruzalemie, a dom Boy niech bdzie
budowany na miejscu swojeni. *iEzdr. 1,7.8.

16. Tedy ten Sesbasar przyszedszy
zaoy grunty domu Boego, który jest

w Jeruzalemie, i od onego czasu a do-

td buduj go, a nie jest dokoczony.
17. A tak, królu! jelió si zda by

rzecz dobr, niechby poszukano w do-

mu skarbów królewskich, który jest

w Babilonie, jeli tak jest, e król Cyrus
rozkaza, aby budowano ten dom Boy,

który jest w Jeruzalemie, a wola królew-
ska o tern um'.h lidzie do nas posana.

ROZDZIA VI.
I. Diiryjusz Notus, znalazlHicy wyrok Cyrusowy pozwala

budowa koH(;i('.h 1—7. U. i potrzeb wszystkich do bu-
dowania, i do ofiar, do iiaboostwa dodawa starostom
poil |,'ardh;in rozkazuje H— i;j. Ul. Kociiih dokoczony i

po8wi(;c(iriy 11—17. iV. Kapani i Lewitowio postano-
wieni 18. V. Lud, który przyszed z niewoli,' wicjto
przej.cia obchod/i VJ—22.

ledy król * Daryjusz rozkaza, aby szu-

kano w biblijotece midzy skarbami tam-
e zooneini w Babilonie. *iEzdr.6,22.

2. I znaleziono w Achmecie na zamku,
który jest w zicnni Medskiej, ksig jedne,

a taka bya zapisana w nij pami:
3. Koku pierwszego Cyrusa króla, król

Cyrus wyda wyrok o domu Boym, któ-

ry by w Jeruzalemie, aby ])y dom zbu-
dowany dla miejsca, gdzieby ofiary spra-

wowano; aby te grunty jego byy wy-
budowane, wysoko jego na szedzie- i

siat okci, a szeroko jego na szedzie-
sit okci.

4. Trzy rzdy z kamienia wielkiego,

a jeden rzd z drzewa nowego, a nakad
z domu królewskiego dawany bdzie.

5. Nadto i naczynia domu Boego,
zote i srebrne, które by zabra * Na-
buchodonozor z kocioa, który jest w
Jeruzalemie, a przeniós do Babilonu,

niech wróc, aby si dostay do kocioa,
który jest w Jeruzalemie, na miejsce swe,

i zoone byy w domu Boym.
*lEzdr.l,7. r.5,14,

6. Przeto teraz Tattenaju, starosto za

rzek! z Setarbozenaimem, i z towarzy-

szami twymi, i Afarsechajczycy, którzy-

cie za rzek, ustpcie stamtd.
7. Dopucie, eby by budowany ten

dom Boy od ksicia ydowskiego, i

od starszych ydowskich, aby ten dom
Boy zbudowali na miejscu swem.

II. 8. Odemnie te wyszed wyrok o

tem, cobycie mieli czyni z starszymi

tych ydów przy budowaniu tego domu
Boego; to jest, aby z majtnoci kró-

lewskich, z dochodów, które s za rzek,

dawano bez omieszkania nakad mom
tym, aby nie przestawali.

9. A ile potrzeba i woów, i baranów,

i baranków na caopalenia Bogu niebie-

skiemu, zboa, soli, wina, i oliwy, na roz-

kazanie»kapanów, którzy s w Jeruzale-

mie, aby im dawano na kady dzie, a to

bez omieszkania
;

10. Aby mieli skd ofiarowa wonne^



1 EZDRASZOWA 6. 7. 461

kadzenia Bogu niebieskiemu, i aby si
modlili za zdrowie "^ królewskie, i synów

jego.
iijiu.— .

11. Nadto uczyniony jest odemnie de-

kret: Ktoljykolwiek wzruszy to przy-

kazanie, aby wyjto drzewo z domu jego,

i aby je podniesiono, a na niem go powie-

szono, a dom jego aby by gnojowiskiem

dla tego.

12. A Bóg. który tam uczyni mieszka-

nie imieniowi swemu, niech zniszczy

kadego króla i naród, któryby cign
rk sw na odmian i skaz tego domu
Boego, któryjestw Jeruzalemie. Ja Da-
ryjusz uczyniem ten dekret; bez omie-

szkania niech bdzie wykonany.
13. Tedy Tattenaj, starosta za rzek,

i Setarbozenaj, i towarzysze ich wedug
tego. jako rozkaza król Daryjusz. tak

uczynili bez omieszkania.

lii. 14. A starsi ydowscy budowali, i

szczcio si im wedug proroctwa Hag-
gieusza proroka, i

" Zacharyjasza. syna

Iddy ; i budowali i dokonali za rozkaza-

niem Boga Izraelskiego, i za rozkaza-

niem f Cyrusa. i Daryjusza. i Artakser-

ksesa, królów Perskich.
'^lEzdr.5.1.2. 7 2Kron.36,23.

15. I dokoczony jest on dom trzecie-

go dnia miesica Adar: a ten by rok

szósty panowania Daryjusza ki-óla.

16. Tedy synowie Izraelscy, kapani i

Lewitowie, i inni z ludu. którzy przyszli

z wizienia, powicali on dom Boy
z radoci.

17. A ofiarowali przy powicaniu one-

go domu Boego, cielców sto, baranów
dwiecie, baranków cztery sta, i kozów
z kóz na ofiar za gi'zech za wszystkiego

Izraela, dwanacie, wedug liczby poko-
lenia Izraelskiego.

IV. 18. I postawili kapanów^ w rz-
dach swych, i Lewitów w przemianach
swoich, nad sub Bo w Jeruzalemie.

jako napisane " w ksigach Mojeszo-
•^ych.

*

4

Moj. 3. 6. r.4.5. r.8.9.

V. 19. Obchodzili te ci. co przyszK
z niewoli, wito * przejcia czternaste-

go dnia miesica pierwszego. *

2

moj. 12.3.6.

3Moj.23.5. 4Moj.9.2. .óMoj.lG.l. Ezecli.4ó.21.

20. Bo si oczycili kapani i Lewito-
wie jednostajnie, wszyscy Ijyli oczyszcze-
ni; przeto ofiarowali baranka wita
przejcia za wszystkich, którzy przyszli
z niewoli, i za braci swoich kapanów, i

za siebie samych.

21. A tak jedli synowie Izraelscy, któ-

rzy si wrócili z niewoli, i kady, który

si odczy od sprosnoci narodów onej

ziemi do nich, aby szuka Pana, Boga
Izraelskiego.

22. 1 obchodzili wito uroczyste prza-

ników przez siedm dni z radoci, prze-

to, e ich Pan l)y rozweseli, a obróci
serce króla Assyryjskiego do nich, aby
zmocni rce ich w robocie okoo domu
Boego. Boga Izraelskiego.

ROZDZIA VII.

I. Ezdrasz z ostatkiem ludu z Babilonu do Jenizale-
mu cignie 1—10. H. Król Artakserkses chwa Bo
odnowi i na to z swoich dochodów nakad czyni kaza
11—23. m. Sug kocielnych od podatków uwolni 24.

IV. Starszych do rzdzenia ludu obra rozkaza 25. 26.

V. Za które dobrodziejstwa Ezdrasz Bogu dzikuje 27. 28.

A^ po tych sprawach za królowania Ar-
takserksesa. króla Perskiego. Ezdrasz.

syn Sarajasza, syna Azaryjaszowego. syna

Helkijaszowego.

2. Syna Sallumowego. syna Sadoko-
wego. syna Achitobowego,

3. Syna Amaryjaszowego. syna Azary-

jaszowego, syna Merajotowego,

4. Syna Zerahyjaszowego. syna Uze-
go, syna Bukkiego,

5. Syna Abisujego. syna Fineesowego,

syna Eleazarowego. syna Aarona kapana
najwyszego :

6. Ten Ezdrasz wyszed z Babilonu,

a by czowiekiem Iegym w zakonie

Mojeszowym, który by da Pan. Bóg
Izraelski; ^ a pozwoli mu by ki'ól we-
dug rki Pana Boga jego nad nim, na
wszystk prob jego. ^2Moj.2o,i.

7. (Wyszli te niektórzy z synów Izra-

elskich, i z kapanów, i z Lewitów, i pie-
waków, i z odwiernych, i z Netynejczy-

ków. do Jeruzalemu roku siódmego Ar-
takserksesa króla.)

8. I przyszed do Jeruzalemu miesi-
ca pitego ; tenci by rok siódmy króla

Daryjusza.

9. Albowiem w pierwszy dzie mie-
sica pierwszego wyszed z Babilonu, a

dnia pierwszego miesica pitego przy-

szed do Jeruzalemu wedug askawego
wspomoenia Boga swego.

10. Bo Ezdrasz przygotowa by serce

swe. aby szuka zakonu Paskiego, i aby

czyni, i naucza w Izraelu ustaw i sdów.

n. 11. A tenci jest przepis listu, który

da król Artakserkses Ezdraszowi, kapa-
nowi nauczonemu w zakonie, i biegemu
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w tycli rzeczach, które przykaza Pan, i

w ustawach jc<,^o w Izraelu.

12. Artakserkses, król nad królnii, Ez-

draszowi, kapanowi nanczoncMnu w za-

konie Hoga niebieskiego, nny/owi doslio-

naenm, i Clieenetc/zykoiri.

18. Wydany odemnie jest dekret,

i kto>ykolwiek dobrowolnie w króle-

stwie niojeni z indu Izraelskiego, i z ka-

panów jego i z Lewitów chcia i z to-

b do Jcrnzaleniu, aby szed.

14. Poniewa od króla i od siedmiu

radnych panów jego jeste posany, aby
dojrza Judy i Jeruzalemu wedug zakonu

Boga twego, który jest w reskach twoich;

15. Ai])y odniós srebro i zoto, któ-

re król i radni panowie jego dobrowolnie

ofiarowali Bogu Izraelskiemu, którego

przybytek jest w Jeruzalemie;

16. Do tego wszystko srebro i zoto,

któregoby naby we wszystkiej krainie

Babilosldej, z dobrowolnemi darami od

Judu i od kapanów, którzyby co dobro-

wolnie ofiarowali na dom Boga swego,

który jest w Jeruzalemie;

17. Aby prdko nakupi za to srebro

cielców, baranów, baranków z niednemi
ofiarami ich, i z mokremi ofiarami ich, a

ofiarowa je na otarzu domu Boga wa-
szego, który jest w Jeruzalemie

;

18. A cokolwiek si tobie i braciom
twoim bdzie dobrego zdao, z ostatkiem

srebra i zota uczyni, wedug woli Boga
waszego uczycie.

19. Naczynia te, które s oddane

do usugi domu Boga twego, oddaj przed

Bogiem w Jeruzalemie
;

20. Take i inne rzeczy, nalece do

domu Boga twego, i coby potrzeba da,
dasz z domu skarbów królewskich.

21. A ja, ja król Artakserkses, rozka-

zaem wszystkim podskarbim, którzycie

za rzek, aby wszystko, czegobykolwiek

da od was Ezdrasz kapan, nauczyciel

zakonu Boga niebieskiego, prdko si
stao,

22. A do sta talentów srebra i a do

sta korcy pszenicy, i a do sta wiader

wina, i a do sta bare oliwy, a soli bez

miary.

23. Cobykowiek byo z rozkazania

Boga niebieskiego, niech bdzie prdko
dodane do domu Boga niebieskiego; bo
przecz ma by wzruszony gniew jego

przeciwko królestwu, królowi i synom
jego?

ITl. 24. Take oznajmujcMny wam, al)y

na adnego z kapanów, i z Lewitów, i

z piewaków, i z odwi(u*nych, Nc^tynej-

czyków, i innych sug domu Boga tego,

ca, czynszów, i dani dorocznej " aden
starosta nie wkada. *

»

K/.dr.4,i3.

IV. 25. A ty Ezdraszu! wedug ma-
il ro(n J5oga twego, która jest w tobie,

postanowisz sdziów, i w prawie ])iegych,

aby sdzili wszystek lud, który j(^st za

rzek, ze w\szystkich, którzy s powiado-

mi zakonu I Joga twego ; a ktoljy nie

umia, uczy go bdziecie.

20. A ktobykolwiek nie czyni dosy
zakonowi Boga twego, i prawu królew-

skiemu, aby prdki dekret by o nim wy-
dany albo na mier, albo na wygnanie
jego, albo na skaranie na majtnoci, albo

na wizienie. I rzek Ezdrasz :

V. 27. Bogosawiony Pan, Bóg oj-

ców naszych, który to da w serce królew-

skie, aby uwielbi dom Paski, który jest

w Jeruzalemie;

28. A ku mnie skoni miosierdzie

przed królem * i rad jego, i wszystkimi

ksitami królewskimi monymi. Prze-

to ja, bdc umocniony rk Pana, Boga
mojego, która jest nademn, zgromadzi-

em z Izraela przedniejszych , którzy

wyszli zemn. *Pizyp.i6,i7. r.21.1.

KODZIA VIIL
I. Imiona tych, którzy wyszli z Babilonu 1—20. II.

Ezdrasz gotuje lud w drog, post zapowiada 21—33. IH.
srebro, zoto, i inne naczynia, które król, ksita, i lud

Izraelski darowa, kapanom oddawszy do Jenizalemu
idzie 24—32. IV. co wszystko w kociele zoywszy.
Bogu z ludem ofiar sprawuje, i starostom listy Polew-
skie oddaje 33—3G."

A- ci s przedniejsi z domów swych
ojcowskich, i ród tych, którzy wyszli ze-

mn Babilonu za królowania króla Ar-

takserksesa:'

2. Z synów Eineaszowych .Gierson;

z synów Itamarowych Danijel; z synów
Dawidowych Hattus;

3. Z synów Sechanijaszowych, któiy

by z synów Earesówych, Zacharyjasz, a

z nim poczet mów sto i pidziesit;

4. Z synów Pachatmoabowych Elije-

oenaj, syn Zerachyjaszowy, a z nim dwie-

cie mów:
5. Z synów Sechanijaszowych syn Ja-

hazyjelowy, a z nim trzy sta mów;
6. A/z synów Adynowych Ebed, syn

Jonatana, a z nim pidziesit mów;
7. A z synów Elamowych Isajasz, syn

Atalijasza, a z nim siedmdziesit mów;
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8. A z synów Sefatyjaszowycli Zaba-

dyjasz, syn Michaelowy. a z nim om-
dziesit mów;

9. Z synów Joabowych Obadyjasz, syn

Jechyjelowy, a z nim dwiecie i omna-
cie mów;

10. A z synów Selomitowych. syn Jo-

syfijaszowy, a z nim sto i szedziesit
mów :

11. A z synów Bebajowych Zacha-

ryjasz. syn Bebajowy. a z nim dwadzie-

cia i om mów;
12. A z synów Azgadowych Johanan,

syn Hakatanowy, a z nim sto i dziesi
mów ;

13. A z synów Adonikamowych naj-

ostateczniej szych, których te s imiona:

Eifelet. Jehijel. i Semejasz. a z nimi

szedziesit mów:
14. A z synów Bigwajowych Utaj i

Zabud, a z nimi siedmdziesit mów;
15. A tak zgromadziem ich do rzeki,

która wpada do Achawy, i leelimy tam
obozem przez trzy dni: potem przegl-

daem lud i kapanów, a z synów Lewiego
nie znalazem tam adnego.

16. Przeto posaem Elijezera. Ary-
jela. Semejasza. i Elnatana, i Jaryba,

i Elnatana i Natana, i Zacharyjasza,

i Mesullama. przedniejszych. i Jojaryba,

i Elnatana. mów uczonych;

17. I rozkazaem im do Iddona, prze-

oonego nad miejscem Kasyfii, i wo-
yem w usta ich sowa, które mieli mó-
wi do Iddona, Achywa i Netynejczyków
na miejscu Kasyfii, aby nam przywiedli

sug do domu Boga naszego.

18. I przywiedli nam wedug rki Bo-
ga naszego askawej nad nami, ma
nauczonego z synów Maheli, syna Le-
wiego. syna Izraelowego. i Serebijasza.

i synów jego, i braci jego omnacie;
19. I Hasabijasza, a z nim Jesajasza

z synów Merarego, braci jego. i synów
ich dwadziecia:

20. Nadto z Netynejczyków. których
by postanowi * Dawid i przedniejsi ku
posudze Lewitów. Netynejczyków dwie-
cie i dwadziecia; ci wszyscy z imienia

mianowani byli. *iKron.9,2.

IL 21. Tedym tam zapowiedzia post
u rzeki Achawy, abymy si drczyli
przed Bogiem naszym, a szukali od nie-

go drogi prostj sobie, i dziatkom na-
szym, i wszystkiej majtnoci naszej.

22. Bom si wstydzi prosi u króla o

jaki poczet i jezdnych, aby nam byli na po-

mocy przeciwko nieprzyjacioom w dro-

dze; bomy byli powiedzieli królowi, mó-
wic : Rka Boga naszego jest nad wszyst-

kimi, którzy go szukaj uprzejmie, ale

moc jego i popdliwo jego przeciwko

wszystkim, którzy go opuszczaj.

23. A gdymy pocili, i prosilimy o

to Boga naszego, wysucha nas.

III. 24. Tedym odczy z przedniej-

szych kapanów dwanacie: Serebijasza.

Hasabijasza. a z nimi braci ich dziesi;

25. I odwayem im srebro, i zoto, i

naczynia na ofiar podnoszenia do domu
Boga naszego, które ofiarowali * król i

rada jego, i ksita jego, i wszystek lud

Izraelski, ile si go znalazo. ^lEzdr.T.u.

26. Odwayem, mówi do rk ich

srebra talentów szeset i pidziesit, a

naczynia srebrnego sto talentów, przy-

tem zota sto talentów.

27. Czasz te zotych dwadziecia, wa-
cych po tysic ótów. a dwa naczy-

nia z mosidzu wybornego, tak pikne
jako zoto.

28. Potemem rzek do nich: Wycie
powiceni Panu. i naczynia take po-

wicone, a to srebro i to zoto dobro-

wolnie ofiarowane jest Panu. Bogu oj-

ców waszych.

29. Pilnujcie a strzecie, a to od-

waycie przed kapanami przedniejszymi,

i Lewitami, i ksitami z domów ojcow-

skich w Izraelu w Jeruzalemie, w gma-
chach domu Paskiego.

30. A tak wzili kapani i Lewitowie

wag onego srebra, i zota, i naczynia,

aby je odnieli do Jeruzalemu. do domu
Boga naszego.

31. Zatem ruszylimy si od rzeki

Achawy dwunastego dnia, miesica
pierwszego, abymy szli do Jeruzalemu:

a rka Boga naszego bya nad nami,
i wyrwaa nas z rki nieprzyjaciela i czy-

hajcego na nas w drodze.

32. I przyszlimy do Jeruzalemu, i

zamieszkalimy tam przez trzy dni.

lY. 33. A dnia czwartego odwaono
srebro, i zoto, i naczynie ono w domu
Boga naszego do rki Meremota, syna

Uryjasza kapana, z którym by Eleazar,

syn Fineesowy: z nimi te byli Josabad.

syn Jesuego, i Noadyjasz, syn Biunujego.

Lewitowie ;

34. Pod liczb i wag wszystko, i za-
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pisano wago togo wszystkiego onego
czasu.

35. Wróciwszy si tedy z niewoli ci,

którzy hy\[ w ])ojniaiiiu. ofiarowali Bogn
I zraolskicimiciclcówdwanaAcieza wszyst-
kiego Izrat^a, l»aranów dziewidziesit
i sze, baranków siedmdziesit i siediu,

kozów za grzecli dwanacie, to wszyst-

ko na caopalenie Panu.

3C. I oddali wyroki królewskie staro-

stom królewskim, i ksitom za rzek,
a ci byli pomoc ludowi i domowi Bo-
emu.

EODZIA IX.
I. Ezdrasz dowiedziawszy si, i ydowie pojli ony

z obcych narodów, i—4. II. Bogu si modli a wyznawa-
jc swoje i ich grzechy, aby Pan gniew swój odwróci,
prosi 5—15.

A gdy si to odprawio, przystpili do

mnie ksita, mówic: Nie odczy si
lud Izraelski, i kapani, i Lewitowie od

narodów tych ziem; ale czyni wedug
obrzydliwoci Chananejczyków, Hetej-

czyków, Ferezejczyków. Jebuzejczyków,

Ammonitczyków, Moabczyków, Egipczy-

ków, i Amorejczyków.

2. Albowiem pojli córki ich sobie i

synom swym, * a pomieszao si nasienie

wite z narodami tych ziem, a rka
ksit i zwierzchnoci pierwsza bya w
tem przestpstwie.

*

*5Moj.7,3.

3. Go gdym usysza, rozdarem su-

kni moje i paszcz mój, a rwaem wosy
na gowie mojej, i na brodzie mojej, i

siedziaem, zdumiawszy si.

4. I zgromadzili si do mnie wszyscy,

którzy dr przed sowem Boga Izrael-

skiego dla przestpstwa tych, którzy

przyszli z niewoli, a jam siedzia, zdu-

miawszy si, a do ofiary wieczornej.

II. 5. Ale pod czas ofiary wieczornej

wstaem z utrapienia mego, majc roz-

dart sukni moje i paszcz mój, a po-

klknwszy na kolana swe, wycignem
rce swe ku Panu, Bogu memu,

6. I rzekem : Boe mój ! wstydci mi,
i sromam si podnie, Boe mój ! obli-

cza mego do ciebie; albowiem niepra-

woci * nasze rozmnoyy si nad gow,
a grzechy nasze urosy a ku niebu.

*Ps.38,5.

7. Ode dni ojców naszych bylimy
w wielkim grzechu a do dnia tego,

a przez nieprawoci nasze wydanimy,
królowie nasi * i kapani nasi, w rce

królów ziemskich pod miecz, w niewol,
i na uj>, i na zawstydzenie twarzy naszj,
jako si to dzi dzic^je. f)Moj.28,3«.

8. Ale teraz, jakoby w prdkim
okamgnieniu, staa si nam aska od

J^ina, Boga naszego, e nam zostawi
ostatki, i da nam mieszkanie na miej-

scu witem swojem, aby owieci oczy

nasze Jióg nasz, a da nam troch wy-
tchnienia z niewoli naszj.

9. Bo chociamy byli niewolnikami,

przecie w niewoli naszej nie opuci nas

Bóg nasz, ale skoni ku nam miosier-
dzie przed królmi Perskimi, dawszy nam
wytchnienie, abymy wystawili dom Bo-
ga naszego, i naprawili spustoszenia jego;

nawet da nam ogrodzenie w'judztwic
i w Jeruzalemie.

10. Przeto có teraz rzeczemy, o

Boe nasz! po tm? poniewaemy opu-
cili rozkazania twoje,

11. Które ty przykaza przez sug
twoich proroków, mówic : Ziemia, do któ-

rej wnijdziecie, abycie j posiedli, jest

ziemia * nieczysta przez nieczystot ludu

tych ziem, dla obrzydoci ich, któremi

j napenili od koca do koca nieczy-

stoci swoj. *3Moj.l8,25.27.

12. A przeto nie dawajcie * córek

waszych synom ich, ani bierzcie synom
waszym córek ich, i nie szukajcie j po-

koju ich, i dobrego ich a na wieki, aby-

cie byli umocnieni, a poywali dóbr tj

ziemi, i podali j w dziedzictwo synom
waszym a na wieki.

*2Moj. 34,16. 5Moj.7,3. t5Moj.23,6.

13. A po tem wszystkiem, co przy-

szo na nas dla spraw naszych zych i dla

grzechu naszego wielkiego, poniewae
ty. Boe nasz! zawcign karania,

abymy nie byli potumieni dla niepra-

woci naszej, ale nam da wybawienie

takowe :

14. Izali si obrócimy ku zgwace-
niu przykaza twoich, powinowacc si
z tymi narodami obrzydymi? izaliby si
surowic nie gniewa na nas, aby nas

wyniszczy, aby nikt nie zosta i nie

uszed?

15. O Panie, Boe Izraelski! spra-

wiedliwy ty; bomy pozostae ostatki,

jako si to dzi pokazuje. Otomy nay

przed obliczem twojem w przewinieniu

naszem, cho si nie godzi stawia przed

oblicze twoje dla tego.
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ROZDZIA X.
I. LBd si upokarza i wyznaje gi-zech swój 1— 4.

II. a bdc napomniony od Ezdiasza, ony obcego na-

rodu odrzuca 5—17. III. Imiona przedniejszych, którzy

byli z obcego narodu ony pojli 18—44.

A gdy si modli Ezdrasz , i wyznawa
grzechy z paczem , lec przed domem
Boym, zebrao sie do niego z Izraela

zgromadzenie bardzo wielkie mów i

niewiast i dziatek; a pakai Ind wielkim

paczem.
2. Tedy odpowiadajc Sechanijasz. syn

Jechyjelowy z synów Elamowych. rzek do

Ezdrasza: ^Mymy " zgrzeszyli prze-

ciwko Panu. Bogu naszemu, emy po-

jli ony obce z narodu tej ziemi; ale

wdv ma jeszcze nadzieje Izrael przy-

temi:

'

*lEzdr.5,12.

3. Tylko teraz uczymy przymierze

z Bogiem naszym, e porzucimy wszyst-

kie ony i narodzone z nich, wedug
rady Paskiej, i tych, którzy dr przed

przykazaniem Boga naszego, a niech to

bdzie podug zakonu.

4. Wstae , bo ta rzecz tobie naley,

a my l)dziemy z tob ; zmocnij si. a

uczy tak.

II. 5. Tedy wsta Ezdrasz. i poprzy-

sig ksit kapaskich, i Lewitów, i

wszystkiego Izraela, aby uczynili wedug
tego sowa. I przysigli.

6. A tak wstawszy Ezdrasz od domu
Boego szed do komory Jochanana. syna

Elijasybowego. a wszedszy tam. nie jad
chleba, i wody nie pi; albowiem by
aosny dla przestpstwa tych, co si
wrócili z niewoli.

7. Zatem kazali obwoa w Judztwie

i w Jeruzalemie midzy wszystkimi,

którzy przyszli z niewoli, aby si zgi*o-

madzili do Jeruzalemu.

8. A ktobykolwiek nie przyszed we
trzech dniach wedug uradzenia ksit
i starszych, aby przepada wszystka

majtno jego, a sam aby by wy-
czony od zgromadzenia tych. co przyszli

z niewoli.

9. Przeto zgromadzili si wszyscy
mowie z Judy i z Benjamina do Jeru-

zalemu we trzech dniach, dwudziestego

dnia miesica dziewitego, i siedzia

wszystek lud na placu przed domem Bo-
ym, drc dla onej rzeczy i dla deszczu.

10. Tedy powstawszy Ezdrasz kapan

I

rzek do nich: Wycie zgrzeszyli, iecie
pojli ony obce, przydawajc do grze-

chów Izraelskich.

II. Przeto uczycie teraz wyznanie

przed Panem, Bogiem ojców waszych,

a wykonajcie wol jego. i odczcie si
od narodów tej ziemi, i od on obcych.

12. 1 odpowiedziao wszystko ono zgro-

madzenie, i rzeko gosem wielkim : Jako
nam powiedzia, tak uczynimy.

13. Ale wielki jest lud. i czas ddy-
sty, i nie moemy sta na dworze : do-

tego. ta sprawa nie jest dnia jednego,

ani dwóch : bo nas wiele, którzymy si

tego przestpstwa dopucili.

14. Prosimy tedy, nieche bd po-

stanowieni ksita nasi nad wszyst-

kiem zgromadzeniem: a ktobykolwiek

by w miastach naszych, co poj ony
obce, niechaj przyjdzie na czas zamie-

rzony, a z nimi starsi z kadego miasta,

i sdziowie ich. abymy tak odwrócili

gniew popdliwoci Boga naszego od

nas dla tej sprawy.

15. A tak Jonatan, syn Asaliijelowy.

i Jachsyjasz. syn Tekujego. byli na to wy-

sadzeni; ale MesuUam i Sebetaj. Lewi-

towie. pomagali im.

16. Tedy ^uczynili tak ci. co przyszli

z niewoli. I odczeni s Ezdrasz kapan,

i mowie przedniej si z domów ojcow-

skich wedug domów ojców swoich: a ci

wszyscy z imienia mianowani byli. i za-

siedli dnia pierwszego, miesica dziesi-

tego, aby si o tem wywiadywali.

17. A odprawowali to przy wszystkich

mach, którzy byli pojli ony obce,

a do pierwszego dnia, miesica pierw-

szego.

III. 18. I znaleli si z synów kapa-
skich, którzy byli pojh ony obce: z sy-

nów Jesui. syna Jozedekowego. i z l>raci

jego Maasejasz i Elijezer. i Jaryb. i Gie-

dalijasz.

19. I dali rce swe. e mieli porzuci

ony swe: a ci. którzy zgrzeszyli, ofiaro-

wali kady barana z stada za wystpek
swój.

20. A z synów Immerowych : Hanani

i Zabadyjasz :

21. AzsynówHarymowych:Maasyjasz
i Elijasz. i Semejasz, i Jechyjel, i Uzy-

jasz;

22. A z synów Passurowych: Elijenaj,

Maasejasz. Izmael. Natanael, Jozabad,

i Elasa.

23. A z Lewitów: Jozabad. i Symei, i

Kielajasz. (ten jest Kielita) Petachyjasz,

Judas, i Elijezer.

30
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24. A '/ spicnvakow: Elijasyb; a z o-

(Iwicriiych : Sallum i Tcloiii, i Ury.

25. A z Izrai^la, z synów Farosowych :

Kaniijasz. i J('zyjasz, i Malcliyjasz, i Mia-

luiii, i l^^lazar, i Malcliyjasz, i Bciiajasz;

26. A z synów Elamowych: Matani-

jasz, Zacliaryjasz, i Jccliyjcl, i Abdy, i

Jerymot, i Klijasz;

27. A z synów Zattuowyeh : Elijenaj,

Elijasyb, Matanijasz, i Jeryuiot, i Za])ad,

i Asysa;
28. A z synów Bebajowycli: Joluinan,

Hananijasz, Zabbaj, Atlaj
;

29. A z synów Bani: Mesnllani, Mal-

hich, i Adajasz, Jasub, i Seal, Jeramot;

30. A z synów Pachatmoabowych
Adna, i Chelal, Benajasz, Maasejasz, Ma-.

tanijasz, Besaleel, i Binniii, i Manase
;

31. A z synów Harymowyci : Elijezer,

Isyjasz, Malcliyjasz, emaajasz, Symeon,

32. Benjamin, Maluch, Samaryjasz;
33. Z synów Hasuinowych : Matena-

jasz, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremijasz,

Manase, Symhy
;

34. Z synów Bani: Maadaj, Amrnni.
i Uel.

35. Banajasz. Bedyjasz, i Cheluhu,

36. Wanijasz. Meri^not, Elijasyb,

37. Mattanijasz,Matenjasz, i Jahasaw,
38. I Bani, i Binnui, Symhy,
39. I Selemijasz, i Natan, i Adajasz.

40. Mach nad baj, Sasaj, Saraj,

41. Asarel, i Selemijasz, Semaryjasz,

42. Sallum, Amaryjasz, i Józef.

43. Z synów Neljowych: Jehijel, Ma-
tytyjasz, Zabad, Zebina, Jaddaj, i Joel,

i Benajasz.

44. Ci wszyscy pojli byli ony obce;

a byy midzy niemi niewiasty, które

im narodziy synów.

Ksiga Nehemijaszowa,
któr tó zowi

Wtóra Ezdraszow.
{

EOZDZIA I.

I. Nehemijasz syszc o mizei-nej kondycyi miasta i

ludu swego, z aoci i postem unia si 1—4. II. Grze-

chy narodu swego przed Bogiem wyznaje , a obietnice

Paslcie askawe przypominajc . aby si Bóg nad utra-

pionym ludem swym zmiowa, i jemu u króla wolny od-

jazd sprawi, pokornie prosi 5—11.

feowa Nebemijasza, syna Hachalijaszo-

wego. I stao si miesica Chyslew,

roku dwudziestego (Aswerusa króla)

gdym by na zamku w Susan,

2. e przyszed Chanani, jeden z braci

moich, a z nim niektórzy mowie z

Jndy, którychem si pyta o ydów, któ-

rzy pozostali i wyszli z wizienia, i o

Jeruzalem.

3. I odpowiedzieli mi: Te ostatki,

które pozostay z wizienia tam w onej

krainie, s w wielkiem utrapieniu, i w zel-

ywoci: nadto mur Jeruzalemski roz-

walony jest, i bramy jego spalone s
ogniem.

4. A gdym usysza te sowa, siadszy

pakaem i narzekaem przez kilka dni,

poszczc i modlc si przed obliczem

Boga niebieskiego.

II. 5. 1 rzekem ; Prosz * Panie, Boe
niebieski, mocny, wielki i straszny ! który

strzeesz f umowy, i miosierdzia z tymi,

którzy ci miuj, i strzeg przykazania

twego. .
*Dan.9,4. t2Moj.20,6. r.34,7. 4Moj.l4,18.

5Moj.5,10. Ps.86,15. Ps. 103,8. Ps. 145,8,

6. Niech bdzie prosz ucho twoje

nakonione, a oczy twoje otworzone, aby
usysza modlitw sugi twego, któr si
ja dzi modl przed tob we dnie i w nocy

za synami Izraelskimi, sugami twymi,

i wyznaj grzechy synów Izraelskich,

któremimy zgrzeszyli przeciw tobie ; i

ja i dom ojca mego zgrzeszylimy.

7. Srodzemy wystpili przeciwko to-

bie , i nie przestrzegalimy przykaza,

i ustaw, i sdów, które przykaza Moj-

eszowi, sudze twemu.

8. Wspomnij prosz na sowo, które
przykaza Mojeszowi, sudze twemu,

mówic: Jeli wy wystpicie, * tedy Ja

was rozprosz midzy narody;
*5Moj.4,27. r.30,1.2.

9. Ale jeli si nawrócicie do mnie, a

strzedz bdziecie przykaza moich, i czy-

nie je, chobycie byli wygnani na kraj

wiata, tedy i stamtd was zgromadz, i

przyprowadz was na miejsce, którem

obra, aby tam przebywao imi moje.

10. Wszak oni s sudzy twoi, i lud
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twój. który odkupi moc twoj wielk,

i rk tw siln.

11. Prosz o Panie! niech teraz bdzie
ucho twoje nakonione ku modlitwie

sugi twego i ku modlitwie sug twoich,

którzy maj wol ba si imienia twego:

a zdarz dzi. prosz, sudze twemu, i

spraw mu miosierdzie przed tym mem.
A jam by podczaszym królewskim.

EODZIA II.

I. Nchemijasz uprosiwszy sobie wolny odjazd do Jeruza-

lemu. i listy od króla, 1—11. II. lud Boy w Jeruzalemie
upomina, aby okazyi naprawiania miasta nie zaniedby-

wali : ale owszem pra,c zaczt pilnie wykonywali 12— 18.

III. Samaryjczycy z ydów budujcych szydz. 19. 20.

1 stao si miesica Nisan roku dwu-
dziestego Artakserksesa króla . gdy byo
wino przed nim. e wziwszy wino. po-

daem je królowi, a nie bywaem przed-

tem tak smutny przed nim.

2. I rzek mi król: Czemu twarz

twoja tak smutna, gdy nie chorujesz?

Nic to innego, jedno smutek serca. I

zlkem si nader bardzo.

3. I rzekem do króla : Niech król na

wieki yje. Jako nie ma by smutna
twarz moja. gdy miasto, dom grobów
ojców moich, zburzono, a bramy jego

ogniem popalono ?

4. Znowu rzek do mnie król: Czegó
ty dasz ? A jam si modli Bogu nie-

bieskiemu.

5. I rzekem do króla: Zdali si to za

rzecz dobr królowi, ijeU ma ask suga
twój przed obliczem twojem. prosz, aby
mi posa do ziemi Judzkiej, do miasta

grobów ojców moich, abym je po])udowa.

6. Nadto rzek mi ki'ól (a królowa

siedziaa podle niego): Dugo bdziesz

na tej drodze, i kiedy si wrócisz? I po-

dobao si to królowi, i posa mi. gdym
mu zamierzy pewny szas.

7. Zatemem rzek do króla: Zdali si
to za rzecz dobr ki-ólowi. niech mi da-

dz listy do starostów za rzek, aby mi
przeprowadzili, abym przyszed do ziemi

Judzkiej :

8. I list do Asafa. dozorcy lasów kró-

lewskich, aby mi da drzewa na przy-

krycie Ijram paacu przy domu Boym.
: i na mur miejski, i na dom. do którego

wnijd. I da mi król listy wedug rki
* Boga mego askawej nademn.

9. A gdym przyszed do starostów za

rzek, oddaem im listy królewskie. Po-

sa te by ze mn król rotmistrzów i

jezdnych:

10. Co gdy usysza Sanballat Horo-
nitczyk, i T obijasz, suga Ammonitczyk,
bardzo ich to mierziao. e przyszed
czowiek, który si stara o dobro synów
Izraelskich.

11. Zatem przyszedszy do Jeruzalemu,

mieszkaem tam przez trzy dni.

II. 12. A wstawszy w nocy, ja i m-
ów trocha ze mn. nie oznajmiem ni-

komu, co Bóg mój poda do serca mego,
abym uczyni w Jeruzalemie; bydlcia
te nie miaem z sob . oprócz bydlcia,

na któremem jecha.

13. I wyjechaem bram nad dolin
w nocy. ku ródu smoczemu, i ku bra-

mie gnojowej . i ogldaem mury Jeru-

zalemskie. które byy rozwalone, i bramy
jego. które byy popalone ogniem.

14. Potem jechaem ku bramie ró-
da, i ku sadzawce królewskiej, gdzie

nie byo miejsca bydlciu, na któremem
jechai. aby przej mogo.

15. Przeto jechaem nad potokiem

w nocy. a ogldaem mury : skd wra-

cajc si. wyjechaem bram nad dolin.

i takiem powróci.

16. Ale ksita nie wiedzieli, gdziem
jedzi, i com czyni; bom ydom, ani

kapanom, ani ksitom, ani urzdni-

kom, ani adnemu rzemielnikowi tego

a dotd nie oznajmi.

17. Przetoem rzek do nich: Wy
widzicie, wjakiememy ucinieniu, a jako

! Jeruzalem spustoszone, i bramy jego po-

I

palone s ogniem. Pójdcie, a budujmy

I

mury Jeruzalemskie
, abymy nie byli

I

wicej na hab.
18. A gdym im oznajmi, e rka

Boga mego bya askawa nademn. take
i sowa królewskie, które do mnie mó-
wi, rzekli: Wstamy a budujmy. I

zmocnili rce swe ku dobremu.

III. 19. Co syszc Sanballat Horo-

nitczyk, i Tobijasz, suga Ammonitczyk
i Giesem Arabczyk. szydzili z nas, i

lekce nas sobie powayli mówic: Có
to za rzecz , któr czynicie ? albo si
przeciw królowi buntujecie?

20. I odpowiedziaem im. a rzekem
do nich: Bóg niebieski, ten nam po-

szczci, a my sudzy jego. wstamy a

budujmy: ale wy nie macie dziau, ani

prawa, ani pamitki w Jeruzalemie.

30*
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ROZDZIA III.

Imiona tych, którzy naprawiali mury i bramy Jcruza
loiDskio, któro si tu porzdnie wyliczaj.

II. ESDRAE 3.

14. Bramy za gnojowj poprawia
Mclc.liyjasz. syn K(U'Jial)y

, przeoony

Jotóin powsta p]lijasyb, kapan naj-

wyszy, i bracia j<*<^o kapani, i budo-
wali bran^ ow(*,z:\.. I zbudowali j, i przy-

prawili wrota do ni(^j ; a do wiey Mea
zbudowali j, i a do wiey Chananeel.

2. A podle niego budowali mowie
z Jerycha, a podle nich budowa Zacliur,

syn Immrego.
3. A bram rybn budowali synowie

Senaa, którzyj te przykryli i przypra-

wili wrota do niej , i zamki jej , i za-

wory jej.

4. A podle nich poprawia Meremot,
syn Uryjasza, syna Kosowego ; a podle

nich poprawia MesuUam, syn Bara-
chyjaszowy

, syna Mesezabelowego ; a

pode nich poprawia Sadok, syn Baany.
5. Podle nich zasi poprawiali Te-

kuitczycy; ale ci, co byli zacniejsi z nich,

nie podoyli szyi swej pod robot pana
swego.

6. A bram star poprawiali Jojada,

syn Faseachowy, i Mesullam, syn Beso-

dyjaszowy; ci j przykryli, i przyprawili

wrota do niej, i zamki jej, i zawory jej.

7. A podle nich poprawia Melatyjasz

Gabaonitczyk, Jadon Meronitczyk, m-
owie z Gabaon i z Masfa, a do stolicy

ksicej, z tej strony rzeki.

8. Podle nich poprawia Husyjel, syn
Charchajaszowy, z zotnikami; a podle

niego poprawia Chananijasz, syn apte-

karski; a Jeruzalemu zaniechali a do

muru szerokiego.

9. A podle nich poprawia Eafajasz,

syn Churowy, przeoony nad poow po-

wiatu Jeruzalemskiego.

10. A podle nich poprawia Jedajasz,

syn Harumafowy, i przeciw swemn do-

mowi ; a podle niego poprawia Hattus,

syn Hasbonijaszowy.

11. Czci za drugiej poprawia
Malchyjasz, synHarymowy, iHasub, syn

Pachatmoabowy,takeiwieTannurym.
12. A podle niego poprawia Sallnm,

syn Hallochesowy, przeoony nad po-

ow powiatu Jeruzalemskiego, sam i

córki jego.

13. Bramy nad dolin poprawia- Cha-
nun, i obywatele Zanoe; ció j budowa-
li, i przyprawili wrota do niej, zamki jej,

i zawory jej ; i na tysic okci muru a
do bramy gnojowej.

nad powiatem Betcherem: tencij zbu-

dowa, i przyprawi wrota do niej, zamki
jej, i zawory jej,

15. Dotego bramy róda poprawia
Sallon, syn holhozowy, ])rzeoony nad
powiatem Masfa ; a ten j zbudowa, i

przykry j, i przyprawi wrota do ni^j,

i zamki jej, i zawory jj, i mur nad sta-

wem Selacli ku ogrodowi królewskiemu
a do schodu, po którym schodz z mia-
sta Dawidowego.

IG. Zatóm poprawia Nehemijasz, syn
Hasbuka, przeoony nad poow powiatu
Betsur, a przeciwko grobom Dawido-
wym i a do stawu urobionego, *

i a do
domu mocarzów. *2Krói.i8,i7.

17. Za nim poprawiali Lewitowie Ke-
hum, syn Bani

;
podle niego poprawia

Hasabijasz
,
przeoony nad poow po-

wiatu Ceile z powiatem swoim.

18. Za nim zasi poprawiali bracia

ich, Bawaj, syn Ghenadadowy, przeoony
nad poow powiatu Ceile.

19. A podle niego poprawia Eser,

syn Jesui, przeoony nad Masf, czci
drugiej przeciw miejscu , kdy chodz
do zbrojowni nazwanej Mikzoa.

20. Po nim wzruszony gorliwoci
poprawia Barueh, syn Zabbajowy, czci
drugiej od Mikzoa a do drzwi domu
Elijasyba, najwyszego kapana.

21. Za nim poprawia Meremot, syn

Uryjasza, syn Kosowego, czci drugiej,

ode drzwi domu Elijasybowego a do

koca domu jego.

22. A za nim poprawiali kapani, któ-

rzy mieszkali ^\ równinie.

23. Za nimi poprawia Benjamin i

Hasub, przeciw domom swoim; za nimi

poprawia Azaryjasz, S}^ Maasejasza,

syna Ananijaszowego, podle domu swego.
*24. Za nim poprawia Bennui, syn

Chenadadowy, czci drugiej od domu
Azaryjaszowego a do Mikzoa, ia do rogu.

25. Paa, syn Uzajego przeciw Mik-

zoa, i wiey wysokiej, wywiedzionej z dO"

mu królewskiego, która bya w sieni

wizienia; * po nim poprawia Fadajasz,

syn Farosowy. *Jerem.32,j.

26. A Netynejczycy, co mieszkali w
Ofel, pyoprawiali a na przeciwko bra-

mie wodnej na wschód soca, i wiey
wysokiej.

27. Za nimi poprawiali Tekuitezyko-
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wie drug cze przeciw wiey wielkiej

i wysokiej a do muru Ofel.

28. Od bramy koskiej poprawiali

kapani, kady przeciw domowi swemu.

29. Za nimi poprawia Sadok, syn

Immerowy, przeciw domowi swemu, a za

nim poprawia Semejasz, syn Sechenija-

szowy, stró bramy wschodniej.

30. Za nim poprawia Cliananijasz, syn

Selemijaszowy. i Clianun, syn Salafowy

szósty, czci drugiej : za nim poprawia
Mesullam, syn Berechyjaszowy, przeciw

gmachowi swemu.
31. Za nim poprawia Malchijasz, syn

zotniczy, a do domu Netynejczyków, i

kupców, przeciw bramie sdowej, i a
do sali naronej.

32. A midzy sal narona do bramy
owczej poprawiali zotnicy i kupcy.

EODZIA IV.

I. Sanhallat si z ssiadami przeciw ydom buntuje
1—3. II. Nchemijasz od Boga pomsty nad nieprzj^jaciorai

da 4. ,5. III. murów poprawia 6. IV. a gdy Sanballat,

jakoby ydów pobi, przemyla 7. 8. V. Neliemijasz z lu-

dem Bogu si modli, 9—12. VI. i stra stanowi 13. VII.

lud do ochoty napomina 14. 15. VIII, którzy te broni

przy sobie majc, buduj 16—18. IX. a on opatrznie so-

bie poczyna 19—23.

A. gdy usysza * Sanballat, i budujemy
mury, rozgniewa si, a rozgniewawszy

si bardzo, szydzi z ydów. *Neiiem.2,io.

2. I mówi przed brami swymi i przed

rycerstwem Samaryjskiem, i rzek : Có
wdy ci ydowie niedoni czyni ? Tak-
e ich zaniechamy? I bd ofiarowa?
Izali tego za dzie dokocz? Izali

wskrzesz kamienie z gromad gruzu,

które spalono ?

3. Ale Tobijasz Ammonitczyk bdc
przy nim, rzek: Mech buduj; jednak
kiedy przyjdzie liszka, przebije mur ich

kamienny.

II. 4. Wysuchaje, o Boe nasz!

bomy wzgardzeni, a obró pohabienie
ich na gow ich, a daj ich na up w zie-

mi niewoli.

5. Nie pokrywaje nieprawoci ich,

a grzech ich od twarzy twej niech nie

bdzie zgadzony ; bo ci do gniewu po-
budzili dla tych, co buduj.

III. 6. Leczemy my budowali ten mur,
i spojony jest wszystek mur a do poo-
wy swej, a lud mia serce do roboty.

IV. 7. A gdy usyszeli Sanballat i To-
bijasz, i Arabczycy, i Ammonitowie, i

Azodczycy, e przybywao wzdu mu-
rów Jeruzalemskich, a i si poczli ro-

zerwania murów zawiera, bardzo si roz-

gniewali.

8. Przeto zbuntowali si wszyscy we-
spó, aby szli walczy przeciw Jeruzale-

mowi, i uczyni wstrt robocie.

V. 9. Mymy si jednak modlili Bogu
naszemu, i postawilimy stra przeciwko

nim we dnie i w nocy, bojc si ich. ,

10. Bo rzekli ydowie : Zwtlaa sia
noszcego, a gruzu jeszcze wiele; amy
nie bdziemy mogli budowa muru.

11. Nadto rzekli nieprzyjaciele nasi:

Niech nie wzwiedz ani obacz, a przyj-

dziemy midzy nich, i pomordujemy ich, a

tak zastanowimy t robot.

12. A gdy przyszli ydowie, którzy

mieszkali okoo nich, i powiedzieli nam
na dziesi kro: Pilnujcie ze wszystkich

miejsc, z którychby przyj mogli do nas :

VL 13. Tedym postawi na dolnych

miejscach za murem i na miejscach

wysokich, postawiem mówi lud wedug
domów z mieczami ich, z wóczniami, i

z ukami ich.

VII. 14. A gdym to oglda, wstawszy
rzekem do starszych, i do przeoonych,
i do innego ludu: Nie bójcie si ich; na
Pana wielkiego i straszliwego pamitaj-
cie, a walczcie za braci waszych, za synów
waszych, i za córki wasze, za ony wasze, i

za domy wasze.

15. A gdy usyszeli nieprzyjaciele na-

si, i nam to oznajmiono , tedy rozpro-

szy Bóg rad ich, a mymy si wszys-

cy wrócili do murów, kady do roboty

swojej.

VIII. 16. A wszake od onego czasu

poowa sug moich robia, a poowa ich

trzymaa wócznie, i tarcze, i uki, i pan-

cerze, a przedniejsi stali za wszystkim

domem Judzkim.

17. Ci te, którzy budowali mury. i

którzy nosili brzemiona, i co nakadali,

jedn rk swoj robili, a drug trzymali

bro.
18. A z onych, którzy budowali, mia

kady miecz swój przypasany do biódr

swych, i tak budowali ; a ten co w trb
trbi, by przy mnie.

IX. 19. Bom rzek do starszych i prze-

oonych, i do innego ludu: Kobota wiel-

ka i szeroka; a mymy si rozstrzelali

po murze daleko jeden od drugiego.

20. A przeto na któremkolwiek bycie
miejscu usyszeli gos trby, tam si
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zbionijcio do uas ; Bóg nasz )(Mlzi(' wal-

czy za nas.

21. Pilnowalimy tedy roboty, a po-

owa ich trzymaa wócznio, od wejcia
zorzy, a gwiazdy wschodziy.

22. Na ten(^ czas rzekem do ludu :

Kady z sug swym niech nocuje w Je-

ruzalemie, aby nam byli w nocy dla stra-

y, a we dnie dla roboty.

23. Przeto i ja, i bracia moi, i sudzy
moi, i stra, która jest ze ii>n, nie ze-

wleczemy szat naszych, a kady niech

ma bro sw i wod.

KODZIAL V.

I. Gdy si lud czasu godu na lichw i ucicnic od
moniojszych uskaia 1— .'>. II. Nohoinijasz to zganil.

bogatyin, i lud od ich zdzieistwa wybawi 6—13. HI.
Sara te podatków sobie, jako ksiciu powinnych, na
ludu nic wyciga 14—16. IV. ale owszem uboszych y-
wi 17—19.

1 wszczo si wielkie woanie ludu i on
ich przeciw ydom, braciom swym.

2. Albowiem niektórzy mówili : Wiele

nas, co synów naszych i córki nasze zasta-

wiamy, abymy nabywszy zboa, je i

yc mogli.

3. Inni za mówili: Kole nasze, i win-

nice nasze, i domy nasze zastawia mu-
simy, abymy nabyli zboaw tym godzie.

4. Inni za mówili: Napoyczalimy
pienidzy, ebymy dali podatek królowi,

zastawiwszy role nasze i winnice nasze.

5. Choc oto ciao nasze jest jako ciao

braci naszych, a synowie nasi s jako

synowie ich: wszake oto my musimy
dawa synów naszych i córki nasze w nie-

wol, i niektóre z córek naszych s ju
w niewol podane, a nie mamy przemo-

enia w rkach naszych, abymy je wyku-
pili, gdy role nasze i winnice nasze inni

trzymaj.
II. 6. Przeto rozgniewaem si bar-

dzo, gdym usysza woanie ich, i sowa
takowe.

7. I umyliem w sercu swem, abym
sfuka przedniejszych i przeoonych, mó-
wic do nich : Wy jestecie, którzy ob-

ciacie kady brata swego ; i zebraem
przeciwko nim zgromadzenie wielkie;

8. 1 rzekem do nich: Mymy odkupili

braci naszych,* ydów, którzy byli zaprze-

dani poganom, podug przemoenia na-

szego; a jeszcze wy sprzedawa bdzie-
cie braci waszych, a tak jakoby nam ich

sprzedawa bdziecie ? I umilknli, i nie

znaleli, coby odpowiedzie. *3Moj.25,47.48.

1). Nadtom rzek: Nie dolira to rzecz,

kiór wy czyiiicici; aza nie w bojani
Boga naszego chodzi macie raczej ni
w habie poganów

, nieprzyjació na-

szych ?

10. 1 jat z brami moimi, i z suga-
mi moimi, poyczylimy im pienidzy, i

'

zboa; odpnmy im prosz ten ciar.
11. Wrócie im dzi prosz role ich,

winnice ich, oliwnice ich, i domy ich, i

setn cz pienidzy i zboa, wina, i |

oliwy, któr wy od nich wycigacie. J
12. Tedy odpowiedzieli: Wrócimy, a i

nie bdziemy si od nich tego upomina;
tak uczynimy, jako ty powiedzia. We-
zwaem te i kapanów, a poprzysigem
ich, aby take uczynili.

13. Potmem wytrzsn zanadrza mo-
je, i rzekem : Niech tak wytrznie Bóg
kadegoma z domu jego i z pracy jego,

któryby nie uczyni dosy temu sowu ; \

a niech tak bdzie wytrzniony i wy-
próniony. I rzeko wszystko zgromadze-
nie : Amen. I chwalili Pana, a lud uczy-

ni, jako byo rzeczono.

III. 14. Owszem ode dnia, którego mi
przykaza król, abym by ksiciem ich

w ziemi Judzkiej, od roku dwudziestego

a do roku trzydziestego i wtórego Ar-
takserksesa króla

,
przez dwanacie lat,

ja i bracia moi obrokumy ksicego nie

jedli.

15. Cho ksita pierwsi, którzy by-

li przedemn, obciali lud, biorc od

nich chleb i wino, mimo srebra syklów

czterdzieci ; take i sudzy ich uywali
okruciestwa nad ludem; alem ja tak nie

czyni * dla bojani Boej. *Pizyp.i6,6.

16. Owszem i okoo poprawy tego

muru pracowaem, a przecimy roli nie

kupili; wic i wszyscy sudzy moi byli

tam zgromadzeni dla roboty.

IV. 17. Nadto z ydów i przeoo-
nych sto i pidziesit mów, i którzy

do nas przychodzili z pogan okolicznych,

jadali u stou mego".

18. Przeto gotowano na kady dzie
wou jednego, owiec sze wybornych, i

ptaki gotowano dla mnie, a kadego dzie-

sitego dnia rozmaitego wina hojnie da-

wano; wszakem si obroku ksicego
nie upomina ; albowiem cika bya nie-

wola na^ten lud.

19. Wspomnije na mi, Boe mój!

ku dobremu wedug wszystkiego, com
czyni ludowi twemu.



ROZDZIA VL
I. Nehemijasz przojwszy zamysy zdradliwe nieprzyja-

ció swycli, opatrznoci sw onych uszed 1

—

1-t. II. mu-
ru Jeruzalemskiego dobudowa 15—19.

A gdy usysza Sanballat, i Tobijasz. i

Gieseni Arabczyk, i inni nieprzyjaciele

nasi. em zbudowa mur. a e w nim nie

zostawao adnej rozwaliuy. ehociaem
jeszcze wtenczas nie by przyprawi wrót

do bram :

2. Tedy posa Sanliallat. i Giesem do

mnie mówic : Przyjd, a zejdmy si

spoem we wsiacli. które s na polu Ono.

Ale oni mylili uczyni mi co zego.

3. Przeto posaem do nicli posów,
wskazujc : Zaczem robot wielk, prze-

to nie mog zjecha; bo przeczeby

miaa usta ta robota, gdybym jej za-

niechawszy jecha do was ?

4. Tedy posali do mnie w teje spra-

wie po cztery ki"o. A jam im odpowie-

dzia temi sowy.
5. Potem Sanballat posa do mnie

w teje sprawie pity raz sug swego
i list otwarty, w rce jego.

6. W którym to byo napisane : Jest

posuch midzy narodami, jako G-asmus

powiada, e ty i ydowie mylicie si
z mocy wybi, a e ty dlatego budujesz

mur. aby by nad nimi królem ich. jako

si to pokazuje.

7. Do tego, e i proroków postanowi,
aby powiadali o tobie w Jeruzalemie. mó-
wic : On jest królem w Judzie. Teraz
tedy dojdzie to ki-óla; przeto przyjd.

a naradzimy si spoecznie.

8. Alem posa do niego . mówic :

Xie jest to. co powiadasz; ale sam sobie

to wymylasz.
9. Albowiem oni wszyscy straszyli

nas. mówic: Osabiej rce ich przy
robocie, i nie dokonaj; przeto teraz, o

Boe I zmocnij rce moje.

10. A gdym wszed w dom Seme-
jasza. syna Delajaszowego. syna Mehe-
tabelowego. który by w zawarciu, rzek
mi: Zejdmy si do domu Boego, w po-
ród kocioa, i zamknijmy drzwi ko-
cielne ; bo przyjd, chcc ci zabi, a
w nocy przyjd, aby ci z^ibili.

11. Któremum rzek: Takowyby
m. jakim ja jest, mia ucieka ? Któ
takowy, jakom ja. coby wszedszy do
kocioa, yw zosta ? Nie wnijd
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ale proroctwo mówi przeciwko mnie,

bo go Tobijasz i Sanballat byli przenajli.

13. Przeto bowiem przenajty by,
abym si ulk, i tak uczyni, i zgi*ze-

szy, aeby mi to u nich byo na ze
imi, czeml»y mi urgali.

14. Pomnije , o Boe mój I na To-
bijasza i Sanballata, wedug takowych
uczynków ich: take na Noadjj pro-

rokini, i na innych proroków, którzy

mi straszyli.

II. 15. A tak dokonany jest on mur
dwudziestego i pitego dnia miesica
Elul. pidziesitego i di'ugiego dnia.

16. A ofdv to usyszeli wszyscy nie-

przyjaciele nasi. i widzieli to wszyscy

narodowie. którzy byli okoo nas, upa-

do im bardzo serce
;

17. Bo poznali, e si ta sprawa od

Boga naszego staa. "W one dni wiele

przedniejszych z Judy listy swe czsto

posyali doTobijasza. take odTobijasza

przychodziy do nich.

18. Bo wiele ich byo w Judzie, co

si z nim sprzysigli . gdy on by zi-

ciem Sechanijasza. syna Arachowego: a

Jochanan. syn jego. poj by córk Me-
sullama. syna Barachyjaszowego.

19. Xadto i dobroczynno jego opo-

wiadali przedemn. i sowa moje odno-

sili mu: a listy posya Tobijasz, aby mi
straszy.

EOZDZIA Vn.
I. Nehemijasz dla bliskich nieprzyjació miasto stra

osadza 1—4. U. Poczet ludu. który powróci z Babi-
lonu 5—69. m. dary od przedniejszyci ludzi do ko-
cioa na chwa Bo oddane 70—73.

A ^dy by dobudowany mur. i wysta-

wiem wrota, i postanowieni byli odwier-

ni, i piewacy, i Lewitowie :

2.Eozkazaem Chananijemu. bratu me-
mu, i Chanauijaszowi. starocie zamku
Jeruzalemskiego : (bo ten bym wierny,

i bojcy si Boga nad wielu innych :)

3. 1 rzekem do nich: Xiech nie otwie-

raj bram Jeruzalemskich . a ogrzeje

soce : a gdy ci. co tu stawaj. zamkn
bram, opatrzcie j. A tak postanowi-

em stra z obywateli Jeruzalemskich.

kadego na stray jego, i kadego na

przeciwko domowi jego.

4. A miasto byo szerokie i wielkie ;

ale ludu mao w murach jego. a jeszcze

nie byy domy pobudowane.
II. 5. Przeto poda Bóg mój do serca

12. I poznaem, e go Bóg nie posa.!
| mego. abym zebra przedni ej szych, i prze-
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oonych, i Iiul, ai>y])\ii ohliczcni podug
rodzaju. I znalazem ksigi rodu tych,

którzy si tu njpierw^j przyprowadzili,

i znahizom w nich to opisanie.

(). Ci s hidzit3 onej krainy, którzy

wyszli z pojmania i z niewoli, w któr ioh

l>y zaprowadzi Nal)uchodonozor , król

Baldloski; a wrócili si do JeruzahMiiu
i do Judy, kady do miasta swego.

7. Którzy przyszli * z Zorobabelem,
zJesu. Nehemijaszem, Azaryjaszem. l^a-

hamijaszem, Nechamanem. Mardocheu-
szem, Bilsanem, Misperetem, Bigwajem.
Nechumem, Baan. *iEzdr.2,2.

8. A poczet mów ludu Izraelskiego

taki jest: Synów Farosowych dwa tysi-
ce sto i siedmdziesit i dwa

;

9. Synów Sefatyjaszowych trzy sta

siedmdziesit i dwa
;

10. Synów Arachowych sze set

pidziesit i dwa.

11. Synów Pachatmoabowych, synów
Jesui, i Joabowych dwa tysice om set

i omnacie
;

12. Synów Elamowych tysic dwie-

cie pidziesit i cztery
;

13. Synów Zattuowych om set czter-

dzieci i pi
;

14. Synów Zachajowych siedm set

i szedziesit
;

15. Synów Binnujowych sze set

czterdzieci i om :

16. Synów Bebajowych sze set

dwadziecia i om;
17. Synów Azgadowych dwa tysice

trzy sta dwadziecia i dwa
;

18. Synów Adonikamowych sze set

szedziesit i siedm ;

19. Synów Bigwajowych dwa tysice
szedziesit i siedm;

20. Synów Adynowych sze set pi-
dziesit i pi

;

21. Synów Aterowych. co poszli z Eze-

chyjasza, dziewidziesit i om
;

22. Synów Hasumowych trzy sta

dwadziecia i om
;

23. Synów Besajowych trzy sta dwa-
dziecia i cztery

;

24. Synów Charyfowych sto i dwa-
nacie;

25. Synów z Gabaonu dziewidzie-
sit i pi.

26. Mów z Betlehemu i Netofatu
sto omdziesit i om;

27. Mów z Anatotii sto dwadzie-

cia i om;

28. Mów z Bet Azmawetu czter-

dzieci i dwa;
29. Mów z Karyjatyjarymu, z Ka-

firy i z Beerotu siedm set czterdzieci i

trzy
;

30. Mów z Kamy i z Gabaa sze
set dwadziecia i jeden

;

31. Mów z Machmas sto i dwa-
dziecia i dwa;

32. Mów z Betela i z Haj sto

dwadziecia i trzy
;

33. Mów z Nebo drugiego pidzie-
sit i dwa.

34. Synów Elama drugiego tysic
dwiecie pidziesit i cztery

;

35. Synów Harymowych trzy sta i

dwadziecia
;

36. Synów Jerechowych trzy sta

czterdzieci i pi
;

37. Synów Lodowych, Hadydowych, i

Onowych siedm set i dwadziecia i jeden.

38. Synów Senaa trzy tysice dzie-

wi set i trzydzieci.

39. Kapanów: Synów Jedajaszowych,
z domu Jesui, dziewi set siedmdzie-
sit i trzy

;

40. Synów Immerowych tysic pi-
dziesit i dwa

;

41. Synów Passurowych tysic dwie-

cie czterdzieci i siedm
;

42. Synów Harymowych tysic i

siedmnacie
;

43. Lewitów : Synów Jesuego, i Ka-
dmielowych, synów Hodowijaszowych
siedmdziesit i cztery.

44. piewaków: Synów Asafowych
sto czterdzieci i om.

45. Odwiernych: Synów Sallumo-

wych, synów Aterowych, synów Talmo-
nowych, synów Akkubowych, synów Ha-
tytowych, synów Sobajowych sto trzy-

dzieci i om.
46. Z Netynejczyków: Synów Sycha,

synów Chasua, synów Tabbaota,

47. Synów Kierosa, synów Syjaa, sy-

nów Fadona,

48. Synów Lebana, synów Hagaba,

synów Salmaja.

49. Synów Hanana, synów Giddela,

synów Gachara,

50. Synów Kaajasza, synów Kezyna,

synów Nekoda,

51. Synów Gazama, synów Uzy, sy-

nów Faseacha.

52. Synów Besaja, synów Mechynima,

synów Nefusesyma,



53. S3'nów Bakbuka. synów Chakufa.

synów Charchura.

54. Synów Basluta, synów Mechyda,

synów Charsa.

55. Synów Barkosa, synów Sysera,

synów Tamacha.
56. Synów Nezyjacha. synów Chatyfa.

57. Synów susf Salomonowych, sy-

nów Sotaja. synów Soferata, synów Pe-

ruda,

58. Synów Jahala. synów Darkona.

synów Giddela.
"
59. Synów Sefatyjasza. synów Chatyla.

synów Pochereta z Hasebaim. synów
Amona :

60. "Wszystkich Netynejczyków i sy-

nów sug Salomonowych trzy sta dzie-

widziesit i dwa.

61. A ció s. którzy wyszli z Telme-
lachu i z Telcharsa: Cherub. Addan. i

Immer : ale nie mogli okaza domu oj-

ców swoich i nasienia swego, jeli z Iz-

raela byli.

62. Synów Delajaszowych. synów To-
bijaszowych, synów Nekodowych sze
set czterdzieci i dwa.

63. A z kapanów synowie Hobajowi,

synowie Kozowi. synowie Barsylaies^o :

który by poj z córek Barsylaja Galaad-

czyka on. i nazwany by od imienia ich.

64. Ci szukaK opisania swego, wywo-
dzc ród swój, ale nie znaleli: przeto
zrzuceni s z kapastwa.

65. 1 zakaza im Tyrsata. aby nie jedli

z rzeczy najwitszych, aby powsta ka-

pan z Urym i z Tummim.
66. Wszystkiego zgromadzenia w je-

dnym poczcie' byo czterdzieci tysicy
dwa tysice trzy sta i szedziesit :

67. Oprócz sug ich i suebnic ich,

których byo siedm tysicy trzy sta

trzydzieci i siedm : a midzy nimi byo
piewaków i piewaczek dwiecie i czter-

dzieci i pi.
68. Koni ich siedm set trzydzieci

i sze ; muów ich dwiecie czterdzieci

i pi.
69. Wielbdów cztery sta trzydzieci

i pi : osów sze tysicy siedm set i

dwadziecia.

III. 70. A niektórzy przedniejsi z do-
mów ojcowskich dawali na robot. Tyr-
sata '^ da do skarbu zota tysic ótów.
czasz pidziesit, szat kapaskich pi
set i trzydzieci.

=- xiej rod.8,w.9.

71. Niektórzy te z przedniejszych
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domów ojcowskich dali do skarbu na ro-

bot zota dwadziecia tysicy ótów, a
srebra grzywien dwa tysice i dwiecie.

72. A co da: inszy lud. byo zota
dwadziecia tysicy ótów. a srebra dwa
tysice grzywien, a szat kapaskich
szedziesit i siedm.

73. A tak osiedli kapani i Lewitowie,

i odwierni, i piewacy, i lud pospolity,

i Netynejczycy. i wszystek Izrael miasta
swoje. A gdy nasta miesic siódmy, by-

li synowie Izraelscy w miastach swoich.

KOZDZIA VIII.

I. Ezdrasz zakon Boy przed ludem gono czj-ta 1—8.

II. Lud syszc go . bardzo si smuci . lecz go Ezdrasz
z Nchemijaszem ciesz. 9—12. III. Zatem wito nami >tów
z weselem obchodz is—18.

Z(ebra si tedy wszystek lud jedno-

stajnie na ulic, która jest przed bram
wodn, i rzekli do Ezdrasza. nauczonego
w Pimie, aby przyniós ksigi zakonu
Mojeszowego, który by przykaza Pan
Izraelowi.

2. Tedy przyniós Ezdrasz kapan za-

kon przed ono zgromadzenie mów i

niewiast, i wszystkich, którzyby rozum-
nie sucha mocjli: a dziao sie to dnia

pierwszego, miesica siódmego.

3. I czyta w nim na onej ulicy, któ-

ra jest przed " bram wodn, od poran-

ku a do poudnia przed mami i nie-

wiastami, i którzy zrozumie mogh. a

uszy wszystkiego ludu obrócone byy do

ksig zakonu. *Nehem*.3.26.

4. 1 stan Ezdrasz nauczony w Pimie
na kazalnicy . któr byli zgotowali na to.

a podle niego sta Matytyjasz, i Sema. i

Ananijasz. i Uryjasz. i Helkijasz. i Maa-
syjasz. po prawej rce jego. a po lewej

rce jego Fedajasz. i Misael. i Malchyjasz.

i Chasum. i Chasbadana. Zacharyjasz. i

MesuUam.
5. Otworzy tedy Ezdrasz ksigi przed

oczyma wszystkiego ludu. bo sta wyej
ni wszystek lud : a gdy, je otworzy,
wszystek lud powsta.

6. I bogosawi Ezdrasz Panu, Bogu
wielkiemu, a wszystek lud odpowiada :

Amen I Amen ! podnoszc rce swoje; a

nachyliwszy gowy, kaniali si Panu
twarz ku ziemi.

7. Take i Jesua. i Bani. i Serebijasz.

Jamin. Chakub. Salibetaj. Hodyjasz.Maa-
syjasz, Kielita, Azaryjasz. Jozabad. Cha-
nan. Felajasz. i Lewitowie nauczali ludu

zakonu, a lud sta- na miejscu swem.
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8. Bo czytali w ksiooracli zakonu Bo-
ego wyranie, a wykadajcie zniysj obja-

niali to, co czytali.

11. 1>. Zati'MH NcluMiiijasz (ten jostTyr-

sata) i Ezdrasz kajdan, nauczony w Pi-

mie, iLewitowic, którzy uczyli lud, rze-

kli do wszystkiego ludu: Ten dzie po-

wicony jest Panu, Bogu waszemu, nie

smucie si, ani plczcie. [Wo paka
wszystek lud, syszc sowa zakonu.)

10. I rzek im : Idcie, jedzcie rzeczy

tuste, a pijcie napój sodki, a posyaj-
cie czstki tym, którzy sobie nic nie na-

gotowali ; albowiem wity jest dzie
Panu naszemu. Przeto si nie frasujcie;

albowiem wesele Paskie jest si wasz,
11. A gdy Lewitowie uczynili milcze-

nie midzy wszystkim ludem, mówic :

Milczcie, bo dzie wity jest, a nie

smucie si:

12. Tedy odszed wszystek lud, aby
jedli i pili, i aby innym czstki posyali.

I weselili si bardzo, przeto, e zrozu-

mieli sowa, których i nauczano.

III. 13. Potem zebrali si dnia dru-

giego przedniejsi domów ojcowskich ze

wszystkiego ludu, kapani i Lewitowie,

do Ezdrasza nauczonego w Pimie, aby

wyrozumieli sowa zakonu.

14. I znaleli napisane w zakonie, e
rozkaza Pan przez * Hojesza, aby mie-

szkali synowie Izraelscy w kuczkach

w wito uroczyste miesica siódmego
;

*2Moj. 23,16. 3Moj. 23,34. 5Moj. 16,13.

15. A iby to opowiedziano i obwo-
ano we wszystkich miastach ich, i w Je-

ruzalemie, mówic : Wynijdeie na gór,
a nanocie gazi oliwnego, i gazi
sosnowego, i gazi myrtowego, i ga-
zi palmowego, i gazi drzewa gstego,

abycie poczynili kuczki, jako jest napi-

sane.

16. Przeto wyszed lud, a nanosili i

poczynili sobie kuczki , kady na dachu
swym, i w sieniach swych, i w sieniach

domu Boego, i na ulicy bramy wodnej,

i na ulicy bramy Efraimowej.

17. A tak naczynio kuczek wszystko

zgromadzenie, które si wrócio z niewoli,

i mieszkali w kuczkach, (cho tego nie

czynili synowieizraelscy ode dni Jozuego,

syna Nunowego, a do dnia onego;) i

byo wesele bardzo wielkie.

18. A Ezdrasz czyta w ksigach za-

konu Boego na kady dzie ; od pierw-

szego dnia a do dnia ostatniego ; i ob-

chodzili wito uroczyste przez siedm
dni, a dnia ósmego byo zgromadzenie
wedug zwyczaju.

ROZDZIA IX.
I. Luil I/.raolski z shicliania ziikonu Boego grzechy

uznajo, i jawiiit pokutfj czyni 1— .'J. U. Modlitwa ich, w któ-
rt'j (lolnodzii'jslwa Hoo wysawiaj, 4— ir>. IM. Sami
sidiii; Dhwiniaj.'t 16 —IH. IV. Miosierdzie Paskie opo-
wiadiijii 1!)— ;il. y. i aby Bóg gniew swój i karanie od
nich odwróci, prósz .'J2—38.

lotem dnia dwudziestego i czwartego

t(^go mi(isica zgromadzili si synowie

Izraelscy, i pocili w worzech, i posypali

si prochem.

2. A odczyo si nasienie Izrael-

skie od wszystkich cudzoziemców, a sta-

nwszy wyznawali grzechy swe i niepra-

woci ojców swych.

3. I powstaH na miejscach swych, a

czytali ksigi zakonu Pana, Boga swego,

cztery kro przez dzie, i cztery kro wy-
znawali a kaniali si Panu Bogu swemu.

II. 4, Zatem stanli na stopniach Le-

witów Jesua i Bani, Kadmiel, Sebanijasz,

Bunni, Serebijasz, Bani, Chenani, a woali
gosem wielkim do Pana Boga swego.

5. I mówili Lewitowie Jesua, i Ka-
dmiel, Bani, Hasabnejasz , Serebijasz,

Odyjasz,Sebanijasz, Petachyjasz • Wsta-
cie, bogosawcie Panu, Bogu waszemu,
od wieku a na wieki, a niech bogosa-
wi imieniowi twojemu chwalebnemu i

wywyszonemu nad wszelkie bogosa-
wiestwo i chwa.

6. Ty, Panie ! sam, ty sam, ty uczy-

ni * niebo, nieba niebios, i wszystko woj-

sko ich, ziemi, i wszystko co jest na

niej, morza, i wszystko, co w nich jest,

a ty oywiasz to wszystko; a wojska

niebieskie tobie si kaniaj. *imoj.i,i.

7. Ty jest. Panie Boe ! który wy-
bra Abrama, a * wywiode go z Ur Chal-

dejskiego, i dae mu -|- imi Abraham.
*1 Moj. 11, 31 r.12,1. fi Moj. 17,5.

8. 1 znalaze serce jego * wierne przed

obliczem twojem
, i uczynie z nim

przymierze, e dasz ziemi Chananej-

czyka, Hetejczyka, Amorejczyka, i Fere-

zejczyka, i Jebuzejczyka , i Giergie-

zejczyka, ej dasz f nasieniu jego, i zi-

cie sowa twoje; bo ty sprawiedliwy.
*1 Moj. 15,6. tlMoj.12,7. r.13,15. r.15,18. r.17,8. r.26,4.

9. Wejrzae zaiste na * utrapienie

ojców nazych w Egipcie, a woanie ich

wysuchae nad morzem Czerwonem.
'*=2Moj.3,7. r.14,13.

10. A pokazywae znaki * i cuda na
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Faraonie, i na wszystkich sugach jego.

i na wszystkim ludu ziemi jego; bo
pozna, e sohie hardzie postpowali

przeciwko nim, i uczynie sobie imi.

jako si to dzi pokazuje.
*2Moj. r.7. r.8. r.9. r.lO. r.ll. r.l2. r.l3. r.l4.

11. I rozdzielie morze * przed nimi,

a przeszli przez porodek morza po

suszy : a tych. którzy ich gonili, wrzucie
w gbokoci, jako kamie w wody
gwatowne. -2Moj.i4,2i.

12. A w supie obokowym prowadzi-

ich * we dnie, a w supie ognistym

w nocy. aby im owieca drog, któr
i mieU. ^^^moj.is.^i.

13. Poteme na gór Synaj zstpi, i

mówie do nich z nieba. * a dae im
sdy prawe, i zakony prawdziwe, ustawy

i rozkazania dobre.
' -2Moj.19.20. r.20.11.

14. I sabat twój wity oznajmie
im. a przykazania i ustawy, i zakon wy-

dae im przez Mojesza, sug twego.

15. Dae im te chleb w godzie ich

z nieba . i wod im z skay wywiód
w pragnieniu ich. * a rozkazae im, aby

szli. i posiedli ziemi, o któr podniós
rk tw. e im j dasz.

''2Moj.16.14. r.17.6. 4M0J.2O.9.II.

III. IG. Ale oni i ojcowie nasi har-

dzie sobie poczynali, i zatwardzili kark

swój, i nie suchali rozkazania twego.

17. Owszem nie chcieli sucha, ani

wspomnieli na cuda twoje, które czyni,

przy nich : ale zatwardziwszy kark swój

postanowili sobie "wodza, chcc si wró-

ci w niewol swoje w uporze swoim.
Lecz ty, o Boe -j- miociwy, askawy, i

miosierny, nieskwapliwy. i wielkiego

miosierdzia ! nie opucie ich.
''4 3roj.l4,4. T^Moj.34.6. 4Moj. 14.18.

18. Xawet gdy sobie uczynili cielca

ulanego. * a mówili: Ten jest Bóg twój.

który ci wywiód z ziemi Egipskiej, i

dopucili si blunierstw wielkich.
* 2 Moj. 32,1. 2.3.4.

IV. 19. Ty jednak dla Ktoci twoich
wielkich nie opucie ich na puszczy:
sup " obokowy nie odstpi od nich we
dnie. prowadzc ich w drodze, ani sup
ognisty w nocy, owiecajc ich. i drog,
któr i mieli.' -2M0j.13.22. r.4o.38.

20. Xadto ducha twojego dobrego da-e im. aby ich uczy, i * manny twojej

nie odje od ust icli, i wod dae im
w pragnieniu ich. *4Moj. 11,17. Joz.5.12.

21. A tak przez " czterdzieci lat y-
wie ich na puszczy; na niczem im nie

nie -j- zwiotszay.schodzio, szaty ich

nogi ich nie napuchy. -5Moj.2.7.t5Moj.8.4.

22. I podae im królestwa i narody,

które rozegna po ktach, tak, e po-

siedli ziemi Sehonow. i ziemi króla

Heseboskiego. i ziemi Oga. króla Ba-
saskiego.

23. A synów ich rozmnoye jako

gwiazdy niebieskie, i wwiode ich do

ziemi, o której mawia ojcom ich, e
wnijd i posid j.

24. Bo przyszedszy synowie ich po-

siedli t ziemi, gdy poniy przed nimi

obywateli onej ziemi, Chananejczyków, i

podae ich w rce ich, i królów ich. i na-

rody onej ziemi, aby si z nimi obcho-

dzili wedug woli swojej.

25. Pobrali tedy miasta obronne, i

ziemi tust, i posiedli domy pene
wszelkich dóbr. studnie wykopane, win-

nice, oliwnice. i drzew rodzajnych bardzo

wiele ; a jedli, i byli nasyceni, i otyli, i

opywali w rozkoszy z dobroci twojej

wielkiej.

26. Ale gdy ci rozdranili, i stali

si odpornymi, zarzuciwszy zakon twój

w ty swój. a proroków twoich pobili,

którzy si owiadczali przed nimi. aby ich

nawrócili do ciebie, i dopuszczali si
blunierstwa wielkiego :

27. Podae ' ich w rce nieprzyjacio-

om ich. którzy ich trapili. A gdy czasu

utrapienia swego woali do ciebie, ty ich

z nieba wysucha, a wedug^ litoci two-

ich wielkich dawae im wybawicieli,

którzy ich wybawiali z rk nieprzyjació

jcjj

" "
' ^Sdz.2*14. r.3.1.

2S. Wtem. gdy troch odpoczli, zno-

wu czynili zo przed twarz twoj;
przeto opucie ich w rce nieprzyja-

ció ich. aby panowali nad nimi. Lecz

gdy si znowu nawrócili, a woali do

ciebie, tj ich z nieba wysucha, i wyba-
wie ich wedug litoci twoich przez

wiele czasów.

29. I owiadczae si przed nimi,

aby ich nawróci do zakonu swego: ale

oni sobie hardzie poczynali, a niesu-

chali przykaza twoich, owszem przeciw

sadom twoim sfrzeszyli. które ordyby

czowiek " czyni . yby przez nie : ale

uchylajc ramion swych . kark swój za-

twardzili. i nie suchali.
"3 Moj. 18.5. Rzym. 10.5. Galat.3.12.

30. TTszake ty im folgowa przez

wiele lat, owiadczajc " si przed ninii
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Duchem twym i)rzez proroków twoich ; a

gdy nic suchali, podae ich w njco na-

rodów onych ziem. ^aKiói.i7,i3.aKion.3G,i5.

81. Aie dlii litoid twoicli wielkich

nie dae ich na wytracenie, ani ich

opuci; bo ty Bóg askawy i miosierny.

V. i]2. Teraz tedy o Boe nasz, Bo-
e wielki, mony, i straszny! który strze-

esz przymierza i miosierdzia, niech nie

bdzie mae przed tob kade utrapie-

nie, które przyszo na nas , na królów

naszych, naksit naszych, i na kapanów
naszych, i na proroków naszych, i na ojców
naszych, i na wszystek lud twój, ode dni

królów Assyryjskich a do dnia tego;

33. Acze ty jest sprawiedliwy we
wszystkiem tóm, co przyszo na nas ; bo
sprawiedliwie uczyni, a mymy nie-

zbouie czynili. -5Moj.32,4. ban.9,14.

34. I królowie nasi , ksita nasi, ka-

pani nasi, i ojcowie nasi nie penili zako-

nu twego, i nie przestrzegali przykaza
twoich, i wiadectw twych, któremi si
owiadcza przed nimi.

35. Bo oni w królestwie swem i w do-

broci twojej wielkiej , któr im po-

kaza, i w ziemi przestronnej i tustej,

któr im by da, nie suyli tobie, ani

si odwrócili od spraw zych swoich.

36. Oto mymy dzi niewolnikami, i

ziemia, któr da ojcom naszym, aby
jedli owoc jej, i dobra'jej, otomy nie-

wolnikami w niej.

37. Ju urodzaje swoje obfite wydaje

królom, które postanowi nad nami dla

grzechów naszych; panuj nad ciay na-

szemi, i nad bydem naszem wedug woli

swej. tak, emy w wielkiem ucinieniu.

38. "Wszake w tern wszystkiem czy-

nimy mocne przymierze, i zapisujemy je,

które piecztuj ksita nasi, Lewito-

"wie nasi, i kapani nasi.

EODZIA X.
I. Liczba przedniej szych z ludu, za których powodem

odnowione byo przymierze z Bogiem 1—27. II. Sposób
potwierdzenia tego przymierza , i obowizki przy nim
uczynione 28—39.

j^ którzy piecztowali, ci byli: Nehe-
mijasz, * Tyrsata, syn Hachalijaszowy,

i Sedekijasz, -Nehem.9,38.

2. Sarajasz, Azaryjasz, Jeremijasz.

3. Passur, Amaryjasz, Malchyjasz,

4. Hattus, Sebanijasz, Malluch,

5. Harym, Meremot, Obadyjasz,

6. Danijel. Ginneton, Baruch,
7. Mesullam, Abijasz, Mijamin,

8. Maazyjasz, Bilgaj, Semajasz. Ci

byli ka])ani.

9. A Lewitowie byli : Jesua, syn Aza-
nijaszowy. Hinnui z synów Chenadado-
wych, Kadmie!

;

10. Bracia t^ ich : Sebanijasz, Ody-
jasz, Kiel i ta, Felejasz, Chanan,

11. Micha, ]le(diob, Hasabijasz,

12. Za(duir, Sere])ijasz, Sebanijasz,

13. Odyjasz, Bani, Beninu.

14. Przedniejsi z ludu: Faros, Pa-
chatmoab, Elam, Zattu, Bani.

15. Bunni, Azgad, Bebaj,

16. Adonijasz, Bygwaj, Adyn,
17. Ater, Ezechyjasz. Aur,
18. Chodyjasz, Hasum, Besaj,

. 19. Haryf, Anatot, Nebaj,

20. Magpijasz, Mesullam. Chesyr,

21. Mesezabel, Sadok, Jaddua,

22. Pelatyjasz, Chanan, Anajasz,

23. Ozeasz. Hananijasz, Hasub,
24. Halloches, Pilcha, Sobek,

25. Kehum, Hasabna, Maasejasz,

26. I Achyjasz. Chanan, Anan,
27. Malluch, Harym, Baana. .

II. 28. Take i inni z ludu: Kapani,
Lewitowie, odwierni, piewacy, Nety-
nejczycy, i wszyscy, którzy si odczyh
od narodów onych ziem do zakonu Bo-
ego, ony ich, synowie ich, i córki ich

;

wszelki umiejtny i rozumny.
29. Chwyciwszy si tego z brami

swymi, i z przedniejszymi ich przycho-

dzili, obowizujc si i)rzeklstwem i

przysig, e chc chodzi w zakonie

Boym, który jest podany przez " Moj-
esza, sug Boego, i chc strzedz a czy-

ni wszystkie przykazania Pana, Boga
naszego, i sdy jego, i ustawy jego;

*Jan.l,17.

30. A e nie damy córek naszych na-

rodom * onej ziemi, i córek ich bra nie

bdziemy synom naszym.
*2Moj.34,16. .5 Moj. 7,3.

31. Ani od narodów onej ziemi, któ-

rzyby nam przynosili jakie towary, albo

jakie zboe w dzie sabatu * na sprze-

daj , bra od nich bdziemy w sabat,

ani w dzie wity ; a e zaniechamy ro-

ku siódmego f siania roli i wycigania
wszelakiego dugu. *2Moj.34,21. 3Moj.23,2.

.5 Moj. 5, 12. t2Moj. 23,10. 3Moj.25,4. 5Moj.l5.1.

32. Postanowilimy te midzy sob
prawo, abymy dawali po trzeciej czci
sykla na*kady rok na potrzeb domu
Boga naszego

;

33. Na chleby pokadne, i na * ofiar
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ustawiczn, i na caopalenia ustawicz-

ne w sabaty, w pierwsze dni miesica,

w wita f uroczyste, i na rzeczy wite,
i na ofiary za grzech ku oczyszczeniu Iz-

raela, i na wszelk potrzeb domu Boga
naszego.

*4Moj.28,5. -i-4Moj.28,3.

34. Rzucilimy te losy okoo noszenia

drew midzy kapanów. Lewitów, i mi-
dzy lud. aby ich dodawali do domu Boga
naszego wedug domów ojców naszych,

na czasy naznaczone, od roku do roku,

aby gorzao na otarzu * Pana. Boga na-

szego, jako jest napisane w zakonie.
=^3 Moj.6,9—12.

35. Take aby przynosili pierworodz-

twa * ziemi naszej . i pierworodztwa

wszelkiego owocu kadego drzewa, od

roku do roku, do domu Paskiego.
* 2 Moj. 23,19.

36. Do tego pierworodztwa synów
naszych, i byde naszych, jako * napisano

w zakonie, i pierworodztwa woów na-

szych, i owiec naszych, eby przynosili do

domu Boga naszego kapanom sucym
w domu Boga naszego.

*2Moj.l3,2. 4Moj.3,13. r.8.17.

37. Nadto pierwociny ciast * naszych,

i podnoszonych ofiar naszych, i owoce
wszelkiego drzewa, moszczu, i oliwy

wieej , aby przynosili kapanom do

gmachów domu Boga naszego, i dziesi-

cin f ziemi naszej Lewitom ; a cic Le-

witowie wybierabd t dziesicin we
wszystkich miastach robót naszych.

=^3Moj.23.17. 4Moj.l5,19. r.18,12. .5Moj.l8.4.

1 4 Moj. 18,24.

38. A bdzie kapan, syn Aarona,

przy Lewitach . gdy Lewitowie t dzie-

sicin odbierabd ; a * Lewitowie wnio-

s dziesicin z dziesiciny do domu Bo-
ga naszego, do komór w domu skarbnicy.

* 4 Moj. 18,26.

39. Bo do tych komór odnosi bd
synowie Izraelscy

, i synowie Lewiego,
ofiar zboa, moszczu, i oKwy wieej,
gdzie s naczynia witnicy, i kapani
sucy, i odwierni, i piewacy, abymy
nie opuszczali domu Boga naszego.

EODZIA XL
z kadego dziesitku jednego, coby mieszka w Jeru-

zalemie . przez los obrawszy , inni wszyscy do drngicli
miast Judzkich naznaczeni.

Mieszkali tedy przedniejsi z ludu w Je-

ruzalemie, a inny lud miotali losy, aby
wzili dziesitego czowieka na mieszka-
nie w Jeruzalemie , miecie witem , a

dziewi czci w innych miastach.

2. I bogosawi lud wszystkim m-
om, którzy si dobrowolnie ofiarowali,

aby mieszkali w Jeruzalemie.

3. A ci s przedniejsi onej krainy,

którzy mieszkali w Jeruzalemie. (A w in-

szych miastach Judzkich mieszka ka-

dy w osiadoci swojej, i w miastach
swych, Izraelczycy, kapani, i Lewitowie,

i etynejczycy. i
* synowie sug Salo-

monowych.)
^ "

*>'ehern.7,60.

4. A tak w Jeruzalemie mieszkali nie-

którzy z synów Judowych i z synów Ben-
jaminowych. Z synów Judowych: Ata-

jasz, syn Uzyjasza. syna Zacharyjaszowe-

go, synaAmaryjaszowego, syna Sefatyja-

szowego, syna Mahaleelowego z synów
Paresowych :

5. Take Maasejasz. syn Barucha, syna

Cholhozowego, syna Hasajaszowego, sy-

na Hadajaszowego. syna Jojarybowego,

syna Zacharyjaszowego, syna Syloczy-
kowego.

6. Wszystkich synów Faresowych,

mieszkajcych w Jeruzalemie, cztery sta

szedziesit i om mów duych.
7. A synowie Benjaminowi ci s: Sallu,

syn Mesullama, syna Joedowego, syna

Fadajaszowego. synaKolajaszowego, sy-

na Maasajaszowego, syna Ityjelowego,

syna Izajaszowego;

8. A po nim Gabaj. Sallaj, wszystkich

dziewi set dwadziecia i om.
9. I Joel, syn Zychry. by przeoo-

nym nad nimi, a Juda, syn Senua. nad
miastem wtóry.

10. Z kapanów mieszkali Jedajasz,

syn Jojaryba, i Jachyn
;

11. Seraj asz, syn Helkijasza, syna Me-
suUamowego , syna Sadokowego , syna

Merajotowego, synaAchytobowego. prze-

oony w domu Boym.
12. A braci ich, którzy odprawiali

roboty domowe, om set dwadziecia i

dwa : i Adajasz, syn Jerohama, syna Pe-

lalijaszowego, syna Amsego. syna Zacha-

ryjaszowego, syna Passurowego, syna

Malchyjaszowego.

13. A braci jego przedniejszych z do-

mów ojcowskich dwiecie czterdzieci i

dwa: i Amasesaj, syn Asareli. syna Ach-
zajowego. syna MesuUemitowego, syna

Immerowego.
14. A braci ich, mów duych, sto

dwadziecia i om. i przeoony nad ni-

mi Zabdyjel. syn Giedoima.
15. A z Lewitów Semejasz, syn Has-
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siil»y, syna Asrykainowogo. syna Iasa-

hijaszovvt'go, syna IJiiiiiii.

1(). A Sabbataj i Jozabad ])yli nad ro-

lioti\, która bya z dwom ])V'/.y domu Bo-

ym, a ci byli z pizcdniejszycdi Le-

witów.

17. A Matanijasz, syn Michasa, syna
Za])adyjaszowogo. syna Asafowogo, by
przt'dnitjszy w zaczynaniu chway przy

modlitwie; a Bakbnkijasz wtóry z braci

jego, i Abda. syn Sammuj, syna Galilo-

wego, syna Jedytnnowego.

18. Wszystkich Lewitów byo w mie-

cie witom dwiecie omdziesit i czte-

rech.

19. A z odwiernych: Akknb. Talmon,
i liraci ich , stróów w bramach , sto

siedmdziesit i dwa.

20. A drndzy z Izraela, z kapanów,
z Lewitów, mieszkali we wszystkich mia-

stach Judzkich, kady w dziedzictwie

swojem.

21. AleNetynejczycy mieszkali wOfe-
lu ; a Sycha i Gipsa byli nad Netynej-

czykami.

22. A przeoony nad Lewitami w Je-

ruzalemie by Uzy, syn Bani, syna Cha-

sabajaszowego , syna Matanijaszowego,

synaMichasowego. Ci byU z synów Asafo-
wyeh piewacy przy subie domu Boego.

23. Albowiem rozkazanie królewskie

byo o nich. i pewne opatrzenie dla pie-

waków na kady dzie.

24. A Petachyjasz, syn Mesezabelowy,

z synów Zachara, syna Judowego, by na

miejscu królewskiem w kadej sprawie

do ludu.

25. A we wsiach i polach ich z synów
Judowych mieszkali w Karyjat Arbie i

we wsiach jego, i w Dybon i we wsiach

jego, i w Jekabseel i we wsiach jego
;

26. 1 w Jesue, i w Molada, i w Betfelet
;

27. I w Hasersual, i w Beersabe i we
wsiach jego;

28. I w Sycelegu, i w Mechona i we
wsiach jego

;

29. I w Enrymmon, i w Saraa, i w Je-

rymut
;

30. W Zanoe, w Adullam i we wsiach

ich; w Lachys i na polach jego; w Ase-

ku i we wsiach jego. A tak mieszkali od

Beerseby a do Giehennom.
31. A synowie Benjaminowi z Gabaa

mieszkali w Machmas, i w Haju, i w Be-

tel i we wsiach jego
;

32. W Anatot, w Nobie, w Ananija
;

33. AV Chasor, w Rama, w Gietaim;
34. W Hadyd, w 8e)oim, w Neballat

;

3r). W Lod, i w Ono, i w dolinie rze-

mielników.

A z Lewitów mieszkali nii^którzy,)U.

w dziaach Judzkich i w Beiijamickich.

ROZDZIA XIL
I. Rodzaj i nastf^powanio najwyszych kapanów i

Lowitiiw a do panowania Aleksandra Wielkiego 1—26.
II. Murów miejskich powicenie 27—43. 111. a dozorcy
skarbów kocielnych 41—47.

A. ci s kapani i Lewitowie, którzy

przyszli z Zorobabelem, synem Sealtyje-

lowym, i z Jesu: Serejasz, Jereraijasz,

Ezdrasz,

2. Amaryjasz, Malluch, Hattus,

3. Sechanijasz, Rehum, Meremot,
4. Iddo, Ginnetoj, Abijasz:

5. Mijamin, Maadyjasz, Bilgal,

6. Semejasz, i Jojaryb, Jedajasz,

7. Salin, Amok, Helkijasz, Jedajasz.

Ció byli przedniej si z kapanów i z braci

swych, za dni Jesuego.

8. A Lewitowie: Jesua, Binnui, Ka-
dmiel, Serebijasz, Juda; Matanijasz nad
pieniami, sam i bracia jego.

9. A Bakbnkijasz i Hunni, bracia. ich,

byli przeciwko nim w porzdku swoim.

10. A Jesua spodzi Joakima, a Joa-

kim spodzi Elijasyba, a Elijasyb spo-
dzi Jojad

;

11. A Jojada spodzi Jonatana, a Jo-

natan spodzi Jaddu.
12. A za dni Joakima byli kapani

przedniejsi z domów ojcowskich : z Se-

rajaszowegoMerajasz, z Jeremijaszowego

Chananijasz
;

13. Z Ezdraszowego Mesullam, z Ama-
ryjaszowego Jochanan ;

14. Z Melchowego Jonatan, z Secha-

nijaszowego Józef;

15. Z Harymowego Adna, z Merajo-

towego Helkaj
;

16. Z Iddowego Zacharyjasz, z Ginne-

towego Mesullam
;

17. Z Abijaszowego Zychry, z Minia-

minowego i z Maadyjaszowego Piltaj ;

18. Z Bilgowego Sammua, z Semeja-

szowego Jonatan
;

19. A z Jojarybowego Mattenaj, z Je-

dajaszowego Uzy;
20. Z Sallajowego Kalaj, z Amoko-

wego Heber;

21. Z Helkijaszowego Hasabijasz, z Je-

dajaszowego Natanael.

22. A Lewitowie za dni Elijasyba, Jo-



Nehemijaszowa 12. 479

jady. i Jochaiiaiia. i Jadduogo popisani

s, którzy ]jyli przedniej szyini z domów
ojcowskich; take i kapani a do kró-

lestwa Daryjusza. króla Perskiego.

23- Synowie mówi Lewiego. przed-

niejsi z domów ojcowskich, zapisani s
w ksigach kroniki a do dni Jochanana,

syna Elijasybowego.

24. Przedniej si mówi z Lewitów byli

Hasa])ijasz, Serebijasz, i Jesna, syn Ka-
dmielowy, i bracia ich przeciwko nim. ku

chwaleniu i wysawianiu Boga wedug
rozkazania Dawida, ma Boego, stra

przeciwko stray.

25. Matanijasz. i I^akbukijasz, Obady-
jasz. Mesullam. Talmon. Akkub, byli

stróami odwiernymi przy domu skariju

u bram.

26. Ció byli za dni Joakima, syna Je-

suego. syna Jozedekowego, i za dni Ne-
hemijasza wodza, i Ezdrasza kapana, na-

uczonego w Pimie.

II. 27. A przy powicaniu muru Jeru-

zalemskiego szukano Lewitów ze wszyst-

kich miejsc ich . aby ich przywiedziono

do Jeruzaiemu, eby wykonali powica-
nia i wesela, a to z wysawianiem i

z piewaniem, z cymbaami, z lutniami.

i z cytrami.

28. Przeto zgromadzeni s synowie
piewaków, i z równin okoo Jeruzaiemu,

i ze wsi Netofatyckich.

29. Take z domu Gilgal, i z pól Gle-

ba, i z Azmawet; bo sobie piewacy bu-
dowali wsi okoo Jeruzaiemu.

30. A oczyciwszy si kapani i Lewi-
towie. oczyciU te lud, i bramy, i mur.

31. Zatemem rozkaza wstpi ksi-
tom Judzkim na mur, i postawiem dwa
hufy wielkie chwalcych, z których jedni

szli na prawo od wyszej strony muru
ku bramie gnojowej.

32. A za nimi szed Hozajasz, i poo-
wa ksit Judzkich;

33. Take Azaryjasz. Ezdrasz, i Me-
sullam,

34. Juda, i Benjamin, i Semejasz, i

Jeremijasz.

35. Potem niektórzy z synów kapa-
skich z trbami, mianowicie Zacharyjasz,
syn Jonatana, syna Semejaszowego, syna
Matanijaszowego, syna Michajaszowego,
syna Zachurowego, syna Asafowego

;

36. A bracia jego Semejasz, i Asarel.

Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netaneel, i Juda,

Chanani, z instrumentami muzycznemi
Dawida, ma Boego . a Ezdrasz, na-

uczony w Pimie, przed nimi.

37. Potem ku bramie róda, która

przeciwko nim Ijya, wstpowali po scho-

dach miasta Dawidowego, którdy cho-

dz na mur, a od muru przy domu Da-
widowym a do bramy wodnej na wschód
soca.

38. A drugi huf chwalcych szed prze-

ciwko nim, a ja za nim, a poowa ludu

po murze od wiey Tannurym a do

muru szerokiego;

39. A od bramy Efraim ku bramie
starej, i ku bramie rybnej, i wiey Cha-
naneel, i wiey Mea, a do bramy owczej.

I stan u bramy stray.

40. Potem stany one dwa hufy chvra-

lcych w domu Boym, i ja i poowa
przeoonych ze mn.
4L Take kapani : Elijakim, Maase-

jasz. Minijamin. Michajasz. Elijenaj. Za-

charyjasz, Chananijasz, z trbami;

42. 1 Maazyjasz, i Semejasz, i Eleazar,

i Uzy, i Jochanan, i Malchyjasz, i Elam. i

Ezer ; a piewacy gono piewali, i Izra-

chyjasz, przeoony ich.

43. Sprawowali take onego dnia

ofiary wielkie, i weselili si ; albowiem
Bóg rozweseb ich by weselem wielkiem,

tak, i si i niewiasty i dziatki wesehy;
i byo sysze wesele Jeruzalemskie da-

leko.

III. 44. Obrani te s dnia onego m-
owie nad komorami skarbów, i ofiar,

pierwocin, i dziesicin, aby zgromadzali

do nich z pól miejskich dziay, zakonem
warowane kapanom i Lewitom : Ijo si
v>eseli Juda z kapanów i z Lewitów
tam stojcych;

45. Którzy strzegli stray "" Boga swe-

go, i stray oczyszczania, i piewaków, i

odwiernych, wedug rozkazania Dawida
i Salomona, syna j jego.

'

*4Moj.9.19. tlKion.23,24.

46. Bo za dni Dawida i Asafa byli po-

stanowieni z starodowna przeoeni nad
piewakami dla piewania, wychwalania
i dzikczynienia Bogu.

47. Przeto wszystek Izrael za dni Zo-

robabela, i za dni Nehemijasza, dawali

dziay dla piewaków i odwiernych, ka-

dodzienny wymiar, a oddawali to, co

powicili. Lewitom; Lewitowie * za od-

dawali synom Aaronowym. ^4Moj.i8.26.
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y/ROZDZIA XIII.

I. Oudzozicniotiw lud Hu/y od siebie wycza 1— .1. II. Ne-
hemijasz dary Tol»ija>>/-a Sainaiytanina z komoiy kociel-
nej wyrzuci, i tam wite naczynia wniós!— !t. in. Urzd
strofuje, który nie dojrza tc^o , al>y Lewitom dziesi-
ciny wydawane liyy, i to naprawuje 10—11. IV. Salt^itu

irwalci srodze zakazuje 15

—

22. V. Surowie strofuje y-
dów . którzy znowu z obcego narodu ony pojmowali
23—31.

Uiiego/i dnia czytano w ksit^^gach Moj-
eszowych, tak, i lud sysza. I znale-

ziono w nich * napisane
, e nie mia

wcliodzi Aininonitczyk i Moa])Czyk do

zgromadzenia Boego, a na wieki
;

^ f, Moj. 23, ii.

2. Przeto, i nie zaszli synom Izrael-

skim z chlebem i z wod; owszem na-

jli * przeciwko nim Balaama, aby ich

przeklina; ale obróci f Bóg nasz ono

przeklstwo w bogosawiestwo.
* Joz.21,9. 4Moj.22,5. t4Moj.23,7—10.

O. A gdy usyszeli zakon, odczyli
wszystek Ind pospolity od Izraela.

II. 4. Ale si przedtem Elijasyb ka-

pan, przeoony nad skarbnic domu Bo-
ga naszego, spowinowaci z Tobijaszem

;

5. I zbudowa mn gmach wielki , kdy
przedtem odkadano dary, kadzido, i na-

czynia, i dziesiciny zboa, moszczu, i

oliwy wieej, opatrzenie Lewitom, * i

piewakom, i odwiernym, take ofiary

podnoszone kapaskie. *4Moj.i8,2i.

6. Ale przy tem wszystkiem nie byem
w Jernzalemie ; albowiem roku trzydzie-

stego i wtórego Artakserksesa, króla Ba-
biloskiego, przyszedem do króla, a po

wyjciu kilku lat uprosiem si u króla.

7. A gdym przyszed do Jeruzalemu,

wyrozumiaem to ze, które uczyni Elija-

syb kwoli Tobijaszowi, i mu zbudowa
gmach w sieniach domu Boego.

8. Co mi si bardzo nie podobao
;

przeto wyrzuciem wszystkie naczynia

domu Tobijaszowego precz z onego
gmachu

;

9. 1 rozkazaem oczyci one gmachy,
i wniosem tam za naczynia domu Bo-
ego, dary i kadzido.

III. 10. Nadtom si dowiedzia, e
dziay Lewitom nie byy oddawane , a i
si Lewitowie i piewacy , którzy pilno-

wali pracy, rozbiegli, kady do roli swojej.

11. Przeto zgromiem przeoonych,
mówic : Przecze opuszczamy dom Bo-

y? A tak zebrawszy ich, postawiem ich

na miejscach ich.

12. A wszystek Juda przynosili dzie-

siciny zboa, i moszczu, i wieej oliwy

do skarbu.

13. I postanowiem podskarl)ich nad
skarl»ami: Seiemijasza kajdana, iSadoka
nauczonego w Pimie, i Fadajasza z Le-
witów, a przy nich Ha nana, syna Zachu-
rowego, syna Matanijaszowego, bo ich za

wiernych miano; a ich powinno bya,
dziay rozdawa braciom swym.

14. Wspomnij na mi o Boe mój !

dla tego, a nie wymazuj doltroczynno-

ci moich, ktorem czyni przy domu Boga
mego, i przy o])rzda(di jego.

IV. 15. W one dni widziaem w Ju-

dzie toczcych prasy w sabat, i noszcych
snopy, które kadli na osy, take i

winne grona, i figi, i wszelki ciar, a

przynoszcych do Jeruzalemu w dzie
sabatu, i zgromiem ich onego dnia,

którego sprzedawali ywno.
16. Take Tyryjczycy, którzy mie-

szkali w nim, przynosili ryby, i roz-

maite towary, a sprzedawali w sabat sy- ^

nom Judy, i w Jernzalemie.

17. Przetoem zgromi przeoonych
w Judzie, mówic do nich : Có to jest

za nieprawo, której si dopuszczacie,

gwacc * dzie sabatu ? *2Moj.2o,8. 3Moj.i9,3o.

18. Izali nie to czynili ojcowie wasi,

przez co Bóg nasz przywiód na nas

to wszystko ze, i na to miasto ? A wy
przyczyniacie gniewu na Izraela, gwa-
cc sabat.

19. A gdy okry cie bramy Jeru-

zalemskie przed sabatem, rozkazaem
zamkn wrota, i nie kazaem ich otwie-

ra, a po sabacie; a niektórych z sug
moich postawiem w bramach, eby nie

wnoszono adnych brzemion w dzie
sabatu.

20. Przeto .zostali przez noc kupcy,

i sprzedawajcy towary rozmaite przed

miastem Jeruzalemskiem, raz i drugi.

21. Przeciwko którym owiadczyem
si, i rzekem do nich : Przecz wy zosta-

wacie przez noc za murem ? Uczynicieli

to wicej, cign rk na was. A tak od

onego czasu nie przychodzili w sabat.

22. I rozkazaem Lewitom ,
aby si

oczycili, a przyszedszy strzegli bram,

i wicili dzie sabatu. I dlatego wspo-

mnij na mi , o Boe mój ! a bd mi

miociw wedug obfitoci miosierdzia

twego.

V. 23. W tyche dniach ujrzaem

te ydów, którzy sobie pojli ony Azo-

tyckie, Ammonickie, Moabskie.

24. A synowie ich na poy mówili po
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azotycku. nie umiejc mówi po ydow-
sku, ale wedug jzyka swego uarodu.

25. Przetoem ich zgromi, i przekli-

naem ich. i biem niektórych z nich. a

rwaem ich za wosy, i poprzysigem ich

przez Boga. aby nie dawali córek swoich

synom ich. ani brali córek ich synom

swym i sobie.

26. Izali nie przez to zgrzeszy Salo-

mon.krór Izraelski? cho midzy wieloma

narodami nie byo króla fjemu podobne-

go, który by miy Bogu swemu. tak. e
go Bóg postanowi królem nad wszyst-

kim Izraelem, przecie i tego przywio-

dy niewiasty cudzoziemskie do gi'zechu.
^1 Król. 11.3.4. 7 1 Król. 3. 13. 2Kron.l.l2.

27. A wam izali pozwolimy, ebycie
si dopuszczali tej wielkiej zoci, a wy-

stpowali przeciwko Bogu naszemu poj-

mujc ony cudzoziemskie ?

2S. Lecz jeden z synów Jojady, syna

Elijasyba. kapana najwyszego, by zi-

ciem Sanballata Horoczyka. i wygna-

em go od siebie.

29. Wspomnije na to, o Boe mój!

przeciw tym. którzy plugawi kapa-
stwo, i umow kapask i Lewitsk.

30. Przetoem ich oczyci od wszel-

kiego cudzoziemca, i postanowiem po-

rzdki kapanom i Lewitom, kademu
w pracy jego.

3L i ku noszeniu drew do ofiar, cza-

sów postanowionych, take i pierwocin.

Wspomnije na mi, Boe mój I ku do-

bremu.

Ksiga Estery.

KOZDZIA L
I. Król Aswerus wielmono swoje ksitom i Indo-

wi, dhigo ich czstujc, okazuje 1—8. II. Królowa Wasty
na królewskie rozkazanie na uczt stawi si nie chce

P—12. m. Skd j król, naradziwszy si ze swymi, po-

rzuci, i ony, aby mom poshuszne byy, rozkaza 13^22.

i Stao si za dni Aswerusa. (któiy

Aswerus królowa od Indyi a do Mu-
rzyskiej ziemi . nad stem i dwudziest
i siedmi krain.)

2. e za onych dni. gdy siedziai ki'ól

Aswerus na stolicy królestwa swego.która
bya w Susan, miecie stoecznem.

3. Roku trzeciego królowania swego
sprawi u siebie uczt na wszystkich ksi-
t swoich, i sug swoich, na hetmanów
z Persów i z Medów , na przeoonych i

na starostów onych krain.

4. Pokazujc bogactwa, i chwa kró-

lestwa swego . i zacno a ozdob wiel-

monoci swojej przez wiele dni. mia-
nowicie przez sto i omdziesit dni.

5. (A gdy si dokoczyy dni one.

uczyni król na wszystek lud. co go kol-

wiek byo w Susau. w miecie stoecznem.
od najwikszego a do najmniejszego,
uczt przez siedm dni na sali w ogro-
dzie przy paacu królewskim.)

6. Opony biae, zielone i hijacyntowe
zawieszono na sznurach bisiorowych i

szaratnych. na kolcach srebrnych i na
supach marmurowych : oa zote i sre-

brne na tle krysztaowem. i marmuro-
wem, i paryjowem. i socharowem.

7. A napój dawano w naczyniu zo-
tem . a to w naczyniu co raz innem , i

wina królewskiego dostatkiem,jako przy-

stao na króla.

8. Ale do picia, wedug ustawy, nikt

nie przymusza. Albowiem tak by roz-

kaza król wszystkim rzdcom domu swe-

go, aby czynili wedug woli kadego.
IL 9. IVasty te królowa sprawia

uczt na biaegowy w domu królewskim

ki*óla Aswerusa.

10. A dnia siódmego, gdy sobie król

podweseli winem . rzek do Mechuma-
na. Bysyta. Harbona. Bygta. i Abagta.

Zetara. i Charchasa. do siedmiu komor-
ników, którzy suyli przed obliczem

króla Aswerusa.

11. Aby przywiedli Wasty ki*ólow

przed oblicze królewskie w koronie kró-

lewskiej, chcc pokaza narodom i ksi-
tom piknojej : bo bardzo pikna bya.

12. Ale nie chciaa królowa Wasty
piTyj na rozkazanie królewskie, opo-

wiedziane przez komorników. Przeto
rozgniewa si król bardzo, a gniew jego

zapali si w nim.

III. 13. Tedy rzek król do mdr-
ców, rozumiejcych czasy: (bo taki by
zwyczaj przedkada sprawy królewslne

wszystkim biegym w prawach iw sdach :

14. A najbliszymi jego byli Char-

sena, Setar. Admata. Tarsys. Meres.

Marsena. Memuchan. siedm ksit Per-
31
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skich i Modskich, którzy patrzali na obli-

cze królowskie, i siadali na pierwszym
miejscu w królestwie.)

15. Co czyni podug prawa z królo-

w "AVasty, przeto, i nie uczynia roz-

kazania króla Asworusa, opowiedzianego

przez komorników ?

1 (J.Tedy odpowiedziaMenmclian przed

królem i ksic^^tami : Nie przeciwko kró-

lowi samemu wystpia Wasty kró-

lowa, ale przeciwko wszystkim ksi-
tom, i przeciwko wszystkim narodom,
którzy s po wszystkich krainach króla

Aswerusa.

17. Albowiem gdy si ta sprawa kró-

lowej doniesie do wszystkich niewiast,

zniewa sobie mów swoich w oczach

swoich, i rzek: Król Aswerus rozkaza
przywie Wasty królow przed oblicze

swoje, a nie przysza.

18. Owszem dzisiaj to rzek ksiny
Perskie i Medskie, (które syszay po-

stpek królowej) wszystkim ksitom
królewskim, a bdzie dosy wzgardy i

wani.
19. Przeto, jeli si za dobre widzi

królowi, niech wynijdzie wyrok kró-

lewski od oblicza jego, a niech bdzie
wpisa midzy prawa Perskie i Medskie,

których si przestpowac nie godzi: e
nie chciaaprzyj Wasty przed oblicznoó

króla Aswerusa, przetoz królestwo jej da

król innej, lepszej ni ona.

20. A gdy usysz ten wyrok królew-

ski, który wydasz po wszystkiem kró-

lestwie swojem, jako wielkie jest, tedy

wszystkie ony bd wyrzdzay uczci-

wo maonkom swoim od wielkiego

a do maego.
21. Ipodobaa si ta rada królowi i

ksitom. I uczyni król wedug rady

Memuchanowej
;

22. A rozesa listy do wszystkich

krain królewskich, do kadej krainy pi-

smem jej wasnem, i do kadego narodu

jzykiem jego, aby kadym by panem
w domu swoim. A to obwoano jzykiem
kadego narodu.

KODZIA II.

I. z panien ze wszystkiego .pastwa na rozkazanie
królewskie przebranych, Ester, ydówka, królewsk zon
zostaa 1—16. II. Koronacyj jej i wesele odprawiono
17—20. III. Dwóch sug na mier królewsk sprzysienie,
Mardocheusz objawia 21—23.

1 gdy si stao, a umierzy si gniew
króla Aswerusa, wspomnia na Wasty, i

na to, co bya uczynia, i na dekret,

który by wyda przeciwko niej.

2. I rzekli dworzanie królewscy, su-
dzy jego: Niech poszukaj królowi dzie-

weczek, panienek piknej urody;

3. A niech postanowi król starostów po
wszystkich krainach królestwa swego.

którzyby z<d)rali wsz3^stkie dzieweczki,

panienki piknej urody, do Susan miasta
stoecznego, do domu ])iaych gów, pod
dozór Hegaja, komornika królewskiego,

stróa biaych gów, a dali im ochdo-
stwa ich.

4. A panienka, któralty si upodobaa
w oczach królewskich

, niech króluje

miasto Wasty. I podobaa si ta rzecz

w oczach królewskich, i uczyni tak.

5. A by yd w Susan, w miecie sto-

ecznem, imieniem Mardocheusz, syn
Jaira, syna Symhy, syna Cysowego, z po-

kolenia Benjaminowego.
6. A ten by przeniesiony z Jeruzalemu

z innymi pojmanymi, którzy * byli prze-

niesieni z Jechonijaszem , królem Judz-
kim, których by zawiódw niewol Nabu-
chodonozor, król Babiloski. *2Krói.24,i4.

7. Ten chowa Hadass, któr te
zwano Ester, córk stryja swego, przeto,

i nie miaa ojca, ani matki; a bya pa-

nienka piknej urody, i wdzicznej twa-

rzy, któr Mardocheusz po mierci ojca

jej i matki jej za córk przyj.
8. A gdy si rozgosio rozkazanie

królewskie, i wyrok jego, i gdy zgroma-
dzono panienek wiele do Susan, miasta

stoecznego, pod dozór Hegaja, wzito te
i Ester do domu królewskiego pod dozór

Hegaja, stróa biaych gów.
9. I podobaa mu si ona dzieweczka,

a znalaza ask w oczach jego. Przeto
jej zaraz kaza da ochdostwo jej , i

dzia jej, i siedm panienek nadobnych
kaza jej da z domu królewskiego ; nad-

to opatrzenia jej i panienek jej polep-

szy w domu biaogowskim.
10. Ale nie oznajmia Ester ludu

swego, ani rodziny swej ; albowiem jej

by Mardocheusz przykaza, aby nie

oznajmowaa.
11. Ale Mardocheusz na kady dzie

przechadza si przed sieni domu biao-

gowskiego, chcc si dowiedzie, jakoby

si miaa Ester , i coby si z ni dziao.

12. A gdy przychodzi pewny czas

kadej panny, aby wesza do króla Aswe-

rusa, gdy si wypenio przy niej wszyst-



ko wedug prawa biaych gów przez

dwanacie miesicy
; (bo si tak wype-

niay dni ochdaauia icli, mac si
przez sze miesicy olejkiem z myrry.

a przez drugie sze miesicy rzeczami

wonuemi. i innem ochdostwem biao-

gowskiem.)
13. Zatem panna wchodzia do króla.

a o cokolwiek rzeka, to jej dano. aby

2 tem posya z domu Ijiaogowskiego a
do pokoju królewskiego.

14. W wieczór wchadzaia, a rano si
za wracaa do drugiego domu biao-

gowskiego pod stra Saasgazy. komor-
nika królewskiego, stróa zaonic ; nie

wchadzaa wicej do króla, ale jeli si
upodobaa królowi . przyzywano jej z i-

niienia.

15. A gdy przyszed czas pewny Este-

rze, córce Abihaila. stryja Mardocheu-
szowego. (który j by sobie wzi za cór-

k.) aby wesza do króla, nie daa ni-

czego, tylko co jej rzek Hegaj. komor-
nik ki-ólewski. stró biayeh gów. I miaa
Ester ask w oczach wszystkich, którzy

j widzieli.

16. A tak wzita jest Ester do króla

Aswerusa. do domu jego królewskiego,

miesica dziesitego, (ten jest miesic
Tebet.) roku siódmego królowania jego.

n. 17. I rozmiowa si ki'ól Estery

nad wszystkie biae gowy, a miaa ask
i mio u niego nad wszystkie panny,

tak. iwoy koron królewsk na gow
jej. a uczyni j królow miasto Wasty.

18. Nadto sprawi król uczt wielk na
wszystkich ksit swoich, i sug swoich.

to jest uczt Estery, i da odpoczynek
krainom, i rozdawa dary. tak jako przy-

stoi królowi.

19. A gdy powtóre zebrane byy panny,

a Mardocheusz siedzia u bramy kró-

lewskiej :

20. (A Ester nie oznajmia liya narodu

swego, ani ludu swego, jako jej liy roz-

kaza Mardocheusz; bo rozkazaniu Mar-
docheuszowemu dosye czynia Ester, ja-

ko gdy j wychowywa u sieljie.)

III. 21. Wone dni. gdy Mardocheusz
siedzia u bramy królewskiej . rozgnie-

wa si Bigtan i Teres, dwaj komornicy
królewscy, z tych. którzy strzegli progu.

i szukali jakoby cign rk na króla

Aswerusa.

22. Czego dowiedziawszy si Mardo-
cheusz, oznajmi to królowej Esterze, a
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Estera to oznajmia królowi imieniem
Mardocheuszowem.

23. A gdy si tego dowiadywano, zna-

lazo si tak; i powieszono obu na szubie-

nicy
, a napisano to w ksigach kroniki

przed królem.

ROZDZIA III.

I. Mardocheusz Hamanowi od króla wyw^'zszonemu,
kania si nie chce 1—4.. II. Haman chcc si tego
zemci, onego i wszystkich ydów ^vytracic zamyla 5. 6.

III. na co te chytrze od króla mandatów z pieczci
dosta, i one rozesa 7—15.

JLo tych sprawach wielmonym uczyni
król Aswerus Hamana, syna Hamedato-
wego. Agagiejczyka. i wywyszy go, i

wystawi stolic jego nad wszystkich

ksit, którzy byli przy nim.

2. A wszyscy sudzy królewscy, którzy

byli u bramy królewskiej, kaniali mu
si. i upadali przed Hamanem : albowiem
tak Ijy rozkaza król o nim. Ale Mardo-
cheusz nie kania si. ani upada przed

nim.

3. Przeto rzekli sudzy królewscy,

którzy liyli w bramie królewskiej . do

Mardocheusza : Czemu ty przestpujesz

rozkazanie ki'olewskie ?

4. A gdy tak do niego na kady dzie
mawiali, a nie usucha ich. oznajmili to

Hamanowi, chcc widzie, jeli si ostoj

sowa Mardocheuszowe ; bo im Ity po-

wiedzia, e 1*y ydem.
II. 5. A widzc Haman, i si Mardo-

cheusz nie kania, ani upada przed nim.

napeniony jest Haman popdliwoci.
6. I mia to sobie za rzecz lekk, tar-

gn si na samego Mardocheusza : (bo

mu byo oznajmiono, z którego ludu by
Mardocheusz.) przeto si stara Haman,
aby wytraci wszystkich ydów, którzy

byli po wszystkiem królestwie Asweruso-
wem. naród Mardocheuszowy.

III. 7. A tak miesica pierwszego (ten

jest miesic Xisan) roku dwunastego

króla Aswerusa rozkaza H'aman miota
Pur (to jest los) przed sob ode dnia do

dnia. i od miesica a do miesica dwu-
nastego : (ten jest miesic Adar.)

8. Bo by rzek Haman do króla Aswe-
rusa: Jest lud niektóry rozproszony i roz-

sypany midzy ludem po wszystkich

krainach królestwa twego, którego prawa

róne s od praw wszystkich narodów, a

praw królewskich nie przestrzegaj : prze-

to nie jest poyteczno królowi, zanie-

cha ich.

31*
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9. Jeli si(> tedy królowi zda, niecli

bdzie Jiapisano, ahy l)yli wytraceni. A
ja dziesi tysicy talentów srebra odwa-

do rk przeoonycli nad t prac, aby
je odnieli do skarl»ii królewskiego.

10. Tedy zdj król piercie swój z r-
ki swój , i da go Hamanowi Agagiej-

czykowi, synowi Hainedatowemu, nie-

przyjacielowi ydowskienin.

li. I rzek król do Hamana: Srebroó

to darnj, i ten lud, aby z nim czyni,

co si podoba.

12. Przeto przyzwano pisarzy kró-

lewskich miesica pierwszego, trzyna-

stego dnia tego miesica, i napisano

wszystko, jako by rozkaza Haman, do

ksit królewskich, i do starostów,

którzy byli nad kad krain, i do het-

manów kadego narodu, do kadej krainy

wedug pisma jej, i do kadego narodu

w^edug jzyka jego. Imieniem króla

Aswerusa napisano, i zapiecztowano
sygnetem królewskim.

13. I rozesano listy przez posów do

wszystkich krain królewskich, aby wy-
gadzono, w^ymordowano , i wytracono
wszystkich ydów, od modego a do

starca, dziatki i niewiasty, dnia jednego,

trzynastego dnia miesica dwunastego,

(ten jest miesic Adar,) a korzy ich

aby rozchwycono.

14. A ta suma bya tych listów,

aby obwoano po wszystkich krainach, i

oznajmiono wszystkim narodom, eby
byli gotowi na on dzie.

15. Tedy wyjechali posowie spie-

szno z rozkazaniem królewskiem
;
przy-

bito te wyrok w Susan, w miecie sto-

ecznem, a król i Haman siedzieli pijc
;

ale miasto Susan byo zatrwoone.

EODZIA IV.
I. Mardocheusz z dekretu królewskiego zasinucony

1—3. II. o nim Esterze oznajmuje, a ty si za ydami
do króla przyczynia, prosi 4—8. III. Czego gdy si ona
dla swego niebezpieczestwa wzbrania 9—11. IV. Mar-
docheusz j strofuje 12—14. V. a ona zatem z ludem
swym w pocie do Boga si uciekajc, do króla si przy-
czyni obiecuje 15—17.

A Mardocheusz, dowiedziawszy si
wszystkiego, co si byo stao, rozdar
szaty swe, i oblek si w wór , a posy-

pawszy si popioem, wyszed w po-

ród miasta, i woa gosem wielkim i

aosnym.
2. I przyszed a przed bram kró-

lewsk ; bo si nie godzio wnij w bram
królewska obleczonemu w wór.

3. W kadej take krainie i miejscu,

gdziekolwiek rozkazanie królewskie, i

wyrok jego przyszed, bya wielka a-o midzy ydami, i»ost, i pacz, i narze-

kanie, a w worze, i na popiele wiele ich

leao.
II. 4. Przeto przyszedszy panny

Estery, i komornicy jej, oznajmili jej

to; i zasmu(;ia si królowa liardzo i po-

saa szaty, aby obleczono Mardocheu-
sza, zdjwszy z niego wór jego. Ale ich

on nie przyj.
5. Tedy zawoawszy Estera Atacha,

jednego z komorników królewskich, któ-

rego jej by da za sug , rozkazaa mu
z strony Mardocheusza, aby si dowie-
dzia, co i przeczby to byo.

6. Wyszed tedy Atach do Mardo-
cheusza na ulic miejsk, która bya
przed bram królewsk;

7. 1 oznajmi mu Mardocheusz wszyst-

ko, co mu si przydao, i o tej sumie
srebra, któr obieca Haman odway
do skarbu królewskiego przeciwko y-
dom, aby byli wytraceni.

8. Nadto da mu przepis wyroku,
który by przybity w Susan na wytra-

cenie ich, aby okaza Esterze, i oznaj-

mi jej; a eby jej rozkaza, aby sza
do króla, i prosia go, a przyczynia si
do niego za ludem swoim.

III. 9. Tedy przyszedszy Atach oznaj-

mi Esterze sowa Mardocheuszowe.

10. I rzeka Estera do Atacha, wska-
zujc przeze do Mardocheusza :

11. Wszyscy sudzy królewscy, i lud

krain królewskich wiedz, e ktobykol-

wiek (m albo biaa gowa) wszed do

króla do sieni wntrznej , nie bdc we-
zwany, to prawo o nim jest, aby by za-

bity, oprócz na kogoby wycign ki'ól

sceptr zoty, ten yw zostanie. Alem ja

nie bya wezwana, abym wesza do kró-

la, ju przez trzydzieci dni.

IV. 12. A gdy Oznajmiono Mardo-
cheuszowi sowa Estery.

13. Rzek Mardocheusz, aby zasi

powiedziano Esterze: Nie mniemaj wu-
myle twoim, aby zachowana by mia-

u w domu królewskim mimo wszystkich

ydów.
14. Albowiem, jeli ty tak cale mil-

cze bdziesz na ten czas, ulenie i wy-
bawienie przyjdzie ydom skd ind, ale

ty i dom ojca twego zginiecie; a któ
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wie
,
jeli nie dla tego czasu dostpia

królestwa ?

V. 15. I rzeka Estera, aby zasi

oznajmiono Mardocheuszowi :

16. Id. zl)ierz wszystkich ydów, któ-

rzy si znajduj w Susan, a pocie za

mi, a nie jedzcie ani pijcie przez trzy

dni, w nocy ani we dnie. Ja te, i panny

moje take, bd pocia; tedy wnijd do

króla, cho to nie wedug prawa, a jeli

zgin, niech zgin.

17. Tedy szed Mardocheusz, i uczyni
wszystko, co mu bya rozkazaa Estera.

ROZDZIA V.

I. Królowa Ester na uczt króla z Hamanem zapra-
sza 1—8. II. Haman si na Mardocheusza o nieuczynio-
ny pokon bardzo gniewa, i za rad przj'jació szubienic
na budowa kae 9—14.

A dnia trzeciego ubrawszy si Ester

w ubiór królewski . stana w sieni we-

wntrznej domu królewskiego przeciw

paacowi królewskiemu. A król siedzia

na stolicy królewskiej swojej w paacu
królewskim przeciwko drzwiom domu.

2. A gdy ujrza król Ester królow
stojc w sieni, znalaza ask w oczach

jego. i wycign król do Estery sceptr

zoty, który trzyma w rce swej. Tedy
przystpiwszy Ester dotkna si koca
sceptru.

3. I rzek do niej król: Có ci kró-

lowa Ester? a co za proba twoja? Cho-
by te i o poow królestwa prosia,

tedy bdzie dano.

4. I odpowiedziaa Ester: Jeli si
królowi podoba, niech przyjdzie król

i Haman dzisiaj na uczt, którm dla

niego nagotowaa.
5. I rzek król: Zawoajcie co ry-

chlej Hamana, aby dosy uczyni woli

Estery. Przyszed tedy król i Haman na
on uczt, któr bya sprawia Ester.

6. Potem król rzek do Estery, na-

piwszy si wina : Có za proba twoja ?

a bdzie dano; co za do twoja?
Choby i o poow królestwa prosia,

bdzie dano.

7. Na to odpowiedziaa Ester , i rze-

ka:do moja, i proba moja ta jest:

8. Jelim znalaza ask w oczach
królewskich, a jeli si królowi podoba,
aby przyzwoli na prob moje, i wy-
peni do moje, aby jeszcze przy-
szed król i Haman na uczt . któr im
zgotuj, a jutro uczyni wedug sowa
królewskiego.

II. 9. A tak wyszed Haman dnia one-

go wesoy, i z dobr myl; ale gdy uj-

rza Haman Mardocheusza w bramie
królewskiej, e ani powsta, ani si ruszy
przed nim, napeniony by Haman prze-

ciwko Mardocheuszowi popdliwoci.
10. Wszake zatrzyma si Haman,

a przyszed do domu swego, a posaw-
szy wezwa przyjació swoich, i Zeres,

ony swej.

11. I powiada im Haman o sawie
bogactw swoich, i o mnóstwie synów
swych, i o wszystkiem. jako go uwielbi
król, i jako go wywyszy nad innych

ksit i sug królewskich.

12. Nadto rzek Haman: Nawet nie

wezwaa Est«r królowa z królem na uczt,
któr nagotowaa. tylko mnie, a jeszcze i

najutrojestem od niej z królem wezwany.
13. Ale mi to wszystko za nic, po-

kd ja widz Mardocheusza yda, sie-

dzcego u bramy królewskiej.

14. I rzeka mu Zeres, ona jego, i

wszyscy przyjaciele jego : Niech posta-

wi szubienic wysok na pidziesit
okci, a rano mów do króla, aby powie-

szono Mardocheusza na niej , a id
z królem na uczt z weselem. I upodoba-

a si ta rada Hamanowi, i kaza posta-

wi szubienic.

ROZDZIA VI.
I. Król w nocy czytajc kroniki, zasug Mardocheu-

szowycb si doczyta 1. 2. II. za które Mardocheusza
wyTvjzszyc kaza 3—12. III. Haman si przed swymi
frasuje, "którzy nie dobrze mu tusz 13. 14.

Onej nocy król nie mogc spa , kaza
przynie ksigi historyi pamici god-

nych, i kroniki; i czytano je przed królem.

2. I znaleli napisane, e oznajmi
Mardocheusz zdrad Bigtana i Teresa,

dwóch komorników królewskich z tych,

którzy strzegli progu, e szukali ci-
gn rk na króla Aswerusa.

II. 3. 'Tedy rzek król: Jakiej do-

stpi czci i zacnoci Mardocheusz dla

tego? Na co odpowiedzieli sudzy kró-

lewscy, dworzanie jego: Nic za to nie

odniós.

4. 1 rzek król : Któ jestw sieni? (a Ha-
man przyszed by do sieni zewntrznej

paacu królewskiego, chcc mówi z kró-

lem, aby powieszono Mardocheusza na

szubienicy, któr mu by nagotowa.)

5. Tedy odpowiedzieli królowi sudzy
jego : Oto Haman stoi w sieni. I rzek
król : Niech sam wnijdzie.
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(). I wszt'dl Hiimaii. Którcimi król

rzek: Coby uczyiii luoowi teiiiu, któ-

rego król chce uczci? (a Haman myli
w sercu sweni: Komuby chcia król

uczciwo wikszi^ wyrzdzi nad inie?)

7. I odpowiedzia Haman królowi:

Mt^owi, którego król clice uczci,
8. Nieci przynios szat królewsk,

w któr si ubiera król, i przywiod ko-

nia, na którym jed król, a niech wo-
koron królewsk na gow jego;

9. A dawszy on szat i onego konia

do rki którego z ksit królewskich,

zksit najprzedniejszych, niech ubior
ma onego, którego król chce uczci,

a niech go prowadz na koniu po ulicy

miejskiej, a niech woaj przed nim:
Tak si ma sta mowi, którego ki"ól

chce uczci.

10. Tedy rzek król do Hamana:
Spiesz si, wemij szat i konia, jako po-

wiedzia, a uczy tak Mardoclieuszowi
ydowi , który siedzi w bramie królew-

skiej, a nie opuszczaj nic z tego wszyst-

kiego, co mówi.
11. Przeto wziwszy Haman szat i

konia, uLrai Mardocheusza, i prowadzi
go na koniu po ulicy miejskiej , woajc
przed nim: Tak si ma sta mowi, któ-

rego król chce uczci.

12. Wróci si potern Mardocheusz do

bramy królewskiej, a Haman pokwapi
si do domu swego z aoci, majc
gow nakryt.

III. 13. I powiedzia Haman Zeresie,

onie swej , i Avszystkim przyjacioom
swoim wszystko, co mu si przydao. I

rzekli do niego mdrcy jego, i Zeres, o-
na jego : Poniewa z narodu ydowskiego
jest Mardocheusz, przed którego obli-

czem pocz upada, nie przemoesz go,

ale pewnie upadniesz przed obKczem
jego.

14. A gdy jeszcze oni mówili z nim,

oto komornicy królewscy przyszli, a przy-

musili Hamana, aby szed na uczt, któ-

r bya Ester sprawia.

KODZIA VIL
I. Estera na drugiej uczcie królowi prob sw o swe

i ludu ydowskiego zachowanie przedkada 1—4. II. na
Hamana tych rzeczy sprawc skary 5. 6. JIl. którego
król na tej, któr byl na Mardocheusza wystawi, szu-
bienicy powiesi rozkaza 7—10.

A. tak przyszed król i Haman na uczt
do Estery królowej.

2. 1 rzek zasi król do Estery drugiego

dnia, napiwszy si wina: Có za proba
twoja, królowo Ester? a bdzie dano;
co zado twoja? Chobyt i o poo-w królestwa prosia, stanie si.

i). Tedy odpowiedziaa królowa Ester,

i rzeka: Jelim znalaza ask przed

oczyma twemi, o królu ! a jeli si kró-

lowi podoba, niech mi Itdzie darowany
ywot mój na prob moje, i naród mój
na do moje.

4. Albowiememy zaprzedani, ja i na-

ród mój, abymy byli wygadzeni, wy-
mordowani i wytraceni. Gdybymy za

niewolników i niewolnice sprzedani byli,

milczaabym, choby i tak ten nieprzyja-

ciel nasz nie móg nagrodzi tj szkody
królowi.

II. 5. Tedy odpowiedzia król Aswe-
rus, i rzek do Estery królowej : Któ to

jest? a gdzie ten jest, którego serce tak

nadte jest, aby to mia uczyni ?

6. I rzeka Ester: M przeciwnik, a

nieprzyjaciel najgorszy jest ten Haman.
I strwoy si Haman przed królem i

królow.
III. 7. Tedy król wsta^ w popdliwo-

ci swojej od onej uczty, a szed do ogro-

du przy paacu ; ale Haman zosta, aby
prosi o ywot swój Estery królowej ; bo
widzia, e mu zgotowane byo nieszcz-

cie od króla.

8. Potem król wróci si z ogrodu,

który by przy paacu, do domu, gdzie

pi wino ; a Haman upad by na oe,
na którem siedziaa Ester. Tedy rzek
król: Izali jeszcze i gwat chce uczyni
królowej u mnie w domu ? A gdy te so-
wa wyszy z ust królewskich, zaraz twarz

Hamanow nakryto.

9. Wtem rzek Harbona, jeden z ko-

morników, przed królem: Oto jeszcze

szubienica, któr by zgotowa Haman
na Mardocheusza, który si stara o do-

bre królewskie, stoi przy domu Hama-
nowym wzwy na pidziesit okci. I

rzek król : Powiecie go na niej.

10. 1 powieszono Hamana na onej szu-

bienicy, któr by zgotowa Mardocheu-
.

szowi. A tak uspokoi si gniew kró-

lewski.

EODZIA VIIL
I. ]\Iardocheusz od króla wielce wywyszony 1. 2.

II. a ydom, pozwolono , aby si nieprzyjacioom swym
bronili 3—13. JH. z czego oni wielce byli pocieszeoi

1-4-17.

Onego dnia da król Aswerus Esterze
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ki'olowej dom Hamana, nieprzyjaciela

ydowskiego; a Mardocheiisz przyszed

przed króla; 1)0 mu bya oznajmia Ester,

e by jej pokrewnym.
2. Tedy zdj *^król piercie swój,

który by wzi od Hamana, i da go

Mardocheuszowi , a Ester postanowia

Mardoclieusza nad domem Hamanowym.
II. 3. Potem jeszcze Ester mówia do

króla, upadszy u nóg jego, i pakaa,
i prosia go, aby wniwecz obróci zo
Hamana Agagiejczyka , i zamys jego,

który by wymyli przeciwko ydom.
4. Tedy wycign król na Ester

sceptr zoty, a Estera wstawszy stana
przed królem,

5. I rzeka: Jeli si królowi podoba,

a jelim znalaza ask przed obliczem

jego, i jeli si to za suszne zda by kró-

lowi, i jelim ja przyjemna w oczach

jego, nieci napisz, aby byy odwoane
listy zamysów Hamana, syna Hamedata
Agagiejczyka, które rozpisa na wytra-

cenie ydów, którzy s po wszystkich

krainach królewskich.

G. Albowiem jakobym moga patrze
na to ze, któreby przyszo na lud mój ?

albo jakobym moga widzie zginienie

rodziny mojej?

7. I rzek król Aswerus do Estery kró-

lowej, i do Mardocheusza yda : Otom
dom Hamanowy da Esterze, a onego
powieszono na szubienicy, przeto, i ci-
gn- rk swoje na ydów.

8. Wy tedy piszcie do ydów, jako

si wam podoba, imieniem królewskiem,

i zapiecztujcie piercieniem królewskim
;

albowiem to, co si pisze imieniem kró-

lewskiem, i piecztuje si piercieniem
królewskim, nie moe by odwoaneo

9. A tak zwoano pisarzy królew-
skich onego czasu, miesica trzeciego,

(ten jest miesic Sywan) dwudziestego i

trzeciego dnia tego miesica, a pisano
wszystko, jako rozkaza Mardocheusz. do
ydów i do ksit, i do starostów, i do
przeoonych nad krainami, którzy s od
Indyi a do Murzyskiej ziemi nad stem
dwudziest i siedmi krain, do kadej
krainy pismem jej, i do kadego narodu
jzykiem jego, i do ydów pismem ich
i jzykiem ich.

10. A gdy napisa imieniem króla
Aswerusa, i zapiecztowa piercieniem
królewskim, rozesa listy przez posów.

którzy jedali na koniach prdkich, i na
muach modych :

11. I król da wolno ydom, któ-

rzy Ijyli we wszystkich miastach, aby si
zgromadzili, a zastawiali si o dusz
swoje, a eby wytracili, wymordowali, i

wygui)ili wszystkie wojska ludu onego,

i krain tych, którzyby im gwat czynili,

dziatkom ich, i onom ich, a upy ich

eby rozchwycili;

12. A to jednego dnia po wszystkich

krainach króla Aswerusa, to jest trzyna-

stego dnia , miesica dwunastego . ten

jest miesic Adar.

13. Suma tych listów bya: eby
wydano wyrok w kadej krainie, i oznaj-

miono wszystkim narodom, aby byli y-
dzi gotowi na on dzie ku pomcie nad
nieprzyjaciómi swymi.

III. 14. Tedy posowie, którzy jeda-
li na koniach prdkich i na muach, bie-

eli jak najprdzej z rozkazaniem kró-

lewskiem, a przybity by ten wyi'ok

w Susan na paacu królewskim.

15. A Mardocheusz wyszed od króla

w szacie królewskiej hijacyntowej i bia-

ej, i w wielkiej koronie zotej, i w pa-
szczu bisiorowem, i szaratnym; a mia-

sto Susan weselio i radowao si.

16. A ydom wesza wiato i we-
sele, i rado i cze.

,17. Take w kadej krainie, i w ka-
dem miecie, i na wszelkiem miejscu,

gdziekolwiek rozkaz ki*ólewski, i wjTok
jego doszed, mieli ydzi wesele, rado,
uczty, i dzie ucieszny ; a wiele z naro-

dów onych krain zostawali ydami ; al-

bowiem strach by przypad od ydów
na nie.

EODZIA IX.
I. ydzi czasu naznaczonego w krolesbvie Aswemso-

wem zemcili sie nad nieprzyjaciómi swjTiii 1— 18-

II. Przeto Mardocheusz postanowi , aty co rok dni
losów wicono, co i królowa Ester potwierdzia 19—32.

iotem dwunastego miesica, który jest

miesic Adar, dnia trzynastego tego
miesica, gdy przyszed czas rozkazania

królewskiego i wyroku jego, aby si wy-
peni onego dnia, którego si spodzie-

wali nieprz}jaciele ydowscy panowa
nad nimi, staa si rzecz przeciwna, e
panowali ydowie nad tymi, którzy ich

mieh w nienawici.

2. Bo si byli zebrali ydowie w mia-

stach swych po wszystkich krainach kró-

la Aswerusa, by cignli rk n tych
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którzy zlt\i,n) ich szukali; a nikt siej iiio

osta przed uiiiii, l»o l>} przypad strach

ich na wszystkie narody.

3. A wszyscy przoooni nad krainami,

i ksi(jta, i starostowie, i sprawcy robót

królewskich, mieli wuczciwociydów;l)0
przypad strach Mardocheuszowy na nich.

4. All)0wiem Mardocheusz ])y wiel-

kim w domu królewskim, a sawa jego

rozchodzia si po wszystkich krainach,

gdy on m Mardocheusz postpowa,
i wielkim urós.

5. A tak pobili ydzi wszystkich nie-

przyjació swoich, mieczem ich mordujc,
i tracc, i niszczc, a czynic z tymi, co

ich nienawidzieli, wedug upodobania

swego.

6. Nawet i w Susan, miecie stoecz-

nym, zabili i wytracili ydzi pi set

mów ;

7. I Parsandata, i Dalfona, i Aspata,

8. I Porata, i Adalijasza, i Arydata,

9. I Parymasta, i Arysaja, i Arydaja,

i Wajzata,

10. Dziesiciu synów Hamana, syna

Hamedatowego . nieprzyjaciela ydow-
skiego, zabili: ale na upy ich nie ci-
gnli rki swojej.

11. Onego dnia, gdy przyniesiono

liczb pobitych w Susan, miecie kró-

lewskiem, przed króla,*

12. Ezek król do Estery królowej :

W Susan , miecie stoecznem , zabili

ydzi i wytracili pi set mów, i dzie-

si synów Hamanowych; a w innych

ki'ainach królewskich có uczynili? có
jeszcze za proba twoja? a bdzie dana;

a co jeszcze za * doó twoja? a stanie

g^g

'

^Ester.5,3.6. r.7,2.

13. I rzeka Ester: Jeli si królowi

I)odoba, niech bdzie pozwolono i jutro

ydom, którzy s w Susan, aby uczynili

wedug wyroku dzisiejszego, a dziesi
synów Hamanowych aby zawiesili na
szubienicy.

14. I rozkaza król. aby tak byo. A
tak przybity by wyrok w Susan, i powie-

szono dziesi synów Hamanowych.
15. A zgromadziwszy si ydowie,

którzy byli w Susan, i dnia czternastego

miesica Adar, zabili w Susan trzysta

mów: wszake na upy ich nie ci-
gnli rki swojej.

16. Inni take ydzi, którzy byli

w krainach królewskich, zebrawszy si
zastawiali si za dusze swe ; a poty mieli

pokój od nieprzyjació swych. Bo za])ili

nieprzyjació swoich siedmdziesit i pi
tysicy; wszake na upy ich nie ci-
gnli rki swojej.

17. Poczli dnia trzynastego miesica
Adar, a przestali dnia czternastego te-

go miesica, a sprawowali tego dnia

uczty i wesela.

18. Ale ydzi, którzy byli w Susan,

zebrali si dnia trzynastego i czternaste-

go tego miesica ; a odpoczli pitna-
stego dnia tego miesica, i sprawo-
wali dnia onego uczty i wesela.

II. 19. Przeto ydzi mieszkajcy po
wsiach, i po miasteczkach niemurowa-
nych, obchodz dzie czternasty mie-
sica Adar z weselem, i z ucztami i z do-

br myl, posyajc upominki jeden

drugiemu.

20. Bo pisa Mardocheusz o tem, i ro-

zesa listy do wszystkich ydów, którzy

byli po wszystkich krainach króla Aswe-
rusa, do bliskich i do dalekich,

21. Stanowic im, aby obchodzili dzie
czternasty miesica Adar, i dzie pit-
nasty tego miesica na kady rok,

22. Wedug onych dni, w którycli

odpoczli ydzi od nieprzyjació swoich,

a miesica tego, który si im by obróci

z smutku w wesele, a z paczu w dzie
radoci; aby obchodziU one dni z uczta-

mi i z weselem, jeden drugiemu upo-

minki, a ubogim dary posyajc.
23. I przyjli to wszyscy ydzi, e co

zaczli, czyni bd, i co pisa Mardo-
cheusz do nich

;

24. Jako Haman, syn Hamadetowy.
Agagiejczyk, nieprzyjaciel wszystkich

ydów, umylio ydach, aby ich wytra-

ci, i miota pur, to jest los, na wytrace-

nie ich i na wygubienie ich:

25. A jako Ester wesza przed obli-

cze królewskie, i mówia o listy ; a jako

obrócone byy ze zamysy jego, które

by wymyli przeciwko ydom na go-
w jego ; i jako go powieszono i synów
jego na szubienicy.

26. Przeto nazwali one dni Purym,
od imienia tego pur

, a to za przyczyn
wszystkich sów listu tego, i co widzieli

przy tem, i co przyszo na nich.

27. Postanowili te i przyjli to y-
dowie na si. i na nasienie swoje, i na

wszystkich, którzy si do nich przy-
czyli, aby tego nie przestpowano, ale

eby obchodzono te dwa dni wedug
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opisania ich, i wedug postanowionego

czasu ich na kady rok.

28. A i te dni bd pamitne i sa-

wne od wieku do wieku, od rodzaju do

rodzaju w kadej krainie , i w kadem
miecie. Nadto, e te dni Purym nie za-

gin z porodku ydów, a pamitka ich

nie ustanie u potomstwa ich.

29. Napisaa te Ester królowa, cór-

ka Abihajlowa, i Mardoeheusz yd, ze

wszelk pilnoci, aby potwierdzili tym
listem wtórym tych dni Purym.

30. Który list Mardoeheusz posa do

wszystkich ydów, do stu i dwudziestu i

siedmiu krain królestwa Aswerusowego,

pozdrawiajc ich askawie i uprzejmie.

31. A eby statecznie przestrzegali

tych dni Purym czasów swoich, jako im
je postanowi Mardoeheusz yd, i Ester

królowa, i jako obowizali siebie samych,
i nasienie swoje, na pamitk postu i

narzekania ich.

32. A tak wyrok Estery potwierdzi

ustawy tych dni Purym, co zapisano w tej

ksidze.

ROZDZIA X.
Król da sohie wyda rozkaza , a Mardocheusza ubo-

gaciwszy, rzd mu królestwa zleci, zaczem on ludowi
swemu dobrze czyni.

JTotem uoy król .iswerus podatek na

ziemi swoje, i na wyspy morskie.

2. A wszystkie sprawy mocy jego , i

monoci jego, z opisaniem zacnoci Mar-
docheuszowej , któr go wielmonym u-

czyni król, to zapisano w ksigach kro-

nik o królach Medskich i Perskich.

3. Albowiem Mardoeheusz yd ])y

wtórym po królu Aswerusie, i wielkim u

ydów, i zacny u mnóstwa braci swych,

starajc si o dobro ludu swego, i

sprawujc pokój wszystkiemu narodowi

swemu.

Ksiga I j o b owa.

EOZDZIA I.

I. Ijob , m pobony i majtny 1—5. II. od Boga
przez szatana odjciem dóbr, i dziatek kuszony 6— 19.

III. cierpliwie wszystko znosi , a Bogu za to dobro-
rzeczy 20—22.

Jjym w ziemi Uz, imieniem Ijob ; a

ten m by * doskonay, i szczery, i

bojcy si Boga, a odstpujcy od zego.
*Ezech.l4,14.

2. I urodzio mu si siedm synów, a

trzy córki.

3. A mia dobytku siedm tysicy
owiec, i trzy tysice wielbdów, i pi
set jarzm woów, i pi set olic , i cze-

ladzi bardzo wiele, tak, i on m by
najmoniejszym nad wszystkich ludzi

na wschód soca.
4. I schadzali si synowie jego, a

sprawowali uczty, kady w domu swym,
dnia swojego; i posyali, a wzywali
trzy siostry swoje, aby jaday i pijay
z nimi.

5. A gdy wkoo obeszy dni uczty,

posya Ijob, a powica ich, a wstawa-
jc rano sprawowa caopalenia wedug
liczby ich wszystkich ; bo mówi Ijob : Po-
dobno zgrzeszyli synowie moi, a zorze-
czyli Bogu w sercach swych. Tak czyni
Ijob po one wszystkie dni.

II. 6. I stao si niektórego * dnia.

gdy przyszli synowie Boy, aby stanli

przed Panem, e te przyszed i szatan

midzy nich. =^ijob.2,i.

7. Tedy rzek Pan do szatana : Skd
idziesz ? I odpowiedzia szatan Panu. i

rzek : Okraem ziemi, i przechadza-

em * si po niej.

'

*iPiotr.5,8.

8. I rzek Pan do szatana: Przypa-

trzye si sudze memu Ijobowi, e mu
niemasz równego na ziemi? M to do-

skonay i szczery, bojcy si Boga, i

odstpujcy od zego.

9. 1 odpowiedzia szatan Panu i rzek :

Iza si Boga Ijob darmo boi?

10. Azae go ty nie ogrodzi, i domu
jego , i wszystkiego co ma , w okoo
zewszd? Bogosawie sprawom rk
jego, i dobytek jego rozmnoy si na

ziemi
;

11. Ale cignij tylko rk twoje a

dotknij wszystkiego , co ma : obaczysz,

jeli w oczy zorzeczy nie bdzie.

12. Tedy rzek Pan do szatana: Oto

wszystko co ma
,

jest w rce twojej :

tylko na nie cigaj rki twej. I od-

szed szatan od oblicza Paskiego.
13. Stao si tedy niektórego dnia,

gdy synowie jego i córki jego jedli, i
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pili wino w domu brata swogo piiTwo-

rodnego :

14. Przy I (ioa pose do Tjoba i rzek:
Woy oray, aolic^e ^'u\ pasy podhi nich

;

15. I przy]>a(lli Saltejczyey, i zabrali

je, a sugi pozabijali ostrzem miecza ; a

uszedem tylko ja, ja sam, abym ci

oznajmi.

IG. A gdy ten jeszcze mówi, przy-

szed drugi, i rzek: Ogie Boy spad
z nielta i spali owce i sugi, i poar ich

;

a uszedem tylko ja, ja sam, abym ci

oznajmi.

17. A gdy ten jeszcze mówi, przy-

szed i inny, i rzek: Chaldejczycy, roz-

sadziwszy si na trzy hufce, wypadli

na wielbdy, i zabrali je, i sugi poza-

bijali ostrzem miecza; a uszedem tylko

ja, ja sam, al)ym ci oznajmi.

18. A gdy ten jeszcze mówi, przy-

biea i inny, a rzek: Synowie twoi, i

córki twoje jedli i pili wino w domu brata

swego pierworodnego
;

19. A oto wiatr gwatowny przypad
od onej strony pnstyni, i uderzy na
cztery wgy domu, tak, e upad na dzie-

ci, i pomary ; a uszedem tylko ja
,
ja

sam, abym ci oznajmi.
III. 20. Tedy wsta Ijob, i rozdar

paszcz swój, i ogoligow sw, a upad-
szy na ziemi, uczyni Panu pokon,

21. I rzek: Nagird wyszed * z y-
wota matki mojej, i nagim si za tam-
e wróc ; Pan da. Pan te wzi, niech

bdzie imi Paskie bogosawione.
=^Ps.49,18. lTym.6,7, Kazn.5,U.

22. W * tern wszystkiem nie zgrze-

szy Ijob, a nie przypisa Bogu nic nie-

przystojnego. *Ijol).2,10.

KODZIA II.

I. Ijol) z dopuszczenia Boego od szatana na ciele

utrapiony 1—8. II. ony swej urgania znosi 9. 10.

III. Trzej przyjaciele jego przyszli, aby go cieszyli 11—13.

i sta/o si niektórego dnia, gdy przy-

szli synowie Boy, * aby stanli przed

Panem, przyszed te szatan midzy nich,

aby stan przed "" Panem. '^ijob.1,6.

2. Tedy rzek Pan do szatana: Gdzie
by, skd idziesz ? I odpowiedzia szatan

Panu, a rzek: Okraem ziemi, i prze-

chodziem si po niej.

o. Zatem rzek Pan do szatana : Przy-

patrzye si sudze memu Ijobowi , e
mu niemasz równego na ziemi? M to

doskonay i szczery, bojcy si Boga, a

odstpujcy od zego, i który jeszcze

trwa w uprzejmoci swojej ; a ty mi po-
budzi przeciw niemu, abym go niszczy
bez przy(;zyny.

4. I o(l])owiedzia szatan Panu, i rzek:
Skór za skór, i wszystko, co ma czo-
wiek, da za dusz swoje ;

5. Ale cignij tylko reke twoje, a
dotknij koci jego, i ciaa jego, ujrzysz,

jelie w oczy zorzeczy nie bdzie.

6. Tedy rzek Pan do szatana: Oto
w rce twojój jest; wszake ywot jego

zachowaj.

7. Wszedszy tedy szatan od oblicza

Paskiego, zarazi Ijoba wrzodem zym
od stopy nogi jego a do wierzchu gowy
j^go

;

8. Tak, e wzi skorup , aby si ni
skroba; i siedzia w popiele.

11. 9. I rzeka mu ona jego: A jesz-

cze trwasz * w uprzejmoci twojej ? Zo-
rzecz Bogu, a umrzyj. *Mich.7,G. Mat.10,36.

10. I rzek do niej : Tak wanie mó-
wisz, jako szalone niewiasty mawiaj.
Izali tylko dobre przyjmowa bdziemy
od Boga, a zego przyjmowa nie b-
dziemy ? W tem wszystkiem * nie zgrze-

szy Ijob usty swemi. *ijob.i,22.

III. 11. A gtly usyszeli trzej przyja-

ciele Ijobowi to wszystko utrapienie, które

na przypado, przyszli kady z miejsca

swego: Elifas Temaczyk, i Bildad Su-

hytczyk, i Sofar Naamatczyk ; bo si byli

namówili pospou, aby przyszedszy po-

aowali go, i cieszyli go.

12. A podniósszy oczy swoje z da-

leka, nie poznali go , i wyniósszy gos
swój pakali, a rozdarszy kady paszcz
swój miotali proch nad gowy swe ku
niebu

;

13. I siedzieli z nim na ziemi siedm

dni i siedm nocy, a aden do niego sowa
nie przemówi; bo widzieli, e si gwa-
townie wzmagaa bole jego.

KODZIA III.

I. Ijob dniowi narodzenia, i nocy poczcia swego zo-
rzeczy 1—10. II. yczy sobie, aby by umar, zaraz po
narodzeniu swera , eby odpoczywa z innymi w pokoju
11—19. ni. i ciko si na utrapienie swe uskara 20—26.

-totem otworzy Ijob usta swoje, i zo-

rzeczy dniowi swemu.
2. I zawoa Ijob, mówic :

3. Bodaj by zgin dzie ,
któregom

si * urodzi ! i noc, w któr rzeczono :

Pocz sf mczyzna !
* Jer.2o.i4.

4. Bodaj si by on dzie obróci

w ciemno ! By si by o nim nie pyta



Ijobowa 3. 4. 491

Bóg z wysokoci, i nie by owiecony
wiatoci !

5. Bodaj go bya zamia ciemno
i cie mierci ! by go by ogarn obok,

i ustraszya go gorco dzienna !

6. Bodaj liya noc one osiada cie-

mno, aby nie sza w liczb dni rocznych,

i w liczb miesicy nie przysza !

7. Bodaj noc ona bya samotna, a

piewania aby nie byo w niej I

8. Bodaj j l)yli przeklli, którzy

przeklinaj dzie, którzy s gotowi,

wzrusza pacz swój !

9. Bodaj si byy zamiy gwiazdy

przy zmierzkaniu jej I a czekajc wia-
ta, aljy si go bya nie doczekaa, ani

nie ogldaa zorzy porannej !

10. I nie zawara drzwi ywota me-
go, a nie skrya boleci od oczu moicli.

11. 11. Przeczem w ywocie * nie

umar. albo. gdym z ywota wyszed,
czemum nie zgm? ^ijob.io.is. Jer.20,17.

12. Przecze mi piastowano na ko-

lanach ? a przeczem ssa piersi ?

13. Albowiembym teraz lea i odpo-

czywa; spadbym i miabym pokój.

14. Z królmi i z radcami ziemi, któ-

rzy sobie budowali na miejscach pu-

stych :

15. Albo z ksitami, którzy mieli

zoto, a napeniali domy swe srebrem,

16. Albo czemum si nie sta jako

martwy pód skryty ? albo jako niemo-
wltka. które nie oglday wiatoci?

17. Tam niepoboni przestawaj stra-

szy, i tam odpoczywaj zwtleni w si.

18. Tame winiowie sobie wydy-
chaj, a nie sysz gosu trapicego ich.

19. May i wielki tam sobie s równi
a niewolnik wolny od pana swego.

ni. 20. Przecz ndznemu dana jest

wiato, a ywot tym, którzy s utra-

pionego ducha?
21. Którzy czekaj mierci, a nie

przychodzi . cho jej pilniej szukaj ni
skarbów skrytych

;

22. Którzyby si z radoci weselih.

plsajc, gdyby znaleli grób.

23. Przecz dana jest wiato mo-
wi, którego droga skryta jest, a którego
Bóg cikociami ogarn?

24. Albowiem kiedy mam je. wzdy-
chanie moje przychodzi, a rozchodzi si
jako woda ryczenie moje:

2b. Bo strach, któregom si lka.

przyszed na mi, a czegom si obawia,
przydao mi si.

26. Nie byem bezpieczny, anim si
uspokoi, anim odpoczywa, a przecie

na mi przysza trwoga.

ROZDZIA IV.

I. Elifas Ijoba z niecierpliwoci gromi . a z mizernej
kondycji jego dowie usiuje, i go Bóg za jego grzechy
nawiedza. 1—11. U. z objawienia Boego twierdzc, e
przed Bogiem nie jest czysty aden czowiek 12— 17.

III. a nawet e si i w Anioach grzech znalaz 18—21.

iedy odpowiedzia Elifas Temaczyk,
i rzek :

2. Jeli bdziemy mówili z tob. nie

bdzie ci to przykro? Ale któ si mo-
e od mówienia zatrzyma ?

3. Oto ich wiele uczy, i rce mde
potwierdza.

4. Upadajcego wspieray mowy two-

je, a kolana zemdlone posilae.

5. A teraz, gdy to na ci przyszo,

niecierpliwie znosisz, a i ci dotkno,
trwoysz sob.

6. Aza pobono twoja nie bya
ufnoci twoj, a uprzejmo spraw two-
ich oczekiwaniem twojem ?

7. Wspomnij prosz, kto kiedy nie-

winny zgin? albo gdzieby ludzie szcze-

rzy zniszczeli ?

8. Jakom wida. e ci. którzy orali

zo, i rozsiewali '^ przewrotno, to
te zasie eli. '^i*"n»-22,8. ozeasz.10,13. Gaiat.6,7.

9. Bo tchnieniem * Boem gin. a od
ducha gniewu jego niszczej.

''Izaj.11.4. 2Tes.2.8, Objaw. 2.ie.

10. Eyk lwi. i gos lwicy, i zby lwit
wytrcaj.

11. Lew ginie, i nie ma upu, i szcze-

nita lwie rozproszone bywaj.
II. 12. Xadto doszo mi sowo po-

tajemnie, i pojo ucho moje cokolwiek

z niego.

13. W rozmylaniu widzenia nocnego,

gdy przypada twardy sen na ludzi.

14. Zdj mi strach i lkanie, które

wszystkie ' koci moje przestraszyo.
"ban. 10.8.

15. A duch szed przed twarz moj,
tak. i wosy wstay na ciele mojem.

16. Stan, a nie znaem twarzy jego,

ksztat tylko jaki by przed oczyma
memi : uciszyem si, i syszaem gos
mówicy :

17. Izali czowiek moe by sprawie-

dliwszy nieli Bóg: albo m czystszy

ni Stworzyciel jego?

III. 18. Oto w sugach jego ' niemasz
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doskonal o.4(' i, a w Anioach swoich zna-

hrz niedostatek ;

' ijob.i5.ir.. 2 Piotr.2.4.

19. Daleko wi(jcj wtych, co mieszka-

j w domach i^linianycli. którycli grunt

jest na prochu, i starci 'lywaj snadniej

nieli mól.

20. Od poranku a do wieczora hy-

waj starci ; a i tego nie uwaaj, na
wieki zgin.

21. Aza zacno ich nie pomija z ni-

mi ? umieraj, ale nie w mdroci.

ROZDZIA V.
I. Elifus dowodzi tego, co powiedzia, e Bóg tylko

niepobonc karze, a dobrym folguje 1— 16. U. Radzi Ijo-

bowi, aby to przyzna. Bogu chwa da, i przed nim si
upokorzy 17. 18. HI. tedy wybawiony bdzie 19—27.

Ziawoaje tedy, jeli kto jest, cohy od-

powiedzia? a do którego si z witych
obrócisz ?

2. Zaiste gupiego zabija gniew, a pro-

staka umarza zawi.

3. Jam widzia gupiego, * i si roz-

korzeni ; alem wnet le tuszy mieszka-

niu jego. *Ps.37,35.

4. Oddaleni bd synowie jego od
zbawienia, i starci bd w bramie, a nie

bdzie, ktoby ich wyrwa.

5. niwo jego godny pore, i z sa-

mego ciernia wybierze je; a poknie
chciwy bogactwa takowych.

6. Albowiem nie z 'prochu wychodzi
utrapienie, ani z ziemi wyrasta kopot.

7. Ale czowiek na kopot sie rodzi,

jako iskry z wgla ataj w gór.

8. Zaiste jabym szuka Boga, a Bogu-
bym przeoy spraw swoje;

9. Który czyni rzeczy * wielkie i nie-

wybadane, dziwne, którj^n liczby nie-

masZ • *Ijol}.9,10. Ps.72,18. Rzym.11,33.

10. Który daje deszcz na ziemi, i

spuszcza wody na pola;

11. Który sadza pokornych * wysoko,
a smutnych wywysza ku zbawieniu

;

*lSam.2,7. Ps.113,7.

12. Który * w niwecz obraca myli
chytrych, tak. i rce ich nie sprawi nic

skutecznego
;

*Neh.4,i5. Ps.33,10. izaj.8,10.

13.Który chwyta* mdrychw chytroci
ich, a rad przewrotnych prdko niszczy.

*lKor.3,9.

14. We dnie taczaj si jako w cie-

mnociach, a jako w nocy "^ macaj w po-
udnie. =^5Moj.28,29.

15. Który zachowuje ubogiego od mie-
cza, od ust ich, i od rki gwatownika.

.5. G.

IG. Ma uciniony nadziej; ale nie-

prawo stuli usta * swe. m's.io7.42.

II. 17. Oto bogosawiony czowiek,
którego Bóg karze: przeto karaniem
Wszechmocnego * nie pogardzaj.

* Przyp.3,11. yd.12,.5. Jak. 1,12. Objaw.3,19.

18. Bo on zrani *
i zawizuje; ude-

rza, a rce jego uzdrawiaj.
*r)Moj.32,39." 1 Sam.2,(). Izaj.30,2«.

III. 19. Z szeciu ucisków * wyrwie
ci, a w siódmym nie tknie si ciebie

2l^
* P8.91,3. Przyp. 24,16.

20. w godzie wyl)awi ci od mierci,

a na wojnie z rk miecza.

21. Przed biczem jzyka ukryty b-
dziesz, a nie ulkniesz si w spustosze-

niu, gdy przyjdzie.

22. W spustoszeniu i w godzie mia
si bdziesz, a zwierzt ziemskich ba
si nie bdziesz.

23. Bo z kamieniem polnym bdzie
przymierze twoje, a okrutny zwierz pol-

ny * spokojnym ci si stawi. *ozeasz.2,i3.

24. I poznasz, e jest spokojny przy-

bytek twój, i nawiedzisz mieszkanie two-

je, a nie zgrzeszysz.

25. Doznasz te, i rozmnoone b-
dzie nasienie twoje, a potomstwo twoje

bdzie jako ziele ziemi.

26. Wnijdziesz w sdziwoci do gro-

bu, jako znoszone bywa zboe w stóg

czasu swego.

27. Otomy tego doszli, e tak jest :

suchaje tego, a uwaaj to sam u siebie.

KODZIA VL
I. Ijob si uskara na swe cikoci 1—5. II. lifaso-

wi, który go cieszy, nagan daje 6. 7. Ul. mierci
pragnie 8—10. IV. Niecierpliwo sw krewkoci czo-
wiecz okrywa 11. 12. V. Przeciw skardze Elifasowej
sumieniem si dobrem szczyci 13—23. VI. a pokaranie
przyjacielskie przyj obiecuje, jeliby suszne byo; a
eby si z nim askawiej obchodzili, prosi 24—30.

1 odpowiedzia Ijob, a rzek :

2. O gdyby pilnie zwaono narzekanie

moje , a bied moje pospou na wag
woono,

3. Tedyby bya cisz nad piasek

morski; przeto mi sów niestaje.
,

4. Albowiem strzay * Wszechmocne-
go tkwi we mnie, których jad wysuszy
ducha mego, a strachy Boe walcz prze-

ciwko mnie. *ps.38,3.

5. Izali osie dziki ryczy nad traw ?

albo wó izali ryczy nad pasz swoj?
II. 6. Izali moe by jedzona rzecz

niesmaczna bez soli? albo jestli jaki

smak w biaku jajowym?
7. Czego si przedtem nie chciaa do-
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tkn dusza moja, to teraz jest boleci
ciaa mego.

III. 8. Bodaje si spenia proba
moja ! Nieche mi Bóg da , czego ocze-

kuj !

9. Oby si Bogu podobao, eby mi
zniszczy, a eby mi wyci, rozpuciw-

szy rk swoje !

10. Bo mam jeszcze pociech swoje,

(chocia paam w boleci, a Bóg mi nie

folguje) em nie tai sów witego.
IV. 11. Có jest za moc moja, abym

potrwa ? albo co za koniec mój , abym
przeduy ywota mego ?

12. Izali moc kamienna moc moja?
albo ciao moje miedziane?

Y. 13. Aza obrony mojej niemaszprzy
mnie ? aza rozsdek oddalony odemnie ?

14. Przeciwko temu, którego lito
sabieje ku bliniemu swemu, i który

boja Wszechmogcego opuci?
15. Bracia moi omylili mi jako po-

tok: pominli jako gwatowne potoki.

16. Które bywajmtne od lodu, w któ-

rych si nieg ukrywa
;

17. Czasu którego topniej, zagin;
a czasu gorcoci niszczej z miejsca

swego.

18. Udawaj si tam i sam z dróg

swoich : rozciekaj si po miejscach bez-

wodnych, i gin.
19. Podróni ludzie z krainy Teman

obaczyli je; a którzy szli do Seba, mieli

w nich nadziej.

20. Ale si zawstydzili, i w nich ufa-

li ; a gdy tam przyszli, oszukali si.

21. Tak zaiste i wy, bywszy nie je-

stecie; widzc utrapienie moje, lka-
cie si.

22. Izalim mówi: Przyniecie mi co,

a z majtnoci waszej dajcie mi dary?
23. I wybawcie mi z rk nieprzyja-

ciela, a z rk okrutników odkupcie mi ?

VI. 24. Nauczcie mie. a ia umilkn:
a w czemem zbdzi, pokacie mi.

25. O jako s mocne sowa prawdzi-

we!.Ale có sprawi obwinienie wasze?
26. Izali sowa moje obwini myli-

cie, a przewiewa mowy utrapionego ?

27. I na sierot targacie si, i kopie-

cie doy pod przyjacielem swoim.
28. Przeto przypatrzcie mi si teraz,

a obaczycie, jeli kami przed obliczem

waszem.
29. Obaczcie si, prosz, a niech nie

bdzie w was nieprawo; obaczcie si

a poznacie, e jest sprawiedliwo moja
przy mnie.

30. A i niemasz w jzyku mym nie-

prawoci: i nie mame zna utrapienia

mego?

ROZDZIA VIL
I. Ijob daje zna , e si Bóg nader srogo z nim ob-

chodzi w tym trótkim ywocie, nie dajc wytchnienia,
stworzeniu mdemu, nad którem nie takby mia moc sw
pokazywa 1— 14. II. A przeto mierci sobie da, a
przytem o odpuszczenie grzechów Boga prosi 15—21.

izali czas nie jest zamierzony czowie-
kowi na ziemi ? a jako dni najemnicze
nie s dni jego ?

2. Jako suga pragnie cienia, a jako
najemnik czeka koca pracy swojej :

3. Takiem ja prawem dziedzicznem

wzi miesice próne, a nocy bolesne s
mi naznaczone.

4. Ukadli si, tedy mówi : Kiedy
wstan? a rycho pominie noc? i peen
bywam mylenia a do witania.

5. Obleczone jest ciao moje w roba-

ki i w plugastwo z prochu; skóra moja
popadaa si, i rozsiada si.

6. Dni moje prdsze s, ni czónek
tkacki, i strawione s bez nadziei.

7. Wspomnij, o Panie I
* i wiatrem jest

ywot mój, nie wróci si oko moje, aby
widziao dobre rzeczy. -ijob.8.9. r.u,i.

r. 16.22. Ps. 78.39. Ps.90.5. Ps. 102.12. Ps.lÓS.U.
Ps. 144,4. Iz. 40. 6. Jak. 4. 14. lPiotr.1.24.

8. Ani mi oglda oko, które mi wi-

dywao; oczy twoje obrócone bd na
mi. a mnie nie bdzie.

9. Jako niszczeje obok i przemija, tak

zstpujcy do grobu nie wynijdzie;

10. Nie wróci si wicej do domu
swego, ani go wicej pozna miejsce jego.

11. Przeto ja nie mog zawcign
ust moich; mówi bd w utrapieniu

ducha mego, bd rozmawia- w gorzko-

ci duszy mojej.

12. Izaem ja jest morze, albo wie-

loryb, e mi osadzi stra?
13. Gdym rzek: Pocieszy mi oe

moje, i uly mi narzekania m.ego pociel

moja:

14. Tedy mi straszysz przez sny, i

przez widzenia trwoysz mn.
II. 15. A przeto obraa sobie powie-

szenie dusza moja, a mier raczej, ni
zosta w kociach.

16. Sprzykrzyem sobie ywot , nie

wiecznie bd yw. Zaniechaje mi, bo
marnoci s dni moje.

17. Có jest * czowiek, e go tak wielce
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waysz? aoi)rzvklada.sz ku iii(^inii serce

|;^VQj^»y

*

*rs.8,r». Ps. 141,3. ya.2,fi.

18. A e go nawiedzasz na kady zara-

nek? i na kad cliwil dowiadczasz go?
11). Tokde siQ nie odwrócisz ode-

mnie? a nie zaniecliasz iiiie , abym
przekn Alin moje ?

20. Zgrzeszyem, có mam czyni? o

stróu lud/ki! czemu mi sol)ie za cel

pooy, abym by sam sobie ciarem ?

21. Przecz nie odejmiesz przestpstwa
mego. i nie przepucisz nieprawoci mo-
j^j? Bo si teraz w prochu poo, a

choby mi szuka rano, nie bdzie mi.

EODZIA YIII.

I. Bildad Elifasowi gromi Ijoba pomafja, ukazujc, iz.

Bóg niesprawiedliwym by nie moe 1— 7. II. a i tak
przodkowie ich z dawna wierzyli 8—10. III. a i si
cnemu dzieje jako i innym obudnikom 11—19. IV. do-
tego go wiodc, aby si nawróci, jeli chce wskóra
20—22.

1 odpowiedzia Bildad Suhytczyk, a

rzek :

2. Pokde rzeczy takowe mówi b-
dziesz? a pokd l)d sowa ust twoich

jako wiatr gwatowny ?

3. Izaby mia Bóg sd podwróci ? a

Wszechmocny miaby * sprawiedliwo
wynicowa ?

*5Moj.32,4. 2Kron.]9,7. Tren. 1,18. Dan. 9,14.

4. e synowie twoi zgrzeszyli przeciw

niemu, przeto ich puaci w rk niepra-

woci ich.

5. Jeli si ty wczas nawrócisz do

Boga. * a bdziesz si modli Wszech-
mocnemu;

"

*Ijob.22,23.

6. Jeli bdziesz czystym i szczerym
;

tedy pewnie ocuci dla ciebie, i spokoj-

ne uczyni mieszkanie sprawiedliwoci

twojej.
^

7. A cho pocztek twój may bdzie,

jednak ostatek twój bardzo si rozmnoy.
11. 8. Bo spytaj si prosz wieku sta-

rego, * a nagotuj si ku wyszpiegowaniu

ojców ich.

' ^
*

5

Moj .4,32.

9. (Gdy wczorajszymi * jestemy, a

nic nie wiemy, poniewa jako cie s
dni nasze na ziemi.)

*Ijob,7,6. r. 14.2. 1 Moj. 47,9. lKron.29.15.

10. Oni ci naucz i powiedz, i z ser-

ca swego wypuszcz sowa.
III. 11. Aza uronie sitowie bez wil-

gotnoci? Izali uronie rogoa bez wody?
12. Owszem jeszcze * w zielonoci

swojej, ni bywa podcita, prdzej ni
inna trawa usycha.

' =^ps.i29,6. jer.17,6.

13. Takie s drogi * wszystkich, któ-

. 8.9.

rzy zapominaj Boga; i tak nadzieja

ol)u(liiika zginie.
ijol). 11,20. r.l8,M. l'H.112,7. Przyp. 10,28.

14. Podcita bywa nadzieja jego, a

jako dom pajka ufanie jego.

15. Spoleli na domu swoim, nie ostoi

si; wesprzeli si na nim, nie zadzie-

rzy si.

1(). Zieleni si na socu, i w ogrodzie

jego wiea latorol jego wyrasta.

17. Nad rodem splataj si korzenie

jego, i na miejscu kamienistem rozka-
da si.

18. Ale gdy go wytn z miejsca jego,

tedy si go miejsce zaprze, mówic:
Niewidziaem ci.

19. To to jest wesele drogi jego, a

inny z ziemi wyronie.
IV. 20. Oto Bóg nie odrzuci czowieka

szczerego, ale zonikom nie poda rki.

21. A si napeni miechem usta

twe, a wargi twoje wykrzykaniem. ^

22. Gdy. którzy ci maj w nienawi-

ci, obleczenibd wstydem, a przybytku

niepobonych nie bdzie.,

ROZDZIA IX.

I. Ijob Bildadowi przyznaje, e Bóg sprawiedliwie lu-

dzi karze 1—14. II. lecz przytem naucza , e nie idzie

za tem, aby go Bóg jako czowieka niezbonego mia
kara

,
poniewa onerau i pobonych, wolne nawiedza

1.5—24. lU; czego te przykadem swvm wasnym dowodzi
25—35.

i odpowiedzia Ijob, a rzek: j
2. Prawdziwieó wiem, e tak jest ; bo

jakoby mia by usprawiedliwiony czo-

wiek przed Bogiem ?

3. Jeliby si z nim chcia spiera, nie

odpowie mu z tysica na jedne rzecz.

4. Mdry jest sercem, i mocny si;
któ uy pokoju, stawiwszy si mu
upornie ?

5. On przenosi góry, a nie wiedz lu-

dzie, kto. je podwraca w gniewie swym.

6. On wzrusza ziemi z miejsca swe-

go, a supy jej trzs si.

7. Gdy on zaka socu, nie wscho-

dzi; i gwiazdy piecztuje.

8. On sam rozpociera niebiosa, i dep-

cze po waach morskich.

9. On sprawi wóz niebieski * z gwiazd,

Oryjona i H}jady, i inne gwiazdy skryte

na poudnie. ^Amos.5,8.

10. On czyni * rzeczy wielkie, a niewy-

badane i,dziwne, którym niemasz liczby.

*Ijob.5,9. P6.72,18. Rzym. 11,33.

11. Oto, idzieli * mimo mi, nie widz

go; a przychodzili, nie bacz go.
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12. Oto gdy co porwie, któ go przy-

musi. "^ aljy przywróci ? Albo któ mu
rzecze : Có czynisz ? *izaj.45,9. Ezym.9,20.

13. Gdyby Bóg nie odwróci gniewu

swego, upadliby przed nim pomocnicy
liardzi.

14. Jako mu ja tedy odpowiem ? Ja-

kie sowa obior przeciwko niemu?
II. 15. Któremu. chocial)ym by spra-

iviedliwym, nie odpowiem; owszem si
sdziemu memu * upokorz. *ps.u3,2.

16. Chobym go wzywa, a onby mi
si ozwa, przecie nie wierz, aby przy-

puci do uszów gos mój :

17. Bo mi star w wichrze, i rozmno-

y rany moje bez przyczyny
;

18. Nie dopuszcza mi odetchn,
}wszem mi nasyca gorzkociami.

19. Jeli si udam do mocy. oto on
najmocniejszy; a jeli do sdu. któ mi
L nim sprowadzi?

20. Jelibym si usprawiedliwia, usta

moje " potpi mi: jelibym si dosko-

naym czyni, tedy mi przewrotnym by
Dokae

'
' *Prz3-p.20,9. lJan.1,8.

21. Chociabym by doskonay, prze-

cie ja tego do siebie zna nie bd ; ale

iam nagan ywotowi memu.
22. Jedno jest, dla czegom to mówi :

ie tak doskonaego, jako i niezbonego
3n niszczy

;

23. Jeli biczem nagle zabija, z poku-
szenia niewinnych namiewa si

;

24. Ziemia podana bywa w rce nie-

zbonika, oblicze sdziów jej zakiTwa.

A. jeli nie on. któ tedy inny jest, co

to czyni?

in. 25. Ale diii moje prdsze byy ni
pose; ucieky, a nie widziay nic do-

brego.

26. Przeminy jako prdkie odzie,

jako orze leccy do eru.
27. Jeli rzek: Zapomn narzekania

mego, zaniecham gniewu swego, a po-

sil si;
25. Tedy si lkam wszystkich bo-

leci moich, widzc, e mi z nich nie

wypucisz.

29. Jelim ja niezbony, przecze pró-

no pracuj ?

30. A chobym si umywa wodami
nienemi, i oczycibym mydem rce
moje :

31. Wszake w dole zanurzysz mi , i

brzydzi si mn bd szaty moje.

32. Albowiem on nie jest czowiekiem

jako ja. abym mu mia odpowiedzie.
all»o ebym z nim mia i w prawo.

33. Bo nie masz midzy nami rozjem-
cy, któryby móg rozwie spraw nasze.

34. Niech tylko zdejmie zemnie rózg
swoje, a strach jego niech mi nie straszy

;

35. Tedy bd mówi, a nie Ijd si
go ba; bom ja nie jest taki sam u siebie.

EODZIA X.
I. Ijob rzewliwie lamentujc, a wywiadujc si od Boga

przyczyny utrapienia swego . sam przypomina , czemuby
Pan tak srogo z nim postpowa nie mia 1—17. II. Na
narodzenie swe uskara si i o ulenie jakie , piei-wej
niby umar, prosi 18—22.

iskni sobie dusza moja w ywocie
moim; rozpuszcz przeciw sobie narze-

kanie moje , a bd mówi w gorzkoci
duszy mojej.

2. Ezek Bogu : Nie potpiaje mi :

raczej mi oznajmij , czemu spór ze mn
wiedziesz?

3. Có masz za poytek, e mi uci-

skasz? a i odrzucasz spraw rk twoich?
a rad niepobonych owiecasz?

4. Aza ty masz oczy cielesne ? Albo
jako czowiek widzi, ty widzisz ?

5. Dni twoje, za s jako dni czowie-
cze? a lata twoje jako lata ludzkie?

6. I si wywiadujesz nieprawoci
mojej, a o grzechu moim badasz si?

7. Ty wiesz, em niepobonie nie po-

czyna: wszake nie jest. ktoby mi mia
wyrwa ""

z rk twoich.
' ^óm;j.32,39.

8. Rce twoje wyksztatoway mi.
i uczyniy mi; a przecie mi zewszd
gubisz.

9. Pomnij prosz, e mi jako glin
ulepi. '^ a w proch mi za obrócisz.

''iMoj.^.T. Ps.l03,U.

10. Izali jako mleko nie zlae mi, a

jako ser nie utworzye mi ?

11. Skór i ciaem przyobloke mi.
a kociami i yami pospinae mi.

12. ywotem i miosierdziem darowa-

e mi. a opatrzno twoja strzega du-

cha mego.

13. A chociae to skry w sercu two-

jem. wiem jednak, to jest z woli twojej.

14. Jeli zgrzesz, wnet tego postrze-

esz. a dla nieprawoci mojej nie prze-

pucisz mi.

15. Jelim bezbony, biada mi! a

chobym te l)y sprawiedliwym, nie

podnios gowy mojej, bdc nasycony

pohabieniem, i widzc utrapienie moje.

16. Którego pi*zybywa: bo jako lew
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srogi gonisz mio, a coraz dziwniej sio

przeciwko mnie stawiasz.

17. Odnawiasz wiadków twoich }>rzo-

ciwko mnie, a rozmnaasz rozgniewanie

twoje na mi; wojska jedne po drugich

s przeciwko mnie.

II. 18. PrzeczeA mi * z ywota wy-
wiód? Ach, ))ym by umar, eby mi
byo oko nie widziao! Mjob.3,11.

19. Obym by, jakoby mi nie byo!
oby mi byo zaraz z ywota do gro) tu

zaniesiono !

20. Iza nie trocha dni moich ? Prze-

to przesta, a zaniechaj mi, abym si
troszeczk posili,

21. Pierwej ni odejd tam, skd si
nie wróc, do ziemi ciemnoci, i do cie-

nia mierci
;

22. Do ziemi ciemnej
,
jako chmura,

i do cienia mierci
,
gdzie niemasz prze-

miany, jedno sama gsta ciemno.

EODZIA XI.
I. Ijoba Sofar surowo gromi, e si sprawiedliwym czy-

ni, cho jest wielkim grzesznikiem 1—12. II. Do pokuty
go napomina 13—20.

1 odpowiedzia Sofar Naamatczyk, i

rzek :

2. Iza si nie godzi na wiele sów
odpowiedzie? Albo izali m wieiomo-
wny bdzie usprawiedliwiony ?

3. Bd na twoje 'plotki ludzie mil-

cze ? A gdy ty sobie przeszydzasz, cie-

bie nikt nie zawstydzi?

4. Albowieme powiedzia: Czysta jest

nauka moja, a jestem czystym przed
oczyma twemi.

5. Ale gdyby Bóg chcia mówi, i

otworzy usta swoje przeciwko tobie :

6. Tedyby objawi tajemnice mdro-
ci, ie dwa kro wiksze karanie nadto
zasuy

;
przeto uznaj, e ci Bóg prze-

baczy dla nieprawoci twojej.

7. Izali tajemnice Boe wybadasz?
albo doskonaoci Wszechmocnego do-
cigniesz ?

8. Wysze s ni niebiosa, có uczy-
nisz? Gbsze ni pieko, jako poznasz?

9. Dusza miara ich, ni ziemia, a
szersza, ni morze.

10. Jeli wypeni, albo jeli zawrze,
albo jeli w jedno cinie, któ go za-

wcignie ?

11. Albowiem on zna marno ludzk,
i widzi * nieprawo; a nie miaby tego
baczy? *Jer.l7,J0.

, 11. 12.

12. Czowiek nierozumny nabywa ro-

zumu, clio si jako rebi lenego osa
rodzi czowiek.

II. Vó. Jeli ty przygotujesz serce

twoje, a wycigniesz do niego rce twoje;

14. Jeli niepraw^o jest w rcetwj,
oddal ja^, a mieszka nie dopuszczaj nie-

prawoci w przy])ytkach twoich
;

15. Tedy podniesiesz oblicze twoje bez
zmazy, a bdziesz stay, i nie bdziesz
si ba.

IG. Albowiem zapomnisz kopotu, a

jako wody, które pominy, wspomina
go bdziesz.

17. I nad poudnie janiejszy nasta-

nie czas twój ;
* zamiszli si, bdziesz

jako zaranek. *Ps.37,r,. iz.58,8.

18. I bdziesz ufa, majc nadziej,

a jako w okopach * bezpiecznie spa b-
dziesz. *3Moj.26,5. Iz.58,n.

19. Bdziesz lea, a nikt ci nie

przestraszy, i unia si bd przed twa-
rz twoj wiele ich.

20. Ale oczy * niepobonych ustan i

ucieczka ich zginie, a nadzieja ich bdzie
jako wyjcie duszy z czowieka. ^iJo^-saa.

ROZDZIA XII.
Ijob pokazuje I. cierpliAvosc swoje 1—6. II. moc Bo

nad stworzeniem jego 7

—

IG. III. i w stanowieniu i w od-
mianie rónych stanów 17—25.

Ziatem odpowiedzia Ijob, i rzek:

2. Wieracie wy sami ludmi? i z wa-
mi umrze mdro ?

3. Teci ja mam serce jako i wy, anim
jest podlejszym nieli wy; a któ i tego

nie wie. co i wy ?

4. Pomiewiskiem jestem przyjacie-

lowi * memu, który gdy woa do Boga,

oywa mu si; namiewiskiem jest spra-

wiedliwy i doskonay. * Przyp.1.4,2.

5. Ten, co jest upadku bliski, jest po-

chodni wzgardzon czowiekowi, wedug
myli pokoju zaywajcemu.

6. Spokojne i bezpieczne s namioty
zbójców * tych, którzy drani Boga,

którym Bóg daje w rce dobre rzeczy.
*Ps.73.12. Ps.92,8.

II. 7. A nawet pytaj si prosz by-

dlt, a one ci naucz; i ptastwa niebie-

skiego, a oznajmi tobie.

8. Albo si rozmów z ziemi, a ona

ci nauczy, i rozpowiedz ryby morskie.

9. Któ nie wie z tych wszystkich rze-

czy, e to rka Paska sprawia ?

10. W którego rku * jest dusza
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wszelkiej rzeczy ywej, i duch wszel-

kiego ciaa ludzkiego.
*Izaj.42.5. Ezeci.18,4. Dzie. 17.25.

11. Aza nie ucho mowy* dowiadcza,

jako usta pokarmu smakuj? '^ijct.si.s.

12. W ludziach starych jest mdro,
a w dugich dniach roztropno.

13. Dopiero u Pana jest mdro, i

sia, i rada, i umiejtno.
14. Oto on burzy, a nikt nie zbuduje;

zamknie * czowieka, a nikt mu nie otwo-

rzy.
*Izaj.22.22. Objaw. 3. 7.

15. On gdy zatrzyma wody, * wy-

schn; a gdy je wypuci, podwracaj
ziemi. »Izaj.50,2.

16. U niego jest moc i mdro. Jego

jest bdzcy, i w bd zawodzcy.
III. 17. On obiera radców z mdroci,

a sdziów przywodzi do gupstwa.
18. On pas królów rozwizuje, i znowu

przepasuje pasem biodra ich.

19. Podaje ksita na up, a moca-
rze podwraca.

20. Odejmuje usta * krasomówcom,
a rozsdek starym odbiera. ^ijob.32,9.

21. Wylewa wzgard * na ksita, a

mdli siy mocarzów. *Ps.io7,4o.

22. On odkrywa gbokie rzeczy z cie-

mnoci, * a wywodzi na janie cie mier-
ci

"

^Jer.33.3. Ps.51,8.

23. Kozmnaa narody, i wytraca je;

rozszerza lud, i umniejsza go.

24. On odejmuje serca przeoonym
ludu ziemi, a czyni, e badza * po pu-

styni bezdronej;"
' ^-Ps.io7.4.4o.

25. e macaj w ciemnociach, gdzie

niemasz wiatoci, a sprawuje, e b-
dz jako pijani.

ROZDZIA XIII.

I. Ijob przyjació swoicn fuka 1—6. II. Pokazuje, i
Bóg obrocy nie potrzebuje 7—13. m. Kadzieja je^o
w utrapienia 14—19. IV. Modlitwa o askawe si z nim
obchodzenie 20—28.

Uto te wszystkie rzeczy widziao oko

moje, sysza^o ucho moje. i zrozumiao.
2. Jako wy to wiecie, tak ja te wiem,

i nie jestem podlejszym nili wy.

3. Wszake radbym z Wszechmoc-
nym mówi, i radbym si z Bogiem
rozpiera.

4. Bocie wy sprawcy kamstwa:
wszyscycie wy lekarze nikczemni.

I

5. Bycie wy raczej milczeli, a po-

Iczytanoby wam to za mdro.
I 6. Suchajcie teraz odporu mego, a

idowody ust moich obaczcie.
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II. 7. Izali bronic Boga mówi b-
dziecie nieprawo? albo za nim mówi
bdziecie fasz?

8. Czy si na osob jego oglda b-
dziecie? Czy si o Boga bdziecie spie-

ra ?

9. Za to dobrze bdzie, gdy on was
bdzie próbowa? Za, jako czowiek
oszukany bywa, tak wy go oszukacie?

10. Zaiste kara was bdzie, jeliby-

cie skrycie twarz jego przyjmowali.

11. Izali zacno jego nie ustraszy

was? a strach jego nie przypadnie na

was?
12. Pamitki wasze podobne s po-

pioowi, a wynioso wasza kupie bota.

13. Milczcie, zaniechajcie mi. a ja

mówi bd; a niech przyjdzie na mi,
co chce.

III. 14. Czemu mam szarpa ciao
moje zbami mojemi, i dusz moje ka
w rce swe?

15. Oto. choby mi i zabi, przecie

w nim bd ufa; wszake dróg moich
przed obliczem jego bd broni.

16. Onci sam bdzie zbawieniem
mojem, ale przed oblicze jego obudnik
nie przyjdzie

;

17. Suchajcie z pilnoci mowy
mojej, a powie moja niech przj-jdzie

w uszy wasze.

18. Oto si teraz gotuj do prawa, i

wiern, e usprawiedliwiony bd.
19. Któ si bdzie spiera ze mn,

tak abym umilkn i umar?
lY. 20. Tylko dwóch rzeczy, o Boe!

nie czy ze mn, a przed oblicznoci
twoj nie skryj si.

21. Ek twoje odemnie oddal, a

strach twój niech mn nie trwoy.
22. Potem zawoaj mi, a ja tobie

odpowiem; albo ja niech mówi, a ty

mnie odpowiedz.

23. Wiele jest nieprawoci i grze-

chów moich? przestpstwo moje, i

gi'zech mój poka mi.

24. Przecze oblicze twoje zakrywasz,

a poczytasz mi sobie za nieprzyjaciela?

25. Izali skruszysz li chwiejcy si?
a dbo suche goni bdziesz?

26. Albowiem piszesz przeciwko mnie
gorzkoci, a przywaszczasz mi niepra-

woci modoci mojej
;

27. I woye w pta nogi moje. a

podstrzegasz wszystkich cieek moich,

i na lad nóg moich nastpujesz.

32
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28. Cho jako spróchniah^ drzewo
niszczej; a jako szata, któr mól psujo.

KODZIA. XIV.
Ijob sii; uskiirzii. I. na utnipiciiio ywota ludzkiof^o I.

II. odniioiiiio jogo 2

—

If). 111. ostro kuniriia Hozcl'o
16—Uy.

Oziowiek, narodzony z niewiasty, dni

krótkich jest, i peen kopotu;
Tl. 2. Wyrasta jako kwiat, *

i bywa
podcity, a ucieka jako cie, i nie ostoi

Sie. ^IJ'^''**'^- l's.102,12. Ps. 103, l.'). Ps. 144,4. Izaj.40,6.

3. Wszake i na takiego otwierasz

oczy twoje, a przywodzisz mi do sdu
z sob.

4. Któ pokae * czystego z nieczy-

stego? Ani jeden; *Ps..oi,7.

5. Gdy zamierzone s dni jego, liczba

miesicy jego u ciebie; zamierzye mu
kres, którego nie moe przestpi.

6. Odstpe od niego, a odpocznie,

a przejdzie jako najemniczy dzie jego.

7. Albowiem i o drzewie jest nadzieja,

cho je wytn, e si jeszcze odmodzi,
a latorol jego nie ustanie.

8. Cho si zstarzeje w ziemi korze
jego, i w prochu obumrze pie jego :

9. Wszake gdy uczuje wilgotno,
puci si, i rozpuci gazie, jako szczep

mody.
10. Ale czowiek umiera, zemdlony

bdc, a umarszy czowiek gdzie jest?

11. Jako uchodz wody z morza, a

rzeka opada i wysycha :

12. Tak czowiek, gdy si ukadzie,

nie wstanie wicej, a pokd stoj nieba,

nie ocuci si, ani bdzie * obudzony ze

&nu swego.
*Dan. 12,12. Jan.5,28. lKor.15,52. lTes.4,16.

13. Obye mi w grobie ukry i utai,

aby si uciszy gniew twój, a iby mi
zamierzy kres, kdy chcesz wspomnie
na mi!

14. Gdy umrze czowiek, izali y b-
dzie? Po wszystkie dni wymierzonego
czasu mego bd oczekiwa przyszej

odmiany mojej.

15. Zawoasz, a ja tobie odpowiem; a

spraw rk twoich podasz.
III. 16. Aczkolwieke teraz kroki moje

obliczy, * ani odwóczysz karania za

grzech mój. *ijob.34,2i. Przyp.5,21.

17. Zapiecztowane jest w wizance
przestpstwo moje, a zgromadzasz nie-

prawoci moje.

18. Prawdziwie jako góra padszy roz-

14. 15.

sypuje sio. a skaa przenosi si z miejsca
swego.

It). Jako woda wydra kamienie, a
powodzi zalaiu^ '>ywa, ('o samo od sie-

bie ronie z prochu ziemi: tak nadziej
ludzk wniwecz obracasz.

20. l*r/emagasz go ustawicznie, a on
scliodzi; odmieniasz posta jego, i wy-
puszczasz go.

21. Bdli zacni synowie jego, tego

on nie wie; j((li t wzgardzeni, on nie

bacrzy.

22. Tylko ciao jego, póki yw, bo-
leje, a dusza jego w nim kwili.

KODZIA XV.
I. Elifas gromi Ijoba z chluby jego 1—13. II. dowodzc,

i sit; rayli w sprawiedliwoci swojej 14—16. 111. Bóg na
tym wiecie karze nicpobonych, cho na czas kwitn
17—35.

A. odpowiadajc Elifas Temaczyk rzek:

2. Izali mdry ma na wiatr mówi?
albo napenia w^schodnim wiatrem myl
swoje ?

3. Przytaczajc sowa niepoyteczne.

i mowy, z których niemasz poytku?
4. Zaiste ty psujesz boja Bo i

znosisz modlitwy do Boga.

5. Albowiem pokazuj nieprawo tw
usta twoje, chociae sobie obra jzyk
chytrych,

6. Potpiaj ci usta twoje, a nie ja;

i wargi twoje wiadcz przeciwko tobie.

7. Czy si najpierwszym czowiekiem
urodzi? czy przed pagórkami utwo-

rzony?

8. Izae tajemnic Boych sucha, a

niemasz mdroci jedno w tobie?

9. Có ty umiesz, czego my nie wiemy?
albo có ty rozumiesz, czegobymy my
nie rozumieli?

10. I sdziwy i starzec midzy nami
jest starszy w latach ni ojciec iwój.

11. I lekce sobie waysz pociechy

Boskie? i masze jeszcze co tak skrytego

w sobie?

12. Czemu ci tak unioso serce

twoje? Czemu mrugaj oczy twoje?

13. e tak odpowiada Bogu duch

twój, a wypuszczasz z ust twoich takowe

mowy?
II. 14. Có jest czowiek, * aby mia

by czystym, albo eby mia by spra-

wiedliwym, urodzony z niewiasty?
*Ijob.l4,2. lKról.8.46. 2Kron.6,36. Ps. 14,3.4.

Przyp.20,9. Kazn.7,21. lJan.1,8.

15. Oto i w witych jego * niemasz

i
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35. Poczli kopot. * a porodzili nie-

prawo; a ywot ich gotuje zdrad.
'Ps.7.15. Lcaj.59.4.

ROZDZIA XVI.
I. Ijob Elifasa i towarzyszy jego gromi, i go tak przy-

kro ciesz 1—5. II. na ustawiczna, bole, i wzgardzon
kondycyje swoje utyskuje 6—16. III. niewinno i szcze-

ro sw Bogiem owiadcza 17—21. IV. a zatem do
skargi si swojej wraca 22.

^le odpowiedzia Ijob. i rzek:

2. Syszaem takowych rzeczy wiele;

wy wszyscy
* Ijob. 13,4.

doskonaoci, i niebiosa nie s czyste

w oczach jego. Mjob.4,i8.

16. Daleko wicej obrzydy jest. i

nieuyteczny czowiek, który pije niepra-

wo, jako wod.
ni. 17. Oka. tylko mi suchaj; a

com widzia, ozuajmi,
18. Co mdrzy powiedzieli, a nie za-

taili, co mieli od przodków swoich;

19. Którym samym dana Ijya ziemia,

a aden obcy nie przeszed przez ni.
,

, . . • , •

20. Po wszystkie dni s^voje sam sie-
przykiTmi cieszyc.elami

liie uiepoljony bolenie trapi, a nie J
„**t'*; •

i . i i
• i • i

wiele lat zamierzono okrutnikowi. .
3- I kiedy bdzie koniec tym pro-

21. Gos straszliwy brzmi w uszach r^°J'"l«J'^^«ni /"'?, '" "« Przymu.sza,

iego, e cza^u pokoju pustoszcy przy- I
^« ak odpowiadasz ^

padnie na ' •• ' • - *^ •
|

4. Azazbym ja tak raowil. jako wy.

22. Me wierzy, eby si mia nawró- I

^''.^.'jy^"^ ^7 ^f'
"* ."^''''^*^

"^f""-
ci z ciemnoci; obawiajc si zewszd ^ ^^a;^''^,'?^, ^'^'<'>-'^' P'-^eciwko wam sowa,

miecza
J

-
^

-
i kiwalibym nad wami gow swoj .•'

23. Tua si za chlebem, szukajc, 5. Owszembym was posila ustami

gdzieby by: wie. e zgotowany jest dla
' memi. a ruchanie warg moich ulyoby

niego dzie ciemnoci.
^

boleci waszych.

24. Strasz go utrapienie i ucisk, ii H. 6. Ale jeh bd mówi, przecie

zmocnia sie przeciwko niemu jako króli sie me ukoi bole moja: a jeh te prze-

o-otowy do boju. i

stan, iza odejdzie odemnie?

25. Bo wycign przeciw Bogu r- 7. A teraz zemdli mi: spustoszy-

k sw. a przeciwko Wszechmocnemu
zmocni si.

26. Natrze na na szyj jego z g-
stemi i wyniosemi tarczami swemi.

27. Bo okry twarz sw tiustoci
swoj, a fadów mu si naczynio na sa-
binie.

28. I mieszka w miastach popusto-

szonych. i w domach, w których nie

mieszkano, które sie miay obróci w ku-

i nie ostoi sie

e. o Boe I wszystko zgromadzenie moje.

8. Pomarszczye mi na wiadectwo,

a znaczne na mnie schudzenie moje na

twarzy mojej, jawnie wiadczy przeciw-

ko -mnie.

9. Popdhwo jego porwaa mi. i

wzi nienawi przeciwko mnie : a zgrzy-

tajc na mi zbami swemi, jako nie-

przyjaciel mój. l>ystremi oczyma swemi
spojrza na mi.

10. Kozdzieraj na mi usta swe. i

romotnie mi policzkowali, zebrawszy

p rumu.
29. Nie zbogaci si

majtno jego. ani si rozszerzy na
| sie spou przeciwko mnie.

ziemi doskonao takowych.
! 'n. Poda mie Bóg przewrotnemu, a

30. Nie wynijdzie z ciemnoci: wie
; ^^ yece niepobonych wyda mi.

jego latorol ususzy pomie, a zginie; 12. Byem w pokoju! ale mi potar:
od ducha ' ust jego. -Izaj.ll.4. 2Tes.2.8.

.^ ^^^.^^^^.^..^^^^ j^-^ 2^ .^^j^ j^^^j^^ j.^^.

31. Nie wierzy, e w prónoci jest. : trzaska mie. i wystawi mi sobie za "cel.

któiy bdzi ; a e próno bdzie na-

1

"V " ijob.7,20.

grod jego.
!

13. Ogarnli mi strzelcy jego: roz-

32. Przed wypenieniem dni swoich I ci nerki moje. a nie przepuici, i rozla

wycity bdzie, a ródka jego nie za-
j
na ziemió moje.

I kwitnie. : 14. Zrani mi. ran na ran: rzuci

33. Jako winna macica utraci niedoj- si na mi. jako olbrzym.

rzae grona swoje, a jako oliwa kwiat
i

15. Uszyem wór na zsinia skór
swoj zrzuci.

34. Albowiem zgromadzenie obu-
dnych spustoszone bdzie, a ogie po-
re przybytki pobudowane za dary.

moje. a oszpeciem prochem gow moje.

16. Twarz moja paczem oszpecona, a

na powiekach moich jest cie mierci.

III. 17. Chocia adnego upiestwa
32*
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niemasz w rkach moich,a modlitwa mo-
ja jest czysta. (A jeli nie tak,)

18. O ziemio! nie zakrywaje krwi

moj^j, a niech nie ma miejsca woanie
moje!

ii). Oto i teraz w niele jest wiadek
mój. jest wiadek mój na wysokoci.

20. O krasomówcy moi, przyjaciele

moi! wylewa zy do Boga oko iuoje.

21. Oby si godzio wie spór czo-
wiekowi z Bogiem, i jako synowi czo-
wieczemu z lilinim swoim !

IV. 22. Bo lata zamierzone nadcho-

dz, a cieszk, któr si nie wróc,
ju id.

ROZDZIA XVIL
I. Ijob zemdlony 1. II. na nieludzko cieszycieli

swych si uskara 2. HI. Bogu niewinno sw prze-

kada 3—5. IV. utrapienie swe przypomina 6—10. V.

mierci sobie yczc 11—16.

JJech mój skaony jest; dni moje gin;
groby mi czekaj.

11. 2. Zaiste namiewcy s przy mnie,

a w ich dranieniu mieszka oko moje.

III. 3. Staw mi, prosz, rkojmi za

si. Któ jest ten? Niech mi na to da

rk.
4. Bo serce ich ukry przed wyrozu-

mieniem
;
przeto ich nie wywyszysz.

5. Kto pochlebia prz}jacioom, oczy

synów jego ustan.
IV. 6. Wystawi mi zaiste na przy-

powie ludziom, i jako miechowisko
przed nimi.

7. Zamione jest dla aoci oko moje,

a wszystkie myli moje s jako cie.

8. Zdumiej si szczerzy nad tern; a

niewinny przeciwko obudnikowi po-

wstanie.

9. Bdzie si trzyma sprawiedliwy

drogi swojej; a kto ma czyste rce,
przyczyni mocy.

10. Wy tedy wszyscy nawrócie si,

a pójdcie, prosz; ho nie znajduj mi-
dzy wami mdrego.

V. 11. Dni moje przeminy; myli
moje rozerwane s, to jest, zamysy
serca mego.

12. Noc mi si w dzie obraca; a

wiato skraca si dla ciemnoci.
13. Jelibym czego oczekiwa, grób

bdzie domem moim, a w ciemnociach
uciel oe moje.

14. Do dou rzek : Ojcem moim je-

ste; a do robaków: Wy jestecie matk
moj, i siostr moj.

15. Bo gdzie teraz jest nadzieja

moja? a oczekiwanie moje któ oglda?
1(). W gbi grobu zstpi, ponie-

wa w prochu spoiny odpoczynek wszyst-
kieh.

ROZDZIA XVIII.
I. Hildad strofujc Ijoba, i sia mówi, a radców swych

za pujiich poczytuje, a i si te niesusznie gniewa, i

przeciw I{o^,'u szemrze 1—4. II. Wylicza karania ludzi
niezbonych, chcc tem dowie, e Ijob jest niczbonym,
gdy go I{óg take karze 5—21.

-odpowiadajc ]5ildad Suhytczyk rzek:
2. Dokde nie uczynicie koca mo-

wom? pomylcie pierwej, a potm mó-
wi bdziemy.

3. Czemu nas poczytaj jako bydo?
zdajemy si mu przemierzymi

,
jako

sami widzicie.

4. Ty, który dusz twoje tracisz w za-

palczywoci twojej, aza dla ciebie b-
dzie opuszczona ziemia, a bd przenie-

sione skay z miejsca swego ?

II. 5. Owszem, wiato * niepo-

bonych zganie, i nie bdzie wiecia
iskra ognia ich. *iJob.2i,i7. r.38,i5. Przyp.24,20.

6. wiatio si zami w przybytku je-

go, i pochodnia jego nad nim zaganie.

7. cinione bd kroki siy jego, a

porazi go rada jego.

8. Bo zawiod w sieci nogi jego, i

w uwikaniu chodzi bdzie.

9. Uchwyci go sido za pit jego, i

przemoe go upieca.
10. Skryty jest w ziemi powróz jego,

a samoówka jego na cieszce.

11. Zewszd go straszy bd stra-

chy, a naciera bd na nogi jego.

12. Wymorzy si godem sia jego,

a zginienie pogotowiu jest przy boku
jego.

13. Pore yy skóry jego, pore
czonki jego pierworodny mierci.

14. Ufanie jego bdzie wykorzenione

z przybytku * jego, a przywiedzie go

do króla strachów.
* Ijob. 8,13. r.11,20. Ps.112,7. Przyp. 10,28.

15. Bdzie mieszka strach w przy-

bytku jego, chocia nie by jego, a siark

bdzie potrznione mieszkanie jego.

16. Ze spodku korze jego uschnie,

a z wierzchu bdzie obcita ga jego.

17. Pamitka jego zginie * z ziemi, a

imienia jego nie wspomn po ulicach.
* Przyp. 2,22.

18. Wypdz go z wiatoci do cie-

mnoci, a z okrgu wiata wyrzuc go.

19. Nie bdzie syn ani wnuk midzy
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ludem jego, i nikt nie pozostanie w mie-

szkaniach jego.

20. Nade dniem jego zdumiej si po-

tomkowie, a przodków ogarnie strach.

21. Takoweó s mieszkania niezbone-

go, i do tego przychodzi temu, który nie

zna Boga.

EOZDZIALXIX.
Tjob gromi przyjació swych, i go trapi nie przestaj,

pokazujc, e go raczej cieszy mieli, wzgld majc na

sd Boy, który i na nich przyj moe.

A odpowiadajc Ijob rzek:

2. Dokde trapi bdziecie dusz mo-

je, a naciera na mi mowami swemi?
3.Ju dziesikro zawstydzilicie mi,

i nie wstydz was, e si tak zatwardza-

cie przeciwko mnie?
4. Ale niech tak bdzie, em zbdzi;

przy mnie zostanie bd mój.

5. A jeli si przeciw mnie wynosicie,

a obwiniacie mi pohabieniem mojem,
6. Wiedzcie, e mi Bóg podwróci,

i sieci swoj obtoczy mi.
7. Oto, woamli o krzywd, nie by-

wam * wysuchany; krzyczeli, niemasz

sdu. *Abak.l,2.

8. Drog moje zagrodzi, ebym
przej nie móg, a na cieszce mojej

ciemnoci pooy.
9. Z sawy mojej zupi mi, i zdj

koron z gowy mojej.

10. Popsu mi zewszd, abym za-

gin, a wyrwa j^ko drzewo nadziej

moje.

11. Nadto zapali si na mi gniew

jego, a policzy mi w poczet nieprzyja-

ció swoich.

12. Przyszy razem hufy jego, i uto-

roway przeciwko mnie drog swoje, i

obiegy w okoo namiot mój.

13. Braci moich odemnie oddali, a

znajomi moi stroni * odemnie. *ps.38,i2.

14. Opucili mi bliscy moi, a znajo-

mi moi zapomnieli mi.
15. Komornicy domu mego, i sueb-

nice moje maj mi za obcego, cudzo-

ziemcem staem si w oczach ich.

16. Woamli na sug mego, nie oy-
wa mi si, chocia go prosz ustami memi.

17. Tchem moim brzydzi si ona mo-
ja, cho prosz przez synów ywota mego.

18. I najlichsi pogardzaj mn, a gdy
powstaj, urgaj mi.

19. Brzydz si mn wszyscy naj-

wierniejsi * moi, a którychem umiowa,
stali mi si przeciwnyrni. *Ps.4i,io.

20. Do skóry mojej, jako do ciaa

mego przyscha ko moja; skóra tylko

zostaa okoo zbów moich.

21. Zmiujcie si nademn, zmiujcie

si nademn, wy przyjaciele moi ! bo r-
ka Boa dotkna mi.

22. Czemu mi przeladujecie, jako

Bóg, a ciaa mego nie moecie si na-

syci ?

23. Oby teraz napisane byy sowa
moje! oby je na ksigach wyrysowano!

24. Oby rylcem elaznym i oowiem
na wieczn pamitk na kamieniu wy-
drone byy!

25. Aczci ja wiem, i Odkupiciel mój
yje, a i w ostateczny dzie nad pro-

chem stanie.

26. A cho ta skóra moja roztoczona

bdzie, przecie w ciele mojem ogldam
Boga;

27. Którego ja sam ogldam, i oczy

moje ujrz go, a nie inny; cho zni-

szczay nerki moje we wntrznociach
moich.

28. Przecze nie mówicie : Czemu go

przeladujemy? gdy si przy mnie znaj-

duje grunt dobrej sprawy.

29. Ulknijcie si sami miecza, bo

pomsta nieprawoci jest miecz; a wiedz-

cie, e bdzie sd.

KOZDZIALXX.
'Sofar z przyczyny mów Ijobowych powtóre o nagem,

a ronem bezbonych zginieniu szeroce rozprawia, ale

na Ijoba to niesusznie obraca.

A. odpowiadajc Sofar Naamatczyk
rzek:

2. Do tego mi myli moje przywo-

dz, abym odpowiedzia; przetoem si
pospieszy.

3. Syszaem mnie habic nagan;
ale duch wyrozumienia mego odpowie

za mi.
4. Iza nie wiesz, e to jest od wieku,

od tego czasu, jako postawi Bóg czo-

wieka na ziemi ?

5. I chwaa niepobonych * krótka

jest, a wesele obudnika na mgnienie

oka? *?^.Z7.S6.

6. By te wstpia a do nieba har-

do jego, a oboku si dotkna gowa
jego:

7. A wszake na wieki zginie jako

gnój jego, a ci, którzy go widzieli, rzek:
Gdzie si podzia?

8. Uleci jako sen, a nie znajd go; bo

uciecze, jako widzenie nocne.
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9. Oko, którn go widziao, nic, o^^lda

go wiocej, i ni(^ ^ijw go wicu^ej miej-

sce jogo.

10. Synowie jego btul sio korzye

iil)i>gini; bo i\h'0 jego luusz, wniea, co

wydar.
11. Koci jego napciiiioiK^ s grzecha-

mi modoci ji'go, a w procliu z nim h^-

ee bd.
12. A cho zo sodnieje w ustach

jego, i tai j pod j(,^zykiem swoim;
13. Kocha si w niej, a nie opuszcza

jej, zatrzymywajc j w porodku pod-

niebienia swego:

14. Wszake pokarm jego we w^n-
trznociach jego odmieni si; óci pa-

dalcow stanie si w trzewach jego.

15. Bogactwa, które poar, zwróci,

a z brzucha jego wyenie je Bóg.

16. Gow padalcow ssa bdzie; za-

bije go jzyk jaszczurczy.

17. Nie oglda róde rzek, strumieni

mówi miodu i masa.
18. Wróci prac cudz, a nie zayje

jej ; i cho znowu nabdzie wielkich ma-
jtnoci, nie ucieszy si niemi.

19. Bo ubogich drczy i opuszcza,

zupi dom, którego nie budowa; prze-

to nic spokojnego nie poczuje w ywo-
cie swoim,

20. Ani rzeczy swych wdzicznych nie

bdzie móg zatrzyma.
*

21. Nic nie zostanie z pokarmów je-

go, ani si rozmnoy dobro jego.

22. Choby i nazbyt mia wszystkiego,

ciniony bdzie; wszelka rka trapi-

cych oburzy si na.
23. Cho bdzie mia czem napeni

brzuch swój, przecie na Bóg puci po-

pdliwo gniewu swego, któr jako

deszcz spuci na, i na pokarmy jego.

24. Gdy ucieka bdzie przed broni
elazn, przebije go uk hartowny.

25. Wyjta bdzie strzaa z sajdaku

wypuszczona, a grot przeniknieó jego
;

a gdy uchodzi bdzie, ogarn go strachy.

26. Wszystkie nieszczcia zasadziy

si na w tajemnych miejscach jego, a

pore go ogie nierozdymany : pozostay
w przybytku jego utrapiony bdzie.

27. Odkryj niebiosa zo jego, a zie-

mia powstanie przeciwko niemu.

28. Przeniesie si urodzaj domu jego;

dobra jego rozpyn si w dzie gniewu
jego.

29. Tenci jest dzia czowieka niepo-

bonego od Boga, to dziiulzictwo nazna-
czone mu od Jioga.

ROZDZIA XXI.
I. Ijob dowodzi nirwitiiHci swój 1— .'}. II. l'r/.yinjwiii,

iz Ki(< ostro z nim oluliodzu I—O. III. Pokazuje;, i Bó;f
i zonikom na tym wiocio dobrze czyni 7

—

'.ii.

\ odpowiadajc Ijob rzek:
2. Su(diajcie z pilnoci sów moich,

a bdzie mi to od was pociech.

3. Znocie mi, a ja bd mówi; a

gdy domówi, namiewajcie si.

II. 4. Iza do czowieka obracam na-

rzekanie moje? a poniewa mam o co,

jako si niema trapi duch mój?
5. Wejrzyjcie na mi, a zdumiewaj-

cie si, a poócie rk na usta wasze.

6. JBo co sobie wspomn, tedy si l-
kam, a strach zdejmuje ciao moje.

III. 7. Przecze niepoboni yj, sta-

rzej * si, i wzmagaj si w bogactwa?
*Ps.l7.lO.Ps.73,12.Jer.l2,l.Al)ak.l,3.

8. Nasienie ich trwae jest przed obli-

czem ich z nimi, a rodzina ich przed

oczyma ich.

9. Domy ich bezpieczne od strachu, a

niemasz rózgi Boej nad nimi.

10. Byk ich przypuszczon bywa, a nie

traci nasienia; krowa ich rodzi, a nie po-

miata.

11. Wypuszczaj maluczkie dziatki

swoje jako trzod, a synowie ich wyska-
kuj.

12. Wykrzykaj przy bbnie i przy

harfie, a wesel si przy gosie muzyki.

13. Trawi w dobrem dni swoje, a we
mgnieniu oka do grobu zstpuj.

14. Którzy mawiaj Bogu: Odejd,

od nas ;
* bo .dróg twoich zna nie-

chcemy. '^ijob.12,17.

15. Któ jest Wszechmocny, * aby-

my mu suyli? a có nam to pomoe,
chobymy mn si modlili? =^Mai.3,u.

16. Ale oto,' dobra ich nie s w rkach
ich; przeto rada * niepobonych daleka

jest odemnie. • -ijob.22,i8.Ps.i,i.

17. Czsto pochodnia niepobonych
ganie? a zginienie ich przychodzi na

nich? Oddziela im Bóg boleci w gniewie

swoim.

18. Stawaj si jako plewa * przed

wiatrem, i jako perz, który wicher po-

rywa * Ps. 1,4.5. Ps.35,5. Iz.29,5. Ozea.13,3.

19. Bóg chowa synom jego pomst
jego; nadgradza mu, aby to poczu.

20. Ogldaj oczy jego nieszczcie

.{^'
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swoje, a z popdliwoci Wszechmocnego
pi bdzie.

21. Co za staranie jego o domu je-

go po nim, gdy liczba miesicy jego

umniejszona jest?

22. Izali Boga kto nauczy umiejtno-

ci, gdy on wysokich sdzi?

23. Ten umiera w doskonaej sile

swojej, gdy zewszd bezpieczny i spo-

kojny jest;

24. Gdy piersi jego pene s mleka, a

szpik koci jego odwil si,

25. Inny za umiera w gorzkoci du-

cha, który nie jada z uciech.

26. Spoinie w prochu lee bd, a

robaki ich okryj.

27. Oto ja znam myli wasze i zamy-

sy, które przeciwko mnie zoliwie zmy-
lacie.

2v8. Bo mówicie: Gdzie jest dom
ksicy? gdzie namiot przybytków nie-

pobonych?
29. Izalicie nie pytali podrónych?

a znaków ich izali zna nie chcecie?

30. e w dzie zatracenia zy zacho-

wany * bywa, w dzie, którego gniew

przywiedziony bywa. *Pizyp.i6.G.

31. Któ mu oznajmi w oczy drog
jego? a to, co czyni, kto mu odpaci?

32. Wszake i on do grobów zapro-

wadzony bdzie, a w kupie umarych
zawdy zostanie.

33. Sodniej mu bryy grobowe, i

cignie za sob wszystkich ludzi; a tych,

którzy go poprzedzili, niemasz liczby.

34. Jako mi tedy próno cieszycie,

gdy w odpowiedziach waszych zostaje

kamstwo?

EODZIA XXII.
I. Elifas Ijoba z chluby gromi 1—4. II. Pokazuje, dla

czego go Bóg karze, jako zwyk niopobonych 5—20.

ni. Napomina do nawrócenia si do Boga 21—30.

A odpowiadajc Elifas Temaczyk rzek :

2. Izali Bogu czowiek moe by po-

ytecznym? raczej poyteczny jest sam
sobie, mdrze si sprawujc.

3. Izali si kocha * Wszechmogcy
w tem, e si ty usprawiedliwiasz? albo

co za zysk ma, gdy doskonae pokazujesz

drogi twoje? *ijob.35,7.

4. Aza ci bdzie kara bojc si cie-

bie? albo z tob pójdzie do sdu?
II. 5. Aza zo twoja nie jest wielka,

i niemasz koca nieprawociom twoim?
6. Albowieme pobiera zastaw od

braci twoich bez przyczyny, a z szat

odzierae nagich.

7. Wody spracowanemu nie poda, a

godnemu odmówie chleba.

8. Ale czowiekowi monenm dae
ziemi, a ten, który by w powadze, mie-

szka w niej.

9. Wdowy puszczae próne, a sierót

ramiona potare.
10. A przeto ogarny ci sida, a

trwoy ci strach nagy.
11. Albo ci ogarny ciemnoci, i

nie widzisz? a wielkoci wód okryy ci.

12. Mówisz: Izali Bóg nie jest na wy-
sokoci niebios? Spojrzyj prosz na

wierzch gwiazd, jako s wysokie.

13. Przeto mówisz: A có wie Bóg?
iza przez chmury sdzi bdzie?

14. Oboki s skrytoci jego, i nie

widzi, a po okrgu niebieskim przecha-

dza si.

15. Iza cieszki wieku przeszego nie

baczysz, któr deptali ludzie zoliwi?
16. Którzy s wykorzenieni przed cza-

sem, a powodzi zalay si grunty ich.

17. Którzy mawiali Bogu: Odejd od

nas; * cóby im uczyni Wszechmogcy?
*Ijob.21.14.

18. Gdy on by napeni dobrem
domy ich; (ale rada niepobonych da-

leka jest odemnie.)

19. Co widzc sprawiedliwi, weselili

si, * a niewinny namiewa si z nich.
*Ps. 107.42.

20. Zwaszcza, i nie bya wycita
majtno nasza, lecz ostatki ich ogie
poar.

III. 21. Przyuczaj si, prosz, z nim
przestawa, a uczy sobie z nim pokój :

bo si tak bdzie szczcio.
22. Przyjmij, prosz, z ust jego zakon,

a zó wyroki jego w sercu twojem.

23. Jeli si nawrócisz do * Wszech-
mocnego, zbudowany bdziesz, a oddalisz

nieprawo od przybytku tivego :
'"iJo^-^-s.e.

24. Tedy nakadziesz po ziemi wybor-

nego zota; a zota z Ofir, jako kamie-

nia z potoku.

25. 1 bdzie Wszechmocny wybornem
zotem twojem, i srebrem, i si twoj.

26. Tedy si w Wszechmocnym roz-

kochasz, a podniesiesz ku Bogu oblicze

twoje.

27. Bdziesz mu si modli, a wysu-
cha * ci, i luby twoje oddasz mu.

*Jer.29.12.Mat.7.7. Jan. 14.13. r.16.23.

28. Bo cokolwiek postanowisz, bdzieó
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si darzyo, a na drogacli twoicli rozjani

si wiato.
2\). Gdy inni zni'/«Mii ])d, ty rzoczesz:

Jam j(^st wywyszon; ho togo, co jest

nn lonych^ oczów, IkW zl>awia/''''>i'-'''-"*-

i\0. Wybawi i togo, który nie jest nie-

winny, i wybawion bdzie w czystoci
rk twoici.

KODZIA XXTII.
I. Ijob uskar.ii sj<j, i Elifas mowy jrgo suszno wy-

wraca, 1. 2. II. yczy sobio, aby spraw sw przed
Uogioiu prawnie pi/.coy móg, tuszc i>owiiio, eby
nie straci. 3— 12. III. Utyskuje zatem, i Hóg na moc
sw tak natar, dziwujc si sobie, i tak dugo nic
umar. 13— 17.

A odpowiadajc Ijob rzek:

2. Czemu jeszcze uporem zowiecie

narzekanie moje, clio bieda moja ci-
sza jest ni wzdychanie moje?

II. 3. Obym wiedzia, gdziebym go

móg znale, szedbym a do stolicyjego;

4. Przeoybym przed nim spraw
moje, a usta moje napenibym dowo-
dami

;

5. Dowiedziabym si, jakoby mi odpo-

wiedzia, a zrozumiabym, coby mi rzek.

6. Iza si w wielkoci siy swojej

bdzie spiera ze mn? Me; i owszem
sam mi doda siy.

7. Tamby si czowiek szczery roz-

prawi z nim, i bybym wolnym wiecznie

od sdziego mego.
8. Ale oto, pójdli wprost, niemasz

go; a jeli nazad. nie dojd go.

9. Pójdli w lewo, . choby zatrudnio-

ny by, nie ogldam go; ukryliby si
w prawo, nie ujrz go,

10. Gdy on zna drog moje; a bdzieli

mi dowiadcza, jako zoto wynijd.

11. ladu jego trzymaa si noga
moja; drogim jego przestrzega, a nie

zstpowaem z niej.

12. Od przykazania ust jego nie od-

chylaem si; owszem, postanowiem u
siebie zachowa sowa ust jego.

m. 13. JeH on przy swem stanie,

któ go odwróci? bo co dusza jego da,
to uczyni:

14. Bo on wykona, co postanowi o

mnie. a takowych przykadów dosy jest

u niego.

15. Przeto od oblicza jego strw^oy-

em si, a uwaajc to, lkam si go.

16. Bóg zemdli serce moje, aWszech-
mocny zatrwoy mn,

17. Tak, em mao nie zgin od cie-

. 23. 24.

mnoci; bo pi'zed oblicznoci moj nie

zakry zamroczenia.

KODZIA XXIV.
1. ijob dalej mówic daje naifan zdaniu Klifasowemu

o karaniu niozbonycli. a przeoiw tomu wylicza niepra-
woci ich i szczcie, którego zaywaj 1—22. II. przy-
pominajc przytem, o Kóg dla tego niesprawiedliwym
i)y ni(! moe, poniewa dokoczenie ici nie bdzie bez
karania 23— 2.').

Ozemu od Wszechmocnego nie s za-

kryte czasy? a którzy go znaj, nie wi-

dz dni jego?

2. Niez])Oni granice * przenosz,
trzody zabieraj i pas. ^•'',Moj.i9,u.r.27,i7.

3. Osa sierotek zajmuj, a wou od
wdowy * w zastawie bior. *2Moj.22,22.

4. Spychaj ubogich z drogi; spoinie

si musz ndzni kry na ziemi.

5. Oto jako lene osy w puszczach

wychodz na robot swoje, w^stawajc

rano na upiestwo; pustynia jest chle-

bem ich, i dzieci ich.

6. Na polu ubogiego poynaj zboe,
a niepoboni z winnic zbieraj.

7. Nagich nocowa * przymuszaj bez

odzienia, którzy sie nie maja czem na-

kry na zimnie.
' *2Moj.22,26.5Moj.24,i2.

8. Powodzi gór zmaczani bywaj,
nie majc mieszkania przytulaj si do

skay.

9. Porywaj sierotk od piersi, a od

ubogiego bior zastaw.

10. Nagiemu dopuszczaj chodzi bez

odzienia, a o godzie chowaj tych, któ-

rzy * ich snopy nosz.
* 3 Moj. 19,9. r.23, 22.

5

M:oj.24,l9.r.25,4.

11. A ci, którzy midzy murami ich

wyciskaj oliw i prasy tocz, pragn.
12. Ludzie w miecie wzdychaj, a

dusze zabitych .woaj, a Bóg temu
wstrtu nie czyni.

13. Ci to s, którzy si sprzeciwiaj

wiatoci, a nie znaj dróg jej, ani sta-

nli na cieszkach jej.

14. Eaniuczko wstaje mobójca, zabi-

ja ubogiego i niedostatecznego, .a w nocy

jest jako zodziej.

15. Oko cudzoonika pilnuje zmie-

rzku, mówic: Nie ujrzy mi nikt; i za-

krywa oblicze swe.

16. Podkopywaj w ciemnoci domy.

które sobie naznaczyli, i nienawidz

wiata.
17. Ale zaranek jest im jako cie

mierci; jezli ich kto pozna, przypada na

nich strach cienia mierci.

18. Lekkimi s na wodach; przeklty
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dzia ich na ziemi; nie patrz na drog
woln.

19. Jako susza i gorco trawi wody
niene, tak grób grzeszników.

20. Zapomina go ywot * matki je-

go, a robak sodko z niego czuje ; nie-

masz wicej pamitki jego, a niepra-

wo poamana jest jako drzewo.
*Ijob. 14,21. Kazn.9,5.

21. Roztrca niepodn, która niero-

dzia, a wdowie nie czyni dobrze.

22. Pociga te mocarzy monoci
swoj: a gdy na nich powsta, zwtpili

o ywocie swoim.

II. 23. Daje mu Bóg, na czemby bez-

piecznie spolega móg: wszake oczy

jego patrz na drogi ich.

24. Na chwil wywyszeni s, ali

ich * niemasz; znieni i cinieni bd
jako inni wszyscy, a jako wierzch kosa
cici bd. "^^-^^'^^

25. A jeli nie tak jest ,
gdzie jest

ten, coby mi zada kamstwo, a coby

obróci wniwecz sowa moje ?

EODZIA XXy.
Bildad Ijoba gromi , i si usprawiedliwia przed Bo-

giem, wystawiaja.c mu wielmono Bo straszn, przed

któr i gwiazdy czysto sw traci musz.

A- odpowiadajc Bildad Suhytczyk rzek:

2. Panowanie i strach jest przy nim;

on czyni pokój na wysokociach swoich.

3. Izali jest liczba wojskom jego ? a

nad kim nie wschodzi * wiato jego ?
=<^Mat.5,15.

4. Jako tedy ndzny czowiek uspra-

wiedliwiony by moe * przed Bogiem ?

albo jako moe by czysty urodzony
z niewiasty? '*ijo^.4,i7.i8. r.i5,i4.i5.i6. Ps.143,2

5. Oto i miesicby nie wieci i gwia-

zdyby nie byy czyste w oczach jego :

6. Jako daleko mniej czowiek, który

jest robakiem, a syn czowieczy, który

jest czerwiem.

ROZDZIA XXVI.
I. Ijob szydzc z pocieszenia Bildadowego 1—5. U. da-

leko dokadniej ni Bildad majestat Boy opisuje 6—14.

A Ijob odpowiadajc rzek:
2. Jakoe ratowa tego, który nie ma

mocy? a jako wybawi rami, które

nie ma siy ?

3. Jake da rad temu, co nie ma
mdroci? Aza go samej rzeczy grun-
townie nie wyuczy?

4. Komue powiedzia te sowa?
Czyje duch wyszed od ciebie ?

5. I martwe rzeczy rodz si pod wo-

dami, i obywatele ich.

II. 6. Odkryte s przepaci * przed

nim, a nie ma przykrycia zatracenie.
*yd.4,13.

7. Rozcign pónocy nad miejscem
prónem. a ziemi zawiesi na niczem.

8. Zawizuje wody na obokach swoich,

a nie rwie si obok pod nimi.

9. Zatrzymuje stolic swoje, rozpo-

starszy nad ni oljok swój.

10. Pooy granice wodom, a we-

mie koniec wiato * i ciemno.
*1 Moj. 1,9. Ijob. 38, 8. Przyp.8,29. Jer.5,22.

11. Supy niebieskie trzs si, i

chwiej si na gromienie jego.

12. Moc sw dzieli morze, a roztrop-

noci sw umierza nawanoci jego.

13. Duchem swym niebiosa przyozdo-

bi, a rka jego stworzya wa skr-
tnego.

14. Oto te s tylko czci dróg je-

go, lecz i ta trocha niewy1)adana, comy
syszeli o nim, a grzmot wielkiej mono-
ci jego któ zrozumie?

ROZDZIA XXYIL
I. Ijob dalej mówic statecznie niewinnoci swej broni.

1—6. n. Przyznaje przytem , e Bóg czstokro nie-

zbonyci na tyra wiecie karze, i tego sposoby szerocc

wypisuje, 7—23.

Xotem dalej Ijob prowadzi rzecz swo-

je, i rzek :

'2. Jako yje Bóg, który odrzuci sd
mój, a Wszechmocny, który gorzkoci

nabawi duszy mojej :

3. e póki staje tchu we mnie, i du-

cha Boego w nozdrzach moich,

4. Nie bd mówiy wargi moje nie-

prawoci, a jzyk mój nie bdzie po-

wiada zdrady.

5. Nie daj Boe, ebym was mia
usprawiedliwia; póki dech we mnie,

nie odstpi od niewinnoci mojej.

6. Sprawiedliwoci mojej trzyma si
bd, a nie puszcz si jej; nie zawsty-

dzi mi serce moje, pókim yw.
II. 7. Nieprzyjaciel mój bdzie jako

niezbonik, a który powstaje przeciwko

mnie, jako zonik.
8. Co bowiem za nadzieja jest obu-

dnika, który si w akomstwie kocha,

gdy Bóg wydrze dusz jego.

9. Izali Bóg usyszy * woanie jego,

gdy na ucisk przyjdzie?
*Ijob.35,12. Przyp.28,9. Izaj.1,15. Jer.14.12. Ezech.8,18.

Mich.3,4. Jan. 9,31. Jakób.4,3.

10. Iza si w Wszechmocnym roz-
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kocha? a bt^nlzio. wzywa Boga na kady
czas y

11. Ucz was, bdc w roco Boj,
a jako id z Wszechmocnym, nic taj.

12. Oto wy to wszyscy widzicie;

przccze wdy próno mówicie ?

13. Tenci jest dzia czowieka 1)ez-

bonego n Boga, a to dzicnlzictwo okru-

tnicy od Wszeclimocnego wezm.
14. Jeli si rozmno, synowie jego,

pójd pod miecz: a potomstwo jego nie

nasyci si chleba,

15. Którzy po nim zostan, w mierci

pogTzebieni bd, a wdowy jego nie bd
go pakay ;

U). Choby srebra nazgromadza jako

prochu, a nasprawia szat jako bota: jjcych.

17. Tedy nasprawia ich on, ale spra-

wiedliwy obleka je bdzie, a srebro

ono niewinny dzieli bdzie.

18. Zbuduje dom swój jako mól, a

jako stró bud wystawi.

19. Bogaty * zanie, a nie bdzie po-

grzebiony ; spojrzyli kto, ali go niemasz.
*Ps.49.18.

20. Zachwyc go strachy jako wody,

w nocy go porwie wicher.

21. Pochwyci go wiatr wschodni, a

odejdzie ; bo wicher ruszy go z miejsca

swego.

22. To Bóg na dopuci, a nie prze-

puci mu , cho przed -rk jego prdko
ucieka bdzie.

23. Klanie kady nad nim rkoma
swemi, i wysyka go z miejsca swego.

lOB 27. 28.

7. A t^j cieszki ani ptak nie wie, ani

jej widzicio oko spie.

H. Nie (le])cz po nij zwierzta sro-

gie, ani lew przesztui przez nie.

\). Na krzemie cign rk swoje,

wywróci góry z korzenia
;

10. Z ska wywodzi strumienie, a

kad rzecz kosztown widzi oko jego.

1 1

.

Wylewa si rzekom nie do-

puszcza, a rzeczy skryte wywodzi na

janie.

12. Ale mdro gdzie moe by zna-

leziona? a kdy jest miejsce roztrop-

noci ?

13. Nie wie czowiek miertelny ceny

jej , ani bywa znaleziona w ziemi y-

KOZDZIA XXVIII.
I. Mdro Bo niedocig w rzdzeniu wiata wy-

nosi 1—27. II. a czowiecz mdro, w czembj' zale-

aa, przypomina 28.

JVla w prawdzie srebro pocztki y
swoich, a zoto miejsce, kdy bywa pa-
wione.

2. elazo z ziemi bior, a z kamienia

zlewaj mied.
3. Celu ciemnociom uoonego i

koca wszystkich rzeczy on dochodzi,

i kamieni, które w ciemnoci i cieniu

mierci le.
4. Wyleje rzeka z miejsca swoje-

go, tak, i jej nikt przeby nie moe, by-

wa jednak zahamowana przemysem
ndznego czowieka, i odchodzi.

5. Z ziemi wychodzi chleb, chocia
pod ni co rónego, podobnego ogniowi.

6. W niektórych miejscach jest ka-

mie Safir, i piasek zoty
;

14. Przepa mówi : Niemasz jej we
mnie; i morze te powiadam Niemas::

jej u mnie.

15. Nie dawaj szczerego zota za ni
ani * odwaaj srebra, za odiuian jej.

*Przyp.3,14. r.8.11, r.lfi.ir..

16. Nie moe by oszacowana za zoto
Ofir, ani za Onychyn drogi, ani za Safir.

17. Nie porówna z ni zoto, ani

kryszta, ani odmiana jej moe by za

klejnot zota szczerego.

18. Koralów i pere nie wspomina,
bo nabycie mdroci kosztowniejsze jest

nad pery.

19. Nie zrówna z ni szmaragd z zie-

mi etyjopskiej; ani za zoto najczystsze

szacowana by moe.
20. Skde tedy mdro pochodzi:

albo gdzie jest miejsce rozumu?

21. Gdy zakryta jest od oczu wszyst-

kich yjcych, i przed ptastwem. nie-

bieskiem zatajona jest.

22. Zginienie i mier rzeky: Uszy-

ma swemi syszaymy saw jej.

23. Bóg sam rozumie drog jej, a on

wie miejsce jej.

24. Bo on na koczyny * ziemi pa-

trzy, a wszystko, co jest pod niebem,

widzi.
-2Kron.l6.9.

25. Wiatrom uczyni wag, a wody
odway pod miar.

26. On te prawo ddom postanowi,

a drog byskawicom gromów.

27. W ten czas j widzia, i gosi j:
zgotowa j, i doszed jej.

II. 28., Ale czowiekowi rzek: Oto

boja * Paska jest mdroci, a waro-

wa sie zego, jest rozumem.
^Ps.111,10. Przyp.1,7. r.9,10.



ROZDZIA XXIX.
Przywrócenia do pierwszego szczcia da. które jakie

byJo, wylicza, a mianowicie, e u wszystkich by bardzo
wzitym, a to dla dobroczynnoci przeciw potrzebujcym.

J eszcze dalej Ijob prowadzi rzecz swoje,

i rzek :

2. Któ mi to da, abym by jako za

miesic-y dawnych , za dni onych. któ-

rych mi Bóg strzeg:
*

3. Gdy pochodnia jego wiecia nad

gow moj. a przy wietle jego prze-

chodziem ciemnoci :

4. Jakom by za dni modoci mojej,

gdy bya przytomno Boa nad przy-

bytkiem moim :

5. Gdy jeszcze Wszechmocny by ze

mn, a okoo mnie dziatki moje ;

6. Gdy cieszki moje opyway ma-
sem, a opoka wylewaa mi róda oli-

wy :

7. Gdym wychodzi do bramy przez

miasto, a na ulicy kazaem sobie goto-

wa stolic moje.

8. Widzc mi modzi ukrywali si.

a starcy powstawszy stali.

9. Przeoeni przestawali mówi . a

rk zatykali usta swoje.

10. Gos ksit ucicha, a jzyk ich

do podniebienia ich przylega.

11. Bo ucho suchajce bogosawio
mi. a oko widzce dawao o mnie wia-
dectwo.

12. em wybawia ubogiego woaj-
cego, i sierotk, i tego. który nie mia
pomocnika.

13. Bogosawiestwo gincego przy-

chodzio na mi . a serce wdowy rozwe-

selaem.

14. W sprawiedliwo oboczyem si.

a ona zdobia mi; sd mój by jako

paszcz i korona.

15. Byem okiem lepemu, a nog
chromemu.

16. Byem ojcem ubogich, a sprawy,

którejm nie wiedziaJ, wywiadywaem si.

17. I kruszyem szczki zonika, a

z zbów jego wydzieraem up. i

18. Przetoem rzek : W gniazdzie
;

swojem umr. a jako piasek rozmno !

dni moje. i

19. Korze mój rozoy si ' przy
;

wodach, a rosa trwa bdzie przez noc
na gazkach moich. -Ps.1.3. Jer.n.s.

20. Chwaa moja odmodzi si przy

mnie, a uk mój w rce mojej odnowi
sie.
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21. Suchano mi. i oczekiwano na

mi, a milczano na rad moje.
22. Po sowie mojm nie powtarzano,

tak na nich kropia mowa moja.

23. Bo mi oczekiwali jako deszczu.

a usta swe otwierali jako na deszcz

póny.
24. Jelim artowa z nimi. nie wie-

rzyli . a powagi twarzy mojej nie odrzu-

cali.

25. Jelim kiedy do nich przyszed,

siadaem na przedniejszem miejscu, i

mieszkaem jako król w wojsku, a jako

ten. który smutnych cieszy.

ROZDZIA XXX.
I. Ijob bywszy przedtem szczliwym, uskara si na

wzgard, która teraz odnosi od najpodlejszych 1—15.

n. Uskara si te na trwog duszy swojej , na bole
i na niepozonio ciaa swego . wszystko to surowoci
Boej przypisujc 16—31.

^A.le teraz miej si ze mnie modsi nad
mi w latach . których ojcówbym ja by
nie chciapooy ze psami trzody mojej.

2. Acz na cóby mi si bya sia rk
ich przydaa ? bo przy nich staro ich.

zgina.
3. Albowiem dla niedostatku i godu

samotni byli. i uciekali na niepodne,

ciemne, osobne, i puste miejsce :

4. Którzy sobie rwali chwasty po

chróstach. a korzonki jaowcowe byy
pokarmem ich.

5. Z porodku ludzi -^n-ganiano ich :

woano za nimi jako za zodziejem.

6. Tak. i w oyskach potoków mie-

szka musieli, w jamach podziemnych i

w skaach.

7. Midzy chróstami ryczeli, pod po-

krzywy zgromadzali sie.

8. Synowie ludzi wzgardzonych, i sy-

nowie ludzi bezecnych. podlejsi byli nad

proch ziemi.

9. Alem teraz pieni ich .
"

i staem
si im przypowieci.

*Ps.'3ó.l6. Ps/69.13. Ezech.33,42.

10. Brzydz si mn . a oddalaj si
odemnie, i na twarz moje plwa si nie

wstydz.
11. Bo Bóg powag moje odj i

utrapi mi : dlatego oni wdzido przed

twarz moj odrzucili.

12. Po prawicy mojej modzikowie

powstawaj, nogi moje potrcaj, i to-

ruj na przeciwko mnie drogi zginienia

swego.

13. Popsuli cieszk moje , i ndzy
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a nie po-do ndzy niojój przyczynili,

trzehuj do togo pomocnika.

14. Jako prztTw sziM'oka na])a(laji^ na

mi, i na spnstoszcnici moje wal si.

15. Obróciy si przcu'iwko mnie stra-

chy, jako wiatr cij^aj dnsz moje; bo
jako oltok prz(Miiija zdrowie moje.

II. 1(). A teraz we mnie rozlaa si
dusza moja ; ogarny mi dni utrapienia

;

17. Które w nocy wierc koci moje
we mnie, skd yy moje nie maj odpo-

czynku.

18. Dla wielkiój boleci zmienia si
szata moja, a jako konierz sukni mojej

ciska mi.
19. Wrzuci mi w boto, a jestem

podobien prochowi i popioowi.

20. Woam do ciebie, a nie wysu-
chujesz mi : stoj przed tob, a nie pa-

trzysz na mi.
21. Odmienie mi si w okrutnego,

a moc rki twej sprzeciwiasz mi si.

22. Podnosisz mi na wiatr, i wsa-

dzasz mi na, a zdrowemu rozsdkowi
rozpyn si dopuszczasz.

23. Wiemci, e mi na mier podasz,

i do domu wszystkim * yjcym na-

znaczonego. *yd.9.27.

24. AVszakze na grób nie cignie
rki swej, a gdy ich niszczy bdzie, wo-a nie iod.

25. Izalim nie paka nad dniem utra-

pionego? izali si nie smucia dusza

moja nad ubogim ?

26. Gdym dobrego oczekiwa, oto

przyszo ze; a gdym si spodziewa
wiatoci, '' przysza ciemno, ^izaj.59.9.

27. Wntrznoci moje wezwrzaly. a

nie uspokoiy si , i ubieay mi dni

utrapienia.

28. Chodz szczerniawszy, ale nie od

soca; powstaj i woam w zgromadze-
niu.

29. Staem si bratem smoków, a to-

warzyszem strusiów modych.
30. Skóra moja poczerniaa na mnie,

i koci moje wypieky si od upalenia.

31. Obrócia si w lament harfa moja,

a instrument mój w gos paczcych.

ROZDZIA XXXL
I. Ijob nieivinnosci swojej szerzej dowodzi , i on

owiadcza , 1—34. II. dajc pizytem , aby sam Bóg
sprawy jego dobrej slucbal 35—40.

Uczyniem przymierze z oczyma swemi,

abym nie pomyla o pannie.

2. Bo có za dzia od Boga z góry ? a

co za dziedzictwo Wszechmocnego z wy-
sokoci ?

3. Aza ni(i nagotowane zginienie z-o-

nikom, a sroga pomsta czyni(^ym nie-

prawo ?

4. Aza on nie widzi * dróg moich, a

wszystkich kroków moich nie liczy?
*Kron.l«,9 Ijob. 14, H). r..'54,21. Przyp..''>,ai. r.l5.!t.

Jer.32,19.

5. Jelim chodzi W kamstwie, a spie-

szya si na zdrad noga moja:
(). Niech mi zway na wadze spra-

wiedliwej, a niech Bóg pozna szczero
moje.

7. Jeli ustpia noga moja z drogi,

a za oczyma memi szoli serce moje. i do
rk moich jeli przylgna jaka zmaza:

8. Tedy nieche ja siej, a inszy niech

poywa, a moje latorole niech bd wy-
korzenione.

9. JeU zwiedzione jest serce moje do

niewiasty, i jelim czyha u drzwi przy-

jaciela mego:
10. Niechajemele innemu ona moja,

a niechaj si nad ni inni schylaj.

11 Bo to jest sprony wystpek, a

nieprawo * osdzenia godna; *5Moj.22,22.

12. Gdy ten ogie a do zatracenia

poera, a dochody moje wszystkie wy-
korzeni moe.

13. Jelim stroni od sdu z sug
moim, albo z suebnic moj, gdy ze

mn sprzeczk mieli;

14. (Bo cóbym czyni, gdyby powsta
Bóg? albo gdyby pyta, cobym mu od-

powiedzia ?

1 5. Iza nie ten, który mi w ywocie
uczyni , nie uczyni te i onego ? a nie

one nas sam w ywocie wyksztatowa?)

16. JeUem' odmówi ubogim, czego

chcieli, a oczy. wdowyjeUem zasmuci;
17. Jeliem jad sztuczk swoje sam,

a nie jadaa i sierota * z niej ;

-*izaj.58,7.

18. (Albowiem sierota z modoci mo-

j^j rosa ze mn
,
jako u ojca ; a jakom

wyszed z ywota matki mojej, byem
wdowie za wodza.)

19. Jeliem widzia kogo gincego

dla tego, e szaty nie mia, a nie daem
ebrakowi odzienia;

20. Jelie mi nie bogosawiy biodra

jego, e si wen owiec moich zagrza ;

21. Jeliem podniós przeciwko sie-

rocie rk swoje, gdym widzia w bra-

mie pomoc moje :

22. Tedy niech odpadnie opatka moja
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od piec swych . a rami moje z stawu

swego niech wytracone Ldzie.

23. Albowiem lkaem si skruszenia

od Boga, a przed jego zacnoci nie

mógbym si osta.

24. Jelim pokada w zocie nadziej

moje, a do bryy zota mawiaem : Ty
ufanie moje

;

25. Jelim si weseli z wielu bogactw

moich, a i wiele nabya rka moja
;

2Q. Jelim patrza na wiato so-
ca, gdy wiecio, a na miesic, gdy wspa-

niao chodzi;

27. I dao si uwie potajemnie serce

moje, a caoway rk moje usta moje :

28. I toby bya nieprawo osdze-
nia godna ; bobym si tem zaprza Boga
z wysokoci.

29. Jeliem si weseli z upadku nie-

nawidzcego mi, a jelim si cieszy,

gdy mu si le powodzio.

30. (I owszem nie daem zgrzeszy

ustom moim, abym mia da prze-

klstwa duszy jego.)

31. Aza nie mawiali domownicy moi:

Oby nam kto da misa tego, nie moe-
my si i naje ?

32. Bo go nie nocowa na dworze,

a drzwi moje otwieraem * podrónemu.
*RzjTn.l2.13. lPiotr.4,9. yd. 13.2.

33. Jelim zakrywa,jako ludzie zwykli,

przestpstwa moja, i chowaem w skry-

toci mojej nieprawo moje ;

34. I chobym by móg potumi
zgraj wielk, jednak i najpodlejszy z do-

mu ustraszy mi
;
przetoem milcza, i

nie wychodziem ze drzwi.

II. 35. Obyiii mia kogo. coby mi wy-
sucha; ale oto ten jest znak mój. e
Wszechmogcy sam odpowie za mi , i

ksiga, któr napisa przeciwnik mój.

36. Czylibym jej na ramieniu swojem
nie nosi? a nie przywizabym jej so-

bie miasto korony?
37. Liczb kroków moich oznajmi-

bym mu; jako do ksicia przystpibym
do mego.

38. Jeli przeciw mnie ziemia moja
woaa, a jelie z ni spoem zagony jej

pakay
;

39. Jeliem poytków jej uywa bez
pienidzy, i jelim do wzdychania przy-

wodzi dzierawców jej :

40. Miasto pszenicy niech wznijdzie

oset, a miasto jczmienia kkol. Tu si
skoczyy sowa Ijobowe.

ROZDZIA XXXII.
I. Elihu syszc, jako si Ijob nsprawiedliwia : widzc

te. jako go przyjaciele jego w tera przekona nie nmieli,
dalej wytrwa nie móg, aby Ijobowi nie mia odpowie-
dzie 1—20. II. co szczei-ze i nieobiidnie czyni obie-
cuje 21. 22.

A. gdy przestali oni trzej mowie od-

powiada Ijobowi. przeto, e si sobie

zda^ by sprawiedliwym :

2. Tedy si rozpali gniewem Elihu,

syn Barachela Buzytczyka z rodu Sy-

ryjskiego, przeciw Ijobowi si rozpali

gniewem, i usprawiedliwia dusz swo-

je, wicej ni Boga.

3. Take przeciwko trzem przyjacio-

om jego rozpali si gniew jego. e nie

znalazszy odpowiedzi, przecie potpiali

Ijoba.

4. Bo Elihu oczekiwa, jako oni Ijobo-

wi odpowiedz, gdy oni starsi byli w la-

tach ni on.

5. Ale widzc Elihu, e nie byo od-

powiedzi w ustach onych trzech mów,
rozpali si w gniewie swoim.

6. I odpowiedzia Elihu. syn Barachela

Buzytczyka, i rzek: Jam najmodszy
w latach, a wycie starcy; przeto * wsty-

dziem si, i nie miaem wam oznajmi
zdania swego. *3Moj.i9,32.

7. Mylaem : Dugi wiek mówi b-
dzie, a mnóstwo " lat nauczy mdroci.

'*Ijob.38,36. Prz}'p.2.6. Kazn.2,26."'Dan.l.'l7. r.2.21.

'8. Ale duch, który jest w ludziach,

i natchnienie Wszechmogcego daje ro-

zum.

9. Zacni nie zawsze mdrzy, a starcy

nie zawdy rozumiej * sdu. "ijo^i2.2o.

10. Przeto mówi: suchaj mi: ja

te oznajmi zdanie swoje.

11. Otom oczekiwa sów waszych, a

przysuchiwaem si dowodom waszym,
czekajc, abycie doszli rzeczy.

12. I przypatrywaem si wam, a oto

aden z was Ijoba przekona nie móg;
i niemasz midzy wami, ktoby odpowie-

dzia sowom jego.

13. Ale sn rzeczecie: Znalelimy
mdro ; sam go Bóg przekonywa , nie

czowiek.

14. Aczci si Ijob nie zemn wda
w rzecz, a ja mu te nie waszemi sowy
odpowiem.

15. Polkali si, nie odpowiadaj da-

lej : niedostaje im sów.
16. Czekaemci. ale nie mówi: umil-

knli. a nic wicej nie odpowiadaj.
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17. Odpowioni ja t&A z mój strony;

oziiajinic,* ja t zdanie swojo.

18. Bom peon sów; ciasno we mnie
dnchowi ywota mogo.

l\). Oto ywot mój jest jako moszcz

bez oddechu , a jako beczka nowa roz-

PQ.klby si(,\

20. B(,Ml tedy mówi, a wytclin so-

bie; otworz wargi swe, i odpowiem.

II. 21. Nie bd teraz mia wzgldu
na adn osob, a z czowiekiem ))ez ty-

tuów mówi bd.
22. Bo nie umiem tytuowa, by mi

w rychle nie porwa stworzyciel mój.

KODZIA XXXIII.
I. Elihu Ijoba do suchania napomina 1—7. II. Poka-

7.UJC nieprawo Ijobow 8—13. III. e Bóg rozmaicie

ludzi o grzechu upomina 14—22. IV. i kajcym si od-

puszcza 23—33.

Aprzeto, Ijobie! suchaj prosz mów
moich, a wszystkie sowa moje przyjmij

w uszy.

2. Oto teraz otworz usta moje, a j-
zyk mój bdzie mówi w podniebieniu

mojem.
3. Szczeroci serca mego bd sowa

moje, a czyste zdania wargi moje mówi
bd.

4. Duch Boy uczyni mi, a tchnie-

nie * Wszechmocnego oywio mi.
^lMoj.2,7.

5. Moeszli, odpowiedz mi; sporzd
si, a sta przeciwko mnie.

6. Oto ja wedug sów twoich odpo-

wiem ci za Boga, chociaem ja te z bo-
ta utworzony.

7. Oto strach mój nie zatrwoy ci,

a rka moja nie obciy ci,

II. 8. A wszake rzek w uszy moje,

i syszaem gos sów moich.

9. Czystym ja bez * przestpstwa;

niewinnym ja, i niemasz we mnie nie-

prawoci. *Ijob.ll,4.r.l6,17.r.34,5.

10. oto znajduje Bóg przyczyny prze-

ciwko mnie, a poczytuje mi za nieprzy-

jaciela swego.

11. Podaje w okowy nogi moje, a

podstrzega wszystkich cieek moich.

12. Otoci na to tak odpowiadam:
W tem nie jeste sprawiedliwy; bo wik-
szy jest Bóg, ni czowiek.

13. Przecze si z nim spierasz, eó
wszystkich spraw swoich nie objawia?

III. 14. Wszak Bóg mówi i raz i drugi,

a czowiek tego nie uwaa.

15. We nie w widzeniu nocnm. gdy
twardy sen przypada na ludzie gdy pi
na ou :

1(). Tedy otwiera ucho ludzkie, a to.

cz^uii ich wi(!zy, piecztuje,

17. Aby czowieka odwiód od z^j

sprawy jego, i pych od ma aby odj:
18. Aby zaliamowa dusz jego od

dou , a ywot y\go aby na miecz nie

trati.

11). Karze go te boleci na ou jego,

a we wszystkich kociach jego cik
niemoc.

20. Tak, e sobie ywot jego chlób

ol)rzydzi ,
* a dusza jego pokarm wdzi-

czny. *I's.l07,lH.

21. Zniszczeje znacznie ciao jego, i

wysadz si koci jego, których nie wi-

da byo
;

22. I przyblia si do grobu dusza

jego a ywot jego do rzeczy mier przy-

noszcych.
IV. 23. Jeli bdzie u niego jaki Anio

wymowny, jeden z tysica, aby opowie-

dzia czowiekowi powinno jego:

24. Tedy si nad nim Bóg zmiuje, a

rzecze: Wybaw go, aby nie zstpowa do

grobu, bom znalaz ubaganie.

25. I odmodnieje ciao jego * jako

dziecice, a nawróci si do dni modoci
swojej.

*Ps.l03,.5.

26. Bdzie si modli Bogu, i przyj-

mie go askawie, i oglda z weselem

oblicze jego, i przywróci * czowiekowi

sprawiedliwo j ego
;

* Ps.18,25.

27. Który pogldajc na ludzi, rze-

cze : Zgrzeszyem by, i co byo prawe-

go, podwróciem ; ale mi to nie byo po-

yteczno.

28. Lecz Bóg wybawi dusz moje,

aby nie zstpia do dou, a ywot mój,

aby oglda wiato.
29. Oto wszystko to czyni Bóg po dwa

kro i po trzykro z x?zowiekiem,

30. Aby odwróci dusz jego od dou,

a eby owiecon by wiatoci yj-
cych.

31. Uwaaj to, Ijobie, suchaj mi;
milcz, a ja bd mówi.

32. Wszake maszli co mówi, odpo-

wiedze mi; mów, bobym ci rad uspra-

wiedliwi.*

33. A jeli niemasz, suchaje mi,
a naucz ci mdroci.
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ROZDZIA XXXIV.
I. Elihu nieszczerze sowa Ijobowe przj-tacza 1—9.

[I. Fuka Ijoba, e si nie chcia do ^-zechu przyzna
10—35. III Prosi Boga, aby go kaniami do tego przy-

wiód 36. 37.

JN adto mówi Eliliii, i rzek :

2. Suchajcie, mdrzy ! mów moich,

a nauczeni posuchajcie mi.
3. Bo ucho sów * dowiadcza, jako

podniebienie smakuje pokarmu, ^ijo^i^.n.

4. Obierzmy sobie sd, a rozeznajmy

midzy sob, co jest dobrego.

5. Poniewa Ijob rzek: Jestem spra-

wiedliwym, a Bóg * odrzuci spraw
moje :

* Ijob. 27,2.

6. I mame kama, majc sprawie-

dliw? Bolesny jest postrza mój bez

przewinienia.

7. Który jestm taki. jako Ijob, co-

by pi pomiewisko jako wod ?

8. A coby chodzi w towarzystwie

czynicych nieprawo, i przestawaby

z ludmi niepobonymi ?

9. Bo powiedzia: Nie pomoe czo-
wiekowi, choby si podoba Bogu.

II. 10. Przeto mi suchajcie, mo-
wie rozumni! Niech bdzie daleka nie-

pobono od Boga, * i nieprawo od

Wszechmocnego. *5Moj.32,4. 2Kron.l9,7.

Ijob. 8.3. r.36,23. Ps.92,16. Ezyra.9.14.

11. Bo on wedug uczynku * paci
czowiekowi, a wedug drogi jego kade-
mu nagradza. * Ps.62,13. Przj-p.24,12. jer.32.19.

Ezech.7,27. r.33.20. Mat,16.27. Rzyra.2,6.

12. A Zgoa Bóg przewrotnie nie czy-

ni, a Wszechmocny nie podwraca sdu.
13. Któ go przeoy nad ziemi ? a

kto wystawi cay okrg wiata?

14. Jeliby obróci przeciwko niemu
serce swoje, a ducha jego, i dech jego

do siebie * wzi: =^Ps.i04,29.Kazn.i2,7

15. Zginoby wszelkie ciao spou, a

czowiekby si do prochu ^ nawróci.
*1 Moj. 3, 19. Kazn.12,7.

16. Maszli tedy rozum, suchaj tego,

a przyjmuj w uszy swe gos mowy mo-
•jej.

17. Aza ten, który ma w nienawici
sd. panowa moe? aza tego, który
jest wielce sprawiedliwy, niepobonym
uczynisz ?

18. Za potpisz tego, który moe rzec

królowi: O bezecny! a ksitom: O nie-

pobony !

19. Który nie ma wzgldu * na osoby
ksit, i nie way sobie wicej bogacza

nad ubogiego; bo oni wszyscy s czynem
rk jego. *5 Moj. 10.17. 2Kron. 19,7 Dzie.lO,.M.

Rzym. 2. 11. Gal. 2.6. Efpz.6.9. Kol. 3. 25. lPiotr.1,17.

20. Nagle umieraj; a o pónocy wzru-
szony bywa naród, i przemija, a mocarz
zniesiony bywa bez rki ludzkiej.

21. Oczy bowiem jego * nad drogami
czowieczemi, a on widzi wszystkie kroki

je^o.
* Ijob. 14,16. r.31,4. Jer.16,17. r.32,19.

22. Niemasz ciemnoci, ani cienia

mierci, kdyby si skryli ci, którzy czy-

ni nieprawo.
23. Bo na nikogo nie wkada wicej,

tak, eby mia wchodzi w sd z Bogiem.
24. Pociera bardzo wiele mocarzów, a

inszych miasto nich wystawia.

25. Przeto, i zna sprawy ich, obraca

im dzie w noc, aby byli potarci.

26. Poraa ich jako niepobonych na
miejscu jawnem,

27. Przeto, i odstpili od niego, a a-
dnych dróg jego zrozumie nie chcieli:

28. Aby przywiód na nich woanie
zndzniaych, a pokaza, e wysuchuje
woanie ul)ogich.

29. Grdy on sprawi pokój . któ go
wzruszy? take, gdy skryje oblicze, któ
go ujrzy ? A to czyni tak caemu naro-

dowi, jako kademu czowiekowi.

30. Aby dalej nie panowa czowiek
obudny na upadek ludzki.

31. Zaprawd miaby mówi do Bo-
ga: Przepu; ponios, a nie bd si
wzbrania.

32. Nadto jelibym czego nie baczy,
ty mi naucz; jelim nieprawo pope-
ni, nie uczyni tego wicej.

33. Izali wedug zdania twego bdziesz
paci, e si to nie podoba, a e ty

owo obra, a nie on? Ale wieszli co lep-

szego, powiedz.

34. Mowie rozumni to rzek ze mn,
a czowiek mdry przypadnie na to.

35. e Ijob nie mówi mdrze, a sowa
jego nie s roztropne.

III. 36. Boe, Ojcze mój! niech b-
dzie Ijob doskonale dowiadczony, przeto,

i nam odpowiada, jako ludziom zym.
37. Bo przestpstwa przyczynia do

grzechu swego ; chlubi si midzy nami,
i mówi bardzo wiele przeciwko Bogu.

EODZIA XXXY.
I. Eliliu pomawia Ijoba 1—7. II. Pokazuje, czemu Bóg

ludziom nic pomaga 8—12. Ul. Zadaje Ijobowi fasz i

gupstwo 13—16.

Kadto mówi EUhu. i rzek:
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2. I imiiemasz, e to z rozsdkiem
rzek: Sprawiedliwo moja przechodzi

Bosk?
3. Bo powiedzia>: Có mi pomoe?

a co wezm za poytek, choh}!!! nie

grzeszy?
4. Ale ja tobie dowodnie odpowiem,

i towarzyszom twoim z tob.
5. Spojrzyj w niebo, a obacz; przy-

patrz si obokom, jako s wysze nad ci.

(). Jeli zgrzeszysz, có nczynisz prze-

ciwko niemu? a jeliby byy rozmnoone
nieprawoci twoje, có mu uczynisz?

7. Jeliby by sprawiedliwym, * có
mu dasz? albo có wemie z rki two-
imi p *Ijob.22,3. Ps.l(),2.

II. 8. Czowiekowi podobnemu tobie

niezbonoó twoja zaszkodzi, a synowi

czowieczemu pomoe sprawiedliwo
twoja.

9. Z mnóstwa ucinionyci, którzy do

tego przywiedzieni s, aby narzekali i

woali dla ramienia mocarzów,
10. aden nie mówi : Gdzie jest Bóg,

stworzyciel mój , cio on daje piewa-
nie i w nocy?

11. Cho nas wyucza nad bydlta
ziemskie, a nad ptastwo niebieskie czyni

nas mdrszymi.
12. Tedy woajli * dla hardoci zych,

on ich nie wysuchuje.
*Ijob.27,9. Pryp.1,28. Izaj.5,25. Jer.ll, II-

III. 13. Bo obudy nie wysucha Bóg,
a Wszechmocny nie patrzy na nich.

14. Dopiero nie wysucha ciebie, po-

niewa mówisz : Nie widzisz tego ; osd-
e si przed nim, a oczekuj go,

15. Gdy ci jedno troch nawiedzi
gniew jego, jakoby nie wiedzia wielko-

ci grzechów twoich.

16. Przeto Ijob próno otwiera usta

swe, a bez umiejtnoci rozmnaa sowa
swoje.

EODZIA XXXYL
I. Elihu dowodzi, e Bóg niepobonych nawiedzeniem

swem do pokuty pobudza 1—17. II. Napomina Ijoba do
uznania sie 18—23. Ul. I do wysawiania spraw Bo-
ych 24—34,

JDo tego przyda Elihu, i rzek:
2. Poczekaj mi maluczko, a uka;

bo jeszcze mam, cobym za Bogiem mówi.
3. Zaczn umiejtno moje z daleka,

a Stworzycielowi memu przywaszcz
sprawiedliwo.

4. Bo zaprawd bez kamstwa bd

mowy moje, a m doskonay w umie-
jtnoci jest przed tob.

f). Oto Bóg mocny jest, a nie odrzuca

nikogo ; on jest moeny w sile serca.

G. Nie ywi niepolionego, a u sdu
ubogim dopomaga.

7. Nie odwraca od * sprawiedliwego i

oczów swoich; ale z królmi na stolicy sa-

dza f ich na wi(!ki, i bywaj wywyszeni.
I's.33,l«. Ps.34,lG. 1 1 Sam. 2,8. Ps. 113,8. i

8. A jeliby l)yli okowani W pta, albo ^

uwikani powrozami utrapienia :

9. Tedy przez to im oznajmuje sprawy
ich, i przestpstwa ich, e si zmocniy

;

10. I otwiera im ucho, aby przyjli

karanie, a mówi, aby si nawrócili od

nieprawoci.

11. Jeli bd posuszni, a bd mu
suy, dokocz dni swoich w dobrem,
a lat swych w rozkoszach.

12. Ale jeli nie usuchaj, od mie-

cza zejd, a pomr bez umiejtnoci.

13. Bo ludzie obudnego serca oba-

laj na si gniew, a nie woaj^ kiedy

ich wie.
14. Umrze w modoci dusza ich, a

ywot ich midzy nierzdnikami.

15. Wyrwie utrapionego z utrapie-

nia jego, a otworzy w ucinieniu ucho

jego.

16. Takby i ciebie wyrwa z miej-

sca ciasnego na przestronne
,
gdzie nie-

masz ucisku, a spokojny stó twój byby
peen tustoci.

17. Ale ty sd niepobonego zasu-

y, przeto prawo i sd bd ci trzyma.

II. 18. Zaiste gniew Boy jest nad
tob; patrze, aby ci nie porazi plag
wielk, tak, eby ci nie wybawi aden
okup.

19. Izali sobie bdzie way bogactwa
twoje? Zaiste ani zota, ani jakiejkol-

wiek siy, albo potgi twojej.

20. Nie kwape si tedy ku nocy, w któ-

r zstpuj narody na miejsca swoje.

21. Strze, aby si nie oglda na
nieprawo, obierajc j sobie nad utra-

pienia.

22. Oto Bóg jest najwyszy * w mocy
swojej , któ tak nauczy moe jako on ?

*2Kion.20,G. Jer.10,6.

23. Któ mu wj^mierzy drog jego ?

albo kto liiu rzecze :
* Uczynie niepra-

wo ? *5Moj.32,4. 2Kron.l9,7. Ijob.8,3.

r.34,10. Kzym.9,14.

1



ni. 24. Pamitaje. aby wysawia
opraw jego. której si przA'patruja ludzie.

25. Wszyscy ludzie widz j, a cz^o-

wiek przypatruje si jej z daleka.

26. Oto Bóg jest wielki, a pozna go

nie moemy, ani liczba lat " jego doci-

gniona bv moe. -ps.9o.2.ps.92.9. Ps.93.2.

Ps 102.13. Iz.63.16. Tren. 5. 19. yd. 1.11.

27. Bo on wyciga krople wód. które

wylewaj z oboków jego deszcz.

2S. Który spuszczaj oboki, a spusz-

czaj " na wiele ludzi.
-Mat.5.45.

29. (Nadto, któ zrozumie rozcignie-

nie ob-oków. i gi'zmot ' namiotu jego.
"'Ps. 18.12.

30. Jako rozciga nad nim wiato.ó
swoje, a gbokoci morskie okrywa ?

31. Bo przez te rzeczy sdzi narody,

i daje pokarm w hojnoci.

32. 01 tokami nakrywa wiato, i roz-

kazuje jej ukiTwa si za obok nast-
pujcy.)

33. Daje o nim zna szum jego. take
i bydo i para w gór wstpujca.

34. A nad tem zdumiewa si serce

moje. i porusza si z miejsca swego.

KODZIA XXX^^I.
I. Koczc rzecz swoje jeszcze wylicza dziwne sprawy

Boe okoo gromów, byskawic, niegn, ddu, wiatm. i

okoo lodu 1—12. n. Ale sprawy Boe Ijobowi kae
uwaa, a przytem uznawa, jako nikt mdroci i mocy
Boej egarn nie moe 13—23.

feuchjcie z pilnoci " gi'zmienia gosu
jego. i dwiku który wychodzi z ust jego.

''Ps.29.3.

2. Pod wszystkiem niebem prosto go
wypuszcza, a wiato jego po wszyst-

kich koczynach ziemi.

3. Za ni wnet huczy dwikiem,
grzmi gosem zacnoci swojej, i nie

odkada innych rzeczy, gdy bywa sy-
szany gos jego.

4. Dziwnie Bóg grzmi gosem swoim :

sprawuje rzeczy tak wielkie, e ich rozu-

mie nie ' moemy. -Ps.uT.ie.

5. Bo mówi do niegu: Padaj na zie-

mi ; take i do deszczu * wolnego, i do

deszczu orwatOWneorO. '5Iat..5.45. Dzie.U.i:.

6. Eeke wszystkich ludzi zawiera, aby
nikt z ludzi nie doglda roboty swojej.

7. Tedy zwierz wchodzi do jaskini . a

w jamach swoich zostaje.

<S. Wicher z skrytych miejsc wycho-
dzi, a zima z wiatrów pónocnych.

9. Tchnieniem swojem Bóg ' czyni

lód, tak i si szeroko wód ciska.
*Ps. 147.17.

10. Take dla pokropienia ziemi ob-
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cia obok, i rozpdza chmur wiatem
swojem.

11. A ten si obraca w koo wedug
rady jego. aby czyni wszystko, co Bóg
rozkae, na oblicze okrgu ziemskiego.

12. A czyni to Bóg, e si stawia bd
na skaranie, bd dla poytku ziemi swo-

jej, bd dla jakiej dobroczynnoci.

II. 13. Suchaje tego pilnie. Ijobie I za-

stanów si. a uwaaj dziwne sprawy Boe.
14. Izali wiesz, kiedy co Bóg stanowi

o tych rzeczach? albo gdy ma rozjani
wiato oboku swego ?

15. Izali wiesz, co za waga oboków?
Izali wiesz cuda Doskonaego we wsze-

lakiej umiejtnoci?
16. Wiesze. jako ci szaty twoje ogi*ze-

waj. gdy ucisza ziemi od poudnia?
17. Izae z nim rozpociera niebio-

sa, które s trwae, a zwierciadu odle-

wanemu podobne ?

18. rkae nam. co mu mamy po-

wiedzie : bo nie moemy sporzdzi sów
dla ciemnoci.

19. Izali mu kto odniesie to. cobym
mówi? I owszem, gdyby to kto przed-

oy, byby pewnie poarty.

20. Wszak teraz nie mog ludzie pa-

trzy i na wiato, gdy jest jasne na

obokach, gdy wiatr przechodzi, i prze-

czyszcza je.

21. Od pónocy jako zoto przychodzi,

ale w Bogu straszniejsza jest chwaa.
22. Wszechmogcy jest. docign go

nie moemy: wielki w mocy. wszake s-
dem i ostr sprawiedliwoci ludzi nie

trapi.

23. Pneto boj si go ludzie: nie ma
wzgldu na adnego, by te by i naj-

mdrszy.

ROZDZIA XXXVIII.
Bóg Ijoba gromi, e nie mdrze mówi. Przekada mu

moc i mdro sw. I-fór okaza w stworzeniu ziemj,

morza, wiata, któr te po dzi dzie «kazuje w stwo-
rzeniu niegu, gra^u. byskawic, ddu, grzmienia, rosy,

szronu, cztereci czasów roku i w rozumie czowieczym.

ledy odpowiedzia Pan Ijobowi z wi-

chru, i rzek :

2. Któ to jest. co zaciemnia radBo
mowami nieroztropnemi ?

3. Przepasz teraz jako m biodra

swoje . a bd ci pyta . a ty mi daj

spraw.
4. Gdziee by . kiedym Ja zakada

grunty

rozum.

ziemi? Powiedz, ielie masz
PrzTp.8.29.30.

33
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5. Któ uczyni rozmiorzeiiie j6j ? po-

witulz, joli wiesz; albo kto sznur nad
ni roz(^igniv ?

(). Na czni s podstawki jój ugrun-
towane V alho kto zaoy kamie jój

wgielny ?

7. (Jdy wespó pieway gwiazdy za-

ranne, a weselili si wszyscy synowie
Boy.

8. Któ zamkn drzwiami morze,
gdy si wyrywao, jakoby z ywota wy-
chodzc y

9. Gdym pooy obok za szat jego,

a ciemno za pieluchy jego
;

10. Gdym postanowi o nióm dekret

mój, a przyprawiem zawor i drzwi do
nieo^o.

11. I rzekem: A dotd wychodzi
bdziesz, * a dalej nie postpisz, a tu po-

oysz nadte way twoje. *Psio4,9.jer.5,22.

12. Izae za dni twoich rozkazywa
witaniu, i ukazae zorzy miejsce jej?

13. Aby ogarna koczj^ny ziemi , a

iby bj^li z niej wyi-zuceni niepoboni.
14. Aby si odmieniaa jako glina, do

której piecz przykadaj, a oni aby si
stali jako szat nakryci.

15. I aby bya zawcigniona od nie-

pobonych wiato ich, a rami wyso-
kie byo pokruszone.

16. Izae przyszed a do róde
morskich, a po dnie przepaci przecho-

dzie si?
17. Aza odkiytes tobie bramy mier-

ci? bramy cienia mierci widziae?
18. Izali rozumem twym doszed

szerokoci ziemi? Powiedz mi, jeli to

wszystko wiesz?

19. Gdzie jest ta di'oga do miejsca

wiatoci? a ciemnoci gdzie maj miej-

sce swoje?

20. Aby j ujwszy odprowadzi do

gi*anicy jej, poniewa zrozumiewasz cie-
szki do domu jej.

21. Wiedziae na on czas, e si
mia urodzi? i liczba dni twoich jak

wielka by miaa ?

22. Izali przyszed do skarbów nie-
gów ? albo skarby gradu widziaeU ?

23. Które zatrzymywam na czas uci-

sku, na dzie bitwy i wojny.

24. Któr si drog dzieli wiato,
i gdzie si rozchodzi wiatr wschodni po

ziemi ?

25. Któ rozdzieli stok powodziom ?

a drog byskawicy gromów ?

2(). Aby szed deszcz na ziemi, w któ-

rej nikt nie mieszka, i na pustyni, gdzie

niemasz czowieka;

27. Aby nasy('i miejsce puste i nie-

podnci, a wywiód z niego zielon traw.
28. Izali ma deszcz ojca? a krople

rosy kto podzi ?

29. Z czyjego ywota wychodzi
mróz? a szron niebieski któ podzi?

30. Jako si kamieniem wody na-

krywaj, gdy wierzch przepaci * za-

marza. '^Ijob.37,9.

31. Moesze zwiza jasne gwiazdy
Bab? albo zwiziik Oryjona rozerwa?

32. Izali wywiedziesz gwiazdy pou-
dniowe czasu swego, albo Wóz niebieski

z gwiazdami jego powiedziesz?

33. I znasze porzdek nieba? a mo-
esze rozrzdzi panowanie jego na
ziemi ?

34. Izali podniesiesz ku obokowi gos
twój, aby ci wielko wód okrya ?

35. Izali moesz wypuci byskawice,
aby przyszy, i rzeky : Otomy ?

36. Któ zoy we wntrznociach
ludzkich * mdro, a kto da rozu-

mowi bystro ? *iJoi'-32,8. Kazn.2,26. Dan.1,17.

37. Któ obrachowa niebiosa mdro-
ci swoj? a co si leje z nieba, któ
uspokoi?

38. Aby polany proch sta, a bryy
aby si spou zelgny ?

KODZIA XXXIX.
I. Jeszcze Pan Ijobowi niektóre zwierzta przypomina,

a z ich stworzenia moc , z rzdzenia zasi mdro sw
wielk ukazuje, 1—33. II. Kae zatem Ijobowi, aby mu
odpowiedzia ; ale Ijob gupstwo swe wyznawszy tego si
zbrania 34—38.

izali Iwowi up owisz, a lwit ywot
napeniasz ?

2. Gdy si tul w jaskiniach swoich,

i czyhaj w cieniu jam swoich ?

3. Któ gotuje krukowi * pokarm jego,

gdy dzieci jego do Boga woaj a tuaj
si, nie majc pokarmu? *ps.io4,27.ps,i47,9.

4. Izali wiesz czas rodzenia kóz skal-

nych, a kiedy rodz anie, postrzege?
5. Moesze zliczy miesice, jako

dugo pód nosz ? a czas rodzenia ich

wiesze ?

6. Jako si kurcz, pód swój wyci-

skaj, a rozstpujc si z boleci go

pozbywaj;
7. Jako moc bior dzieci ich, i odcho-

wywuj si po zboach, a odszedszy nie

wracaj si do nich.
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8. Któ wypuci osa dzikiego na wol-

no? a pta osa dzikiego któ rozwi-

za?
9. Któremu dal pustyni miasto domu

jego. a miasto mieszkania jego miejsca

sone.
10. On si namiewa ze zgrai miej-

skiej . a na gos tego , co go goni , nic

niedba.

11. Patrzy po góracli pastwy, a wszel-

kiej zielonej trawy szuka.

12. Izali Ijdzie cicia jednoroec

suy, albo bdzie nocowa u jali

twoich ?

13. Izali moesz zaprzdz w powróz

swój jednoroca do orania ? izali powle-

ka bdzie brózdy za tob ?

14. Izali si spucisz na, przeto, e
wielka moc jego? albo poruczyszli mu
robot twoje ?

15. Powierzysze mu si, eby zwióz
nasienie twoje, a do gumna twojego

zgromadzi ?

16. Izali da pawiowi pikne skrzy-

da, a pierze bocianowi i strusiowi ?

17. Który niesie na ziemi jajka swoje,

a w prociu ogrzewa je.

18. A nie pomni na to. e je noga ze-

trze, a zwierz polne zdepta moe.
19. Zatwardza si przeciw dzieciom

swoim, jakoby nie byy jego, a eby nie

bya próna praca jego. nie obawia si.

20. Bo mu nie da Bóg mdroci, i

nie udzieli mu wyrozumienia.

21. Wedug czasu podnosi si ku
górze, a namiewa si z konia i z jedca
jego.

22. Izali roesz da koniowi moc?
izali rzaniem ozdobisz szyj jego?

23. Izali go ustraszyszjako szaracz?
i owszem chrapanie nozdrzy jego jest

straszne.

24. Kopie dó, a weseli si w mocy
swej. i biey przeciwko zbrojnym.

25. mieje si z postrachu, a ani si
lka, ani nazad ustpuje przed ostrzem
miecza.

26. Cho na nim chrzci sajdak, i

byszczy si oszczep, i drzewce.

27. Z grzmotem i z gniewem kopie
ziemi, a nie stoi spokojnie na gos trby.

28. Midzy trbami poryza. a z daleka
czuje bitw, krzyk ksit, i woanie.

29. Izali wedug twego rozumu lata

jastrzb, i rozciga skrzyda swe ku po-
udniowi ?
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30. Izali na twoje rozkazanie wzbija

si orze w gór. i skada na wysokich

miejscach gniazdo swoje ?

31. Na opoce mieszka, i bawi si na

ostrej skale, jako na zamku.
32. Stamtd upatruje sobie pokarm,

a daleko oczy jego widz.
33. Dzieci te jego pij krew, a gdzie

s pobici, ^ tam on jest.
=*Mat.24,28. Tik.17.37.

II. 34. A tak odpowiedzia Pan Ijo-

bowi, i rzek:
35. Izali ten, co wiedzie spór z Wszech-

mogcym, uczy go bdzie ? a kto chce

strofowa Boga. niech na to odpowie.

36. Zatem odpowiedzia Ijob Panu, i

rzek :

37. Otom ja lichy, có ci mam odpo-

wiedzie? Rk mojewo na usta moje.

38. Mówiem raz i drugi, ale wicej
nie odpowiem, i nic wicej nie przydam.

ROZDZIA XL.
I. Pan Ijoba znowu gromi, i sprawiedliwoci i wiel-

monoci Boej jawnie nie wyzna, 1—9. H. Kaprawiaja_c

go wystawia mu straszne zwierzta, które on i stworzy
i rzdzi, to jest, sonia i wieloryba 10—28.

JN adto odpowiedzia Pan Ijobowi z wi-

chru, i rzek :

2. Przepasz teraz jakom biodra swe:

bd ci pyta, a ty mi daj spraw
;

3. Izali wniwecz obrócisz sd mój?
a obwinisz mi. aby * si sam usprawie-

dliwi^
'

*
' ^Ps.51.6. Kzym.3.4.

4. Izali masz rami jako Bóg? a go-
sem zagrzmisz jako on?

5. Ozdóbe si teraz zacnoci i do-

stojnoci, a w chwa i w ochdóstwo
oblecz si.

6. Rozpostrzyj popdliwo gniewu

twego, a patrz na kadego pysznego, i

poni go.

7. Spojrzyje na kadego hardego a

skró go. a zetrzyj niepobonych na miej-

scu ich.

8. Zakryj ich pospou w prochu, a

oblicza ich zawi w skrytoci.

9. Tedy i Ja przyznam, e ci moe
zachowa prawica twoja.

II. 10. Oto teraz so. któregom uczy-

ni jako i ciebie, traw je jako wó.
11. Oto teraz moc jego jest w biodrach

jego. a sia jego w ppku jrzucha jego.

12. Rusza ogonem swoim, jako chce,

cho jest jako drzewo cedrowe: yy
ona jego s powikane jako latoroli.

Q?{*
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13. Koci jogo jako trby iniodziane;

gnaty jego jako dn\g elazny.

14. On j(Kst prztMlnicjszym z uczyn-
ków Boyrli; który go uczyni, sam na
natrze moe mieczem swoim.

15. Jemu(^. pastw góry przynosz, a

wszystek zwierz polny tam igra.

IG.Pod cienistem drzewcom lega wskry-
tociach trzciny i biota.

17. Okrywaj go drzewa cieniste cie-

niem swoim, a ogarniaj go wierzby nad
potokami.

18. Oto zatrzymuje strumie, e si
nie spieszy; tuszy sobie, i Jordan wy-
pije gb swoj.

19. Azali go kto przed oczyma jego

uapi? albo powrozy przecignie przez

nozdrze jego ?

20. Wycigniesze wd wieloryba?

albo sznurem utopionym w jzyku jego?

21. Izali zawleczesz kolce przez no-

zdrza jego? albo hakiem przekoleszli

czelu jego?

22. IzaUó si bdzie wiele modli,
albo z tob agodnie mówi bdzie ?

23. Izali uczyni przymierze z tob, a

przyjmiesz go za sug wiecznego ?

24. Izali z nim bdziesz igra jako

z ptaszkiem , a uwiesz go dziatkom

twoim ?

25. Sprawie sobie nad nim towa-

rzystwo uczt, a podziel go midzy
kupców?

26. Izali zawadzisz hakami za skór
jego, a widelcami rybackiemi za gow
jego?

27. Poó tylko na rk tw, lubuj,
e nie wspomnisz wicej na bitw.

28. Oto nadzieja uowienia jego omy-
lna jest; izali i wejrzawszy na czowiek
nie upada?

KODZIA XLL
Pan Ijobowi straszn raoc i najwysz -wolno swoje

przypomniawszy, wieloryba szerzej opisuje.

JNiemasz tak miaego, coby go obu-

dzi ; owszem któ si stawi przed twa-

rz moj?
2. Któ mi co da , abym * mu od-

dai? cokolwiek jest pod f wszystkiem
niebem, moje jest. *Rzym. 11,35. 1 2M0J.19.5.

Ps.24,1. Ps.50,12. 1 Kor. 10,26.

3. Nie zamilcz czonków jego, ani

silnej mocy jego , a grzecznego ksztatu
jego.

4. Któ odkryje wierzch odzienia je-

lOB 40. 41.42.

go? z dwoistemi wdzidami swemi któ
przystpi do niego?

5. Wrota geliy jego któ otworzy? bo

strach okoo zbów jego.

G. iUski jego mocne jako tarcze, bar-

dzo cile spojone.

7. Jedna z drug tak spojona, e wiatr

nie wchodzi midzy nie.

8. Jedna do drugij przylgna, ujy
si, a nie dziel si.

9. Kichanie jego czyni blask, a oczy

jego s jako powieki zorzy.

10. Z ust jego lampy wychodz, a

iskry ogniste wyrywaj si.

11. Z nozdrzy jego wychodzi dym,
jako z garnca wrzcego, albo kota.

12. Dech jego wgle rozpala, a po-
mie z ust jego wychodzi.

13. W szyi jego przemieszkuje moc,
a bole przed nim ucieka.

14. Sztuki ciaa jego spoiy si, cao-
wite s w nim, e si nie porusza.

15. Serce jego twarde jako kamie,
tak twarde, jako sztuka spodniego ka-

mienia myskiego.
16. Gdy si podnosi, dr mocarze,

a od strachu oczyszczaj si.

17. Miecz, który go siga, nie ostoi

si, ani drzewce, ani strzaa, ani pancerz.

18. elazo poczyta sobie za plew,
a mied za drzewo zbótwiae.

19. Nie uposzy go strzaa, a jako

dbo s u niego kamienie z procy.

20. Strzelb sobie poczyta jako som,
a pomiewa si z szermowania wóczni.

21. Pod nim s ostre skorupy; ciele

sobie na rzeczach ostrych jako na bocie.

22. Czyni, e wre gboko jako

garniec, a e si.mci morze jako w mo-
dzierzu.

23. Za sob jasn cieszk czyni, tak,

e si zdaje, i przepa ma siwizn.

24. Niemasz na ziemi równego mu,
który tak stworzony jest, e si niczego

nie boi.

25. Wszelk rzecz wysok lekce .wa-

y ; on jest królem nad wszystkiemi sro-

giemi zwierztami.

EODZIA XLII.
I. Ijob wszechmocno Bo, i swoje gupstwo wyzna-

je; Bogu za askawe objawienie jego dzikuje, mowy
swe odrzuca, polepszenie obiecuje 1— 6. II. Pan Elifasa

i towarzyszy jego gromi, uczy ich, jako Boga maj baga
7—9. in. Ijc?ba z choroby wybawi, i hojnie mu pobo-
gosawi 10—17.

Tedy odpowiedzia Ijob Panu, i rzek:
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2. Wiem, e wszystko moesz, i nie

moe Ijyó zahamowany zamys twój.

3. Któ jest ten, pytasz, który zacie-

mnia rad Bo nieumiejtnie? Dlatego

przyznaj, em nie zrozumia; dziw-

niejsze s te rzeczy, nibym je móg
poj i zrozumie.

4. Wysuchaje, prosz, gdybym mó-
wi; a gdy si bd pyta, oznajmije mi.

5. Przedtem tylko ucho syszao o to-

bie ; ale teraz oko moje widzi ci.

6. Przeto auj i pokutuj w pro-

chu i w popiele.

II. 7. A gdy odmówi Pan te sowa
do Ijoba, rzek Pan do Elifasa Tema-
czyka: Kozpali si gniew mój przeciw

tobie, i przeciw dwom przyjacioom
twoim , ecie o mnie nie mówili tak

przystojnie, jako Ijob, suga mój.

8. Przeto teraz, wemijcie sobie

siedm cielców, i siedm baranów, a idcie

do sugi mego Ijoba, i ofiarujcie caopa-
lenie za si ; a Ijob, suga mój, niech si
modli za wami; bo oblicze jego przyj-

m, abym nie uczyni z wami wedug
gupstwa waszego ; bocie nie mówili tak

przystojnie o mnie, jako Ijob, suga mój.

9. A tak odeszli Elifas Temaczyk, i

Bildad Suhitczyk, i Sofar Naamatczyk, i

uczynili, jako im rozkaza Pan; i przj^j
Pan oblicze Ijobowe.

III. 10. Zatem Pan przywróci to,

co byo pobrane Ijobowi, gdy si modli
za przyjació swoich; i rozmnoy Pan
wszystko, cokolwiek mia Ijob, w dwój-

nasób.

11. Zeszli si tedy do niego wszyscy

bracia jego , i wszystkie siostry jego, i

inni wszyscy, którzy go przedtem znali,

i jedli z nim chleb w domu jego , a a-
ujc go cieszyli go z strony wszystkiego

zego, które by Pan na przywiód; i

da mu kady z nich upominek jeden, i

kady nausznic zot jedne.

12. A tak Pan bogosawi ostatnim

czasom Ijobowym, wicej ni pocztkom
jego. Bo mia czternacie tysicy owiec,

i sze tysicy wielbdów, i tysic jarzm

woów, i tysic olic.

13. Mia te siedm synów, i trzy córki.

14. I da imi pierwszej Jemina, a

imi drugiej Kietzyja, a imi trzeciej

Kierenhappuch.

15. A nie znajdoway si niewiasty

tak pikne, jako córki Ijobowe, we wszyst-

kiej onej ziemi; i da im ojciec ich dzie-

dzictwo midzy brami ich.

16. Potem Ijoby sto i czterdzieci lat,

i oglda * synów swych, i synów synów
swoich, a do czwartego pokolenia.* ^^•^^'^^•

17. A umar Ijob, bdc starym i dni

sytym.

Ksiga Psalmów.

PSALM I.

Ten Psalm jest innych psalmów przedmow, w którym
opisuje : I. pobonycli ludzi wasnoci , zabawy i bogo-
sawiestwo doczesne: II. niepobonych odmian, i na
sdzie Boym pohabienie.

-Dogosawiony m, który nie * chodzi

w radzie niepobonych, a na drodze

grzesznych nie stoi, i na stolicy na-

miewców nie siedzi; *Przyp.i,io. r.4,i4.

2. Ale w zakonie Paskim jest ko-
chanie jego, a w zakonie jego rozmyla
we * dnie i w nocy. *5Moj.i7,i9. joz.i,8.

3. Albowiem bdzie jako drzewo nad
strumieniem * wód wsadzone, które owoc
swój wydaje czasu swego, a li jego nie

opada; i wszystko, cokolwiek czyni b-
dzie, poszczci si. *Jer.i7,8.

4. Lecz nie tak niepoboni; ale s
jako * plewa, któr wiatr rozmiata.

* Ijob. 21, 18. Ps.35,5. Izaj.29,5. Ozcasz.13,3. Mat.3,12.

5. Przeto si niepoboni na sdzie
nie ostoj, ani grzesznicy w zgromadze-
niu sprawiedliwych.

6. Albowiem zna Pan drog spra-

wiedliwych ; ale droga niepobonych
zginie.

PSALM IL
I. Dawid dziwuje si zamysom bezboników prze-

ciwko Chrystusowi Panu, i nauce jego. II. Dekret Boy
nieodmienny o królestwie jego opowiada, a przytem pro-
rocki i kapaski jego urzd opisujc, III. królów i sdziów
upomina, aby si Chrystusowi Panu poddali , upornym
upadek, a posusznym ask obiecujc.

Xrzeczze si * poganie buntuj, a naro-

dy przemylaj próne rzeczy? *Dzie.4,25.

2. Schodz si królowie ziemscy, a

ksita radz spoem przeciwko Panu, i

przeciw pomazacowi jego, mówic :

3. Potargajmy zwizki ich, a odrzu-
my od siebie powrozy ich.
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4. AIo tiMi, który ini(\szka w niobie,

mieje sit;; ran szydzi z nich.

5. Tedy bdzie mówi do nich w po-
pt^dliwoci swojej , a w gniewie swoim
przestraszy ieh,

6. Mówic: Jamci postanowi króhi

mojego nad Syonem
,
gór wit moj.

7. Opowiem ten dekret: Pan rzek do

mnie: Syn * mój jeste ty, Jam ciebie

dzi spodzi.
"

*yd.i,5. r.5,5.

8. daj odemnie, a dam ci * narody
dziedzictwo twoje; aosiadoó twoje, gra-

nice ziemi. *rs.22.28;i>s.72,8.

9. Potrzesz ich * hisk elazn, a jako

naczynie zduskie pokruszysz ich.
* Objaw. 2,27. r.19,15.

10. Teraze tedy zrozumiejcie, kró-

lowie, nauczcie si sdziowie ziemi !

11. Sucie Panu w bojani, a rozra-

dujcie si ze dreniem.
12. Pocaujcie syna, by si snaó nie

rozgniewa, i zginlibycie w drodze, gdy-

by si najmniej zapalia popdliwoó je-

go. * Bogosawieni wszyscy, którzy w nim
ufaj. * Ps.54,9. Pizyp.16,20.

Izaj.30,18. Jcr.17,7. Rzym. 9,33. r.10,11. lPiotr.2,G.

PSALM III.

I. Na mnóstwo, zo, i mowy uszczypliwe z Absalo-
mem przestawajcych uskara si. II. W obronie Boej,
i jego uchu askawem nadziej zasadziwszy, sobie pokój,
a nieprzj-jacioom upadek obiecuje.

1. Psalm Dawidowy,- gdy ucieka przed

Absalomem, * synem swoim. ''2Sam.i5,i4.

2. -Lanie, jako si namnoyo nie-

przyjació moich! wiele ich powstaje

przeciwko mnie.

3. Wiele ich mówi o duszy mojej :

Niemaó ten ratunku od Boga. Sela.

4. Ale ty, Panie ! jeste tarcz moj,
chwa moj, i wywyszajcym gow
moje.

5. Gosem swym woaem do Pana,

a wysucha mi z góry witej swojej.

Sela.

6. Jam si ukad, i zasnem, a ocu-

ciem si ; bo mi Pan podpiera.

7. Nie ulkn * si wielu tysicy ludu,

którzy si na mi zewszd zasadzili.
=*^Ps.27,3.

8. Powsta, Panie ! wybaw mi, Boe
mój ! albowieme ty uderzy w lice

wszystkich nieprzyjació moich, a zby
niezboników poki-uszye.

9. Od Panaó * jest wybawienie, a nad
ludem twoim bogosawiestwo twoje.

gela. *Iz.43,ll. Oze.13,4.

PSALM IV.
I. Niewinnoci swej ufajc, Boga, ratownika swego,

o wyhtuchanic prosi. II. Przeciwko kamstwom i potwa-
rzom ludzi ni<;/.yczliwych obron Ho si cioszy. III. Nie-
przyjaiiii do uznania upomina, z obrony 1'askiej bcz-
piocz(;ii«twa sobie otuch czynic.

1. Przedniejszemu piewakowi na Ne-
ginot psalm Dawidowy.

2. Wysuchaj mi, gdy ci wzy-
wam. Boe sprawiedliwo(;i moj^j ! któ-

ry mi sprawi przestrzestwo w uci-

nieniu; zmiuj si nademn, a wysu-
chaj modlitw moje.

3. Synowie ludzcy, i dokde chwal
moje ly bdziecie, miujc prónoci,
a szukajc kamstwa ? Sela.

4. Wiedzcie, eó Pan odczy solne

pobonego ; wysucha Pan, gdy zawoam
do niego.

5. Lkajcie si, a nie grzeszcie; roz-

mylajcie w sercach swych, na oach
waszych, a umilkniecie. Sela.

6. Ofiarujcie ofiary sprawiedliwoci,

a ufajcie w Panu.

7. Wieleó ich mówi : Któ nam da
oglda dobra? Ale ty. Panie! podniet

nad nami wiato oblicza twego.

8. I sposobisz wiksz rado w sercu

mojem , ni oni miewaj
,
gdy si im

zboa ich i wina ich obficie zrodz.

9. W pokoju si i poo i zasn, bo
ty sam. Panie ! czynisz, e bezpiecznie

mieszkam.

PSALM V.
I. Dawid od Saula i pochlebców jego uciniony prosi

Pana, eby go wysucha, i sd sprawiedliwy nad niepo-
bonymi wykona. II. Obiecuje mu za to weso piosne-
czk i z innymi chwalcami.

1. Przedniejszemu piewakowi na Ne-
chylot psalm Dawidowy.

2. Xi'zyjmij, Panie! w uszy swe so-
wa moje, i wyrozumij dolegoci moje.

3. Suchaj pilnie gosu woania mego,
królu mój, i Boe mój ! bo si modl
tobie.

4. Panie ! rano usysz gos mój ; ra-

no przedo modlitw moje, i bd wy-
glda pomocy.

5. Albowiem ty, o Boe ! nie kochasz

si * w nieprawoci, a nie zmieszka z to-

b zonik. *Przyp.3,32.

6. Nieostoj si szaleni przed oczyma
twemi: ty masz w nienawici wszystkich,

którzy broj nieprawoci.

7. Wjfgubisz tych, którzy * mówi
kamstwo; mem krwawym i zdradli-

wym brzydzi si Pan. *ps.ioi,7.
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8. Ale ja w obfitoci miosierdzia

iwego wuijd do domu twego, a poko-

ni * si w kociele twoim witym, w bo-

jani twojej.
*ps.i38,i.2.

9. Pauie ! prowad mi w sprawiedli-

woci twojej dla nieprzyjació moich, a

wyprostuj przed obliczem mojem drog
twoje.

10. Bo niemasz nic szczerego w u-

stach ich; wntrznoci ich zoliwe,

gardo ' ich jako grób otwarty, jzy-

kiem swym pochlebiaj. 'Rzym.sas.

11. Spustosz ich. o Boe! Niech upa-

dn od rad swoich : dla wielkoci prze-

stpstwa ich rozpd ich, poniewa s
odpornymi tobie.

12. A niechaj si rozwesel wszyscy,

co ufaj w tobie ; na wieki niech wy-

ki^zykuj. gdy ich ty szczyci bdziesz,

i rozraduj si w tobie, którzy miuj
imi twoje.

13. Albowiem ty. Panie ! sprawiedli-

wemu bosfosawi bdziesz . a zastawisz

go, jako tarcz, dobrotliwoci twoj.

PSALM VI.

I. Na ciele i duszy schorzay modli si^ Bogvi , eby
surowoci zaniechawszy , onemu dla chway swej wietu
przeduy. II. Tuszy, e Bóg glos jego wyshacha, a nie-

przyjació upadkiem jego nie ucieszy.

1. Przedniejszemu piewakowi na Xe-
ginot i Seminit psalm Dawidowy.

2. Xanie ! w popdliwoci twojej nie

nacieraj na mi. a w gniewie twoim nie

karz mi.
3. Zmiuj si nademn. Panie I bomci

mdy : uzdrów, mi. Panie I bo si strwo-

yy koci moje,

4. I dusza moja bardzo jest zatrwo-

ona ; ale ty. Panie ! pokde ?

5. Xawi'ó si. Panie! wyrwij dusz
moje: wybaw mi dla miosierdzia
twego ;

6. Albowiem w mierci " niemasz pa-
mitki o tobie, a w gi-obie któ cie wy-
znawa bdzie ? "Ps.88,12. Ps.115.17. izaj.38,i8.

7. Spracowaem si od wzdychania
mego: opywa na kad noc pociel
moja. a oe moje moki-e jest od ez.

8. Zamio si dla gniewu oko
moje. a zstarzaa si twarz moja dla

wszystkich nieprzyjació moich.
9. Odstpcie ' odemnie wszyscy, któ-

rzy czynicie nieprawo : albowiem Pan
usysza gos paczu mojego.

*Ps.ll?.115. Mat. 7,23. uk.13,27.
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10. Usysza Pan prob moje : Pan
modlitw moje przyj.

11. Niech si zawstydz i bardzo

zatrwo wszyscy niepi*zyjaciele moi;
niech ty podadz, a niech prdko po-

habieni lid.

PSALM vn.
I. Modli si. aby go Pan Bóg od nieprzyjació wybawi,

U. spraw jego rozsdzi, i w sprawiedliwoci swojej nie-

przyjació pokara, a ze zamysy ich oa nich samych
obróci.

1. Syggajon Dawidowe, które piewai
Panu dla sów Chusy, syna Jemini.

2. ranie. Boe mój ! w tobie ufam :

wybawe mi od wszystkich przeladow-

ców moich, i wyzwól mi :

3. By sn duszy mojej nie porwa
jako lew. a nie rozszarpa, gdyby nie

byo. ktoVty j wyl.mwi.

4. Panie. Boe mój ! jelim to uczyni,

ajeli je.st nieprawo w rkach moich;

5. Jelim ze odda temu. który ze

mn w pokoju mieszka: jeliem nie

wyrwa tego, który mi di-czy " bez

przyczyny :

'

"^ sam:u.6. r.26.9.

6. iechaje przeladuje nieprzyjaciel

dusz moje. a niechaj pochwyci, i po-

depcze na ziemi ywot mój, a saw mo-

je niech zagrzebie w proch. Sela.

7. Powstaue. Panie! w popdliwoci
twojej, podnie si przeciwko wciekoci
nieprzyjació moich, ocu si, a obró
si ku mnie ; bo ty sd postanowi ;

8. Tedy si do ciebie zbiey zgroma-

dzenie narodów : dla nich tedy usid na

wysokoci.

9. Pan bdzie sdzi narody. Osde
mi. Panie ! wedug sprawiedliwoci mo-
jej, i wedug niewinnoci mojej, która

jest przy mnie.

10. Nieche, prosz, ustanie zo nie-

pobonych, a umocnij sprawiedliwego,

który dowiadczasz" serc i wnti-znoci, o

Boe sprawiedliwy! *isam.i6.7. iKron.28.9.

Jer.ll.20. r.17.10. r.20.12. Objaw.2,23.

11. Bóg jest tarcz moj. który wy-
bawia ludzi serca szczerego.

12. Bóg jest sdzi sprawiedliwym;

Bóg obrusza si co dzie na niezbonego.

13. Jeli si nie nawi-óci. naostrzy

miecz swój ; uk swój wycign, i na-

gotowa go.

14. Zgotowa na bro mierteln, a

strzay swoje na przeladowników przy-

prawi, y
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li"). Oto rodzi * nieprawo, 1)0 pocz
bole; iilo porodzi Ivhinistwo.

ijob.ir*.;}'). i/.iij.ri!)..i.

1(). Kopa * dó, i wykopa ^o; alo

wpadnie w dó, który sam uezyni.
*P.s.!>,i't;. Pr/.yi).r),ii2.

17. Obróci si bole jego na gow
jego, a na wierzch gowy jego niepra-

wo jego s})adnie.

18. l]d wyslaAvial Pana wedug
sprawiedliwoci jego, a bd piewa
iiuieuiowi Pana najwyszego.

PSALM VIII.

Dawid I. wysawia wielmono Bo, któr i dziatki

na hab nieprzyjació jego wysawiaj. II. Pokazuje,

e ta znaczna jost przy stworzeniu wszystkich rzeczy, i

w naprawie czowieka przez Chrystusa Pana.

1. Przedniejszemu piewakowi na

Gittyt psalm Dawidowy.

2. xanie, Panie nasz! jako zacne

jest imi twoje po wszystkiej ziemi! któ-

ry wyniós chwa twoje nad niebiosa.

3. Z ust * niemowltek i sscych
ugruntowae moc tw dla' nieprzyjació

twoich, aby wyniszczy nieprzyjaciela, i

tego, który si mci. *Mat.2i,iG.

4. Gdy si przypatruj niebiosom

twoim, dzieu palców twoich, miesicowi
i gwiazdom, które wystawi,

5. Tedy mówi: Có jest czowiek, i
na * pamitasz? albo Syn czowieczy,

i go nawiedzasz? *ijob.7,i7.Ps.i44,3. yd.2,6.

6. Albowiem mao mniejszym uczy-

nie go od Anioów, chwa i czci uko-

ronowae go.

7. Dae mu opanowa sprawy rk
twoich, "^ wszystko podda pod nogi jego.

*1 Moj. 1,28. r.9,2. 1 Kor. 15,27.

8. Owce i woy wszystkie, nadto i

zwierzta polne.

9. Ptastwo niebieskie, i ryby morskie,

i cokolwiek chodzi po cieszkach mor-
skich.

10. Panie, Panie nasz! jako zacne

jest imi twoje po wszystkiej ziemi!

PSALM IX.

I. Po zwycistwie nad Golijatem tryumfujc. Boskim
je sdom przypisuje. II. Na obron Bo. eby si spusz-
czali ubodzy a utrapieni, upomina. III. Boga prosi, eby
i na potem przy nim stawa.

1. Przedniejszemu piewakowi, na Hal-
mutlabben pie Dawidowa.

2. iJd wysawia Pana ze wszyst-

kiego serca mego ; opowiada bd
wszystkie cuda twoje.

3. Eozwesel si, i rozraduj si w to-

bie; bd piewa imieniowi twemu, o

Najwyszy !

4. e si obrócili niciprzyjaciej} moi

na wstecz: upadli i poginli od oblicziio-

ci twojej.

5. Bo ty odprawi sd mój, i spraw
moje; zasiade na stolicy. Sdzia* spra-

wiedliwy. ^Ps.7,12. Jer.11,20.

(). Rozgromie pogan . zatracie

zonika, imi ich wygadzie na wieki

wieczne.

7. O nieprzyjacielu ! aza wykonane
s spustoszenia twoje na wieczno? Po-

burzye miasta? i owszem ich samych
pamitka zgina z niemi.

8. Ale Pan na wieki trwa; zgotowa
stoUc swoje na sd.

9. On bdzie sdzi okrg ziemi w spra-

wiedliwoci, * i osdzi narody w prawo-

^QJ
*Ps.y6,13.Dzie. 17,31.

10. I bdzie Pan ucieczk ubogie-

mu, ucieczk * czasu ucisku.
*Ps.37,39.46,1.91,2.

11. I bd ufa w tobie, którzy znaj
imi twoje; albowiem nie opuszczasz

tyci, Panie ! którzy ci szukaj.

12. piewajcie Panu, który mieszka

na Syonie; opowiadajcie midzy naro-

dami sprawy jego.

13. Bo on szuka, krwi, i maj w pami-
ci, a nie zapomina woania utrapionych.

14. Zmiuj si nademn, Panie! obacz

utrapienie moje od tych, którzy mi ma-

j w nienawici, ty, co mi wyrywasz
z bram mierci.

15. Abym opowiada wszystkie chway
twoje w bramach córki Syoskiej, we-

selc si w zbawieniu twojem.

16. Zanurzeni s * poganie w dole,

który uczynili; w sieci, któr skrycie za-

stawili, uwiza noga ich.
*i's.7,ig.ps.35,8.

17. Oznajmi si Pan, gdy uczyni

sd ; w sprawie rk swoich si zonik
usidli. Rzecz' godna rozmylania! Sela.

18. Niepoboni si obróc do pieka,

wszystkie narody, które zapominaj
Boga.

19. Bo nie bdzie na wieki zapami-
tany ubogi; oczekiwanie ndznych nie

zginie na wieki.

20. Powstae, Panie ! niech si nie

zmacnia miertelny czowiek; a niech

narody osdzone bd przed tob.

21. Panie ! pu na nie strach, aby po-

znay narody, i s ludmi miertelny-

mi. Sea.
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wasz. Panie! utwierdzasz serca ich, na-

PSALM X. chylasz ku nim ucha twojego.
* Ps.18,28. Ps.34,7.

18. Aby sd ucz3'nil ' sierocie i chu-
dzinie, aby go wicej nie trapi czo-
wiek miertelny na ziemi.

^2 Moj. 21,22.23. 5Moj. 10,18.

I. Prosi, eby go Bóg nie odstpowa, gdy nieprzyjaciel

Boga bluni. chcc jako lew pore niewinnych. U. Cie-

szy si. e si Pan podejmie atrapionych, a okrutników
uskromi.

ranie ! przecze stoisz z daleka ? przecze

si ukrywasz czasu ucisku?

2. Zonik z hardoci przeladuje ubo-

giego ; niechaje bd ^ uchwyceni w chy-

trych zamysach, które zamylaj.
^Ps.7,15. Fs";^,16. Pi-zyp.5,22.

3. Bo si chlubi niezbonik w po-
dliwociach duszy swojej, a akomy bo-
gosawi sobie a drani Pana.

4. Niepobony dla pychy .
* któr po

sobie pokazuje, nie pyta si o Boga;
wszystka myl jego, e niemasz Boga.

^Ps.14,1. Ps.53.2.

5. Darz mu si drogi jego na kady
czas; dalekie s sdy twoje od niego;

sapa przeciwko wszystkim nieprzyjacio-

om swym.
6. Mówi w sercu swem: Nie bd

wzruszony od narodu do narodu; bo si
nie boj zego.

7. Usta jego pene s zorzeczeustwa,

i chytroci. i zdrady; pod jzykiem jego

uprzykrzenie i nieprawo.
8. Siedzi, czyhajc we wsiach, w skiy-

tociach zabija niewinnego; oczy jego

upatruj ubogiego.

9. Czyha w skrytem mieiscu. jako lew

w jamie swojej ; dybie jakoby uchwyci'
ubogiego, uapiwszy go cignie do sieci

swojej.

10. Przypada, przytula si, i rzuca si
moc swoj na wiele ubogich.

11. Mówi w sercu swem: Zapomniaci
tego ^ Bóg; zakry oblicze swoje, nie

ujrzy na wieki. =^Ps.94,7.

12. Powstae. Panie Boe ! podnie
rk twoje ; nie zapominaje ubogich.

13. Przecze niezbonik drani Boga.
mówic w sercu swem : Xie bdziesz si
o tem pyta?

14. Ale ty widzisz ucisk, i krzywd
upatrujesz, aby im odpaci rk tw;
na ciebie si spuci ubogi, ty jest po-

mocnikiem sierocie.

15. Potrzyj rami niepobonego i zo-
nika, dowiaduj si o jego niezbonoci,
a go nie stanie.

16. Pan jest królem * na wieki wie-

czne; ale narody zgin z ziemi jego.
*Ps. 29,10. Ps.llóllS. Ps. 146,10. Jer.lO.lO. Tren.5,19.

Dan.4.34. r.6.27.

17. doci * pokornych wysuchi-

PSALM XI.
I. Przymawia tym, co si z nadziei jego namiewali,

n. Cieszy si, e Bóg wszystko widzi , który swoich do-
wiadcza i onych miuje, a niepobonych srodze karze.

1. Przedniejszemu piewakowi psalm
Dawidowy.

> > Panu ja ufam. Jako tedy mówicie
duszy mojej: Ulatuj jako ptak z góry

swojej ?

2. Bo oto niepoboni nacigaj uk.
przykadaj strza sw na ciciw, aby
strzelali w ciemnoci na uprzejmych
sercem.

3. Ale zamysy ich bd skaone ; bo
sprawiedliwy có uczyni?

4. Pan jest w kociele * witem
swoim, stolica Paska jest na niebie:

oczy jego f upatruj, powieki jego do-

wiadczaj synów ludzkich.
*Abak.2,L'0. 7Ps.94.9. Ps. 113,6.

5. Pan dowiadcza sprawiedliwego;

ale niepobonego i miujcego niepra-

wo ma w nienawici dusza jego.

6. Wyleje jako deszcz na niepobonych
sida, ogie i siark, a wicher bdzie
czstk kielicha ich.

7. Bo sprawiedliwy Pan. sprawiedli-

wo miuje, na szczerego patrz oczyjego.

PSALM xn.
I. Prosi Pana, aby pobonych od ucisku i obudy po-

chlebców zachowa. II. Cieszy si pewnoci zniszcze-

nia niezbonjch, a pobonych wybawienia. HI. Powta-
rza prob sw o zachowanie wiernych, pi-zeciwko ber-
bonym.

1. Przedniejszemu piewakowi Semi-

nit, pie Dawidowa.

2. Katuj. Panie I bo ju " niestaje

miosiernego, a wyginli uprzejmi z sy-

nów ludzkich.
'

' *fzaj.57,l.Mich.7,2.

3. Kady mówi kamstwo z blinim
swoim: usty pochlebnemi, dwojakiem
sercem mówi.

4. Niechaje Pan wytraci wszystkie

wargi pochlebne, i jzyk mówicy i-zeczy

wyniose.

5. Którzy mówi: Jzykiem naszym
przewiedziemy, wargi nasze za nami s,
któ jest panem naszym?

6. Dla zniszczenia ubogich, i dla wo-

ania ndznych teraz powstan, mówi
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Pan; postawitj w bezpiecznoci tego, na

którego sida stawiaj.

7. Sowa Paskie s sowa * czyste,

jako srebro wypbiwioue w })iecn glinia-

nym, siedni kro i)r/elevvane.
*2Suin. 22,31. Ps. 18,31. I's.!!!,!). I's. lilt, 110. rrzyp..30,.').

8. Ty, Panie ! zachowaj ich; strze ich

od rodzajn tego a na wieki.

9. Ze wszystkich stron niepo])Oni kr-
, gdy wywyszeni bywaj najpodh'jsi

mitjdzy synami Indzkimi.

PSALM XIIT.

I. Uskara si, e Pan poinoc sw w utrapieniu jego
odwhu-za. II. Prosi o wybawienie, aby siej przeciwnicy

jego nic chepili, Pana za to chwali obiecujc.

1. Przedniejszemu piewakowi pie
Dawidowa.

,

2. JJokde Panie ? Zapomnisze mi
na wieki? dokde nkrywa bdziesz

oblicza twego przedemn ?

3. Dokde si bd radzi w dnszy

swojej, a trapi w sercu mojem przez

cay dzie ? Dokde si bdzie wywy-
sza nieprzyjaciel mój nademn?

4. Wejrzyje, wysuchaj mi, Panie,

Boe mój ! owie oczy me, bym snaó

nie zasn w mierci
;

5. By snaó nie rzek nieprzyjaciel

mój : Przemogem go ; aeby si nie-

przyjaciele moi nie radowali, gdybym
si zachwia.

6. Ale ja w miosierdziu twojem ufam :

rozraduje si serce moje w zbawieniu

twojem; bd piewa Panu, e mi da
wiele dobrego.

PSALM XIV.
I. Szalestwo i zo synom ludzkim przypisawszy,

Boem dowiadczeniem tego potwierdza. II. Zym strach

i pohabienie, a dobrym wybawienie obiecuje.

1. Przedniejszemu piewakowi psalm

Dawidowy.

2. (jTupi rzek * w sercu swojem:

Niemasz Boga. Popsowali si, obrzy-

dliwymi si stali w zabawach swoich:

niemasz, ktoby czyni dobrze.
*Ps.l0.4. Ps.53,2.

3. Pan z niebios spojrza na synów ludz-

kich, aby obaczy, byliby * kto rozumny
i szukajcy Boga. *Rzym.3,io.

4. Aleó wszyscy odstpili, jednako

si nieuytecznymi stali; niemasz, ktoby

czyni dobrze, niemasz i jednego.

5. Aza nie wiedz wszyscy czyniciele

nieprawoci, e poeraj luci mój, jako

wic chleb jedz? ale Pana nie wzywaj.

13. 14. 15. IG.

0. Tam si bardzo ulkn, gdy Bóg
j(\st przy narodzie sprawiedliwego.

7. Habicie rad nbogiego; ale Pan
jest nadzi(\j jego.

8. Któ (hi z Syonu wybawienie Izrae-

lowi? Gdy zasi wyprowadzi Pan z wi-
zienia lu(l swój; rozraduje si Jakób, a

Izrael si rozweseli.

PSALM XV.
Prawdziwych czonków pielgrzymujcego i tryumfuj-

cego kocioa Boego cnoty i wasnoci opisawszy, trwa-o im wieczn obiecuje.

1. Pie Dawidowa.

JTanie ! któ bdzie przebywa w przy-

bytku twoim? Któ bdzie mieszka na
witej górze twojój ?

2. Ten, który * chodzi w niewinnoci,

i czyni sprawiedliwo, a mówi prawd
w sercu swojem

;

*ps.24,4.5. izaj.33,1.5.

3. Który nie obmawia * jzykiem
swoim, nic zego nie czyni bliniemu
swemu, ani zelywoci kadzie na bli-

niego swego; *Efez.4,25.

4. Przed którego oczyma wzgardzony
jest niezbonik, ale tych, którzy si boj
Pana, ma w uczciwoci; który, cho
przysie z szkod swoj, nie odmienia

;

5. Który pienidzy swych * nie daje

na lichw, i darów przeciwko niewin-

nym nie przyjmuje. Kto f to czyni, nie

zachwieje si na wieki.
*2Moj. 22,25. 3Moj. 25,36. 5Moj.23,19. f Jan. 13, 17.

PSALM XVL
I, Prosi Dawid, eby go Bóg zachowa, gdy on w nim

ufa. II. UpoAvnia si o przytomnoci Boej , o zmar-
twychwstaniu swojem, i o otrzymaniu ywota wiecznego.

1. Zota pie Dawidowa.

2. fetrze mi, o Boe! bo w tobie

ufam. Rzecz, duszo moja! Panu: Ty Pan
mój, a dobro moja nic ci nie pomoe,

3. Ale witym, którzy s na ziemi,

i zacnym, w których wszystko kochanie

moje.

4. Rozmno si boleci tych, którzy

si za cudzym bogiem kwapi ; nie uku-

sz ze krwi mokrych ofiar ich, ani we-

zm imion ich w usta moje.

5. Pan jest czstk * dziedzictwa me-

go, i kielicha mego, ty zatrzymujesz

los mój.
*Ps.73,26.Tren.3,24.

6. Sznury mi przypady na miejscach

wesoych,* a dziedzictwo wdziczne przy-

szo na mi.
7. Bd bogosawi Pana, który mi
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da rad, gdy i w nocy wicz mi^ nerki

moje.

8. Stawiaem Pana zawsze * przed

oczyma swemi ; a i on jest po prawicy

mojej, nie bd wzruszony. *Dzie.2.2o.

9. Przeto uweselio si serce moje, a

rozradowaa si ehwa-a moja; dotego

ciao moje mieszka bdzie bezpiecznie.

10. Bo nie
'^ zostawisz duszy mojej

w grobie, ani dopucisz witemu twemu
oglda skaenia. -Dzie.2,31. r.13,35.

11. Oznajmisz mi drog ywota; obfi-

to wesela jest przed obliczem twojem,

rozkoszy po prawicy twojej a na wieki.

PSALM XVII.
I. Boga prosi o ratunek przeciw Saulowi i pomocni-

kom jego. n. Przekada mu wiar, szczero, niewinno
i ufno swoje w nim.

1. ModUtwa Dawidowa.

>>ysuchaj. Panie! sprawiedliwo mo-

je: miej wzgld na woanie moje; przyj-

mij w uszy modUtw moje. któr czyni
usty nieobudnemi.

2. Od oblicznoci twojej sd mój

nieci wynijdzie ; oczy twoje niech patrz
na uprzejmo.

3. Dowiadczye * serca mego. na-

wiedzie je w nocy : dowiadczye mi
ogniem, ale nic nie znalaz: myli moje

nie uprzedzaj ust moich. ^Ps.7ao.Przyp.i7,3.

4. Co si tknie spraw ludzkich wedug
sowa ust twoich, clu-oniem si drogi

okrutnika.

5. Zatrzymuj kroki moje na drogach

twych, aby si nie chwiay nogi moje.

6. Ja ci wzywam, bo mi wysuchi-
wasz. Boe ! Nako ucha twego ku mnie.

wysuchaj sowa moje.

7. Oka miosierdzie twoje, ty, który

ochraniasz ufajcych w tobie od tych.

którzy powstawaj przeciwko prawicy

twojej.

8. Strze mi jako '^ renicy oka ; pod
cieniem f skrzyde twoich ukryj mi.

*5Moj"!!32,10. Zach. 2.8. f Kut!'2,12. Ps!91,4.

9. Przed twarz niepobonych, którzy

mi niszcz, przed nieprzyjaciómi duszy

mojej, którzy mi ogarnli.

10. Tukiem swoim okryli si: bardzie

mówi usty swemi.
11. Gdziekolwiek idziemy, obtoczyli

nas; oczy swe nasadzili, aby nas potr-
cili ku ziemi.

12. Kady z nich podobien jest Iwowi
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pragncemu upu. i lwiciu siedzcemu
w jamie.

13. Powstae, Panie ! uprzed twarz

jego, potra go, wyrwij dusz moje od

niezbonego mieczem twoim.

14. Wyrwij mi od ludzi rk twoj,

o Panie! od ludzi tego wiata, których

dzia jest w tym ywocie, a których

brzuch z szpiarni twojej napeniasz,

skd nasyceni bywaj, i S3'nowie ich, a

zostawiaj ostatki swoje dzieciom swoim.

15. Ale ja w sprawiedliwoci ogl-
dam oblicze twoje : gdy si ocuc, nasy-

cony bd obrazem oblicznoci twojej.

PSALM xvm.
I. Wysawia Boga . e nieprzyjació jego porazi i

ki-ólestwo mu spokojne przywróci. U. Opisuje pomoc
Bo, i z niebezpieczestwa wywaenie, m. ^'iewinno
sw pokazawszy, dobi-ych ask i obron Pask cieszy,

zym zasi kani przegi-aa.

1. Przedniejszemu piewakowi pie
Dawida, sugi Paskiego, który mówi
do Pana sowa tej pieni onego dnia,

o^dy ffo Pan wyrwa z rak wszystkich

nieprzyjació jego. i z reki * Saulowej ;

i rzek:
'

-2Sam.22,1.2.

2. itozmiuj si ciebie, Panie, mocy
moja!

3. Pan opok moj. twierdz moj. i

wybawicielem moim; Bóg mój skaa
moja. w nim bd " ufa; tarcza moja, i

róg zbawienia mego. ucieczka moja.
'-yd 2.13.

4. Wzywaem Pana chwalebnego, a

od nieprzyjació moich byem wyba-

wiony.

5. Ogarny mi byy ^ boleci mierci,

a potoki niepobonych zatrwoyy mi.
-Ps. 116.3.

6. Boleci grobu ogarny mi byy.
zachwyciy mi sida mierci.

7. W utrapieniu mojem wzywaem
Pana, i woaem do Boga mego ; wysu-
cha z kocioa ^ swego gos mój. a wo-

anie moje przed oblicznoci jego przy-

szo do uszów jego.
*Ps.3.5. Ps. 118.5. Ps. 120.1. Tren.3,56.

8. Tedy si ziemia wzruszya i za-

draa, a fundamenty gór zatrzasny
si. i wzruszyy si od gniewu jego.

9. Wystpowa dym z nozdrzy jego,

wgle si rozpaliy od niego.

10. Nakoni niebios, i zstpi, a cie-

mno bya pod nogami jego.

11. A wsiadszy na Cheruba, lata : la-

ta na skrzydach " wiatrowych.
" ^^'^^•^^

12. Uczyni sobie z ' ciemnoci ukry-
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cie, okoo siebie iiaiuiot swój z eieiniiych

wód, i z g(»stych oboków. *Ph.97,2.

V\. Oli blasku przed uiin rozeszy si
oboki jego, gnid i wgle ogniste.

14. I zagrziuia na niebie Pan, a

Najwyszy wyda gos swój
,
grad i w-

gle ogniste.

IT). Wypuci strzay swe, i rozproszy
ich, a byskawicami gstemi rozgromi
ich.

IG. I okazay si gbokoci wód, a

odkryte s grunty wiata na tukanie

twoje, Panie! i na tchnienie wiatru no-

zdrzy twoich.

17. Posawszy z wysokoci zachwy-
ci* mi; wycign mi z wód wielkich.

*Ps.57,4.

18. Wyrwa mi od mocnego nieprzy-

jaciela mego, i od tych, którzy mi mieli

w nienawici, cho byli mocniejszymi
nad mi.

19. Uprzedzili mi byli w dzie utra-

pienia mego; ale Pan by * podpora
moj. - *Ps.9i,9.io:

20. 1 wywiód mi na przestrzestwo
;

wyrwa mi, i mi umiowa.
21. Nagrodzi mi Pan wedug spra-

wiedliwoci mojej ; wedug czystoci rk
moich odda mi.

22. Bom strzeg dróg Paskich, anim
odstpi niezbonie od Boga mego.

23. Bom mia wszystkie sdy jego

przed oczyma memi , a ustaw jego nie

odrzucaem od siebie.

24. Owszem, byem szczerym przed

nim, a strzegem si od nieprawoci
mojej.

2d. Przeto odda mi Pan wedug spra-

wiedliwoci mojej, wedug czystoci rk
moich, która bya przed oczyma jego.

26. Ty, Panie ! z miosiernym mio-
siernie si obejdziesz, * a z mem szcze-

rym szczerze sobie postpisz.
''*' 2 Sam. 22,26. Mat.5,7.

27. Z uprzejmym uprzejmie si obej-

dziesz, a z przewrotnym przewrotnie

sobie postpisz
;

28. Albowiem ty lud utrapiony wy-
bawisz, a oczy wyniose * poniysz.

*Izaj.2,ll. lPiotr.5,5.

29. Ty zaiste rozwiecisz pochodni
moje ; Pan, Bóg mój, owieci ciemnoci
moje.

30. Gdy z tob przebiem si przez

wojsko, a z Bogiem moim przeskoczy-

em mur.

31. Droga Boa doskonaa * jest;

sowo Paskie f jest ogniem wypawio-
ne. Tarcz jest wszystkich, którzy w nim
iifui'i r)Moj.32,4. Dan,4,;Jl. Ubjaw.l.-,,3. f 2 Sam. 22,31.

J *• Ps.12,7. P.s.liy,MO. Pizyp.30.5.

32. Bo któ jest * Bóg, oprócz Pana?
a kto opok, oprócz Boga naszego?

.')Moj.;{2,:W. 1 Sam. 2, 2. P.s.80,8. Izaj.4.''>,.').

33. On jest Bogiem, który mi opa-
suje moc, a czyni prost drog moje.

34. Krzc^pi nogi moje jako jelenie, a

na wysokich miejscach moich stawia mi.
35. wiczy rce moje do boju, tak, i

krusz uk miedziany ramionami swemi.

36. Dae mi te tarcz zbawienia

twego, a prawica twoja podpieraa mi, i

dobrotliwo twoja uwielmoya mi.
37. Kozszerzye kroki moje podemn,

tak, e si nie zachwiay golenie moje.

38. Goniem nieprzyjació moich
, a

docignem ich: i nie wróciem si,

aem ich wytraci.

39. Poraziem ich tak, i nie mogli po-

wsta ; upadli pod nogi moje.

40. Ty mi opasa moc ku bitwie
;

powstawajcyeh przeciwko mnie obalie
pod mi.

41. Podae mi ty nieprzyjació

moich, abym tych, którzy mi nienawi-

dz, wykorzeni.

42. Woalió, ale nie by, ktoby ich wy-
bawi; do Pana, ale ich nie wysucha.

43. 1 potarem ich, jako proch od wia-

tru
;
jako boto na ulicach podeptaem ich.

44. Wyrwae mi od zwad ludzkich,

a postawie mi gow narodom ; lud,

któregom nie zna, suy mi.

45. Skoro usyszeli, byli mi posuszni
;

cudzoziemcy obudnie mi si poddawali.

46. Cudzoziemcy opadli, a dreli w zam-
knieniach swoich.

47. yje Pan, bogosawiona opoka

moja
;
przeto niech bdzie wywyszony

Bóg zbawienia mego.
48. Bóg jest, który mi zleca pomsty,

i podbija mi narody.

49. Ty wybawiciel mój od nieprzy-

jació moich; ty mi nad powstawaj-
cych przeciwko mnie wywyszy; od

ma drapienego wyrwae mi.

50. Przeto ci, Panie! bd * wyzna-

wa midzy narodami, a bd piewa
imieniowi twemu. *Rzym.i5,9.

51. Bo zacnie wybawi króla swego,

a czj^nisz miosierdzie pomazacowi
swemu Dawidowi, i nasieniu jego, a na

wieki.
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PSALM XIX.
I. Moc i mdro Bosk wszystkiemu wiatu jawn by

pokazuje : z poi-zdku i obrotów niebieskich, i wypusz-
czania gosu Ewangielii na wszystkie kraje wiata.
II. Panu si modli o grzechów tajnych odpuszczenie.

1. Przedniej szernu piewakowi psalm

Dawidowy.

2. JN iebiosa opowiadaj chwa Bo.
a dzieo rk jego rozpostarcie oznajmuje.

3. Dzie dniowi podaje sowo, a noc

nocy pokazuje umiejtno,
4. iemasz jzyka ani mowy. gdzieby

gosu ici sycha nie byo. •

5. Na wszystk ziemi " wyszed po-

rzdek ich, a na koczyny okrgu ziemi

sowa ich ; socu na nich namiot wy-
stawi. *Kzym.lO,18.

6. A to jako oblubieniec wychodzi z o-
nicy swojej : raduje si jako olbrzym,

który ma biee w drog.
7. Wychodzi od koczyn niebios, a

obchodzi je a do koczyn ich. a ie-
masz nic, coby si mogo ukry przed

gorcem jego.

8. Zakon Paski jest doskonay, na-

wracajcy dusz ;

" wiadectwo Paskie
wierne, dawajce mdro nieumiejtne-

jQ^
' '

*Ps.l2,7. Ps.l8,3^.Ps.li9,lW•

9. Przykazania Paskie s prawe, uwe-
selajce serce: przykazanie Paskie czy-

ste, owiecajce oczy.

10. Boja Paska czysta, trwajca
na wieki : sdy Paskie s prawdziwe, a

przytem i sprawiedliwe
;

11. Podiiwsze * nad zoto, i nad
wiele najwyborniejszego j zota, i sod-
sze nad miód i nad plastr miodowy.

*Ps.liy.72. Przyp.8.11. tPs!ll9,103.

12. Suga te twój bywa owiecony
przez nie: a kto ich przestrzega, odnosi

zapat wielk.

13. Ale wystpki któ zrozumie? od
tajemnych wystpków oczy mi.

14. I od swawolnych zachowaj sug
twego, aby nie panowali nademn : tedy

doskonaym bd. a bd oczyszczony od
przestpstwa*Vielkiego.

15. Nieche bd przyjemne sowa
ust moich , i rozmylanie serca mego
przed obliczem twojem. Panie, skao
moja, i odkupicielu mój I

PSALM XX.
Lud Izi-aelski królowi swemu , na nieprzyjaciela id-

cemu, zwycistwa od Boga winszuje, pewnie wierzc, e
jego prawica króla ich obroni, a nieprzyjació, swej sile
ufajcych, porazi.

1. Przedniejszemu piewakowi psalm
Dawidowy.

2. -N iech ci Pan wysucha w dzie
utrapienia: niech ci wywyszy imi
Boga Jakóbowego.

3. Niech ci zele ratunek z witnicy,
a z Syonu niech ci podeprze.

4. Niech wspomni na wszystkie ofiary

twoje, a caopalenia twoje niech w po-

pió obróci. Sela.

5. Niech ci da wszystko wedug serca

twego, a wszelk rad twoje niech wy-
peni.

6. Eozweselimy si w wybawieniu
twojem, a w imieniu Boga naszego cho-

rgiew podniesiemy : niech wypeni Pan
wszystkie proby twoje.

7. Terazemy poznali, i Pan wyba-
wi pomazaca swego, a i go wysucha
z nieba swego witego przez zbawienn
moc prawicy swojej.

8. Jedni w "^ wozach, a drudzy w ko-

niach ufaj: ale my na imi Pana. Boga
naszego, wspominamy. ^2Kiói.i9,23.

9. Oni polegli i upadli, a mymy po-

wstali, i ostoimy si.

10. Panie! ty nas zachowaj, a ki'ól

nas niech wysucha w dzie woania
naszego.

PSALM XXI.
Izraelczycy dzikuj Bogn za zwycistwa, i za inne

bogosawiestwa . które Dawidowi dawa . wychwalajc
wiar i ufno jego w Panu. II. Chlubi si nadziej o
zgadzeniu nieprzyjació. HI. Prosz Pana o dalszy ra-

tunek, wdziczno obiecujc.

1. Przedniejszemu piewakowi pie
Dawidowa.

2. -Lanie! w mocy twojej raduje si
ki'ol. a w zbawieniu twojem wielce si
weseli.

3.Dae mudo serca jego. a proby
ust jego nie odmówie mu. Sela.

4. Albowieme go uprzedzi bogo-
sawiestwy hojnemi ; woye na go-
w jego koron ze zota szczerego.

5. Prosi ci o ywot- a dae mu.

przeduenie dni na wieki wieków.

6. Wielka jest chwaa jego w zbawie-

niu twojem ; chwa i zacnoci przyo-

dziae go:

7. Bo go wystawi na rozmaite bo-
gosawiestwo a na wieki ; rozweseUe
go weselem oblicza twego.

8. Gdy król nadziej ma w Panu. a

z miosierdzia Najwyszego nie bdzie
poruszony.

9. Znajdzie rka twoja wszystkich nie-
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przyjació twoicli, prawica twoja dosicjo

wszystkich, co ci w nienawii^ci maj.
10. Uczynisz ich jako pice ognisty cza-

su gniewu tw(^go ; Pan w popi^nlliwoci

swojej wytraci icli, a ogie ich pore.

11. Plemi ich z ziemi wygul>isz, a

nasienie ich z synów ludzkicli.

12. Albowiem czyhali na twojo ze;
zmylali rad, którj dowie nie mogli.

13. Przeto wystawisz ich za cel ; ci-
ciw tw wycigniesz przeciwko twa-

rzy ich.

14. Podniee si, Panie! w mocy
twojj, tedy l)dziemy piewa i wysa-
wia mono twoje.

PSALM XXII.
I. Wystawia nam prorok w osobie swej Syna Boego,

w mkach krzyowych , Ojcu si modlcego , opisujc
jego ufno, uszczypki nieprzyjacielskie, utrapienia i

krzywdy. II. Królestwo jego wystawia, którego dóbr
wszystkie narody zaywajc, Bogu do posug obwiza
si miay.

1. Przedniejszemu piewakowi na
czas poranny psalm Dawidowy.

2. iJoe mój ! Boe mój !
* czemu

mi opuci? oddalie si od wybawie-
nia mego, od sów ryku mojego.

* Mat.27,46. Mark.15,34.

3. Boe mój ! woam we dnie, a nie

oywasz mi si ; i w nocy, a nie mog
si uspokoi.

4. Ale ty wity, mieszkajcy w chwa-
ach Izraelskich.

5. W tobie nadziej mieli ojcowie

nasi ; nadziej mieli, a wybawie ich.

6. Do ciebie woali, a wybawieni s;
w tobie nadziej * mieli, a nie byli po-

habieni. *I's.25,3. Ps.31,2. Izaj.49,23. Rzym.9,33.

7. Alem ja robak, a nie czowiek:
pomiewisko ludzkie, i wzgarda pospól-

stwa.

8. Wszyscy, którzy mi widz, szy-

dz* ze mnie; wykrzywiaj gb, chwie-

j gow, mówic :
*Mat.27,39.

9. Spuci si na * Pana, nieche go
wyrwie; niech go wybawi, poniewa si
w nim kocha. *Mat.27,43:

10. Ale ty jest, który mi wywiód
z * ywota, czynic mi dobr nadziej
jeszcze u piersi matki mojej. *ps.7i,g.

11. Na tobie spolegam od narodzenia

swego; z ywota matki mojej ty Bo-
giem moim.

12. Nie oddalaje si odemnie ; albo-

wiem utrapienie bliskie jest, a niemasz,

ktoby ratowa.

1 :>. Obtoczyo mi mnóstwo cielców
;

byki z liasan * obiegy mi. *5Moj.32,i4.

14. Otworzyy na mi gb sw jako
lew szarpajcy i ryczcy.

15. ]iozi)'ynem si jako woda, a

rozstpiy si wszystkie koci moje; stao
si serc(i moj(\jako wosk, zstopniao w po-

ród wntrznoci moich.

10. Wyscha jako skorupa moc moja,

a jzyk mój przysech do podnieljienia

mego; nawet w prochu mierci pooy-e mi.
17. Albowiem psy mi obskoczyy,

gromada zoników ol)lega mi; prze-

bodli * rce moje i nogi moje.
* Mat. 27,35. Mark. 15,24. uk. 23,33. Jan. 19, 83.

18. Zliczybym wszystkie koci moje;
lecz oni na mi patrzc, przypatruj mi
si.

19. Kozdzielili * odzienie moje mi-
dzy si, a o szaty moje los miotali.

*uk.23,24. Jan. 19,24.

20. Ale ty. Panie! nie oddalaj si:
mocy moja ! na ratunek mój pospiesz.

21.Wyrwij od miecza dusz moje, z mo-
cy psiej jedynaczk moje.

22. Wybaw mi z paszczki lwiej, a

od rogów jednorocowych wyzwól mi.

23. Tedy opowiem * imi twoje bra-

ciom mym; w poród zgromadzenia
chwali ci bd. ^yd.2,12.

24. Mówic : Którzy si boicie Pana,

chwalcie go; wszystko potomstwo Ja-

kóbowe wysawiajcie go, a niech si go

boi wszystko nasienie Izraelskie.

25. Albowiem nie wzgardzi, ani si
odwróci od utrapienia ubogiego, ani

skry od niego oblicza swego; owszem,

gdy do niego woa, wysucha go.

26. O tobie chwaa * moja w zgroma-

dzeniu wielkiem; luby moje oddam
przed tymi, którzy si ciebie boj.

=^ Ps. 35,18; Ps.68,27.

27. Bd je ubodzy, i nasyc si;

chwali bd Pana, którzy go szukaj
;

serce wasze y bdzie na wieki.

28. Wspomn *
i nawróc si do Pa-

na wszystkie granice ziemi, i kania si

bd przed obliczem twojem wszystkie

pokolenia narodów.
*Ps.2,8. Ps. 72,11. Ps.86,9. Iz.60,14.

29. Albowiem Paskie jest królestwo,

a on panuje nad narodami.

30. Wszyscy bogaci ziemi bd je,
i upada przed nim, przed oblicznoci

jego kania si bd wszyscy zstpu-

I
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jacy w proch, i którzy duszy swej ywo
zachowa nie mog.

31. Nasienie ich suy mu bdzie, a

bdzie przywaszczane Panu w kadym
wieku.

32. Zbiesi. abd opowiadali spra-

wiedliwo jego narodowi, który z nich

wynijdzie. i j on wykona.

PSALM XXIIL
I. w podobiestwie dobrego pasterza rzd , opatrz-

no i dobro Bo przeciwko sobie Dawid wyjawia.

II. Tuszy, e takowej aski na wieki zaywa bdzie.

1. Psalm Dawidowy.

Xan jest pasterzem * moim. na niczem

mi nie zejdzie.
*Iz,40.11.Jer.23,4.Ezeci. 34,23. Jan. 10.11. 12. 1 Piotr.2,25.

2. Na paszach zielonych postawi mi
;

a do wód cichych prowadzi mi.
3. Dusz moje posila : prowadzi mi

cieszkami sprawiedliwoci dla imienia

swego.

4. Chobym te chodzi w dolinie

cienia mierci, nie bd si ba * zego,

albowieme ty f ze mn; laska twoja.

i kij twój. te mi ciesz.
=-Ps.3,6. Ps.118.6. 7EzyTO.8,31.

5. Przed obliczem mojem gotujesz

stó przeciwko nieprzyjacioom moim;
pomazae olejkiem gow moje . kubek
mój jest opywajcy.

6. Nadto dobrodziejstwo i miosier-

dzie twe pójd za mn po wszystkie dni

ywota mego. a bd mieszka w domu
Paskim na dugie czasy.

PSALM XXIV.
I. Jako cay wiat Pask wasnoci jest, tak osobli-

wie ci nale do królestwa jego. którzy go w niewinnoci
ywota naladuj. II. Monarchów upomina, eby króle-
stwa Pana CTu-ystusowemu w sobie i w dzierawach
swych miejsce dali.

1. Psalm Dawidowy.

Jtaska jest " ziemia, i napenienie jej.

oki'ag ziemi, i którzy mieszkaj na nim.
*2Moj.l9.5. 5Moj.lO,14. Ijob.41,2. Ps..50.12' lKor.10.26.

2. Bo on na morzu ugi-untowa " j.
a na rzekach utwierdzi j.

'Ijob.38.6. PS.104..5. Ps. 136.6.

3. Któ wstpi " na gór Pask ? a

kto stanie na miejscu witem jego?
'^Ps.15.2. Izaj.33.14.

4. Czowiek niewinnych rk i czy-

stego serca
, który nie skania ku mar-

noci duszy swej. a nie przysiga zdra-

dliwie.

5. Ten wemie bogosawiestwo od
Pana. i sprawiedliwo od Boga zbawi-
ciela swego.

6. Tenci jest naród szukajcych gO'

szukajcych- oblicza twego. Boe Jakó-

bowy! Sela.

7. Podniecie, o bramy! wierzchy

wasze; podniecie si. wy bramy wie-

czne ! aby wszed król chway !

8. Który to iest ki-ól chway? Pan
mocny i mony. Pan mocny w boju.

9. Podniecie, o bramy! wierzchy

wasze; podniecie si, wy bramy wie-

czne ! aby wszed ki'ól chway.
10. Który to jest ki'ól chway? Pan

zastpów, tenci jest król chway. Sela.

PSALM XXY.
I. Prosi Pana. eby mu drog prawdy pokaza , grze-

chy modoci, i inne wszystkie odpuci, w przymierze
przyj, ubogosawi, i w kadej potrzebie nie odstpo-
wa, ii. Wybawienia ze wszelakich ucisków ludowi Bo-
emu yczy.

1. Psalm Dawidowy.

JJo ciebie. Panie! dusz moje podnosz.

2. Boe mój ! w tobie ' ufam : niech

nie bd zawstydzony, niech si nie we-

sel nieprzyjaciele moi ze mnie.
^Ps.22.6. Ps.31.2. Ps.34,6.

3. A tak wszyscy, którzy oczekuj
ciebie, nie bd zawstydzeni: zawsty-

dzeni bd bez przyczyny nieprawo
czynicy.

4. Panie! daj mi " pozna cb*ogi twe.

cieek twoich naucz mi." ^s. 27.11. Ps.se.u.

5. Daj . abym chodzi w prawdzie

twojej, i naucz mi; bo ty jest Bóg zba-

wienia mego; ciebie oczekuj dnia ka-
dego.

6. Wspomnij na litoci twoje. Panie !

i na miosierdzia twoje, które s ^ od

wieku "Ps. 103. 17. Ps. 106.1. Ps.l07,l.Ps.l36,l.Jer.33,ll.

7. Grzechów modoci mojej, i prze-

stpstw moich nie racz pamita: we-

dug miosierdzia twego wspomnij na

mi, dla dobroci twojej. Panie!

8. Dobry i prawy jest Pan; przeto
drogi naucza gi'zesznikow.

9. Poprowadzi cichych w sdzie, a na-

uczy pokornych drogi swojej.

10. Wszystkie cieki Paskie s mi-

osierdzie i prawda tym. którzy strzeg

przymierza jego. i wiadectwa jego.

11. Panie! dla imienia twego odpu
nieprawo moje: bo wielka jest.

12. Jeste cz-owiek. co si boi Pana ?

Nauczy go drogi, którby mia obra.
13. Dusza jego w dobrem przemie-

szkiwa bdzie, a nasienie jego odzie-

dziczy ziemi.

14. Tajemnica Paska objawiona jest
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tym, którzy si go l»oj, a przymierze

swoje oznajmnje im.

15. Oczy moje iistawi(^ziiie patrz na

Pana; albowiem oii wywodzi z sieci

nogi moje.

1(). Wejrzyje na miQ, a zmiuj sie

nademn: l)om jest ndzny i opuszczony.

17. Utrapienia serca mego rozmno-

yy si; z ucisków moich wywied mie.

18. 0])acz udrczenie moje, i i)rac

moje, a odpu w^szystkie grzechy moj(\

ii). Obacz nieprzyjació moicli, jako

si rozmnoyli, a maj mi * niesusznie

w nienawici. *jan.ir),2r).

20. Strze duszy moj^j , a wyrwij

mi, abym nie by pohabiony ; bo w to-

bie nadziej mam.
• 21. Niewinno i szczero niech mi
strzeg ; bom na ci oczekiwa.

22. Boe ! wybawe Izraela ze wszyst-

kich ucisków jego.

PSALM XXVL
I. Ukrzywdzony od zoliwycli ludzi puszcza sprawy

swe na rozsdek i dowiadzenie Paskie. II. eby nie

by policzony midzy zymi, Boga prosi.

1. Psalm Dawidowy.

fed mi. Panie ! Bo ja w niewinno-

ci mojej chodz, a w Panu ufajc, nie

zachwiej si.

2. Spróbuj mi, Panie! i dowiadcz
mie: wypaw * ogniem nerki moje i serce

moje. •
-Ps.7,10.

3. Albowiem miosierdzie twoje jest

przed oczyma mojemi, a bd chodzi
w prawdzie twojej.

4. Nie zasiadaem z ludmi kamli-
wymi * a z obudnikami nie kumaem
gj^ *Ijob.31,5.

5. Nienawidziaem zgromadzenia zo-
ników, a z niepobonymi nie zasiadaem.

6. Umyem w niewinnoci rce moje,

a obchodz w okoo otarz twój. Panie!

7. Abym ci oddawa chwa gon,
a opowiada wszystkie cuda twoje.

8. Panie ! umiowaem mieszkanie do-

mu twego, i miejsce przybytku chway
twojej.

9. Nie zagarniaje z grzesznikami

duszy mojej, ani z mami krwawymi
ywota mojego.

10. W których rkach jest przewro-

tno, a prawica ich pena podarków.

11. Ale ja w niewinnoci mojej cho-

dz : odkupe mi, a zmiuj si nademn.
12. Noga moja stana na równinie; w

zgi-omadzeniach bd bogosawi Pana.

25. 2G. 27.

PSALM xxvn.
I. 1'okazujo, o póki ^o lU\g strzoo. nioprzyjacii'l mu

strasznym iiio bdzie. II. Hpótocznoci witych da.
III. Pomoc 1'ana czfkaj.'icym obiecuje.

1

.

Psalm Dawidowy.

lan jest * wiatoci moj, i zl)awie-

niem mojm, kogó si f ba bd?
Pan jest moc ywota mego, kogó si
mam" lka? >^Micb.7,8.tP8.ii8,6.

2. Gdy si zbior przeciwko mnie
zonicy, aby poarli ciao moje; prze-

ciwnicy moi, i nieprzyjaciele moi sami

si potknli i upadli.

3. Przeto choby wojsko przeciwko

mnie * stano, nie ulknie si serce

moje ; choby powstaa przeciwko mnie
wojna, przecie ja w tym ufam. *t'«-3 7-

4. O jednm rzecz prosi Pana, i tj
szuka bd; abym mieszka * w domu
Paskim po wszystkie dni ywota me-
go, a el)ym oglda wdziczno Pa-
sk, i dowiadywa si w kociele jego.

^Ps.23.6.

5. Bo mi skryje w dzie zy w przy-

bytku swoim; * zachowa mi w skryto-

ci namiotu swego, a na skale wywy-

6. A tak wywyszona bdzie gowa
moja nad nieprzyjaciómi moimi, którzy

s okoo mnie ; i bd ofiarowa w przy-

bytkujego ofiary wykrzykania,bd pie-

wa i chway oddawa Panu.

7. Wysuchaj, Panie ! gos mój, kiedy

woam, a zmiuj si nademn, i wysu-
chaj mi.

8. O tobie przemyla serce moje,

który rzek: Szukajcie twarzy mojej;

przeto twarzy twojej , Panie ! szuka
bd.

9. Nie ukrywaje twarzy twojj prze-

demn, ani odrzucaj w gniewie sugi

twego ; ty bywa ratunkiem moim, nie

opuszczaje mi, ani mi odstpuj. Boe
zbawienia mego.

10. Cho ojciec * mój, i matka moja
opucili mi , wszake Pan przyj mi.

=+^Izaj.6346. r.64,8.

11. Naucz mi, Panie! drogi twojej,

a * prowad mi cieszk dla tych , któ-

rzy mi podstrzegaj. *ps.25,4. ps.86,ii.

12. Nie podawaje mi na wol nie-

przyjació moich; albowiemci powstali

przeciwko mnie wiadkowie faszywi, i

ten, który tchnie okruciestwem.

13. B^m by nie wierzy, e mam
oglda dobro Paska w ziemi yj-
cych, * leby o mnie byo. '^^-^i^'^- ^^-i^'^-

i
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14. Oczekuje * Pana , zmacniaj si,

a on utwierdzi serce twoje; przeto o-

czekuj Pana. -i^aj.25,9. r.33,2. Abak.2,3.

PSALM XXVIII.
1. Dawid prosi Boga. aby go ratowa. II. Ze modlitwa

jego stutek wzia, Boga chwali. III. Dalszej opieki

jego sobie i ludowi Boemu a.da.

1. Psalm Dawidowy.

Do ciebie, Panie! woam, skao moja!

nie milcz na woanie moje, bym snaó,

jeli mi si nie ozwiesz, nie sta si po-

dobnym * zstpujcym do grobu.
*Ps.l43.7.

2. Wysuchaje gos prób moich,

gdy woam do ciebie, gdy podnosz rce
moje do witnicy witej twojej.

3. Nie zagarniaj mi z niezbonymi, i

z czynicymi nieprawo, którzy mówi
o pokoju * z blinimi swymi a myl ze
w sercach swoich. *Ps.i2,3. jer.9,8.

4. Oddaje im wedug spraw ich i

wedug zych uczynków ich; wedug
pracy rk ich oddaj im, oddaj im za-

pat ich.

5. Albowiem nie zrozumiewaj spraw

Paskich, ani uczynków rk jego; prze-

to ich popsuje, a nie pobuduje ich.

6. Bogosawiony Pan ; albowiem wy-

sucha gos prób moich.

7. Pan jest moc moj *
i tarcz moj.

w nim nadziej ma serce moje, a jestem

poratowany; przeto si rozweselio serce

moje, a pieni moj chwali go bd.
^'Ps'.3.4.

8. Pan jest moc swych, i moc zba-

wienia * pomazaca swego on jest.
*Ps.29.11.

9. Zbaw lud twój, Panie! a bogo-
saw dziedzictwu twemu, i pa ich, i wy-
wyszaj a na wieki.

PSALM XXIX.
I. Dawid napomina mocarzy wiata tego, aby Pana

wielbili z mocy jego , któr okazuje w dziwnych spra-
wach swoich , a najbardziej w kociele swoim. II. Upe-
wnia, e w obronie swej lud swój zawdy chowa bdzie.

1. Psalm Dawidowy.

Uddawajcie Panu synowie mocarzów,
oddawajcie Panu chwa i moc.

2. Oddawajcie Panu chwa imienia
jego; kaniajcie si Panu w ozdobie

,
witobliwoci.

3. Gos Paski nad wodami; Bóg
chwalebny wzbudza gromy. Pan nad wo-
dami wielkiemi.

4. Gos Paski mocny, gos Paski
wielmony.

o. Gos Paski cedry amie : kruszy

Pan cedry Liljaskie,

6. I czyni, e skacz jako cielta ; Li-

ban i Syryjon jako mody jednoroec.

7. Gos Paski krzesze pomie ogni-

sty.

8. Na gos Paski z bólem pustynie

rodz; z bólem rodzi na gos Paski
pustynia Kades.

9. Na gos Paski z bólem rodz a-
nie, i odkrywaj si lasy ; ale w kociele

swym opowiada wszystk chwa swoje.

10. Pan nad * potopem siedzia, i

bdzie siedzia^ Pan, bedac królem na

wieki.
'

' *iMoj.i.2.

11. Pan doda mocy ludowi swojemu;

Pan bdzie bogosawi ludowi swemu
w pokoju.

PSALM XXX.
I. Dzikuje Boga, e go od przeladowania Absalorao-

wego wybawi, i na królestwo przywróci. U. Inszych
do wielbienia Pana upomina. Ul. Wj-pisuje przyczyny,

dla których go Pan by odstpi , i jako si do Boga
nawróci.

1. Psalm pieni przy powiceniu do-

mu Dawidowego.

2. xanie ! wywysza ci bd ; al-

bowiem wywyszye mi, a nie dae po-

ciechy nieprzyjacioom moim ze mnie.

3. Panie, Boe mój ! woaem do cie-

bie, a uzdrowie mi.
4. Panie ! wywiode z pieka dusz

moje; zachowae mi przy ywocie,

abym nie zstpi do grobu.

5. piewajcie Panu wici jego, a

wysuchajcie pamitk witobliwoci
jego.

6. Albowiem prdko przemija gniew

jego, * ale po wszystek ywot trwa do-

bra wola jego ; z wieczora l)ywa pacz,

ale z poranku wesele. *izaj.54,8.

7. Rzekem w szczciu swojem : Nie

bd poruszony na wieki.

8. Albowiem ty. Panie ! wedug woh
twojej umocnie by gór- moje moc;
ale skoro ukry oblicze swoje . strwo-

yem si
;

9. I woaem do ciebie, Panie ! a Pa-

num si modli, mówic :

10. Co za poytek ze krwi mojej,

gdybym zstpi do dou? Izali ci proch

chwali * bdzie? Izali opowie prawd
tWOie? =^Ps.ll5,17. Izaj. 38,18.

11. Wysuchaje, Panie! a zmiuj
si nademn: Panie! bd pomocnikiem
moim.

34
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12. Tedy odniieiii pacz mój w pl-
sanie; zdje ze niuie wór mój, a prze-

pasao lilio radoci.
1,'). Przcto tobie piewa Ix^uizic

chwaa inoja, a milcze nie ])dzie. Pa-
nie, Bo/.e mój ! na wieki wysawia ci
bt^Ml.

PSALM XXXI.
I. o prdkie z citjkoci wyrwanie Hoga prosi, owiad-

czajc, e on na nim samym cale spolcga. II. Potrzeby
swe ponowiwszy, haby i zguby nieyczliwym yczy.
III. Dobro IJo wychwalajc, innych do chway i ufnoci
ku niemu upomina.

1. Przedniejszemn piewakowi psalm
Dawidowy.

2. W tobie, Panie! * nadziej mam,
niech nie bd f zawstydzony na wieki

;

w sprawiedliwoci twojej wybaw mi.
*rs.22,6. Ps.25,2. Izaj.4H.23. fPs.Tl.l.

3. Nako kn mnie ncha twego, co

rychlej wybaw mi; bde mi mocn
ska, domem obronnym, aby mi za-

chowa.
4. Bo ty jest ska moj, i obron

moj; przeto dla imienia twego pro-

wad mi, i zaprowad mi.
5. Wywied mi z sieci, któr zasta-

wili na mi ; bo ty jest moc moj.
6. W rce * twoje pornczam ducha

mego ; odkupie mi. Panie, Boe praw-

dziwy' *uk.23,46. Dzie.7,59.

7. Mam w nienawici tych, którzy

przestrzegaj prónycii marnoci ; bo ja

w Panu nadziej pokadam.
8. Bd si radowa i weseli w mi-

osierdziu twojem,- e wejrza na utra-

pienie moje, a poznae ucinienie du-

szy mojej.

9. Ani mi zawar w rce nieprzyja-

ciela; ale postawi na przestrzestwie

nogi moje.

10. Zmiuj si nademn, Panie ! bom
jest uciniony; wywida * od aoci
twarz moja: take i dusza moja i ywot
mój. "P^-^'^-

11. Albowiem zwtlao od boleci

zdrowie moje, a lata moje od wzdycha-

nia; zemdlaa dla utrapienia mego sia

moja, a koci moje wyschy.
12. U wszystkich nieprzyjació moich

jestem w pohabieniu wielkiem, a naj-

wicej u * ssiadów moich; staem si
na postrach znajomym moim; którzy

mi widz na dworze, uciekaj prze-

demna *ijob. 19,13. Ps. 38,12.

13. Wypadem z pamici jako umary ;

staem si jako naczynie stuczone.

14. Albowiem nasucham si uszczyp-
ków od wielu; strachu do zewszd,
gdy si naradzaj wespó przeciwko
mnie, chytrz(^ przemyliwajc, aby odjli

dusz moje.

15. Ale ja w tobie mam nadziej, Pa-
nie ! Kzekem : Ty jest Bogiem moim.

1(). W rkach twoich s czasy moje;
wyrwije mi z rki nieprzyjació moich,
i od ty(di, którzy mi przeladuj.

17. Owie oblicze twoje nad sug
twoim; wy])aw mi przez miosierdzie

twoje.

18. Panie! niech niel)d pohabiony,
poniewa ci wzywam; niech si zawsty-
dz niezboni, i zamilkn w grobie.

19. Niech zanieaniej wargi kamliwe,
które mówi przeciwko sprawiedliwemu
rzeczy przykre z hardoci i ze wzgard.

20. O jako jest wielka dobro twoja,

któr * zachowa bojcym si ciebie,

któr pokazywa tym, którzy ufaj w to- '

bie przed synami ludzkimi.
*Izaj.64,4. lKor.2,9.

21. Ukrywasz ich* w skrytoci oblicza

twego, przed hardoci czowiecz ukry-

wasz ich. jako w namiocie, przed swarli-

wemi jzykami. *ps.9i,i.

22. Bogosawiony Pan! bo dziwnie

okaza miosierdzie swoje przeciwko

mnie, jakoby w miecie obronnem.
23. Jam rzek w uciekaniu mojem:

Odrzuconym jest od oczów twych ; ale ty

wysucha gos modlitw moich, gdym
woa do ciebie.

24. Miujcie Pana wszyscy wici
jego; bo Pan wiernych strzee, a od-

daje sowicie hardzie postpujcemu.
25. Zmacniajcie si (a posili Bóg

serca * wasze) wszyscy, którzy nadziej

macie w Panu. *ps.27,i4.

PSALM XXXII.
I. Bogosawiestwo najprawdziwsze by twierdzi, komu

Bóg grzechy odpuszcza, ionychmunie przyczyta. II. Rzd
Boy nad ludmi z grzechów uwolnionymi, i ich ku niemu
powinno opisawszy nepokutujcym wiele zego, a do-

brym rado i wesele obiecuje.

1. Pie Dawidowa nauczajca.,

l3ogosawiony czowiek, któremu od-

puszczono nieprawo, a którego zakryty

jest grzech.

2. Bogosawiony * czowiek, któremu

nie poczyta Pan nieprawoci, a w któ-

rego duchu nie masz zdrady. *^zymA,i.

3. Grdym milcza, schny koci moje

w narzekaniu mojem na kady dzie.

4. Poniewa we dnie i w nocy oci-
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aa nademn rka twoja , obrócia si
wilgotno moja w susz letni. Sela.

5. Przeto grzech mój oznajmiem
tobie, a nieprawoci mojej nie kryem.
Kzekem : Wyznam * na si przestpstwa

moje Panu, a ty odpuci nieprawo
grzechu mego. Sela.

*Pizyp-28,i3. iJan.1,9.

6. Oto si to])ie bdzie modli kady
wity, czasu, którego moesz by * znale-

ziony, a cho wzbior powodzi wód wiel-

kich, przecie go nie dosign.
*Izaj.55,6. 2Kor.6,2.

7. Ty jest ucieczk * moj ; od uci-

nienia zachowasz mi, i piosnkami ra-

dosnego wybawienia uraczysz mi. Sela.
*Ps.9,10.

8. Dam ci rozum, i naucz ci drogi,

po której masz chodzi; dam ci rad,
obróciwszy na ci oko moje.

9. Nie bdcie jako ko, albo jako

mu, którzy rozumu nie maj, których

gby uzd * i wdzidem kiezna mu-
sisz, aby si na ci nie poryway.

=^Przyp.26,3.

10. Wiele boleci przypada na zo-
nika; * ale ufajcego w Panu miosier-

dzie ogarnie. *izaj .57,20.

11. Weselcie si w Panu, i radujcie

si sprawiedliwi, a wykrzykajcie wszys-

cy, którzycie serca szczerego.

PSALM XXXIII.
I. Upomina wiernych , aby Boga chwalili , dlatego i

w obietnicach wierny, w sprawach mony, sprawiedliwy
i dobrotliwy. II. Ufno sw w Bogu pokada, a aski
i dobroci jego da.

Weselcie si w Panu sprawiedliwi; bo

szczerym przystoi chwali Pana.

2. Wysawiajcie Pana na harfie, na
lutni, na instrumencie o dziesiciu stro-

nach, piewajcie mu.
3. piewajcie mu piosnk now;

dobrze mu i gono grajcie.

4. Albowiem szczere jest sowo Pa-
skie, i wszystkie sprawy jego wierne.

5. Miuje sd i sprawiedliwo; pena
jest * ziemia miosierdzia Paskiego.

*Ps. 119,64.

6. Sowem Paskiem s * niebiosa

uczynione, a Duchem ust jego wszystko
wojsko ich. *lMoj:i,6.7.8.

7. Który zgromadzi jako na kup
wody morskie, *

i zoy do skarbu prze-

paci. *Ijob.38,8, Jer.5,22.

8. Niech si boi Pana wszystka zie-

mia; niech si go lkaj wszyscy obywa-
tele okrgu ziemi.

9. Al)0wiem on * rzek, i stao si
;

on rozkaza, a stano. ^iMoj.1,2.3.

10. Pan rozprasza rady narodów, a

wniwecz * obraca zamysy ludzkie
;

*Ijob..5,12.

11. Ale rada * Paska trwa na wieki,

a myli serca jego od narodu do narodu.
*Przyp. 19,21. Izaj.4r),10.

12. Bogosawiony * naród, którego

Pan jest Bogiem jego ; lud, który sobie

obra za dziedzictwo. ^ps.gs.s. ps.i44,i5.

13. Pan patrzy z * nieba, i widzi

wszystkich synów ludzkich.
*2Kron.lG,9. Ijob.28,4.

14. Z miejsca mieszkania swego spo-

glda na wszystkich obywateli ziemi.

15. Który stworzy serce kadego
z nich, upatruje wszystkie sprawy ich.

16. Nie bywa król wybawiony przez

wielko wojska, ani mocarz nie ujdzie

przez wielk moc swoje.

17. Omylny jest ko ku wybawieniu,
a nie wyrywa wielkoci mocy swojej.

18. Oto oko Paskie "^ nad tymi, któ-

rzy si go boj, nad tymi, którzy ufaj
w miosierdziu jego

;

*Ijob.36,7. Ps. 34,16. lPiotr.3,12.

19. Aby wyrwa od mierci dusz ich,

a poywi ich w godzie.

20. Dusza nasza oczekuje Pana; on
ratunek nasz i tarcza nasza.

21. W nim zaprawd rozweseli si
serce nasze; bo w imieniu jego witem
ufamy.

22. Nieche bdzie miosierdzie twoje,

Panie! nad nami, jakomy nadziej w to-

bie mieli.

PSALM XXXIV.
I. Dawid wybawiony z rk Abimelechowych , Bogu

dzikuje , przykadem swym i innych utrapionych do
chway Boej pobudza. II. Powinnoci wiernych ku Bogu
opisuje, i czyni je kae.

1. Psalm Dawidowy, gdy sobie odmie-
ni * postaw przed Abimelechem, od
którego bdc wygnany, odszed.

*lSam.21,13.

2. JDd bogosawi Pana na ka-
dy czas; zawdy bdzie chwaa jego w u-

stach moich.

3. W Panu si chlubi bdzie dusza
moja, co usyszawszy pokorni rozwesel
si.

4. Wielbijcie Pana ze mn, a wywy-
szajmy imi jego spoecznie.

5. Bom szuka Pana, i wysucha mi,
a ze wszystkich strachów moich wyrwa
mi.

6. Którzy na spogldaj, a zbiegaj
34*
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si do niego, oblicza ich nie bd za-

wstydzono.

7. Ten chiulziiia wola, a Pan wysu-
cha, *

i ze wszystkich ucisków j(*go wy-
])a\vi go. M's.c»;a4.

S. Zatacza o])6z Anio Paski okoo
tych, którzy sic; go boj, i wyrywa ich.

9. Skosztujcie, a obaczcie, jako jest

dobry Pan: bogosawiony * czowiek,

który w nim ufa. *rs.2,i2. Pizyi.. 10,20.

10. Bójcie si Pana wici jego; bo
nieniasz niedostatku bojcym si go.

11. Lwita niedostatek cierpi i gód
;

lecz szukajcym Pana nie bdzie scho-

dzio na wszelkim dobrem.

12. Pójdcie synowie, suchajcie mi;
bojani Paski ój was naucz.

13. Któ jest, * co chce dugo y, a

miuje dni, aby widzia dobra? *iPioti-3,io.

14. Strze jzyka twego od zego, a

warg twoich, aby nie mówiy zdrady.

15. Odwró si od zego, a czy do-

brze ; szukaj pokoju, a cigaj go.

16. Oczy * Paskie otworzone s na
sprawiedliwych, a uszy jego na woanie
10^ . *Ijob.36,7. Ps. 33,18. 1 Piotr.3,12.

17. Ale oblicze Paskie przeciwko

tym, którzy broj zoci, aby wykorze-
ni z ziemi pamitk ich.

18. Woaj sprawiedliwi, a Pan ich

wysuchiwa, i ze wszystkich trudnoci
ich wybawia ich.

19. Bliski jest Pan tym, którzy s
skruszonego serca, a utrapionych w du-

chu zachowuje.

20. Wiele zego przychodzi na spra-

wiedliwego; ale z tego wszystkiego wy-
rywa go Pan.

21. On strzee wszystkich koci jego,

tak, i i jedna z nich nie skruszy si.

22. Zabije zo niepobonego, a któ-

rzy w nienawici maj sprawiedliwego,

bd spustoszeni;

23. Ale Pan odkupi dusz sug swo-

ich, a nie bd spustoszeni wszyscy,

którzy w nim ufaj.

PSALM XXXV.
I. Pana zawoawszy na pomoc , zym zgnb , a duszy

swej wybawienie obiecuje. II. Pokazawszy zo, i obu-
d ici ku sobie, prosi, ebj' Pan spraw jego rozstrzy-
gnwszy, nieprzyjacioom gb zatka. Ul. Za co mu do-
brzy chwa odda obiecuj.

1. Psalm Dawidowy.

Xtozpieraj si
, Panie ! z tymi , którzy

si ze mn spieraj; a walcz przeciwko

tym, którzy walcz przeciwko mnie.

2. Porwij puklerz i tarcz, a powsta
na ratunek mój.

3. Dobd wóczni, a staw si na dro-

dze ])rzeciwko tym, którzy mi przela-
duj. Kzecze duszy mojej : Jam jest

z)awieniein twojm.
4. Niech bd poha])ieni *

i zawsty-
dzeni, którzy szukaj duszy mojój ; niech

ty podadz, i niech bd zawstydzeni,

którzy mi le myl. *i'«.4o,i5. Ps.70,3.

5. Niech bd jako plewy * przed

wiatrem, a Anio Paski niechaj ich roz-

proszy *Ijob.21,18. Ps.1,4. Izaj.29,5. Ozeasz.13,3.

6. Niech bdzie droga ich ciemna i

liska, a Anio Paski niech ich goni.

7. Albowiem bez przyczyny zasta-

wili na mi w dole sieci swoje, i bez
przyczyny ukopali dó duszy mojej.

8. Niechaj na nich przyjdzie spusto-

szenie, którego si nie spodziewali; a

sie ich, któr zastawili, niech ich uowi
na zginienie, a niechaj w ni wpadn.

9. Ale dusza moja niech si rozra-

duje w Panu, niech si rozweseli w zba-

wieniu jego.

10. Tedy wszystkie koci moje rze-

k: Panie! któ podobny tobie? który

w3Tywasz utrapionego od mocniejszego

nade, a ndznego i ubogiego od dra-

piecy jego.

11. Powstawaj wiadkowie faszywi,

a o czem nie wiem, pytaj mi.
12. Oddawaj mi zem za dobre,

chcc mi pozbawi duszy mojej,

13. Chociaem si ja w wór obóczy,
gdy oni chorowali ; trapiem postem du-

sz moje, i modhem si czsto sam u
siebie za nimi.

14. Jako do przyjaciela, jako do brata

mego, ustawiczniem chadza; poniaem
si jako ten, który si smuci, chodzc po
matce w aobie.

15. Lecz oni, gdym ja chorowa, we-
selili si, i zbierali si; zbieraU si prze-

ciwko mnie, jakoby byli dla mnie utra-

pieni, czegomja nie- spostrzeg ; szczy-

pali mi, a nie milczeli.

16. Z obudnikami, z namiewcami,
z pochlebcami zgrzytali na mi zbami
swemi.

17. Panie! dugo na to patrzy b-
dziesz ? wyrwije dusz moje od zguby
ich, od lwit jedynaczk moje.

18. Bd ci wysawia * w zgroma-

dzeniu wielkiem ; miedzy ludem wielkim

bede cie chwali.
'

*p^'«^'^<^-

i
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19. Niech si nie wesel ze mnie,

którzy mi s nieprzyjaciómi bez przy-

czyny ; którzy mi maj w * nienawici

niesusznie, niech nie mrugaj okiem.
* Jan. 15,25.

20. Albowiem nie mówi o pokoju;

ale przeciwko spokojnym na ziemi zdra-

dliwe sowa zmylaj.
21. Owszem, rozdzieraj na mi gb

sw , mówic : Ehej ! ehj ! widzie to

oko nasze.

22. Widzisz to, Panie! nie milcze

Panie ! nie oddalaj si odemnie.

23. Obude si, a ocuó dla sdu me-
go. Boe mój i Panie mój ! dla sprawy

mojej.

24. Sd mi wedug sprawiedliwo-

ci twojj, Panie Boe mój ! a niech si
nie wesel nademn.

25. Niech nie mówi w sercu swo-

jem: Ehej, duszo nasza! niech nie mó-
wi : Poarlimy go.

26. Niechaje Ijd pohabieni, i za-

wstydzeni wszyscy weselcy si ze zego
mego ; niech bd obleczeni w hab, i

w sromot, którzy si chlubi przeciwko

mnie.

27. Ale ci, którzy si kochaj w spra-

wiedliwoci mojej , niech piewaj i

raduj si, a niech mówi ustawicznie :

Niech bdzie uwielbiony Pan, który y-
czy pokoju sudze swemu.

28. A jzyk mój bdzie opowiada
sprawiedliwo twoje, i na kady dzie
chwa twoje.

PSALM XXXVI.
I. Zoników nienawidzc, bezbone ich mowy i spra-

wy opisuje. II. D.obroci Bo si cieszc, sdy jego
nad wszystkimi, a miosierdzie nad wiernymi upatrujc,
prosi, eby Bóg zych na niego nie przepuszcza.

1. Przedniejszemu piewakowi pie
Dawida, sugi Paskiego.

2. Xrzewrotnosc niepobonego wiad-
czy w sercu mojem: Niemasz bojani
Boej przed oczyma jego.

3. Bo sobie pobaa w oczach swoich,

aby wykona nieprawo swoje a do
obmierzenia.

4. Sowa ust jego s nieprawo i

zdrada ; nie chcia rozumie, aby dobrze
czyni.

5. Nieprawo rozmyla na ou swo-
jem, stoi na drodze nie dobrej, a zego
si nie waruje.

6. Panie! miosierdzie twoje niebios
siga, * prawda twoja a pod oboki,

*Ps.57,ll. Ps.108,5.

7. Sprawiedliwo twoja, jako góry

najwysze; sdy twoje, jako przepa
wielka; ludzie i zwierzta zachowuje,

Panie !

8. Jako drogie jest miosierdzie two-

je. Boe ! przeto synowie ludzcy w cie-

niu skrayde twoich ufaj.

9. Bd upojeni hojnoci domu twe-

go, a strumieniem rozkoszy twoich na-

poisz ich.

10. Albowiem u ciebie jest ródo
ywota, a w wiatoci twojej ogldamy
wiato.

11. Kozcignij miosierdzie twoje nad
tymi, którzy ci znaj, a sprawiedliwo
twoje nad uprzejmymi sercem.

12. Niech nie nastpuje na mi noga
pysznych, a rka niepobonych niech

mi nie uwodzi.

13. Tam, gdzie upadli, którzy czynili

nieprawo, poraeni s, i nie mogli po-

wsta.

PSALM XXXVIL
I. Upomina dobrych, eby si szczciem zych nie

gorszyli , ale czynic dobrze , w Panu si kochali , i na
nim spolegali. II. Zych ludzi upadek przez rozmaite
podobiestwa wyraziwszy, dobrym rozmaite bogosawie-
stwo Paskie obiecuje. III. Pokazuje, e si Bóg w do-
brych ludziach kocha, a zoników jawnie karze.

1. Pie Dawidowa.

JNie obruszaj si * dla zoników, ani

zajrzyj czynicym nieprawo.
*Przyp.23,17. r.24,1,

' 2. Bo jako trawa prdko podcici bd,
a jako licie zielone opadn.

3. Ufaj w Panu, a czy dobrze;

mieszkaje na ziemi, a yw si spra-

wiedliwie.

4. Kochaj si w Panu , a da proby
serca twego,

5. Spu na Pana * drog twoje, a

ufaj w nim, a on wszystko uczyni
;

*Ps'55,23. Mat.6,25. uk.12,22.

6. I wywiedzie jako wiato spra-

wiedliwo twoje, * a sd twój jako po-

udnie. ,

*Izaj.58,8.

7. Poddaj si Panu, a oczekuj go;

nie obruszaj si na tego, któremu si
szczci w sprawach jego, na czowieka,

który dokazuje, cokolwiek zamyli.

8. Przesta gniewu, a zaniechaj po-

pdliwoci; nie zapalaj si gniewem,
aby mia le czyni.

9. Albowiem zonicy bd wykorze-

nieni: lecz którzy oczekuj Pana, ci

odziedzicz ziemi.

10. Po maej chwili ali niemasz nie-
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zbonika; spojrzyszli na miejsce jego,

ali go ju nieiiiasz.

11. Lecz pokorni * odziedzicz zie-

mi, i rozkochaj si w wielkoci pokoju.
Mat.fj.f).

12. le myli niepobony przeciwko

sprawiedliwemu, i zgrzyta na z)ami
swemi.

13. Ale si Pan mieje z niego; bo

widzi, e przychodzi dzie jego.

14. Miecza dobyli niezboui, a na-

cignli uk swój, aby porazili ul)Ogiego,

i niedostatecznego, ael)y pomordowali

tych, którzy chodz prost drog;

15. Aleó miecz ich przeniknie serce

ich, a uki ich bd poamane.
16. Lepsza jest trocha sprawiedli-

wego, ni wielkie bogactwa wielu niepo-

bonych ;

17. Albowiem ramiona niezboników

bd pokruszone ; ale sprawiedliwychPan
podpiera.

18. Zna Pan dni doskonaych ; prze-

to dziedzictwo ich na wieki zostanie.

19. Nie bd zawstydzeni we zy czas,

a we dni godu bd nasyceni
;

20. Ale niezboni pogin, a nieprzyja-

ciele Pascy, jako tusto barania z dy-

mem niszczeje, tak oni zniszczej.

21. Niezbonik poycza, a nie ma
czem odda ; ale sprawiedliwy pokazuje

ask, i rozdaje.

22. Albowiem bogosawieni od Pana
odziedzicz ziemi ; ale przeklci od niego

bd wykorzenieni.

23. Od Pana bywaj sprawowane

drogi czowieka dobrego, a droga jego,

podoba mu si.

24. Gdy padnie, nie stucze si : albo-

wiem Pan trzyma go za rk jego.

25. Byem modym, i zstarzaem si,

a nie widziaem sprawiedliwego opusz-

czonego, ani nasienia jego ebrzcego
chleba.

26. Na kady dzie pokazuje mio-
sierdzie i poycza, a przecie nasienie

jego jest w bogosawiestwie.

27. Odstp od zego, a czy dobrze,

a bdziesz mieszka na wieki.

28. Albowiem Pan miuje sd, a nie o-

puci witych * swoich, na wieki w stra-

y jego bd; ale nasienie niepobonyeh
bdzie wykorzenione. *Ps.9,ii.

29. Sprawiedliwi odziedzicz ziemi,

i bd w niej mieszkali na wieki.

30. Usta sprawiedliwego mówi m-
dro, a jzyk * jego sd opowiada.

• izuj.r>i,4.

31. Zakon Boga jego jest w senni jego;

przeto nil' zachwiej si nogi jego.

32. Wypatruje niepobony sprawie-

dliwego, i szuka jakoby go zabi;

33. Ale Pan nie zostawi go w rku
jego, i nie potpi go, gdy bdzie sdzony.

34. Oczekuj Pana, i strze drogi

jego, a on ci wywyszy, aby odzie-

dziczy ziemi; a ogldasz, gdy niepo-

boni wytraceni bd.
35. Widziaem niezbonika nader wy-

niosego, a rozoonego jako drzewo zie-

lone samorose:
36. Ale przemin, a oto go nie byo ;

szukaem go, alem go znaleó nie móg.
37. Spojrzyj na niewinnego, a przy-

patrz si szczeremu, e ostatnie rzeczy

takiego czowieka s spokojne.

38. Lecz przestpcy pospou pogin, a

niezbonicy na ostatek wykorzenienibd.
39. Wszake zbawienie sprawiedli-

wych jest od Pana, który jest moc ich

czasu ucinienia.

40. Wspomaga ich Pan, i wyrywa ich:

wyrywa ich od niepobonych , i zacho-

wuje ich ; bo w nim nadziej maj.

PSALM XXXVIII.
I. w utrapieniu duszy i ciaa, Boga prorok o ulenie

prosi, U. okazujc mu rany sumienia, plagi cielesne,

si nawtlenie, przyjació odstpienie, nieprzyjació chytre
praktyki. II. Ufa. e go Bóg, któremu on grzech swój
wyznaje, wj-sucha i poratuje.

1. PsalmDawidowy ku przypominaniu.

2. ianie! w popdliwoci twojej nie

nacieraj na mi, a w gniewie twoim nie

karz mi.
3. Albowiem strzay twoje utkny

we mnie, a rka twoja dolega mi.
4. Niemasz nic caego w ciele mojem

dla rozgniewania twego ; niemasz. odpo-

czynkukociom moimdlagrzechu mojego.
5. Bo nieprawoci moje przycisny

gow moje; jako brzemi cikie ob-

ciyy mi.
€. Zjtrzyy si, i pogniy rany moje,

dla gupstwa mojego.

7. Skurczyem si, * i ski-zywiem si

bardzo, na kady dzie w aobie chodz.
*Ps.43.2.

8. Albowiem wntrznoci moje pe-

ne s bi-zydkoci, a nie masz nic caego

w ciele mojem.
9. Zemdlaem, i startym jest bardzo,

rycz dla trwogi serca mego.
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10. Panie ! przed tob jest wszystka

doó moja, a wzdychanie moje przed

tob nie jest skryte.

11. Serce moje skacze; opucia mi
sia moja, a jasnoci oczów moich nie

masz przy mnie.

12. Którzy mi miuj, i przyjaciele

moi, stroni od ran moich, a powino-

waci moi z daleka stoj.

13. I zastawili sida ci, którzy szu-

kaj duszy mojej ; a którzy mi szukaj
zego, mówili przewrotnie, i zdrady przez

cay dzie zmylali.

14. Alem ja niby guchy nie sysza, a

jako niemy, który ust swoich nie otwiera.

15. I staem si jako czowiek, który

nic nie syszy, i niema odporu w ustach

swoich.

16. Albowiem na ci, Panie! oczeku-

j; ty za mi odpowiesz, Panie, Boe
mój!

17. Bom rzek: Niechaj si nie cie-

sz ze mnie
;
gdyby szwankowaa noga

moja, niechaj si bardzie nie podnosz
przeciwko mnie.

18. Bom ja upadku bliski, a bole
moja zawdy jest przedemn

;

19. Owszem, nieprawo moje wyzna-

j, a frasuj si dla grzechu mojego.

20. Ale nieprzyjaciele moi wesel si,

zmacniaj si, i rozmnaaj si ci, którzy

mi nienawidz bez przyczyny :

21. A oddawajc mi zem za dobre

sprzeciwiaj mi si, przeto, e naladuj
tego, co jest dobrego.

22. Me opuszczaje mi, Panie, Boe
mój ! nie oddalaje si odemnie.

23. Pospiesz na ratunek mój, Panie
zbawienia mego!

PSALM XXXIX.
I. Prorok umyliwszy skromnie znosi to , coby go

spotkao, jednak uciniony bdc, szemra. II. Prosi, aby
mu Pan marno i krótko ywota ludzkiego pokaza,
przestpstwo odpuci, a karanie oddaliwszy, ze zego
wybawi.

1. Przedniejszemu piewakowi Jedy-
tunowi * psalm Dawidowy."^ i Kron.i6,42. r.25,3.

2. Uzekem : Bd strzeg dróg mo-
ich, abym nie zgrzeszy jzykiem swym

;wo munsztuk w usta moje, póki nie-

pobony bdzie przedemn.
3. Zaniemiaem milczc; zamilkn-

em i w dobrej sprawie ; ale bole moja
bardziej si wzmagaa.

4. Rozpalio si serce moje we wn-
trznociach moich ; w rozmylaniu mojem

rozarzy si ogie, aem tak rzek jzy-
kiem swoim :

5. Daj mi pozna, Panie! dokocze-
nie moje, i wymiar dni moich jaki jest,

abym wiedzia, jak dugo trwa bd.
6. Oto na doni wymierzy dni moje,

a wiek mój jest jako nic przed tob;
zaprawd szczer * marnocijest wszelki

czowiek, cho najduszy. Sela. *ps.i44,4.

7. Zaprawd pomija czowiek jako
cie ; zaprawd próno si kopocze, zgro-

madza, a nie wie, kto to pobierze.

8. A teraz na có oczekuj. Panie?
Ty jest sam oczekiwaniem mojem.

9. Przeto od wszystkich przestpstw
moich wybaw mi ; na pomiech gupie-
mu nie dawaj mi.

10. Zaniemiaem, i nie otworzyem
ust moich, przeto, e to ty uczyni.

11. Odejmij odemnie karanie twoje;

bom od smagania rki twojej usta.
12. Gdy ty gromic karzesz czowieka

dla nieprawoci, wnet niszczysz jako mól
grzeczno jego ; zaiste marnoci jest

wszelki czowiek. Sela.

13. Wysuchaje modlitw moje. Pa-
nie! a woanie moje przyjmij w uszy
swoje, nie milcz na zy moje; bomci ja

przychodniem * u ciebie, i komornikiem,
jako wszyscy ojcowie moi.

*lKron. 29,15. Ps.119,19. yd. 11, 13.

14. Sfolguj mi, abym si posili, pier-

wej nieli odejd, a nie bdzie mi.

PSALM XL.
I. Prorok Boga chwali z aski i obrony ku sobie i ku

wszystkim wiernym , z osobliwych dobrodziejstw swego
odkupiciela, przez którego ofiar i posuszestwo przy-
mierze Bóg ojciec z wiernymi utwierdzi. II. da. aby
go Bóg od niebezpieczestw i od grzechów wybawi.

1. Przedniejszemu piewakowi psalm
Dawidowy.

2. k doci oczekiwaem Pana ; a
skoni si ku mnie, i wysucha woanie
moje;

3. I wycign miecz z dou szumi-
cego i z bota lgncego, a postawi na
skale nogi moje, i utwierdzi kroki moje

;

4. A woy w usta moje pie now,
chwa nalec Bogu naszemu, co gdy
wiele ich oglda, ulkn si, abd mie
nadziej w Panu.

5. Bogosawiony czowiek, który

pokada w Panu nadziej swoje, a nie

oglda si na hardych, ani na tych,

którzy si unosz za kamstwem.
6. Wiele uczyni. Panie, Boe mój !

cudów twoich, a myli twoich o nas nikt
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j)orz;\(lnii' wyliczy iii« moi' przed tob;
clu'iaililtyiii ji' wypowiiHlzie i >vyiii6wi,

(laloko ich witjcej, iiil)y wypowiodziiiiic

.y iiio^i^ly.

7. Oliiiry i ol)iaty * nic choiac>i, alc:^

mi przckló uszy; caopalenia f i ofiary

za ** grzech nie dae.
* yd. 10,-). f 3Moj.4,l. **2 Moj.-l.l.

8. Tedvni rzek : Oto ide ; w ksicijach

naj)isano o mnie
;

\). Alty ni czyni woh,^ tvvoje. Boe
niój ! pragnt;, albowiem zakon twój jest

w porodku wnt^trznoci moici.

10. Opowiada^em * sprawiedliwo
twoje w zgromadzeniu wielkiem; oto

warg moich nie zawcignaem, ty wiesz.

Panie!
'

*Ps.35,i8;

11. Sprawiedliwoci twojej nie ukry-

em w poród serca mego, prawd twoje

i zbawienie twoje opowiadaem; uie tai-

em miosierdzia twego i prawdy twojej

w zgromadzeniu wielkiem.

12. Przeto ty, Panie! nie zawcigaj
odemnie litoci twoich; .miosierdzie

twoje i prawda twoja niech mi zawdy
strzeg.

13. Albowiem ogarny mi nieszcz-
cia, którym niemasz liczby; docigny
mi nieprawoci moje, tak, e przejrze
nie mog; rozmno^^y si nad wosy
gowy mojej, a serce moje opucio mi.

14. Eacze mi, Panie! wyrwa; o

Panie !
* na ratunek mój pospiesz.

*Ps. 22,20.

15. Niech bd * pohabieni, (a niech

si zawstydz wszyscy.) którzy szukaj
duszy mojej, aby j zatracili; niechaje
si na wstecz cofn, a niech si zawsty-

dz, którzy mi ycz zego.
*Ps.35,4.6. Ps.70,3.

16. Mechbd spustoszeni za to, e mi
shabi usiuj, mówic mi: Ehej! ehej!

17. Ale niech si rozraduj i rozwe-

sel w tobie wszyscy, którzy ci szukaj,

i miuj zbawienie twoje ; niech mówi
zawdy: "" Niechaj bdzie Pan uwiel-

biony.
^

*Ps.35,27.

18. Jamci wprawdzie * ubogi i ndz-
ny ; ale Pan myli o mnie. Ty jest po-

mocnikiem moim i wybawicielem moim
;

Boe mój ! nie omieszkuje. *ps.22,7.

PSALM XLL
I. Naucza, e si Bóg kocha w ludziach miosiernych,

i onych w zej chwili ratuje. II. Uskara si na krzywd,
i nieszczero przeciwników. III. O przywrócenie do
zdrowia prosi.

1. Przedniejszemu piewakowi pie
Dawidowa.

2. Jjogosawiony
, który ma Ijacze-

nie na potrze))nego; w dzie zy wybawi
go Pan.

3. Pan go l)dzie strzeg, i ywi go
bdzie: bogosawiony lidzie na ziemi,

ani go poda na wol nieprzyjació jego.

4. Pan go posili na ou niemocy je-

go; wszystko leenie jego odmieni w cho-
robie jego.

5. Jam rzek: Panie! zmiuj si na-
demn, uzdrów dusz moje, bom tobie

zgrzeszy.

G. Nieprzyjaciele moi mówili le o

mnie: Kiedy wdy umrze, a zginie imi
jego ? _

^

7. Jeli te który z nich przychodzi,

aby mi nawiedzi, tedy na zdradzie mó-
wi; serce jego zgromadza sobie niepra-

wo, a precz odszedszy roznosi.

8. Spoem przeciwko mnie szepcz
wszyscy, którzy mi maj w nienawici,

a myl ze o mnie,

9. Mówic: Pomsta si na za nie-

zbono wylaa, a i si pooy, wicej
nie wstanie.

10. Take i ten, zktórymemy w po-

koju, któremum ufa, który chleb mój
jada, podniós * pit przeciwko mnie.

*Jan.l3,18. Dzie.1,16.

11. Ale ty, Panie! zmiuj si na-

demn, a podnie mi, i oddam im.

12. A przez to poznam, e si kochasz

we mnie, gdy si nie bdzie weseli nie-

przyjaciel mój ze mnie.

13. Ale ty w niewinnoci mojej we-

sprzesz mi, i postawisz mi przed obli-

czem twojem na wieki.

14. Bogosawiony Pan, Bóg Izrael-

ski, od wieku a na wieki. Amen, Amen.

PSALM XLIL
I. Dawid hdc wygnacem , do domu Boege stawi

si pragnie, a na urganie nieprzyjació uskarajc si,
przesze przechadzki na chwa Bo sobie smakuje.
II. Dusz sw krzepic . swoje wygnanie, uciski nowe,
blunienia imienia Paskiego przypomina, a przykad
boju ducha z ciaem w sobie wj'raza.

1. Przedniejszemu piewakowi z sy-

nów Korego pie wiczca.

2. Jako jele krzyczy do strumieni

wód , tak dusza moja woa do ciebie , o

Boe!
3. Pragnie dusza moja * do Boga, do

Boga ywego, mówic : Kiedy przyjd,

a oka si* przed obliczem Boem?
*Ps.84,3.

4. zy moje s mi miasto chleba we

«
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dnie i w nocy, gdy mi mówi co dzie :

Kdy jest Bóg twój ?

5. a to wspominajc wylewam sam
w sobie dusz moje, em l)ywa w poczcie

innych, i chadzaem z nimi do domu
Boego, z wesoym gosem, i z chwa,
w mnóstwie weselcych si.

6. Przecze si smucisz, * duszo moja!

a przecz sob trwoysz we mnie ? Cze-

kaj na Boga; albowiem go jeszcze bd
wysawia za wielkie wybawienie twarzy
• * Ps 43 5
jego.

rs.id.o.

7. Boe mój ! dusza moja tskni sobie

we mnie; przeto na ci wspominam
w ziemi Jordaskiej i Hermoiiskiej, na

górze Mizar.

8. Przepa przepaci przyzywa, na

szum upustów twoich: wszystkie powo-

dzi twoje i nawanoci twoje na mi si
zwaliy.

9. Wszake we dnie udzieli mi Pan
miosierdzia swego, a w nocy piosnka

jego bdzie ze mn, i modlitwa do Boga
ywota^mego.

10. Rzek Bogu, skale mojej : Przecz-

e mi zapomnia? I czemu * smutno
chodz dla ucinienia od nieprzyjaciela ?

*Ps.38,7. Ps.43,2.

11. Jest jako rana w kociach moich,

gdy mi urgaj nieprzyjaciele moi , mó-
wic do mnie na kady dzie: Kdy jest

Bóg twój ?

12. Przecze si smucisz, duszo moja?
a przecz sob trwoysz we mnie? Czekaj

na Boga; albowiem go jeszcze bd wy-
sawia, gdy on jest wielkiem zbawie-

niem twarzy mojej, i Bogiem moim.
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bd ci wysawia na harfie, o Boe,
Boe mój !

5. Przecze si smucisz, duszo moja !

a* przecz trwoysz sob we mnie? Cze-

kaj na Boga, albowiem go jeszcze bd
wysawia, gdy on jest wielkiem zba-

wieniem twarzy mojej, i Bogiem moim.
^Ps.42,6.

PSALM XLIV.
I. Przymierze Boo , i ask jego dawn przypomina.

II. Plagi, które Bóg na savój lud na on cz;;s przepusz-
cza, wylicza. III. Prosi, ohy im askaw twarz przywró-
ci, i nad icli si ndz zmiowa.

sy-

PSALM XLIII.
I. da z rk zoliwych wybawienia i do pocztu wi-

tycli przyivrocenia. II. Bogu chwa lubuje, a wiar nad
ciaem tryumfuje.

fediiz mi, o Boe ! a ujmij si o spra-

w moje ; od narodu niemiosiernego, i

od czowieka zdradliwego i niezbonego
wyrwij mi;

2. Bo ty jest Bóg siy mojej. Przecz-e mi odrzuci? a przecz smutno cho-
dz dla * ucinienia od nieprzyjaciela ?

=^Ps.38,7. Ps.42,10.

3. Zelij wiato twoje, i prawd
twoje ; te mi poprowadz, i wprowadz
mi na wit gór twoje, i do przy-
bytków twoich,

4. Abym przystpi do otarza Boe-
go, do Boga wesela i radoci mojej ; i

1. Przedni ejszemu piewakowi z

nów Korego psalm nauczajcy.

2. iJoe ! uszami naszemi syszeli-

my; ojcowie nasi powiadali nam o spra-

wach, które czyni za dni ich , za dni

starodawnych.

3. Ty rk sw wypdzi pogan, a

onyche * wszczepi ; wytracie narody,

a onyche rozkrzewi. ^2Moj.i5,i7. ps.8o,9.

4. Bo nie przez miecz swój posiedli

ziemi, i rami ich nie wybawio ich, ale

prawica twoja i rami twoje, a wiato
oblicza twego, przeto, e ich upodoba
sobie.

5. Ty sam król mój, o Boe! sprawe
wielkie wybawienie Jakóbowi.

6. Przez ci nieprzyjació naszych po-

raalimy; w imieniu twojem deptalimy
powstawajcyeh przeciwko nam.

7. Bom w uku moim nie ufa, ani

miecz mój obroni mi
;

8. Ale nas ty wybawia od nieprzy-

jació naszych, a nienawidzcych nas

zawstydzae.
9. Przeto chlubimy si w tobie. Bo-

e ! na kady dzie, a imi twoje na wieki

wysawiamy. Sela.

10. Ale teraz odrzucie i zawstydzi-

e nas, a nie wychodzisz z wojskami

naszemi.

11. Sprawie, emy ty podali nie-

przyjacielowi, a ci, którzy nas maj w nie-

nawici, rozchwycili midzy si dobra

nasze.

12. Podae nas jako owce na er , a

midzy pogan rozproszye nas.

13. Sprzedae lud twój za nic, a nie

podniose ceny ich.

14. Podae nas na wzgard * ssia-

dom naszym , na szyderstwo i na po-

miech tym, którzy s okoo nas.
=^Ps.79,4. Ps.80,7. Jer. 24,9.

15. Wystawie nas na przypowie
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midzy poganami, tak, e nad nami
narody <,dowi^ kiwaj.

1(). Na kady dzie wstyd mój jest

przedemn, a haba twarzy mojej okry-

wa mi.
17. Dla gosu tego, który mi sro-

moci i potwarza, dla nieprzyjaciela, i te-

go, który si mci.
18. To wszystko przyszo na nas; a

wdymy ci nie zapomnieli
, animy

wzruszyli przymierza twego.

19. Nie cofno si nazad serce na-

sze, ani si uchyliy kroki nasze od
cieszki twojej,

20. Chociae nas by potar, wrzuciw-
szy nas na miejsce smoków, i okrye
nas cieniem mierci.

21. Bymyó byli zapomnieli imienia

Boga naszego, a podnieli rce nasze do

Boga cudzego,

22. Izaliby si by Bóg o tem nie py-
ta ? gdy on wie skrytoci serca.

23. Aleó nas dla * ciebie zabijaj na
kady dzie

;
poczytaj as jako owce

na rze zgotowane. *Rzym.8,36.

24. Ocuó si
;
przecze pisz. Panie !

Przebud si, nie odrzucaj nas na wieki.

25. Przecze oblicze twoje ukrywasz,
a zapominasz utrapienia naszego i uci-

sku naszego ?

26. Albowiem potoczona jest a do

prochu dusza nasza, a przylgn do zie-

mi ywot nasz.

27. Powstae na ratunek nasz, a

odkup nas dla miosierdzia twojego.

PSALM XLV.
Zczenie duchowne Chrystusa Pana z oblubienic

sw. opisujc prorok, I. wysawia przymioty, zwierzch-
no i rzd królestwa jego i chwa , któr bez miary
na ojciec wyla. II. Opisawszy take oblubienic, do
wiary i posuszestwa on upomina.

1. Przedniejszemu piewakowi z sy-

nów Korego na Sosannim psalm nau-
czajcy, a pie weselna.

2. Wydao serce moje sowo dobre
;

rozprawia bd pieni moje, o królu!

jzyk mój bdzie jako pióro prdkiego
pisarza.

3. Pikniejszy nad synów ludzkich;

rozlaa si wdziczno po wargach
twoich, przeto, e ci pobogosawi Bóg
a na wieki.

4. Przypasz * miecz twój na biodra, o

mocarzu ! poka chwa twoje, i zacno-

ci tWOie. *Izaj.ll,5. yd.4,12. Objaw.1,16.

5. A W dostojnoci twojej szczli-

wie wywied z sowem prawdy, cichoci,
i sprawiedliwoci, a dokae strasznych
rzeczy prawica twoja.

6. Strziiy twoje ostre ; od nich naro-

dy pod ci upadn, a S(»rce nieprzy-

jació królewskich przenikn.
7. Stolica twoja, o l^oe !

* na wieki

wieków; laska sprawiedliwoci jest laska

królestwa twego. *yd.i,8.

8. Umiowfie sprawiedliwo, a nie-

nawidzie nieprawoci; przeto poma-
za ci, o Boe ! Bóg twój olejkiem we-
sela nad uczestników twoich.

9. Myrr, aloe, i kassyj wszystkie

szaty twoje pachn, gdy wychodzisz z pa-
aców z koci soniowych urobionych,
nad tych, którzy ci uweselaj.

10. Córki królewskie s midzy twemi
zacnemi biaemi gowami ; stana ma-
onka po prawicy twojej w kosztownem
zocie z Ofir.

11. Suchaje córko, a obacz, i na-

ko ucha twego, a zapomnij narodu
twego, i domu ojca twojego.

12. A zakocha si król w piknoci
twojej, albowiem on jest Panem twoim

;

przeto kaniaj si przed nim.

13. Tyryjczycy take * z upominkami
przed obliczem twojem kania si bd,
najbogatsi z narodów. *ps.72,io.

14. Wszystka zacno córki królew-

skiej jest wewntrz, a szaty jej bramo-
wane s zotem.

15. W odzieniu haftowanem przywio-

d j do króla; take panny za ni, to-

warzyszki jej, przywiod do ciebie.

16. Przywiod je z weselem i z ra-

doci, a wnijd na paac królewski.

17. Miasto ojców twych bdziesz

mie synów twych, których postanowisz

ksitami po wszystkiej ziemi.

18. Wspomina bd imi twoje od

kadego rodzaju do rodzaju: dlatego

ci narody wysawia bd na wieki

wieków.

PSALM XLVL
Naucza prorok, e Bóg z swoimi zawdy przestawa,

a oni obronie jego ufajc strachów si adnych nie bali,

ale bezpieczestwa z przytomnoci jego zaywali.

1. Przedniejszemu piewakowi z sy-

nów Korego, na Alamot pie.

2. -Dóg jest ucieczk i si nasz,

ratunkiem we wszelkim ucisku naj-

pewniejszym.

3. Przeto si ba nie bdziemy.
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choby si poruszya ziemia, choby si

przeniosy góry w poród morza:

4. Choby zaszumiay, a wzburzyy
si wody jego. i zatrzsy si góry od

nawanoci jego. Sela.

5. Strumienie rzeki jego rozweselaj

miasto Boe, najwitsze z przybytków

najwyszego.
6. Bóg jest w porodku jego. nie b-

dzie poruszone; poratuje go Bóg zaraz

z poranku.

7. Gdy si wzburzyy narody, a za-

trasny si królestwa. Pan wyda gos
swój, i rozpyna si ziemia.

8. Pan zastpów jest z nami ; twierdz
wysok jest nam Bóg Jakóbowy. Sela.

9. Pójdcie, ogldajcie sprawy Pa-
skie, jakie uczyni spustoszenie na ziemi;

10. Który umierza wojny a do ko-
czyn ziemi, uk kruszy, i oree amie, a

wozy ogniem pali.

11. Mówic: Uspokójcie si, a wiedz-

cie, em Ja Bóg: bd wywyszony
midzy narodami, bd wywyszony na
ziemi.

12. Pan zastpów z nami; twierdz
wysok jest nam Bóg Jakóbowy. Sela.

PSALM XLVII.
Izraelczycy upominaj pogan do chwalenia Boga, i

im okoliczne narody podti, ziemi GiananejsVa poda
i narody do Chi'ystxisa Pana powoa postanowi.

1. Przedniejszemu piewakowi z sy-

nów Korego pie.

2. V\ szystkie narody klaskajcie r-
koma. wykrzykajcieBogu gosem wesela.

3. Albowiem Pan najwyszy, stra-

szny, jest królem wielkim nad wszystk
ziemi.

4. Podbija ludzi pod moc nasze, a

narody pod nogi nasze.

5. Obra nam za dziedzictwo nasze
chwa Jakóba, którego umiowa. Sela.

6. Wstpi Bóg z krzykiem; Pan
wstpi z gosem trby.

7. piewajcie Bogu, piewajcie; pie-
wajcie królowi naszemu, piewajcie.

8. Albowiem Bóg ki^ólem wszystkiej

ziemi: piewajcie rozumnie.
9. Króluje Bóg nad narodami ; Bóg sie-

dzi na witej stolicy swojej.

10. Ksita narodów przyczyli si
do ludu Boga Abrahamowego : albowiem
Boe s tarcze ziemskie; skd on zacnie
jest wywyszony.
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PSALM XLVIII.
I. Mieszkacy Jemzalemscy wielbi Boga, ir ich mia-

sto od gwatownego niebezpieczestwa wybawi. II. Do
dzikczynienia, radoci i ufnoci w Panu si upominaj.

1. Pie psalmu synów Korego.

2. Wielki jest Pan. i Ijardzo chwa-
lebny w miecie Boga naszego, na górze

witej swojej.

3. Ozdob krainy, uciech wszystkiej

ziemi jest góra Syon w stronach pó-
nocnych, miasto króla wielkiego.

4. Bóg w paacach jego uznany jest

za twierdz wysok.
5. Bo oto ki-ólowie, gdy si zgroma-

dzili i cignli wespó.
6. Sami to ujrzawszy bardzo si za-

dziwili, a przestraszeni bdc prdko
uciekali.

7. Strach ich tam ogarn i bole, ja-

ko niewiast rodzc.
8. Wiatrem wschodnim pokruszysz

okrty z Tarsys.

9. Jakomy syszeli, takemy wi-

dzieli w miecie Pana zastpów, w mie-

cie Boga naszego ; Bóg je ugi'untowa

a na wieki. Sela.

10. Uwaamy, o Boe I miosierdzie

twoje w poród kocioa twego.

11. Jakie jest imi twoje, Boe I taka

te jest chwaa twoja a do koczyn
ziemi; sprawiedliwoci pena jest pra-

wica twoja.

12. Xiech si rozweseli góra Syon:
niech si rozraduj córki Judzkie dla s-
dów twoich, Boe !

13. Otoczcie Syon, i obstpcie go;

policzcie wiee jego.

14. Przypatrujcie si pilnie basztom
jego. a ogldajcie paace jego. abycie
umieli i30wiada narodowi potomnemu.

15. e ten Bóg jest Bogiem naszym
na wieki wieczne, a i on naszym het-

manem bdzie a do mierci.

PSALM XLIX.
I. Wszystkich stanów ludzi do mdroci upomniawszy,

stopnie jej wjlicza. U. Nad szczciem zych zdumiewa
si^ zakazuje.

1. Przedniejszemu piewakowi z sy-

nów Korego psalm.

2. iouchajcie tego wszystkie narody
;

bierzcie to w uszy wszyscy mieszkajcy
na oki'egu ziemi !

3. Tak z ludu pospolitego, jako z lu-

dzi zacnych, tak bogaty jako ubogi I

4. Usta moje bd opowiaday m-
dro, a myl serca mego roztropno.
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5. NakloniQ do ' przypowicoi iiclia

mego, a wylot,' przy harfie zagadk iiioj<».

'^rs.7.s,2. Mjit.i3':}r).

0. Przeez/e si mam l»aó we ze dni,

ahy mi nieprawo'^ tycdi, którzy mi
depcz, miaa ogarn?

7. Którzy nfaj liogactwom swoim, a

w mnóstwie dostatków swoicli chhibisi.
8. Gdy l)rata swego nikt adnym

sposobem nie odkupi, ani moe da Bogu
okupu jego za.

1). (Albowiem drogi jest okup duszy

ich, i nie moe si osta na wieki.)

10. Aby y na wieki, a nie oglda
grobu.

11. Bo widzimy, i i mdrzy umie-

raj, gupi i szalony zarówno gin, a

zostawiaj obcym bogactwa swoje.

12. Myl, e domy ich s wieczne, a

przybytki ich trwaj od narodu do na-

rodu; przeto je nazywaj od imion

swych na ziemi.

13. x\le czowiek we czci nie zostaje,

podobnym bdc bydltom, które gin.
14. Takowa myl ich gupstwem ici

jest, a przecie potomkowie icli pochwa-
laj to usty swemi. Sela.

15. Jako owce w grobie zoeni bd,
mier ich strawi; ale sprawiedliwi pano-

wa bd nad nimi z poranku, a ksztat

ici zniszczony bdzie w grobie, gdy
ustpi z mieszkania swego.

16. Ale Bóg wykupi dusz moje z mo-
cy grobu, gdy mi przyjmie. Sela.

17. Me bóje si, gdy si kto zbogaci,

a gdy si rozmnoy sawa domu jego.

18. Bo umierajc * nie wemie nic z so-

b, ani za nim zstpi sawa jego.
^Ijol).27,T9.

19. A cho duszy swej za ywota
swego pobaa i chwalono go, gdy sobie

dobrze czyni:

20. Przecie musi i za rodzin ojców

swych, a na wieki nie oglda wiatoci.
21. Owó czowiek, który jest we czci

a nie zrozumiewa tego, podobny jest by-

dltom, które gin.

PSALM L.
Król Syoski, od wszystkich stron wiata ludzkich synów

zwoawszy : I. oSAviadcza si , e on nie korzysta w ofia-

rach pozwierznych, bdc Panem rzeczy wszystkich, ale

si kocha w ofiarach chwa i modlitw witych. II. Gromi
niezboników, którzy si chlubi wiar, a jarzmo cign
z niezbonymi.

1. Psalm Asafowi podany.

JJóg nad Bogami, Pan mówi i przyzwa
ziemi od wschodu soca a do zachodu

jego.

2. Olijani si Bóg z Syonu * w dosko-
nalej ozdobie. M's.4«.3.

;j. Przyjdzie Bóg nasz, a nie bdzie
milcza; ogie przed twarz jego ])dzie

poera, a okoo niego powstanie wicher
gwatowny.

4. Przyzwie z góry niebiosa *
i ziemi,

aljy sdzi lud swój, -5Moj.3i,28.

5. Mówic: Zgromadcie mi witych
moich, którzy ze mn uczynili przymie-
rze przy ofierze.

G. Tedy niebiosa opowiedz sprawie-

dliwo jego ; albowiem sam Bóg jest

sdzi. Sela.

7. Suchaj, ludu mój! a bd mówi:
suchaj, Izraelu ! a owiadcz si przed

to]) :
* Jam Bóg, Bóg twój Jam jest.

*Ps.81,9.

8. Nie Itd ci z ofiar twoich wini,
ani z caopalenia twego, które s zawsze
przedemn.

9. Nie wezm z domu twojego cielca,

ani z okou twego kozów.

10. Albowiem mój jest wszelki zwierz

leny, i tysice byda po górach.

11. Znam wszystko ptastwo po gó-

rach, i zwierz polny jest przedemn.

12. Bdli akn, nie rzek o to; bo

mój jest okrg * ziemi, i napenienie
jego. *2Moj. 19,5. 5Moj. 10,14. Ijob.41, 2.

Ps;24,l. lKor.10,26.

13. Izali jadam miso woowe ? albo

pijam krew kozow ?

14. Ofiaruj Bogu chwa, i oddaj

Najwyszemu luby twoje;

15. A wzywaj mi w dzie utrapie-

nia : tedy ci wyrw, a ty mi uwielbisz.

16. Lecz niezbonemu rzek Bóg:
Cóci do tego; e opowiadasz ustawy

moje, a bierzesz przymierze moje w usta

twoje?

17. Poniewa masz w nienawici kar-

no, i zarzucie sowa moje za si.

18. Widziszli zodzieja, bieysz z nim,

a z cudzoonikami piasz skad twój.

19. Usta twoje rozpuszczasz na ze, a

jzyk twój skada zdrady.

20. Zasiadszy mówisz przeciwko bratu

twemu, a lysz syna matki twojej.

21. To czyni, a Jam milcza; dlate-

go mniema, em Ja tobie podobny, ale

bd ci kara, i stawi to przed oczy

twoje. *

22. Zrozumiejcie to wdy teraz, któ-

rzy zapominacie Boga, bym was snaó

i
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nie porwa, a nie bdzie, ktoby was

wyrwa.
23. Kto mi ofiaruje chwa, uczci

mi ; a temu. który naprawia drog sw,
uka zbawienie Boe.

PSALM LI.

I. Dawid od Natana napomniony, do miosierdzia si
Boego ucieka, i o odpuszczenie grzechu prosi. II. da,
aby mu Bóg dobre sumienie przywróci . a serce jego

przez Duclia witego odnowi. Ul. O zachowanie ludu i

kocioa Boego si modli.

1. Przedniejszemu piewakowi psalm

Dawidowy.
2. Gdy do niego przyszed Natan

prorok, '^ potem jak by wszed do Bet-

Saby.
"

*2Sam.l2,l.

3. -Zmiuj si nademn. Boe ! we-

dug miosierdzia twego ;wedug wielkici

litoci twoich zgad nieprawoci moje.

4. Omyj mi doskonale od nieprawo-

ci mojej, a od grzechu mego oczy mi.
5. Albowiem ja znam nieprawo moje,

a grzech mój przedemn jest zawdy.
6. Tobie . tobiem samemu zgrzeszy,

i z^em przed oczyma twemi uczyni, aby
by sprawiedliwy '^ w mowie twojej . i

czystym w sdzie twoim. '^Kzym.3,4.

7. Oto w nieprawoci poczty jestem,

a w grzechu pocza mi matka moja.

8. Oto si kochasz w prawdzie wewn-
trznej, a skryt mdro objawie mi.

9. Oczy mi ^ isopem, a oczyszczon

bd ; omvj mi , a nad nieg wybielony

lÓ. Daj mi sysze rado i wesele,

a niech si rozraduj koci moje, które
pokruszy.

11. Odwró oblicze twoje od gi-ze-

chów moich, a zgad wszystkie niepra-

woci moje.

12. Serce czyste stwórz we mnie, o

Boe ! a ducha prawego odnów we wn-
trznociach moich.

13. Xie odrzucaj mi od oblicza

twego, a Ducha swego witego nie od-

bieraj odemnie.

14. Przywró mi rado zbawienia

twego, a duchem dobrowolnym pode-
przyj mi.

15. Tedy bd naucza przestpców
dróg twoich, aby si grzesznicy do cie-

bie nawrócili.

16. TTyrwij mi z pomsty * za krew.
o Boe, Boe zbawienia mojego ! a jzyk
mój bdzie wysawia sprawiedliwo
twoje.

"
=^2 Sam. 11,15,17. r.12,9.
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17. Panie! otwórz wargi moje, a usta

moje opowiada bd chwa twoje.

18. Albowiem nie pragniesz ofiar,

chol»ym ci je da , ani caopalenia
przyjmiesz.

19. Ofiary Bogu przyjemne duch skru-

szony; sercem sb'uszonem i strapionem
nie pogardzisz, o Boe !

20. Dobrze uczy wedug upodoba-
nia twego Syonowi

;
pobudtij mury Je-

ruzalemskie.

21. Tedy przyjmiesz ofiary sprawie-

dliwoci, ofiary ogniste, i caopalenia;
tedy cielce ofiarowa bd na otarzu
twoim.

PSALM LII.
I. Doegowe potwarzy i kamstwa gromi, i upadkiem

mu grozi. II. Wiar i pociech wiernych, z okazania na
nim sdów Boych, przypomina. Jll. a sam siebie w tio-

skach obron i ask Bo cieszc, wdziczno lubuje.

1. Przedniejszemu piewakowi pie
Dawidowa nauczajca.

2. Gdy przyszed Doeg Edomczyk. i

oznajmi Saulowi. mówic :
^ Dawid przy-

szed do domu Achimeechowego.
*lSam.22,9.

3. Xrzeczze si chlubisz ze z-oci, o

mocarzu ! miosierdzie Boe trwa kade-
go dnia.

4. Ze rzeczy myli jzyk twój. jako

brzytwa ostra czynic zdrad.

5. Umiowae ze, bardziej ni do-

bre; kamstwo raczej mówisz, ni spra-

wiedliwo. Sela.

6. Umiowae wszystkie sowa szko-

dliwe, i jzyk zdradliwy.

7. Przeto ci Bóg zniszczy na wieki;

porwie ci. i wyrwie ci z przybytku, i

wykorzeni ci z ziemi yjcych. Sela.

8. To widzc sprawiedliwi bd si
bali, i beda sie z nie^o namiewali, mó-
wic :

9. Otó czowiek, który nie pokada
w Bogu siy swojej; ale ufajc w mnó-
stwie bogactw swoich, zmacnial si w zo-
ci swej.

10. Ale ja bd jako oliwa zielona

w domu Boym, bom nadziej pooy
w miosierdziu Boem na wieki wieczne.

11. Bd ci wysawia. Panie! na
wieki, e to uczyni, a bd oczekiwa
imienia twego, gdy jest zacne przed

oblicznoci witych twoich.

PSALM LHI.
To w sobie zamyka, co i psalm czternasty.

1. Przedniejszemu piewakowi na Ma-
chaat pie Dawidowa nauczajca.
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2. vTjupi rzokl * w sercu swem : Nio-

niasz ]3oga. Popsowali si(j, i olirzydliw

czyni nieprawo; nieniasz, ktohy czy-

ni dobrze. *i's.io.4. Ps.h.i.

3. Bóg z niebios spojrza na synów
ludzkich, aby obaczyl, bylil)y kto ro-

zumny i
* szukajcy Boga. ^K^ym.s.io.

4. Ale oni wszyscy odstpili, jednako
si nieuytecznymi stali; niemasz, ktoby

czyni dobrze, niemasz, i jednego.

5. Aza nie wiedz wszyscy czyniciele

nieprawoci, e poeraj lud mój, jako

wic chlób jedz? ale Boga nie wzywaj.
6. Tam si bardzo ulkn, gdzie nie-

masz strachu; albowiem Bóg rozproszy

koci tych, którzy ci obiegli; ty ich po-

habisz, bo ich Bóg wzgardzi.

7. Któ da z Syonu wyl)awienie Izra-

elowi? Gdy Bóg przywróci z wizienia lud

swój, rozraduje si Jakób, rozweseli si
Izrael.

PSALM LIV.
Wydany król Dawid od Zyfejczyków: I. Boga o po-

moc przeciwko przeladowcom prosi. II. Tyme pomsty
Boej dajc, Bogu chwa , a sol)ie pewny ratunek
obiecuje.

1. Przedniejszemu piewakowi na
Neginot pie Dawidowa nauczajca.

2. Gdy przyszli * Zyfejczycy, i rzekli

do Saula: Dawid si kryje przed tob
1^1 l^lj^g

*lSam.23,19. r.26,1—3.

3. JDoe ! dla imienia twego wybaw
mi, a w mocy twojej podejmij si
sprawy mojej.

4. Boe! wysuchaj modlitw moje;
przyjmij w uszy sowa ust moich.

5. Albowiem obcy powstali przeciw-

ko mnie, a okrutnicy szukaj duszy

mojej, nie stawiajc sobie Boga przed

oczyma swemi. Sela.

6. Oto Bóg jest pomocnikiem moim :

Pan jest z tymi, którzy podpieraj y-
wot mój.

7. Oddaj zym nieprzyjacioom moim,
w prawdzie twojej wytra ich, o Panie !

8. Tedyó dobrowolnie bd ofiaro-

wa; bd wysawia imi twoje, Panie!

przeto, e jest dobre
;

9. Gdy z kadego utrapienia wy-
rwae mi, a pomst nad nieprzyjació-

mi mymi ogldao oko moje.

PSALM LY.
I. Dawid sobie obrony, Absalomowi za upadku, od

Boga da. II. Wysuchania pewien bdc cieszy si
nadziej wybawienia swego.

1. Przedniejszemu piewakowi na Ne-
ginot pie Dawidowa nauczajca.

2. W uszy swe przyjmij , o Boe!
modlitw moje, a nie kryj si przed
prob moj:

3. l\)suchaj mi z pilnoci, a wy-
suchaj mi; bo si uskaram w mo-
dlitwie swj, i trwo so)):

4. Dhi gosu nieprzyjaciela, i dla uci-

nienia od bezbonika; albowiem mi
zarzucaj kamstwem, a w popdliwoci
swój sprzeciwiaj mi si.

5. Serce moje boleje we mnie, a stra-

chy mierci przypady na mi.
6. Boja ze dreniem przysza na

mi, a okrya mi trwoga.

7. I rzekem: Obym mia skrzyda
jako gobica, zaleciabym, a odpocz-
bym.

8. Otobym daleko zalecia, a mie-
szkabym na puszczy. Sela.

9. Pospieszybym, abym uszed przed

wiatrem gwatownym, i przed wichrem. [

10. Zatra ich, Panie ! rozdziel jzyk
ich; bom widzia bezprawie i rozruch

w miecie.

11. We dnie i w nocy otaczaj ich

po murach jego, a zo i przewrotno
jest w porodku jego.

12. Cikoci s w porodku jego, a

nie ustpuje z ulic jego chytro i zdrada.

13. Albowiem nie nieprzyjaciel jaki

zely mi, inaczej zniósbym to by;
ani ten, który mi mia w nienawici,

powsta przeciwko mnie ; bobym si
wdy b3^ skry przed nim

;

14. Ale ty, czowiecze mnie równy,

wodzu mój, i znajomy mój.

15. Którzymy si z sob mile w taj-

noci naradzali, i do domu Boego spo-

ecznie chadzali.

16. Oby ich mier z prdka zaapia,

tak aby ywo * zstpili do pieka! albo-

wiem zo jest w mieszkaniu ich', iw po-

rodku ich.
• *4Moj.l6,32.33.

17. Ale ja do Boga zawoam, a Pan
mi wybawi.

18. W wieczór i rano, i w poudnie
modli si, i z trzaskiem woa bd , a \

wysucha gos mój.

19. Odkupi dusz moje, abym by
w pokoju od wojny przeciwko mnie ; bo

ich wiele byo przy mnie.

20. Wysucha Bóg i utrapi ich, (jako

ten, któiy siedzi od wieku. Sela.) przeto,

e nie masz w nich poprawy, ani si

Boga boj.
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21. Wycign rce swoje na tych,

którzy z nim mieli pokój, wzruszy przy-

mierze swoje.

22. Gadsze ni maso byy sowa ust

jego, ale walka w sercu jego: a mikciej-

sze sowa jego ni olj , wszake byy
jako miecze * dobyte :

" ^'•^'^^^- p^-^^'^-

23. Wrzu na Pana brzemi * twoje,

a on ci opatrzy , i nie dopuci, aby si
na wieki zachwia mia sprawiedliwy.

*Ps.37,5. Mat. 6,25. uk. 12,22. lPiotr.5,7.

24. Ale ich ty, o Boe! wepchniesz

w dózginienia; mowie krwawi i zdra-

dliwi nie dojd do poowy dni swoich
;

ale ja w tobie nadziej mie bd.

PSALM LVI.
I. Prorok wybawienia swego od Boga zada. II. Spu-

ciwszy si na obietnic Bo, onego cliwali, cieszc si,
e on i najdrobniejsze jego cikoci widzi , i one
uspokoi.

1. Przedniejszemu piewakowi o nie-

mej gobicy, na miejscach odlegych,
zoty psalm Dawidowy

,
gdy go w "^ Gat

Filistynowie pojmali.
"^

*isara.2i,io.ii.

2. Zimiuj si nademn, o Boe! bo

mi chce pochon czowiek; kadego
dnia walczc trapi mi.

3. Chc mi pokn nieprzyjaciele

moi na kady dzie; zaprawdó wiele

jest walczcych przeciwko mnie, o Naj-

wyszy !

4. Któregokolwiek mi dnia strach

ogarnia, ja w tobie ufam.

5. Boga wysawiabd dla sowa jego;

w Bogu nadziej bd mia, ani si bd
ba, eby mi co ciao uczyni mogo.

6. Przez cay dzie sowa moje wy-
krcaj, a przeciwko mnie s wszystkie

myli ich, na ze.

7. Zbieraj si, i ukrywaj si, i lad
mój upatruj, czyhajc na dusz moje.

8. Izali za nieprawo pomsty ujd ?

str te narody, o Boe! w popdliwoci
twojej.

9. Ty tuanie moje policzy; zbierze
te zy moje w wiadro twe; iza nie s
spisane w ksigach twoich ?

10. Tedy si nazad cofn nieprzjja-

ciele moi, któregokolwiek dnia zawoam
;

bo to wiem, i Bóg jest ze mn.
11. Boga wysawia bd z sowa;

Pana chwali bd z sowa jego.

12. W Bogu mam nadziej, nie bd
si ba, aby mi * co mia uczyni czo-
wiek. *Ps.ll8,6.

13. Tobiem, o Boe ! luby uczyni;
przeto te tobie chway oddam.

14. Albowieme wyrwa dusz moje
od mierci, a nogi moje od upadku,
abym statecznie chodzi przed obliczem
Bom w wiatoci yjcych.

PSALM LVII.
I. Boga na pomoc woa, pewne wybawienie sobie

obiecujc. II. Prosi, eby Bóg sdy swe nad zymi wy-
kona.

1. Przedniejszemu piewakowi, jako :

Nie zatracaj, zoty psalm Dawidowy,
kiedy ucieka przed * Saulem do jaskini.

* 1 Sam. 24,4.

2. Zimiuj si nademn, o Boe ! zmi-
uj si nademn; albowiem w tobie ufa

dusza moja, a do cienia skrzyde twoich
uciekam si, a przeminie utrapienie.

3. Bd woa do Boga najwyszego,
do Boga, który wykonywa spraw moje.

4. On pole z nieba, i wybawi mi od
pohabienia tego, który mi chce po-

chon. Sela. Pole mi Bóg miosier-
dzie swoje i prawd sw.

5. Dusza moja jest w poród lwów;
le midzy palcymi, midzy synami
ludzkimi, których zby jako wócznie i

strzay, i jzyk ich * miecz ostry.
*Ps.55,22.Ps..59,8.

6. Wywye si * nad niebiosa, o Bo-
e ! a nade wszystk ziemi chwaa twoja.

*Ps.l08,6.

7. Sieci zastawili na nogi moje , na-

chylili dusz moje, wykopali dó * przed
obliczem mojem; ale sami wpadli we.
Sela. *Ps.7,16. Ps.9,16. Przyp.26,27. Kazn.10,8.

8. Gotowe jest serce moje, Boe ! go-

towe jest serce moje; piewa i wychwa-
la ci bd.

9. Ocu si chwao moja! ocu si,

lutnio i harfo ! gdy na witaniu powstaj.
10. Bd ci wysawia midzy lu-

dem. Panie ! abd piewa midzy na-

rodami.

11. Albowiem wielkie jest a do nie-

bios miosierdzie * twoje, i a pod oboki
prawda twoja. *ps.36,6.ps.io8,5.

12. Wywye si nad niebiosa, o Bo-
e ! a nade wszystk ziemi wywy chwa-

twoje.

PSALM LVni.
I. Na radców Saulowych narzekajc, potwarzy i zo icli

opisuje. II. Prosi , eby Bóg rady ich pomiesza. III.

Tuszy, e ludzie rzd i sd Bogu przyznaj z upadku
przyszego nieprzyjació.

1. Przedniejszemu piewakowi, jako :

Nie zatracaj, pie zota Dawidowa.
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2. v) zgrouiatlzenio ! J zali poprawdzie

sprawiedliwo mówicie? A uprzcjmie

sdzicie, wy syiiowit^ ludzcy ?

3. Owszem, radiiiej w sercu niepra-

woci knujecie, a gwaty n\k waszych na

ziemi odwaacie.
4. Odczyli si»' niezl)Onicy zaraz od

narodzi>nia; po])i'i\dzili zaraz z ywota
matki swej, mówic kamstwo.

5. Jad * maj w sobic^, jako wowy,
jako jad mii guchej, która zatula ucho
swoje, *vs.ioiA.

6. Aby nie syszaa gosu zaklinacza,

ani czarownika w czarach biegego.

7. O Boe ! pokrusze zby ich w u-

stach ich
;
poam, Panie ! lwit trzono-

we zby.
8. Niech si rozpynjako woda, niech

si wniwecz obróc; niech bd jako ten,

który naciga uk, wszake si strzay

jego ami.
9. Jako limak, który schodzi i nisz-

czeje
;
jako martwy pód niewieci niech

nie ogldaj soca.
10. Ciernie wasze pierwej ni wypusz-

cz tarny swoje, za zielona w gniewie

Boym jako wichrem porwane bd.
11. I bdzie si w^eseli sprawiedliwy,

gdy ujrzy pomst ; nogi swoje umyje we
krwi niepobonego.

12. I rzecze kady : . Zaprawdó spra-

wiedliwy odniesie poytek z sprawiedli-

woci swojej; zaiste jest Bóg, który s-
dzi na ziemi.

PSALM LIX.
I. Dawid od sug Saiilowycli otoczony sobie "wyswo-

bodzenia, a onym kani od Boga da. II. Cieszy si, i
go Bóg pewnie wysucha. III. za co chwa oddawa
obiecuje.

1. Przedniejszemu piewakowi, jako:

Nie zatracaj, zota pie Dawidowa, gdy
posa Saul, * aby strzeono domu jego,

a zabito go. *isam.i9,ii.

2. Wyrwij mi od nieprzyjació

moich, o Boe mój ! a od powstawaj-
cych przeciwko mnie uczy mi bez-

piecznym.

3. Wyrwij mi od tych, którzy broj
nieprawo, a od mów krwawych wy-
baw mi.

4. Albowiem oto czyhaj na dusz
moje; zbieraj si przeciwko mnie mo-
carze bez przestpstwa mego i bez grze-

chu mego, o Panie !

5. Bez wszelkiej nieprawoci mojej

58. 59. 60.

zl)iegaj si, i gotuj si; powstae, za-

bie mi, a obacz.

(). Ty sam, Panie, Boe zastpów,
Hoe Pzraelski ! ocu si, aby nawiedzi
te wszystkie narody; a nie miój litoci

nad adnym z onych przestpców zoli-
wych. Sela.

7. Nawracaj si pod wieczór, a war-

cz jako psy, i biegaj okoo miasta.

8. Oto blegoc usty swemi, miecze

s w wargach * ich ; albowiem mówi :

Któ f syszy?
*rs,.55,22. I's.r)7,r), rrzyp.2.0,18. tl's. 10,11. Ps.iilJ.

9. Ale ty, Panie! namiewasz si
z nich; * namiewasz si ze wszystkich

narodów. ^Ps.2,4. pi-zyp.i,2G.

10. Gdy on moc przewodzi, na ciebie

pozór mie bd; bo ty. Boe! twierdz
moj.

11. Bóg mój miosierny uprzedzi mi
;

Bóg mi da oglda pomst nad nieprzy-

jaciómi mymi.
12. Nie zabijaje ich, aby nie zapo-

mnia lud mój ; ale ich rozprosz moc
twoj, i zrzu ich, tarczo nasza, o Panie !

13. Grzech ust swych, sowa warg
swych (pojmani bdc w hardoci swej

dla zorzeczestwa i kamstwa) niech

wyznawaj.
14. Wytrae ich w popdliwoci, wy-

tra ich, a ich nie stanie. Niech poznaj,
e Bóg panuje w Jakóbie, i po krajach

ziemi. Sela.

15. I niech si za nawróc pod wie-

czór; niech warcz jako psy, a biegaj
okoo miasta.

16. Niech oni ciekaj, chcc si na-

je, wszake godni bdc uka si
musz.

17. Ale ja bd piewa o mocy
twojej ; zaraz z poranku wysawia bd
miosierdzie twoje; bo ty by twierdz
moj, i ucieczk w dzie ucisku mego.

18. O mocy moja! tobie bd pie-

wa ; bo ty, Boe ! twierdza moja. Bóg
mój miosierny.

PSALM LX.
I. Uskara si na opuszczenie ludu Boego , które

byo za Saula, i na rozruchy przez Abnera i Isbose-

ta wszczte. II. Prosi, aby mu Bóg wedug nadziei jego,

w utrapieniu ratunku doda.

1. Przedniejszemu piewakowi na

Sussanedut zota pie Dawidowa do

nauczania
;

2. Gdywalczy przeciw Syryjczykom

Nacharaim, i przeciw Syryjczykom So-

^y; * gf^y si wróci Joab, poraziwszyy I

i
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Edomczyków w dolinie solnej dwanacie
tVSieCV *2Sain.8,1.2.3. r.10,13.18. 1 Kron.18,3.12.

3. i)oe! odrzucie * nas, rozpro-

szye nas, i rozgniewae si ; nawróe
si zasi do nas.

*Ps.44.io.

4. Zatrzasne l)y ziemi, i rozsa-

dzie j; ulecze rozpadliny jej, bo si
cliwieje.

5. Okazywa-e ludowi twemu przykre

rzeczy, napoie nas winem zawrotu.

6. Ale teraz da-e chorgiew tym.

którzy si ciebie boj, aby j wynieli

dla prawdy twej. Sela.

7. Aby byli wybawieni umiowani
twoi; zachowaje ich prawic twoj, a

wysuchaj mi.
8. Bóg ci mówi w witobliwoci

swojej; * przeto si rozwesel, rozdziel

Sychem, i dolin Sukkotsk pomierz.
*Ps.l08.7.

9. Moje jest Galaad, mój i Mana-
ses, i Efraim moc gowy mojej ; Juda
zakonodawc moim.

10. Moab miednic do umywania
mego: na Edoma wrzuc boty moje ; ty,

Palestyno ! wykrzykaj naderan.
11. Któ mi wprowadzi do miasta

obronnego? kto mi przyprowadzi a do

Edom ?

12. Izali nie ty. o Boe! który nas

by odrzuci, a nie wychodzie, Boe !

z wojskami naszemi?

13. Daje nam ratunek w utrapieniu
;

bo omylny ratunek ludzki.

14. W Bogu mnie sobie poczyna
bdziemy, a on podepcze nieprzyjació

naszych.

PSALM LXI.
1. Przed Atsalomem ustpiwszy woa na Boga , eby

go pod otron sw chowa raczy. II. Szczcia i roz-
mnoenia pastwu swemu, a w osobie swej królestwu
Chrystusowemu winszuje.

1. Przedniejszemu piewakowi iiaNe-
ginot pie Dawidowa.

2. Wysuchaj, o Boe! woanie mo-
je, miej pozór na modlitw moje.

3. Od koca ziemi woam do ciebie

w zatrwoeniu serca mego: wprowad
mi na ska, która jest wysz nad mi.

4. Albowieme ty by "ucieczk moj,
i baszt mocn przed twarz nieprzyja-
ciela.

5. Bd mieszka w przybytku twoim
na wieki, schraniajc si pod zason
skrzyde twoich. Sela!

6. Albowieme ty. Boe ! wysucha
doci moje; ty da dziedzictwo tym,
którzy si boj imienia twego.

7. Dni do dni królewskich przydaj
;

niechbd lata jego od narodu do narodu.

8. Niech mieszka na wieki przed obli-

czem Boem: zgotuj miosierdzie i praw-
d, niech go strzeg.

9. Tak bd piewa imieniowi twemu
na wieki, a luby moje oddawa bd na
kady dzie.

PSALM LXn.
I. Dawid z mocy . dobrotliwoci i sprawiedliwoci

Boej pewny sobie ratunek obiecuje. II. Przeladowców
swych gromi. III. Wiernych upomina , aby w samym
Bogu w potrzebach swych ufali.

1. Przedniejszemu piewakowi Jedy-

tuuowi psalm Dawidowy.

2. iylko na Boga spolega dusza

moja, od niego jest zbawienie moje.

3. Tylko on jest ska moj i wyba-
wieniem mojem. twierdz moj; przeto

si bardzo nie zachwiej.

4. Dokde bdziecie myli ze prze-

ciwko czowiekowi ? Wszyscy wy zabici

bdziecie: bdziecie jako ciana pochy-
lona, a jako mur walcy si.

5. Przecie jednak radz, jakoby go
zepchn z dostojestwa jego : kochaj
si w kamstwie, usty swemi dobrorze-

cz. ale w sercu swem zorzecz. Sela.

6. Ty przecie na Bogu spolegaj. duszo

moja! bo od niego jest oczekiwanie moje.

7. Onci sam jest ska moj. zbawie-

niem mojem. i twierdz moj; przeto
nie zachwiej si.

8. W Bogu wybawienie moje. i chwaa
moja. skaa mocy mojej ; nadzieja moja
jest w Bogu.

9. Ufajcie w nim na kady czas,

o narody ! Wylewajcie przed obliczem

jego serca wasze: Bóg jest ucieczk na-

sz. Sela.

10. Zaprawd marnoci s synowie
ludzcy, kamliwi synowie mocarzy : b-
dli pospou woeni na wag. lekciej-

szymi bd nad marno.
11. Nie ufajcie w krzywdzie ani

w drapiestwie. a nie bdcie marnymi
;

przybdzieli wam majtnoci, nie przy-

kadajcie serca do nich.

12. Razci rzek Bóg. dwakrociem to

sysza, i moc jest Boa,
13. A e Panie! twoje jest miosier-

dzie, a e ty oddasz * kademu wedug
uczynków jego. *Ijob.34,ll.Przyp.24,12.Jer.32,l9.

Eaech.7,27. r.33,20. Mat.16,27. Rzym. 2,6.
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PSALM LXII

[. Dawid uciokimi; przoil Saivloiii, do puc/.tKW chwalców
Boych pra^fiiic. II. Hd^m iiizcd sob upatrujc, mui/.ioj*;

sobie c/yni o jt>(?o pomocy, e j^o Tan zachowa.

1. Psalm Dawidowy, gdy l\y na pusz-

czy " Jlldzkiój.
'

*

* MSam.23,U.

2. liop ! ty jest BogiiMii iiioim ; z po-

ranku cii,' szukam : pragnie * ciij dusza

moja, tc^^skni ])o to))i(» i^ialo mojo w zie-

mi suchej i upragnionej, w której nie

masz wody; =* rs.42,2.3.5.

3. Abym ci oglda w witnicy
twojej , i widzia moc twoj i chwa
twoje;

4. (Albowiem lepsze jest miosierdzie

twoje, ni ywot,) aby ci cliwaliy wargi

moje,

5. Abym ci l)ogosawi za ywota
mego, a w imieniu twojem abym podno-

si rce moje.

6. Jako tustoci i sadem byaby tu

nasycona dusza moja, a radosnem warg
piewaniem wychwalayby ci usta moje.

7. Zaprawd na ci wspominam, i

na ou mojem kadej stray nocnej

rozmylam o tobie.

8. Bo mi bywa na pomocy; przeto
w cieniu skrzyde twoich piewa bd.

9. Przylgna dusza moja do ciebie
;

prawica twoja podpiera mi.
10. Ale ci, którzy szukaj upadku du-

szy mojej, sami wnijd do najgbszej
niskoci ziemi.

11. Zabije kadego z nich ostro
miecza, i przyjd Kszkom na podzia.

12. Lecz król bdzie si weseli

w Bogu, a bdzie si chlubi kady, kto

przeze przysiga; albowiem zatkane

bd usta mówicych kamstwo.

PSALM LXIY.
I. Przeciw przeladowaniu , i chytrym zych ludzi ra-

dom w niewinnoci swej obrony od Boga da. II. Tuszy,
e ich Bóg poturai, i sami przeciw sobie powstan, za-

czem wierni w Bogu ufa i chlubi si bd.

1. Przedniejszemu piewakowi psalm
Dawidowy.

2. Wysuchaj, o Boe! gos mój,

gdy si modl ; od strachu nieprzyjaciela

strze ywot mój.

3. Skryj mi przed skryt rad zo-
ników, przed zbuntowaniem czynicych
nieprawo.

4. Którzy zaostrzyli jzyk swój jako

miecz, naoyli strza swoje , sowo ja-

dowite,

5. Aby strzelali z skrytoci * na nie-

()3. (i4. G5.

winnego; niespodzianie na strzelaj, a

nikogo si nie boj. 'i's.ii,a.

(). Stwierdzaj si w zm ; zmawiaj
si, jakoby zakry sida, i mówi: Kti
je obaczy ?

7. Szukaj ])ilnie ni(!prawoci; ginie-

my od rad zdradliwie wynalezionych.

Takci wntrzno i serce * czowiecze
gbokie jest. ^Jer.i7,».

<S. Ale gdy Bóg na nich wypuci prdk
strza, poraeni bd;

9. A do u])adku przywiedzie ich wa-
sny jzyk ich; odczy si od nich ka-

dy, kto ich ujrzy.

10. I ulkn si wszyscy ludzie, a

bd opowiadali spraw Bo, i dzieo
jego zrozumiej.

11. Ale sprawiedliwy si bdzie we-
seli w Panu, a ])dzie w nim ufa; i

bd si chlubili wszyscy, którzy s
uprzejmego serca.

PSALM LXY.
Dawid dzikuje Bogu: I. za dobrodziejstwa duchowne,

które caemu kocioowi pokazuje. II. za inne uczyn-
noci doczesne, któremi lud swej bogosawi.

1. Przedniejszemu piewakowi psalm
i pie Dawidowa.

2. lobie przynaley, o Boe! chwaa
na Syonie, a tobie lub ma by oddany.

3. Ty wysuchiwasz modlitwy; prze-

to do ciebie przychodzi wszelkie ciao.

4. Wielkie nieprawoci, które wziy
gór nad nami, i przestpstwa nasze ty

oczyszczasz.

5. Bogosawiony, kogo ty obierasz

a przyjmujesz, aby mieszka w sieniach

twoich ; bdziemy nasyceni dobrami do-

mu twego, w witnicy kocioa twego.

6. Przedziwne rzeczy podug spra-

wiedliwoci mówisz do nas. Boe zba-

wienia naszego, nadziejo wszystkich kra-

jów ziemi, i morza dalekiego!

7. Który utwierdzasz góry moc swo-

j, si przepasany bdc
;

8. Który umierzasz * szum morski,

szum nawanoci jego, i wzruszenie na-

rodów *Ps.l07,29. Mat.8,2'5.

9. Tak, e si ba musz cudów two-

ich, którzy mieszkaj na krajach ziemi;

których nastawaniem poranku i wierzora

do wesela pobudzasz.

10. Nawiedzasz ziemi, i odwilasz

j; obficie j ubogacasz strumieniem

Boym, napenionym wodami, i gotujesz

zboe ich, gdy j tak przyprawiasz.
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11. Zagony jej napawasz. ))róz(ly jej

zniasz, ddanii j odinikczasz. a nro-

dzajoni jej bogosawisz.
12. Koronujesz rok dobroci tw. a

cieszki twoje skrapiasz t-nstoci.

13. Skrapiasz pastwiska na pusty-

niach ; tak. e i pagórki radoci przepa-

sane bywaj.
14. Przyodziewaj si pola stadami

owiec , a doliny okrywaj si zboem
;

tak. e wykrzykaj i piewaj.

PSALM LXVI.
I. Do chway Boej upomina dla spraw rzdu i wadzy

jego powszecinej nad wszystkimi narodami, n. lubujc
Bogu ofiary i cliwaly, i duszy jego dobrze uczyni.

1. Przedniejszemu piewakowi pie
psalmu.

2. VNykrzykuj Bogu wszystka zie-

mio! piewajcie psalmy na chwa
imienia jego, ogaszajcie saw i cliwa

3. Rzeczcie Bogu: Jako straszny

w sprawach twoich ! Dla wielkoci mocy
twojej obudnie si podadz nieprzyja-

ciele twoi.

4. Wszystka si ziemia kania, i

piewa ci bdzie; psalm piewa bdzie
imieniowi twemu. Sela.

5. Pójdcie, a ogldajcie sprawy

Boe: straszny jest w sprawach swoich

przy synach ludzkich.

6. Obróci * morze w ziemi such:
rzek f przeszli such nog: tamemy
si weselili w nim.

=^2 Moj. 14,21. 22. -j-Joz.S.ie. Ps. 114,3.

7. Panuje w mocy swej na wieki:

oczy jego pati'za na narody, odporni nie

wywysz si. Sela.

8. Bogosawcie narody Boga naszego,

i ogaszajcie gos chway jego.

9. Zachowa przy zdrowiu dusz na-

sze, a nie da si powin nodze naszej.

10. Albowieme nas dowiadczy, o

Boe ! wypawie nas ogniem, tak jako
srebro pawione bywa.

11. Nagnae nas by w sie, a ci-
sne uciskiem biodra nasze.

12. Wsadzie czowieka na gow
nasze; weszlimy byli w ogie i w wod.
wszake nas wywiód na ochod.

13. Przeto wnijd do domu twego
z caopaleniem, a oddam ci luby moje.

14. Które luboway wargi moje. i

wyrzeky usta moje w utrapieniu mojem.
15. Caopalenie z tustych baranów
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bd ofiarowa z kadzeniem, bd ofia-

rowa woy i kozy. Sela.

16. Pójdcie, suchajcie, a bd opo-
wiada wszystkim, którzy si boicie Bo-
ga, co uczyni duszy mojej.

1 7. Do niegom usty swemi woa . a

wywyszaem go jzykiem moim.
18. Bym by * patrza na nieprawo

w sercu mojem. nie wysuchaby 1)y
Pan.

"

'Mieli. 3,4

19. Ale zaiste wysucha Bóg. a by
pilen gosu modlitwy mojej.

20. Bogosawiony Bóo:. który nie

odrzuci modlitwy mojej, ani odj mi-
osierdzia swego odemnie.

PSALM LXVIL
I. da. eby Bóg kocioowi swemu bogosawi. U. eby

talcow ask i innym narodom w Cirystusie objawi,
nawet i urodzajom ziemskim bogosawi.

1. Przedniejszemu piewakowi na Ne-
ginot psalm ku piewaniu.

2. iJoe ! zmiuj si nad nami . a

bogosaw nam. rozwie oblicze twoje

nad nami. Sela:

3. Aby tak poznali na ziemi drog
twoje, a po wszystkich narodach zba-

wienie twoje.

4. Tedy cie beda wysawiay narody
O Boe! Bd ci y>ysawia wszyscy
ludzie !

5. Kadowa si bd i wykrzykaó
narody; bo ty bdziesz sdzi ludzi

w sprawiedliwoci. * a narody bdziesz
sprawowa na ziemi. Sela. '''^^^hn.i. Mich.4,3.

6. Bd ci wysawia narody, o

Boe ! Bd ci wysawia wszyscy ludzie.

7. Ziemia take wyda urodzaj swój :

niech nam bogosawi Bóg. Bóg nasz.

8. Xiech nam bogosawi Bóg. a niech

si go boj wszj^stkie kraje ziemi.

PSALM LXVIIL
I. Dzikuje Bogu za otrzymane zwycistwo nad monymi

nieprzyjaciómi. II. Napomina do ijwaania dziwnych
spraw Boych. JH. Opisuje okazay tryumf Paski.

1. Przedniejszemu piewakowi psalm
Dawidowy ku piewaniu.

2. -towstanie " Bóg. a bd rozpro-

szeni nieprzyjaciele jego . i pouciekaj
przed twarz jego ci. którzy go maj
w nienawici. *4Moj.io,35

3. Jako bywa dym rozpdzony, tak ich

rozpdzasz: jako si wosk rozpywa od

ognia, tak niezbonicy pogin przed obli-

czem Boera.
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4. Ale sprawiodliwi weseli si i rado-

wa lutni przed obliczem Boni, i pl-
sa })(li\. 0(1 radoci.

5. piewajcie Kogu, piewajcie psal-

my imieniowi jego; gotujcie drog te-

mu, który jedzi na obokach. Pan jest

imi jego, radujcie si przed obliczem

C). Ojcem jest sierót, i sdzi wdów,
liogiem w przybytku swym witym.

7. l^óg, który samotne ^ w rodowite do-

my rozmnaa, wywodzi winiów z oków;
ale odporni mieszka musz w ziemi su-

Chj. M's.ll3,!».

8. Boe ! gdy wychodzi przed obli-

czem ludu twego, gdy chodzi po pusz-

czy; Sela,

9. Ziemia * si trzsa, take i nie-

biosa rozpyway si przed obliczem Bo-
em. i ta góra Synaj draa przed twarz
Boga, Boga Izraelskiego. ^2Moj.2o,i8:

10. Deszcz obfity spuszczae hojnie,

o Boe! na dziedzictwo twoje, a gdy
omdlewao, ty je za otrzewia.

11. Zastpy twoje mieszkaj w niem,

które ty dla ubogiego nagotowa do-

broci twoj, o Boe !

12. Pan da sowo swe, i tych, * którzy

pociechy zwiastowali, zastp wielki mó-
wicych *Sd2. 11,34. 1 Sam. 18.6.

13. Królowie z wojskami uciekali, ucie-

kali; ale ta, która przygldaa domu,
dzielia upy.

14. Chociaecie lee musieli midzy
kotami, przecie bdziecie jako gobica,
majca pióra posrebrzone, a której skrzy-

da jako óte zoto.

15. Gdy Wszechmogcy rozproszy

królów w tej ziemi, wybielejesz jako

nieg na górze Salmon.

16. Na górze Boej, na górze Basa-
skiej, na górze pagórczystej

, na górze

Basaskiej,

17. Przecze wyskakujecie góry pa-

górczyste? na tejci górze ulubi sobie

Bóg mieszkanie, tamci Pan bdzie mie-

szka na wieki.

18. Wozów Boych jest dwadziecia
tysicy, wiele tysicy Anioów; ale Pan
midzy nimi jako na Synaj w witnicy
przebywa.

19. Wstpie * na wysoko, wiode
pojmanych winiów, nabrae darów dla

ludzi, i najodporniejszych, Panie Boe !

przywiode, aby mieszkali z nami.
* Efez.4,8.

20. Bogosawiony Pan; na kady
dzie hojnie nas opatruje dobrami swe-
mi iióg zl)awienia naszego. Sela.

21. On jest Bóg nasz, Bóg obfitego

zbawienia; panujcy Pan z mierci wy-
wodzi.

22. Zaiste Bóg zrani gow nieprzy-

jació swoich, i wierzch gowy wosami
nakryty chodzcego w grzechach swoich.

23. Rzek Pan: Wyprowadz za
swoich jako z * Basan, wywiod ich za
z gbokoci

'I
morskij.

4 Moj. 21,33. f 2Moj.l4,21.

24. Przeto bdzie noga twoja zbro-

czona we krwi, i jzyk psów twoich we
krwi nieprzyjacielskiej.

25. Widzieli cignienia twoje. Boe!
cignienia Boga mego i króla mego
w witnicy.

26. Wprzód szli piewacy, a za nimi
^

grajcy na instrumentach, a w porodku
panienki bijc w bbny.

27. W zgromadzeniach bogosawcie
Bogu, bogosawcie Panu, którzycie

z narodu Izraelskiego. Tu niech bdzie
,

Benjamin maluczki, który ich opanowa;

28. Tu ksita Judzcy, i hufy ich,

ksita Zabuloscy, i ksita Nefta-

limscy.

29. Obdarzy ci Bóg twój si;
utwierd, o Boe ! to , co w nas sprawi.

30. Dla kocioa twego, który jest

w Jeruzalemie, bdc * królowie dary

nrZYnOSi
'

' *2Kron.32.23. Ps.76,12.

31. Pora poczet kopijników, zgro-

madzenie mocnych wodzów, i ludu buj-

nego, hardych^ chlubicych si ksem
srebra; rozprosz narody pragnce wojny.

32. Prz}jd zacni ksita z Egiptu :

Murzyska ziemia pospieszy si. wyci-
gn rce s^ye do Boga. c

33. Królestwa ziemi! piewajcie Bo- '

gd^ piewajcie Panu. Sela.

34. Temu, który jedzi na najwy-
szych niebiosach od wiecznoci ; oto wy-

daje gos swój, gos mocy swojej.

35. Przyznajcie moc Bogu. nad Izra-

elem dostojno jego, a wielmonoó
jego na obokach.

36. Straszny jest. o Boe ! z witych
przybytk*ów twoich ; Bóg Izraelski sam
daje moc i siy ludowi swemu. Niechaje

bdzie Bóg bogosawiony.
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PSALM LXIX.
I. Cikoci i niewinno swoje pokazawszy prorok,

prosi, eby go Pan wysucha i poratowa. 11. Obiecuje

za to Bojju da cliwa i z innymi wiernymi.

1. Przedniejszemu piewakowi na So-

sanniui psaUii Dawidowy.

2. Wybaw mi, o Boe! bo przy-

szy wody a do duszy mojej.

3. Pogrony jestem w gbokiem
bocie, gdzie dna niemasz; przyszedem
w gbokoci wód, a nawano ich po-

rwaa mi.
4. Spracowaem si woajc, wyscho

gardo moje; ustay oczy moje, gdym
oczekiwa Boga mojego.

5. Wicej jest tych, którzy mi maj
w nienawici bez przyczyny, ni wosów
na gowie mojej ; zmocnili si ci, którzy

mi wygubi usiuj, a s nieprzyja-

ciómi mymi niesusznie; czegom nie

wydar, musiaem nagradza.
6. Boe! ty znasz gupstwo moje, a

wystpki moje nie s tajne przed tob.

7. Niechaje nie bd zawstydzeni

dla mnie ci, którzy na ci oczekuj,

Panie, Panie zastpów ! niech nie przy-

chodz dla mnie do haby ci, którzy ci
szukaj, o Boe Izraelski !

8. Bo dla ciebie ponosz urganie, a

zelywo okrya oblicze moje.

9. Staem si obcym braciom moim,
a cudzoziemcem synom matki mojej,

10. Przeto, * e gorliwo domu twego
zara mi, a urganie urgajcych tobie

przypado na mi. * Jan.2,17. RzyTn.15,3.

11. Gdym paka i trapi postem du-

sz moje, stao mi si to pohabieniem.

12. Gdym wzi na si wór miasto
szaty, byem u nich przypowieci.

13. Mówili o mnie ci, którzy siedzieli

w bramie, a byem piosnk u tych, * któ-

rzy pili mocny napój. *ijob.3o,9.

14. Ale ja obracam modlitw moje
do ciebie. Panie ! czas jest upodobania
twego; o Boe! wedug wielkoci mio-
sierdzia twego w^sluchaje mi, dla

prawdy zbawienia twego.
15. Wyrwij mi z bota, abym nie

by pogrony ; niech bd wyrwany od
tych, którzy mi nienawidz, jako z g-
bokoci wód

;

16. Aby mi nie zatopiy strumienie
wód, i nie poara gbia i nie zawara
nadenin studnia wierzchu swego.

17. Wystuchaje mi, Panie! bo

dobre jest miosierdzie twoje; wedug
wielkiej litoci twojej wejrzyj na mi.

18. Nie zakrywaje oblicza twego od
sugi swego, bom jest w utrapieniu; po-
spiesze si, wysuchaj mi.

19. Przybli si do duszy mojj , a

wybaw j; dla nieprzyjació moich od-

kup mi.
20. Ty znasz pohabienie moje, i ze-

Iywo moje, i wstyd mój : przed tob
s wszyscy nieprzyjaciele moi.

21. Pohabienie pokruszyo * serce

moje, z czegom by aosny; oczekiwa-

em, azaliby si mnie kto uali, ale nikt

nie f by; azaliby mi kto pocieszy, alem
nie znalaz. *Mat.27,.39. tuk.23,49.

22. Owszem, miasto pokarmu podali

mi * ó, a w pragnieniu mojem j na-

poili mi octem.
* Mat. 27,34. iMat.27,48. Mark. 15,23. Jan.19,29.

23. Niechaje im bdzie stó * ich

przed nimi sidem, a szczcie ich na
upadek. ^Kzyin.11,9.

24. Niech si zami oczy ich, aby
nie widzieli, a biodra ich niech si za-

wdy chwiej.

25. Wylij na nich rozgniewanie swoje,

a popdliwo gniewu twego niech ich

ogarnie.

2Q. Niech bdzie mieszkanie * ich

puste, w namiotach ich niech nikt nie

mieszka. *Dzie.i,2o.

' 27. Bo tego, którego ty * ubi, prze-

laduj, a o boleci poranionych twoich

rozmawiaj. * izaj.53,4. Mat.26,31.

28. Przydaje nieprawo ku niepra-

woci ich, a niech nie przychodz do

sprawiedliwoci twojej.

29. Niech bd wymazani z ksig y-
jcych, a z sprawiedliwymi niech nie

bd zapisani.

30. Jamci utrapiony, i zbolay; lecz

zbawienie twoje, Boe! na miejscu bez-

piecznem postawi mi.
31. Tedy bd chwali imi Boe pie-

ni, abd je wielbi z dzikczynieniem.

32. A bdzie to przyjemniejsze Panu,

nieli wó albo cielec rogaty z rozdzielo-

nemi kopytami.

33. To widzc pokorni rozraduj si,

szukajc Boga. a oyje serce ich
;

34. I wysuchiwa * Pan ubogich, a

winiami swymi nie gardzi. *ps.34,7.

35. Niech go chwal niebiosa i ziemia,

morze i wszystko, co si w nich rucha.

36. Bógci zaiste zachowa Syon, i po-
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buduje miastiV Judzkie; i l»(jd tam mie-

szka, a ziemi t (l/iedzicziiieotr/ymaj.

37. Take i luisieiiie slug jego dzie-

dziczuie j otrzyma, a którzy miuj imi
jego, bd w uiej mieszka.

PSALM LXX.
Ten psiilm i sowy i rozuiuionicm /.giitlza si(j z czstk

ostatni psalmu 40.

1. Przedniejszemu piewakowi psalm
Dawidowy na wspominauie.

2. JJoe ! pospiesz si, aby mi wy-
rwa: Pauie! pospiesz si, aby mi cia

ratunek.

3. Nieci bd zawstydzeni *
i poha-

bieni, którzy szukaj duszy mojej ; niech

si obróc na w^stecz, i niech bd po-

habieni, którzy mi zego ycz.
^Ps,35,4. Ps.40,ir).

4. Niech si obróc nazad za to, e
mi chc pohabi ci, którzy mi mówi:
Ehej, ehej !

5. Ale niech si wesel i raduj w to-

bie wszyscy, którzy ci szukaj, a którzy

miuj zbawienie twoje, niech mówi za-

wdy : Uwielbiony bd, Boe nasz !

6. Jamci ndzny i ubogi; o Boe ! po-

spiesz si ku mnie; ty jest pomoc moj,
i wybawicielem moim ! Panie ! nie omie-
szkuje.

PSALM LXXL
I. w przeladowaniu AbsalomoVem do Boga si ucieka,

sobie wybawienia dajc, II. datego, i w Panu z dzie-
cistwa ufa, który go i przedtem wybawia, dróg swo-
icli uczy, i w staroci go nie opuci.

W tobie. Panie! * nadziej mam: niech

na wieki pohabiony nie bd. *ps.3i,2.3.

2. Wed^ig sprawiedliwoci twej wy-
baw mi, i wyrwij mi ; nako ku mnie
ucha twego, i zachowaj mi.

3. Bd mi ska mieszkania, gdzie-

bym zawdy uchodzi; przykazae, aby
mi strzeono; * bo ty ska moj i

twierdz moj. *ps.9i,ii. Mat.4,6. uk.Mo.

4. Boe mój ! wyrwij mi z rki nie-

zbonika, z rki przewrotnego i gwa-
townika

;

5. Albowieme ty oczekiwaniem mo-
jem. Panie! Panie! nadziejo moja od
modoci mojej.

6. Na tobiem spoleg zaraz z ywota
;

ty mi wywiód z ywota matki mojej
;

w tobie * chwaa moja zawdy.
*5Moj. 10,21. 2Kor.l,21.

7. Jako dziwowisko byem u wielu;
wszake ty jest mocn nadziej moj.

8. Niechaj bd napenione usta moje

chwa twoj
,

przez cay dzie saw
twoj.

\). Nie odrzucaje mi w staroci mo-
jej

;
gdy ustanie sia moja, nie opusz-

czaj mi.
1(). Albowiem mówili nieprzyjaciele

moi przecuwko mnie, a ci, którzy czyhali
i

na dusz moje, rade uczynili spoem,

n. Mówic: Bóg go opuci, gocie
go, a pojmijcie go ; bo nie ma, ktoby

go wyrwa.
12. Boe! nie oddalaje si odemnie;

o Boe mój ! pospiesze si na ratunek

mój.

13. Niechebd * zawstydzeni, niech

zgin przeciwnicy duszy mojej ; niech b-
d okryci zelywoci i wstydem, którzy

mi szukaj zego. *p^-^5,^- i^«.w,i.o. rs.70,3.

14. Ale ja zawdy oczekiwa bd, a

tern wicej rozszerz chwa twoje.

15. Usta moje opowiada bd spra-

wiedliwo twoje, cay dzie zbawie-

nie twoje, aczkolwiek liczby jego nie

wiem.

16. Przystpi do wysawiania wsze-

lakiej mocy Pana panujcego, bd
wspominawasn sprawiedliwo twoje.

17. Boe! uczye mi od modoci
mojej, i opowiadam a po dzi dzie
dziwne sprawy twoje.

18. A przeto a do staroci i sdzi-

woci nie opuszczaj mi. Boe ! a opo-

wiem rami twoje temu narodowi, i

wszystkim potomkom moc twoje.

19. Bo sprawiedliwo twoja. Boe!
wywyszona jest, czynisz zaiste rzeczy

wielkie. Boe! któ jest podobien tobie?

20. Który, acze przepuci na mi
wielkie i cikie uciski, wszake zasi do

ywota przywracasz mi, a z przepaci

ziemskich zasi wywodzisz mi.

21. Kozmnoysz dostojno moje a

zasi ucieszysz mi.
22. A ja te wysawia ci bd na

instrumentach muzycznych, i prawd
twoje , Boe mój ! bd piewa przy

harfie, o wity Izraelski !

23. Eozraduj si wargi moje, gdy
bd piewa, i dusza moja, któr wy-

kupi.

24. Nadto i jzyk mój bdzie opo-

wiada przez cay dzie sprawiedliwo

twoje; bo'sie zawstydzi, i hab odnie
musieli ci, którzy szukali nieszczcia

mego.
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PSALM LXXII.
I. Dawid przed mierci synowi Salomonowi i ludowi

dobrych rzeczy od Boga da. II. Królestwa Chrystuso-
wego sprawiedliwo, szeroko, saw i trwao opisaw-
szy. Bogu dzikuje.

1. Salomonowi.

-Do ! daj królowi sdy twoje, a spra-

wiedliwo twoje synowi królewskiemu
;

2. Aby sdzi lud twój w sprawiedli-

woci, a ubogich twoich w prawoci.

3. Przynios * góry ludowi pokój, a

pagórki sprawiedliwo. MKrói.4,24.

4. J3dzie sdzi ubogich z ludu, a wy-
bawi synów ubogiego ; ale gwatownika
pokruszy.

5. Bd si ba ciebie, póki soce i

miesic trwa bdzie, od narodu a do

narodu.

6. Jako zstpuje deszcz na pokoszon
traw, a deszcz kroplisty skraplajcy

ziemi :

7. Tak sprawiedliwy zakwitnie za dni

jego, a bdzie obfito pokoju, dokd
miesica staje.

8. Bdzie panowa od morza a do

morza, i od rzeki * a do koczyn ziemi.
*lKról.4,21.

9. Przed nim pada bd mieszka-

jcy na pustyniach, a nieprzyjaciele jego

proch liza bd.
10. Królowie od morza i z wysep

dary mu przynios; królowie Sebejscy

i Sabejscy upominki oddadz.
11. I bd mu si kania wszyscy

królowie; wszystkie narody suy mu
bd.

12. Albowiem wyrwie ubogiego wo-
ajcego, i ndznego, który nie ma po-

mocnika.

13. Zmiuje si nad ubogim, i nad nie-

dostatecznym, a dusz ndznych wybawi.
14. Od zdrady i gwatu wybawi du-

sz ich; bo droga jest krew ich przed
oczyma jego.

15. I bdzie y, a dawa mu bd
zoto sabejskie, i ustawicznie si za nim
modli bd, cay dzie bogosawi mu
bd.

16. Gdy si wrzuci gar zboa do
ziemi na wierzchu gór, zaszumi jako
Liban urodzaj jego, a mieszczanie za-
kwitn jako zioa polne.

17. Imi jego bdzie na wieki; po-
kd soce trwa, dziedziczy bdzie imi
jego, a bogosawic sobie w nim wszyst-
kie narody wielbi ^o bd.

18. Bogosawiony Paii Hóg, Bóg Izra-

elski, który sam cuda czyni.

19. I bogosawione imi chway jego

na wieki, a niech bdzie napeniona chwa-
jego wszystka ziemia. Amen. Amen.
20. A tu si kocz modlitwy Da-

wida, syna Isajego.

PSALM LXXIII.
I. Upomina, eby nikt zym szczcia nie zajrza.

II. Dajo zna, e i onby si by za nimi uniós , by si
by z sowa Boego nie nauczy, e szczcie ich nicwa-
rowne. III. Do Boga si wraca , a na nim samym prze-
stawa obiecuje.

1. Psalm Asafowy.

Ziaiste dobry jest Bóg Izraelowi, tym,

którzy s czystego serca.

2. Ale nogi moje mao si byy nie

potkny, a blisko tego byo, e mao
nie szwankoway kroki moje,

3. Gdym byt zawici poruszon prze-

ciwko szalonym, widzc szczcie nie-

pobonych.
4. Bo nie maj zwizków a do mier-

ci, ale w caoci zostaje sia ich.

5. W pracy ludzkiej nie s, a kani,
jako inni ludzie, nie doznawaj.

6. Przeto otoczeni s pych, jako

acuchem zotym, a przyodziani okrut-

noci, jako szat ozdobn.
7. Wystpiy od tustoci oczy ich, a

wicej maj nad pomylenie serca.

8. Kozpucili si, i mówi zoliwie,

o iicinieniu bardzo bardzie mówi.
9. Wystawiaj przeciwko niebu usta

swe, a jzyk ich kry po ziemi.

10. A przeto na to przychodzi lud je-

go, gdy si im wody ju wierzchem lej,

11. e mówi: Jako ma Bóg o tem
wiedzie? albo mali o tem wiadomo
Najwyszy ?

12. Albowiem, oto ci niezbonymi
bdc, maj pokój na wiecie, i naby-
waj bogactw.

13. Próno tedy w czystoci chowam
serce moje , a w niewinnoci rce moje
omywam.

14. Poniewa mi cay dzie bij, a
karanie cierpi na kady poranek.

15. Kzekli : Bd te tak o tem mó-
wi, tedy rodzaj synów twoich rzecze,

em im niepraw.

16. Chciaemci tego rozumem doci-
gn, ale mi si tu trudno zdao

;

17. Aem wsTied do witnicy Boej,
a tum porozumia dokoczenie ich.

18. Zaprawd ich na miejscach li-
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skich postawi, a podajesz i(^li na spu-

stoszenie.

11). Oto jiikoe przycliodz na spusto-

szenie! niemal w okamgnieniu niszczej

i gin od strachu.

20. S jako sen (emu, co ocuci; Va-

nie ! gdy icli obudzisz, o])raz ich lekce

powaysz.
21. CJdy zgorzko serce moje, a nerki

moje cieri)iay kócie :

22. Zgupiaem by, a nicem nie ro-

zumia, byem przed tob jako l)ydl.

23. A wszake zawdy byem z tob
;

bo mi trzyma za praw rk moje.

24. Wedug rady swej prowad mi,
a potem do chway przyjmiesz mi.

25. Kogóbym innego mia na nior

bie ? I na ziemi oprócz ciebie w nikim

innym npodobania nie mam.
26. Cho ciao moje, i serce moje

ustanie, jednak Bóg jest ska serca me-
go, i dziaem moim na wieki.

27. Gdy oto ci, którzy si oddalaj

od ciebie, zgin; wytracasz tych, którzy

cudzoo odstpowaniem od ciebie.

28. Aleó mnie najlepsza jest trzy-

ma si Boga; przeto pokadam w Pa-

nu panujcym nadziej moje, abym opo-

wiada wszystkie sprawy jego.

PSALM LXXIV.
I. o wj'bawienie Boga proszc, przypomina przymierze,

cuda i dobrodziejstwa jego przesze, II. zo i postpki
nieprzyjació opisuje, III. i na pomst przeciwko nim
Pana Boga wzywa.

1. Pie wyuczajca, podana Asafowi.

-L rzecze nas, o Boe ! do koca odrzu-

ci? Przecze si rozpalia zapalczywoc

twoja przeciwko owcom pastwiska twego ?

2. Wspomnij na zgromadzenie twoje,

które sobie zdawna naby i odkupi,

na prt dziedzictwa twego, na t gór
Syon, na której mieszkasz.

3. Pospiesze si na srogie popusto-

szenie; a jako wszystko poburzy nie-

przyjaciel w witnicy !

4. Kyczeli nieprzyjaciele twoi w po-

ród zgromadzenia twego, a na znak

tego zostawili wiele chorgwi swoich.

5. Za rycerza miano tego, który si
z wysoka z siekier zanosi, rbic drzewo

wizania jego.

6. A teraz ju i rzezania jego na po-

rzd siekierami i motami tuk.
7. Zaoyli * ogie w witnicy two-

jej, a obaliwszy na ziemi, splugawili

przybytek imienia twego. *2Krói.25,9.

73. 74. 75.

8. Mówili w sercu swoj(5m: Zburzmy
je pospou

;
popalili wszystkie przybytki

Hoe w ziemi.

i). Znaków naszych nie widzimy: ju
niemasz proroka, i nieinasz midzy na-

mi, któryby wiedzia, póki to ma trwa.
10. Dokde, o Boe! przeciwnik b-

dzie urga? izali nieprzyjaciel bdzie
blu/ni imi twoje a na wieki?

11. Przecze zstrzymujesz rk two-

je; a prawicy swej z zanadrza swego
cale nie do])dziesz V

12. Wszake ty, Boe! zdawna kró-

lem moim; ty sprawujesz hojne zb'awie-

nie w poród ziemi.

13. Ty moc twoj rozdzieli * mo-
rze, a potare gowy wieloryljów w wo-
dach. *2Moj.l4,21.

14. Ty skruszy gow Lewiatana,

dae go za pokarm ludowi na puszczy.

15. Ty przerwa róda *
i potoki;

ty osuszy f rzeki bystre.
=*^ 2 Moj. 17,5.6. 4 Moj. 20,11. t Joz.3,13.

16. Twójci jest dzie, twoja te i noc;

ty uczyni wiato i soce.
17. Ty zaoy wszystkie granice

ziemi ; lato * i zim ty sprawi.
^1 Moj. 1,14. r.8,22.

18. Wspomnije na to, e nieprzyja-

ciel zely Pana, a lud szalony jako urga
imieniowi twemu.

19. Nie podawaje tej kupie duszy

synogarlicy twojej; na stadko ubogich

twoich nie zapominaj na wieki.

20. Obejrzyj si na przymierze twoje ;

albowiem i najciemniejsze kty ziemi

pene jaski drapiestwa.

21. Niechaje ndznik nie odchodzi

z hab ; ubogi i ebrak niechaj chwali

imi twoje.

22. Powstae, o Boe! ujmij si o

spraw twoje; wspomnij na pohabienie
twoje, które si dzieje od szalonych na

kady dzie.

23. Nie zapominaje wykrzykania nie-

przyjació twoich, i huku tych, co prze-

ciwko tobie powstawaj, który si" usta-

wicznie sili.

PSALM LXXV.
I. Dzikuje Bogu , i go z przeladowania Saulowego

wyswobodzi. II. lubuje , e po dostpieniu królestwa

ono chce rzdzi sprawiedliwie. III. Bogu dziki odda-
wa, zych powciga, a dobrych szanoAvac obiecuje. '

1. Pi;2edniejszemu piewakowi, jako:

Nie zatracaj, psalm i pie Asafowa.

2. Wysawiamy ci, Boe! wysa-
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wiamy : bo bliskie imi twoje ; opowia-

daj to dziwne sprawy twoje.

3. Gdy przyjdzie czas uoony, ja

sprawiedliwie sdzi bd.
4. Rozstpia si ziemia, i wszyscy

obywatele jej ; ale ja utwierdz supy
jej. Sela.

5. Rzek szalonym: Nie szalejcie, a

niepobonym : Nie podnocie rogów.

6. Nie podnocie przeciwko Najwy-
szemu rogów swych, a nie mówcie krn-
brnie.

7. Bo nie od wschodu, ani od zacho-

du, ani od puszczy przychodzi wywy-
szenie.

8. Ale Bóg sdzia, tego ponia, a

owego * wywysza. ^Dan.5,21.

9. Zaiste kielichjest w rkach Paskich.
a ten wina mtnego nalany : z tego na-

lewa bdzie, tak, e i drode jego wyss
i wypij wszyscy niepoboni ziemi.

10. Ale ja bd opowiada sprawy

Paskie na wieki . bd piewa Bogu
Jakóbewemu.

11. A wszystkie rogi niezbonikom
postrcam ; ale rogi sprawiedliwego bd
wywyszone.

75. 76. 77. 553

ci musi, a ty ostatek zagniewania skró-

cisz.

12. luby * czycie, a oddawajcie je

Panu, Bogu waszemu, wszyscy, którzy-

cie okoo niego, wszyscy przynocie
dary strasznemu. "Ps.ci,9.

13. Onci odejmuje ducha ksitom,
a on jest na postrach królom ziemskim.

PSALM LXXVIL
Naucza, e poboni w utrapieniach dusznych i ciele-

snych cieszy si maj pi-zykadami aski , dobrotliwoci,
zlitowania i cudów Paskich, a osobliwie wybawieniem
ludu z Egiptu i przez pusecz prowadzeniem.

PSALM LXXVI.
I. Lud Judzki Bogu dzikuje , e wojsko SennacheiT-

bowe przez Anioa porazi, i na up poda. II. Do dzik-
czynienia inszych upomina.

1. Przedniejszemu piewakowi na

Neginot. psalm i pie Asafowi.

1. Przedniejszemu piewakowi dla

Jedytuna psalm Asafowy.

2. (jros mój podnosz do Boga.

kiedy woam; gos mój podnosz do

Boga. al)y mi wysucha.
3. W dzie utrapienia mego szuka-

em Pana: wycigaem w nocy rce
moje bez przestania, a nie daa si ucie-

szy dusza moja.

4. Wspominaem na Boga, * a trwo-

yem sob ; rozmylaem, a utrapieniem

ciniony by duch mój. Sela. ^izaj-2t3,i»i.

5. Zatrzymywae oczy moje. aby

ua pami dni

czuy; potartym by, azem nie mog
mówi.

6. Przychodziy mi
przesze i lata dawne.

7. Wspominaem sobie na piewanie

moje : w nocym w sercu swem rozmy-

la, i wywiadywa si o tern duch mój.

2. Znajomy jest Bóg w Judzkiej mówic;
o

jest JtJog w
ziemi, w Izraelu wielkie imi jego

3. W Salemie jest przybytek jego, a

mieszkanie jego na Syonie.

4. Tamci poama ogniste strzay u-
ków, tarcz, i miecz, i wojn. Sela.

5. Zacnyme si sta i dostojnym z gór

upiestwa.

6. Ci. którzy byli serca mnego, po-
dani s na up. zasnli snem swoim, nie

znaleli menirycerze siyw rekachswych.
i . Od gromienia twego, o Boe Jakó-

bowy ! twardo zasny i wozy i konie.

8. Ty jest, ty bardzo straszliwy; i

któ jest. coby si osta przed obUczem
twojem. gdy si zapali gniew twój ?

9. Gdy z nieba dajesz sysze sd
swój, ziemia si lka i ucicha

;

10. Gdy Bóg na sd powstaje, aby
wybawi wszystkich pokornych na ziemi.

Sela.

11. Zaiste i gniew czowieczy chwali

Izali mi na wieki odrzuci Pan. a

wicej mi ju aski nie ukae?
9. Izali do koca ustanie miosier-

dzie jego. i koniec wemie sowo od

rodzaju a do rodzaju ? Izali zapomnia
Bóg zmiowa si ?

10. Izali zatrzyma w gniewie litoci

swoje ? Sela.

11. I rzekem: To jest mier moja;

wszake prawica Najwyszego uczyni od-

mian.
12. Wspomina sobie bd na spra-

wy Paskie, a przypomina sobie bd
dziwne sprawy twoje, zdawna uczynione.

13. I bd rozmyla o wszelkiem

dziele twojem, i o uczynkach twoich b-
d mówi:

14. Boe ! wita jest droga twoja.

Który Bóg jest tak wielki, jako Bóg
nasz?

15. Ty jest Bóg, który czynisz cuda ;
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podae do znajomoci midzy narody

moc twojo.

1(). odkupie ramieniem twojm lud

swój, syny Jakóbowe i Józefowem Sela.

17. Widziay ci * wody, o Boe!
widziay ci wody, i ulky si, i wzru-
szyy sf przepaci. ^2Moj.u,l>i.

IS. Oldoki wyday powodzi; niebiosa

wyday gromy
, a strzay twoje tam i

sam biegay.

19. Huczao grzmienie twoje po obo-
kaci, byskawice owieciy okrg ziemi,

ziemia si wzruszya i zatrzsa.
20. Przez morze bya droga twoja,

a cieszki twoje przez wody wielkie,

wszake ladów twoicli nie byo.
21. Prowadzie lud twój, jako * stado

owiec, przez rk Mojesza i Aarona.
* 2 Moj.lt. 15. Ps. 78,52. Ps.80,2.

PSALM LXXVIII.
I. Izraelczyków upomina do uwaania nauki od Boga

podanej i zaleconej, a od przodków ich pogardzonej.
II. Wylicza dobrodziejstwa Boe, pokazane w wywiedze-
niu z Egiptu i na puszczy . i w tern , e odrzuciwszy
dziesi pokole, .lud i doiu Dawidowy sobie obra,
w którym kapastwo, i królestwo Pana Chrystusa po-
stanowi.

1. Pie wyuczajca, podana Asafowi.

fcuchaj, ludu mój ! zakonu mego ; na-

kocie uszów swych do sów ust moich.

2. Otworz w podobiestwie usta moje,

a * bd opowiada przypowiastki staro-

dawne.
'

" '^Ps.49,3. Mat.13,35.

O. Comy syszeli, i poznali, i co nam
ojcowie nasi opowiadali.

4. Nie zataimy tego przed synami ich,

którzy przyszym potomkom swoim opo-

wiadabd chway Paskie, i moc jego,

i cuda jego, które czyni.

5. Bo wzbudzi wiadectwo w Jakó-
bie, a zakon wyda w Izraelu

;
przykaza

ojcom * naszym , aby to do wiadomoci
podawali synom swoim, *5Moj.4,9. r.e,?.

6. Aby pozna wiek potomny, syno-

wie, którzy si narodzi mieli, a oni za
powstawszy, aby to opowiadali synom
swoim

;

7. Aby pokadali w Bogu nadziej

swoje, a nie zapominali na sprawy Boe,
ale strzegli przykaza jego;

8. Aby si nie stali jako ojcowie ich

narodem odpornym i nieposusznym,
narodem, który nie wygotowa serca

swego, aby by wierny Bogu duch jego.

9. Albo jako synowie Efraimowi
zbrojni, * którzy, cho umieli z uku
strzela, wszake w dzie wojny ty po-

dali. '^iKron.?,!!.

10. Bo nie ])rzestrzegali przymierza

Boego, a wedug zakonu jego zbraniali

si«' cuMlzi.

U. Zai)omiiieli na sprawy jego, i na
dziwne dziea jego, które im pokazywa.

12. l*rzed ojcami ich czyni cuda

w ziemi l^]gipskiej, na polu Soan.

1;>. Kozdzicdi '' morze, i przeprowa-

dzi i(;h, i sprawi, w, stany wody jako

kupa. ^2M..j.l.l,21.r.ir.,8.

14. Prowadzi * icli w olioku we dnie,

a kadej nocy w jasnym ogniu.
*

2

Moj. 13,21. Ps.l0.'),39,

15. Rozszczepi * skay na puszczy, a

napoi ich, jako z przepaci wielkich.
*2Moj.l7,C. 4Moj.20,ll. Ps. 10.0,11. 1 Kor. 10,4.

IG. Wywiód strumienie z skay, a

uczyni, e wody cieky jako rzeki.

17. A wszake oni przyczynili grze-

chów przeciwko niemu, a wzruszyli Naj-

wyszego na puszczy do gniewu
;

18. I kusili Boga w sercu swem, -
dajc pokarmu wedug * luboci swojej.

*4 Moj. 11,4.

19. A mówili przeciwko Bogu temi

sowy: Izali moe Bóg zgotowa. stó na
tej puszczy?

20. Oto uderzy w ska, a wypy-
ny wody, i rzeki wezbray ; izali te
bdzie móg da chleb? Izali nagotuje

misa ludowi swemu ?

21. Przeto usyszawszy. * to Pan,

rozgniewa si, a ogie si zapali prze-

ciw Jakóbow-i, take i popdiwo po-

wstaa przeciw Izraelowi; *4Moj.ii.i.

22. Przeto, i nie wierzyli Bogu, a

nie mieli nadziei w zbawieniu jego.

23. Cho by rozkaza obokom z gó-

ry, i forty niebieskie otworzy.

24. I spuci im jako deszcz * mann
ku pokarmowi, a pszenic niebiesk da
im * 2 Moj. 16,14. 4Moj.ll,7.'jan.6,3l. lKor.10,3.

25. Chleb mocarzów jad czowiek, a

zesa im pokarmów do sytoci.

26. Obróci wiatr ze wschodu na po-

wietrzu, a przywiód moc sw wiatr

z poudnia
;

27. 1 spuci na nich miso jako proch,

a ptastwo skrzydlaste jako piasek morski ;

28. Spuci je w poród obozu ich,

wszdy okoo namiotów ich.

29. I jedli, a nasyceni byli hojnie, i

da im, czego dali.
30. A gdy jeszcze nie wypenili -

doci swg, gdy jeszcze * pokarm by
w ustach ich: -4Moj.ii,33.

31. Tedy zapalczywo Boa przypa-

d
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(Ia* na nich, i pobi tustych ich, a prze-

dniejszych z Izraela porazi.
^iMoj. 11,33. lKor.10,5.

32. Ale w teui wszystkiem jeszcze

grzeszyli, i nie wierzyli cudom jego ;

33. Przeto sprawi, e marnie doko-

nali dni swoich , i lat swoich w strachu.

34. Gdy ich traci, jelie go szukali,

i nawracali si, a szukali z rana Boga,

35. Przypominajc sobie , i Bóg l)y

ska ich, a Bóg najwyszy odkupicie-

lem ich:

36. (Aczkolwiek pochlebiali mu usty

swemi, i jzykiem swoim kamali mu;
37. A serce ich nie byo szczere przed

nim, ani wiernymi byli w przymierzu

jego.)

38. On jednak bdc miosierny od-

puszcza nieprawoci ich, a nie zatraca

ich, ale czstokro odwraca gniew swój, a

nie pobudza wszystkiego gniewu swego
;

39. Bo pamita, e s ciaem, wia-

trem, który * odchodzi, a nie wraca si
za "*" Jak.4,11.

40. Jako go czsto dranili * na pusz-

czy, i do boleci przywodzili na pusty-

niach? *4Moj.l4,22.

41. Bo coraz kusili Boga, a witemu
Izraelskiemu granice zamierzali.

42. Nie pamitali na rk jego, i na on

dzie, w który ich wybawi z utrapienia
;

43. Gdy czyni w Egipcie znaki swoje,

a cuda swe na polu Soan
;

44. Gdy obróci w krew * rzeki ich,

i strumienie ich, tak, e z nich pi nie

mogli. * 2 Moj. 7,20.

45. Przepuci na nich rozmaite mu-
chy, * aby ich ksay, i aby, f aby ich

gubiJy :

*

2

Moj.8,24. f 2 Moj. 8,6.

46. I da chrzszczom * urodzaje ich,

a prace ich szaraczy. *2Moj.io,i3.

47. Potuk gradem * szczepy ich, a

drzewa lenych fig ich gradem lodowym.
« * 2 Moj. 9,23. 25.

48. I poda gradowi bydo ich, a ma-
jtno ich wglu ognistemu.

49. Posa na nich gniew zapalczy-

woci swojej, popdliwo, i rozgniewa-
nie, i ucinienie, przypuciwszy na nich
anioów zych.

50. Wyprostowa cieszk gniewowi
swemu, nie zachowa od mierci duszy
ich, i na bydo ich * powietrze dopuci;

=^2Moj.9,G.

T)!. I pobi wszystko pierworodztwo
w Egipcie, * pierwiastki mocy ich w przy-
bytkach Chamowych

;

^2Moj.i2.29.

52. Ale jako * owce wyprowadzi lud

swój, a wodzi ich jako stada po puszczy.
* 2 Moj. 12,37.

53. Wodzi ich w bezpieczestwie, tak,

e si nie lkali, (a nieprzyjació ich

okryo * morze,) ^ 2 moj. 14,27.28.

54. A ich przywiód do witej gra-
nicy swojej, na on gór, której naljya
prawica jego.

55. I wyrzuci przed twarz ich nai'o-

dy, i sprawi, e im przyszy na sznur
dziedzictwa ich, aeby mieszkay w przy-

bytkach ich pokolenia Izraelskie.

56. A wszake przecie kusili i dranili
Boga najwyszego, a wiadectwa jego
nie strzegli.

57. Ale si odwrócili, i przewrotnie
si obchodzili, jako i ojcowie ich; wy-
wrócili si jako uk omylny.

58. Bo go wzruszyli do gniewu wy-
ynami swemi, a rytemi bawanami swe-
mi pobudzili * go do zapalczywoci.

* 5 Moj. 32,16.

59. Co syszc Bóg rozgniewa si, i

zbrzydzi sobie bardzo Izraela,

60. Tak, e opuciwszy * przybytek
w Sylo, namiot, który postawi midzy
ludmi, *lSam.4,ll.

61. Poda w niewol moc swoje, i

saw swoje w rce nieprzyjacielskie.

62. Da pod miecz lud swój , a na
dziedzictwo swoje rozgniewa si.

63. Modzieców jego ogie poar, a

panienki jego nie byy uczczone.

64. Kapani jego * od miecza polegli,

a wdowy jego nie pakay. *isam.4,ii.

65. Lecz potem ocuci si Pan jako ze

snu, jako mocarz wykrzykajcy od wina.

66. 1 zarazi * nieprzyjació swoich na
poladkach, a na wieczn hab po-

da ich. *lSam..5.G.r.6.4.

67. Ale cho wzgardzi namiotem Jó-

zefowym, a pokolenia Efraimowego nie

obra,

68. Wszake obra pokolenie Judowe,
i gór Syon, któr umiowa.

69. I wystawi sobie jako paac wy-
soki witnic swoje, jako ziemi, któr
ugruntowa na wieki.

70. I obra Dawida * sug swego,

wziwszy go z obór owczych;
^lSam.l6,11.2Sara.5,2.

71. Gdy chodzi za owcami kotnemi,

przyprowadzi go, aby pas * Jakóba, lud

jego, i Izraela, dziedzictwo jego:
*2Sain.;i,2. lKron,ll,2.

72. Który ich pas w szczeroci serca
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swogo, a w roztropnoci rk swoich pro-

wadzi ich.

PSALM LXXIX.
I. ydowie inv-od 1'aiioni z^jwalconio kocioa i /ku-

rz(Mii(> miasta opakujc, II. prosz , aby icli \\i>fi dla

iiuioiiia swojro wybawi. 111. za co mu oni wdzitjczuo
obiecuj.

1. Psahu podany Asafowi.

\J Boe! wtargni^di poganie w dziedzic-

two twoje, splugawili koció twój wi-
ty, obrócili Jeruzalem * w kupy gruzu.

+ 2Ki()1.2ó,'J.

2. Dali trupy sug twoicli na pokarm
ptastwu powietrznemu, ciaa witych
twoich bestyjom ziemskim.

3. Wylali krew ich jako wod okoo
Jeruzalemu, a nie by, ktoby ich pochowa.

4. Stalimy si * pohabieniem u s-
siadów naszych ; miechowiskiem i igrzy-

skiem u tych, którzy s okoo nas.
*Ps.44,U.

5. Dokde , o Panie? aza na wieki

gniewa si bdziesz? a jako ogie paa
bdzie * zapalczywo twoja? *ps -89,47.

6. AVylij gniew twój ^ na pogan,

którzy ci nie znaj, i na la'olestwa, które

imienia twego nie wzywaj. ^Jw. 10,25.

7. Albowiemci poarli Jakóba, a mie-

szkanie jego spustoszyli.

8. Nie wspominaje * nam przeszych

nieprawoci naszych; niech nas rycho
uprzedzi miosierdzie twoje, bomy bar-

dzo zndzeni. -
*izaj.64,9.

9. Wspomóe nas, o Boe zbawienia

naszego! dla chway imienia twego, a

wyrwij nas, i bd miociw grzechom
naszym dla imienia twego.

10. Przeczeby mieli mówi poganie :

Gdzie jest Bóg ich? Bd znacznym
midzy poganami, przed oczyma naszemi,

dla pomsty krwi sug twoich, która jest

wylana.

11. Niech przyjdzie przed oblicze

twoje narzekanie winiów, a wedug
wielkoci ramienia twego zachowaj ostat-

ki tych, co s na mier skazani.

12. A oddaj ssiadom naszym sie-

dmiorako na ono ich za pohabienie
ich, któreó uczynili, o Panie!

13. Ale my lud twój i owce pastwi-

ska twego, bdziemy ci wysawiali na

wieki; od narodu do narodu bdziemy
opowiada chwa twoje.

PSALM LXXX.
I. Lud si Bojfu z po.stora i z paczom modli o przy-

wrócciiio z niewoli Babiloskiej. II. Przypomina spu-
stoszenie kiedy kwitncego kocioa Boego.

1. Przediiiejszeiuu j)iewakowi na So-

sanniin psalm wiadectwa Asafowi.

2. U Pasterzu Izraelski! posuchaj, ^

który prowadzisz * Józefa jako stado

owiec ; który siedzisz na Cheru])inach,

rozjanij si. M's.77,21. Ps.tm^.

3. Wzuid moc swoje przed Efrai-

mem, i Benjaminem, i Manasesem, a

przybd na wybawienie nasze.

4. O Boe! przywró nas, a rozjanij

nad nami oblicze twoje, a bdziemy
zbawieni.

5. Panie, Boe zastpów ! dokde si
bdziesz gniewa na modlitw ludu swego ?

6. Nakarmie ich chlebem paczu, i

napoie ich zami miar wielk.

7. Wystawie nas na zwad ssia-
jj

dom naszym; a nieprzyjacioom naszym,

aby * sobie z nas miech stroili.

*Ps.4'4,14. Ps.79,4.

8. O Boe zastpów; przywró nas,

a rozjanij nad nami oblicze twoje, a

bdziemy zbawieni.

9. Ty macic winn z * Egiptu prze-

niós; wyrzucie pogan, a wsadzie j.
*Ps.44,32.

10. Uprztne dla niej, i sprawie,
e si rozkorzenia i napenia ziemi.

11. Okryte s góry cieniem jej, a ga-

zie jej jako najwysze cedry.

12. Kozpucia latorole swe * a do

morza, i a do rzeki gazki swe. * 1*5.72,8.

13. Przecze tedy rozwali pot win-

nicy, tak, e j szarpaj wszyscy, którzy

mimo drog id ?

14. Zniszczyj wieprz dziki, a zwierz

polny spas j.
15. O Boe zastpów! nawró si

prosz, spojrzyj z nieba, i obacz, a, na-

wied t winn macic
;

16. T winnic, któr * szczepia pra-

wica twoja, i latoroski, które, sobie

ZmOCUi. *Izaj.5,7.

17. Spalona jest ogniem, i wyrbana;
ginie od zapalczywoci oblicza twego.

18. Niech bdzie rka twoja nad m-
em prawicy twojej , nad synem czo-

wieczym, którego sobie zmocni.

19. A nie odstpimy od ciebie; za-

chowaj* nas przy ywocie, a imienia

twego wzywa bdziemy.
20. O Panie, Boe zastpów! nawró-
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e nas zasi; rozjanij nad nami obli-

cze twoje, a bdziemy zbawiemi.

PSALM LXXXL
I. Upomniawszy Dawid tlo chway Paskiej hid Boy,

przypomina cikoci egipskie, i wybawienie z nich. II.

powtarza zakon Boy, i nieposuszestwo ich przypomina.
III. Karanie za to przypomniawszy, do pokuty wiedzie.

1. Przedniejszemu piewakowi na

Gittyt, Asafowi.

2. Wesoo piewajcie Bogu mocy
naszej : wykrzykajcie Bogu Jakóbowemu.

3. Wemijcie psalm, przydajcie b-
ben, i wdziczn harf z lutni.

4. Zatrbcie w trb na nowiu mie-

sica, czasu uoonego, w dzie wita
naszego uroczystego.

5. Albowiem jest postanowienie w Iz-

raelu, prawo Boga Jakóbowego.

6. Na wiadectwo * w Józefie wysta-

wi je, kiedy by wyszed przeciw ziemi

egipskiej, kdym sysza jzyk, które-

gom nie rozumia. *2Moj.i3,i7.

7. Wybawiem, mówi Bóg , od brze-

mienia rami jego, a rce jego od dwi-
gania kotów uwolnione.

8. Gdy mi * w ucisku wzywa, wy-
rwaem ci, i wysuchaem ci w skry-

toci gromu, dowiadczaem cie -j- u wód
poswarku. Sela. *2Moj,i4.io.t2Moj.i7,7.

9. Tedym rzek: Suchaj, ludu mój!
a owiadcz si * przeciwko tobie, o

Izraelu! bdzieszli mi sucha,
*2Moj.20,1.2.

10. I nie bdziesz mia boga cudzego,

ani si bdziesz kania bogu obcemu;

11. (Albowiem Jam Pan, Bóg twój,

którym ci wywiód z ziemi Egipskiej ;)

otwórz usta twoje, a napenió je.

12. Ale lud mój nie usucha gosu
mego, a Izrael nie przesta na mnie.

13. Przeto puciem ich za dzami
serca ich, * i chodzili za radami swemi.

*Dzie. 14,16.

14. Oby mi by lud mój posucha,
a Izrael drogami mojemi chodzi!

15. W krótkim czasie bym by nie-

przyjació ich poniy, a przeciw nie-

przyjacioom ich obrócibym rk sw.
16. Ci, którzy w nienawici maj Pa-

na, cho obudnie, poddaóby si im mu-
sieli, i byby czas ich a na wieki.

17. I karmibym ich tustoci psze-
nicy, a miodem z opoki * nasycibym ich.

"* 5 Moj. 32,13.

PSALM LXXXII.
I. Bóg zych sdziiJw gromi, rozkazujc, aby tak ubogio-

mu. jako i panu sprawiedliwo czynili. II. Pokazuje, o
za ich nieumiejtnoci rzeczpospolita podwrócona bywa.
III. Zatem Bogu samemu rzd i sprawiedliwo porucza.

1. Psalm Asafowy.

Jjóg stoi w zgromadzeniu Boem, a
w poród bogów sdzi i mówi :

2. Dokde bdziecie niesprawiedli-

wie sdzi, a osoby niezboników przyj-

mowa ? * Sela. *5Moj.l,17. 2Kron.l9,6.

3. Czycie sprawiedliwo ubogiemu
i sierotce; utrapionego i niedostatecz-

nego usprawiedliwiajcie.

4. Wyrwijcie chudzin *
i ndznego,

a z rki niepobonej wyrwijcie go.
*=Przyp.21,ll. Izaj.1,17.

5. Lecz oni nic nie wiedz, ani ro-

zumiej; w ciemnociach ustawicznie

chodz; zaczem si zachwiay wszystkie

grunty ziemi.

6. Jam rzek: Bogowiecie, * a synami
Najwyszego wy wszyscy jestecie.

* Jan. 10.34.

7. A wszakejako i inni ludzie pomrze-
cie, a jako jeden z ksit upadniecie.

8. Powstae, o Boe ! asd ziemi ; al-

bowiem ty dziedzicznie trzymasz wszyst-

kie narody.

PSALM LXXXIII.
I. Modli si o pomoc Bogu. II. Moc wojska Senna-

cherybowego, zamysy ze. i zbuntowanie si z ksitami
opisuje. III. Prosi . aby ich Bóg pokara, i sobie przed
wszystkimi chwa sprawi.

1. Pie i psalm Asafowy.

2. U Boe ! nie milcze , nie bd
jako ten , co nie syszy, i nie chciej si
uspokoi, o Boe !

3. Bo si oto nieprzyjaciele twoi bu-
rz, a ci , którzy ci w nienawici maj,
podnosz gow.

4. Przeciwko ludowi twemu wymy-
lili chytr rad. a spiknli si przeciw

tym, których ty ochraniasz
;

5. Mówic : Pójdcie, a wytramy ich,

niech nie bd narodem, tak, eby i nie

wspominano wicej imienia Izraelskiego.

6. Albowiem spiknli si jednomylnie,
przymierze przeciwko tobie uczynili :

7. Namioty Edomczyków. i Ismael-

czyków, Moabczyków, i Agareczyków,
8. Giebalczyków, i Ammonitczyków,

i Amalekitczyków . take Filistyczy-

ków z tymi. którzy mieszkaj w Tyrze ;

9. Wic i Assyryjczycy zczyli si
z nimi, bdc ramieniem synom Loto-

wvm. Sela.
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10. Uczye im tak jako * Madyja-
czykoni. jako f Sysarzc, jako Ja)»inowi

u potoku'Cyson. ' 's,a/.:7.ii -,. -i-s.^.i/...i.ir..

11. Którzy s wygadzoni w Endor
;

stali sio jako gii6j na zioini.

12. 0])c]i()(i'/o sio z nimi. i z ich liot-

manami, jako z ' Oivhcm, i jako z Zoh,
i jako z Zeboom, i jako z Salmanem, ze

•wszystkimi ksit^tami ich
;

* Scaz.7,2r>. r. 8,12.21.

13. Bo rzekli : Posidmy dziedzi-

cznie przybytki l^oe.

14. Boe mój ! uezyue ich jako koo,

i jako dl)o przed wiatrem.

15. Jako ogie, który las pali, i jako

pomie, który zapala góry.

1(). Tak ich ty Avichrem twoim ci-

gaj, a burz tw zatrwó ich.

17. Napenij twarze ich pohabie-
niem, aby szukali imienia twego. Panie!

18. Niech bd zawstydzeni i ustra-

szeni a na wieki, a bdc pohabieni
niech zagin.

19. A tak niech poznaj; e ty , któ-

rego imi jest Pan, ty sam Najwy-
szym nad wszystk ziemi.

PSALM LXXXIV.
I. Dawid od Absaloina wygnany do zboru Paskiego

pragnie. II. Szczcie tych, co s w spoecznoci wi-
tych, opisuje. III. Prosi, eby go Bóg W)'sucha, i w a-
sce swojej utwierdzi.

1. Przedniejszemu ^ piewakowi na

Gittyt, synom Korego psalm.

2. U jako s mie przybytki twoje.

Panie zastpów!
o. da i bardzo tskni dusza moja

do sieni Paskich; serce moje i ciao

moje pochutniwa sobie do Boga ywego.
4. Oto i wróbel znalaz sobie domek,

i jaskóka gniazdo swoje, gdzie pokada
ptaszta swe, u otarzów twoich, Panie

zastpów, królu mój i Boe mój !

5. Bogosawieni, którzy mieszkaj
w domu twoim; bd ci na wieki chwa-

li. Sela.

6. Bogosawiony czowiek, który ma
si swoje w tobie, i w których sercu s
drogi twoje.

7. Którzy idc przez dolin morwów,
za ródo go sobie pokadaj, i deszcz

poegnania przychodzi na nich.

8. I id huf za hufem, a ukazuj si
przed Bogiem na Syonie.

9. O Panie, Boe zastpów! wysu-
chaj modlitw moje; przyjmij w uszy

twe, o Boe Jakóbowy. Sela.

83. 84. 85.

10. O Hoe, tarczo nasza! obacz, a

wejrzyj na oldicze ])()mazaca twego.

11. Albowiem lei)szy j(^st dzie w sie-

niach twoich, ni gdzie indziój tysic
;

obraem sobie racz(^j w j)rogu si(^dzieó

w domu Hoga swego, nieli mieszka
w j)r/y)>ytkach niezboników.

12. Albowiem Pan Bóg jest socem
i tarcz: tuteki i chway Pan udziela,

i nie odmawia, co jest dobrego, tym,

którzy chodz w niewinnoci.

13. Panie zastpów! l)ogosawiony
czowiek, * który ma nadziej w tol)ie.

^Ps.2,12. Ps.34,y.

PSALM LXXXV.
I. Wierni w przeladowaniu Antyjochowem przyT)omi-

najc dawn ask Pask, o pohamowanie gniewu Bo-
ego prosz ; II. Ciesz si , i on ludowi swemu do-
godzi , naprzód doczcsnemi potrzebami , a potem i du-
chownemi w zesaniu na wiat syna swego.

1. Przedniejszemu piewakowi synom
Korego psalm.

2. duask, Panie ! niekiedy pokazy-

wa ziemi twojej
;

przywrócie zasi

z niewoli Jakóba.

3. Odpucie nieprawo ludu two-

jego, pokrye wszelki grzech ich. Sela.

4. Umierzye wszystek gniew twój,

odwrócie od zapalczywoci popdliwoó
twoje.

5. Przywró nas, o Boe. zbawienia

naszego ; a uczy wstrt gniewowi swe-

mu przeciwko nam.
6. Izali na wieki gniewa si bdziesz

na nas? a rozcigniesz gniew twój od

rodzaju do rodzaju?

7. Izali ty obróciwszy si, nie oywisz
nas, tak, aby si lud twój rozradowa

w tobie ?

8. Panie ! oka nam miosierdzie twoje,

a daj nam zbawienie swoje.

9. Ale posucham, co rzecze Bóg. on

Pan mocny; zaiste mówi pokój do ludu

swego, i do witych swoich, byle si

jedno za do gupstwa nie wracali.

10. Zaisteó bliskie jest zbawienie jego

tym, którzy si go boj; a przebywa b-
dzie chwaa jego w ziemi naszej.

11. Miosierdzie i prawda spotkaj si

z sob; sprawiedliwo i pokój poca-

uj si.

12. Prawda z ziemi wyronie, a spra-

wiedliwo z nieba wyjrzy.

13. Da te Pan i doczesne dobra, a zie-

mia * nasza wyda owoc swój. *Joei-2,i9.22.

14. Sprawi, e sprawiedliwo przed
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twarz jego pójdzie, gdy postawi na

drodze nogi swoje.

PSALM LXXXVL
I. Prorok wj-bawienia z cikoci dajc, ntrapienie

swoje. Bo dobrotliwo i nieprzyjació swrch srogo
opisuje. U." Prosi, aby go duchem i bojani swoj rz-
dzi, i modlitwy jego wysnclia.

1. Modlitwa Dawidowa.

^ ako. Panie 1 ucha twego, a wysu-
chaj mi : l>omci ndzny i ubogi.

2. Strzee duszy mojej . bom jest

ten. którego ty miujesz: zachowaj sug
twego . Boe mój I który ma nadziej

w tobie.

3. Zmiuj si nademn. Panie, albo-

wiem do ciebie na kady dzie woam.
4. Rozwesel dusz sugi twego : bo

do ciebie, o Panie! dusz sw podnosz.

5. Bo ty. Panie! dolny* i litociwy.

i wielce miosierny wszystkim, którzy

ci wzywaj. "Jcei.2.13.

6. Wysuchaje. Panie! modlitw
moje. a posuchaj pilnie gosu proliy

mojej.

7. Wzywam ci w dzie ucisku mego :

]»o mi ty wysuchasz.

8. Nie masz adnego * podobnego to-

bie midzy bogami, o Panie! i nie masz
takowych spraw, jako s twoje.

=^5 Moj. 3. 24.

y. Wszystkie narody, które ty stwo-

rzy, przychodzc kania si bd przed

obliczem twojem. Panie! i wielbi bd
imi twoje.

10. Bo ty jest wielki, a czynisz cuda ;

ty sam jest Bogiem.
11. Naucz mi. ' Panie, drogi twojej.

abym chodzi w prawdzie twojej, a usta-

nów serce moje w bojani imienia twego:
*Ps.25.4. Ps. 27.11,

12. A bd ci chwali. Panie. Boe
mój ! ze wszystkiego serca mego, i bd
wielbi imi twoje na wieki.

13. Poniewa miosierdzie twoje wiel-

kie jest nademn. a ty wyrwa dusz
moje z dou gbokiego.

14. O Boe! powstali hardzi prze-

ciwko mnie, a rota okrutników szukaa
duszy mojej. ci. którzy ci przed oczy-
ma nie maj.

15. Ale ty. Panie. " Boe miosierny i

litociwy, i nieryehy ku gniewu, i wielce

miosierny, i prawdziwy !

"-2 Moj. 34.6. 4Moj.U.l«. Ps. 103.8. Ps. 145.3.

16. Wejrzyj na mi. a zmiuj si
nademn. daje moc twoje sudze twe-
mu, a zachowaj syna suebnicy twojej.

86.87.88. 559

17. Oka mi znak dobroci twojej, aby

to widzc ci . którzy mi maj w niena-

wici, zawstydzeni byli. e mi ty, Pa-

nie! poratowa, i pocieszye mi.

PSALM LXXXVII.
Led Boy po nawróceniu z Babilonu wysawia koció

i miasto Jeruzalemskie , i je Bóg umiowa nad inne,

a do niego pogaskie narody przez Pana Clirystusa po-
woa postanowi.

1. Synom Korego psalm i pie.

r undament jego jest na górach wi-
tych.

2. Umiowa Pan bramy Syoskie nad

wszystkie przybytki Jakóbowe.

3. Sawne o tobie rzeczy powiadaj.

miasto Boe ! Sela.

4. Wspomn na Egipt, i na Babilon

przed swymi znajomymi: oto i Filisty-

czycy. i Tyryjczycy. i Murzyni i*zek. e
si tu kady z nich urodzi.

5. Take i o Syonie mówi bd : Ten
i ów urodzi si w nim: a sam Najwyszy
ugruntuje go.

6. Pan policzy narody, gdy je popisy-

wa bdzie, mówic: Ten si tu urodzi.

Sela.

7. Przeto o tobie piewa Itd z pl-
saniem wszystkie siy ywota mego.

PSALM LXXXVIII.
I. Podaje sposób . jako sie ma czowiek Bogn modli

w nieszczciu swem. H. Uskara sie. e go Bóg odrzu-

ci, utrapienie swoje wyliczajc.

1. Pie a psalm synów Korego prze-

dniejszemu piewakowi na Machalat ku

1 piewaniu, nauczajcy, (zoony) od He-

]
mana ' Ezrahytezyka. ''iKxon.25..5.

2. JLanie. Boe zbawienia mego! we
I dnie i w nocy woam do ciebie.

i 3. Xiech przyjdzie przed oblicze twoje

'modlitwa moja: nako ucha twego do

; woania mego.

4. Bo nasycona jest utrapieniem dusza

moja . a ywot mój przybliy si a do

gi'obu.

5. Poczytano mi midzy tych. którzy

zstpuj do dou: byem jako czowiek

bez wszelakiej mocy.

6. Policzony jestem midzy umary-
mi: jestem jako pobici, lecy w grobie,

na których wicej nie pamitasz, któny
s od rki twojej wytraceni.

7. Spucie mi w dó najgbszy,
do najciemniejszego i najgbszego
miejsca.

8. Dolega mi zapalczywo twoja.



5G0

a wszystkioini nawanociami twemi
])rzytio('zylV niio. Scla.

1>. Dalekos oddali ziiajoniycli moich
odemnie, któryiuo ini(» bardzo oltrzy-

dzi, a takioin zawarty, o mi nie Iza

wynij^,.

1(). Oko moje zemdlao od utrapienia

mego; wzywam ci(j, Panie! na kady
dzie, wycigajc do ciebie r^ce moje.

11. Izali przed umarymi cuda czyni
bdziesz? izali umarli powstan, aby ci
wysawiali ? Sela.

12. Izali opowiadane bdzie w grobie

miosierdzie twoje? a prawda twoja w zgi-

iiieniu ?

13. Izali poznaj w ciemnociach cuda
twoje? a sprawiedliwo twoje w ziemi

zapamitania?
14. Lecz ja, Panie! do ciebie woam,

a z poranku uprzedza ci modlitwa moja.

15. Przecze, o Panie! odrzucasz

dusz moje, a zakrywasz oblicze twoje

przedemn?
16. Jamci utrapiony, i prawie ju

umierajcy od gwatu; ponosz strachy

twoje, i trwo sob.
17. Powsta przeciwko mnie srogi

gniew twój , a strachy twoje wytraciy
mi.

18. Ogarniaj mi jako woda przez

cay dzie ; otaczaj mi gromadno.

19. Oddalie odemnie przyjaciela i

towarzysza, a znajomym moim jestem

jako w ciemnoci.

PSALM LXXXIX.
I. Prorok wielti dotro i prawd Bo na wszystkich

rzeczach stworzonych , ale najbardziej kocioowi Boerau
owiadczon. II. Przypomina zacne obietnice od Pana
Dawidowi i potomstwu jego duchownemu uczynione.
III. O ziszczenie ich proszc, Pana chwali.

1. Nauczajcy (zoony) od * Etana
Ezrahytczyka.

'

* ^ Krói.4,31. 1 Kron.15,17.

2. U miosierdziachPaskich na wie-

ki piewa bd; od narodu do narodu 0-

powiadaó bd usty swemi prawd twoje.

3. Kzekem bowiem : Miosierdzie na

wieki budowane bdzie; na niebiosach

utwierdzie prawd twoje, o której

rzek :

4. Postanowiem * przymierze z wy-
branym moim : przysigem Dawidowi,

sudze_ swemu, * 2 sam. 7, 11.12,13.

5. e a na wieki utwierdz nasienie

twoje, a zbuduj od narodu do narodu

stolic twoje. Sela.

6. Przeto, Panie! wysawiaj niebiosa

PSALMI 88. 80.

cud twój, i prawd twoje w zgromadze-
niu witych.

7. All)0wiem któ na niebie * przy-

równany moe by Panu? kto podobien
jest Panu midzy synami mocarzów?

*Ps.8(>,8.

H. I W zgromadzeniu witych bardzo

jest Bóg straszliwy, a straszny nade
wszystkich, którzy s okoo niego.

1). Panie, Boe zastpów! któ jest

jako ty. Pan mocny? bo prawda twoja

jest okoo ciebie.

10. Ty panujesz nad nadtoci mor-
sk; gdy si podnosz * nawanoci
jego, ty je skracasz. *ps.io7,29. Mat.8,2G.

11. Ty potar Egipt jako zranionego
;

moc ramienia twego rozproszye nie-

przyjació twoich.

12. Twojeó s niebiosa, twoja t i

ziemia; okrg wiata i peno jego

ty * ugruntowa. *imoj.i,i. Ps.24,1. Ps.50,12.

13. Ty stworzy pónocy i poudnie;
Tabor i Hermon piewaj o imieniu

twojem.

14. Eami twoje mocne jest.; mona
jest rka twoja, a wywyszona jest pra-

wica twoja.

15. Sprawiedliwo i sd s gruntem
stolicy twojej ; miosierdzie i prawda
uprzedzaj oblicze twoje.

16. Bogosawiony lud^ który zna

dwik twój ; Panie ! w wiatoci obli-

cza twego chodzi bd.
17. W imieniu twojem weseli si

bd kadego dnia, a w sprawiedliwoci

twojej wywysza si bd.
18. Bo ty jest chwa mocy ich, a

za wol twoj wywyszy si róg nasz.

19. Bo od Pana jest tarcza nasza, a

od witego Izraelskiego król nasz.

20. W on czas mówic w widzeniu do

witego, twego rzeke: Pooyem ra-

tunek w rku mocarza, wywyszyem
wybranego z ludu.

21. Znalazem Dawida, * sug mego;
olejkiem f witym moim pomazaem
p.Q

' * *Dzie.l3,22. fi Sara. 16, 13.

22. Przetoz rka moja bdzie staa

przy nim, a rami moje posili go.

23. Nie ucinie go nieprzyjaciel, a

syn nieprawoci nie utrapi go.

24. Bo potr przed twarz jego prze-

ciwnikrw jego, a tych, którzy go maj^t

w nienawici, pora.
25. Nadto prawda moja i miosier-



Psalmy
dzie moje z nim bdzie, a w imieniu

|

mojem wywyszony bdzie róg jego.
:

26. I poo na morzu rk jego. i na

rzekach prawic jego.

27. On woajc rzecze: Ty ojciec

mój. Bóg mój. i skaa zbawienia mego.

2S. Ja go te za pierworodnego wy-

stawi, i za wyszego nad ki'olami ziemi.

29. Xa wieki mu zacliowam miosier-

dzie moje. a przymiei-ze moje stae b-
dzie przy nim.

30. I uczyni, e na wieki bdzie
Trwao nasienie jego. a stolica jego jako

dni niebios.

31. Ale jeliby synowie jego opucili

zakon mój. a w sdach moich nie cho-

dzili:

32. Jeliby ustawy moje splugawili. a

przykaza moich nie przestrzegali:

33. Tedy nawiedz ' rózg przestp-

stwo ich. a karaniem nieprawo ich.
'2 Sam. 7.14.

34. Ale miosierdzia swego nie odejm
od niego, ani skami przeciw prawdzie

mojej.

35. Nie splugawi przymierza mego.
a tego. co wyszo z ust moich, nie od-

mieni.
36. Eazem przysig przez witobli-

wo moje. e nie skami Dawidowi.

37. A e nasienie jego " zostanie na
wieki, a stolica jego jako soce prze-

d'-'mna * ''2Sam.7.1<?. c.I.SS. Jan. 12. 34.

38. Jako miesic bdzie utwierdzone

na wieki, i jako wiadkowie na niebie

godnowierni. Sela.

39. Ale go ty odrzuci i wzgardzi :

j

rozgniewae si na pomazaca twego, j

40. Zrzucie przymierze z sug
|

twoim: strcie na ziemi koron jego. i

41. Eoztargae wszystkie ploty jego.
|

i baszty jego rozwali. !

42. Szarpaj go wszyscy, którzy drog
mimo id: pomiewiskiem jest i ssia-

1

dom swoim.
|

43. Wywyszye prawic przeciwni-

1

ków jego: uweselie wszystkich nie-;

przyjació jego.
'

|

44. I ostrze miecza jego stpie, a

nie ratowae go w bitwie.

45. Zniose ochdóstwo jego. a sto-

lic jego uderzye o ziemi.
46. Ukrócie dni modoci jego. a

przyodziae go hab. Sela.

47. Dokde, Panie ! na wieki si kry

89. 90. 561
bdziesz? take bdzie ' jako ogie paa
zapalczywo twoja? -Ps.Ty.ó.

48. "\Vspomuijze na mi, jako krótki

jest wiek mój: aza próno stworzy
wszystkich synów ludzkich?

49. Któ z ludzi tak y moe. aby
nie oglda mierci? któ wyrwie dusz
sw z mocy grobu? Sela.

50. Gdzie s litoci twoje dawne,
o Panie! które przysiad " Dawidowi
w prawdzie swej? "'2Sam.7.i5.

51. W.?pomnij. Panie I na zelywo
sug twoich, a jakom ponosi wzgard
w zanadrzu swem od wszystkich naro-
dów monych.

b2. Panie! jako urgali nieprzyjaciele

twoi. jako urgali cieszkom pomazaca
twego.

53. Niech bdzie bogosawiony Pan
a na wieki. Amen. Amen.

PSALM XC.
I. Mojesz hid B<>j nwaianiem aski i przytomnoci

Boej cieszy. IL Opisuje Twota ludzkiego miertelno,
przyczyn tego, gniew Bory za grzechy, m. TTskaiTa
si. e mao ludzi swoje kondycyj uwaaj. rv. Prosi
Boga, aby lud swój rzdzi i sprawom jego bogosawi.

1. Modlitwa Mojesza, ma Boegro.

ranie! ty bywa ucieczk nasz od
narodu do narodu.

2. Pierwej nili crórr stanev. i nili
wyksztatowa ziemi, i okra^ wiata,
oto zaraz od wieku a na wieki ty jest

Bocriem.

3. Ty znowu czowieka w proch obra-

casz, a mówisz: Nawrócie si synowie
ludzcy.

4. Albowiem tysic ^ lat przed oczyma
twemi s jako dzie wczorajszy, który

przemin, i jako stra nocna. "2Piotr.3.8.

5. Powodzi porywasz ich: s jako sen.

jako trawa, która z poranku ronie.

6. Z poranku kwitnie i ronie: ale

w wieczór bywa pokoszona, i usycha.

7. Albowiem od gniewu, twego ginie-

my, a popdliwoci twoj jestemy
przestraszeni.

. Pooye nieprawoci nasze przed

sob. tajne " wystpki nasze przed jasno-

scia'oblicza twego". -Ps.is&.-i.ii.i^.yd.i.ia.

9. Skd wszystkie dni nasze naojle

przemijaj dla gniewu twego: jako so-
wa niszczej lata nasze.

10. Dni wieku naszego jest lat siedm-

dziesit. a jeli kto duszy. lat omdzie-
sit. a to. co najlepszego w nich. tvlko

36
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kopot i ii«»(lza, a gdy to poiniiiio, tedy

pi\Hlko o(llatuj(Mny.

11. Ale któ zna srogoe gniewu twe-
go? albo kto ))ojc si ciebie zna zapal-

czywo twoje?

12. Naucze nas oblicza dni naszych,

abymy przywiedli serce do mdroci.
13. Nawróce si, Panie! dokdo

odwaczasz? zlituje si nad sugami
twymi.

14. Nasye nas z poranku miosier-
dziem twojem; tak, abymy wesoo pi(^.-

wa i radowa si mogli po wszystkie
dni nasze.

15. Eozwesele nas wedug dni, któ-

ryche nas utrapi, wedug lat, którycli-

emy doznali zego.

16. Niech bdzie znaczna przy su-
gach twoich sprawa twoja, a chwaa
twoja przy synach ich.

17.. Niech bdzie przyjemno Pana,
Boga naszego, przy nas, a spraw rk
naszych utwierd midzy nami, spraw
rk naszych utwierd. Panie!

PSALM XCI.
I. Wszystkich którzy w Bogu ufaj, prorok cieszy, i

ich Bóg zego uchowa, i anielsk stra pole. II. Upe-
wnia, e Pan tych, co go miuj, wyzwoleniem i saw,
modlitw wysuchaniem, i ywota przedueniem ucieszy.

len, który mieszka w ochronie Naj-

wyszego, i w cieniu Wszechmocnego
przebywa bdzie

;

2. Kzecze Panu: Nadzieja moja i za-

mek mój. Bóg mój, w nim nadziej
mie bd.

3. Onci zaiste wybawi ci z sida ow-
czego, i z powietrza najjadowitszego.

4. Pierzem swem okryje ci, a pod
ski'zydami jego bezpiecznym lodziesz;

prawda jego tarcz i puklerzem.

5. Nie ulkniesz si strachu nocnego,

ani strzay latajcej we dnie;

6. Ani zarazy morowej, która prze-

chodzi w ciemnoci, ani powietrza mo-
rowego, które zatraca w poudnie.

7. Padnie po boku twym tysic, a

dziesi tysicy po prawej stronie two-
jej ; ale si do ciebie nie przybliy.

8. Tylko to oczyma twemi obaczysz,

a nagrod niepobonych ogldas-z.

9. Poniewae ty Pana, który jest

nadziej moj, i Najwyszego, za przy-

bytek swój pooy:
10. Nie spotka ci nic zego, ani jaka

plaga przybliy si do namiotu twego.

11. Albowiem Anioom * swoim przy-

90. 91. 92.

kaza o tobie, a])y ci strzegli na wszyst-
kich drogach twoich.

*P8.71,8. Mat.4,6. uk.4,10.

12. Na rkach nosi ci l>d, })y
sn nie obrazi o kamie nogi twojj.

13. Po lwie, i po bazyliszku depta
bdziesz, lwi i smoka poilepczesz.

14. I si we mnie, mówi Pan, roz-

kocha, wyrw go, i wywysz go,

prz(^to, i pozna imi moje.

15. Bdzie mi wzywa, a wysucham
go; Ja z nim Ijd w utrapieniu, wyrw
go, i uwiel))i go.

16. Dugoci dni nasyc go, i oka
mu zbawienie moje.

PSALM XCII.
I. Upomina do wysawiania Pana dla dziwnego rzdu,

i niedocigych spraw jego. II. Otuch czyni, e spra-
wiedliwy zakwitnie, i Pana chwali bdzie.

1. Psalm a pie na dzie sobotni.

2. JJobra rzecz jest wysawia Pana.

a piewa imieniowi twemu, o Najwyszy!
3. Opowiada z poranku miosierdzie

twoje, i prawd twoje na kad noc,

4. Na instrumencie o dziesiciu stro-

nach, na lutni, i na harfie z piewaniem.
5. Albowieme mi rozweseli. Panie !

sprawami twemi ; o sprawach rk twoich

piewa bd.
6. O jako wielmone s sprawy twoje.

Panie! bardzo gbokie s myli twoje.

7. Czowiek bydlcy nie na, a gupi
nie zrozumiewa tego,

8. I wyrastaj niezbonicy jako ziele,

a kwitn wszyscy, którzy czyni niepra-

wo, aby byii wykorzenieni a na wieki;

9. Ale ty, o Najwyszy! jeste Panem
na wieki.

10. Albowiem, oto nieprzyjaciele twoi.

Panie! albowiem oto nieprzyjaciele twoi

zgin; rozproszeni bd wszyscy, którzy

czyni nieprawo.
11. Ale róg * mój wywyszysz jako

jednoroców; pokropiony bd olejkiem

wieym. -4Moj.23,22.

12. I ujrzy oko, moje nieszczcie

tych, co na mi czyhaj; o zonikach,
którzy powstawaj przeciwko mnie,

usysz uszy moje.

13. Sprawiedliwy jako * palma za-

kwitnie, jako cedra na Libanie roz-

mnoy si. ^^-^

14. Wszczepieni w domu Paskim,
w sieniach Boga naszego zakwitn.

15. Nawet i w sdziwoci przynios

owoc, czerstwymi i zielonymi bd;
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16. Aby to opowiadano, e uprzej-

mym jest Pan. skaa moja. a e w nim
nie masz adnej nieprawoci.

PSALM XCIIL
Proroctwc o królestwie Pana Chryshisoirem. w którem

wielbi Boga. ii swoich od najazdów nieprzyjacielskich
broni.

Jtan " ki'oluje. oblek si w dostojno;
oblek si Pan w mono, i przepasa
sie: utwierdzi te okra^ wiata. abv sie

nie poruszy. -ps.96,io.ps.97.i.ps.99,i:

2. Utwierdzona jest stolica twoja przed

wszystkiemi czasy: ty jest od wie-

cznoci.

3. Podniosy rzeki, o Panie I podniosy
rzeki szum swój

;
podniosy rzeki nawa-

noci swoje.

4. Xad szum wielkich wód. nad moc-
ne way morskie mocniejszy jest Pan na

wysokoci.
5. iwiadectwa twoje s bardzo pewne:

witobliwo. " Panie I jest domu twego

ozdob na wieczne dni.
'Ts.U9.^.12S.138.U0.1^.1bl.l52.

PSALM XCTV.
I. Dawid wola Boga na pomst przeciwko zrm. mowy

i sprawy ich opisujc. II. tponiina. eby nie szaleli, gdjz
Bóg wszystko widzi, syszy, zroznmiewa, a dobrych, acz
ich czasem ku ich dobremu karze, nie opuszcza.

rJoe * pomst I Panie Boe pomst I roz-

janij siei
' ''5Moj.32.30.

2. Podnie si. o Sdzio wszystkiej

ziemi! a daj zapat pysznym.
3. Dokde niepoboni. Panie I do-

kde niepoboni radowa si bd?
iardzie

którzy
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zakonu twesroty wiczysz. Panie! a

uczysz go.

13. Aby mu sprawi pokój od zych
dni. aby Ijy wykopany dó niezboni-
kowi.

14. Alljowiem nie opuci Pan ludu
swego, a dziedzictwa swego nie zaniecha.

15. Ale a ku sprawiedliwoci obróci

si sd. a za nim wszyscy serca uprzej-

mego.
16. Któby si by zastawi za mn

przeciwko zonikom? ktoby si by uj
o mi przeciwko tym. którzy czyni nie-

prawo ?

17. By mi by Pan nie przyby na po-

moc, maloby bya nie mieszkaa dusza
moja " w milczeniu. 'Ps.115,17.

18. Juzem Ijy i-zek: Zachwiaa si
noga moja: ale miosierdzie twoje, o Pa-
nie! zatrzymao mi.

19. "W wielkoci utrapienia mego. we
wntrznociach moich, pociechy twoje

rozweselay dusz moje.
20. Izali z tob towarzyszy stolica nie-

prawoci tych. którzy stanowi krzywd
miasto prawa?

21. Którzy si zbieraj przeciwko du-

szy sprawiedliwego, a ki-ew niewinna po-

tpiaj?
22. Ale Pan jest twierdz moj. a Bóg

mój ska ufnoci mojej.

23. Onci obróci na nich nieprawo ich.

a dla zoci ich wytraci ich: wytraci ich

Pau. Bócr nasz.

swiegotac 1

PSALM XCV.
I. Dawid Izraelczyk>;'w upomina, aby Pana z wielrao-

noci. z rzdu wszystkich rzeczy, i z askawego do siebie
wezwania, wielbili, n. Od nieposuszestwa i uporu ich
odwodzi.

4. Dugo bd
mówi, chlubic si wszyscy
czyni nieprawo?

,

5. Lud twój. Panie! trze, a dziedzic- j lejdcie. piewajmy Panu: wykrzy-
. ^ :. i„^_-r,

'kujmy skale zbawienia naszego.

2. Uprzedmy oblicze jego z chwa:
psalmy mu piewajmy.

3. Albowiem Pan jest Bóg wielki, i

król wielki nade wszystkich bogów.
4. W jego rkach s gbokoci zie-

mi, i wierzchy gór jego s.
5. Jego jest morze, bo je on uczy-

ni: i ziemia, któr rce jego ukszta-
toway.

6. Pójdcie, kaniajmy si. a upa-
dajmy przed nim: klkajmy przed Pa-
nem, stworzycielem naszym.

7. Onci jest zaiste Bóg nasz. a my-
my lud pastwiska jego. i owce rk jego.

Dzi. jeli " gos jego usyszycie.
' *yd.3.7.r.4,7-

36*

two twoje trapi:
6. "Wdowy i przychodniów mordowa ?

a sierotki zabija?
7. Mówic: Nie widzi tego Pan. ani

tego rozumie Bóg " Jakóbowy.
Ps. 10.11. Ps. 59. S.

8. Zrozumicie. o wy bydlcy midzy
ludmi! a wy szaleni kiedy zrozumiecie?

9. IzaK ten. który szczepi ucho. nie

syszy? i który uksztatowa oko. izali

nie widzi?

10. Izah ten. któiy wiczy narody,
nie bdzie kara? który uczy czowieka
umiejtnoci.

11. Pan zna myli ludzkie, i s
szczer ' marnoci. -i £01.3.20.

12. Bogosawiony jest m. którego
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8. Nie zatwardzajcie serca swego,

jako w Meryba, a jako czasu kuszenia na
puszczy.

\). Kiedy luitj kusili ojcowie wasi, do-

wiadczyli mi, i widzieli sprawy moje.

10. Przez czterdzieci lat * miaem
spór z tym narodem, i rzekem: Lud
ten bdzi sercem, a nie poznali dróg

moici; *4Moj.i4,84.

11. Którymem przysig * w pop-
dliwoci mojej, e nie wnijd do odpo-

cznienia mego. *4Moj.i4,23. yd.4,8.

PSALM XCVL
Wszystkich wiernych z ydów i z pogan do usta-

wicznej Chrystusa Pana chway upomina, dlatego, i on
jest Bogiem prawdziwym , i jest postanowiony sdzi
wszystkiego wiata.

fepiewajcie * Panu pie now; piewaj-

cie Panu wszystka ziemia! *2Kron.i6,23.

2. piewajcie Panu, dobrorzeczcie

imieniowi jego, opowiadajcie ode dnia

do dnia zbawienie jego.

3. Opowiadajcie midzy narodami

chwa jego, midzy wszystkimi ludmi
cuda jego.

4. Albowiem wielki Pan i wszelkiej

chway godny, i straszliwy jest nad
wszystkich bogów.

5. Wszyscy bowiem bogowie narodów

s bawani; ale Pan niebiosa uczyni.

6. Zacno i ochdóstwo przed obliczem

jego. moc i pikno w witnicy jego.

7. Oddajcie Panu, pokolenia narodów,

oddajcie Panu chwa i moc.

8. Oddajcie Panu chwa imienia je-

go ;
przyniecie dary, a wnijdcie do sieni

jego.

9. Kaniajcie si Panu w ozdobie

witobliwoci ; niech si lka oblicza

jego wszystka ziemia.

10. Powiadajcie midzy poganami: Pan
króluje, * a e i ki-g wiata utwierdzony

bdzie, tak. aby si nie poruszy, a i b-
dzie sdzi ludzi w sprawiedliwoci.

*Ps.93.1. Ps.97,1. Ps.99,1.

11. Niech si wesel niebiosa, a niech

plsa ziemia; niech zaszumi morze, i co

w niem jest.

12. Niech plsaj pola, i wszystko

co jest na nich; tedy niech wykrzykaj
wszystkie drzewa lene,

13. Przed obKczem Paskiem; bo
idzie, idzie zaiste, aby sdzi * ziemi.

Bdzie sdzi okrg wiata w sprawie-

dliwoci, a narody w prawdzie swojej.
*Ps.98,9.

PSALM XCVIL
I. Szeroko i saw królestwa Mesyjaszowcgo opi-

Bujo, stosujc do niego chwa one, w której lUig zakon
podaWal. II. Naucza, e on mia bawochwalstwo sha-
bir, kocid swi'g weselem napeni, i duszo wiernych
z rk nieprzyjacielskich wydrze.

lan * króluje; wyskakuj ziemio, a we-
sel si mnóstwo wysep!

2. Obok i ciemno okoo niego;

sprawiedliwo i sd s gruntem stolicy

3. Ogie przed obliczem jego idzie,

a zapala w okoo nieprzyjació jego.

4. Byskawice jego owiecaj okrg
wiata, co widzc ziemia zadraa.

5. Góry jako wosk rozpywaj si
przed oldiczem Paskim, przed obli-

czem Pana wszystkiej ziemi.

6. Niebiosa opowiadaj * sprawiedli-

wo jego, a wszystkie narody ogldaj
chwa^ jego. *ps.i9,i.

7. Nieche bd * zawstydzeni wszys-

cy, którzy su obrazom, którzy si '

chlubi w bawanach; kaniajcie mu
si wszyscy bogowie.

* 2 Moj. 20,4. 3 Moj. 26,1. 5Moj.5,8.

8. To usyszawszy Syon rozweseli si,

a radowa si bd córki Judzkie, dla

sdów twoich. Panie!

9. Albowieme ty Pan najwyszy na
wszystkiej ziemi, a bardzo wywyszony
nad wszystkich bogów.

10. Wy, którzy miujecie * Pana,

miejcie ze w nienawici; on strzee

witych swoich, a z rki niepobonych
wyrywa ich. *Amos,5,l5. Ezym.l2,9.

11. wiatoci nasiano sprawiedliwe-

mu, a radoci tym, którzy s uprzej-

mego serca.

12. Weselcie si sprawiedliwi w Pa-
nu, a wysawiajcie pamitk witobli-
woci jego.

PSALM XCVIIL
I. Tryumf Pana Jezusa sawi kae, któi"y moc wa-

sn sobie i swym zbawienie sprawi, i Ewangelij naro-

dom objawi, ir. Upomina, eby mu wiat chwa odda.

^
1. Psalm.

fepiewajcie Panu pie * now, bo dziw-

ne rzeczy uczyni; dopomoga mu pra-

wica jego, i rami f witobliwoci jego.
*Ps.33,3. tlzaj.63,5.

2. Objawi Pan * zbawienie swoje;

przed oczyma pogan oznajmi sprawie-

dliwo swoje.
*Izaj.52,10.

3. Wspomnia na miosierdzie swoje,

i na prawd swoje przeciw domowi Izra-

elskiemu ; oglday wszystkie granice zie-

mi zbawienie Boga naszego.
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4. piewaje Panu wszystka ziemio;

wykrzykajcie, a weselcie si i piewajcie.

5. Grajcie Panu na harfie; na harfie,

gosem przypiewujc.

6. Na trbach i na kornetach krzyk-

liwych gos wydawajcie przed Królem i

Panem.
7. Niech zaszumi morze, i co w niem

jest, okrg wiata, i mieszkajcy na nim.

8. Ezeki niech klaskaj rkoma; góry

wespó niech si rozraduj,

9. Przed Panem, bo idzie sdzi zie-

mi. * On bdzie sdzi okrg wiata
w sprawiedliwoci, i narody w prawoci,

*Ps.96,13.

PSALM XCIX.
I. IzraelczykÓTf upoinina, ahy Pana dla duchownego

królestwa jego, które miedzy nimi wystawi, chwalili.

Kae im o zachowanie tego królestwa prosi.

Jtan króluje, nieche zadr narody;

siedzi midzy Cherubinami, nieche si
poruszy ziemia.

2. Pan na Syonie wielki, a wywy-
szony nad wszystkie narody.

3. Niech wysawiaj imi twoje wiel-

kie i straszne; albowiem wite jest.

4. Moc zaiste królewska miuje sd;
albowieme ty ustanowi prawa; sd i

sprawiedliwo w Jakóbie ty wykonujesz.

5. Wywyszajcie Pana, Boga naszego,

a kaniajcie si u podnóka nóg jego;

bo wity jest.

6. Mojesz i Aaron midzy kapanami
jego, a Samuel midzy wzywajcymi
imienia jego, woali do * Pana, a on ich

wysucha. *2Moj. 32,11. 4Moj. 14,13. isam. 12,19.

7. w supie obokowym * mówi do

nich; a gdy strzegli wiadectw jego i

ustaw, które im poda, *2Moj.33,9.

8. Panie, Boe nasz! ty ich wysu-
chiwa; Boe! bywae im miociwym,
i gdy ich kara dla wystpków ich.

9. Wywyszajcie Pana, Boga naszego,

a kaniajcie si na górze witej jego;

albowiem wity jest Pan, Bóg nasz.

PSALM C.

I. Wszystkich ludzi do wysawienia Boga pobudza.
TI. Dlatego, i on nas stworzy, odkupi, i za swoje
owieczki przyj.

Psalm dla dzikczynienia.

Wykrzykajcie Panu, wszystka ziemio!

2. Sucie * Panu z weselem, przy-
chodcie przed oblicze jego z radoci.

*Ps.2,11. Ps.66,2. Ps.98,4.

3. Wiedzcie, e Pan jest Bogiem;
on uczyni nas, a nie my samych siebie.

100. 101. 102. 565

aljymy byli ludem * jego, i owcami pa-

stwiska jego. *Ps.95,7,

4. Wnijdcie w bramy jego z wysa-
wianiem, a do sieni jego z chwaami;
wysawiajcie go, dobrorzeczcie imie-

niowi jego;

5. Albowiem dobry jest * Pan, na
wieki trwa miosierdzie jego, a od naro-

du a do narodu prawda jego. *ps.73,i.

PSALM CL
I. Dawid luby Bogu czyni, e zostawszy królem, chce

go wielbi, i oncmu suc, prawej drogi naladowa,
przewrotnych odrzuca, pysznych, zdrajców, i kamców
nie cierpie, a w wiernych si kocha.

1. Psalm samego Dawida.

O miosierdziu * i o sdzie piewa
bd; tobie, o Panie! piewa bd.

*Ps.89,2.92,2.

2. Ostronym bd na drodze uprzej-

mej, kiedy przyjdziesz do mnie; bd
chodzi ustawicznie w szczeroci * serca

mego, w domu moim. *4Moj.i2,7. yd.3,2.

3. Nie poo przed oczy moje zej

rzeczy; kad spraw * wystpników
mam w nienawici, a nie chwyci si
jYj^jj^jg^

*Psalm.l39,21.

4. Serce przewrotne * odstpi ode-

mnie, a o ze nie bd dba. *ps.6,9.

5. Tego, który * potajemnie obmawia
bliniego swego, wytn; oczów wynio-

sych, i serca nadtego nie bd móg
cierpie. *ps.i5,3.

6. Oczy moje obrócono bd na praw-

domównych w ziemi, aby siadali zemn;
kto chodzi drog uprzejm, ten mi su-y bdzie.

7. Nie bdzie mieszka w domu mo-
im * zdrajca; ten, który mówi kam-
stwo, nie ostoi si przed oczyma memi.

*Przyp.l3,5.

8. Co poranek traci bd wszystkich

niezbonych na ziemi, abym tak wyko-
rzeni z miasta Paskiego wszystkich,

którzy czyni nieprawo.

PSALM CII:

I. Lud Boy do Boga woajc, babiloskie cikoci
onemu przekada. II. Cieszy si, e Bóg ma godzineczk,
której ich wybawi. III. Prob czyni, eby ich do koca
nie niszczy.

1. Modlitwa utrapionego, gdy bdc
w ucisku, przed Panem wylewa do
swoje.

2. -tanie ! wysuchaj * modlitw moje,

a woanie moje niechaj przyjdzie do cie-

bie.

^

*Ps.l43,l.

3. Nie ukrywaj * oblicza twego przede-
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mni\; w dzie ucisku mego nako ku
innie uclia twego; w dzie, którego ci
wzywani, pi\Hlko mi wysiudij.

M's.i;,2.'U,25.69,18.

4. Al])0wieni nisz(r/ej jako dyni dni

moje, a koci moje jako ognisko wypa-
lone s.

5. Poraone jest jako trawa, i uwidlo
serce moje, tak, em zapomina je
chleba swego.

6. Od gosu wzdychania mego przy-

lgny koci moje do ciaa mego.
7. Staem si podo])nyiii pelikanowi

na puszczy; jestem jako puhacz na
pustyniach.

8. Czuj, a jestem jako wróbel samo-
tny na dachu.

9. Przez cay dzie urgaj mi nie-

przyjaciele moi, a namiewcy moi prze-

klinaj mi.
10. Bo jadam popió jako chleb, a na-

pój mój mieszam ze zami,

11. Dla rozgniewania twego, i dla

zapalczywoci gniewu twego; albowiem
podniósszy mi porzucie mi.

12. Dni moje s jako cie * nachy-
lony, a jam jako trawa uwid;

^Ijob.8,9. r.14,1.2. Ps. 109,23. 144,4.

13. Ale ty. Panie! trwasz na wieki, a

pamitka twoja od narodu do narodu.

14. Ty powstawszy, zmiujesz si nad
Syonem ; boó czas , eby si zlitowa
nad nim, gdy przyszed * czas nazna-

czony. *2Kron.26,31. Jer.29,10.

15. Albowiem upodobay si sugom
twoim kamienie jego, i nad prochem
jego zmiuj si;

16. Aby si bali poganie imienia Pa-
skiego, a wszyscy królowie ziemscy
chway twojej

;

17. Gdy pobuduje Pan Syon, i okae
si w chwale swojej

;

18. Gdy wejrzy na modlitw ponio-
nych, nie gardzc modlitw ich.

19. To zapisz dla narodu potomnego,
a lud, który ma by stworzony, chwali
bdzie Pana,

20. e wejrza z wysokoci witnicy
swojej, e z nieba na ziemi spojrza;

21. Aby wysucha wzdychania wi-
niów, i rozwiza na mier skazanych

;

22. Aby opowiadali na Syonie imi
Paskie, a chwa jego w Jeruzalemie,

23. Gdy si pospou zgromadz naro-

dy i królestwa, aby suyy Panu.

102. 103.

24. Utrapi w drodze si moje, ukró-

ci dni moicli
;

25. Aem rzek: Boe mój! nie bierz

mi w poowie dni moich; od narodu
bowiem a do narodu trwaj lata twoje,

2(). I pierwej nic^li zaoy ziemi,
i niebiosa, dzieo rk twoich.

27. One * pomin, ale ty zostajesz;

wszystkie te rzeczy jako szata zwiot-

szej, jako odzienie odmienisz je, i od-

mienione bd. Mzaj.51,U. Mut.24,3.'5.

28. Ale ty tene zawdy jest, a lata

twoje nigdy nie ustan.
29. Synowie sug twoich u cie])ie

mieszka bd, a nasienie ich zmocni
si przed tob.

PSALM CIII.

Prorok wylicza dobrodziejstwa Paskie. I Wasne : ze
mu Bóg grzechy odpuci", w zeszoci wieku czerstwoci
uyczy. II. Pospolite : e si podejmuje ukrzywdzonyci,
wol sw ludowi objawi, jest miosierny, i zoci jako
ojciec dziatkom odpuszcza. III. Naucza, e go czci po-
winny wojska anielskie, do czego i dusz sw pobudza.

1. Psalm Dawidowy.

JDogosaw duszo moja Panu, i wszyst-

kie wntrznoci moje imieniowi jego

witemu.
2. Bogosawe duszo moja Panu, a

nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw

jego.

3. Który odpuszcza wszystkie niepra-

woci twoje; który uzdrawia wszystkie

choroby twoje;

4. Który wybawia od mierci ywot
twój; który ci koronuje miosierdziem

i wielk Litoci:

5. Który nasyca dobrem usta twoje,

a odnawia jako ora modo twoje.

6. Pan czyni, co sprawiedliwego jest,

i sdy wszystkim ucinionym.
7. Oznajmi drogi swe Mojeszowi,

a synom Izraelskim sprawy swoje.

8. Miosierny * i Litociwy jest Pan,

nierychy do gniewu, i wielkiego mio-
sierdzia. *2Moj.3477. 4Moj.l4,18. 5Moj.5,10.

iSieliem.9,17.

9. Nie bdzie si na wieki wadzi, a

gniewu wiecznie chowa.

10. Nie wedug grzechów naszych ob-

chodzi si z nami, ani wedug niepra-

woci naszych odpaca nam.

11. Albowiem jako s niebiosa wy-
sokie nad ziemi, tak jest utwierdzone

miosiel-dzie jego nad tymi, którzy si

go boj;
12. A jako daleko jest wschód od za-
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chodu, tak daleko oddali od nas prze-

stpstwa nasze.

13. Jako ma lito ojciec nad dziat-

kami, tak ma lito Pan nad tymi, któ-

rzy si go boj.
14. Onci zaiste zna, comy za ulepie-

nie; pamita, emy prochem.

15. Dni czowiecze s jako * trawa, a

jako kwiat polny, tak kwitnie;
*Ps.90,5. Izaj.40,6.

16. Gdy na wiatr powienie, alici

go niemasz, ani go wicej pozna miej-

sce jego.

17. Ale miosierdzie Paskie od wie-

ków a na wieki nad tymi, którzy si go

boj, a sprawiedliwo jego nad synami
synów,

18. Którzy strzeg przymierza jego, i

pamitaj na przykazanie jego, aby je

czynili.

19. Pan na niebiosach utwierdzi sto-

lic; a królestwo jego nad wszystkimi

panuje.

20. Bogosawcie Panu Anioowie
jego mocni w sile, którzy czynicie roz-

kazania jego, posusznymi bdc gosowi
sowa jego.

21. Bogosawcie Panu wszystkie woj-

ska jego, sudzy jego, którzy czynicie

wol jego.

22. Bogosawcie Panu wszystkie spra-

wy jego na wszystkich miejscach pano-

wania jego. Bogosaw, duszo moja! Panu.

PSALM CIY.
I. Dawid pobudziwszy dusz sw do uwaania maje-

statu Boego, wszystkich rzeczy stworzonycli pocztek i

opatrywanie szeroko opisuje. II. Chwa za to Bogu wie-
czn obiecuje.

rJogosaw, duszo moja! Panu. Panie,

Boe mój ! wielce jest wielmonym
;

chwa i ozdob przyobloke.
2. Przyodziae si * wiatoci jako

szat; rozcigne f niebiosa jako
opon. =^lMoj.l,3. tlMoj.1,6.8.

3. Który zasklepi na wodach * pa-
ace swoje; który uywasz oboków
miasto wozów; który chodzisz na skrzy-

dach wiatrowych; ^lMoj.1,7.

4. Który czynisz duchy * posami
swymi; ty czynisz sugi swe ogniem
paajcym. *yd.i,7.

5. Ugruntowae ziemi na supach
jej, tak, e si nie poruszy na wieki
wieczne.

6. Przepaci jako szat przyodziae
j by, tak, e wody stay nad górami.

7. Na zgromienie twoje rozbiegy si,

a na gos pogromu twego prdko zucie-

kay.
8. Wstpiy góry, zniyy si doliny

na miejsce, które im zaoy.
9. Zamierzye im * kres, aby go nie

przestpoway, ani si wracay na okry-

cie ziemi. *ijob.38,io.ii.

10. Który wypuszczasz róda po do-

linach, aby pyny midzy górami,

11. A napój daway wszystkiemu
zwierzowi polnemu ;. a z nich gasz lene
osy pragnienie swoje.

12. Przy nich mieszka ptastwo nie-

bieskie, a z poród gazek gos wy-
daje.

13. Który pokrapiasz góry z paaców
swoich, aby si z owoców spraw twoich

nasycaa ziemia.

14. Za twoj spraw * ronie trawa

dla byda, a zioa na poytek czowie-

czy; ty wywodzisz chleb z ziemi: *ps.i47,8.

15. 1 wino, które uwesela * serce czo-
wiecze, od którego si lni twarz jako od

oleju; i chleb, który zatrzymuje ywot
ludzki. *Sdz.9,13.

16. Nasycone bywaj i drzewa Pa-
skie, i cedry Libanu, których nasadzi;

17. Na których ptaki gniazda swe
maj, i bocian na jedlinach ma dom
swój.

18. Góry wysokie dzikim kozom, a

skay s ucieczk królikom.

19. Uczyni miesic * dla pewnych
czasów, a soce zna zachód swój.

*1 Moj. 1,16.

20. Przywodzisz ciemno, i bywa
noc, w któr wychodz wszystkie zwie-

rzta lene.

21. Lwita rycz do upu, i szukaj
od Boga pokarmu swego.

22. Lecz gdy soce wznijdzie, za si
zgromadzaj, * i w jamach swoich kad
gi^

'

*Ijob.37,8.

23. Tedy wychodzi czowiek do ro-

boty swojej, i do pracy swojej a do

wieczora.

24. O jako wielkie s * sprawy twoje,

Panie! te wszystkie mdrze uczyni, a

napeniona jest ziemia i30gactwem two-

j^jjl^
*Ijob.26,U.

25. W morzu za wielkiem i bardzo

szerokiem, tam s pazy, którym nie

masz liczby, i zwierzta mae i wielkie.

26. Po niem okrty przechodz, i wie-

loryb, którego ty stworzy, aby w niem
igra.
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27. Wszystko to na ci * oczekuj o,

aby im da pokarm czasu swego.
M's.145,15.

28. Gdy im dajesz, zbieraj; gdy
otwierasz r(»kc twojij, nasycone bywaj
dobremi rzeczami.

29. Lecz gdy ukrywasz oblicze twoje,

trwo so1); gdy odl)ierasz ducha ich,

gin, i w proch si swój obracaj.

3(). Gdy wysyasz ducha twego, stwo-

rzone bywaj, i odnawiasz oblicze ziemi.

31. Niechaje bdzie chwaa Pa-
ska na wieki; niech si rozweseli Pan
w sprawach swoich.

32. On gdy wejrzy na ziemi, zadry;
dotknie si gór, a zakurz si.

33. Bd piewa Panu za ywota me-
go; bd piewa Bogu memu, póki mi
staje.

34. O nim bdzie wdziczna mow
moja, a ja si rozwesel w Panu.

35. Oby byli wytraceni grzesznicy

z ziemi, a niezbonych aby ju nie byo !

Bogosaw, duszo moja!- Panu. Halle-

luja.

PSALM CV.
I. Izraelczyków do wdzicznoci przeciw Bogu i szukania

aski jego wzywa, II. dlatego, i z nimi przymierze
uczyni, a nieprzyjació ich pokara, i inne im dobro-
dziejstwa pokaza.

Wysawiajcie * Pana; ogaszajcie imi
jego; opowiadajcie ^midzy narodami
sprawy jego.

* *iKron.i6,8. izaj.12,4.

2. piewajcie mu, piewajcie mu
psalmy, rozmawiajcie o wszystkich cu-

dach jego.

3. Chlubcie si imieniem witem je-

go; niech si weseli serce szukajcych
Pana.

4. Szukajcie Pana i mocy jego; szu-

kajcie oblicza jego zawsze.

5. Przypominajcie sobie dziwy jego,

które czyni, cuda jego i sdy ust jego.

6. Wy nasienie Abrahama, sugi jego!

Wy synowie Jakóbowi, wybrani jego!

7. Onci jest Pan, Bóg nasz, po wszyst-
kiej ziemi sdy jego.

8. Pamita wiecznie na przymierze
swoje: na sowo, które przykaza a do
tysicznego pokolenia;

9. Które postanowi * z Abrahamem,
i na przysig sw f nczynion Izaakowi.

• *1 Moj. 17, 2. fi Moj. 26, 3.

10. Bo je postanowi Jakóbowi za

ustaw, * a Izraelowi za umow wieczn.
*1 Moj. 28, 13.

11. Mówic: Tobie dam ziemi Cha-

104. 105.

nanejsk * za sznur dziedzictwa wa-
szego; *lMoj.l3,15.

12. Kiedy ich by may poczet, prawie

may poczet, a jeszcze w nij byli przy-

chodniami.

13. Przechodzili zaiste od narodu do

narodu, a z królestwa innego ludu
;

14. Nie dopuszcza nikomu, aby im
mia krzywd czyni; nawet * kara dla

nich i królów, mówic: MMoj.12,17.

15. Nie tykajcie * pomazaców moich,

a prorokom moim nie czycie nic zego.
*lKron.l6,22.

16. Gdy przywoawszy gód * na zie-

mi, wszystk podpor chleba pokruszy.
*lMoj.41,57.

17. Posa * przed nimi ma, który

by za niewolnika sprzedany, f to jest Jó-

zefa*
*1 Moj.45,5. flMoj.37,38.

18. Którego nogi ptami trapili, * a

elazo cisno ciao jego, *imoj.39,2o.

19. A do onego czasu, gdy si o nim '

wzmianka staa; mowa Paska dowiad-
czaa go.

20. Posawszy * król kaza go puci;
ten, który panowa nad narodami, wol-

nym go uczyni. *imoj.4i,u.

21. Postanowi go * panem domu
swego, i ksiciem nad wszystk dzier-

aw swoj, *lMoj.41,40.

22. Aby wada i ksitami jego we-
dug zdania duszy swojej, i starców jego

mdroci naucza.
23. Potem wszed * Izrael do Egiptu,

a Jakób by gociem w ziemi Chamo-
y^^;. * 5 Moj.46,5.6.

24. Gdzie rozmnoy Bóg lud swój

bardzo, *
i nczyni go moniejszym nad

nieprzyjació jego.
*2Moj.i,7.

25. Odmieni serce * ich, i mieli

w nienawici lud jego, a zmylali zdra-

dy przeciw sugom jego. *2Moj.i,8.ii.

26. Posa Mojesza, * sug swego,

i Aarona, którego obra; *2Moj.3,io.

27. Którzy im przedoyli sowa * zna-

ków jego, i cuda w. ziemi Chamowej.
*2Moj. 7,9.10.

28. Posa ciemnoci, * i zamio si,

a nie byli odpornymi sowu jego.
*2Moj.lO,21.22.

29. Obróci wody * ich w krew, a po-

morzy ryby w nich. *2Moj.7,2o.

30. Wydaa ziemia ich mnóstwo ab,
i byy w * paacach królów ich. *2Moj.8,6.

31. Kzek, a przysza rozmaita * mucha,

i mszyce we wszystkich granicach ich.
* 2 Moj. 8, 17.
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32. Da grad miasto * deszczu, ogie
palcy na ziemie ich.

^2Moj.9,23.

33. Take potuk winnice ich, i figi

ich. a pokruszy drzewa w gi-anicach ich.

34. Ezek, a przysza szaracza, i

chi'zszczów * niezliczone mnóstwo;
2 Moj. 10, 13.

35. I poary wszelkie ziele w ziemi

ich, a pojady urodzaje ziemi ich.

36. Nawet pobi wszystko pierwo-

rodztwo * w ziemi ich, pocztek wszyst-

kiej siy ich.
*2 Moj.12,29.

37. Tedy ich wywiód ze srebrem i ze

zotem, * a nie by nikt saby midzy
pokoleniem ich.

*2Moj.i2,35.

38. Radowa si * Egipt, gdy oni wy-
chodzili ; albowiem by przypad na nich

strach ich.
-2Moj.i2,33.

39. Rozpostar obok * na okrycie ich,

a ogie na owiecanie nocy. *2Moj.i3,2i.

40. Xa danie ich przywiód prze-

piórki,* a chlebem niebieskim nasyci ich.
* 2 Moj. 16,13.

41. Otworzy ska *
i wypyny wody,

a pyny po suchych miejscach jako

rzeka.

'

'^2Moj.i7,6.

42. Albowiem wspomnia na sowo
witobliwoci swojej, które rzek do

Abrahama, sugi * swego. ^imoj. 22,16.

43. Przeto wywiód lud swój z we-

selem, a z piewaniem wybranych swoich.

44. I poda im ziemi pogan, a posie-

dli prace narodów.

45. Aby zachowali ustawy jego, a

prawa jego przestrzegali. Halleluja.

PSALM CVI.
I. Wierni ydowie Bogu za niewymowne dobrodziej-

stwa je^o dzikuj. JI. Prosz, eby si zbawieniem jego
ucieszy mogli. III. Swoje, i przodków swoich wystpki,
w Egipcie, na puszczy i w ziemi Cliananejskiej pope-
nione w)-znaj.

1. Halleluja.

V>ysawiajcie * Pana; albowiem dobry,

albowiem na wieki miosierdzie jego.
*Ps. 107,1. Ps. 118,1. Ps. 136,1.

2. Któ wysowi niezmiern moc Pa-
sk, a wypowie wszystk chwa jego?

3. Bogosawieni, którzy strzeg sdu,
a czyni sprawiedliwo na kady czas.

4. Pamitaj na mi, Panie! dla mi-
oci ku ludowi swemu ; nawiede mi
zbawieniem swojem,

5. Abym uywa dobrego z wybrany-
mi twoimi, a weseli si w radoci na-
rodu twego, i chlubi si wespó z dzie-

dzictwem twojem.
6. Zgrzeszylimy z ojcami * swymi;

niesprawiedliwiemy czynili, i niepra-

wo popeniali.
^

"

*Dan.9,5.

7. Ojcowie nasi w Egipcie nie zro-

zumieli cudów twoich, ani pamitali na

wielko miosierdzia twego; ale * od-

pornymi byli przy morzu Czerwonem.
"2 Moj. 14, 11.

8. Awszake ich wyswobodzi dla imie-

nia swego, aby oznajmi moc swoje.

9. Bo zgromi "^ morze Czerwone, i

wyscho, a przewiód ich przez przepaci,

jako przez puszcz. *2Moj.i4,2i.

10. A tak zachowa ich od rki tego,

który ich mia w nienawici, a wykupi
ich z rki nieprzyjacielskiej.

11. W tem okryy wody * tych, którzy

ich ciyli; nie zosta ani jeden z nich.
,

' =^2 Moj. 14,27.28.

12. A cho uwierzyli * sowom jego,

i wysawiali chwa jego: *2Moj.u,3i.

13. Przecie prdko * zapomnieli na

sprawy jego. i nie czekali na rady jego.
^2 Moj. 15.24.

14. Ale zdjci bdc * chciwoci na

puszczy, kusili Boga na pustyniach.
* 2 Moj. 16,3.

15. I da im. czego dali, a wszake
przepuci suchoty ^ na nich. *-i^oj. 11,33

16. Zatem gdy si wzruszyli * za-

wici przeciw Mojeszowi w obozie, i

przeciw Aaronowi, witemuPaskiemu :

=^4 Moj. 16,2.

17. Otworzya si * ziemia, i poara
Datana, i okrya rot Abironow.

* 4 Moj. 16,31.

18. I zapali si ogie ^ na zebranie

ich
;
pomie spali niepobonych.

=^4 Moj. 16,35.

19. Sprawili i cielca ^ na Horebie. i

kaniali si bawanowi litemu, "2Moj.32,4.

20. I odmienili chwa sw w podo-

biestwo wou, jedzcego traw.

21. Zapomnieli na Boga, wybawiciela

swego, który czyni wielkie rzeczy w E-

gipcie;.

22. Rzeczy dziwne w ziemi Chamo-
wej. rzeczy straszne przy' morzu Czer-

wonem.
23. Przeto rzek, e ich chcia wytra-

ci, gdyby si by Mojesz, wybrany jego,

nie stawi * w onem rozerwaniu przed

nim, a nie odwróci popdliwoci jego,

aby ich nie traci. -2Moj.32,ii.

24. Wzgardzili * te ziemi podan,
nie wierzc sowu jego.

'^ 4 moj. 14,1.2.3.

25. I szemrzc w namiotach swoich,

nie byli posuszni gosowi Paskiemu.
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2G. Przeto podniós rk * swoje

przeciwko uim, aby ich pobi na pnszczy
;

27. A eby rozrzuci nasienie ich mi-
dzy pogan, i rozproszy icli po ziemiach.

2S. Sprzgli si te ]>yii z bawanem
Baalfegorem, * a jedli oHary umarych.

* 4 Moj.25,3.

29. A t<ak dranili Boga sprawami
swemi, e si na nich oborzya ^ plaga;

tMoj.ii.'),!..'..

30. A si zastawi * Finees, a pomst
uczyni, i rozerwana jest ona plaga;

*l:Moj.2.5,7.

31. Co mu poczytano ku sprawiedli-

woci od narodu do narodu, a na wieki.

32. Znowu go byli wzruszyli do gnie-

wu u wód Meryba, tak, i si le dziao

i z Mojeszem * dla nich. ^4Moj.2o,ii.

33. Albowiem rozdranili ducha jego,

e wyrzek co niesuszne ^ usty swemi.
* 4 Moj.20,10.

34. Nadto nie wytracili onych na-

rodów, o których im by Pan * powiedzia.
*5Moj.7,2.

35. Ale pomieszawszy * si z onemi
narodami, nauczyli si spraw ich:

=*=Sdz.l,21.

36. I suyli bawanom ich, które im
byy sidem.

37. Albowiem dyjahom ofiarowali sy-

nów swoich, *
i córki swoje, *2Krói.i6,3.

38. I wylewali krew niewinn, krew
synów swoich, i córek swoich, których

ofiarowah bawanom rytym Chananej-

skim, tak, e splugawiona bya ziemia

onem krwi rozlaniem.

39. I zmazali si sprawami swemi,

a cudzooyli wynalazkami swemi.

40. Przeto zapaliwszy si Pan w po-

pdliwoci przeciw ludowi swemu, obrzy-

dzi sobie dziedzictwo swoje,

41. I poda ich w rce poganom; a pa-

nowali nad nimi, którzy ich mieli w nie-

nawici;
42. I uciskali ich nieprzyjaciele ich,

tak, e ponieni byli pod rk ich.

43. Czstokro ich * wybawia; wszak-
e go oni wzruszali do gniewu radami
swemi, zaczem ponieni byli dla nie-

prawoci swoich. ^Sdz.2,16.

44. A wszake wejrza na ucisk ich,

i usysza woanie ich.

45. Bo sobie wspomnia na przymie-
rze * swoje z nimi, a aowa tego we-
dug wielkiej litoci swojej. *5Moj.3o,i.2.3.

46. Tak, e im zjedna miosierdzie

106. 107.

przed oczyma wszystkicli, którzy ich byli

pojmali.

47. Wybawe nas. Panie, Boe nasz!

a zgromad nas * z tych pogan, ajymy
wysawiali imi witobliwoci twojój,

a chlubili sie w chwale twojój.
'*lKion. 16,35.

48. Bogosawiony Pan, Bóg Izrael-

ski, od wieków a na wieki; na co niech

rzecze wszystek lud : Amen, Halleluja.

PSALM CVII.
I. Upomina wszystkich do wiolbicnia Boga. II. Bo on

ludzi z wygnania i ntjdzy, i wizienia, z chorób i z nie-
bezpieczestwa morskiego wybawia. III. Uskara si, e
mao tych, którzyby sprawy Boe mdrze uwaali.

Wysawiajcie * Pana: albowiem dobry;

albowiem na wieki miosierdzie jego.
^l's.lOG,l. Ps. 118,1. Ps. 136,1.

2. Niech o tem powiedz ci, których

odkupi Pan, jako ich wykupi z rki nie-

przyjacielskiej,

3. A zgromadzi ich z ziem, od wscho-
du i od zachodu, od pónocy i od morza.

4. Bdzili po puszczy, po pustyni

bezdronej, miasta dla mieszkania nie

znajdujc.

5. Byli godnymi i pragncymi, a
w nich omdlewaa dusza ich.

6. A gdy woali do Pana w utrapieniu

swojem, z ucisku ich wyrywa ich;

7. I prowadzi ich drog prost, aby
przyszli do miasta, w któremby mieszkali.

8. Niechaje wysawiaj przed Panem
miosierdzie jego, a dziwne sprawy jego

przed synami ludzkimi :

9. I napoi dusz pragnc, a dusz
zgodnia napeni dobrami.

10. Którzy siedz w ciemnoci i w cie-

niu mierci, cinieni bdc ndz i ela-

zem,

11. Przeto, e byli odpornymi wyro-

kom Boym, a rad Najwyszego po-

gardzili
;

12. Dla czego poniy bied serce ich;

upadli, a nie by, ktoby ratowa.

13. A gdy woali do Pana w utrapie-

niu swojem, z ucisków ich wybawia ich.

14. Wywodzi ich z ciemnoci, i z cie-

nia mierci, a zwizki ich potarga.

15. Niechaje wysawiaj przed Pa-
nem miosierdzie jego, a dziwne sprawy

jego przed synami ludzkimi.

16. Przeto, e kruszy bramy miedzia-

ne, a zawory elazne rbie.

17. Szaleni dla drogi przewrotnoci

swojej, i dla nieprawoci swej utrapieni

bywaj.
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18. Wszelki pokarm Ijrzydzi ' sobie

dnsza ich, a si przybliaj do bram
mierci. Mjob.33.20.

19. Gdy woaj do Pana w utrapie-

niu swojem, z ucisków ich wYba^Yia ich.

20. Posya sowo swe, i uzdrawia ich,

a wybawia ich z grobu.

21. Niechaje wysawiaj przed Pa-

nem miosierdzie jego. a dziwne spra-

wy jego przed synami ludzkimi :

22. I ofiarujc ofiary chway, niech

opowiadaj sprawy jego z wesoem pie-

waniem.
23. Którzy si pawi na morzu w 0-

ki*tach. pracujcy na wodach wielkich:

24. Ci widuj sprawy Paskie, i dziwy

jego na gbi.
25. Jako jedno rzecze, wnet powstanie

wiatr gwatowny, a podnosz si nawa-
noci morskie.

26. Wstpuj a ku niebu, i za zst-
puj do przepaci, tak, i si dusza ich

w niebezpieczestwie rozpywa.
27. Bywaj miotani, a potaczaj si

jako pijany, a wszystka umiejtno ich

niszczeje.

2S, Gdy woaj do Pana w utrapie-

niu swojem, z ucisków ich wyliawia ich.

29. Obraca burz w cisz, tak. e umil-

kn nawalnoci ich.

30. I wesel si. e ucicho: a tak

przywodzi ich do portu podanego.
31. Niechaje wysawiaj przed Pa-

nem miosierdzie jego. a dziwne spra-

wy jego przed synami ludzkimi.

32. Niech go wywyszaj w zgroma-
dzeniu ludu, a w radzie starców niechaj

go chwal.
33. Obraca rzeki w pustyni, a potoki

wód w susz
;

34. Ziemi urodzajn obraca w nie-

podn dla zoci tych, którzy w niej

mieszkaj.

35. Pustynie obraca * w jeziora, a

ziemi such w strumienie wód. * izaj.-ii,8.

36. I osadza w nich godnych, aby
zakadali miasta ku mieszkaniu:

37. Którzy posiewaj pole. a sadz
winnice, i zgromadzaj sobie poytek
z urodzaju.

38. Takci im on bogosawi, e si
bardzo rozmnaaj, a dobytku ich nie

umniejsza.

39. Ale podczas umniejszeni i poni-
eni bywaj okruciestwem, ndz, i

utrapieniem
;

107. 108. 571
40. Gdy wylewa wzgard * na ksi-

t, dopuszczajc, aby 7 bdzili po pusz-

czy bezdronej. -ijob.12,21. tijob.12,24.

41. Onci ndznego * z utrapienia pod-
nosi, i rozmnaa rodzin jego jako trzod.

''lSam.2,8. Ps. 113,7.8.

42. To widzc tiprzejmi rozwesel
si, * a wszelka nieprawo f zatka usta
g-^e. *Ijob. 22,19. tljob.5.16.

43. Ale któ jest tak mdiy, aby to

j

upatrywa, i wyrozumiewa wszystkie

litoci Paskie?

PSALM CTm.
I. Dawid Bogn dzikuje, i go na królestwo wsadzi,

n. O zupene otrzymanie krolesrva prosi dla chway
Boej, i wybawienia ludu. m. Krainy, które jeszcze po-si mia. wylicza.

1. Pie psalmu samego Dawida.

2. (jTotowe jest serce * moje. Boe!
piewa i wysawia ci bd. take i

chwaa moja. -ps.ót.s.

3. Ocue si lutnio i harfo! gdy na
witaniu powstaj.

4. Wysawia ci bd midzy ludmi.
Panie I a bd piewa midzy naro-

dami.

5. Albowiem wiksze jest nad nie-

biosa miosierdzie ^ twoje, i a pod ob-

oki prawda twoja. -ps.36.6.ó7,ii.

6. Wywysze si nad niebiosa, o Boe !

a nad wszystk ziemi chwaa twoja.

7. Niech bd wybawieni umiowani
twoi: zachowaje ich prawic swoj, a

wysuchaj mi.
8. Bóg mówi * przez witobliwo

swoje: dlatego si weseli bd. e roz-

dziel Sychem, a dolin Sukkot roz-

mierze. '^Ps.60,8.

9. Moje jest Galaad. mój i Manases. a

Efraim moc gowy mojej. Juda zakono-

dawca mój.

10. Moab jest miednic do umywania
mego. na Edoma porzuc obuwie moje;

przeciwko Filistynom trbi bd.
11. Któ mi zaprowadzi do miasta

obronnego? Któ mi przywiedzie a do

ziemi edomskiej?

12. Izali nie ty. o Boe! który nas

by odi*zuci. a nie wychodzie, o Boe!
z wojskami naszemi?

13. Daje nam pomoc z ucisku: al-

bowiem omylna jest pomoc ludzka.

14. W Bogu sobie mnie poczyna
bdziemy, a on podepcze nieprzyjació

naszych.
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PSALM CIX.

I. Dawid w osohio swig na Docj^owr^, a w ll^jiiizo

Chrystusa Pana, na .Tutlas/ow zdradt* sit^ uskara. II.

Pizociwnikoui swym, i jtotouistwu ich jtizckit^stwa Boogo,
a sobio poratowania od Hojja !\da.

1. PrziMlniojszoiiui piewakowi psalm
Dawidowy.

O Boe chway mojj! nie milcz;

2. Bo si usta niepohonego, i usta

kamliwo przeciwko mnie otworzyy;
mówili przeciwko mnie jiyzykiem kam-
liwym,

3. A sowy jadowitemi ogarnli mi,
walczc przeciwko mnie bez wszelkiej

przyczyny.

4. Przeciwili mi si za mio moje,

chociaem si za nici modli.

5. Oddawaj mi zem za dobre; a nior

nawici za mio moje.

6. Postawe nad nim bezbonika, a

przeciwnik niech stoi po prawej rce jego.

7. Gdy przed sdem stanie, niech

wynijdzie potpionym, a modlitwa jego

niech si w grzech obróci.

8. Niech bd dni jego krótkie, a

przeoestwo * jego niech inny wemie.
*Dzie.l,20.

9. Niech dzieci jego bd sierotami,

a ona jego wdow.
10. Niech bd biegunami i tuaczami

synowie jego, niech ebrz, a niech e-
brz wychodzc z pustek swoich.

11. Niech lichwiar-z zaapi wszystko,

co jest jego, a niech obcy rozchwyc
prac jego.

12. Niech nie bdzie, ktoby mu mio-
sierdzie pokaza, niech nie bdzie, ktoby

si zmiowa nad sierotami jego.

13. Potomkowie jego niech z korze-

nia wycici bd; w drugiem pokoleniu

niech bdzie wygadzone imi ich.

14. Niech przyjdzie na pami nie-

prawo * przodków jego przed Panem,
a grzech matki jego niechaj nie bdzie
zgadzony. *2Moj.2o,5.

15. Niech bd przed Panem ustawi-

cznie, aby wygadzi z ziemi pamitk
ich,

16. Przeto, e nie pamita, aby czyni

miosierdzie, ale przeladowa czowieka
ndznego i ubogiego, a tego, który by
serca utrapionego, chcia zamordowa.

17. Poniewa umiowa przeklstwo,

nieche przyjdzie na niego; niechcia

bogosawiestwa, nieche bdzie odda-

lone od niego.

18. A tak niech bdzie obleczony w
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przeklstwo, jako w szat swoje; a niech

wnij(lzi(i jako woda we wntrznoci jego,

a jako olej w koci jogo.

19. Niech mu to bdzie jako paszcz
do przyodziania, a jako pas dla ustawi-

cznego ()])asywaiiia.

20. Takowa zapata niech bdzie prze-

ciwnikom moim od Pana, i tym, którzy

le mówi przeciwko duszy mojj.
21. Ale ty, Panie! o Panie! uyj nade-

mn litoci dla imienia twego ; a i dobre

jes miosierdzie twoje, wyrwije mi.
22. Bomci ja jest ubogi i ndzny, a

serce moje zranione jest w wntrzno-
ciach moich.

23. Jako cie, który * ustpuje, ucho-
dzi musz; zganiaj mi jako szara-
cz. *P8. 102,12.

24. Kolana moje upadaj od postu, a

ciao moje wychudo z tustoci.
25. Nadto staem si im pomiewi-

skiem; gdy mi widz, kiwaj gowami
\

swemi.

26. Wspomóe mi, o Panie, Boe
mój ! zachowaj mi wedug miosierdzia

swego,

27. Tak, aby pozna mogli, i to rka
twoja, a e ty, Panie! to uczyni.

28. Nieche oni przeklinaj, ty bogo-
saw; którzy powstali, niech bd za-

wstydzeni, aby si weseli suga twój.

29. Niechbd przeciwnicy moi w ha-
b obleczeni, a niech si przyodziej, jako

paszczem, zelywoci swoj.
30. Bd Pana wielce wysawia usty

swemi, a w poród wielu chwali go bd.
31. Przeto, e stoi po prawej stronie

ndznemu, aby go wybawi od tych, któ-

rzy osdzaj dusz jego.

PSALM ex.
I. Dawid opisuje urzd królewski i kapaski Syna

Boego; II. pokazuje skutki tego urzdu; i nad nieprzy-

jaciómi sawne zwycistwo.

1. Psalm' Dawidowy.

XVzek Pan * Panu memu: Sid po

prawicy mojej, dokd nie poo nieprzy-

jació twoich podnókiem nóg twoich.
*Mat.22,44. Mark. 12,36. uk.20,42. D,zie.2,34.

*1 Kor. 15, 25. Zyd.1,13.

2. Lask mocy twojej pole Pan z Sy-

onu, mówic: Panuj w poród nieprzy-

jació twoich.

3. Lud twój bdzie dobrowolny w dzie

zwycistwa twego, w ozdobie witobli-

woci, a rozrodzi si pód twój z ywota
jako rosa na witaniu.
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4. Przysig Pan. a nie bdzie tego

aowa, mówic: Ty jest kapanem ' na

wieki wedug porzdku Melciisedeclio-

•^^QQ
* Jan. 12.34. yd.5.«. r.6,20. r.7.17.

5. Pan po prawicy twojej potrze kró-

lów w dzie gniewu * swego. *ps.2,9.

6. Bdzie sdzi narody, i wszystko

napeni trupami : potucze gow nad

wiel ziem panujc.
7. Z strumienia na drodze pi bdzie;

przeto wywyszy ^ gow. *Fiiip.2.9.

PSALM CXI.
I. Prorok napomina Izraelczyków, aby dzikowali Panu

za dobrodziejstwa, które pokazywa ojcom ich. U. Boja
Bo zaleca, i naladowcom jej doskonale szczcie
obiecuje.

1. Halleluja.

JDd wysawia Pana caem sercem w
radzie szezeryci. i w zgromadzeniu.

2. Wielkie sprawy Paskie, jawne u

wszystkich, którzy si w nici kocliaj.

3. Chwalebne i ozdobne dzieo jego.

a sprawiedliwo jego trwa na wieki.

4. Pamitk cudów swoich uczyni
miosierny a litociwy Pan.

5. Da pokarm tym. którzy si go

boj. pamitajc wiecznie na przymierze

swoje.

6. Moc spraw swoich oznajmi ludo-

wi swemu, dawszy im dziedzictwo po-

gan.

7. Uczynki rk jego prawda i sd:
nieodmienne s wszystkie przykazania

jego.

8. Ltwierdzone na wieki wieczne,

uczynione w prawdzie i w szczeroci.

9. Wykupienie posawszy ludowi swe-
mu, przykaza- na wieki strzedz przy-

mierza swego: wite i straszne jest imi
jego.

10. Pocztek " mdroci jest boja
Paska; rozumu dobrego nabywaj wszys-
cy, którzy rozkazanie Paskie czyni:
chwaa jego trwa na wieki.

*Ijob. 28.28. Przyp.1.7. r.9,10.

PSALM CXII.
I. Bojcym si Boga i szczodrobliwym obiecuje od

Pana bogosawiestwo. U. Niezbonych zazdro dla
szczcia pobonych wytyka, a i si w nadziei swej
omyl, upewnia.

"
"

"

l". Halleluja.

-bogosawiony m, który si Pana boi.

a w przykazaniach * jego ma wielkie

kochanie. *Ps.i.i.2.

2. Mone bdzie na ziemi nasienie
jego; rodzina szczerych bogosawiona
bdzie.
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3. Majtno i bogactwa s w domu
jego. a sprawiedliwo jego trwa na
wieki.

4. Szczerym w ciemnociach wia-
to wschodzi; askawy, miosierny, i

sprawiedliwy jest Bóg.

5. Dobry czowiek litociwym jest. i

poycza, a rzeczy swe miarkuje roz-

sdkiem.
6. Bo na wieki nie bdzie poruszony;

w pamici wiecznej bdzie sprawiedliwy.

7. Syszc ze nowiny, nie boi si;
stateczne serce jego ufa w Panu.

8. I^mocnione serce jego nie boi si,

a oglda pomst nad nieprzyjaciómi

swymi.

9. Eozprasza. i daje ' ubogim: spra-

wiedliwo jego trwa na wieki: róg jego

wywyszy si w sawie. ''Ps.37.26. 2Kur.9.9.

10. Widzc to niepobony. bdzie si
gniewa, i zbami swemi zgi'zyta. i

schn bdzie: do niepobonych
zgmie.

PSALM CXIII.
Napomina ludzi do ustawicznego po wszystkim wie-

cie chwa Bogu oddawania, dla wielmonoci i dobrotli-
woci jego przeciwko ludziom, a osobliwie przeciw
ubogim.

1. Halleluja.

Lhwalcie sudzy Pascy, chwalcie imi
Paskie.

2. Xiechaj bdzie imi Paskie bo-
gosawione. ' odtd a na wieki.

"Dan. 2, 20.

3. Od wschodu ' soca, a do za-

chodu jego. niech bdzie chwalebne imi
Paskie.

'

'Mai.i.n.

4. Pan jest nad wszystkie narody wy-

I

wyszony: chwaa jego nad niebiosa.

I

5. Któ taki. jako Pan Bóg nasz. który

mieszka na wysokoci?
6. Który si znia, aby widzia, co

jest na niebie i na ziemi.

7. Podnosi z prochu * ndznego, a

z gnoju wywysza ubogiego.
*1 Cam. 2.8. Ps. 107.41.

8. Aby go posadzi z ksitami, z ksi-
tami ludu swes^o:

9. Który sprawia, e niepodna w do-

mu bywa matk weselc si z dziatek.

Halleluja.

PSALM CXIV.
Izrael dziki czyni Bogu, e go z Egiptu wywiód, za

wasny lud przyj, przez morze Czerwone i przez Jor-
dan pi-zeprowadzi.

VTdy wychodzi * Izrael z Egiptu i dom
Jakóbowy z narodu obcego, *2Moj.i3,3.
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2. Sta si(j Juda powiociuiicin jego,

Izrael panowanioin jogo.

3. To widzc jiiorze, * ucioko a Jor-

dan f wróci si nazad.
^2 Moj. 14.21.22. t J<v/..3.ir..

4. Góry skakay jako barany, pagórki

jako jagnii^^ta.

5. Morze! có ci si stao, ie!^ uci(»-

ko? O Jordanie! e si nazad wróci?
0. Góry! ecie skakay jako l)arany?

pagórki ! jako jagnita?
7. Przed o])liczeni Paskieni zadraa

ziemia, przed obliczem Boga Jakó1)Owego.
8. Który obraca opok * w jezioro

wód, a krzemie w ródo wód.
^2Moj.l7,G. 4Moj. 20,11.

PSALM CXV.
I. Izraclcz5'cy prosz Pana o ratunek przeciwko naro-

dom sucym bawanom , których marno szeroko
przypominaj. II. Cieszc si opatrznoci Pask, z niej
sobie dobre rzeczy obiecuj.

JNie nam. Panie! nie nam, ale imienowi
twemu daj chwa dla miosierdzia twe-

go, i dla prawdy twojej.

2. Czemu maj mówi poganie:

Gdzie teraz jest * Bóg ich ? * ps-42,ii.79,io.

3. Wszake Bóg nasz jest na niebie,

czynic wszystko, co mu si podoba.

4. Ale bawany * ich sa srebro i zoto,

robota rk ludzkich. *ps:i35,i5.i6.i7.i8.i9.2o.

5. Usta maj, a nie mówi; oczy maj,
a nie widz.

6. Uszy maj, a nie sysz; nozdrze

maj, a nie woniej.
7. Ece maj, a nie macaj; nogi

maj, a nie chodz, ani woaj gardem
swojem.

8. Niech im podobni bd, którzy je

czyni, i wszyscy, którzy w nich ufaj.
9. Izraelu! ufaj w Panu; bo on jest

pomocnikiem ich i tarcz ich.

10. Domie Aaronowy! ufajcie w Pa-
nu; on jest pomocnikiem, i tarcz ich.

11. Którzy si boicie Pana, ufajcie

wPanu: onjestpomocnikiem i tarcz ich.

12. Pan bdzie pamita na nas, b-
dzie bogosawi; bdzie bogosawi do-

mowi Izraelskiemu, bdzie bogosawi
domowi Aaronowemu.

13. Bdzie bogosawi tym, którzy
si boj Pana, maym i wielkim.

14. Kozmnoy was Pan, was i synów
waszych.

15. Bogosawienicie wy od Pana,
który stworzy niebo i ziemi.

16. Niebiosa s niebiosa Paskie ; ale

ziemi da synom ludzkim.

17. Umarli nie * bd chwalili Pana,
ani kto z tych, co zstpuj do miejsca
milczenia. M-.s.r,..;. V.s.hh.h. i/.aj.:j«.i8.

IH. Ale my bdziemy bogosawili
Panu, odtd a na wieki. Halleluja.

PSALM CXVI.
I. Dawid Rogu dzikuje, e eo •/. rk Saulowych wy-

bawi. II. 1'rzypomniawszy nienozpieczestwa swojo, i

dobra Paskie, cieszy dusz sw ratunkiem Paskim.
III. Zatem z wielk ochot Panu, w którego oczach mier
witych droga, dzikowa obiecuje.

Miuj Pana, i wysucha gos mój, i

pro])y moje.

2. Al])owiem nakoni ucha swego ku
mnie, gdym go wzywa za dni moich.

3. Ogarny mi byy * boleci mier-
ci, a utrapienia grolju zjy mi; ucisk

i bole przysza na mi. *2Sam.22,r,.

4. I wzywaem imienia Paskiego,
mówic: Prosz, o Panie! wybaw dusz
moje.

5. Miociwy Pan i sprawiedhwy, Bóg
nasz litociwy.

6. Pan prostaczków strzee; byem
uciniony, a wspomóg mi.

7. Nawró si, duszo moja! do od-

pocznienia swego ; albowiem ci Pan do-

brze uczyni.

8. Bo wyrwa dusz moje od mierci,

oczy nioje od paczu, nog moje od

upadku.

9. Bd chodzi ustawicznie przed

oblicznoci Pask w ziemi yjcych.

10. Uwierzyem, * dlategom mówi,
chociaem bardzoby utrapiony. ''2Kor.4,i3.

11. Jam by rzek w zatrwoeniu mo-
jem: Wszelki czowiek * kamca.*^^^'™-^'*-

12. Có oddam Panu za wszystkie do-

brodziejstwa jego, które mi uczyni?

13. Kielich obfitego zbawienia wezm,
a imienia Paskiego wzywa bd.

14. luby moje oddam Panu,' a to za-

raz przed wszystkim ludem jego.

15. Droga jest przed oczyma Pa-
skiemi mier witych jego.

16. O mój Panie! em ja sug twoim,

jam sug twoim, synem suebnicy two-

jej, rozwizae zwizki moje.

17. Tobie ofiarowa bd ofiar chwa-

y, i imienia Paskiego wzywa bd.
18. luby moje oddam Panu, a to za-

raz przed wszystkim ludem jego,

19. W przysionkach domu Paskiego,

w porodku ciebie, Jeruzalemie! Halle-

luja.
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PSALM CXVII.
Wszystkie narody do chwalenia Boga upomina.

Chwalcie Pana * wszystkie narody!

chwalcie go wszyscy ludzie! *Rzymi5,ii.

2. Albowiem rozszerzone jest nad na-

mi miosierdzie jego. a prawda Paska
trwa na wieki. Halleluja.

PSALM XVIIL
I. Dawid król poddanych swoich wiedzie do wdzicznoci

przeciw Bogu. wielkie niebezpieczestwa swoje, i jako

z nich wybawiony by, przypominaj a.c. II. Wywyszenie
swe na królestwo opisujc, poddanym nauk daje, jako

Panu dzikowa, Chrystusa Pana zna, i onemu w ciele

przychodzcemu bogosawi mieli.

Wysawiajcie * Pana, albowiem dobry;

albowiem na wieki trwa miosierdzie
]qo-() *Ps.10G,1. 107,1. 13G,1.

2. Ezecz teraz, Izraelu! e na wieki

miosierdzie jego.

3. Kzecz teraz, domie Aaronowy! e
na wieki miosierdzie jego. =^Ps.ii5,io.

4. Ezeczcie teraz, którzy si boicie

Pana, e na wieki miosierdzie jego.

5. W ucisku wzywaem Pana; wj^su-

cha mi, i na przestrzestwie postawi
mi Pan.

6. Pan jest zemn, nie bd * si ba,
eby mi co uczyni czowiek. *ps.23,4.

7. Pan jest * zemn midzy pomocni-

kami mymi; przeto ja ogldam pomst
nad tymi, którzy mi maj w nienawici.

^ yd. 13,6.

8. Lepiej mie nadziej * w Panu, ni-

eli ufa w czowieku. * Ps.ue.s.

9. Lepiej mie nadziej w Panu, nieli

ufa w ksitach.
10. Wszystkie narody ogarny mi;

ale w imieniu Paskiem wygubiem ich.

11. Czstokro mi ogarny; ale w i-

mieniu Paskiem wyguljiem ich.

12. Ogarny mi jako pszczoy, ale

zgasy jako ogie z ciernia ; bo w imieniu

Paskiem wytraciem ich.

13. Bardzo potnie na mi naciera,

abym upad; ale Pan poratowa mi.
14. Pan jest moc moj. * i pieni

moj; on by moim wybawicielem.
* 2 Moj. 15,2.

15. Gos wykrzykania i zbawienia
w przybytkach sprawiedliwych, prawica
Paska dokazaa mocy;

16. Prawica Paska wywyszya si;
prawica Paska dokazaa mocy.

17. Nie umr, ale bd y, abym opo-
wiada sprawy Paskie.

18. Pokaraci mi Pan srodze; ale mi
na mier nie poda.

19. Otwórzcie mi bramy sprawiedli-

woci, a wszedszy w nie bd wysawia
Pana.

20. Ta jest brama Paska, któr
sprawiedliwi wchodz.

21. Tu ja ciebie wysawia bd; bo
mi wysucha, i bye wybawicielem

moim.
22. Kamie, któiy * odrzucili buduj-

cy, uczyniony jest gow wgieln.
*Izaj. 28,16. Mat. 21,42. Mark. 12, 10. uk. 20.17.

Dzie.4,11. Rzyra.9,33. lPiotr.2,7.

23. Od Pana si to stao, a jest dziw-

no w oczach naszych.

24. Tenci to dzie, który uczyni Pan;
rozweselmy si, a rozradujmy si we.

25. Prosz, Panie! zachowaje teraz;

prosz. Panie ! zdarz teraz.

26. Bogosawiony, który * przychodzi

w imi Paskie ; bogosawimy wam z do-

mu Paskiego. ^Mat.2i,y.

27. Bógci Panem, onci nas owieci;
przywicie baranki powrozami ku ofierze

a do rogów otarza.

28. Ty jest Bóg mój
;
przeto ci wy-

sawia bd. Boe mój ! wywysza ci
bd.

29. Wysawiajcie Pana. albowiem
jest dobry; albowiem na wieki miosier-

dzie jego.

PSALM CXIX.
Sowo Boe prorok zaleca, proszc, aby go Bóg nim

owieci, i rzdzi. Przekada te rozmaite proby do bo-
gobojnego j-wota nalece ; dotego, wielbienia imienia
Boego a ch swoje uprzejm ku Panu i przykazaniom
jego; ale nade wszystko sowo Paskie wynosi, i wszyst-
kich w obec do rozkochania si w niem, i do pilnego
jego uwaania i posuszestwa przykadem swoim pobudza.

ijogosawieni, którzy }j bez nagany,

którzy chodz w zakonie Paskim,
*Ps.l,2.

2. Bogosawieni, którzy * strzeg

wiadectw jego. i którzy go ze wszyst-

kiego serca szukaj: *ps.i9,i2.

3. I którzy nie czyni nieprawoci, ale

chodz drogami jego.

4. Ty przykaza, aby pilnie streono

rozkaza * twoich.
' ^5Moj.4,5.6.

5. Oby wyprostowane byy drogi moje

ku przestrzeganiu praw twoich!

6. Tedy nie bd zawstydzony, gdy
si bd oglda na wszystkie rozkazania

twoje.

7. Bd ci wysawia w szczeroci

serca, gdy si naucz praw sprawiedli-

woci twojej.

8. Ustaw twoich z pilnoci strzedz

bd; tylko mi nie opuszczaj.
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\K Jakim sposohcm oczyci modzie-

niec cieszk swoj(^? Gdy * si zachowa
wedug sowa twego. ''J"n.ir,.:j. iri.tr.i.^^.

10. Ze wszystkiego serca mego szu-

kam ci; nie dopuszczaje mi * hdzi
od rozkaza twoicli. uzaj.^.i?.

11. W sercu mojem skadam * wyroki

twoje, abym nie zgrzeszy przeciwko

{q{)[^
*5Moj.r.,6. r.11,18.

12. Bogosawiony ty, Panie! naucz-

e mi ustaw twoich.

13. Wargami mojemi opowiadam
wszystkie sdy ust twoich.

14. W drodze wiadectw twoich ko-

cham si wicej, ni we wszystkich bo-

gactwach.

15. O przykazaniach twoich rozmy-

lam, i przypatruje si drogom twoim.

IG. "W ustawach twoich kocham si,

i nie zapominam sów twoich.

17. Daruj to sudze twemu, abym y,
a przestrzega sów twoich.

18. Odso oczy moje, abym si przy-

patrzy dziwom z zakonu twego.

19. Jestem gociem * na ziemi; nie

ukrywaj przedemn rozkaza twoich.
*lMoj.47,9. lKron.29,15. Ps.39.13. yd. 11,23.

20. Omdlewa dusza moja, pragnc s-
dów twoich na kady czas.

21. Wytracie pysznych; przeklci s
ci, * którzy bdz od rozkaza twoich.

* 5 Moj. 11,28.

22. Oddal odemnie pohabienie i

wzgard, gdy strzeg wiadectw twoich.

23. I ksita, zasiadaj, a mówi
przeciwko mnie; wszake suga twój

rozmyla w ustawach twoich.

24. wiadectwa twoje zaiste s mojem
kochaniem, i radcami mymi.

25. Przylgna do prochu dusza moja;
oywe mi wedug sowa twego.

26. Drogi moje rozpowiedziaem. a

wysuchae mie; naucz mie * ustaw
twoich.

'

-Ps.25,4.27,11.

27. Daj, abym zrozumia drog roz-

kaza twoich, aebym rozmyla o dziw-

nych sprawach twoich.

28. Eozpywa si od smutku dusza

moja; utwierde mi wedug sowa
twego.

29. Drog kamliw oddal odemnie, a

zakonem twoim udaruj mi.
30. Obraem drog prawdy, a sdy

twoje przekadam sobie.

31. Przystaem do wiadectw twoich;

Panie! nie zawstydzaje mi.

32. Drog przykaza twoich pobie,
gdy rozsz(;rzysz serce moje.

33. Naucz mi, Panie! drogi ustaw
twoich, a bd j^j strzeg a do koca.

34. Daj mi rozum, al^ym strzeg za-

konu twego, aeljym go przestrzega- ze

wszystkiego serca.

35. Daj, abyiri chodzi cieszk przy-

kaza twoich, gdy w t^m jest upodo-
banie moje.

30. Nako serce moje do wiadectw
twoich, a nie do akomstwa.

37. Odwró oczy moje, aby nie pa-
trzay na marno; na drodze twojj
oyw mi.

38. Utwierd wyrok twój sudze twe-
mu, który si odda bojani twojej.

39. Oddal odemnie pohabienie moje,
którego si boj; bo sdy twoje dobre.

40. Oto pragn rozkaza twoich;
w sprawiedliwoci twojej oyw mi.

41. Niech na mi przyjd litoci

twoje. Panie! i zbawienie twoje wedug
wyroku twego.

42. Tak abym odpowied móg da
sam * rzecz temu, który mi urga,
gdy ufam w sowie twojem. *iPiotr.2.i5.

43. A nie wyjmuj z ust moich so-
wa najprawdziwszego; albowiem sdów
twoich oczekuj.

44. I bd strzeg zakonu twego
zawsze, a na wieki wieczne.

45. A ustawicznie bd chodzi na
przestrzestwie, bom si dopyta roz-

kaza twoich.

46. Owszem, bd * mówi o wia-
dectwach twoich przed królmi, a nie

bd zawstydzony. ^Rzym.i,i6.

47. Bom si rozkocha w przykaza-

niach twoich, którem umiowa.
48. Przyo i rce moje do rozka-

za twoich, które miuj, a bd roz-

myla o ustawach twoich.

49. Wspomnij na sowo wyi'zeczone

do sugi twego, któreme mi ubezpie-

czy.

50. To pociecha moja w utrapieniu

mojem, e mi wyrok twój oywia.

51. Pyszni bardzo si ze mnie na-

miewaj; wszake si od zakonu twe-

go nie uchylam.

52. Bo pamitam na sdy twoje wie-

czne. Panie! któremi si ciesz.

53. Strach mi ogarn nad niezbo-

nymi, którzy opuszczaj zakon twój.
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54. S mi ustawy twoje pieniami

w domu pielgrzymstwa mego.

55. Wspominam sobie i w nocy na imi
twoje. Panie! i strzeg zakonu twego.

56. To mam z tego, e przesti*zegam

przykaza twoich.

57. Ezekem : Panie ! to jest czstka

moja, ' przestrzega sów twoich.
» 4 Moj. 18. 20.

58. Modl si przed obliczem twojem

ze wszystkiego serca: zmiuje si na-

demn wedug sowa twego.

59. Uwayem w mylach drogi moje.

a obróciem nogi moje ku wiadectwom
twoim.

GO. Spiesz si. a nie omieszkuj
przestrzega rozkaza twoich.

61. Hufy niepobonych zupiy mi:
ale na zakon twój nie zapominam.

62. O pónocy wstaj, abym ci wy-
sawia w sdach sprawiedliwoci twojej.

63. Jestem towarzyszem wszystkich,

którzy si ciebie boj. i tych. którzy

przestrzegaj przykaza twoich.

64. Panie! pena jest ^ ziemia mi-

osierdzia twego; naucze mie ustaw
twoich.

' *Ps.33,5.

65. askawie postpi ze sug twoim.

Panie! wedug sowa twego.

66. Dobrego rozumu i umiejtnoci
naucz mi; bom przykazaniom twoim
uwierzy.

67. Pierwej niem si by uniy, b-
dziem: ale teraz wyi-oku twego prze-

strzegam.

68. Dobry ty i dobrotliwy : naucze
mi ustaw twoich.

69. Uknowali hardzi kamstwo prze-

ciwko mnie: ale ja ze wszystkiego serca

strzeg przykaza twoich.

70. Serce ich zatyo jako sado; ale

si ja zakonem twoim ciesz.

71. Jest mi to ku dobremu, em by
utrapiony, * abym si nauczy ustaw
twoich.

' '

*2Koi.7,10.

72. Lepszy mi jest zakon ^ ust twoich,

nieli tysice zota i srebra. *ps.i9,ii.

73. Rce twoje uczyniy ^ mi, i wy-
ksztaitoway mi : daje mi rozum, abym
si nauczy przykaza twoich :" "ijobao.s.

74. Aby si radowali bojcy si cie-

bie, ujrzawszy mi, e na sowo twoje
oczekuj.

P

75. Znam, Panie! i s sprawiedliwe

sdy " twoje, a ie mi susznie utrapi.
'Objaw. 19,2.

76. Niechaje mi . prosz, ucieszy

miosierdzie twoje wedug wyroku twe-
go, który uczyni sudze twemu.

77. Nieche na mi przyjd litoci

twoje, abym y; bo zakon twój jest

kochaniem mojem.

78. Niech bd zawstydzeni pyszni,

przeto, e mi chytrze podwróci chcie-

li : ale ja rozmyla bd w przykaza-

niach twoich.

79. Niech si obróc do mnie. którzy

si ciebie boj. i którzy znaj wiade-
ctwa twoje.

80. Niech bdzie serce moje uprzej-

me przy ustawach twoich , abym nie by
zawstydzony.

81. Tskni dusza moja po zbawieniu

twojem. oczekuj na sowo twoje.

S2. Ustay oczy moje. czekajc wy-
roku twego

,
gdy mówi : Kiedy mi

pocieszysz?

83. Chociaem jest jako naczynie skó-

rzane w dymie, wszakem ustaw twoich

nie zapomnia.

84. Wiele bdzie dni sugi twego?
kiedy sd wykonasz nad tymi, którzy

mi przeladuj?
85. Pyszni pokopali mi doy , co nie

jest wedug zakonu twojego.

S6. Wszystkie przykazania twoje s
prawd : bez przyczyny mi przeladuj

;

ratuje mi.
87. Bez maa mi ju wniwecz nie

obrócili na ziemi : a wszakem ja nie

opuci przykaza twoich.

88. Wedug miosierdzia twego o-

yw mi. abym strzeg wiadectwa ust

twoich.

89. O Panie ! sowo ^ twoje trwa na
wieki na niebie. *izaj.4o.s. Mat.24.35. iPiotr.1.25.

90. Od narodu do narodu prawda
twoja: ugruntowae ziemi, i stoi.

91. Wedug rozrzdzenia twego trwa
to wszystko a do dnia tego : wszystko
to zaiste jest ku subie twojej.

92. By by zakon twój nie by ko-

chaniem mojem. dawnobym by zgin
w utrapieniu mojem.

93. Na wieki nie zapomn na przy-

kazania twoje, gdye mi w nich 0-

ywi.
37
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94. Twójciin ja, zacliowajo mi; ho

l)rzykaza twoic^h szukani.

*.);"). (V/okajn i'«^ ^^^^K ni('z))Onicy, aby
mi zatracili; ale ja wiadectwa twoje

uwa/ain.

90. Wszolki(5j rzeczy koniec widz;
ale przykazanie twoje l)ardzo szerokie.

97. O jakom si rozmiowa zakonu
twego! tak, i kadego dnia jest rozmy-
laniem * mojem. *ps.i,l'.

98. Nad nieprzyjació moich mdr-
szym mi czynisz przykazaniem twojm

;

bo je mam ustawicznie przed sob.

99. Nad wszystkich ^ nauczycieli moich
staem si rozumniejszym ; bo wiade-
ctwa twoje s * rozmylaniem mojem.

* 5 Moj.4,6.

100. Nad starców jestem roztropniej-

szy: bo przykaza twoich przestrzegam.

101. Od wszelkij zej drogi zawci-
gam nogi swoje, abym strzeg sowa
twego.

102. Od sdów twoich nie odstpuj,
przeto, e ich ty mnie uczysz.

103. O jak s sodkie sowa twoje

podniebieniu memu! nad * miód s
sodsze ustom moim. *Ps.i9,ii.

104. Z przykaza twoich nabyem
rozumu: przeto mam w nienawici
wszelk cieszk obdliw.

105. Sowo twe jest .pochodni nogom
moim, * a wiatoci cieszce mojej.

*Ps.l9,9. 2Piotr.l,19.

106. Przysigem i uczyni temu do-

sy, e bd strzeg sdów sprawiedli-

woci twojej.

107. Jestem bardzo utrapiony; o Pa-
nie! oyw mi wedug sowa twego.

108. Panie! dobrowolne luby ust

moich przyjmij prosz za wdziczne, a

sdów twoich naucz mi.

109. Dusza moja jest w ustawicznem
niebezpieczestwie; wszake na zakon

twój nie zapominam.

110. Sido na mi niezbonicy zasta-

wili; lecz ja si od przykaza twoich nie

obdz.
111. Za dziedzictwo wieczne wziem

wiadectwa twoje ; bo s radoci serca

mego.
112. Nakoniem serca mego ku wy-

konywaniu ustaw twoich ustawicznie , i

a do koca (ywota).

113. Wymysy mam w nienawici, a

zakon twój miuj.

114. Ty jest ucieczk moj i tarcz
moj; na sowo twoje oczekuj.

115. Odstpcie odeniiii(i zonicy,
aljym strzeg rozkazania Boga mojego.

116. Utwierde mi wedug sowa
twego, abym y , a nie zawstydzaj mi
w oczekiwaniu mojm.

^

117. Podpieraj mi, abym ])y zacho-

wany, i rozmyla w ustawach twoich
ustawicznie.

118. Podeptae wszystkich, którzy si
obdzili od ustaw twoich; albowiem jest

kamliwa * zdrada ich. *Rzyn..8,«.7.

119. Odrzucasz jako zuelic wszyst-
kich * niezboników ziemi; dla tego mi-
uje wiadectwa twoje. ' Ps.37,9.

120. Dry od strachu przed tob ciao
moje; bo si sdów twoich lkam.

121. Czyni sdy i sprawiedliwo:
nie podawaje mi tym, którzy mi gwat
czyni.

122. Zastp sam sug twego ku do- '

bremu, aby mi hardzi nie potoczyli.

123. Oczy moje ustay, czekajc na
zbawienie twoje, i na wyrok sprawiedli-

woci twojej.

124. Obchod si z sug twoim we-
dug miosierdzia twego, a ustaw twoich

naucz mi.
125. Sugamci * ja twój, daje mi

zrozumienie; abym umia wiadectwa
twoje. *Ps.ll6,16.

126. Czasci ju, aby czyni Panie!

albowiem wzruszono zakon twój.

127. Dlatego umiowaem rozkazania

twoje nad * zoto, a nad zoto najwy-
borniejsze. *ps.i9,ii.

128. Przeto, e wszystkie przykazania

twoje, wszystkie prawdziwe by uzna-

j , a wszelkie cieszki obdliwe mam
w nienawici.

129. Dziwne s wiadectwa twoje;

przeto ich strzee dusza moja.
"

130. Pocztek * sów twoich owieca
i daje rozum f prostakom.

*Ps.l9;9. t Mat. 11,25.

131. Usta moje otwieram i dysz;
albowiemem przykaza twoich pragn.

132. Wejrzyje na mi, a zmiuj si.

nademn wedug prawa tych, którzy mi-

uj imi twoje.

133. Drogi moje utwierd w sowie

twojem, a niech nademn nie panuje

adna nieprawo.
134. Wybaw mi od ucinienia ludz-

kiego, abym strzeg rozkaza twoich.
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135. Kozwiec * nad sug twoim

oblicze twoje, a naucz mi ustaw twoich.
*Ps.G7,l.

136. Strumienie wód pyn z oczów

moici dla tych , którzy nie strzegli za-

konu twego.

137. Sprawiedliwy ty, Panie ! i praw-

dziwy w sdach twoich.

138. Przykazae * sprawiedliwe wia-
dectwa twoje, i wielce prawdziwe.

* 5 Moj.4,5. G.

139. Zniszczya mi * gorliwo moja,

i zapominaj na sowo twoje nieprzyja-

ciele moi. *^^-«^'i^-

140. Doskonale s dowiadczone so-

wa* twoje; dlatego si suga twój w nich

rozkocha.
^2Sara.22,31. Ps.12,7. Ps. 18,31. Przyp.30,5.

141. Jam maluczki i wzgardzony;

wszake przykaza twoich nie zapo-

minam.
142. Sprawiedliwo twoja sprawie-

dliwo wieczna, a zakon twój prawda.

143. Ucisk i utrapienie przyszo na

mi; przykazania twoje s kochaniem
mojem.

i44. Sprawiedliwo wiadectw twoich

trwa na wieki; daj mi rozum, ay bd.
145. Woam ze wszystkiego serca,

wysuchaje mi, o Panie! a bd strzeg

ustaw twoich.

146. Woam do ciebie, zachowaje
mi, a bd pilen wiadectw twoich.

147. Uprzedzam ci na witaniu i

woam, na sowo twoje oczekujc.

148. Uprzedzaj stra nocn oczy

moje, przeto, abym rozmyla o wyro-
kach twoich.

149. Panie! gos mój usysz wedug
miosierdzia twego; wedug sdu twego
oyw mi.

150. Przybliaj si, którzy naladuj
zoci, ci, którzy si od zakonu twego
oddalili.

151. Blisko ty jest, Panie! a wszyst-
kie przykazania * twoje s prawd.

*Jan.l7,17.

152. Dawno to wiem o wiadectwach
twoich, e je na wieki ugruntowa.

153. Obacz utrapienie moje, a wyrwij
mi; bom na zakon twój nie zapomnia.

154. Sta przy sprawie mojej, a obro
mi

; dla sowa twego oyw mi.
155. Daleko jest od niezboników

zbawienie; * bo si nie badaj o usta-
wach twoich. *Ps.io9,i7.

156. Wielkie s litoci twoje. Panie!

wedug sdów twoich oyw mi.
157. Wiele jest * przeladowców

moich i nieprzyjació moich; wszake od

wiadectw twoich nie uchylam si.
*Ps.3,1.2. Ps.25,19.

158. Widziaem przestpców, i mier-

ziao mi to, e wyroku twego nie prze-

strzegali.

159. Obacze Panie! i rozkazania

twoje miuj; wedug miosierdzia twego

oyw mi.
160. Najprzedniejsza rzecz sowa

twego jest prawda, a na wieki trwa

wszelki sd sprawiedliwoci twojj.

161. Ksita mi przeladuj bez

przyczyny; wszake sów * twoich boi

si serce moje. *izaj.66,2.

162. Ja si wesel z wyroku twego,

tak jako ten, który znajduje * wielkie

korzyci. *izaj.9,3.

163. Ale nienawidz kamstwa, i brzy-

dz si niem; ale zakon twój miuj.
164. Chwal ci siedm kro przez

dzie, dla sdów twoich sprawiedliwych.

165. Pokój wielki dajesz tym, któ-

rzy miuj zakon twój, a nie doznawaj
adnego obraenia.

166. Panie! oczekuj zbawienia twe-

go ; a przykazania twoje wykonywam.
167. Przestrzega dusza moja wia-

dectw twoich; albowiem je bardzo miuj.
168. Przestrzegam przykaza twoich

i wiadectw twoich ; albowiem wszystkie

drogi moje s * przed tob. *ps.i39,3.

169. Panie! niech si przybliy wo-
anie moje przed oblicze twoje; wedug
sowa twego daj mi zrozumienie.

170. Niech przyjdzie proba moja
przed twarz twoje, a wedug obietnicy

twojej wyrwij mi.
171. Chwa wydadz wargi moje,

gdy mi nauczysz ustaw twoich.

172. Opowiada bdzie jzyk mój
wyroki twoje; bo wszystkie pi-zykazania

twoje s sprawiedliwo.

173. Niech mi bdzie na pomocy rka
twoja, gdyem sobie obra przykazania

twoje.

174. Panie! zbawienia twego pragn,
a zakon twój jest kochaniem mojem.

175. y bdzie dusza moja, i bdzie
ci chwalia , a sdy twoje bd mi na

pomocy.
176. Bdz jako * owca zgubiona.

37*
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sziikaje sugi twogo; bo przykaza
twoie^h nie zapominam. ''^'O-m,*!. ivwu-.-j^j^,.

PSALM CXX.
I. Przypomina pioiok

,
jiiko f,'o Wó^ potwarcom odj

raczj. II. Jzyki ich kamliwe (iiiisujo. III. Narzeka, o
musi mieszka micjdzy niespokojnymi.

1. Pie stopni.

Woaem do Pana w utrapieniu mojóm,
a wysuclia mi.

2. Wyzwól, Panie! dusz moje od

warg kamliwych, i od * jzyka zdradli-

^gp-o. *lSam.24,10. r.2G,19.

3. Có ci da, albo coc za poytek
przyniesie jzyk zdradliwy ?

4. Który jest jako strzay ostre mo-
carza, i jako wgle jaowcowe.

5. Niestety mnie, em tak dugo go-

ciem w Mesech , a mieszkam w namio-

tach Kedarskich.

6. Dugo mieszka dusza moja midzy
tymi, którzy pokój maj w nienawici.

7. Ja radz do pokoju; ale gdy o

tern mówi, oni do wojny.

PSALM CXXL
I. Prorok w potrzebach swoich ludzkiego ratunku, za-

niechawszy u samego Boga pomocy szuka. II. Którego
opatrzno ludowi Boemu zaleca.

1. Pie stopni.

Uczy moje podnosz na góry, skdby
mi pomoc przysza.

2. Pomoc moja * jesl od Pana, który

stworzy niebo i ziemi. *Ps. 124,8.

3. Nie dopuci, aby si zachwia miaa
noga twoja; nie drzemie stró twój.

4. Oto nie drzemie ani pi ten, który

strzee Izraela.

5. Pan jest stróem twoim ; Pan jest

cienieni twoim po prawej rce twej,

6. We dnie soce nie uderzy na ci,

ani miesic w nocy.

7. Pan ci strzedz bdzie od wszyst-

kiego zego; on duszy twojej strzedz

bdzie.

8. Pan strzedz bdzie wyjcia twego
i wejcia twego, odtd a na wieki.

PSALM CXXIL
I. Uciech, któr mia z chodzenia do domu Boego,

przypomina. II. Miasto Jenizalemskie ^vychwala. III. Upo-
mina Izraelczyków, aoy mu bogosawiestwa yczyli.

1. Pie stopni Dawidowa.

Wesel si z tego , e mi powiedziano :

Do domu Paskiego pójdziemy.

2. e stany nogi nasze w bramach
twoich, o Jeruzalemie !

121. 122. 123. 124.

3. O Jeruzalem piknie pobudowane,
jako miasto w sobie wespó spojone !

4. H(» tam wstpuj pokolenia, poko-
Innia Paskie, do wiadectwa Izraelo-

wego, aby wysawiay imi Paskie.
5. Albowiem tam s postawione sto-

lice na sd , stolice domu Dawidowego.
6. dajcie pokoju Jeruzalemowi,

mówic: Niech si szczci tym, którzy
ci miuj.

7. Niech )dzie pokój w basztach
twoich, a uspokojenie w paacach twoich.

8. Dla braci moi(;h i dla przyjació
moich teraz ci bd da pokoju.

9. Dla domu Pana, Boga naszego,
bd szuka twego dobrego.

PSALM CXXIII.
I. Lud Boy w uciskach swych ucieka si do Pana

Boga. II. O wyswobodzenie od nieprzyjació Boga prosi.

1. Pie stopni.

JJo ciebie oczy moje podnosz, który

mieszkasz w niebie.

2. Oto jako oczy sug pilnuj rk
panów swych , i jako oczy dziewki pil-

nuj lki pani swej, tak oczy nasze po-

gldaj na Pana, Boga naszego, a si
zmiuje nad nami.

3. Zmiuj si nad nami. Panie, zmi-

uj si nad nami ; bomy bardzo nasy-

ceni wzgard.
4. Bardzo jest nasycona dusza nasza

pomiewiskiem bezbonych, i wzgard
pysznych.

PSALM CXXIV.
I. Upomina, aby Izraelczycy wyznali, jako ich Bóg z rk

nieprzyjacielskich wybawi. 11. Sposób dzikczynienia
za tak obron opisuje.

1. Pie stopni Dawidowa.

(jTdyby by Pan z nami nie by, (powiedz

teraz Izraelu !)

2. Gdyby by Pan z nami nie by,
gdy ludzie powstawali przeciwko nam :

3. Tedyby nas byli ywo poarli w roz-

paleniu gniewu swego przeciwko nam
;

4. Tedyby nas byy wody zabray a

strumie * porwaby by dusz nasze;
*Ps. 144,7.

5. Tedyby byy porway dusz na-

sze one wody gwatowne.
6. Bogosawiony Pan, który nas nie

poda na up zbom ich.

7. Dusza nasza jako ptaszek usza

z sida ptaszników ; sido si potargao,

a mymy uszli.

8. Wspomoenie nasze w imieniu
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Paskiem, * który stworzy niebo i zie-
*Ps. 121,2.mi. rb.i^i,^.

PSALM CXXV.
I. Uczy, e Bóg wiernych swych, i w najwikszych

trudnociach tak broni, e si od pobonoci nie unios.

Ii. Dobrym szczcia, zym wytracenia, a kocioowy Bo-
emu pokoju da.

1. Pie stopui.

Którzy ufaj w Panu , s jako góra

Syoii, która si nie poruszy, ale na wieki

zostaje.

2. Jako okoo Jeruzalemu s góry, tak

Pan jest okoo ludu swego, od tego cza-

su a i na wieki.

3. Albowiem nie zostanie laska nie-

zboników nad losem sprawiedliwych.

by sn nie cignli sprawiedliwi rk
swych ku nieprawoci.

4. Dobrze czyn. Panie ! dobrym, i tym,

którzy s uprzejmego serca.

5. Ale tych, którzy si udawaj krzy-

wemi drogami swemi. niech zapdzi Pan
z tymi. którzy czyni nieprawo; lecz

pokój niech bdzie nad Izraelem.

PSALM CXXVL
I. Wesoe swe z Babilonu wybawienie ydzi uwaaj.

n. O przywrócenie pozostaych prosz. III. A wyswobo-
dzenie podobiestwem oraczy wyraaj.

1. Pie stopni.

(jrdy za Pan nawróci pojmanych z Sy-

onu. bylimy jako ci. którym si ni.

2. Tedy byy napenione weselem usta

nasze, a jzyk nasz radoci; tedy mó-
wiono midzy narodami: Wielmone rze-

czy Pan uczyni z nimi.

3. Wielmone rzeczy Pan uczyni z

nami. z czegomy si bardzo uradowali.

4. Przywróe za. o Panie ! pojmanie
nasze, jako strumienie na poudnie.

5. Którzy siali ze zami, bd
z wykrzykaniem

;

6. Tam i sam chodzc z paczem
rozsiewa lud drogie nasienie; ale za
przyszedszy z radoci znosi bdzie
snopy swoje.

PSALM CXXYIL
I. Uczy prorok, i bez Boej aski domu zbudowa,

miasta ustrzedz , i poywienia naby nikt nie moe.
n. Nadto, e i dobre potomstwo pochodzi z bogosa-
wiestwa Boego.

1. Pie stopni dla Salomona.

Jeli Pan domu nie zbuduje, próno
pracuj ci . którzy go buduj : jeli Pan
nie bdzie strzeg miasta

,
próno czuje

ten. który go strzee.

2. Próno macie rano wstawa, du-
go siada, i je chleb boleci, poniewa
Pan umiowanemu ' swemu sen daje.

*1 Moj. 2, 21.

3. Oto dziatki * s dziedzictwem od

Pana, a pód ywota nagrod, ^i^ami-^^.

4. Jako strzay w rku mocarza, tak

s dziatki, które si darz.

5. Bogosawiony m , który niemi

napeni sajdak swój ; nie bd zawsty-

dzeni, gdy si w bramie rozpiera bd
z nieprzyjaciómi swymi.

PSALM CXXYIIL
Bogobojnym Bóg we wszystkiem bogosawi.

1. Pie stopni.

JJogosawiouy wszelki, który si boi

Pana. który chodzi drogami jego.

2. Bo prace rk twoich po}"rva b-
dziesz: bogosawionym bdziesz, i b-
dzie si dobrze dziao.

3. ona twoja bdzie jako winna ma-
cica podna po bokach domu twego;

dziatki twoje jako latorole oliwne okoo
stou twego.

4. Oto takci bdzie ubogosawiony
m, który si boi Pana.

5. Nieche Pan bogosawi * z Sy-

onu. aby patrzy na dol)ro Jeruzalemskie

po wszystkie dni ywota twego. "p^. 134.3.

6. I oglda synów srnów twoich, * i

pokój nad Izraelem.
" =^^5.125,5. Gai.6,10.

PSALM CXXIX.
I. Wierni Pascy uti-apienia swoje, i z nich wybawi-

nie przypomniawszy, II. Otuch sobie czyni, i Bóg
zoników wytraci.

1. Pie stopni.

Jjardzo mi utrapili zaraz od modoci
mojej, powiedz teraz Izraelu.

2. Bardzo mi utrapili od modoci
mojej, wszake mi nie przemogli.

3. Po gi'zbiecie moim orali oracze, i

dugie przeganiali brózdy swoje.

4. Ale Pan sprawiedliwy poprzecina

powrozy niezboników.

5. Zawstydzeni i uazad obróceni b-
d wszyscy, którzy Syon maj w niena-

wici.

6. Bd jako trawa na dachu, która

pierwej, ni odronie, usycha.

7. Z której eca nie moe garci
swej napeni: ani narcza swego ten,

który wie snopy.

8. I mimo idacv nie rzeka : Bogosa-
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wiei'istwo Paskie uioch btjdzie z wami
;

allio: Hogosawimy wam w imieniu

Paskiem.

PSALM CXXX.
ITwiiiijttc prorok ciko grzechów swych, prosi, iihy

go B('>^' dla iiicli na sd swój ostry iiiopoci^fal', alo ahy
mu jo raczej odpuiih, Ufno bw o wysuchaniu na
sowio jogo zasaiUajc.

1. Pie stopni.

/j gbokoci woam do ciel)ie, o Panie!

2. Panie ! wysuchaj gos mój : na-

ko uszów twych do gosu prób nioicli.

3. Panie! bdzieszli nieprawoci npa-
trywa, * Panie! któ si zostoi? *rs.it;j,2.

4. Ale u ciebie jest odpuszczenie,

aby si ciebie bano.

5. Oczekuj na Pana ; oczekuje dusza

moja, i jeszcze oczekuje na sowo jego.

6. Dusza moja oczekuje Pana, pil-

niej ni stra witania, która strzee a
do poranku.

7. Oczekuje, Izraelu! na Pana;
albowiem u Pana jest miosierdzie, a

obfite u niego odkupienie.

8. Onci sam odkupi Izraela od wszyst-

kich nieprawoci jego.

PSALM CXXXI.
I. Pokor sw Prorok przykadem dziecicia Bogu

przekada. II. A eby go lud Boy w tem naladowa,
upomina.

1. Pie stopni Dawidowa.

JTanie! nie wynioso si serce moje, ani

si wyniosy oczy moje, anim si kusi
o rzeczy wielkie, albo wysze nad to, ni
mi naley.

2. Izalim nie pooy i nie uspokoi
duszy mojej, jako dzieci odstawione od

matki swej? odstawionemu dzieciciu

bya podobna we mnie dusza moja.

3. Mieje nadziej w Panu, o Izraelu !

odtd a na wieki.

PSALM CXXXII.
I. Dawid przypomina swoje i ludu swego ku chwale

Boej gorco. II. Upewnia, e Bóg dla przysig swych
wszystko uczyni ; jeli tylko poiomstwo jego w przy-
mierzu Paskiem chodzi bdzie.

1. Pie stopni.

JNa Dawida pomnij, Panie! na wszyst-

kie utrapienia jego.

2. Który przysig Panu, a lub uczy-

ni mocarzowi Jakóbowemu, mówic :

3. Zaiste nie wnijd do przybytku do-

mu mego, i nie wstpi na posanie oa
mego;

30. 131. 132. 133.

4. I nie pozwol snu oczom moim, ani

p()wi'k()iu moim drzemania,

0. Dokd nie ziiijd miejsca dla Pa-
na, na mieszkania mocarzowi Jakóbo-
wemu.

(). Oto usyszawszy * o niej w Efracie,

znalelimy j na polach lenych. '^ ^"-^nj,!.

7. Wnijd/my do przy])ytków jego, a
kaniajmy si u podnóka nóg jego.

(S. Powstae Panie! a wnijd do od-

pocznienia * twego, ty, i skrzynia mo-
noci tWOJÓj. *2Kion6,41.

9. Kapani twoi niech si oblok w
sprawiedliwo, a wici twoi niech si
rozraduj.

10. Dla Dawida, sugi twego, nie od-

wracaj oblicza pomazaca twego.

11. Przysig Pan Dawidowi prawd,
a nie uchyli si od nij , mówic : Z o-

wocu ywota twego posadz * na stolicy

twojej. *2 Sam. 7, 12. 1 Król. 8,25.

2Kron.6,16. uk.1,55. Dzie.2,30.

12. Bdli strzegli synowie twoi przy-

mierza mojego, i wiadectw moich , któ-

rych ich naucz : tedy i synowie ich a
na wieki bd siedzieli na stolicy twojej.

13. Albowiem obra Pan Syon, i upo-

doba go sobie na mieszkanie, mówic:
14. To bdzie odpocznienie moje a

na wieki ; tu bd mieszka, bom go sie-

bie upodoba.
15. ywno jego bd obficie bogo-

sawi, a ubogich jego nasyc chlebem.

16. Kapanów jego przyoblok zbawie-

niem, a wici jego weselc si, radowa
si bd.

17. Tam sprawi, e zakwitnie róg

Dawidowy; * tam zgotuj pochodni po-

mazacowi memu. *uk.i,69.

18. Nieprzyjació jego przyoblok
wstydem; ale nad nim rozkwitnie si
korona jego.

PSALM CXXXIIL
Mio i zgod synów Boych zaleca, i on do koszto-

wnego olejku Aaronowego, i rosy Hermoskiej przy-

równywa.

1. Pie stopni Dawidowa.

Uto jako rzecz dobra, i jako wdziczna,

gdy bracia zgodnie mieszkaj.

2. Jest jako olejek najwyborniejszy

wylany na gow, ciekajcy na brod,

na brod Aaronow, ciekajcy a i na

podoek szat jego.

3. Jaka rosa Hermon, która zstpuje na

góry Syoskie ; albowiem tam daje Pan

bogosawiestwo i ywot a na wieki.

i
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PSALM CXXXIV
I. Kapanów i Lewitów do oddawania Bogu chwa npo-

mica. II. Sposób modlitwy opisawszy blogosawiesrwo
Paskie im obiecuje.

1. Pie stopni.

x!ij nu bogosawcie Panu wszyscy su-
dzy Pascy, którzy stawacie w domu
Paskim na kad noc.

'Ps.135,1.

2. Podnocie rce wasze ku witnicy,

a bogos^awcie Panu, mówic:
3. Niechaje bogosawi Pan z Sy-

onu. który stworzy niebo i ziemi.

PSALM CXXXV.
Kapanów i lud upomina, aby Boga sawiU dla dobro-

dziejstw ludowi Izraelskiemu uczynionych, i dla zacnoci
majestatu jego , z którym bawany pogaskie adnego
porównania nie maj.

1. HaUeluja.

L hwalcie imi Paskie, chwalcie sudzy
Pascy.

2. Którzy stawacie w domu Paskim,
w sieniach domu Boga naszego.

3. Chwalcie Pana . albowiem to Pan
dobry: piewajcie imieniowi jego, bo
jest wdziczne.

4. Albowiem sobie Jakóba Pan obra.

i Izi-aela za wasno swoje.

5. Ja zaiste uznaj, i wielki jest Pan.

a Pan nasz jest nad wszystkich bogów,
j

* ). Wszystko co chce Pan. to czyni, na I

niebie i na ziemi, w morzu i we wszyst-
'

kich przepaciach.

7. Który czyni, e wystpuj pary od
;

koczyn " ziemi: byskawice
przywodzi, wywodzi wiatr z skarbów

16. Usta " maj, a nie mówi, oczy
maj, a nie widz; -Ps.115.5.

17. Uszy maj. a nie sysz, ani maj
tchnienia w ustach swoich.

18. Xiech im podobni bd. któm* je

robi, i wszyscy. któi*zy w nich ufaj.
19. Domie Izraelski I bogosawcie Pa-

nu: domieAaronowy I bogosawcie Panu.
20. Domie Lewiego I bogosawcie Pa-

nu . którzy sie boicie Pana. boofosawcie
Panu.

21. Bogosawiony Pan z Syonu. który

mieszka w Jeruzalemie. Halleluja.

PSALM CXXXVI.
Pobudza Izraelczyków, eby Pana wielbili dla dobroci

majestatu, i dla dziwnych spraw jego.

V wysawiajcie Pana. " albowiem jest

dobiT: albowiem na wieki miosierdzie
^Ps.lCto.l. Ps. 107,1. Ps.ll.l.jego.

2. Wysawiajcie Boga nad * bogami :

i
albowiem na wieki miosierdzie jego.

I

"^ 5 ii oj. 10.17.

3. Wysawiajcie Pana nad panami;
albowiem na wieki miosierdzie jego;

4. Tego. któiT sam czyni cuda wielkie;

albowiem na wieki miosierdzie jego.

5. KtóiT mdrze niebiosa * uczyni;
albowiem na wieki miosierdzie jego:

''l Moj. 1.1.2.6.

6. Który rozcign ziemi na wo-
dach: albowiem na wieki miosierdzie

jego :

4 . Który uczyni wiata " wielkie : al-

1 dde i bowiem na wieki miosierdzie jego :

"1 Moj.1.14.

8. Soce, aby panowao we dnie: al-:W0ich: 'Jer.10.13

^.Któiypobi-pierworodztwawEgip- :

bowiem na wieki miosierdzie jego:

cie, od czowieka a do bydlcia.
'2 Moj. 12.29

9. Miesic i gwiazdy . aby panoway
w nocY: albowiem na wieki miosierdzie

9. Posa^ znaki i cuda w poród cie-; jego

bie. Egipcie ! na Faraona i na wszystkich 1 10. Którr porazi " Egipczan na pier-

sug jego.

10. Który porazi wiele narodów, a

pobi ki-ólów monych :

11. Sehona. króla ' Amorejskiego. i

Oga. 7 króla Basaskiego. i wszystkie
królestwa " Chananejskie:

''4Moj.21,21. 7

4

Moj.21,33.35. ^Joz.12,7.

worodnvch ich; aDjowiem na wieki mi-

osierdzie jego. ''2Moj.12.29.

11. Który wywiód ^ Izraela z po-

rodku ich: albowiem na wieki mio-
sierdzie jego :

'2Moj.i3.i7.

12. W rce mocnej, i w ramieniu

wYciacfnionem: albowiem na wieki mi-
12. I da ziemi ich w dziedzictwo. ' osierdzie jego.

w dziedzictwo Izraelowi . ludowi swemu.
13. Panie I imi twoje na wieki: Pa-

nie I pamitka twoja od narodu do narodu.
14. Zaiste Pan sdzi bdzie lud swój.

a nad .sugami swymi zmiuje si.
15. Ale bawany pogaskie, " srebro

1 zoto, s robot rk ludzkich, ^p^^^-^-

13. Który rozdzieli ' morze Czerwone

na rozdziay: albowiem na wieki mio-
sierdzie jego :

*2Moj.i4.2i.

14. I przeprowadzi lud Izraelski po-

rodkiem jego : albowiem na winki mi-

osierdzie jego.

15. I wi-zuci Faraona ' z wojskiem
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jego w morze Czerwone; albowiem na
wieki miosierdzie jego. '-'Moj.ii.as.

J(). Który prowadzi lud * swój przez

puszcz; albowiem na wieki miosier-
dzie jego. *aMoj.ir>.!2.

17. Który porazi królów * wielkich;

albowiem na wieki miosierdzie jego
;

M Moj. 21, 21.

18. I pol lii królów monych; al) >owiem
na wieki miosierdzie jego

;

19. Sehona, króla * Amorejskiego
;

albowiem na wieki miosierdzie jego
;

*4Moj.21,3r).

20. I Oga, * króla Basaiiskiego; all)0-

wiem na wieki miosierdzie jego. ^Jo^-i^j.

21. I da ziemi ich w dziedzictwo;

albowiem na wieki miosierdzie jego;

22. W dziedzictwo Izraelowi, sudze
swemu; albowiem na wieki miosierdzie

jego.

23. Który w unieniu naszem pamita
na nas ; albowiem na wieki miosierdzie

jego.

24. 1 wybawi nas od nieprzyjació na-

szych; albowiem na wieki miosierdzie

jego.

25. Który daje pokarm wszelkiemu
ciau; albowiem na wieki miosierdzie

jego.

26. Wysawiajcie Boga niebios; al-

bowiem na wieki miosierdzie jego.

PSALM CXXXVII.
I. KapJani i Lewitowie w Babilonie na a.danie ZAvy-

ciców piewa i gra piosnek Syoskich nie chc, na
Jeruzalem pamita obiecujc.

JN ad rzekami Babiloskiemi, tamemy
siadali i pakali , wspominajc na Syon.

2. Na wierzbach, które s w nim, za-

wieszalimy harfy nasze.

3. A gdy nas tam pytali ci, którzy nas

zawiedli w niewol, o sowa pieni, (cho-

ciaemy byli zawiesili pieni radoci,)

mówic: piewajcie nam pie z pieni

Syoskich,
4. Odpowiedzielimy: Jako mamy

piewa pie Pask w ziemi cudzo-

ziemców?
5. Jelie ci zapomn, o Jeruzalemie !

niech zapomni sama siebie prawica moja.

6. Niech przylgnie jzyk mój do pod-

niebienia mego, jelibym na ci nie po-

mnia, jelibym nie przeoy Jeruzalemu

nad najwiksze wesele moje.

7. Wspomnij, Panie! na 53^0w Edom-
skich, i na dzie Jeruzalemski , w który

137. 138. 139.

mówili: Poburzcio, poburzcie a do
gruntu w nim.

'

8. O córko Babiloska! i ty l)dziesz

spustoszona. Bogosawiony, który odda
nagrod twoje, za to, co iiaiii zego
uczynia. .

\). Bogosawiony, który pochwyci i I

roztrci * dziatki twe o ska. *i'='^ji3,i6.

PSALM CXXXVIII.
I, Dawid dzikuje Bogu , e go w wielkich niebezpie-

czestwach zachowa i broni. II. Przepowiada, e go i

królowie, do niego si nawróciwszy, wielbi bd. III. Aby
go Pan z opieki swojej nio wypuszcza, prosi.

1. Psalm Dawidowy.

Wysawia ci bd. Panie! ze wszyst-

kiego serca mego; przed bogami pie-
wa ci bd.

2. Bd si kania ku kocioowi twe-

mu witemu, i bd wysawia * imi
twoje dla miosierdzia twego, i dla praw-
dy twojej; bo nade wszystko uwielbi
imi twoje i wyroki twoje. *ps. 11.5,1,

3. W dzie, któregom ci wzywa, wy-
suchae mi, a posilie moc dusz
moje.

4. Wysawia ci bd. Panie! wszys-

cy królowie ziemi, gdy usysz wyroki
ust twoich.

5. I bd piewali o drogach Pa-
skich, a i wielka jest chwaa Paska.

6. A cho wywyszony jest Pan, wszak-

e na unionego patrzy, a wysokomyl-
nego z daleka poznaje.

7. Jelibym chodzi w poród utra-

pienia, oywisz mi; przeciw popdli-

woci nieprzyjació moich wycigniesz
rk twoje, a prawica twoja wyswobo-
dzi mi.

8. Pan wszystko za mnie wykona. O
Panie! miosierdzie twoje trwa na wieki;

sprawy rk twoich nie opucisz.

PSALM CXXXIX.
I. Boga na wiadectwo niewinnoci swojej wzj'wa, jako

tego, który wszdzie przytomny jest, i onego w ywocie
macierzyskim utworzy. II. Prosi, aby go Pan napotem
rzdzi.

1. Przedniejszemu piewakowi psalm

Dawidowy.

Xanie! dowiadczye i doznae mi.
2. Tedy znasz siedzenie moje, i po-

wstanie moje, wjTOzumiewasz myli moje

z daleka.

3. Ty 'Chodzenie moje i leenie moje

osrarna, a wiadome * wszystkich dróg

moich: \ *Ps.ny,i68.

1
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4. Nim przyjdzie sowo ua j^zyk mój,

oto Panie I ty to wszystko wiesz.

5. Z tyu i z przodku otoczye mi.
a pooye ua mi rk twoje.

G. Dziwniejsza umiejtno twoja nad

dowcip mój ; wysoka jest, nie mog jej

poj.
7. Dokd ujd przed ducliem twoim?

a dokd przed obliczem twojem uciek?
8. Jelibym wstpi do nieba, jeste

tam: i jelibym sobie * posa w grobie,

i tame przytomny. ^Amos.9,2.

9. "Wziiiljym skrzyda rannej zorzy,

abym mieszka na kocu morza.

10. I tamby mi rka twoja prowa-

dzia, a dosigaby mi prawica twoja.

11. Albo rzeklibym: Wdy ciem-

noci zakryj mi ; ale i noc jest

wiatem okoo mnie,

12. Gdy i ciemnoci nic nie zakryj
przed tob: owszem tobie noc jako dzie
wieci: ciemnoci s jako wiato.

13. Ty zaiste w nocy masz nerki moje:

okrye mi w ywocie matki mojej.
^ijoi). 10.11.

14. Wysawiam cie dlatego, e sie

zdumiewam strasznym i dziwnym spra-

wom twoim, a duszam jja zna je wybornie.

15. Nie zataia si adna ko moja
przed tob. cliociaem by uczyniony

w skrytoci, i misternie zoony w nisko-

ciach ziemi.

16. Niedoskonay pód ciaa mego wi-

dziay oczy twoje : w ksigi twoje wszyst-

kie czonki moje wpisane s, i dni, w któ-

ryci ksztatowane byy, gdy jeszcze

adnes^o z nici nie byo.
17. Przeto' o jako drogie s u mnie

myli twoje. Boe ! a jako ich jest wiel-

ka liczba.

18. Jelibym je chcia zliczy, nad pia-

sek rozmnoyy si; ooucli si, jesz-

czemci ja z tob.
19. Zabiliby, o Boe! niezbonika.

tedyby mowie krwawi odstpili ode-

mnie :

20. Którzy mówi przeciwko tobie

obrzydoci. którzy próno wynosz nie-

przyjació twoich.

21. Izalitych, którzy ci w nienawici
maj, o Panie! niemam w nienawici? a

ci. którzy przeciwko tobie powstawaj.
iza mi nie omierzli?

22. Gówn nienawici nienawidz
ich, a mam ich za nieprzyjació.

23. Wyszpieguj mi. Boe ! a poznaj

serce moje: dowiadcz mi, a poznaj

myli moje.

24. 1 oltacz. jeli droga odpornoci jest

we mnie. a prowad mi drog wieczn.

PSALM CXL.
I. Dawid prosi Pana, aby go wj-bawi od przela-

dowców jego, przeciwko którym on Boga na pomoc wzy-
wa, i w nim ufa. II. Czyni sobie otuch, e si Bóg
sprawy jego podejmie , za co go wszyscy poboni wiel-
bi bd.

1. Przedniejszemu piewakowi psalm
Dawidowy.

2. ^^yrwij mi. Panie! od czowie-
ka zego, od ma okrutnego strze mi :

3. Którzy myl ze rzeczy w sercu, a

na kady dzie zbieraj si na wojn.
4. Zaostrzaj jzyk swój. jako w:

jad mij ' pod wargami ich. Sela.
"Rzj-ra.a.lS.U.

5. Zachowaj mi. Panie! od rk bez-

bonika: od ma okrutnego strze mi.
którzy mylili podwróci nogi moje.

6. Hardzi na mi zastawili sido, i

powi'ozy : rozcignli sieci przy cieszce,

a sida swe zastawili na mi. Sela.

7. Kzekem Panu: Ty jest Bóg mój!

wysuchaje. Panie! gos modlitw mo-
ich.

8. O Panie. Panie mocy zbawienia me-
go, który przykiTwasz gow moje w dzie
bitwy !

9. Nie dawaj . Panie ! bezbonemu,
czego da: ani myli jego zej góry nie

dawaj, eby si nie podniós. Sela.

10. A wodza tych. którzy mi obst-
pili, nieprawo wargich niech ich oki'yje.

11. Niech na nich spadn wgle roz-

palone: do ognia niech wrzuceni bd. i

do doów gbokich, skdby nie powstali.

12. Potwarca nie bdzie utwierdzony

na ziemi, am okrutny zoci uowiony
bdc upadnie.

13. Wiem, e Pan uczyni sd utra-

pionemu. i pomst ndznych.
14. A tak sprawiedliwi bd wysa-

wia imi twoje, a szczerzy bd mie-

szka przed obliczem twojem.

PSALM CXLI.
Prosi. I. aby Bóg modlitwy jego wysucha. II. j^yk

jego hamowa . III. serca jego od zego towarzystwa
strzeg, ly. aby go z side obudników uwolni.

1. Pie Dawidowa.

Jtanie! woam do ciebie, pospiesz si
do mnie: posuchaj gosu mego. gdy
woam do ciebie.

2. Niech bdzie przyjemna modlitwa
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moja, jako kadzido * przed ot)li(yzem

twoim , a podnoszeiiio rk moich jako

otiara f wieczorna. *2Moj.3u.7.8. 1 2Moj:2!^3i..

.*). Panie! poó stra ustom moim;
strze drzwi war<^ moich.

4. Nie nachylaj serca mego do z(^j

rzeczy, abym nie czyni spraw niepo-

bonych z mami czynicymi niepra-

wo, i ebym si nie karmi rozkosza-

mi ich.

5. Niech mi bije sprawiedliwy, a

przyjm to za miosierdzie ; i niech mi
gromi, a bdzie mi to za najwyborniej-

szy olejek, który nie zarazi gowy mojój;

albowiem jeszcze modlitwa moja patna
bdzie przeciwko zoci ich.

6. Niech bd zrzuceni do miejsc

opoczystych sdziowie ich, aby syszeli

sowa moje, e byy wdziczne.

7. Jako gdyby kto rba i upa drwa
na ziemi, tak si rozlatuj koci nasze

a do ust grobowych.

8. Ale do ciebie , Panie, Panie ! pod-

nosz oczy moje; w tobie ufam, nie

odpychaj duszy mojej.

9. Strze mi od sida, które na mi
zastawili, i od side czynicych niepra-

wo.
10. Niech wpadn razem w sieci swoje

niepoboni, a ja za tern przemin.

PSALM C]^LII.
Dawid od wojska Saulowego w jaskini obskoczony,

cikoci duszy swojej Bogu przekada, proszc, aby go
wybaAvii.

1. Pie wyuczajca Dawidowa, gdy
by'' w jaskini, modlitwa jego. *isam.24,4.

2. (jrosem moim do Pana woam;
gosem moim Panu si modl.

3. Wylewam przed obliczem * jegodo moje, a utrapienie moje przed

oblicznoci jego oznajmuj. *ps.io2,i.

4. Gdy bywa ciniony duch mój we
mnie, ty znasz cieszk moje; na dro-

dze, któr chodz, ukryli na mi sido.

5. Ogldamli si na praw stron, a

przypatruj si, niemasz ktoby mi zna;
zgina ucieczka moja, niemasz ktoby

si uj o dusz moje.

6. Panie ! do ciebie woam, mówic :

Ty nadzieja moja, ty dzia mój w
ziemi yjcych.

7. Posuchaj pilnie woania mego,
bom bardzo zndzony; wyrwij mi od

tych, którzy mi przeladuj, albowiem
s mocniejszymi nad mi.

8. Wywiede z ciemnicy dusz moje,

142. 143. 144.

a})ym chwali imi twoje; obstpi mi
sprawiiulliwi , gdy mi doltrodziejstwo

uczynisz.

PSALM CXL111.
I. Prosi prorok, oby Pan modlitw jo^o wysuc)i,ay, a

oncgo wedug KprawiodliwoBci swej nio sdzi. II. da,
aby go Pan Uuciem . rzdzi.

1. Psalm Dawidowy.

lanie! wysucliaj modlitw moje, a przyj-

mij w uszy proby moje ; dla praw(ly

twojój wysuchaj mi i dla sprawiedli-

woci twojj.

2. A nie wchod w sd z sug twoim
;

albowiem nie l)dzie * usprawiedliwiony

przed obliczem twojm aden yjcy.
Ijob.1,17. r.<J,2.:i. Y.lhM. r.2.5,4.

3. Gdy przeladuje nieprzyjaciel du-

sz moje, potar równo z ziemi ywot
mój ; sprawi to, e musz * mieszka
w ciemnociach, jako ci, którzy zdawna
pomarli. *lSam.23,14. r.24,4.

4. I ciniony jest we mnie duch mój,

a we wntrznociach moich niszczeje

serce moje.

5. Wspominam sobie dni dawne, i

rozmylam o wszystkich sprawach two-
ich, i uczynki rk twoich rozbieram.

6. Wycigam rce moje ku tobie;

dusza moja, jako sucha ziemia, ciebie

pragnie. Sela.

7. Pospiesz si, a wysuchaj mi. Pa-
nie! ustaje duch mój; nie ukrywaje
oblicza twego przedemn; bomci podo-

bny zstpujcym * do grobu. *ps.28,i.

8. Spraw, abym rano sysza mio-
sierdzie twoje, bo w tobie ufam ; oznaj-

mij mi drog, którbym mia chodzi;
bo do ciebie podnosz dusz moje.

9. Wyrwij mi od nieprzyjació mo-
ich, Panie! do ciebie si uciekam,

10. Naucz mi czyni wol twoje,

albowieme ty^ Bóg mój ; duch twój

dobry niech mi prowadzi po- ziemi

prawej.

11. Dla imienia twego. Panie! oyw
mi; dla sprawiedliwoci twojej wywied
z utrapienia dusz moje.

12. I dla miosierdzia twego wytra
nieprzyjació moich, a wygad wszyst-

kich przeciwników duszy mojej ; bom ja

suga twój.

PSALM CXLIV.
I. Panu za zwycistwo dzil^uje, do którego si od-

zywa, i ask^jego wynosi. II. Zada, eby go Bóg z lu-

dem jego bogosawi, szczliwymi by powiadajc tych,

których Pan jest Bogiem.

1. Pie Dawidowa.
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Bogosawiony Pan, skaa * moja, który

wiczy rce moje j do Litwy, a palce

moje do wojny.
' ^ sam.22.2. Ps.18,3. i Ps.18,35.

2. Miosierdziem mojem, i twierdz

moj, * ucieczk moj, wybawicielem

moim, i tarcz moj on mi jest, przeto

w nim ufam; onci podbija f pod mi lud

jQQJ
*2Sam.22,48. Ps.18,48. tPs.18,40. 2Sam.22,48.

3. Panie ! có jest * czowiek, e na
masz baczenie ? a syn czowieczy, e go

sobie powaasz ? *ijob.7,i7. Ps.8,5. yd.2,6.

4. Czowiek marnoci jest * podobny;

dni jego jako cie 7 pomijajcy.
^Ps.39,t3. Ps.62,lb. |Ijol).14,2.

5. Panie ! nako * niebios twoich, a

zstp; dotknij si gór, a zakurz si.
* 2 Sam. 22,10.

6. Zabynij byskawic, a rozprosz

ich : pu strzay twoje, a pora ich.

7. cignij rk sw z wysokoci;
wybaw mi. a wyrwij mi z wód wiel-

kich, * z rki cudzoziemców. *ps. 124,4.

8. Których usta kamstwo mówi, a

prawica ich, prawica omylna.

9. Boe ! pie now tobie zapie-

wam; na lutni, i na instrumencie o dzie-

siciu stronach piewa ci bd.
10. Bóg daje zwycistwo królom, a

Dawida, sug swego, wybawia od mie-

cza srogiego.

11. Wybawe mi, a wyrwij mi z

rki cudzoziemców, których usta mówi
kamstwo, a prawica ich prawica omylna

;

12. Aby synowie nasi byli jako szcze-

py rosnce w modoci swojej, a córki

nasze, jako kamienie wgielne, wycio-

sane w budynku kocielnym.
13. Szpiarnie nasze pene niech wy-

dawaj wszelakie potrzeby; trzody na-

sze niech rodz tysice, niech rodz
dziesi tysicy w oborach naszych.

14. Woy nasze niech bd tuste;
niech nie bdzie wtargnienia, ani zaj-
cia, ani narzekania po ulicach naszych.

15. Bogosawiony lud, któremu si
tak dzieje. Bogosawiony lud, którego

Bogiem jest Pan. *Ps.33,i2.

PSALM CXLV.
I. Dawid Boga wielbi na wieti obiecawszy, wszystkie

wieki pobudza, aby Pana wielbiy dla cudów zacnych,
chway, królestwa , i miosierdzia jego . przeciwko lu-
dziom wszystkim, a osobliwie wiernym, których modlitwy
1^'ys^achiwa, i zado ich napenia.

1. Chwalebna pie Dawidowa.

ywyszac ci bd. Boe mój, królu

mój I i bogosawi bd imieniowi twe-

mu na wieki wieków.

2. Na kady dzie Itogosawi ci
bd, a chwali imi twoje na wieki

wieków.

3. Pan wielki jest i bardzo chwale-

bny, a wielko jego nie moe by do-

cigniona.

4. Naród narodowi wychwala bdzie
sprawy twoje, a mocy twoje opowiada
bd.

5. Ozdob chway wielmonoci two-

jej, i dziwne twe sprawy wysawia bd.
6. I moc strasznych uczynków two-

ich ogasza bd, i ja zacno twoje

opowiada bd.
7. Pami obfitej dobroci twojej wy-

sawia, a o sprawiedliwoci twojej pie-
wa bd, mówic :

8. Dobrotliwy i miosierny * jest Pan,

nierychy do gniewu, i wielkiego mio-
sierdzia.

*

2

Moj. 34.6.7. 4 Moj. 14,18. Ps. 86,15. Ps. 103,8.

9. Dobry jest Pan wszystkim, a mi-
osierdzie jego nad wszystkiemi spra-

wami jego.

10. Niech ci wysawiaj, Panie!

wszystkie sprawy twoje, a wici twoi

niech * ci bogosawi. ^Ps.132,?.

11. Saw królestwa twego niech

opowiadaj, a o monoci twojej niech

rozmawiaj;
12. Aby oznajmili synom ludzkim

mocy jego, a chwa i ozdob królestwa

jego.

13. Ki'olestwo twoje jest ki-ólestwo

wszystkich wieków, a panowanie twoje

nie ustaje nad wszystkimi narodami.

14. Trzyma Pan wszystkich upada-

jcych, a podnosi wszystkich obalonych.

15. Oczy * wszystkich w tobie na-

dziej maj, a ty im dajesz pokarm
ich czasu swojego. =*^ps.io4,27.

16. Otwierasz rk twoje, a nasycasz

wszystko, co yje, wedug upodoi3ania

twego.

17. Sprawiedhwy jest Pan we wszyst-

kich drogach swoich, i miosierny we
wszj^stkich sprawach swoich.

18. Bliski jest Pan wszystkim, któ-

rzy go wzywaj, wszystkim, którzy go

wzywaj w prawdzie.

19. Wol * tych czyni , którzy si go

boj, a woanie ich wysuchiwa, i ra-

tuje ich. -Ps.147,11.

20. Strzee Pan wszystkich, którzy
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go miuj; ale wszystkich niepobonych
wytraci.

21. Chwal\^ Pask wysawia ])Q(l

usta moje; a ))ogosawi bdzie wszel-

kie ciao imi wite jego na wieki wieków.

PSALM CXLVI.
I. Samego siebie do chway Boej upomniawszy, II.

nie w ludziach yinicrtolnych , iilo w Ho^u, który jost

mony Pan, stworzyciel wszystkiego, ufno pokada
radzi.

1. Halleluja.

2. Chwal, duszo moja! Pana. Chwa-
li bd Pana, pókim yw; bd pie-

wa Bogu memu. póki mi staje.

3. Nie utajcie w ksitach, ani w
adnym synu ludzkim, w którym * nie

masz wybawienia. *ps.ii8,9.

4. Wynijdzie duch jego, i nawróci si
do ziemi swojj ; w one dzie zgin
wszystkie myli jego.

5. Bogosawiony, którego Bóg Jakó-

bowy jest pomocnikiem, którego nadzie-

ja jest w Panu, Bogu jego
;

6. Który uczyni * niebo, i ziemi,

morze, i wszystko, co w nich jest , któ-

ry przestrzega prawdy a na wieki;
*Dzie. 14,15. Ohjaw.14,7.

7. Który czyni sprawiedliwo ukrzy-

wdzonym, i daje chleb zgodniaym;
Pan rozwizuje winiów.

8. Pan otwiera oczy lepych; Pan
podnosi upadych; Pan miuje sprawie-

dliwych.

9. Pan strzee * przychodniów, sie-

rotce i wdowie pomaga; ale drog nie-

pobonych podwraca. *Ps.i47,6.

10. Pan bdzie królowa * na wieki;

Bóg twój. o Syonie! od narodu do na-

rodu. Halleluja. *2Moj.i5,i8.

PSALM CXLYIL
Do chwa Boych wiedzie Izraelczyków dla dobrodziejstw

wasnych, i pospolitych, ludziom i bydu sucych, a na
ostatek dla mdroci i mocy jego dziwnej.

Ohwalcie Pana ; albowiem dobra rzecz

jest, piewa Bogu naszemu ; albowiem

to wdziczna i przystojna jest chwaa.
2. Pan Jeruzalem buduje, a rozpro-

szonego Izraela zgromadza.

3. Który uzdrawia skruszonych na ser-

cu, a zawizuje boleci ich.

4. Który rachuje liczb gwiazd, a ka-d z nich imieniem jej nazywa.

5. Wielki jest Pan nasz, i wielki w
mocy; rozumienia jego niemasz liczby.

6. Pan pokornych* podnosi; aleniepo-

bonych a ku ziemi unia. *ps.i46,9.

14G. 147. 148.

7. piewajcie Panu z chwa; pie-
wajcie Bogu naszemu na harfie;

8. Który okrywa nie])iosa o))okami,
a deszcz ziemi gotuje : który czyni, e
ronie trawa po górach;

i). Który daje * bydu pokarm ich, i

krucztom f modym, które woaj do
niego. Pb.104,14. tijob.39,.3. Mat.6,26.

10. Nie kocha si w mocy koskij,
ani si kocha w goleniach mskich.

11. Kocha * si Pan w tych, którzy

si go ])0j, a którzy ufaj w miosier-
dziu jego. *Dzie.lO,3ó.

12. Chwale, Jeruzalemie! Pana;
chwale, Syonie ! Boga twego.

13. Albowiem on umacnia zawory
bram twoich, a bogosawi synów twoich
w porodku ciebie.

14. On czyni pokój w granicach two-

ich, a najwyborniejsz * pszenic na-

syca ci. =^5Moj.32,14.

15. On wysya sowo swe na ziemi ;

bardzo prdko biey wyrok jego.

16. On daje nieg jako wen , szron

jako popió rozsypuje.

17. Kzuca lód s1vój jako bryy; przed

zimnem jego któ si ostoi ?

18. Posya sowo swoje, i roztapia je;

powienie wiatrem swym, a rozlewaj
wody.

19. dznajmuje sowo swe Jakóbowi,

ustawy swe i sdy swe Izraelowi.

20. Nie uczyni tak adnemu naro-

dowi; przeto nie poznali sdów jego.

Halleluja.

PSALM CXLVIIL
I, Prorok do wielhienia imienia Paskiego rzeczy nie-

bieskie i ziemskie pobudza, II. dlatego, i on wszystkie
stworzy, i utrzymuj, lud swój wywysza i zachowuje.

1. Halleluja.

Chwalcie Pana na niebiosach; chwal-

cie go na wysokociach.

2. Chwalcie go wszyscy Anioowie
jego; chwalcie go wszystkie wojska jego.

3. Chwalcie go soce i miesicu;

chwalcie go wszystkie jasne gwiazdy.

4. Chwalcie go niebiosa nad niebio-

sami, i wody, które s nad niebem.

5. Chwalcie imi Paskie; albowiem

on * rozkaza, a stworzone s.
*lMoj. 1,6.7. Ps.33,9.

6. I wystawi je na wieki wieczne;

zaoy im kres, którego nie przestpuj.

7. Chwalcie Pana na ziemi, smoki i

wszystkie przepaci.

i
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8. Ogie i grad. nieg i para. wiatr

gwatowny, wykonywajey rozkaz jego:

9. GóiT, i wszystkie pagórki, drzewa

rodzajne. i wszystkie cedry :

10. Zwierzta, i wszystko bydo, ga-

dziny, i ptastwo skrzydlaste.

11. Królowie ziemscy, i wszystkie

narody: ksita i wszyscy sdziowie

ziemi :

12. Modziecy, take i panny, starzy

i modzi,
13. Ctiwalcie imi Paskie: albowiem

wywyszone jest imi jego samego, a

chwaa jego nad ziemi i niebem.

14. I wywyszy róg " ludu swego,

cliwa f wszystkich witych jego. mia-

nowicie synów Izraelskich
,

ludu jemu
najbliszego. Halleluja.

"Ps.89.18. t uk. 1,69. uk. 2,32.

PSALM CXLIX.
I. Bogu piewa . w nim si weseli , i onego sawi

prorok kae, II. dlatego, e on wiernych umiowa, powi-
ci, i zwycistwa nad nieprzyjaciómi uyczy.

1. Halleluja.

fepiewajcie Panu " pie now: chwa^a

jego niechaj zabrzmi w zgromadzeniu

witych. 'Ps.33.3.

2. Wesel si. Izraelu I w Twórcy swoim :

synowie Syoscy! radujcie si w królu

swoim.

3. Chwalcie imi jego na piszcza-

kach: na bbnie i na harfie gi'ajcie mu.
4. Albowiem si kocha Pan w ludu

swym; pokornych zbawieniem uwielbia.

5. Radowa si bd wici w chwale

Boej, a piewa bd w pokojach swych.

6. Wysawiania Boe bd w ustach
ich. a miecz na obie strony ostry w r-
kach ich,

7. Aby wykonywali pomst " nad po-

ganami, a karali narody: ''2Kxon.io,4.

8. Aby wizali ptami królów ich. a

szlacht ich okowami elazuemi :

9. Aby postpili z nimi wedug prawa
zapisanego. Ta jest .«awa wszystkich

witych jego. Halleluja.

PSALM CL.
I. Prorok kadego ducia upomina do ciwalenia Boga

na rozmaitej muzyce, U. dla witotliwoci i dziwnej
mocy jego.

i. Halleluja.

L hwalcie Boga w witnicy jego : chwal-

cie go na rozpostarciu mocy jego.

2. Chwalcie go ze wszelkiej mocy
jego: chwalcie go wedug wielkiej do-

stojnoci jego.

3. Chwalcie go na gonych " trbach ;

chwalcie go na lutni i na harfie. ' ^^.47.2.

4. Chwalcie go na bbnie, i na ' pisz-

czace: chwalcie go na stronach i na
organach. ^Ps.149,3.

5. Chwalcie go na cymbaach go-
nych: chwalcie go na cymbaach krzyk-

liwych.

6. Niech wszelki duch chwali Pana I

Halleluja.

Ksie2:a Przypowieci Salomonowych.
L>(-J

EOZDZIA I.

I. Przedmowa tej ksigi prawdziw mdro zaleca.
1—7. n. Modych ludzi do posuszestwa rodziców, a
wystrzegania si zego towarzystwa upomina 8

—

19. Ul.
Same mdroci sowa przywodzi , która nieposusznym
zginieniem giozi , a posusznym szczliwy ywot obie-
cuje. 20—33.

Przypowieci Salomona, syna Dawido-
wego, ki'ola Izraelskiego,

2. Dla poznania mdroci i wiczenia.
ku wyrozumieniu powieci roztropnych :

6. Aby zrozumia przypowieci, i wy-
kady ich. sowa mdrych i zagadki ich.

7. Boja Paska jest " pocztkiem
umiejtnoci; ale gupi mdroci i wi-
czeniem gardz.

•^Ijob. 28,28. Ps.111.10. Przyp.9.10. Kazn.12.13.

II. 8. Suchaj, synu mój I wiczenia
ojca twego, a nie opuszczaj nauki matki
twojej.

9. Bo to przyda wdzicznoci gowie
3. Dla pojcia wiczenia w rozumie, w twojej, i bdzie acuchem kosztownym

sprawiedliwoci, w sdzie i w prawoci: i szyi twojej

4. Dla podania prostakom ostronoci,
modemu umiejtnoci, i opatrznoci.

5. Tych gdy mdry sucha bdzie,
przybdzie mu nauki, a roztropny w ra-

dach opatrzuiejszy bdzie,

10. Synu mój ! jeliby ci namawiali
gi'zesznicy. nie * przyzwalaj. "Przyi-4.i4.

11. JeKby rzekli: Pójd z nami,

czyhajmy na krew, zasadmy si na nie-

winnego bez przyczyny ;
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12. Poromy ich ywo, jako gról), a

calkiom. jako zsto])ujacych w dó;
K). Ws'zt'lki('j inaji^tnoci kosztownej

nabodzioiny, napenimy domy nasze ko-

rzyci;
14. ]{zu midzy nas los twój; mie-

szek jeden wszyscy mie bdziemy.
15. Synn mój! nie chode z nimi w

drog; zawcignij nogi twojój od cie-

ek ich.

16. Albow iem nogi ich ku zemu bie,
i * spiesz si na wylanie krwi.

^ Izaj.óyj. Rzym. 3, 15.

17. Bo jako próno zastawiaj sieci

przed oczyma wszelkiego ptaka ski*zy-

dlastego :

18. Tak i ci na krew swoje czyhaj,

a zasadzaj si na dusz swoje.

19. Takieó s cieszki kadego czy-

hajcego na zysk, który dusz pana
swego odbiera.

III. 20. Mdro na dworzuwoa, gos
swój na ulicach wydaje.

21. W najwikszym zgieku woa, u
wrót bram, w miastach powieci swoje

opowiada, mówic:
22. Prostacy! dokde si kocha

bdziecie w^ prostocie? a namiewcy po-

miewisko miowa bdziecie? a gupi
nienawidzie umiejtnoci bdziecie ?

23. Nawrócie si na karanie moje
;

oto wam wydam ducha mojego, a po-

dam wam do znajomoci sowa moje.

24. Poniewaem * woaa, a nie chcie-

licie; wyciagaamreke moje. a nie by.
ktoby uwaa

;

*izaj.65.i2: r.66,4. Jer.7,13:

25. Owszem odrzucilicie wszystk
rad moje, a karnoci mojej nie chcie-

licie przyj:
26. Przeto ja w zginieniu waszem

mia si bd. bd z was szydzia, gdy
przyjdzie, czego si strachacie.

27. Gdy przyjdzie jako * spustosze-

nie, czego si strachacie, i gdy zginienie

wasze przypadnie jako wicher, gdy przyj-

dzie na was ucisk i utrapienie
;

*Ijoh.27,9. r.35.12. Iz. 1,15. Jer.11.11. r.14,12.

Ezeci.8,18. Mich.3,4.

28. Tedy mi wzywa bd, a nie

wysucham ; szuka mi bd z poranku,

a nie znajd mi.
29. Przeto, i mieli w nienawici

umiejtno, a bojani Paskiej nie

obrali sobie,

30. Ani przestawali na radzie mojej,

ale gardzili wszelk karnoci moj:

31. Przeto bd uywa owceu dróg
swoich, a radami swemi nasyceni ])d.

32. Bo odwrócenie prostaków poza-
bija ich, a szczcie gupiidi wytraci ich.

33. Ale kto mi sucha, bezpiecznie

mieszka bdzie, a bdzie wolny od
strachu zych rzeczy.

KODZIA II.

Uczy, kto mndro6 daje, i poytki jej pokazuje.

feynu mój! jeli przyjmiesz sowa moje,

a przykazanie moje zachowasz u siebie
;

2. Nadstawiszli mdroci ucha twego,

i nakoniszli serca twego do roztropnoci ;

3. Owszem, jeli na rozum zawoasz, a

roztropnoci wezwieszh gosem swoim
;

4. Jeli jj szuka bdziesz jako sre-

bra, a jako skarbów skrytych pilnie szu-

ka bdziesz :

5. Tedy zrozumiesz boja Pask, a

znajomo Bo znajdziesz.

6. Albowiem Pan daje mdro, z ust

jego pochodzi umiejtno i roztropno.
7. On zachowuje uprzejmym praw^dzi-

w mdro ; on jest tarcz chodzcym
w szczeroci,

8. Aby strzegli cieek sdu; on drogi

witych swoich strzee.

9. Tedy wyrozumiesz sprawiedliwo,
i sd. i prawo, i wszelk cieszk dobr.

10. Gdy wnijdzie mdro w serce

twoje, a umiejtno duszy twojej wdzi-
czna bdzie:

11. Tedy ci ostrono strzedz bdzie,

a opatrzno zachowa ci.

12. Wyrywajc ci od drogi zej , i

od czowieka mówicego przewrotnoci;

13. Od tych, którzy opuszczaj cie-

szki proste, udawajc si drogami ciem-

uemi
;

14. Którzy si raduj, gdy czyni
ze, a wesel si w zoliwych przewrot-

nociach ;

15. Których cieszki s krzywe, a sami

s przewrotnymi na drogach swoich;

16. Wyrywajc ci od * niewiasty po-

stronnej i obcej , która pochlebia ago-
dnemi sowy;

'

*Przyp.7,5.

17. Która opuszcza wodza modoci
swojej, a przymierza Boga swojego za-

pomina.

18. Bo si nachyla ku mierci dom

jj, a do umarych cieszki jej.

19. Wszyscy, którzy do niej wcho-

dz, nie wracaj si, ani trafiaj na

cieszk ywota.
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20. A przeto bdziesz chodzi drog
dobrych, a cieek sprawiedliwych b-
dziesz przestrzega.

21. Albowiem cnotliwi bd mieszkali

na ziemi, a szczerzy trwa bd na niej :

22. Ale niepoboui * z ziemi wykorze-

nieni bd. a przewrotni bd z niej

wygadzeni. -ijob.i8,i7.

EODZIA III.

Uczy , t sowo ywot daje , w Bogu ufa , onego si
ba i czci. Mdro zaleca, do mioci bliniego i do-

broczynnoci upomina.

feynu mój ! nie zapominaj zakonu mego.

a przykaza moich niech strzee serce

twoje.

2. Bo dugoci dni *
i lat ywota, i

pokoju przyczyni. *5Moj.8,i. r.soae.

3. Miosierdzie i prawda niech ci nie

opuszczaj: uwi je u szyi twojej, na-

pisz je na tablicy serca twojego.

4. Tedy znajdziesz ask i rozum do-

bry przed oczyma Boemi i ludzkiemi.

5. Ufaj w Panu ze wszystkiego serca

twego, a na rozumie twoim nie spolegaj.

6. We wszystkich drosrach twoich

znaj go . a on prostowa bdzie cieszki

twoje.

7. Nie bd mdrym * sam u siebie
;

ale si bój Pana, a odstp od zego.
* Rzym. 12,16.

8. To bdzie zdrowiem ywotowi
twemu, a odwileniem kociom twoim.

9. Czcij Pana * z majtnoci twojej,

i z pierwiastek wszystkich dochodów
twoich.

"

-Luk.14,13.

10. A gumna twoje napenione bd
obfitoci, i od wina nowego prasy twoje

rozpada si bd.
11. Synu mój I karania " Paskiego

nie odrzucaj, i nie uprzykrzaj sobie wi-
czenia ieffO

*Ijob.5,17. yd. 12,5, Objaw.3,19.

12. Bo kogo Pan miuje, tego karze,

a to jako ojciec, który si w synu kocha.

13. Bogosawiony czowiek, który

znajduje mdro, i czowiek, który do-

stanie roztropnoci.

14. Bo lepiej ni * kupczy, nieli

kupczy srebrem : owszem poyteczniej-
szy nad zoto dochód jj.

=^Ijob.l8.15. Przyp.8,11.19.

15. Drosza jest nad pery, a wszyst-
kie najmilsze rzeczy twoje nie zrówna-

j z ni.

16. Przeduenie dni w prawicy jój, a
w lewicy jej bogactwa i zacno.

17. Drogi jej drogi rozkoszne, i wszyst-
kie cieszki jej spokojne.

18. Drzewem ywota jest tym, któ-

rzyby si jej chwycili ; a którzy si jej

trzymaj, s bogosawionymi.
19. Pan mdroci ugruntowali ziemi,

a roztropnoci umocni niebiosa.

20. Umiejtnoci jego rozstpiy * si
przepaci, a oboki ros kropi.

*1 Moj. 1.9. 10.

21. Synu mój! niech to nie odstpuje
od oczów twych : strze prawdziwej m-
droci i roztropnoci

;

22. I bd ywotem duszy twojej , a

ozdob szyi * twojej. *Pi-zyp.i.9. r.4,9.

23. Tedy bdziesz chodzi bezpiecznie

drog " twoj, a noga twoja nie potknie

gjc

' '

*Ps.37,24. Ps.91,11-

24. Jeli si ukadziesz, nie bdziesz

si lkai; a gdy si uspokoisz, wdzi-
czny bdzie sen twój.

25. Nie ulkniesz si strachu nagego,
ani spustoszenia bezboników, gdy przyj-

dzie.

26. Albowiem Pan bdzie ufaniem
twojem, a nogi twojej bdzie strzeg od

samoówki.
27. Nie zbraniaj si dobrze czyni po-

trzebujcemu, gdy ci na to stanie, aby
dobrze czyni.

28. Nie mów bliniemu twemu : Id,
a wró si, a jutro dam; gdy to masz
u siebie.

29. Nie knuj zego przeciwko blinie-

mu twemu, gdy on z tob dowiernie

mieszka.

30. Nie wad si z czowiekiem bez

przyczyny, jelie nic zego nie wy-
rzdzi.

31. Nie zajrzyj mowi gwat czyni-
cemu, a nie * obieraj adnej drogi jego.

*Ps. 37. 1.73,3.

32. Albowiem przewrotny jest obrzy-

dliwoci przed Panem; ale z szczerymi

tajemnica jego;

33. Przeklstwo Paskie jest w domu
niezbonika; ale przybytkowi sprawie-

dliwych bogosawi,
34. Poniewa * on szydzi z pomiew-

ców, ale pokornym ask daje.
* Jak.4,6. 1 Pioti-.5,5.

35. Mdrzy dziedzicznie saw osid,
ale gupi odnios zelywo.

ROZDZIA IV.
I. Wiedzie do mdroci, 1— 5. II. Poytki jej przy-

pomina, 6—13. III. Od zego towarzystwa przestrzega,
14—22. IV. Do szczeroci w myli, w mowie, w zmy-
sach i w uczynkach upomina. 23—27.

&uchajcie synowie! wiczenia ojcow-
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skiego, a pilnujcie, abycie umieli roz-

trojmoA ;

2. Albowiem wam nauk dobn^ da-

j; zakonu mego nie opuszczajcie.

3. Gdym byl modziuclinym synem u

ojca mego, i jedynakiem u matki moj^j,

4. On mi uczy, powiadajc ' mi:

Niech si chwyci powieci moich serce

twoje, strze przykaza moich, a b-
dziesz y. MKron.28,!».

5. Nabywaj mdroci, nabywaj roz-

tropnoci ; nie zapominaj, ani si uchy-

laj od powieci ust moich.

II. G. Nie opuszczaj jój, a bdzie ci
strzega; rozmiuj si jej, a zachowacie.

7. Pocztkiem wszystkiego jest m-
dro, nabywaje mdroci, a za wszyst-

k majtno twoje nabywaj roztrop-

noci.

8. Wywyszaj j, a wywyszy ci,

rozsawi ci, gdy j przyjmiesz.

9. Przyda gowie * twojej wdziczno-

ci, koron ozdoby obdarzy ci.
'^Pizyp.1,9. r.3,22.

10. Suchaj , synu mój ! a przyjmij

powieci moje, a rozmno si * lata

ywota. *Pr2yp.3,2.

11. Drogi mdroci nauczam ci; po

cieszkach prostych wiod ci
;

12. Któremi gdy pójdziesz, nie b-
dzie ciniony chód twój ; a jeli po-

bieysz, nie potkniesz si.

13. Przyjmij wiczenie, nie puszczaj

si go, strze go; albowiem ono jest y-
wotem twoim.

III. 14. cieszk * niepobonych nie

chod, a nie udawaj si drog zoli-

-cy^yc]^
*Ps.l,l- Przyp.1,10. r.3,31. r.24,1-

15. Opu j, nie chod po niej; uchyl

si od niej, a omi j.
16. Bo oni nie zasn, a co zego

zbroj; ani si uspokoj, a kogo do

upadku przywiod;
17. Albowiem jedz chleb niezbono-

ci, a wino drapiestwa pij,

18. Ale cieszk sprawiedliwych jako

wiato jasna, która im dalej tem bar-

dziej wieci, a do dnia doskonaego.

19. Droga za niepobonych jest jako

ciemno; nie wiedz, o co si otrci
mog.

20. Synu mój ! sów moich pilnuj ; ku

powieciom moim nako ucha twojego.

21. Niech nie odchodz od oczów two-

ich, zachowaj je w poród serca twego.

22. Albowiem ywotem s * tym, któ-

rzy je znajduj, a wszystkiemu ciau ich

lekarstwem. m's.i'j.h.

IV. 23. Nad wszystko, czego ludzie i

strzeg, strze serca twego; bo z niego J
ywot ])Ochodzi.

24. Oddal od sicbii' i)rzewrotno ust,

a zoliwe wargi oddal od siebie.

25. Oczy twoje niechaj na dobre rze-

czy patrz, a powieki twoje niech drog
przed to)) prostuj.

2ii. Umiarkuj cieszk nóg twoich,

aby wszystkie drogi twoje pewne byy.
27. Nie uchylaj si na prawo * ani na

lewo; owszem, odwró nog twoje od
zego. * 5 Moj.5,32.

ROZDZIA V.
I. Nierzdu i wszeteczestwa zakazuje 1—3. II. Szko-

dy 4

—

a. III. i potem aJo std idc przypominajc
9—14, IV. do uczciwego maestwa radzi 15—20. V. gdy
Bóg wszystko widzi 21—23.

feynu mój! bd pilen mdroci mojej,

a ku mojej roztropnoci nako ucha
twego,

2. Aby strzeg ostronoci, a umie-
jtno aby wargi twoje zachowywaa.

3. Bo cho niewiasty obcej * wargi

miodem opywaj, a gadsze ni oliwa

usta jej:

'

*Przyp.2,16.

II. 4. Ale ostatnie rzeczy jej gorzkie

jako pioun, a ostre jako miecz na obie

strony ostry.

5. Nogi jej zstpuj do mierci, a do

pieka chód jej prowadzi.

6. Jeliby zway chcia cieszk y-
wota jej , nie pewne s drogi jej , nie

poznasz ich.

7. Przeto teraz, synowie ! suchajcie

mi, a nie odstpujcie od powieci ust

moich.

8. Oddal od niej drog twoje, a nie

przybliaj si ku drzwiom domu jej.

III. 9. By sn nie poda- obcym
sawy twojej, a lat twoich * okrutnikowi;

*Przyp.G,34.

10. By si sn nie nasycili obcy si
twoj, a prace twoje nie zostay w domu
cudzym;

11. I narzekaby w ostateczne czasy

twoje, gdyby zniszczy czerstwo twoje

i ciao twoje
;

12. I rzekby: O jakoem mia wi-
czenie w nienawici, a strofowaniem

gardzio serce moje!

13. Me suchaem gosu wiczcych
mi, a tym, którzy mi uczyli, nie na-

kaniaem ucha mego !
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14.Maluczkom nie przyszed we wszyst-

ko nieszcz(jcie, w poród zebrania i zgro-

madzenia.

IV. 15. Pij wod ze zdroju twego, a

wody pynce ze róda twego!

16. Nieci si precz rozchodz róda
twoje, a po ulicach strumienie wód.

17. Miej je sam dla siebie, a nie obcy

z tob.
18. Niech bdzie zdrój twój bogo-

sawiony, a wesel si z ony modoci
twojej.

19. Nieche bdzie jako ani wdzi-
czna, i sarna rozkoszna; niech ci na-

sycaj piersi jej na kady czas, w mio-
ci ^ jej kochaj si ustawicznie, ''i^fez-5,25.

20. Bo przecze si masz kocha w ob-

cej, synu mój ! i odpoczywa na onie cu-

dzej ?

V. 21. Gdy przed oczyma * Paskie-
mi s drogi czowiecze, a on wszystkie

cieszki jego way. =^ijoi).i4,i6. r.31,4.

r.34,21. Pizyp.15,3. Jer. 16,17. r.32.19.

22. Nieprawoci wasne pojmaj nie-

zbonika, a w powrozach grzechu swego
uwikle si.

23. Onci umrze, przeto, e nie przyj-

mowa wiczenia, a dla wielkoci gup-
stwa swego bdzie bdzi.

KODZIA YI.

I. Od nierozmylnego rkojemstwa odwodzi 1—5. II.

leniwych do pracy i pilnoci upomina 6—15. III. Siedm
rzeczy, któremi si Bóg brzydzi 16—19. TV. Rodziców
sucha 20—23. V. Grzech nieczysty i cudzoóstwo
gani 24—35.

feynu mój! jeliby rczy za przyja-

ciela twego, a daby obcemu rk twoje:

2. Usidlie si sowy ust twoich, poj-

many mowami ust twoich.

3. Przeto uczy tak. synu mój! a

wyzwól si, gdye wpad w rk przy-

jaciela twego ; ide, upokorz si, a na-

legaj na przyjaciela twego.

4. Nie dawaj snu oczom twoim, ani

drzemania powiekom twoim.
5. Wyrwij si jako ani z rk my-

liwca, i jako ptak z rki ptasznika.

II. 6. Id do mrówki, leniwcze ! obacz
drogi jej, a nabd mdi-oci;

7. Która, cho nie ma wodza, ani

przeoonego, ani pana.

8. Przecie w lecie gotuje pokarm swój.

a zgromadza w^ niwa ywno swoje.

9. Leniwcze! dokde lee bdziesz?
kiedy wstaniesz ze snu swego?

10. Troch si * przepisz, troch po-
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drzemiesz, troch zoysz rce, aby od-

poczywa;
"

*Pizyp.24.33.

11. A wtem ubóstwo twoje przyjdzie

jako podróny, a niedostatek twój, jakom zbrojny.

12. Czowiek niepobony. m zo-
liwy chodzi w przewrotnoci ust;

13. Mruga oczyma * swemi. mówi
nogami swemi, ukazuje palcami swemi;

*Przyp.lO,lO.

14. PrzewTotnoci s w sercu jego,

myli ze na kady czas, a zwady roz-

siewa.

15. Przeto prdko prz}jdzie upadek
jego: nagle skiiiszony bdzie bez ule-

czenia.

III. 16. Sze jest rzeczy, których

nienawidzi Pan. a siódma jest obrzydli-

woci duszy jego:

17. Oczów wyniosych, * jzyka kam-
liwego, i rk wylewajcych krew nie-

winn;'
"

" *Pi-2yp-3o,i3.i4.

18. Serca, które knuje myli ze; nóg,

które si kwapi biee ku zemu;

19. wiadka faszywego, który mówi
kamstwo, i tego. który sieje rosterki

midzy brami.

lY. 20. Strzee , synu mój ! przy-

kazania * ojca twego, a nie opuszczaj

nauki matki twojej. '^Przyp.i.s.

21. Wie je zawdy u serca twego,

a * wieszaj je u szyi twojej.
"=^5Moj.6,8. r.11,18. Przyp.3.3.

22. Gdziekolwiek pójdziesz, popro-

wadzi ci; gdy zaniesz, strzedz ci b-
dzie, a gdy si ocucisz, rozmawia z tob
bdzie,

23. (Bo przykazanie jest pochodni,
nauka wiatoci, a drog ywota s
karnoci wiczenia.)

Y. 24. Aby ci strzegy * od niewia-

sty zej, i od agodnego jeyka niewiasty

obcej.
' •''^Przyp.2,16, r.5,3.

25. Nie podaj piknoci jej w sercu

twojem, a niech ci nie owi powiekami
swemi.

26. Albowiem dla * niewiasty wsze-

tecznej zuboeje czowiek a do ksa
chleba; owszem ona cudznona drog
dusz owi. *Przyp.29.3.

27. Iza moe kto bra ogie do za-

nadrzy swoich, aby szaty jego nie zgo-

rzay ?

28. Iza moe kto chodzi po rozpa-

lonym wglu, aby si nogi jego nie po-

parzyy ?

38
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29. Tiik kto ^v(•ho(lzi do ony l)li-

nioufo swt'go, iiie luvlzii' l)t'Z ^^illy, kto-

kolwiek si(^» jój dotknie.

30. Nie kadu liaby na zodzieja,

jeli co ukradnie, chcc nasyci diisz(j

swojt^, bc^nlc godnym;
31. Ale gdy go zastan, nagradza

siedniiorako, ^ all»o wszystk maj(jtnoA

domu swego daje.

'

*2Moj.22,i.4.

32. Lecz cudzoocy z niewiast gu-
pi jest, a kto chce zatraci dusz swoje,

ten to czyni.

33. Karanie i zelywo odniesie, a

haba jego nie bdzie zgadzona.

34. Bo zawisna mio jest zapalczy-

w^oci ma, a nie sfolguje w dzie
pomsty.

35. Nie bdzie mia wzgldu na a-
den okup, ani przyjmie, chociaby mu
najwicej darów dawano.

ROZDZIA YIL
Znowu nauk o mdroci potwierdza, przez któr si

ustrzedz moe niewiast wszetecznych. Tycli rady chytre

opisuje.

feynu mój! strze sów moich, a przy-

kazanie moje chowaj u siebie.

2. Strze przykaza moich, a y b-
dziesz; * a nauki mojej, jako renicy

OCZÓW swych. -3Moj.18,5. Przyp.4,4.

3. Uwi je na palcach twoich, napisz

je na tablicy serca twego.

4. Mów mdroci: Siostra ty moja,

a roztropno przyjaciók nazywaj,

5. Aby ci strzegy od ony cudzej,

i od obcej, która mówi agodne sowa.

6. Bom oknem domu swego przez

krat moje wyglda;
7. I widziaem midzy prostakami,

obaczyem midzy synami modzieca
gupiego,

8. Który szed ulic przy rogu jej,

drog postpujc ku domowi jej.

9. Ze zmierzkiem pod wieezór, w ciem-

noci nocnej, i w mroku.

10. A oto niewiasta spotkaa go, w u-

biorze wszetecznicy, chytrego serca,

11. wiegotliwa i nieukrócona, a w do-

mu wasnym nie mogy si osta nogi jej
;

12. Eaz na dworzu, raz na ulicach i

po wszystkich ktach zasadzki czynica
;

13. I uchwycia go, i pocaowaa go,

a zoywszy wstyd z twarzy swojej,

rzeka mu:
14. Ofiary spokojne s u mnie; dzi-

siajm oddaa luby moje.

15. Przetoem wysza przeciw tobie,

abym pilnie szukaa twarzy twojej, i

znalazam ci.

10. Obiam kobiercami oe moje,

ozdobione rzezaniem i przecieradami
egipskiemi.

17. Potrzsnam pokój swój myrr.
aloesem, i cynamonem.

18. Pójde, opójmy si mioci a
<lo poranku, ucieszmy si mioci.

19. Bo ma mego w domu niemasz;

pojecha w drog dalek.

20. Worek pienidzy wzi z sob;
dnia pewnego wróci si do domu swego.

21. I nakonia go wiel sów swoich,

a agodnoci warg swoich zniewolia go.

22. Wnet poszed za ni, jako wól,

gdy go na rze wiod, a jako gupi do

pta, którem karany bywa.

23. I przebia strza wtrob jego;

kwapi si jako ptak * do sida, nie wie-

dzc, i je zgotowano na dusz jego.
*Przyp.l,17.

24. Przeto teraz, synowie! suchajcie

mi, a bdcie pilni powieci ust moich. —
25. Niechaj si nie uchyla za dro-

gami jej serce twoje, ani si tuaj po

cieszkach jej.

26. Albowiem wielu zraniwszy pora-

zia, i mocarze wszyscy pozabijani s od

niei.

27. Dom jej jest jako drogi piekielne,

wiodce do gmachów mierci.

KODZIA YIII.

Syn Boy, mdro przedwieczna, okrzyk uczyniwszy
na ludzi, opowiada Boskie sprawy swoje, stworzenie
wszystkich rzeczy, istno przedwieczn, wadz i mio
przeciwko ludowi SAverau.

izali mdro *nie woa, i roztropno
nie wydaje gosu swego? *Pizyp.i,2o.

2. Na wierzchu wysokich miejsc, przy

drodze, i na rozstaniu dróg stoi.
-

3. U bram, kdy si chodzi do mia-

sta, i w wejciu u drzwi woa, mówic:
4. Na was woam, o mowie! a gos

mój obracam do synów ludzkich.

5. Zrozumijcie prostacy ostrono,
a gupi zrozumijcie sercem.

6. Suchajcie; bo o wielkich rzeczach

bd mówi, a otworzenie warg moich

opowie szczero.
7. Zaiste prawd mówi usta moje,

a niezbooo obrzydliwoci jest war-

gom moim.
8. Sprawiedliwe s wszystkie sowa
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ust moich; iiiemasz w uich nic niepra-

wego ani przewrotnego.

9. Wszystkie s prawe rozumnemu,

a uprzejme tym, którzy znajduj umie-

jtno.
10. Przyjmijcie wiczenie moje. a

nie srebro, a umiejtno raczej, ni zo-

to wyborne.

11. Albowiem lepsza jest mdro
ni pery, take wszystkie podane rze-

czy nie porównaj z ni.

12. Ja mdro mieszkam z roztrop-

noci, i umiejtno ostronoci wy-

najduj.

13. Boja Paska jest. mie w nie-

nawici z^e. Ja nienawidz pychy, wy-
sokomylnoci. i drogi zej, i ust prze-

wrotnych.

14. Przy mnie jest rada. i prawdziwa

mdro; jam jest roztropno, a moc
jest moja.

15. Przez mi królowie króluj, i ksi-
ta stanowi sprawiedliwo.

16. Przez mi ksita panuj, i wiel-

monymi s wszyscy sdziowie ziemi.

17. Ja miuj tych. którzy mi miuj;
a którzy mi szukaj rano. znajduj mi.

18. Bogactwo "
i sawa przy mnie

jest : majtno trwaa i sprawiedliwo.
* Przvp.3,16.

19. Lepszy jest owoc mój. ni zoto.

i ni najkosztowniejsze zoto, a dochody
moje lepsze, ni srebro wyborne.

20. Prowadz cieszk sprawiedliwo-

ci, porodkiem cieek sdu.
21. Abym tym. którzy mi miuj,

daa w dziedzictwo majtno wieczn, i

skarby ich napenia.
22. Pan mi mia * przy pocztku

drogi swej. przed sprawami swemi.
przed wszystkiemi czasy. '^jam.i.

23. Przed wieki jestem zrzdzona,
przed pocztkiem, pierwej ni bya
ziemia

;

24. Gdy jeszcze nie byo przepaci,
spodzonam jest. gdy jeszcze nie byo
róde opywajcych wodami.

25. Pierwej ni góry zaoone byy.
ni iyy pagórki, spodzonam jest.

26. Jeszcze by nie uczyni ziemi, i

równin, ani pocztku prochu okrgu
ziemskiego.

27. Gdy gotowa niebiosa, tamem by-
a; gdy rozmierza okrgo nad prze-
paciami;
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26. Gdy utwierdza oboki w górze, i

umacnia róda " przepaci; 'i>ic.j.7,ii.

29. Gdy zakada morzu granice jego,

i wodom, aby nie przestpoway rozka-

zania ^ j^go; gdy rozmierza grunty

2i^Ilji.

'

*Ijo).38.lO. Ps.104.9.

30. Tedym Ijya u niego jako wycho-
waniec, i byam uciech jego na kady
dzie, grajc przed nim na kady czas.

31. Gram na okrgu ziemi jego. a roz-

koszy moje. mieszka z synami ludzkimi.

32. Suchajcie mi tedy teraz, syno-

wie! albowiem bogosawieni, " którzy

strzeg dróg moich.
» Ps. 119. 1.2. 128.1. uk. 11.28.

33. Suchajcie wiczenia, nabdcie
rozumu, a nie cofajcie si.

34. Bogosawiony czowiek, który mi
sucha, czujc u wrót moich na kady
dzie, a strzegc podwoi drzwi moich.

35. Bo kto mi znajduje, znajduje

ywot, a otrzymuje ask od Pana.

36. Ale kto grzeszy przeciwko mnie,

ki'zywde czyni duszy swojej: wszyscy,

którzy mi nienawidz, miuj mier.

EODZIA IX.
Od tego rozdziau IX. a do XXX. mdrzec niemal

w kadym wierszu nowe rzeczy i nauki podaje.

jMdro zbudowaa dom swój. i wy-

ciosaa siedm supów swoich:

2. Pobia bydo swoje, roztworzya

wino swoje, i stó swój przygotowaa:
3. A rozesaa dzieweczki swoje, woa

nawierzchach najwyszych miejsc w mie-

cie, mówic:
4. Ktokolwiek jest prostakiem, wstp

sam; a do gupich mówi:
5. Pójdcie, jedzcie chleb mój. i pij-

cie wino. którem roztworzya.

6. Opucie prostot, a bdziecie yli.

a chodcie di'oga roztropnoci.

7. Kto strofuje namiewc. odnosi

hab: a kto strofuje niezbonika. od-

nosi zelywo.
8. Nie strofuj namiewcy. aby ci nie

mia w nienawici: strofuj mdrego, a

bdzie ci miowa.
9. Uczy to mdremu, a mdrszym

bdzie : naucz sprawiedliwego, a bdzie
umiejtniej szym.

10. Pocztek " mdroci jest boja
Paska, a umiejtno witych jest

rozum ^ijób.28.28. Ps. 111,10. Przyp.1.7.

11. Bo przez mi rozmno " si dni

twoje, i przedu si lata ywota.
'f Przyp.10,27.

33*
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12. Bodzioszli in:\(lrvin, sohio li^dziesz

mdi^ni; a joli iiaAiiiicwc, ty sam
szkod(> odniesiesz.

13. Niewiasta gupia wiegotliwa jest,

prostaczka. *
i nic nieniniejca; *J''''yp-7.ii.

14. A siedzi u drzwi doniu swego na

stoku, na miejscach wysokicli w miecie,

15. Aby woaa na idcych drog, któ-

rzy prosto id cieszkami swemi, mówic :

16. Ktokolwiek jest prostakiem, wstp
sam; a do gupiego mówi:

17. Wody kradzione * sodsze s, a

chlb poktny f smaczniejszy.
=^Pizyp.5,ir). ti"-20,17.

18. Ale prostak nie wie, e tam * s
umarli, a ci, których wezwaa, s w g-
bokociach grobu. *Pi-2yp.2,18. r.4,19.

EODZIA X.

Przypowieci Salomonowe.

fcyn mdry * rozwesela ojca: ale syn

gupi smutkiem jest matki swojej.
*Przyp.l5,20.

2. Nie pomog skarby * niezbonoci;
ale sprawiedliwo wyrywa od mierci.

*Przyp.ll,4.

3. Nie dopuci Pan akn duszy spra-

wiedliwego; ale majtno niezboników
rozproszy.

4. Do ndzy przywodzi rka * zdra-

dliwa; ale rka pracowita ubogaca.
*Przyp. 12,24.

5. Kto zbiera w lecie, jest syn roztrop-

ny; kto dosypia we niwa, jest syn po-

habienia.

6. Bogosawiestwo jest nad gow
sprawiedliwego ; ale usta bezbonych po-

krywaj nieprawo.
7. Bogosawiona jest pamitka spra-

wiedliwego ; ale imi niezbonych mier-
dzi.

8. Mdre serce przyjmuje przykaza-

nie ; ale gupi od warg swoich upadnie.

9. Kto chodzi w szczeroci, chodzi

bezpiecznie; ale kto jest przewrotnym
w drogach swoich, wyjawion bdzie.

10. Kto mruga * okiem, przynosi fra-

sunek, ale gupi od warg swoich npadnie.
*Przyp,6,13.

11. Usta sprawiedliwego s * ródo
ywota; ale usta niezboników pokry-

waj nieprawo. *Przyp.i3,i4.

12. Nienawi wzbudza * swary; ale

mio wszystkie -j- przestpstwa po-

krywa *1 Kor. 13,4. |lPiotr.4,8.

13. W wargach roztropnego znajduje

si mdro; ale kij * na grzbiecie sza-

lonego. *Pizyp.20,30.

14. Mdrzy taj umiejtno; ale usta

gui)iego bliskie upadku.

15. Majtno bogatego * jest mia-
stem jego mocnm; ale ndza jest ubo-
gich zniszczeniem. *Pizyp.i8,ii.

16. Praca sprawiedliwego jest ku y-
wotowi; ale dochód niepobonych jest

ku grzechowi.

17. cieszk ywota idzie, kto przyj-

muje karno; ale kto gardzi strofowa-

niem, w bd si zawodzi.

18. Kto pokrywa nienawi wargami
kamliwemi, i kto rozgasza hab, gu-
pi jest.

19. Wielomownoó nie bywa bez grze-

chu; ale kto powciga wargi swoje,

ostrony jest.

20. Srebro wyborne jest jzyk spra-

wiedliwego ; ale serce niezbonych za nic

nie stoi.

21. Wargi sprawiedliwego wiele ich

ywi: ale gupi dla gupstwa umieraj.

22. Bogosawiestwo Paskie ubo-

gaca, a nie przynosi z sob utrapienia.

23. Za miech * sobie ma gupi, po-

peni niecnot, alem roztropny dzier-

y si mdroci. *Pizyp.i4,9.

24. Czego si boi niezbonik, to na
przychodzi; ale czego daj sprawie-

dliwi, Bóg im daje.

25. Jako przemija * wicher, tak si
niepoboni nie ostoj; ale sprawiedliwy

ma grunt wieczny. •^Ps.1,4.

26. Jako ocet zbom, i jako dym
oczom, tak jest leniwy tym, którzy go

posyaj.
27. Boja Paska * dni przyczynia;

ale lata niezbonego ukrócone bywaj.
=f^Pizyp.y,ll.

28. Oczekiwanie sprawiedliwych jest

wesele; ale nadzieja* niezbonych zginie.
*Ijob.8,13.14. r.11,20. Ps.112,10.

29. Droga * Paska jest moc szcze-

remu; ale strachem tym, którzy broj

zoci. =^Pr.yp.l3,6.

30. Sprawiedliwy si na wieki nie po-

ruszy; ale niezbonicy nie bd mie-

szkali na ziemi.

31. Usta sprawiedliwego rozm.naaj

mdro; ale jzyk przewrotny bdzie

wycity.
32. Wargi sprawiedliwego znaj, co

si Bogu podoba ; ale usta niepobonych

s przewrotne.
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ROZDZIA XI.

»>aga " faszywa obrzydliwoci jest

Panu; ale gwichty sprawiedliwe podo-

baa mu ^ie
^ó Moj. 25.13. Przj-p.16.11. r.20.10.

2. Za pych przychodzi ' haba : ale

przy pokornych jest j mdro.
*Przyp. 16.18. fPrzyp. 15.33. r.l3.12.

3. Szczero ludzi cnotliwych prowa-

dzi * ich; ale przewrotno przestpców

potraci ich.
'Prz^T.i3,6.

4. Niepomog * bogactwa w dzie
gniewu: ale sprawiedliwo wybawia od

mierci.
*Przvpl0.2. Kazn.5,13. Ezech.7.l9. Sofon.1.18.

5. Sprawiedliwo uprzejmego spra-

wotowi, tak kto naladuje rfoci, bliski

jest mierci.

20. Obrzydliwoci s Panu prze-

wrotni sercem: ale mu si podobaj,
którzy yj bez zmazy.

21. Zonik. ' cho sobie innych na po-
moc wemie, pomsty nie ujdzie; ale

nasienie sprawiedliwych zachowane b-
dzie. 'Przrp.16,5.

22. Niewiasta pikna a gupia jest

jako kolce zote w pysku u wini.

23. dza sprawiedliwych " jest za-

wdy ku dobremu: ale oczekiwanie nie-

pobouych. popdliwo. ^Przyp.io^.

24. Nie jeden " udziela szczodrze, a
wdy mu przybywa: a diiigi skpi wi-

wuje drog jego: lecz bezbony dla bez- cej ni trzeba, a wdy uboeje. *ps.ii2,5.9.

25. Czowiek szczodrobliwy bywa bo-

am te bdzie
bonoci swojej upada

6. Sprawiedliwo uprzejmych wy-igatszy: a kto nasyca
bawi ich ; ale przewrotni w zociach

j
nasycony.

pojmani * bywaj. *Przj-p.ó,22
26. Kto zatrzymuje zboe, tego lud

7. Gdy umiera czowiek niepobony. i przeklina: ale bogosawiestwo nad
ginie nadzieja jego. a oczekiwanie mo-
carzy niszczeje.

8. Sprawiedliwy z ucisku wybawiony
bywa; ale niepobony przychodzi na

miejsce jego.

9. Obudnik usty kazi przyjaciela

swego; ale sprawiedliwi umiejtnoci
wybawieni bywaj.

10. Z szczcia " sprawiedliwych mia-
sto si weseli; a gdy gin niezboni.

bywa rado. ^ "
' .-PrzTp.28,12.

11. Dla bogos-awiestwa sprawiedli-

wych bywa wywyszone miasto; ale dla 1

ust niepobonych bywa wywrócone.
!

12. Gupi gardzi blinim swym; alem roztropny milczy.

13. Obmówca obchodzc objawia ta-

jemnice; ale kto jest wiernego serca, tai

zwierzonej rzeczy.

14. Gdzie niemasz dostatecznej rady,

lud upada: ale gdzie " wiele radców, tam
jest wybawienie. -PrzTp.u.22.

15. Bardzo sobie szkodzi, kto za ob-

cego * rczy; ale kto si chroni rkojem-
stwa, bezpieczen jest. ^Przrp.e.i.

16. Niewiasta uczciwa dostpuje sa-
wy, a mocarze maj bogactwa.

17. Czowiek uczynny dobrze czyni

duszy swej: ale okrutnik trapi cia-o

swoje.

18. Niezbonik czyni dzieo omylne;
ale kto sieje sprawiedliwo, ma za-

pat trwa.
19. Jako sprawiedliwo jest ku y-

gow tego. który je sprzedaje.

27. Kto pilnie szuka dobrego, naby-
wa przyjani: ale kto szuka " zego,
przyjdzie na. ^ ^'•'^'- ^'^-^'^- ^5-10,2. Ps.57,8:

28. Kto ufa w bogactwach swych, ten

upadnie: ale sprawiedliwi jako latorol

zielenie '^ si bd. '^'^^^- ^^-^^'i^-

29. Kto czyni zamieszanie w domu
swoim, odziedziczy wiatr, a gupi musi
suy madi'emu.

30. Owoc sprawiedliwego jest drzewo

ywota: a kto naucza ludzi, mdry jest.

31. Oto jeli si sprawiedliwemu na
ziemi nagroda staje, tedy daleko wi-
cej niezbonemu "

i grzesznikowi.
'iPiotr.A.lT.lS.

EODZIA XXL

xLto miuje wiczenie, miuje imiie-

jtno: a kto ma w nienawici karno,
gupim jest.

2. Dobry odniesie ask od Pana: ale

ma. który ^e myli. Bóg potpi.

3. Nie zmocni si czowiek z niezbo-

noci; ale korze sprawiedliwych nie

bdzie poruszony.

4. ona stateczna koron jest ma
swego: ale która go do haby pi*zywo-

dzi. jest jako zgnio w kociach jego.

5. Myli sprawiedliwych s prawe:

ale rady niepobonych zdradliwe.

6. Sowa niepobonych czyhaj * na
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krew; ale usta sprawiinlliwycli wyba-
wiaj ich. M'r/.yp.n,'J.

7. Ni(ipol)Oiii podwróceni bywaj, tak,

e ich niestaje; ale dom sprawiedliwych

zostaj (\

8. Z rozuinii swego m chwalony
bywa; ale kto jest przewrotnego serca,

wzgardzony bdzie.

9. Lepszy jest * czowiek pody, który

ma sug, nieli cliluijny, któremu nie

staje chle])a. *Przyp.i3,7.

10. Sprawiedliwy ma na pieczy y-
wot bydltka swego; ale serce niepo-

bonycli okrutne jest.

11. Kto sprawuje ziemi swoje, * chle-

])ein nasycony ])ywa; ale kto naladuje
prónujcych, gupi jest. * rizyp.28,i9.

12. Niepobony pragnie obrony prze-

ciw nieszczciu; ale korze sprawiedli-

wych daje j.
13. W przestpstwie * warg uplata

si zonik; ale sprawiedliwy z ucisku

wychodzi. * Przyp.10,14. r.is,?.

14. Z owocu ust kady * bdzie na-

sycony dobrem, a nagrod spraw rk
jego Bóg mu odda. *rrzyp.i3,2.

15. Droga * gupiego zda si prosta

przed oczyma jego; ale kto sucha rady,

mdrym jest. *Pizyp.i4,i2. iM6,25.

16. Gniew gupiego zaraz poznany
bywa; ale ostrony pokrywahab swoje.

17. Kto mówi prawd, opowiada spra-

wiedliwo; ale * wiadek kamliwy mówi
zdrad. *Pizyp.i4,5.

18. Znajdzie tako.wego, co mówi so-
wa jako miecz przeraajce; ale jzyk
mdrych jest lekarstwem.

19. Wargi prawdomówne utwierdzone

bd na wieki; ale króciuchno trwa
jzyk kamliwy.

20. Zdrada jest w sercu tych, którzy

ze myl; ale którzy radz do pokoju,

maj wesele.

21. Nie spotka sprawiedliwego adne
nieszczcie; ale niezbonicy peni bd
zego.

22. Obrzydliwoci s Panu wargi
kamliwe; ale czynicy prawd podo-

baj mu si.

23. Czowiek ostrony tai umiej-
tno; ale serce gupich * wywouje
gupstwo. *Przyp.l3,16. iM5,2.

24. Eka pracowitych bdzie pano-
waa; ale zdradliwa bdzie da dawaa.

25. Frasunek w sercu czowieczem
ponia je; ale powie dobra uwesela je.

20. Zacnicjszy jest nad ])liniego swe-
go sprawiedliwy; ale droga niezbonych
zawodzi ich.

27. Nie upiiicze chytry obowu swo-
jego; al(^. czowiek pilny majtnoci ko-

sztownych nabdzie.

28. Na cieszce sprawiedliwoci ywot,
a na drodze cieszkijj niemasz mierci.

ROZDZIA XIIL

feyn mdry przyjmuje wiczenie ojcow-

skie; ale namiewca nie sucha stro-

fowania.

2. Kady * bdzie poywa dol)rego

z owocu ust swoich; ale dusza prze-

wrotnych krzywdy poywa bdzie.
"^Przyp. 12,14. r.18.20.

3. Kto strzee * ust swych, strzee
duszy swojej ; kto lekkomylnie otwiera

wargi swe, bdzie starty. *Przyp.2i,23.

4. Dusza leniwego da, a nic nie ma;
ale dusza pracowitych zbogaci si.

5. Sowa kamliwego nienawidzi spra-

wiedliwy; ale niezbony staje si obrzy-

dliwym i shabionym.
6. Sprawiedliwo * strzee tego, któ-

ry yje bez zmazy; ale niezbonoó pod-

wraca grzesznika". *Pizyp.io,29.3o. r.11,3.4.

7. Znajduje si taki co si czyni bo-

gatym, * a nie ma nic; i taki, co si czyni

ubogim, cho ma wiele bogactw.
*Pi-zyp.l2,9.

8. Okup ywota czowieczego jest bo-

gactwo jego ; ale ubogi nie sucha ajania.

9. wiato sprawiedliwych * jasna;

ale pochodnia bezbonych zganie.
*Przyp.4,l8.

10. Sam tylko pych czowiek zwady
wszczyna, ale przy tych, co rad przyj-

muj, jest mdro.
ii. Bogactwa le nabyte * umniejsz

si ; ale kto je zgromadza rk sw, przy-

czynia ich.
* Przyp.10,2. r. 20,21. r.28,20.

12. Nadziója duga wtli serce; aledo wypeniona jest drzewem ywota.
13. Kto gardzi sowem Boem, sam

sobie szkodzi; ale kto si boi przykaza-

nia jego, odniesie nagrod.
14. Nauka mdrego * jest ródem

ywota ku ochronieniu si side mierci.
*Przyp.lO,ll. r.14,27.

15. Rozum dobry daje ask; ale dro-

ga przewrotnych jest przykra.

16. Kady ostrony umiejtnie sobie

poczyna; ale gupi * rozpociera gup-
gj^^()^

*Przyp.l2,23. iM5,2.
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17. Pose niezbouy upada we rfe:

ale pose wierny jest lekarstwem.

18. rijóstwo i zelywo przejdzie na

tego. który si wyamuje z karnoci: ale

kto przestrzega upominania, wysawiony
bdzie.

19. Zado wypeniona sodka jest

duszy: ale odstpi od zego, gupim jest

obrzydliwoci.
2(3. Kto chodzi z mdrymi, mdrym

bdzie; ale kto towarzyszy z gupimi,

startym bdzie.

21. Nieszczcie grzeszników ciga:

ale sprawiedliwym Bóg dobrem nagro-

dzi.

22. Dobry czowiek zostawia dzie-

dzictwo synom synów swoicli: ale ma-
jtno grzesznika sprawiedliwemu za-

chowana * bywa. -ijob.27.17.

23. Obfita ywno na roli ubogich,

a drugi ginie przez nieroztropno.

24. Kto zawcia^a rózgi " swej, ma
w nienawici syna swego: ale kto go

miuje, wczas go karze. ''Przn'.22.i3.

25. Sprawiedliwy je. i nasyca * du-

sz swoje: ale odek niezbonych nie-

dostatek cierpi.
-Ps.34,11.

EODZIA XIT.

jMdra niewiasta buduje dom swój; ale

go gupia rkami swemi rozwala.

2. Kto chodzi ' w szczeroci swojej,

boi si Pana; ale przewrotny w drogach
swoich gardzi nim. 'ijob.12.4.

3. W ustach gupiego jest rózga har-

doci; ale wargi mdrych strzeg ich.

4. Gdzie niemasz woów, ób jest

próny; ale si woów mnoy si obfi-

to zboa.
5. wiadek * prawdziwy nie kamie :

ale wiadek fa-szywy mówi kamstwo.
''PizTp.12.17. 2 Moj. 23.1.

6. Namiewca szuka mdi'oci. a nie

znajduje; ale umiejtno roztropnemu
jest snadna.

7. Id precz od oblicza ma gupie-
go, gdy nie znajdziesz przy nim warg
umiejtnoci.

8. Mdro ostronego jest rozumie
di*og swoje, ale gupstwo gupich jest

zdrada.

9. Kady gupi ' nakrywa grzech, a
midzy uprzejmymi mieszka przyja.

=^Pi-ZTp. 10.23.

10. Serce kadego uznaje gorzko

duszy swojej, a do wesela jego nieprzy-

misza si obcy.

11. Dom niezbonych zgadzony b-
dzie ; ale przybytek cnotliwych zakwit-

nie.

12. Zda si pod czas droga by pro-

sta * czowiekowi; wszake dokoczenie
jej jest drog na mier. 'PrzTp.12,15.

13. Take i w miechu boleje serce,

a koniec wesela bywa smutek.

14. Drogami swemi nasyci " si czo-
wiek przewrotnego serca ; ale si go
chronim dobiT. 'Przyp.1,31.

15. Prostak wierzy kademu sowu:
ale ostrony zrozumiewa postpki swoje.

16. Mdry si boi. i odstpuje od

zego; ale gupi dociera, i miaym jest.

17. Porywczy czowiek dopuszcza si
gupstwa, a m zych myli w niena-

wici bywa.

18. Gupstwo prostacy dziedzicznie

trzymaj: ale ostroni Itywaj korono-

wani umiejtnoci.
19. li si kaniaj pr^ed dobiymi. a

niepoboni stoj u drzwi sprawiedliwego.

20. Ubogi brvva i u przyjaciela swego
w '^ nienawici : ale wiele jest tych. którzy

bogatego miuj. ' 'rrzvp.19,7

21. Blinim swym grzesznik pogar-

dza; ale kto ma lito ' nad ultogimi.

bogosawionym jest. ''ps.41.1.2.3. Mat.5,7.

22. Izali nie bdz, którzy wymy-
laj ze? a miosierdzie i prawda na-

ley tym. którzy wymylaj dobre.

23. W kadej pracy bywa poytek:
ale goe sowo warg tylko do ndzy
suy.

24. Bogactwo mdrych jest koron
ich; ale gupstwo gupich zostaje gup-
stwem.

^

25. wiadek prawdziwy wyzwala du-

sz: ale faszywy kamstwo mówi.

26. Kto si boi Pana. ma ufanie

mocne; a synowie jego ucieczk mie
bd.

27. Boja Paska jest ródo " y-
wota ku uchronieniu si side mierci.

"'Przn'10.11. r.13.14.

2S. W mnóstwie ludu jest zacno
królewska ; ale w trosze ludu zniszczenie

hetmana.

29. Nierychy do gniewu jest boga-

ty w rozum: ale porywczy pokazuje

gupstwo.
30. Serce zdrowe jest ywotem ciaa;

ale zazdro jest zgnioci w kociach.
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31. Kto ciemiy * ubogiego, uwacza
stworzycielowi jego; ale go czci, f kto

ma lito nad ubogim.
* Przyp. X7, 5. t Mat. 25, 35.

32. Dla zoci swoji^j wygnany bywa
niepobony ; ale sprawiedliwy nadziejij

ma i przy mierci vswojc^.

33. W sercu mdrego * odpoczywa

mdro; ale wnet pozna, co jest

w sercu * gupich. ^i''"'-)pi'-i-^-'J- trrzyp.ia.ic.

34. Sprawiedliwo wywysza naród;

ale grzech jest ku pohabieniu narodów.

35. Król askaw bywa na sug roz-

tropnego; ale si gniewa na tego, który

mu hab czyni.

KODZIA XV.

Odpowied agodna umierza gniew;

ale sowa przykre wzruszaj popdliwo.

2. Jzyk mdrych zdobi umiejtno;
ale usta gupich * wywieraj gupstwo.

*Przyp.l2,23. r.13,16.

3. Na kadem miejscu * oczy Pa-
skie upatruj ze i dobre. *ijob.34,2i.

Ps.33.14. Przyp. 5, 21. Jer.16,17. r.32,19. yd.4,13.

4. Zdrowy jzyk * jest drzewo ywo-
ta; ale przewrotno z niego jest jako

zdruzgotanie od wiatru. *Pi-zyp-i2,i8. r.13,14.

5. Gupi gardzi karaniem ojca swe-

go; ale kto przyjmuje napomnienie, sta-

nie si ostronym.
6. W domu sprawiedliwego jest do-

statek wielki; ale w dochodach niepo-

bonego zamieszanie.

7. Wargi mdrych siej umiejtno;
ale serce gupich nie tak.

8. Ofiara * niepobonych jest obrzy-

dliwoci Panu ; ale modlitwa szczerych

podoba mu si.
* Przyp. 21, 27. Izaj.1,11. r.66,3. Jer.6,20.

9. Obrzydliwoci Panu jest droga

bezbonego; ale tego, co idzie za spra-

wiedliwoci, miuje.

10. Karanie srogie naley temu, co

opuszcza drog; a kto ma w nienawici

karno, umrze.

11. Pieko * i zatracenie s przed Pa-

nem; jako daleko wicej serca synów
ludzkich. *Przyp.27,20.

12. Namiewca nie miuje tego, który

go * karze, ani do mdrych przychodzi.
* Przyp. 1,22.

13. Serce wesoe * uwesela twarz; ale

dla aoci serca duch strapiony bywa.
* Przyp. 17, 22.

14. Serce rozumne szuka umiejtno-

ci; ale usta gupich karmi si gup-
stwem.

15. Wszystkie dni ubogiego s ze;
ale kto jest wesoego serca, ma gody
ustawiczne.

1(). Lepsza jest trocha * w bojani
Paskij, nieli skarb wielki z kopotem.

,

*r8.37,16, Przyp. 10,8.

17. Lepszy jest pokarm * z jarzyny,

gdzie jest mio, nieli z karmnego wo-
u, gdzie jest nienawi. *Przyp.i7,i.

18. M gniewliwy * wszczyna swa-
ry; ale nierychy do gniewu umierza
zwady. *Przyp.29,22.

19. Droga leniwego jest jako pot
cierniowy; ale cieszka szczerych jest

równa.

20. Syn mdry uwesela * ojca; ale

gupi czowiek lekce way matk swoje.
* Przyp. 10,1.

21. Gupstwo jest weselem * gupie-
mu, ale czowiek roztropny prostuje 1

drog swoje. *Przyp.io,23.

22. Gdzie niemasz rady, rozsypuj si
myli; ale w mnóstwie radców ostoj si.

* Przyp. 11, 14.

23. Weseli si czowiek z odpowiedzi

ust swoich: bo sowo wedug czasu wy-
rzeczone, o jako jest dobre!

24. Drog ywota rozumny ma ku
górze, aby si uchroni pieka gbokiego.

25. Pan wywróci * dom pysznych;

ale wdowy granic utwierdzi.
*Przyp.2,21.22. r.12,7. r. 14,11.

26. Myli zego s obrzydliwoci
Panu! ale powieci czystych s przy-

jemne.

27. Kto chciwie naladuje akomstwa,
zamieszanie czyni w domu swoim; ale

kto ma w nienawici dary, bdzie y.
28. Serce sprawiedliwego przemyliwa,

co ma mówi; ale usta niepobonych
wywieraj ze rzeczy.

29. Dalekim jest Pan od niepobo-
nych; ale modlitw * sprawiedliwych

WysuChiwa. *Ps.10,17. Ps.34,16. Ps.145,18.

30. wiato oczów uwesela serce, a

wie dobra tuczy koci.

31. Ucho, które sucha karnoci y-
wota, w porodku mdrych mieszka
bdzie.

32. Kto uchodzi wiczenia, zaniedbywa

duszy swojej; ale kto przyjmuje kara-

nie, ma rozum.

33. Boja Paska jest wiczenie si
w mdroci, a saw * uprzedza poni-

enie.
* Przyp. 18, 12.
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ROZDZIA XVI.

Czowiek sporzdza * myli serca swe-

go; ale 0(1 Pana jest odpowied jzyka.
*Przyp.iy.21. r.20.24. Jer. 10.23.

2. Wszystkie drogi czowiecze zdadz
si by * czyste przed oczyma jego; ale

Pan jest. który way serca. *Przyp.2i,2.

3. Wó na Pana sprawy ' twe, abd
utwierdzone zamysy twoje.

*Ps.37,5. Ps..55.23.'Mat.6,25. uk.12,22. lPiotr.5,7.

4. Pan dla siebie samego wszystko

sprawi, nawet i niezbonika na dzie zy.

5. Obrzydliwoci jest Panu kady wy-
niosego serca; który cho sobie innych

na pomoc wemie, nie ujdzie pomsty.

6. Miosierdziem i prawd oczyszczona

bywa nieprawo, a w bojani Paskiej
odstpujemy od z-ego.

7. Gdy si podobaj Panu drogi czo-
wieka, i nieprzyjació jego do zgody

z nim przywodzi.

8. Lepsza jest trocha * z sprawiedli-

woci, ni wiele dochodów niesprawie-

dliwych ''Ps.STat!. Pizyp.15.16.

9. Serce cz^owiecze rozrzdza drogi

swe; ale Pan sprawuje kroki jego.

10. Sprawiedliwy rozsdek jest w war-
gach królewskich; w sdzie nie bdz
usta jego.

11. Waga i szale * s ustaw Pask,
a wszystkie gwichty sprawiedliwe w wor-
ku s za spraw jego. *Przn)-n,i.

12. Obrzydliwoci jest królom czyni
niezbono; bo sprawiedliwoci stolica

umocniona bywa.

13. Przyjemne s ki'olom wargi spra-

wiedliwe, a szczerych w mowie miuj.
14. Gniew królewski " jest posem

mierci; alem mdry ubaga go.
*Pizyp-19.12.

15. w jasnoci twarzy królewskiej

jest ywot, a aska jego jest jako obok
z deszczem pónym.

16. Daleko lepiej jest naby * mdro-
ci, nieli zota najczystszego; a naby
roztropnoci lepiej, ni srebra.

''Ijob.2S.15. Ps.l9.ll. Pizyp.3,14. r.8.11.

17. Gociniec uprzejmych jest odst-
pi od zego; strzee duszy swej, kto
strzee drogi swojej.

18. Przed zginieniem * przychodzi py-
cha, a przed upadkiem wynioso ducha.

''PrzTp-11,2.

19. Lepiej jest by unionego ducha z

pokornymi, nieli dzieli korzyci z pysz-
nymi.

20. Kto ma wzgld na sowa, znaj-

duje dobre; a kto ufa w Panu. bogosa-
wiony * iest. 'Ps.2,12. Ps.34.9. Ps.12.5.1.

Izaj.30.18. Ier.17,7.

21. Kto jest mdrego serca, synie
rozumnym, a sodko warg przydaje

nauki.

22. Zdrój ywota jest roztropno
tym. którzy j maj; ale umiejtno
gupich jest gupstwem.

23. Serce mdrego roztropnie spra-

wuje usta swoje, a wargami swemi przy-

daje nauki.

24. Powieci wdziczne s jako plastr

miodu, sodkoci duszy, a lekarstwem
kociom.

25. Zda si podczas ^ droga by pro-

sta czowiekowi; wszake dokoczenie
jej pewna droga na mier. -^ Przyp.u.12.

26. Czowiek pracowity pracuje so-

bie; bo go pobudzaj usta jego.

27. Czowiek niezbony wykopuje ze.

a w wargach jego jako ogie paajcy.
28.M przewrotny ' rozsiewa zwady,

a klatecznik rozcza przyjació.
"Przrp. 15.18. r.26.21. r.99.22.

29. M oki-utny przewabia bKniego
swego, i wprowadza go na drog nie-

dobr.
30. Kto mruga oczyma swemi, zmyla

przewrotnoci; a kto rucha wargami
swemi. liroi ze.

31. Koron chway jest sdziwo;
znajduje si na di'odze sprawiedliwoci.

32. Lepszy jest nierychy do gniewu,
nieli mocarz: a kto panuje sercu swemu,
lepszy jest. nieli ten. co doby miasta.

33. Los na ono rzucaj; ale od Pana
jest wszystko rozrzdzenie jego.

EODZIA X^7I.

JLepszy jest ks * suchego chleba a w po-

koju, nieli peen dom nabitego byda ze

swarem. ''Przyp.15.17.

2. Suga roztropny bdzie panowa
nad synem, który jest ku habie: a mi-
dzy brami bdzie dzieli dziedzictwo.

3. Tygiel ^ srebra a piec rfota do-

wiadcza: ale Pan j serc dowiadcza.
*Prz.vp.27.21. 7Jer.l7,lO.

4. Zy pilnuje warg zoliwych, a kam-
ca sucha jzyka przewrotnego.

5. Kto si namiewa z ubogiego,
uwacza * stworzycielowi jego; a kto si
raduje z upadku czyjego, nie ujdzie

pomsty.
'

"PrzTp.u.si.

6. Korona starców s synowie synów
ich, a ozdoba synów s ojcowie ich.
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7. Nio przystoi mowa powana ^'u-

pieinii, (loi)i(>ro ksiociii usta kamliwe.
.8. Jako kami(M'i drogi, tak bywa dar

wdzit^cziiy temu, który go bierze; do

czegokolwiek zmierzy, zdarzy mu si.

1). Kto pokrywa przestpstwo, szuka

aski; ale kto wznawia rzeczy, rozcza
przyjació.

10. AVic(^j way gromienii; u roztrop-

nego, nieli sto plag u gupiego.

11. Uporny tylko zego szuka, dla

tego pose okrutny bdzie na zesany.

12. Lepiój czowiekowi spotka si
z niedwiedzic osierociaa, nieli z gu-
pim w gupstwie jego.

13. Kto oddaje zem * za dobre, nie

wynijdzie ze z domu jego. *5Moj.32,35.

Przyp.20,22. Rzym. 12,27. lTes.5,15. lPiotr.3,9.

14. Kto zaczyna zwad, jest jako ten,

co przekopuje wod; przeto ni si
zwada rozsili, zaniechaj go.

15. Kto usprawiedliwia * niezbonego,

a winnym czyni sprawiedliwego, obaj

jednako s obrzydliwoci Panu.
*Przyp. 24,24. Izaj.5,23.

16. Có po dostatku w rku gupiego,

poniewa do nabycia mdroci rozumu
nie ma?

17. AVszelkiego czasu miuje przyja-

ciel, a w ucisku stawia si jako brat.

18. Czowiek gupi daje rk, czynic
rkojemstwo przed twarz przyjaciela

swego.

19. Kto miuje zwad, miuje grzech;

a kto wynosi usta swe, szuka upadku.

20. Przewrotny w sercu nie znajduje

dobrego; a kto jest przewrotnego jzyka,
wpadnie we ze.

21. Kto spodzi gupiego, na smutek
swój spodzi go, ani si rozweseli oj-

ciec niemdrego.
22. Serce * wesoe oczerstwia jako

lekarstwo ; ale duch sfrasowany wysusza
koci. *Przyp.l5,13.

23. Mezbony potajemnie dar bierze,

aby podwróci cieszki sdu.
24. Na twarzy * roztropnego zna

mdro; ale oczy gupiego a na kraju

ziemi *Kazn.2,14. r.8,1.

25. Syn gupi aoci * jest ojcu

swemu, a gorzkoci rodzicielce swojej.
*Przyp.lO,l. r.15,20. r.19,13.

26. Zaiste nie dobra, winowaó spra-

wiedliwego, albo eby przeoeni kogo
dla cnoty bi mieli.

27. Kto zawciga mowy * swe, jest

umiejtnym; drogiego ducha jest m
rozumny. 'Jak.i.ia.

2.8. Gdy gupi milczy, za mdrego
poczytany ))ywa; a który zatula wargi
swoje, za rozumnego.

KODZTA. XVIIL

Czowiek swój myli, szuka tego, co mu
si ])0(lo]ja, a w kad rzecz wtrca si.

2. Nie kocha si gupi w roztropnoci,

ale w tm, co mu o])jawia serce jego.

3. Gdy przychodzi niezbony, przy-

chodzi t wzgarda, a z mem lekko-

mylnym urganie.
4. Sowa ust ma mdrego s jako

wody gbokie, a ródo mdroci jako
potok wylewajcy.

5. Nie dobra to, mie wzgld na osob
niezbonego, * aby by podwrócony spra-

wiedliwy w sdzie.
*3Moj.l9,13. 5Moj.l,17. Przyp.24,23.

6. Wargi gupiego zmierzaj do swa-
ru, a usta jego do bitwy wyzywaj.

7. Usta gupiego s '^ upadkiem jego,

a wargi jego f sidem duszy jego.
'^Przyp.lO,U. r.13,3. i Przyp.12,13.

8. Sowa obmówcy * s jako sowa
zranionych, a wszake przenikaj do

wntrznoci ywota. * Przyp.2(;,22.

9. Kto niedbay w sprawach swoich,

bratem jest utratnika.

10. Imi Paskie jest mocn wie;
sprawiedliwy * si do niej uciecze, a wy-
wyszony bdzie. *ps.i8,2. ps.9L2.

11. Majtno * bogatego jest mia-

stem jego mocnem, a jako mur wysoki

w myli jego. *Przyp.io,i5.

12. Przed upadkiem podnosi * si serce

czowiecze, a saw f uprzedza ponienie.
*Przyp.ll,2. fPizyp. 15.33.

13. Kto odpowiada, pierwej ni wy-
sucha, gupstwo to jego i zelywo.

14. Duch ma znosi niemoc swoje;

ale ducha utrapionego któ zniesie ?

15. Serce ' rozumne nabywa umiej-
tnoci, a ucho mdrych szuka jej.

16. Dar czowieczy plac mu czyni, i

przed wielmonych przywodzi go.

17. Sprawiedliwym zda si ten, kto

pierwszy w sprawie swojej ; ale gdy

przychodzi blini jego, dochodzi go.

18. Los umierza zwady, i midzy
monymi rozsdek czyni.

19. Brat krzywd uraony trudniejszy

nad mia^o niedobyte, a swary s jako

zawory u paacu.
20. Z owocu ust kadego * nasycon
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bywa ywot jego; urodzajem warg swych

bdzie nasycony. -Przyp.12,14. r.13,2.

21. mier i ywot jest w mocy jzy-

ka, a kto gominje.bdziejad owoce jego.

22. Kto znalaz " on, znalaz rzecz

dobr, i dostpi aski od Pana. *P^-^yp-i9.i^-

23. Ubogi pokornie mówi; ale bogaty

odpowiada surowie.

24. Czowiek, który ma przyjació,

ma si obciodzió po przjjacielskn, po-

niewa przyjaciel bywa przyciylniejszy

nad brata.

ROZDZIA XIX.

Ijepszy jest ubogi, * który chodzi w u-

przejmoci swej, nieli przewrotny w war-

gach swoich, który jest gupim.
*Przyp.28,6.

2. Zaiste duszy bez umiejtnoci nie

dobrze, aktojestprdkichnóg, potknie si.

3. Gupstwo czowiecze podwraca dro-

g jego, a przecie przeciwko Panu zapala

si gniewem serce jego.,

4. Bogactwa przyczyniaj * wiele przy-

jació: ale ubogi od przyjaciela swego

odczony bywa. *Pizyp.i4,2o.

5. Paszywy wiadek * nie bdzie bez

pomsty; a kto mówi kamstwo, nie uj-

Q^ie
*

5

Moj. 19,18.19. Przyp.21,28.

6. Wielu si ich unia przed ksi-
ciem, a kady jest przyjacielem mowi
szczodremu.

7. Wszyscy bracia ubogiego * niena-

widz go: daleko wicej inni przyjaciele

jego oddalaj si od niego; woa za ni-

mi, a niemasz ich. ^Pizyp.14,20.

8. Nabywa rozumu, kto miuje dusz
swoje, a strzee roztropnoci, aby zna-

laz co dobrego.

9. wiadek faszywy nie bdzie bez

pomsty; a kto mówi kamstwo, zginie.

10. Nie przystoi gupiemu rozkosz,

ani sudze panowa nad ksitami.
11. Rozum czowieczy zawciga gniew

jego, a ozdoba jego jest mija przestp-
stwo.

12. Zapalczywo królewska jest jako
ryk " lwicia ; ale aska jego jest jako
rosa na trawie. *Przyp.2o.2. Przyp.i6.15.

13. Syn * gupi jest utrapieniem ojcu

swemu, a ona f swarliwa jest jako usta-

wiczne kapanie przez dach.
*Przyp. 15.20. r.17.25. f Przyp.27,15.

14. Dom i majtno dziedzictwem
przypada po rodzicach; ale * ona roz-

tropna jest od Pana. *Przyp.i8.22.

15. Lenistwo przywodzi twardy sen, a

dusza gnuna bdzie akna.
16. Kto strzee ' przykazania, strzee

duszy swojej ; ale kto gardzi drogami
swemi, zginie. Pizyp.3,21.22. uk.11,28.

17. Panu poycza, kto ma lito nad
ubogim, a on mu za dobrodziejstwo jego

odda.

18. Karz syna * swego, póki o nim
nadzieja, a zabiegajc zginieniu jego

niech mu nie folguje dusza twoja.
* Przyp.l.24. r.23,13.

19. Wielki gniew okazuj, kiedy od-

puszczasz karanie, groc mu, poniewa
odpuszczasz, e patem sroej kara b-
dziesz.

20. Suchaj rady, a przjjmuj kar-

no, aby kiedykolwiek by mdrym.
21. Wiele jest myli w sercu czowie-

czem; ale rada * Paska, ta si ostoi.
*Ijob.23.13.

22. Podana rzecz czowiekowi do-

broczynno jego, ale lepszy jest ubogi,

nim kamliwy.
23. Boja Paska prowadzi do y-

wota, a kto j ma, w obfitoci mieszka,

i nie spotka go nieszczcie.

24. Leniwy * kryje rk sw pod pach,
i do ust swych nie podnosi jej.

^ P1-zyp.26.15.

25. Bij "" namiewc. eby prostak by
ostroniejszym ; a roztropnego sfukaj,

eby zrozumia umiejtno. "Pi-zyp-^i.n.

26. Syn wstyd ihab zadawajcy, ojca

gubi i matk wygania.

27. Synu mój ! przesta sucha nauki,

któraby ci odwodzia od mów rozum-

nych.

28. wiadek zoliwy pomiewa si
z sdu, a usta niezbonych poykaj nie-

prawo.
29. Sdy s na pomiewców zgotowane,

a guzy na grzbiet gupich.

ROZDZIA XX.

Wino czyni pomiewc, a napój mocny
zwajc; przeto kady, co si w nim ko-

cha, nie bywa mdrym.
2. Strach ^ ki'olewski jest jako ryk

lwicia; kto go rozgniewa, grzeszy prze-

ciwko duszy swojej. '^ Przyp.19,12.

3. Uczciwa rzecz kademu, poprze-

sta zwady; ale gupim jest, co si w ni
wdaje.

4. Dla zimna leniwy nie orze: prze-

to ebra bdzie we niwa, ale nic nie

otrzyma.
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T). Rada * w soroii iiio/a jost jako woda
g}(»boka: jodiiak m/, rozumny naczerpiiio

jej. *Przyp.l8,4.

6. Wi(^^ksza czo ludzi przcM'liwala si
iiczyniiooi swoj; alo w samj rzeczy

któ takiego znajdzie?

7. Sprawiedliwy chodzi w uprzejmoci
swojój; bogosawieni synowie jego po
uim.

8. Król siedzc na stolicy sdowój
rozgania oczyma swemi wszystko ze.

9. Któ rzecze: Oczyciem * serce

moje ? czystym jest od grzechu mego?
* 1 Król. 8,46. 2Kron.'6,36. Ijob.U,4. rs.51,7. lJan.1,8.

10. Dwojaki * gwicht i dwojaka miara,

to oboje obrzydliwoci jest Panu.
* 5 Moj. 25,13. 14. Przyp.11,1.

11. Po zabawach swych poznane by-
wa i dzieci, jeli czysty i prawy uczy-

nek jego.

12. Ucho, które * syszy, i oko, które

widzi, Pan to oboje uczyni.
*2Mej.4,ll. Ps.94,9.

13. Nie kochaj si w spaniu, by
snaó nie zuboa, otwórz oczy swoje, a

nasycisz si chlebem.

14. Ze to, ze to, mówi ten, co ku-
puje, a odszedszy, ali si chlubi.

15. Wargi umiejtne s jako zoto i

obfito pere, i kosztowne klejnoty.

16. Wemij szat tego, który rczy
za * obcego ; a od tego, który rczy za

cudzoziemk, wemij zastaw jego.
*Przyp.27,13.

17. Smaczny jest drugiemu chleb

kamstwa; * ale patem piaskiem nape-
nione bd usta jego. *Pizyp.9,i7.

18. Myli radami utwierdzaj, a wojn
prowad opatrznie.

19. Kto objawia tajemnic, zdradliwie

si obchodzi; przeto z tymy, którzy po-
chlebiaj wargami swemi, * nie miej to-

warzystwa. *Przyp.ll,13.

20. Kto zorzeczy * ojcu swemu albo

matce swojej, zganie pochodnia jego
w gstych ciemnociach.

* 2 Moj. 21, 17. 3Moj.20,9. Mat.15,4.

21. Dziedzictwu * prdko z pocztku
nabytemn naostatek bogosawi nie

bd. *Przyp.28,20.

22. Nie mów : Oddam * zem. Ocze-
kuj na Pana, a wybawi ci. *Przyp.i7,i3.

r.24,29. Rzym. 12,17. 1 Tes.5,15. lPiotr.3,9.

23. Obrzydliwoci Panu dwojaki
gwicht, a szale faszywe nie podobaj
mu si.

24. Od Pana bywaj sprawowane dro-

gi * ma; ale czowiek jako zrozumie
drog jego? Ps.37,23.

25. Pore rzecz powicon, jest czo-
wiekowi sidem; a polu])iwszy"co, tego
za szuka, jakoby tego uj.

20. Król mdry rozprasza niezbonych,
i przywodzi na nich pomst.

27. Dusza ludzka jest pochodni Pa-
sk, która dowiadcza wszystkich skry-
toci wntrznych.

28. Miosierdzie i prawda króla strze-

g, a stolica jego miosierdziem wsparta
bywa.

29. Ozdoba modzieców * jest sia
ich, a sdziwo poczciwoci starców.

*Pizyp. 16,31.

30. Zemu s lekarstwem sinoci ran,
i razy przenikajce do wntrznoci y-
wota jego.

ROZDZIA XXL

feerce królewskie jest w rce Paskij
jako potoki wód; kdy chce, nakoni je.

2. Wszelka droga czowieka prosta

jest * przed oczyma jego; ale Pan jest,

który serca way. * Przyp.16,2.

3. Czyni sprawiedliwo i sd, bar-

dziej si Panu podoba, nieli ofiara.

4. Wynioso oczu i nadto serca,

i oranie niepobonych s grzechem.

5. Myli pracowitego pewne * dostatki

przynosz; ale kadego skwapliwego

przynosz pewn ndz. *Pizyp-io,4. r.13,4.

6. Zebrane skarby jzykiem * kam-
liwym s marnoci pomijajc tych, któ-

rzy szukaj mierci. *Przyp.io,2.4. r.13,11.

7. Drapiestwo niezbonych potrwoy
ich ; bo nie chcieli czyni to, co byo spra-

wiedliwego.

8. M, którego droga przewrotna, ob-

cym jest ; ale sprawa czystego jest prosta.

9. Lepiej jest mieszka * w kcie pod
dachem, nieli z on swarliw w domu
przestronnym. =^Przyp.25,24.

10. Dusza niezho^nego pragnie zego,

a przyjaciel jego nie bywa wdziczny
w oczach jego.

11. Gdy karz * namiewc, prostak

mdrszym bywa; a gdy roztropnie po-

stpuj z mdrym, przyjmuje nauk.
*Przyp. 19,25.

12. Bóg daje przestrog sprawiedli-

wemu n domie niezbonika, który pod-

wraca niezbonych dla zoci ich.

13. Kto zatula ucho swe na woanie

1
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ubogiego, i on sam bdzie woa, a nie

bdzie wysuchany.
14. Dar potajemnie dany umierza za-

palczywo, i upominek w zanadrza wo-
ony gniew wielki uspokaja.

15. Rado si mnoy sprawiedliwe-

mu, gdy si sd odprawuje; ale strach

tym. którzy czyni nieprawo.
^
16. Czowiek bdzcy z drogi m-

droci w zebraniu umarych odpoczywa
bdzie.

17. M, który dobr myl miuje,

staje si ubogim; a kto miuje wino i

olejki, nie zbogaci si.

18. Niezbonik bdzie * okupem za

sprawiedliwego, a za uprzejmych prze-

wrotnik. '*Przyp.ii,8.

19. Lepiej mieszka * w ziemi pu-

stej, ni z on swarliw i gniewliw.
*Pizyp.25,24.

20. Skarb podany i olej s w przy-

bytku mdrego; ale gupi czowiek po-

era go.

21. Kto naladuje sprawiedliwoci i

miosierdzia, znajduje ywot, sprawie-

dliwo i saw.
22. Mdry ubiega miasto mocarzy,

a burzy potg ufnoci ich.

23. Kto strzee ust swoich i jzyka
swego, strzee od ucisków duszy swojej.

24. Hardego i pysznego imi jest na-

miewca, który wszystko poniewoli i z py-
ch czyni.

25. Leniwego do zabija; bo rce
jego robi nie chc.

26. Kadego dnia paa podliwoci
;

ale sprawiedliwy * udziela, a nie szczdzi.
'^Ps.37.26.

27. Ofiara niepobonych jest obrzy-

dliwoci, * a dopiero gdyby j w grze-

chu ofiarowa.
* Pizyp.15.8. Izaj.1.13. Jer. 6. 20. Amos.5.21.

28. wiadek faszywy * zaginie; alem dobry to, co syszy, statecznie mó-
wi bdzie.

"

=^Pizyp.i9,5.9.

29. M niezbony zatwardza twarz

swoje ; ale uprzejmy sam sprawuje dro-

g swoje.

30. Niemasz mdroci, ani rozumu,
ani rady przeciwko Panu.

31. Konia gotuj * na dzie bitwy;
ale od Pana jest wybawienie. ^ps.ssjt.

ROZDZIA XXII.

-Lepsze jest * dobre imi. ni bogactwa
wielkie; a przyja lepsza, ni srebro i

zoto. *Eazn.7,1.2.

2. Bogaty i ubogi * spotkali si z so-

b; ale Pan jest obydwóch stworzycielem.
*Przj'p.29.13.

3. Ostrony widzc * ze ukrywa si ; ale

prostacy wprost idc wpadaj w szkod.
*Przyp.27,12.

4. Pokory i bojani Paskiej nagrod
jest bogactwo, i sawa i ywot.

5. Ciernie i sida s na drodze prze-

wrotnego; kto strzee duszy swej. od-

dala sij od nich.

6. wicz modego wedug potrzeby

drogi jego; bo gdy si zstarzeje, nie od-

stpi od niej.

7. Bogaty nad ubogimi panuje; ale

ten, co poycza, sug bywa tego, który

mu poycza.
8. Kto sieje ^ nieprawo, bdzie

utrapienie, a rózga gniewu jego ustanie.
'"Ijob.4.8. Ozeasz. 10.13.

9. Oko dobrotliwe, to * bdzie ubo-
gosawione; bo udziela chleba swego
ubogiemu. *2Kor.9,6.

10. Wyrzu namiewc , a ustanie

zwada; owszem uspokoi si swar i po-

habienie.

11. Kto miuje czysto * serca, a jest

wdziczno w wargach jego, temu król

przyjacielem bdzie. ^ps. 101,6.

12. Oczy Paskie strzeg umiejtno-
ci; ale przedsiwzicia przewrotnego

podwraca.

13. Leniwiec mówi: ' Lew na dworzu^

w poród ulicy bym by zabity.
* Pizyp-26.i3.

14. Usta obcych niewiast s dó g-
boki; * na kogo si Pan gniewa, wpadnie
j-r^j^ ''Przrp^.ie. r.5.2. r.7,5. r.23.27.

15. Gupstwo przywizane jest do

serca modego: ale ^ rózga karnoci od-

dali je od niego.
* Przyp. 13,24. r. 19,18. r.23.U. r.29,15.

16. Kto ciemiy * ubogiego, aby so-

bie przysporzy, take kto daje bogate-

mu: pewnie zuboeje. '^Przyp. 14,31. r.17,5.

17. Nako ucha twego, a suchaj
sów mdrych, a serce twoje przyó kn
nauce mojej

;

18. Bo to bdzie uciech, gdy je za-

chowasz w sercu twojem. gdy bd spo-

em sporzdzone w wargach twoich:

19. Aby l)yo w Panu ufanie twoje;

oznajmuj to dzi. a ty tak czy.

20. Izalim ci nie napisa znamienitych

rzeczy z strony rad i umiejtnoci,

21. Abym ci do wiadomoci poda
pewno powieci prawdziwych . aby
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umia odnosi sowa prawdy tym, którzy

ci i)Osali.

22. Nie odzieraj * ndznego, przeto e
ndzny jest; ani uljogiego w bramie uci-

skaj.
' Zacb.7.10.

23. Albowiem Pan si podejmie spra-

wy ich, i wydrze dusz tym, którzy im
wydzieraj.

24. Nie l)i\d przyjacielem guiewliwe-

mu, a z mem popdliwym nie o])Cuj,

25. By sn nie przywyk cieszkom
jego, a nie woy sida na dusz swoje.

26. Nie bywaj midzy tymi, którzy

rcz; ani midzy rkojmiami za dugi;

27. Bo jelil)y nie mia czem zapa-
ci, przeczeby kto mia bra pociel

twoj pod tob?
28. Nie przeno starej * granicy, któ-

r uczynili ojcowie twoi. *^^^^j-^^'^^- ^-^^a?.

29. Widziae ma rtszego w spra-

wach swoich? Takowy przed królami

staje, a nie staje przed podymi.

ROZDZIA XXIIL

(jrdy sidziesz, aby jad z panem, uwa-

aj pilnie, kto jest przed tob;
2. Inaczej wraziby nó w gardo

swoje, jeliby by chciwy pokarmu.

3. ie pragnij akoci jego; bo s po-

karmem obudnym.
4. Nie staraj si, aby si zbogaci;

owszem, zaniechaj opalrznoci twojej.

5. I miaeby obróci oczy twoje na

bogactwo, które prdko niszczeje? bo

sobie uczyni skrzyda podobne orlim, i

uleci do nieba.

6. Nie jedz chleba czowieka zazdro-

snego, a nie daj akoci jego.

7. Albowiemjako on ciebie way w my-
li swej, tak ty wa pokarm jego. Mó-
wi: Jedz i pij, ale serce jego nie jest

z tob.
8. Sztuczk twoje, któr zjad, zwró-

cisz, a utracisz wdziczne sowa twoje.

9. Przed gupim nie mów; albowiem

wzgardzi roztropnoci powieci twoich.

10. Nie przeno granicy starej, a na

rol sierotek nie ^ wchod. *Pizyp -22,28.

11. Bo obroca ich mony; onci si
podejmuje sprawy * ich przeciwko tobie.

*Przyp. 22,23.

12. Obró do nauki serce twoje, a uszy

twoje do powieci umiejtnoci.
13. Nie odejmuj od modego karno-

ci ; bo jeli go ubijesz * rózg, nie umrze.
* Przyp. 13,24. r.19,18.' r.22,15. r.29,15.

14. Ty go bij rózg, a dusz jego z pie-

ka wyrwiesz.

If). Synu mój! bdzieli * ilidre serce

twoje, Ijdzie si weselio serce moje,

serce moje we mnie; Przyp.10,1.

1(). I rozwesel si nerki moje, gdy
))d mówiy wargi twoje, co jest pra-

wego.

17. Niech nie zajrzy * serce twoje

grzesznikom; ale raczej chod w bojani
Paskij na kady dzie;

*Ps.37,l. Ps.73,3. Pizyp.24.1.

18. Bo i jest * zapata, przeto na-

dzieja twoja nie bdzie wykorzeniona.
''Przyp. 24.14.

19. Suchaj, synu mój! a bd mdry,
i nawied na drog serce twoje.

20. Nie ))ywaj midzy * pijanicami

wina, ani midzy arokami misa;
*Rzym.l3,13. Efez.5,18.

21. Bo pijanica i arok zuboeje, a

ospay w atach chodzi bdzie.

22. Suchaj ojca * twego, który ci
spodzi, a nie pogardzaj matk twoj,
gdy si zstarzeje. *Przyp.i,8.

23. Kupuj prawd, a nie sprzedawaj

jej ; kapuj mdro, umiejtno 1 rozum.

24. Bardzo * si raduje ojciec spra-

wiedliwego, a kto spodzi mdrego, we-

seli sie z niego. *Przyp.io,i. r.15,20.

25. Niech si tedy weseli ojciec twój,

i matka twoja; i niech si rozraduje ro-

dzicielka twoja.

26. Synu mój ! daj mi serce twoje, a

oczy twoje niechaj strzeg dróg moich.

27. Bo nierzdnica jest * dó gboki,
a cudza ona jest studnia ciasna.

^ Pi-zyp. 22,14,

28. Ona tejako zbójca zasadzki czyni,

a zuchwalców midzy ludmi rozmnaa.
29. Komu biada? Komu niestety?

Komu zwady? Komu krzyk? Komu rany

daremne? Komu zapalenie oczów?
30. Tym, którzy siadaj na- winie;

tj^m, którzy .chodz, szukajc przypraw-

nego wina.

31. Nie zapatruj si na wino, gdy si

rumieni, i gdy wydaje w kubku un
swoje, a prosto wyskakuje.

32. Bo na koniec jako w uksi, a

jako mija uszczknie;

33. Oczy twoje patrzy bd na cu-

dze ony, a serce twe bdzie mówio
przewrotnoci ;

34. I,bdziesz jako ten, który ley

w poród morza, a jako ten, który pi

na wierzchu masztu;
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35. Rzeczesz: Ubito mi, a nie stka-

em, potuczono mi, a nie czuem. Gdy
si ocuc, udam si za do tego.

EODZIA XXIV.

^ie naladuj " ludzi zych, ani daj
przeb}-w'a6 z nimi; ^'p^-^'-^- i'^-^J-p-^^'I'-

2. Albowiem " serce ici myli o dra-

piestwie, a wargi ich mówi o ucinieniu.
*Ps.l0.7. Przyp.1,11.

3. Mdroci bywa dom zbudowany,

a roztropnoci umocniony.

4. Zaiste przez umiejtno komory
napenione l)ywaj Avszelakiemi boga-

ctwami kosztownemi i wdzicznemi.

5. Czowiek mdry mocny jest, am
umiejtny przydaje siy.

(x Albowiem przez mdr rad * zwie-

dziesz bitw, a wyljawienie przez mnó-
stwo radców mie Ijdziesz.

*Przyp.ll,U. r. 15.22. r. 20,18.

7. Wysokie s gupiemu ^ mdroci;
w bramie nie otworzy ust swoich.

*Przyp.l4.6.

8. Kto myli le czyni, tego zoU-
vvym zwa bd.

9. Za myl gupiego jest grzechem,

a pomiewca jest obrzydliwoci ludzk.

10. Jeli bdzieszgnunym. tedyw dzie
ucisku saba bdzie sia twoja.

11. Wybawiaj pojmanj^ch * na mier;
a od tych, którzy id na stracenie, nie

odwracaj si. *ps.82,4.

12. Jeli rzeczesz: Otomy o tem nie

wiedzieli; izali ten. który way serca, nie

rozumie? a ten, który strzee duszy

twojej, nie rozezna? i nie odda czowie-
kowi ^ wedug uczynków jego?
*Ijob. 34,11- Ps.62,13, Jeir32,19. Rzym. 2. 6. Objaw.22,12.

13. Jedz miód, synu mój ! bo dobry,

i plastr sodki podniebieniu twemu;
14. Tak umiejtno mdroci duszy

twojej, jelie j znajdziesz; ona b-
dzie nagrod, a nadzieja "^ twoja nie b-
dzie wycita. -Przyp. 23,18.

15. Nie czy zasadzki, niezboniku!
na przybytek sprawiedliwego, a nie prze-

szkadzaj odpocznieniu jego.

16. Bo cho siedm kro upada spra-

wiedliwy, przecie za powstaje; ale

niezboni wpadn w nieszczcie.

17. Gdy upadnie * nieprzyjaciel twój,

nie ciesz si ; i gdy si potknie, niech si
nie raduje serce twoje; *Pizyp.i7,5.ijob.3i,29.

18. Aby sn nie ujrza Pan, a nie

podobaoby si to w oczach jego, i od-

wróciby od niego gniew swój na ci.

19. Nie gniewaj si * dla zoników,
ani si udawaj za niepobonymi: "^^.37,1.

20. Bo nie wemie zonik nagi'ody;

pochodnia * niepobonych zganie.
''Przyp.13,9.

21. Synu mój! bój si Pana i króla,

a z niestatecznymi nie mieszaj si;

22. Bo znaga powstanie zginienie

ich. a upadek obydwóch któ wie?

23. I to te mdrym naley : wzgld
mie * na osob u sdu, nie dobra.

*2Moj.23,8. SMoj. 19,15. 5Moj. 16,19. Przyp.lS,5.
r.28,21. Jan. 7,24.

24. Tego, który mówi niepobonemu;
Jeste * sprawiedliwy. l»d ludzie prze-

klina, a narody si nim brzydzi bd.
'^Pizyp.17,15. Izaj.5,23.24.

25. Ale którzy go karz, szczliwi
bd. a przyjdzie na nich Ijogosawie-
stwo kadego dobrego.

26. Pocauj wargi tego. co mówi
sowa prawdziwe.

27. Rozrzd na polu robot twoje, a

sprawuj pilnie rol swoje; a potem b-
dziesz budowa dom twój.

28. Nie bd wiadkiem lekkomyl-
nym przeciw bliniemu swemu, ani czy
agodnych namów wargami swemi.

29. Nie mów : Jako mi * uczyni, tak

mu uczyni; oddam mowi temu we-

dug uczynku jego. ''Kzym.12.19.

30. Szedem przez pole ma leniwego

a przez winnic czowieka gupiego;
31. A oto porosa wszdzie ostem:

pokrzywy wszystko pokryy, a pot ka-

mienny jej rozwali si.

32. Co ja ujrzawszy zoyem to do

serca mego, a widzc to wziem to ku
przestrodze.

33. Troch si ^ przepisz, troch po-

drzemiesz, troch zoysz rce, aby od-

poczywa;
'

V

. -Przyp.6.10.

34. A wtem ubóstwo twoje przyjdzie

jako podróny, a niedostatek twój jakom zbrojny.

ROZDZIA XX'Y.

1. Te te s przypowieci Salomo-

nowe, które zebrali mowie Ezeehyjasza.

króla Judzkiego.

2. feawa to Boa, tai spraw : ale

sawa królów, wywiadywa si rzeczy.

3. Wysoko niebios, i gboko zie-

mi, i serce królów nie s docignione.

4. Odejm zuelic od srebra, a wynij-

dzie odlewajcemu naczynie kosztowne.



G08 PROVERBIA SALOMONLS 25. 26.

5. Odejni iiiczlioiiika od oblicza kró-

lewskiego, a iiuiocui s'ni w sprawiedli-

woci * stolica jego. *Przyp.20,8.

G. Nie udawaj si za zacnego przed

królem, a na miejscu wielmonych nie

stawaj ;

7. Bo lopiój jest, i ci rzek: Po-

stp * sam: a nieliby cie zniy miano
przed ksi(,^ciem; co widuj oczy twoje.

*uk.l4,9.10.

8. Nie pokwapiaj si(^' do swaru, by
sn na ostatek nie wiedzia, co masz
czyni, gdyby ci zawstydzi blini twój.

9. Prowad do koca spraw swoje

z przyjacielem twoim, a tajemnicy dru-

giego nie objawiaj;

10. By ci sn nie zely ten, co

ci sucha, a niesawa twoja zostaaby

na tobie.

11. Jakie jest jabko zote z wyrzeza-

niem srebrnem, takie jest sowo do

rzeczy powiedziane.

1 2. Ten, który mdrze napomina, jest

u tego, co sucha, jako nausznica zota,

i klejnot 'Z szczerego zota.

13. Jako zimno niene * czasu ni-
wa: tak pose wierny tym, którzy go

posyaj; bo dusze panów swych ocha-
dza.

*Pizyp.l3,17.

14. Czowiek, który si chlubi darem
zmylonym, jest jako wiatr i oboki bez

deszczu.

15. Ksi cierpliwoci * bywa zmik-
czony, a jzyk agodny koci amie.

*Przyp.l5,l. r.16,14.

16. Znajdzieszli miód, jedze, ile

potrzeba, by snaó objadszy si go nie

zwróci.

17. Powcignij nog twoje od domu
bliniego twego, by snaó bdc ciebie

syt, nie mia ci w nienawici.

18. Kady, kto mówi faszywe wia-
dectwo przeciw bliniemu swemu, jest

jako * mot, i miecz, i strzaa ostra.
==Przyp.l2,18.

19. Ufno w czowieku przewrotnym

jest w dzie ucisku jako zb wyamany
i noga wywiniona.

20. Jako ten, który zewoczy odzienie

czasu zimy, albo leje ocet na saletr,

taki jest ten, który piewa pieni sercu

smutnemu.
21. Jelieby akn ten, * co ci nie-

nawidzi, nakarm go chlebem; a jeliby

pragn, daj mu si napi wody;
*Rzym.l2,20.

22. Bo wgle rozpalone zgromadzisz

na gow jego, a Pan ci nagrodzi.

23. Jako wiatr pónocny deszcz przy-

nosi: tak przynosi twarz gniewliw j-
zyk uszczyi)liwy.

24. Lepiej mieszka w kcie * pod
dachem, nieli z on swarliw w domu
przestronnym. n'izyp.2i,9.

25. Jako woda chodna duszy pragn- .

cój: tak wie dobra z ziemi dalekij. i

26. Jako ródo nogami pomcone,
al)0 zdrój zepsuty: tak sprawiedliwy,

który upada przed niezbonym.
27. Jako je wiele miodu nie jest

rzecz dobra: tak szukanie wasnj sa-
wy jest niesawne.

28. M, który nie ma * mocy nad
duchem swoim, jest jako miasto rozwa-

lone bez muru. *Pizyp.i6,32.

KODZIA XXYI.

Jako nieg w lecie, i jako deszcz we
'

niwa ; tak gupiemu nie przystoi chwaa.
2. Jako si ptak tam i sam tua, i

jako jaskóka lata: tak przeklstwo nie-

zasuone nie przyjdzie.

3. Bicz na * konia, ogów na osa,
,

a kij potrzebny jest na grzbiet gupiego.
*Ps.32,9.10. Przyp. 10,13.

4. Nie odpowiadaj gupiemu wedug
gupstwa jego, aby mu i ty nie by po-

dobny.

5. Odpowiedz gupiemu wedug gup-
stwa jego, aby si sobie nie zda by
mdrym.

6. Jakoby nogi obci, tak si bez-

prawia dopuszcza, kto si gupiemu po-

selstwa powierza.

7. Jako nierówne s golenie u chro-

mego: tak je&t powie w ustach gu-
pich.

8. Jako kiedy kto przywizuje kamie
drogi do procy: tak czyni ten, który

uczciwo gjupiemu wyrzdza.
9. Jako ciernie, gdy si dostan w rk

pijanego: tak przypowie jest w ustach

gupich.
10. Wielki pan stworzy wszystko, a

daje zapat gupiemu, daje take zapat
przestpcom.

11. Jako pies wraca si do zwrócenia

swego: * tak gupi powtarza gupstwo
swoje.

*2Piotr.2,22.

12. IJjrzyszli czowieka, co si sobie

zda by mdrym, nadzieja o * g^^^V}^

lepsza jest, nieli o nim. *Przyp.29,20.
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13. Leniwy mówi : Lew na drodze, lew

na ulicach.

14. Jako si drzwi obracaj na zawia-

sach swoich: tak leni^siec na óbi
swojem.

15. Leniwiec " rk kryje do zanadrzy

swych, a ciko mu jej podnosi do ust

swoich.
'

-Przrp.19,24.

16. Leniwiec zda si sohie by mdr-
szym . nieli siedm odpowiadajcych z

rozsdkiem.
17. Jakoby t psa za uszy apa, kto

si mimo idc w cudz zwad wdaje.

18. Jako szalony wypuszcza iskry i

strzay miertelne :

19. Tak jest kady, który podchodzi

przyjaciela swego, a mówi: Azam ja nie

artowa ?

20. Gdy niestaje drew. ganie ogie :

tak gdy nie bdzie klatecznika, ' ucichnie

zwada'. .

*

*Przjp.22,io.

21. Jako wgiel martwy suy do roz-

niecenia, i drwa do ognia: tak czowiek
swarliwy * do rozniecenia zwady.

'^Pi-zvp.lS.lS.

'J'2. Sowa obmówcy " s jako sowa
zranionych : a wszake przenikaj do

wntrznoci ywota. ^^Przyp-is,?-

23. Wargi nieprzyjacielskie i serce

z^e s jako srebrna piana , któr pole-

waj naczynie gliniane.

24. Ten, co kogo nienawidzi, za insze-

go si udaje wargami swemi; ale w sercu

swojem myli o zdradzie.

25. Gdy si ochotnym mow sw
ukazuje, nie wierz mu: bo siedmioraka
obrzydliwo jest w sercu jego.

26. Nienawi zdradliwie bywa po-
kryta: ale odkryta bywa zo jej w zgi'o-

madzeniu.

27. Kto drugiemu dó * kopie, wpa-
da we: a kto kamie toczy, na niego
si obraca. *Ps.7.i6.9,i6.57,7.

2S. Czowiek jzyka kamliwego ma
utrapienie w nienawici, a usta agodne
przywodz do upadku.

ROZDZIA XXVn.

i\ ie chlub si ze dnia * jutrzejszego : bo
nie wiesz, co przyniesie dzie dzisiej-

szy. *Jak.4,13.U.

2. Niechaj ci kto inny chwali . a nie
usta twoje : obcy. a nie wargi twoje.

3. Cikie jest kamie, i piasek wa-
ny : ale gniew gupiego ciszy, ni to
oboje.

1 P

4. Okrutny jest gniew, i naga po-

pdliwo; ale przed zazdroci któ si
ostoi?

5. Lepsza jest przymówka jawna, ni-

eli mio skryta.

6. Lepsze s rany ' od przyjaciela,

ni agodne caowanie czowieka niena-

widzcego. -Ps.Ul,5.

7. Dusza nasycona i plastr miodu po-

depcze: ale godnej duszy i gorzko
wszelaka sodka.

8. Jako ptak odlatuje od gniazda swo-

jego : tak czowiek odchodzi od miejsca

swego.

9. Jako ma i kadzenie uwesela

serce: tak sodko przyjaciela uwesela

wicej, ni wasna rada.

10. Przyjaciela " twego, i przyjaciela

ojca twego nie opuszczaj . a do domu
brata twego nie wchod w dzie utra-

pienia twego : bo lepszy ssiad bliski,

ni brat daleki. '^Pn:j-p-n.i7.r.is.24.

11. Bd mdrym, synu mój I a uwe-
selaj serce moje. abym mia co odpo-

wiedzie temu. któiyby mi urga.
12. Ostrony, upatrujc ' ze. ukrywa

si : ale prostak wprost idc. w szkod
popada.

'
' *PrzTp.22.3:

13. Wemij szat tego, który r-
czy " za obcego : a od tego. który r-
czy za cudzoziemk, wemij zastaw
jeo^ó. ^PrzTp.20,16.

14. Temu. który przyjacielowi swe-
mu wielkim gosem rano wstawajc bo-
gosawi, poczytane to bdzie za prze-

klstwo.

15. Kapanie " ustawiczne w dzie
gwatownego deszczu, i ona swarliwa

s sobie podobni: *?rzyp.i9.i3.

16. Kto j kryje, kryje wiatr, a wo-
ni wyda: jako olejek wonny w prawej

rce jego.

17. elazo elazem bywa naostrzone:

Itak m zaostrza oblicze przyjaciela

swego.

18. Kto strzee drzewa figowego, po-

ywa owocu jego: take kto strzee pana
swego, uczczony bdzie.

19. Jako si w wodzie twarz prze-

ciwko twarzy ukazuje: tak serce czo-
wiecze przeciw czowiekowi.

20. Pieko i zatracenie nie mog by
nasycone: take i oczy ludzkie nasyci
si ' nie mog. -Kazn.i.s.
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21. Tyj^ncd srol>ra a ])m' * zota do-

wiadc/za, a czowieka wie sawy jego.
*ri/.yi).i7,a.

22. Clioelty gii])iego i w stpie mie-
dzy knipaiui stporeiii stuk, nie odej-

dzie od niego gupstwo jego.

2i). Dogldaj pilnie do)»ytkn twego, a

Jiiij piecz o trzodacli twoich.

24. Bo nie na wieki trwa ])Ogactwo,

ani korona od narodu do narodu.

25. Gdy wzrasta trawa, a ukazuj si
zioa, tedy z gór siano zbicu-aj.

26. Owce bd na szaty twoje, a na-

grod poln kozy.

27. Nadto dostatek mleka koziego na
pokarm twój, na pokarm domu twego, i

na poywienie dziewek twoich.

KODZIA XXVIII.

Uciekaj niezLoni, * cho ich nikt nie

goni: ale sprawiedliwi jako lwi mode
s bez bojani.

^ 3 Moj . 26, 36. 5 Moj . 28, 28. Izaj . 57, 21

.

2. Dla przestpstwa ziemi wiele bywa
ksit jej; ale dla czowieka roztropne-

go i umiejtnego trwae bywa pastwo.
3. M ubogi, który uciska ndznych,

podobny jest ddowi gwatownemu, po

którym chleba nie bywa.

4. Którzy opuszczaj zakon, chwal
niezbonika; ale ci, którzy strzeg za-

konu, s im odpornymi.

5. Ludzie li nie zrozumiewaj s-
du; ale którzy Pana szukaj, rozumiej
wszystko.

6. Lepszy jest * ubogi , który chodzi

w uprzejmoci swojej, nieli przewrotny

na drogach swych, chocia jest bogaty.
*Przyp.l9,l.

7. Kto strzee zakonu, jest synem roz-

tropnym ; ale kto karmi oberc , czyni

zelywo ojcu swemu.
8. Kto rozmnaa majtno swoje z li-

chwy i z patu , temu j zbiera , który

ubogiemu szczodrze bdzie dawa.
9. Kto odwraca ucho swe, aby nie

sucha zakonu, i modlitwa jego jest

obrzydliwoci.

10. Kto zawodzi uprzejmych na drog
z, w dó swój * sam wpadnie; ale

uprzejmi odziedzicz rzeczy dobre.
*Przyp. 26,27.

11. M bogaty zda si sobie by m-
drym ; ale ubogi roztropny dochodzi go.

12. Gdy si raduj sprawiedliwi, wiel-

ka jest sawa; ale gdy powstawaj nie-

poboni, kryje si czowiek.

]:]. Kto pokrywa przestpstwa swe,
nie j)oszczci mu si; ale kto je wyzna-
je * i opuszcza, miosierdzia dostpi.

i'K.;j2,r>. iJaii.i,».io.

14. Bogosawiony czowiek, który si
zawsze boi; ale kto zatwardza serce

swoje, wpada w ze.

15. J*an niezbony, panujcy nad lu-

dem ul)Ogim, jest jako lew ryczcy, i jako
niedwiiui godny.

10. Ksi bezrozumny wielkim jest

drapiec: ale kto nienawidzi akom-
stwa, przeduy dni swoich.

17. Czowieka, który gwat czyni krwi
ludzkij, choby i do dou ucieka, nikt

nie zatrzyma.

18. Kto chodzi w uprzejmoci, zacho-
wany bdzie; ale przewrotny na drogach
swoich oraz upadnie.

19. Kto sprawuje * ziemi swoje, chle-

bem nasycony bywa ; ale kto naladuje
prónujcych, ubóstwem nasycony bywa.

*Przyp.l2,ll.

20. M wierny przyczyni bogosa-
wiestwa ; ale kto si prdko chce * zbo-

gaci, nie bywa bez winy. *Pizypi3,ii.r.2o,2i.

21. Mie wzgld * na osob, rzecz nie

dobra ; bo nie jeden dla ksa chleba sta-

je si przewrotnym. *Przyp.i8,5.r.24,23.

22. Prdko chce czowiek * zazdro-

ciwy zbogatnie, a nie wie, i na nie-

dostatek przyjdzie. .

*Pizyp-2o,2i.

23. Kto strofuje czowieka, wiksz
potem ask znajduje, ni ten, co po-

chlebia jzykiem.
24. Kto upi ojca swego, albo matk I

swoje, a mówi, i to nie grzech: towa-

rzyszem jest mobójcy.
25. Wysokomylny * wszczyna zwad

;

ale kto nadziej ma w Panu, dostatek

mie bdzie. *Przyp.i3,io.

26. Kto ufa w sercu swem, gupi jest;

ale kto sobie mdrze poczyna, ten ujdzie

nieszczcia.

27. Kto daje ubogiemu, * nie bdzie
mia niedostatku; ale kto od niego od-

wraca oczy swe, wielkie przeklstw na
przyida *

5

Moj. 15,7.8. Pizyp.19,17. r.22,9.

28. Gdy niepoboni powstawaj, kryje

si czowiek ; ale gdy gin ,
sprawiedliwi

si rozmnaaj.

EODZIA XXIX.

Czowiek, który na czste karanie za-

twardza kark swój, nagle zniszczeje, i

nie wskóra.
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stwa sug swego .

chcia l)Tc za syna.

2. Gdy si rozmnaaj * sprawiedliwi,

weseli si lud; ale gdy panuje bezbonik,

wzdycha lud.
* ^pi-zjt.h.io. r.28,28:

3. M, który miuje mdro, uwe-

sela * ojca swego; ale kto 7 chowa nie-

rzdnice, traci majtno.
*Przyp.lO,l. r.ló.20. tPrzyp.28,7. uk. 15, 13.14.

4. Król sdem ziemi utwierdza ; ale

m, który dary bierze, po.lwraca j.

5. Czowiek, który pochlebia przyja-

cielowi swemu, rozciga sie przed no-

gami jego.

0. Wystpek z-ego jestmu sidem; ale

sprawiedliwy piewa i weseli si.

7. Sprawiedliwy wyrozumiewa spra-

w * ndznych : ale niezbonik nie ma na

to rozumu i umiejtnoci. "Przyp.28,5.

8. Mowie namiewcy zawodz mia-

sto; ale mdrzy odwracaj gniew.

9.M mdry, wiedzieK spór z mem
gupim, choby si gniewa, choby si
te mia, nie bdzie mia. pokoju.

10. Mowie krwawi nienawidz u-

przejmego; ale uprzejmi staranie wio-

d o dusz jego.

11. Wszystkiego ducha swego wy-
w^iera * gupi, ale mdry na dalszy czas

go zawciga. -Przyp. 14,33.

12. Pana, który rad sucha sów kam-
liwych, wszyscy sudzy jego s niepo-

boni.

13. Uljogi i zdzierca spotkali si; a

TTszake obydwóch oczy Pan owieca.
14. Króla, który * sdzi ucinionych

wedug prawdy , stolica jego na wieki

utwierdzona bdzie. -Przrp-25,5.

15. Eózga i karno mdro daje;

ale dzieci swawolne * zawstydza matk
SWOie. *'Przyp.l0.1. r. 17.21.

16. Gdy si rozmnaaj niezboni.
rozmnaa si i przestpstwo : ale spra-

wiedliwi * upadek ich ogldaj.
^Ps.37,36. Ps.58.11. Ps.91,8.

17. Karz syna * twego, a sprawi od-
pocznienie, i sposobi rozkosz duszy
tWOJj. *Przyp.23.13.

18. Gdy proroctwo ustaje, lud bywa
rozproszony; ale kto strzee zakonu,
bogosawiony jest.

19. Suga nie bywa sowami napra-
wiony; bo cho rozumie, jednak nie od-
powiada.

20. Ujrzysz czowieka skwapliwego
IW sprawach swoich; ale lepsza jest na-

,

dziej * o gupim, ni o nim. *pi-2.vp.26,i.

21. Kto w rozkoszy chowa z dziecin-

na

611

ostatek bdzie

22. Czowiek gniewliwy * wszczyna
zwad, a pierzchliwy wiele grzeszy.

=^Pizyi).ló.l8. r.26,21.

23. Pycha * czowiecza ponia go; ale

pokorny w duchu sawy dostpuje.
^Ijob.22.29. Przyp.15,.33. r.lS,\2. Mat.23.12. uk.14,11.

24. Kto spókuje ze zodziejem, ma
w nienawici dusz swoje: take te. kto

przeklstwa * syszy, a nie objawia go.
*3Moj..ó.l.

25. Strach czowieczy stawie sobie

sido: ale kto ma nadziej w Panu, wy-
wyszony bdzie.

2(5. Wiele " tych. co szukaj twarzy

panów; ale od Pana jest sd kadego.
^Przyp.l9,G.

27. Sprawiedliwym jest m niezbo-

ny obrzydliwoci; a zasi kto w uprzej-

moci chodzi, jest niezbonym obrzydli-

woci.

EODZIA XXX.
I. Agor nieumiejtno swoje wyznaje 1—6. II. Boju

si modli 7—9. III. Na ostatek rodzaje ludzi róne, i

rzeczy niektóre nienasycone, niepojte, i niedocige,
mdi-e i roztropne opisuje 10—33.

1. Te s sowa Agura. syna Jakiego, i

zebranie mów tego ma do Ityjela. do

Ityjela i Uchala.

2. /iaistem jest gupszy nad innych, a

rozumu czowieczego nie mam.
3. I nie nauczyem si mdroci, a

umiejtnoci witych nie umiem.
4. Któ wstpi na niebo, i zasi zst-

pi? któ zgi*omadzi wiatr do garci
swych? Któ zagarn wody do szaty

swej? któ utwierdzi wszystkie ko-
czyny ziemi? Có za imi jego? i co za

imi syna jego? Wiesze?
5. Wszelka mowa Boa jest ^ czysta:

on jest tarcz tym. którzy ufaj w nim.
*Ps. 12.7. 'Ps.l8.3l.'Ps. 119, 140.

6. Nie przydawaj do sów " jego.

aby ci nie kara, a byby znaleziony

w kamstwie.
'

' •-5Moj.4.2.

II. 7. Dwóch rzeczy dam od ciebie,

nie odmawiaje mi pierwej ni umr.
8. Marno i sowo kamliwe oddal

odemnie; ubóstwa i bogactwa nie da-

waj mi : yw mi tylko pokarmem we-

dug potrzeby mojej :

9. Abym sn ^ nasyconym bdc
nie zaprza si ciebie . i nie rzek : Któ
jest Pan? Albo zuboawszy ebym nie

krad, i nie bra nadaremno imienia

Boga mego. *5Moj.8,i2-i4.

III. 10. Nie podwod na sug przed
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panoni jogo, by sn iiio zorzeczy, a

ty al>y nic zgrzoszy.

11. Jest rodzaj, który ojcu swemu zo-
rzeczy, a matce swoj<5j nie bogosawi.

12. Jest rodzaj, który sie zda sobie

by czysty, cho od plugastwa swego
nie jest omyty.

13. Jest rodzaj, którego s * wy-
niose oczy, i powieki jego wywyszone
s. i'rzyi..G,17.

14. Jest rodzaj
, którego zby s jako

miecze, * a trzonowe zby jego jako
noe na poarcie ubogich na ziemi, a

ndzników midzy ludmi. rrzyp. 12,18.

15. Pijawka ma dwie córki, które mó-
wi: Przynie, przynie. Trzy rzeczy

s, które nie .bywaj nasycone, owszem
cztery, które nie mówi : Dosy.

16. Grób, i ywot niepodny, ziemia

te nie bywa nasycona wod, a ogie
nie mówi: Dosy.

17. Oko, które si namiewa z ojca,

i wzgardz posuszestwem macierzy-
skiem, wykluj kruki u potoków, i or-

lta je wyjedz.
18. Te trzy rzeczy s ukryte przede-

mn, owszem cztery, których nie wiem :

19. Drogi orlej na powietrzu, drogi

wowej na skale, drogi okrtowej w po-

ród morza, i drogi mowej z pann.

20. Taka jest droga niewiasty cu-

dzoocej : je, a uciera usta swoje , i

mówi: Me popeniam zego uczynku.

21. Dla trzech rzeczy porusza si
ziemia, owszem dla czterech, których

znie nie moe :

22. Dla sugi, kiedy panuje, i dla

gupiego, kiedy si nasyci chleba;

23. Dla przemierzej niewiasty, kiedy

zam idzie, i dla dziewki, kiedy dzie-

dziczy po pani swojej.

24. Te s cztery rzeczy najmniej-

sze na ziemi, wszake s mdrsze nad
mdrców :

25. Mrówki, huf saby, które sobie

jednak w lecie gotuj pokarm swój
;

26. Króliki, twór saby, którzy je-

dnak buduj w skale dom swój
;

27. Szaracze króla nie maj, a

wszake wszystkie hufami wychodz;
28. Pajk rkoma robi, a bywa w pa-

acach królewskich.

29. Te trzy rzeczy s, które wspa-
niale chodz, owszem cztery, które zm-
yle chodz:

30. Lew najmocniejszy midzy zwie-
rztami, który przed nikim nit* ustpuje:

31. Jvo na hiodrach ' przepasany, i

kozie, i król, przeciw któremu aden
nie powstaje. *ijob.3»,22.

32. Jeli gupio * uczyni, gdy si
wynosi, alho jeli le myli, poóe
rk na usta. Mjob.21,5.

33. Kto tucze mietan, wybija ma-
so ; a kto bardzo nos wyciera, wyciska
krew ; tak kto wzbudza gniew, wszczy-
na zwad.

KODZIA XXXL
I. Uczy , czego si król strzedz i czego przestrzega

ma 1

—

y. n. Naostatck opisaniem dzielnej i cnotliwej
niewiasty koczy 10—31.

1. Te s sowa Lemuela króla, i ze-

branie mów, któremi go wiczya matka
jego.

2. yjó rzek, synu mój ? có rzek,
synu ywota mego? i có rzek, synu
lubów moich ?

3. Nie dawaj niewiastom * siy two-

jej, ani dróg twoich tym, którzy do zgi-

nienia królów przywodz. *'5Moj.i7,i7.

4. Nie królom, o Lemuelu! nie kró-

lom naley pi wino, a nie panom, bawi
si napojem mocnym

;

5. By sn pijc nie zapomnia na
ustawy, a nie odmieni spraw wszystkich

ludzi ucinionych.

6. Dajcie napój mocny gincemu, a

wino tym, którzys ducha sfrasowanego.

7. Niech si napije, a zapomni ubó-

stwa swego, a na utrapienie swoje niech

wicej nie wspomni.
8. Otwórz usta swe za niemym w spra-

wie wszystkich osdzonych na mier.
9. Otwórz iista swe, sd * sprawie-

dliwie, a podejmij sie sprawy ubogiego

i ndznego. .

' *3Moj.i9,i5. 5Moj.i,i6.

II. 10. Któ znajdzie niewiast sta-

teczn, gdy nad pery daleko wiksza
jest cena jej?

11. Serce ma jej ufa jej, a na ko-

rzyciach schodzi mu nie bdzie.

12. Dobrze mu czyni, a nie le, po

wszystkie dni ywota swego.

13. Szuka weny i lnu, a pracuje

ochotnie rkoma swemi.

14. Podobna jest okrtom kupieckim;

z daleka przywodzi ywno swoje.

15. P wstaje bardzo rano, a daje po-

karm czeladzi swej, a obrok suszny

dziewkom 3wym.
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16. 0V)myl rol, i ujmuje j; z za-

robku rk swoich szczepi winnice.

17. Przepasuje moc biodra swe. a

posila ramiona swoje.

18. Dowiadcza, e jest dobra skrzt-

no jej, a nie ganie w nocy pochodnia

jej.

19. Rce swoje obraca do kdzieli, a

palcami swenii trzyma wrzeciono.

20. Ek sw otwiera ubogiemu, a

rce swoje wyciga ku ndznemu.
21. Nie boi si o czelad swoje czasu

niegu; albowiem wszystka czelad jej

oboczy si w szat dwoist.

22. Kobierce sobie robi; pótno sub-

telne i szarat jest odzieniem jej.

23. Znaczny jest w bramachm jej,

gdy siedzi midzy starszymi ziemi.

24. Pótno robi. i sprzedaje; take pa-

sy sprzedaje kupcowi.

25. Moc i przystojnoó jest odzieniem

jej; nie frasuje si o czasy przysze.

26. Mdrze otwiera usta swe. a nau-

ka miosierdzia jest na jzyku jej.

27. Doglda rzdu w domu swym, a

chlelja prónujc nie je.

28. Powstawszy synowie jej bogo-
sawi jej ; take im jej chwali j,

29. Mówic : Wiele niewiast grzecznie

sobie poczynay; ale je ty przechodzisz

wszystkie.

30. Omylna jest wdziczno, i marna
pikno; ale niewiasta, która si Pana
boi, ta pochway godna.

31. Dajcie jej z owocu rku jej . a

niechaj j chwal w bramach uczynki jej.

ECCLESIASTES,
to jest

Kaznodzieja Salomonowy.

EOZDZIA I.

I. Wszystkie rzeczy i pracy ludzkie marnoci s 1—3.

II. dlatego , e i sam czowiek nietrway 4—7. Ul. i

rzeczy, o które si stara, próne 8—11. lY. Czego wia-
domoci i dowiadczeniem potwierdza 12—18.

feowa kaznodziei, syna Dawidowego,
króla w Jeruzalemie.

2. Marno nad marnociami, powie-

dzia kaznodzieja; marno nad marno-
ciami, i wszystko marno.

3. Có za poytek ma czowiek ze

wszystkiej * pracy swej , któr prowadzi
pod'socem? *Kazn.2,22. r.3,9.

II. 4. Jeden rodzaj przemija, a drugi

rodzaj nastaje; lecz ziemia na wieki stoi.

5. Soce wschodzi, i soce zachodzi,

a spieszy si do miejsca swego, kdy
wschodzi :

6. Idzie na poudnie, a obraca si na
pónocy; wiatr ustawicznie krc idzie,

a po okrgach swoich wraca si wiatr.

7. Wszystkie rzeki id do morza,
wszake morze nie wylewa; do miejsca,
z którego rzeki pyn, wracaj si, aby
za stamtd wychodziy.

ni. 8. Wszystkie rzeczy s pene za-

baw, a cz<owiek nie moe ich wymówi
;

oko nie nasyci si widzeniem, a ucho nie

napeni si syszeniem.

9. Co byo, jest to, co by ma : a co

si teraz dzieje, jest to, co si dzia b-
dzie, a niemasz nic nowego pod socem.

10. Jeste jaka rzecz . o którejby kto

rzec móg : "\Vej I to co nowego ? I to
ju byo za onych wieków, które byy
przed nami.

11. Niemasz pamitki pierwszych

rzeczy; take te i potomnych, które

bd, nie bdzie pamitki u tych, którzy

potem nastan.
lY. 12. Ja kaznodzieja byem królem

Izraelskim w Jeruzalemie
;

13. I przyoyem do tego serce swe,

abym szuka, i doszed mdroci swoj
wszystkiego, co si dzieje pod niebem.

(T zabaw trudn da Bóg synom ludz-

kim, aby si ni trapili.)

14. Widziaem wszystkie sprawy, które

si dziej pod socem, a oto wszystko

jest marnoci i utrapieniem ducha.

15. Co jest krzywego, nie moe by
wyprostowane, a niedostatki nie mog
by policzone.

16. Przeto takiem myla w sercu

swem. mówic : Otom ja uwielbi i roz-

szerzy mdro * nad wszystkich, którzy

byli przedemn w Jeruzalemie. a serce

moje dostpio wielkiej mdroci i umie-
jtnoci. *lKiól.3,12.
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17. I przyoyem do tego serce moje,

abym poziiivl * mdro.^6 i iimicjotiio.^^,

szalestwo i gupstwo; alem dozna, i to

jest utrapieniem ducha. ^Ka/.u.2,uM-.7,25.

18. Bogdzie wiele mdroci, tam jest

wiele gniewu; a kto przyezynia umiej-
tnoci, przyczynia boleci.

ROZDZIA II.

I. z dowiadczonia pokaziijo inaino lozltoszy i bo-
giictw wiockioli 1.— M. II. M;\drzy pospohi z ijrhipimi
gin 15— 17. III. Zadon swycli rzeczy wedug woli swej
uy, ani ich, komu chce zestawi nio moe 18—23.
rv. Do wesoego , w dobrem sumieniu , dóbr swoich
uywaniu napomina 21—26.

JAzekem ja do serca mego: Nue teraz

dowiadcz ci w weselu, uywaje do-

brych rzeczy; ale i toó marno.
2. miechowi rzekem: Szalejesz, a

weselu : Có to czynisz ?

3. Przemylaem w sercu swem, abym
pozwoli wina ciau memu, (serce jednak
swoje sprawujc mdroci) i abym si
trzyma gupstwa dotd, abym obaczy,
coby lepszego byo synom ludzkim czy-

ni pod niebem, przez wszystkie dni y-
wota ich.

4. Wielkiem sprawy wykona; pobu-
dowaem sobie domy ,

nasadziem sobie

winnic
;

5. Naczyniem sobie ogrodów, i sa-

dów, i naszczepiem w nich drzew wsze-

lakiego owocu
;

6. Pobudowaem sobie stawy ku od-

wilaniu przez nie lasu, w którym ronie
drzewo

;

7. Nabyem sobie sug i dziewek, i

miaem czelad w domu moim ; do tego

i stada woów, i wielkie trzody owiec

miaem nad wszystkich, którzy byli prze-

demn w Jeruzalemie.

8. Zgromadziem te sobie * srebro

i zoto , i klejnoty f od królów i krain.

Sporzdziem te sobie piewaków i pie-
waczki, i inne rozkosze synów ludzkich,

i muzyczne naczynia rozliczne.
*1 Król. 10,27. fi Król. 9, 28. r.10,14.21.22.

9. A tak staem si wielkim i mo-
niejszym nad wszystkich, którzy byli

przedemn w Jeruzalemie; nadto m-
dro moja zostawaa przy mnie.

10. A wszystkiego
, czego poday

oczy moje, nie zabraniaem im, anim od-

mawia sercu memu adnego wesela;

ale serce moje weselio si ze wszystkiej

pracy mojej. A to by dzia mój ze

wszystkiej pracy mojej.

11. Lecz gdym si obejrza na wszyst-

kie sprawy swoje, które czyniy rce
moje, i na prace, którem podejmowa
pracujc: oto wszystko marno, i utra-

l)icnic ducha, i niemasz nic poytecznego
pod socem.

12. Przeto o1)róciem si do tego,

abym si przypatrywa mdroci, i sza-

lestwu, i gupstwu; (bo cóby czowiek
czyni ten, który nastanie po królu ? to,

co ju inni czynili.)

10. I obaczyem, i jest poyteczniej-
sza mdro nieli gupstwo, tak jako
jest poyteczniejsza wiato, nieli

ciemno.
14. Mdry ma oczy * w gowie swj,

ale gupi w ciemnociach chodzi ; a wszak-
em pozna, e jednakie przygody na
wszystkich przychodz.* ^^'^yp-^^-^'^- Kazn.8,i.

11. 15. Dlategom rzek w sercu mo-
jem: Mali mi si tak dzia, jako si gu-
piemu dzieje, przeczem go ja tedy m-
droci przeszed? Przetoem rzek w
sercu mojem: I to jest marno.

16. Albowiem nie na wieki bdzie
pamitki mdrego i gupiego, dlatego,

i to, co teraz jest, we dni przysze
wszystkiego zapomn; a jako umiera
mdry, tak i gupi.

17. Przeto mi ywot omierz; bo mi
si nie

. podoba adna rzecz , która si
dzieje pod socem; albowiem wszystkie

s marnoci, i utrapieniem ducha.

III. 18. Nawet omierza mi i wszyst-

ka praca moja, którm podejmowa pod
socem, przeto, e j zostawi musz
czowiekowi, który nastanie po mnie.

19. A kto wie, bdzieli mdrym, czyli

gupim ? a wszake bdzie panowa nad
wszystk prac moj, którm prowadzi,

i w którejm by mdry pod socem.
Ale i to marno.

20. I przypadem na to, abym zwt-
pi w sercu mojem o wszystkiej pracy,

którm si 'mdrze bawi pod socem.
21. Nie jeden zaiste czowiek pracuje

mdrze, i umiejtnie, i sprawiedliwie;

a wszake to innemu, który nie robi na

to, za dzia zostawi. I toó marno i

wielka bieda.

22. Bo có ma czowiek ze wszystkiej

pracy swej, i z usiowania serca swego,

które podejmuje pod socem ?

23. Poniewa wszystkie dni jego s
bolesne* a zabawa jego jest frasunek,

tak i i w nocy nie odpoczywa serce

jego. I to jest marno. *ijob.i4,i.

I
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IV. 24. Izali nie lepsza ezowiekowi.

aby jad *
i pi, i dobrze uczyni duszy

swojej z pracy swojej ? alemci widzia,

e i to z rki Boej pochodzi.
'* Kazn.3,12.13. r.5,17.18.

25. Albowiem któby suszniej mia
je, i poywa tego nad mi ?

26. Bo czowiekowi, który mu si po-
i

doba. daje mdro, umiejtno, i we-

sele; ale grzesznikowi daje frasunek,

aby zbiera i zgromadza, coby zostawi

temu, który si podoba Bogu. I to jest

marno, a utrapienie ducha.

ROZDZIA III.

I. Odmiany spraw ludzkich zawisny od woli i rzdu
Boego, od wieków uoonego 1— 15. II. Z niesprawie-
dliwoci i niepewnoci spraw marno rzeczy ludzkich
ukazana 16—22.

Jvazda rzecz ma swój czas. i kade przed-

siwzicie ma swój czas pod niebem.

2. Jest czas rodzenia i czas umiera-

nia ; czas sadzenia, i czas wycinania tego,

co sadzono:

3. Czas zabijania, i czas leczenia;

czas rozwalania, i czas budowania
;

4. Czas paczu, i czas miechu ; czas

smutku, i czas skakania;

5. Czas rozrzucania kamieni, i czas

zbierania kamieni; czas obapiania, i

czas oddalenia si od obapiania:

6. Czas szukania, i czas stracenia;

czas chowania, i czas odrzucenia;

7. Czas rozdzierania, i czas zszywania:

czas milczenia, i czas mówienia:
8. Czas miowania, i czas nienawidze-

nia; czas wojny, i czas pokoju.

9. Có tedy ma ten, co pracuje, z tego,

okoo czego pracuje?

10. Widziaem prac , któr da Bóg
synom ludzkim, aby si ni bawili.

11. Wszystko dobrze czyni czasu
swego ; owszem i zado wiata da do
serca ich, cho cz-owiek dziea tego,

które Bóg sprawuje, ani pocztku, ani

koca nie dochodzi.

12. Std wiem, e nic lepszego nie

maj, jedno aby si weselili, a czynili

dobrze za ywota swego.

13. Acz i to, gdy kady czowiek je

i pije, i uywa dobrze wszystkiej pracy
swojej, jest dar Boy.

14. Wiem i to, e cokolwiek Bóg
czyni, trwa na wieki : i e si do tego
nic nie moe przyda, ani z tego co uj;
a czyni to Bóg, aby si bali oblicza jego.

15. To, co byo, teraz ' jest, a co

bdzie, ju byo; albowiem Bóg odnawia

to. co przemino. -Kazn.i.'j.

II. 16. Nadtom jeszcze widzia pod

socem na miejscu sdu niepobono.
a na miejscu sprawiedliwoci niespra-

wiedliwo.
17. I rzekem w sercu swem : Spra-

wiedliwego i niezbonego Bóg sdzi
bdzie; bo czas kademu przedsiwzi-
ciu i kadej sprawy tam bdzie.

18. Nadto rzekem w sercu swem o

sprawie synów ludziach, e im Bóg oka-

za, aby wiedzieli, e s podobni bydu.
19. Bo przypadek synów ludzkich, i

przypadek ^ byda, jest przypadek jedna-

ki. Jako umiera ono . tak umiera i ten,

i ducha jednakiego wszyscy maj. a nie

ma czowiek nic wicej nad bydl; bo

wszystko jest marno. ''Ps.is.is.

20. Wszystko to idzie na jedno miej-

sce; a wszystko jest z prochu, i wszystko

si za w proch * obraca.
^1 Moj. 3,19. Ps. 146,4.

21. A któ wie, e duch synów ludz-

kich wstpuje w gór? a duch bydlcy,

e zstpuje pod ziemi ?

22. Przeto obaczyem, e czowie-

kowi niemasz nic lepszego, jedno wese-

li si z pracy swej, gdy to jest dzia-

jego: albowiem któ go do tego przy-

wiedzie, aby pozna to, co ma by po nim ?

KODZIA lY.

Znowu przykady marnoci przjTvodzi. I. Bogaci uci-

skaj ubogich 1—3. II. Dowcipni zazdi-oci podlegaj 4.

IH. inni kochaj si w prónowaniu 5. 6. IV. w akom-
stwie 7. 8. V. w monoci 9—12. VI. w chci podda-
nych 13. 14. VII. Chwaa Boa przystojnie ma by od-

prawiana 15—17.

Xotemem si obróci i ujrzaem wszyst-

kie uciski, które si dziej pod socem,
a oto widziaem zy ucinionych, którzy

nie maj pocieszyciela, ani mocy, aby

uszli rk tych. którzy ich ciemi; a nie

maj. mówi, pocieszyciela.

2. Dlategom ja umarych, którzy ju
zeszli, wicej chwali, nieli ywych, któ-

rzy jeszcze a dotd yj.
3. Owszem szczliwy jest nad tych

obydwóch ten. który jeszcze nie by. który

nie widzia nic zego, które si dzieje

pod socem.
II. 4. Bom widzia, e wszelaka praca

i kade dzieo dobre jest ku zazdroci

jednych drugim. I to jest marno i

utrapienie ducha.

III. 5. Gupi skada rce swe. a je

ciao swoje.
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(). Lepsza jest pena
jem, nieli ole L;"arei

z ndrtjczeniem ducha.

IV. 7. Znowu obróciwszy si ujrza-

em di'\\g[\ marno pod socem.
8. Jest kto samotny, nieniaje adne-

go, ani syna, ani hrata, a wdy niemasz
koca * wszelakiej pracy jego , aui oczy

jego mog si nasyci bogactwem. Nie
myli: Koinu ja pracuj, tak e i ywo-
towi swemu ujmuj dobrego. I to jest

marno, i cikie udrczenie. *i's.39,7.

V.d. Lepiej jest we dwócliby, ni je-

dnemu; maj zaiste dobry poytek z pra-

cy swojj.

10. I3o jeli jeden upadnie, drugi po-

dwignie towarzysza swego. A tak biada,

samotnemu, gdy by upad ! bo nie ma dru-

giego, coby go podwign.
11. Take bdli dwaj spou lee, za-

grzej si; ale jeden jako si zagrzeje?

12. Owszem jeliby kto jednego prze-

maga, dwaj mu si zastawi; a sznur

troisty nie acno si zerwie.

VI. 13. Lepszy jest chopiec ubogi

a mdry, nieli król stary a gupi, który

ju nie umie przyjmowa napominania.

14. Bo * ów z wizienia wychodzi, aby
królowa, a ten i w królestwie swojem
zuboe -j- moe. *1Moj.41,40. lSam.l6,13.

1 Król. 12, 20. f2Król.25,3. 2Kron.33,ll.

VII. 15. Widziaem, wszystkich yj-
cych, którzy chodz pod socem, e prze-

stawali z chopiciem, potomkiem onego,

który mia nastpi na królestwo po nim.

16. Nie byo koca niestatkowi wszyst-

kiego ludu, którykolwiek by przed nimi;

niebdc si potomkowie cieszy z niego.

A tak i to jest marno, i * utrapienie

ducha. *Kazn.l,U.

17. Strze nogi twojej, gdy idziesz do

domu Boego, a bd skonniejszym ku
suchaniu, nieli ku dawaniu ofiar ludzi

gupich ; bo oni nie wiedz, e le czyni.

EODZIA V.
Naucza I. Bogu luby oddawa 1—6. II. ubogich nie

krzywdzi 7. 8. III. akomym nie by 9—16. IV. w bo-
jani Boej dóbr poj-wa 17—19.

JNlie bywaj porywczy do mówienia, ani

serce twoje prdkie na wymówienie so-
wa przed obliczem Boem, albowiem
Bóg jest na niebie, a ty na ziemi; przeto

niech sów twoich "" mao bdzie.
*Przyp. 10,19. Mat.6,7. Jak.1,19.

2. Bo jako sen przychodzi z wielkiej

pracy, tak gos gupiego z wielu sów.

ECCLESIASTES 4. 5.

3. Gdy co * Bogu polubisz, nie omie-
szkiwaj tego odda, 1)0 mu si gupi
nie podobaj; cokolwiek polubisz, oddaj.

*5Moj.23,l. P8.7(j,12.

4. Lepiej jest nie lubowa, nieli po-

lubiwszy co, nie odda.
5. Nie dopuszczaj ustom twoim, aby

do grzechu przywodziy ciao twoje, ani

mów przed anioem, e to jest bd.
Brzeeze masz Boga gniewa mow sw,
któryby wniwecz obróci spraw rk
twoich ?

i). Bo gdzie jest wiele snów, tam i mar-
noci i sów wiele ; ale si ty Boga bój.

II. 7. Jeli ucisk ubogiego, i zatrzyma-
nie sdu i sprawiedliwoci ujrzysz w któ-

rej krainie, nie dziwuj si temu; bo wy-
szy wysokiego upatruje, a jeszcze wysi
s nad nimi.

8. Zabawa koo ziemi ma pierwsze

miejsce u wszystkich ; i król roli suy.
III. 9. Kto miuje pienidze, nie na-

syci si pienidzy, a kto miuje boga-
ctwa, nie bdzie mia poytku. I to jest

marno.
10. Gdzie wiele majtnoci, wiele by-

wa tych, co j jedz. Có tedy za poy-
tek panu z tego? jedno e na nie patrzy

oczyma swemi.

11. Sodki jest sen pracowitemu, cho-

cia mao, chocia wiele jad; ale nasy-

cenie bogatego spa mu nie dopuci.

12. Jest cika bieda, którm widzia
pod socem ; bogactwa * zachowane na
ze pana swego. *ijob.2o,2o.

13. Bo takowe bogactwo z spraw
gin, a syn, którego spodzi, nie bdzie
mia nic w rkach swych.

14. Jako nagi wyszed z ywota matki
swojej, * tak si wraca, jako by przy-

szed, a nie Odnosi nic z pracy swojej,

coby mia wzi w rk swoje.
*Ijob.i,21. lTym.6,7.

15. A tak i to jest cika bieda , e
jako przyszed,, tak odejdzie. Có tedy

za poytek, e na wiatr pracowa ?

16. Dotego, e po wszystkie dni swoje

w ciemnoci jada z wielkim kopotem,
z boleci i z gniewem.

IV. 17. To jest, com ja obaczy, e
dobra i osobliwa rzecz jest, je i pi, i

uywa * dobrego ze wszystkiej pracy

swej, któr czowiek podejmuje pod

socem •po wszystkie dni ywota swego,

które mu da Bóg; albowiem to jest

dzia jego. -^Kazn.2.24. r.3,22.
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18. A któremukolwiek ez^owiekowi

da Bóg majtno i bogactwo, i dal mu
w moc, aby ich uywa, i od]>iera dzia

swój. a weseli si z pracy swojej: to

jest dar Boy.
19. Bo nie bdzie wiele pamita na

dni ywota swego; przeto, e mu Bóg
yczy wesela serca jego.

EODZIA YI.

I. akomych ludzi biedy wylicza 1—6. II. Mdrych
z ghipimi wzgldem marnoci ywota porównywa 7—12.

Jest ze. którem widzia' pod socem, a

jest ludziom zwyczajne.

2. Gdy któremu czowiekowi Bóg da
bogactwa, i majtno, i saw, tak e
na niczem nie schodzi duszy jego. cze-

gokolwiek da, jednak nie daje mu
Bóg mocy poywa tego : ale obcy czo-

wiek poera je. To jest marno i bie-

da cika.
3. Jeli kto spodzi sto synów, a yby

wiele lat. i przeduyyby si dni lat je-

go, a jeliby dusza jego nie bya nasy-

cona dobrem, a nie miaby ani pogrzebu :

powiadam, e lepszy jest martwy pód.
nieli on.

4. Bo ten próno przyszedszy do ciem-

noci odchodzi, a ciemnociami imi
jego okryte bywa.

5. Owszem, soca nie widzia, i nic

nie poznaje ; a tak odpocznienie lepsze

ma. nieli ów.

6. A choby te y przez dwa tysice
lat. a dobregoby nie uy. aza do je-

dnego miejsca wszyscy nie id?
II. 7. Wszystka praca czowiecza jest

^a gby jego. a wszake dusza jego nie

moe si nasyci.

8. Albowiem co ma wicej mdry
nad gupiego? albo co ma wicej ubogi,

który sobie umie poczyna midzy lud-
mi?

9. Lepiej jest co oczyma widzie, ni-

eli tego da: ale i to marno i utra-

pienie ducha.

10. Czemkolwiek kto jest. ju tak na-
zwano imi jego: i wiadomo byo. e
czowiekiem by mia. i e si nie moe
sdzi * z mocniejszym nad si.

"Ijoh.4,17. r.9,2.3. r.25,4.

11. Poniewa tedy wiele rzeczy iest.

które rozmnaaj marno, có z nich za

poytek ma czowiek?
12. Albowiem któ wie, co jest do-

brego czowiekowi w tym ywocie po

wszystkie dni ywota marnoci jego. któ-

re jako 'cie pomijaj? Albo kto oznajmi

czowiekowi, j co po nim bdzie pod
so Cem ? ' Ps.l-U.4. f Kazn.8,7.

ROZDZIA YII.

Rozkazuje. I. o dobr saw si stara. 1. II. w domn
aoby bywa 2—1. lU. strofowania przyjmowa 5—8,

ly. Popdliwym nie by 9. V. Przeciwko Bogu nie szemra,
mdroci nabywa 10-^15. yi. zbytku si wystrzega Hi—30.

ijepsze jest imi * dobre, nielima wy-
borna: a dzie mierci, ni dzie naro-

dzenia. ' Przyp.i'2.1.

11. 2. Lepiej i do domu aol>y.
ni i do domu biesiady, przeto, i tam
widzimy koniec kadeo^o czowieka, a y-
jacy skada to do serca swego.

3. Lepszy jest smutek, nieli miech ;

bo przez smutek twarzy naprawia si
serce.

4. Serce mdrych w domu aoby:
ale serce gupich w domu wesela.

III. 5. Lepiej jest sucha gi'omienia

mdrego, nieli sucha pieni gupich.
6. Bo jaki jest trzask ciernia " pod

garncem, tak jest miech gupiego: i

to jest marno. -ps.58.io.

7. Zaiste ucisk przywodzi " mdrego
do szalestwa, a dar zalepia serce.

-5 Moj. 16,19.

8. Lepsze jest dokoczenie rzeczy, ni-

eli pocztek jej : lepszy jest czowiek
cierpliwego ducha, ni ducha wyniosego.

I-V. 9. Nie bd porywe zy w duchu
twym do gniewu: bo gniew " w zanadrzu

gupich odpoczywa. -Przyp.u.n.

Y. 10. ie mów : Có to jest. e dni

pierwsze lepsze byy. ni teraniejsze?

Boby si o tem nie mdrze pyta.

li. Dobra jest mdi'o przy maj-
tnoci, i jest poyteczna tym, którzy wi-

dz soce.
12. Albowiem pod cieniem mdroci,

i pod cieniem srebra odpoczywa czo-
wiek, a wszake przedniej sza jest umie-
jtno mdroci: bo przynosi ywot
tym, którzy j maj.

13. Przypatrz si sprawie Boej : bo
któ moe wyprostowa, co on skm'wi?

14. ^y dzie dobry zaywaj dobra . a

w dzie zy miej si na pieczy : bo ten

uczyni Bóg przeciwko owemu, dlatego,

aby nie doszed czowiek tego, co nasta-

nie po nim.

15. Tom wszystko widzia za dni mar-
noci mojej : Bywa sprawiedliwy, który

ginie z sprawiedliwoci swoj: take
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bywa niczltoiiik, który dugo yjo wo
zoci swojej.

VI. 1(). Nio \n\d'A iia/Ijyt s])niwi('(lli-

wyiii, ani nazbyt ^mdrym
; i)rz(M',z('-

by mia do zguby przyciodzi ?
Uzym-ll.iiO.

17. Nio bd nader niepobonyni, ani

nazbyt gupim; przeczeby mia umrze
przed czasem swoim ?

IS. Dobra jest, aby si owego trzy-

ma, a tego si(j nie puszcza; kto si boi

Boga, uchodzi tego wszystkiego.

19. Mdro umacnia mdrego wi-
cej , nieli dziesi ksit

, którzy s
w miecie.

20. Zaiste iiiemasz * czowieka spra-

wiedliwego na ziemi, któryby czyni
dobrze, a nie grzeszy.

* 1 Król.8,46. 2Kron.6,36. Przyp.20,9. lJan.1,8.

21. Nie do wszystkici te sów, któ-

re mówi ludzie przykadaj serca twe-

go; i niech ci to nie obchodzi, chociby
i suga twój zorzeczy.

'

22. Bo wie serce twoje, e i ty cz-
stokro drugim zorzeczy.

23. Wszystkiegom tego dowiadczy
mdroci, i rzekem: Bd mdrym;
ale si mdro oddalia odemnie.

24. A co dalekiego, i co bardzo g-
bokiego jest, któ to znajdzie ?

25. Wszystkom ja przeszed myl
swoj, * abym pozna i wybada si, i

wynalaz mdro i rozum, a ebym
pozna niezbonoc, gupstwo, i bd, i

szalestwo. *Kazn.l,17.

26. I znalazem rzecz gorzciejsz

nad mier, to jest, tak niewiast, któ-

rej serce jest * jako sieci i sido, a rce
jej jako pta. Kto si Bogu podoba,

wolny bdzie od niej ; ale grzesznik

bdzie od niej pojmany. *Pizyp.5,3. r.6,24.

27. Otom to znalaz, (mówi kazno-

dzieja,) stosujc jedno z drugiem , abym
doszed umiejtnoci.

28. Czego za nad to szukaa dusza

moja, tedym nie znalaz. Ma jednego

z tysica znalazem; alem niewiasty

midzy temi wszystkiemi nie znalaz.

29. To tylko obacz , com znalaz , e
stworzy Bóg czowieka * dobrego; ale

oni udali si za rozmaitemi mylami.
*1 Moj. 1,27.

30. Któ moe z mdrym porówna ?

a kto moe wyoy kad rzecz ?

ROZDZIA VIII.

1. Zftloca mdroH 1. II. Kadzi przeoonych 8luclia<5
2--.'>. III. o i)rzy.s/,h> rzeczy si<j iiio frasowa (J— 13, IV.
wcsdlm .scrcci i z dobn-ni suinicnioin pracy n-^k swych
zaywa 1-1— 17.

Mdro czowieka owieca * oblicze

jego, a hardo twarzy jego odmienia.
^1'rzyp. 17,24.

II. 2. Ja radz, aby wyroku kró-

lewskiego * przestrzega a wszake we-
dug przysigi Boej. • *i'i-7yp-24,2i.

3. Nie skwapij si odej od obli-

cza jego, ani trwaj w uporze; albowiem
cobykolwiek chcia, uczyniciby.

4. Bo gdzie sowo królewskie, tam i

moc jego: a któ mu rzecze: Co czynisz?

5. Kto strzee przykazania, nie uzna
nic zego; i czas i przyczyny zna serce

mdrego.
III. 6. Albowiem wszelki zamys ma

czas i przyczyny; ale wielka bieda

trzyma si czowieka,
[

7. e nie wie, co ma by; bo kiedy

si co stanie, któ mu * oznajmi?
*Kazn.6,12.

8. Niemasz czowieka, coby mia moc
nad ywotem, eby zahamowa dusz,
ani ma mocy nade dniem mierci ; ani

ma, czemby si broni w tym boju , ani

wyswobodzi niezbonego niepobono.
9. Tom wszystko widzia, gdym przy-

oy serce swoje do tego wszystkiego,

co si pod socem dzieje; widziaem
ten czas, którego panuje czowiek nad
czowiekiem na jego ze.

10. Tedym widzia niezbonych po-

grzebionych,esiza nawrócili; ale któ-

rzy z miejsca witego odeszli
,
przyszli

w zapamitanie w onem miecie, w któ-

rem dobrze czynili. I to jest marno.
11. Bo i nie zaraz wychodzi dekret na

ze sprawy, przeto na tern jest wszyst-

ko serce synów ludzkich, aby czynili ze
rzeczy.

12. A chocia grzesznik sto kro le
czyni , i odwacza mu si , . wszake ja

wiem, e dobrze bdzie bojcym si Bo-
ga, którzy si boj oblicza jego.

13. Ale niezbonemu nie dobrze b-
dzie, ani si przedu dni jego, owszem
pomija jako * cie, przeto, i si nie boi

oblicza Boego. *ps.i44,4.

IV. 14. Jest te marno, która si
dzieje na ziemi, e bywaj sprawiedliwi,

którym* si tak powodzi, jakoby czynili

uczynki niepohonych; zasi bywaj nie-

poboni, którym si tak powodzi, jakoby
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czynili uczynki sprawiedliwych. Przeto-
;
ich i nienawi ich ju zgina, a nie

em rzek: I to jest marno. maj wicej dziau na wieki we wszyst-

15. A tak chwaliem * wesele, przeto, kiem, co si dzieje pod socem,
i niemasz nic lepszego czowiekowi

pod socem, jedno je, i pi. i weseli

si, a i mu jedno to zostaje z pracy

jego po wszystkie dni ywota jego, które

mu Bóg da pod socem. *Kazn.2,24. i-.3.i2.

16. A chociaem uda serce swe na to.

abym doszed mdroci, i zrozumia ko-
poty, które si dziej na ziemi, dla któ-

rych czowiek ani we dnie ani w nocy

nie pi:

17. A wszake widziaem przy kadym
uczynku Boym, e nie moe czowiek

docign sprawy, która si dzieje pod

socem. Stara si czowiek chcc tego

doj, ale nie dochodzi; owszem choLy
rzek mdry, e si chce dowiedzie, nie

bdzie móg znale.

EOZDZIA IX.

I. Wszyscy ludzie przygodom jednakowo podlegaj 1—9.

U. Upomnienie do pilnego odprawiania wezwania swe-

go 10. m. Czowiek nie ma w mocy swej rzeczy poto-

cznych, i okolicznoci ich 11—18.

Ziaprawdm to wszystko uwaa w sercu

swem. abym to wszystko objani, e
sprawiedliwi i mdrzy z sprawami swe-

mi s w rkach Boych, a i ani mioci,
ani nienawici nie zna czowiek ze wszyst-

kich rzeczy, które s przed obliczem jego.

2.Wszystko si dziejejednakowo wszyst-
kim: jedno przychodzi na sprawiedli-

wego i niezbonego, na dobrego i na

czystego i nieczystego, na ofiarujcego i

na tego, który nie ofiaruje: na dobrego.

i na gi'zesznego, na przysigajcego, i na
tego, co si przysigi boi.

3. A to jest najgorsza midzy wszyst-

kiem , co si dzieje pod socem, i jed-

no przychodzi na wszystkich; a owszem,
e serce synów ludzkich pene jest zego,
a i gupstwo trzyma si serca ich za

ywota ich, a potem id do umarych.

4. Albowiem ktokolwiek si towa-
rzyszy ze wszystkimi ywymi, ma na-
dziej. (Gdy i pies ywy lepszy jest, ni
lew zdechy :)

5. Bo ci, co yj, wiedz, e umrze
maj: ale umarli * o niczem nie wiedz,
i nie maj wicej adnej zapaty, gdy
w zapamitanie przysza pamitka ich.

'
*Ijob. 14,21.

6. Owszem i mio ich. i zazdro

i. Ide tedy, jedz z radoci chleb

twój, a pij z dobr myl wino twoje;

albowiem ju wdziczne s Bogu sprawy

twoje.

8. Na kady czas niech bd szaty

twoje biae, a olejku na gowie twojj

niech si nie przebiera.

9. Zaywaj ywota z on, któr
umiowa, po wszystkie dni ywota mar-

noci twojej, które da Bóg pod so-
cem po wszystkie dni marnoci twojej

;

bo ten jest dzia twój w ywocie twoim
i w pracy twojej , któr podejmujesz

pod socem.
11. 10. Wszystko, co przedsiwemie

rka twoja do czynienia, czy wedug
monoci twojej , albowiem niemasz

adnej pracy, ani myli, ani umiej-
tnoci, ani mdroci w grobie, do któ-

rego ty idziesz.

III. 11. Potem obróciwszy si ujrza-

em pod socem, e bieg nie jest w mo-
cy prdkich, ani wojna w mocy m-
nych, ani ywno w mocy mdrych, ani

bogactwo w mocy roztropnych, ani aska
w mocy pomylnych : ale czas i * trafu-

nek wszystko przynosi. *Kazn.3,i.

12. Bo czowiek nie wie czasu swego;

ale jako ryby, które bywaj owione sie-

ci' szkodliw, i jako ptaki apane by-

waj sidem: tak uowieni bywaj syno-

wie ludzcy we zy czas. gdy na nie nagle

przypada.

13. Nadto widziaem i t mdro
pod socem, która jest wielka u mnie :

14. Miasto mae, a w niem ludzi mao,
przeciw któremu przycign król mo-
ny, i obieg je, i usypa przeciwko niemu
way wielkie :

15. I znalaz si w niemm ubogi

mdry, który wybawi miasto ono m-
droci swoj: cho nikt nie wspomnia
na onego ma ubogiego.

16. Przetoem ja rzek: Lepsza jest

mdro, nieli moc, aczkolwiek mdro
onego ubogiego bya wzgardzona, i sów
jego nie suchali.

17. Sów ludzi mdijch spokojnie

sucha naley, raczej ni krzyku pa-

nujcego midzy gupimi.

18. Lepsza jest mdro ni ore
wojenne; ale jeden grzesznik pstije wiele

dobrego.
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KOZDZTA X.
I. (iupstwo i/,i(/ spiosiui 1—I. I'ospolicio f,'liipich

szunuji^, ii inailiyiiii po>,'iiril/,aj.i •''•—'•''•- HI. Zwii>r/,(liii(jh

iiioinndni zgub, inilia ozdob ziemi lU. 17. IV. Takiój
II io zorzeczy 18—20.

Jako nnichy zdoclile zasiiiradzaj i psuj
olojek apt(»karski : tak czowieka z m-
droci i z sawy zacnego trochej gupstwa
oszpeca.

2. Serce mdrego jest po praw(^j

stronie jego; ae serce gupiego po lewej

stronie jego.

3. I na ten czas, gdy gupi drog
idzie, serce jego niedostatek cierpi; 1)0

pokazuje wszystkim, e gupim jest.

4. Jeliby duch pamijcego powsta
przeciwlio tobie, nie opnszczaj miejsca
twego; albowiem pokora wstrt czyni

grzechom wielkim.

n. 5. Jest ze, którem widzia pod
socem, to jest, bd, który pochodzi
od zwierzchnoci :

6. e gupi wywyszani bywaj w go-
dnoci wielkiej, a bogaci w mdro
nisko siadaj;

7. Widziaem sugi na koniach, a ksi-t chodzcych piechot jako sugi.

8. Kto kopie dó, sam we * wpada
;

a kto rozrzuca pot,w go uksi.
*Ps.7,16. Ps.9,16. Ps. 10,2. Ps. 57,7. Pizyp.26,27.

9. Kto przenosi kamienie, urazi si
niemi ; a kto upie drwa, niebezpieczen
jest od nich.

10. Jelie si stpi elazo, a nie

naostrzyby ostrza jego, tedy mocy przy-

oy musi; ale to daleko lepiej mdi'oc
sprawi moe.

11. Jeli uksi w przed zaklciem,
nic nie pomog sowa zaklinacza.

12. Sowa ust mdrego s wdziczne
;

ale wargi gupiego poeraj go.

13. Pocztek sów ust jego gupstwo,
a koniec powieci jego wielkie baze-
stwo.

14. Bo gupi wiele mówi, cho nie

wie ten czowiek, co ma by. Albowiem
któ mu * oznajmi, co po nim nastanie ?

*Kazn.6,12. r.8,7,

15. Gupi pracuj a do ustania, a
przecie nie mog doj do miasta.

III. 16. Biada tobie, ziemio! której

król jest dzieciciem, i której ksita
rano biesiaduj.

17. Bogosawiona ty, ziemio! któ-

rej król jest synem zacnych, a której

ksita czasu susznego jadaj dla po-
silenia, a nie dla opilstwa.

IV. 18. Dla lenistwa si dach pochyla,
a dla osaljiaych rk przecieka dom.

1\). Dla uw(;selenia gotuj uczty, i

wino rozwesela ywot; ale pienidze do
wszystkiego dopomagaj.

20. Ani w myli * twojj królowi nie
zorzecz, ani w skrytym pokoju twoim
nie przciklinaj l>ogatego; albowiem i

ptak niebieski doniósby ten gos; a to,

co ma skrzyda, olijawioby powie
twoje. • *i5Moj.22,28.

ROZDZIA XI.
I. Upomina do szczodrobliwoci przeciwko uhogim

1

—

C. II. Kadzi w najwikszych uciechach na mier i

sd Boy pamita 7— 10.

Xiiszczaj chleb twój po wodzie ; bo po
wielu dniach znajdziesz go.

2. Daj czstk siedmiom albo omiom;
bo nie wiesz, co zego bdzie na ziemi.

3. Gdy si napeniaj oboki, deszcz

na ziemi wypuszczaj; a gdy upada
drzewo na poudnie, albo na pónocy,
na któremkolwiek miejscu upadnie to

drzewo, tam zostanie.

4. Kto upatruje wiatr, nigdy nie b-
dzie sia; a kto si przypatruje obokom,
nie bdzie .

5. Jako ty nie wiesz, * która jest dro-

ga wiatru, i jako si zrastaj. koci w y-
wocie brzemiennej : tak nie wiesz spra-

wy Boej, który wszystko czyni. *Jan.3,8.

6. Porami siej nasienie twoje, a w wie-

czór nie dawaj odpoczynku rce two-

jej, gdy ty nie wiesz, co jest lepsze-

go, toli, czy owo, czyli te oboje jednako

dobre.

II. 7. Zaprawd wdziczna jest wia-
to, i mia rzecz oczom widzie soce.

8. A wszake, choby przez wiele lat

yw by czowiek, a przez te wszystkie

weseliby sie, tedy przywiódszy sobie

na pami dni * ciemnoci, jako ich

wiele bdzie, cokolwiek przeszo, uzna

by marnoci.
'

*ijob..io,2i.

9. Przeto wesel si, modziecze! w
modoci twojej, a niech uywa dobrej

myli serce twoje za dni modoci twojej,

a chod drogami serca twego, i wedug
zdania oczu twoich ; ale wiedz, e ci dla

tego wszystkiego Bóg na sd przywiedzie.

10. A tak oddal gniew od serca twego,

i odrzu zo od ciaa twego, gdy dzie-

cistwo i modo s marnoci.
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I. w modoci na Boca, na mier, i na staro pa-

mita kae 1. 2. II. Trudnoci staroci wylicza 3—7.

m. Pokazawszy ludzkich rzeczy marno, do bojani Bo-

ej npomina 8—14.

JTaniitaj tedy na stworzyciela swego

we dni modoci twojej, pierwej nieli

nastan ze dni. i nadejd lata. o któ-

rych rzeczesz : Nie podobaj mi si.

2. Pierwej ni si zami soce, i

wiato, i miesic i gwiazdy, a nawi-óc

si oboki po ddu.

jako przedtem by, a duch wróci si do
Boga, który '* go da.

*1 Moj. 2.7. tl Moj. 3. 19. P3.14G.4. "2 Moj. 2,7.

ni. 8. Marno nad marnociami, mó-
wi * kaznodzieja, a wszystko marno.

''Kazn.1,2.

9. A czem wicej kaznodzieja by
mdrszym, tem wicej naucza umiej-
tnoci ludu, a rozwaa, i wywiadywa-
si, i skada ' wiele przypowieci.

* 1 Król.4.32.

10. Stara si kaznodzieja, jakoby
II. 3. W dzie . którego si porusz znalaz powieci wdziczne . i napisa,

stróe domowi, i zachwiej si mo-
j co jest dobrego, i sowa prawdziwe

wie duy i ustan melcy. przeto, i ich

mao bdzie, i zami si wygldajcy
oknami :

4. 1 zawi* si drzwi z dworu z sabym
gosem mecia : i powstanie na gos pta-

11. Sowa mdrych podobne ocie-

niom, i podobne gwodziom wbitym;
sowa tych. którzy je zoyli, podane s
od pasterza "jednego. *ps.23.i. u.4o,ii.

Ezech.34,22. Jan. 10,11. yd. 13. 20. lPiotr.2,25.

szy. i ustan wszystkie córki piewajce,
i

12. A tak. synu mój ! z tych sów si
5. Xawet i wysokiego miejsca ba si 1 dostatecznie upomnie moesz ; albo-

bd. i bd si lka na drodze, gdy za-
|

wiem skadaniu wielu ksig koca nie-

kwitnie migdaowe drzewo . take i sza- 1 masz, a wiele czyta, jest spracowanie

raucza bdzie mu cika, i dza go omi- i ciaa.

nie : bo cz^owiek idzie do domu wieczne- 13. Suma wszystkiego . co sysza :

go. a paczcy po ulicach chodzi bd, Boga si bój . a przykaza jego prze-

6. Pierwej ni si przerwie sznur strzegaj. bo na tem czowiekowi wszyst-

srebrny. i ni si stucze czasza zota, ko zaley :

a rozsypie si wiadro nad zch'ojem, a 14. Poniewa kady uczynek, i ka-

ski'uszy si koo nad studni : d rzecz " tajn, lub dobr, lub z,
7. I wróci si " proch do 7 ziemi. ; Bóg na sd przywiedzie. ^2Kor.5,io.

Pie nad pieniami Salomonowa.

ROZDZIA I.

I. Koció sobie rczy z Panem CluTStnsem by z-
czony 1

—

t. n. Napomina . aby si drudzy niepozorn
jego postaw nie gorszyli 5

—

1T'

1. Pie najprzedniejsza z pieni Sa-

lomonowych.

2. ^ iech mi pocauje pocaowaniem
ust swoich: albowiem lepsze " s mioci
twoje ni wino. -Pie.-i.io.

3. Dla wonnoci wyborne s maci
twoje ; imi twoje jest jako olejek roz-

lany: przeto ci panienki umioway.
4. Pocignije mi. a pobieymy za

tob. Wprowadzi mi król do pokojów
swoich: przeto si w tobie radowa i

weseli bdziemy, wspomina bdziemy
mioci twoje raczej ni wino: bo uprzej-

mi miuj ci.

n. 5. Czarnamci. alem wdziczna, o

córki Jeruzalemskie I Jestem jako na-

mioty Kedarskie. jako opony Salomo-
nowe.

6. Nie patrzajcie na mi. em jest

niada : bo mi opalio soce. Synowie
matki mojej rozpaliwszy si przeciwko

mnie. postanowili mi. abym strzega

winnic; a winnicy mojej, którm miaa^
nie strzegam.

7. Oznajmije mi ty. którego miuje
dusza moja. gdzie pasiesz? gdzie trzo-

dzie dajesz odpoczywa w poudnie ? al-

bowiem przeczebym miaa by jako

obkana przy trzodach towarzyszów

twoich ?

8. Jeli nie wiesz, o najpikniejsza

midzy niewiastami I wynijde ladem
trzody, a pa koltka twoje przy bu-

dach pasterzy.

9. Przyi'ownywam ci, o przyjacióko

moja I jedzie w wozach Faraonowych.
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10. Jagody lica twogo klejnotami s

oz(lol)ioiio, a szyja twoja lauciiclianii.

1 1

.

Naczyjiiiny klejnot ów zoty cli z na-
kra])ianioni srobrnóni.

12. Dotd, pokd król jest u stou,
szpikanard mój wydaj(; wonno swoj(j.

13. Jako snopok myrry jest mi miy
mój na piersiacli moich odpoczywajcy.

14. Miy mój jest mi jako grono cy-

prowe na winnicacli, w Engaddy.
15. O jako ty pikna, przyjacióko

moja, o jako ty pikna! oczy twoje jako
oczy * gobicy. ^"piey.4.,i. r.r.,12.

16. O jako ty jest pikny, miy mój!
i jako wdziczny! nawet i to oe nasze
zieleni si.

17. Balki domów naszych s cedro-

we, a stropy nasze jodowe.

KODZIA II.

I. Oblubienice zacno swoj, i oblubienicy swej opo-
wiada 1. 2. II. Oblubienica go zaleca 3. III. i wszystko,
co ma dobrego, oncmu przyznaje 4—1.5. IV. Z spoecz-
noci jego si przechwala 16. 17.

Jam jest jako róa Saroska, a lilija

przy dolinach.

2. Jako lilija midzy cierniem, tak
przyjacióka moja midzy pannami.

II. 3. Jako jabo midzy drzewem
lenem, tak miy mój midzy modzie-
cami. Pragnam siedzie w cieniu jego,

i siedz ; bo owoc jego 'sodki jest nstom
moim.

ni. 4. Wprowadzi mi w dom wina,

majc za chorgiew mio przeciwko

mnie.

5. Oczerstwijcie mi temi flaszami,

posilcie mi temi jabkami; bo omdle-
wam od mioci.

6. Lewica * jego pod gow moj, a

prawica jego obapia mi. *Pie.8,3.

7. Poprzysigam * was, córki Jeruza-

lemskie ! przez sarny i anie polne, aby-

cie nie bndziy i nie przeryway snu

miego mego, dokd nie zechce.
*Pie.3,5. r.8,4.

8. Gos miego mego ! oto on idzie

skaczc po tych górach, a poskakujc
po tych pagórkach.

9. Miy mój podobny jest sarnie, al-

bo modemu jelonkowi; oto on stoi za

cian nasz, wyglda z okien, patrzy

przez kraty.

10. Ozwa si miy mój, a rzek mi:
Wsta, przyjacióko moja! pikna moja!
a pójd.

TICORUM 1. 2. 3.

11. Albowiem oto mina zima! deszcz
prz(vszed, i prz(^sta.

12. Kwiatki si ukazuj na ziemi;
czas piewania przyszed, a gos syno-
garlicy sycjia w ziemi naszj.

13. Figow<'. drzewo wypucio nie-

dojrzae iigi swoje, a macice; winne roz-

kwite, woni wyday; wstae przy-
jacióko moja, ])ikna moja! a pójd.

14. (jobico moja mieszkajca w roz-

padlinach skalnycli, w skrytociach przy-
la-ycli! oka mi oblicze twoje, niech usy-
sz gos twój ; albowiem gos twój wdzi-
czny, a ol)]icze twoje podane.

15. Poapcie nam liszld, liszki ma-
e, które psuj winnice; poniewa win-
nice nasze kwitn.

lY. 16. Miy mój * jest mój, a jam
jest jego, który pasie midzy lilijami;

*Pie.G,2. r.7,10.

17. Aby si okaza ten * dzie, a
cienie przeminy. Nawró si, bd po-
dobny, miy mój ! f sarnie albo jelon-

kowi modemu na górach Beter.
*Pie8.4,6. tr.8,14.

KODZIA m.
I. Oblubienica ch swoje ku Chrystusowi Panu owiad-

cza 1—3. II. On si jej znale i do pokoju wpro-
Avadzic da 4. III. Ona za yczy, aby z nim do pokojów
niebieskich wesza 5—11.

JNa ou mojem w nocy szukaam tego,

którego miuje dusza moja; szukaam
go, alem go nie znalaza.

2. Ju tedy wstan, a obie miasto
;

po rynkach i po ulicach bd szuka
tego, którego miuje dusza moja; szu-

kaam * go, alem go nie znalaza.
* Pie. 5, 6.

3. Natrafili mi stróowie, którzy

chodzili po miecie; i spytaem: Wi-
dzieliecie tego, którego miuje dusza

moja? .

•

II. 4. A gdym maluczko odesza od

nich, zarazem znalaza tego ,

' którego

miuje dusza moja. Uchwyciam si go,

a nie puszcz go, a go wprowadz do

domu matki mojej, i do pokoju rodzi-

cielki mojej.

III. 5. Poprzysigam * was, córki Je-

ruzalem side! przez sarny i anie polne,

abycie nie bndziy ani przeryway snu

miego mojego, dokdby nie zechcia.
*Pie.2,7. r.8,4.

6. Która to jest, co * wystpuje z

puszczy 'jako supy dymu, okurzona b-
dc myrr i kadzidem droszem nad

wszelaki proszek aptekarski? *Pie.8,5.
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7. Oto oe Salomonowe, okoo któ- oLliil)ieiiico moja ! uja serce moje je-

rego stoi szedziesit mocarzów z mo-
carzów Izraelskich.

8. AVszyscy ci trzymaj miecz, bdc
wywiczeni do bitwy; kady z nicli ma
swój miecz przy boku swym dla strachu

nocnego.

9. Paac sol)ie król Salomon wysta-

wi z drzewa Liljaskiego.

10. Supy jego poczyni srebrne, a

pokad jego zoty, podniebienie szar-

atue. a wewntrz usany jest mioci
córek Jeruzalemskich.

11. Wynijdcie. córki Syoskiel a ogl-

dnem okiem twojem. i jednym acu-
szkiem na szyi twojej.

10. O jako s ucieszne mioci two-

je, siostro moja, oblubienico moja! O
jako daleko zacniejsze mioci twoje,

ni * wino. a wonno maci twoich nad
wszystkie rzeczy wonne I

''PieL.1,2.

11. Plastrem miodu opywaj wargi

twoje, oblubienico moja ! miód i mleko
pod jzykiem twoim, a wonno szat

twoich, jako wonno Libanu.

12. Ogrodem zamknionym jeste,

siostro moja. oblubienico moja! ródo
dajcie króla Salomona w koronie, któr

i

zamknione, zdrój zapiecztowany

go ukoronowaa matka jego w dzie
zrkowin jego. i w dzie wesela serca

jego.

EODZIA IV.

I. Chrystus zaleca zacno kocioa swego : wysawia
jego wiar i owoce jej 1—14. II. Koció uznawajc , co
ma od CTuTStusa, sobie go przytomnego mie da 15. 16.

O jako ty " pikna, przyjacióko moja;

o jako ty pikna! Oczy twoje jako oczy

gobicy
-J*
midzy kdzierzami twemi:

wosy *" twoje jako trzoda kóz. które

wida na górze Galaad.
''Pie.G.S. r.7.1.6. jr.l.lS. r.5,11. *'^r.6.2.

2. Zby twoje jako stado owiec jedna-
1

je rozkoszne owoce swoje

13. Szczepki twoje s sadem jabek
granatowych z owocem wdzicznym cy-

prysu i szpikanardu :

14. Szpikanardu. i szafranu, kasyi. i

cynamonu, ze wszystkiemi drzewami ka-

dzido przynoszcemi I myrry. i aloesu,

ze wszystkiemi osobliwemi rzeczami

wonnemi.
II. 15. O ródo ogi'odne. zdroju wód

ywych, które pyn z Libanu!

1(3.Powsta wietrze pónocny, a przyjd
wietrze z poudnia, przewiej ogród mój ;

niech pyn wonnoci jego. niech przyj-

dzie miy mój do ogrodu swego, a niech

kich. gdy wychodz z kpieli, z których

kada miewa po dwojgu, a niepodnej

niemasz midzy niemi.

3. AVargi twoje jako sznur karmazy-
nowy. a wymowa twoja wdziczna; ski*o-

nie twoje midzy kdzierzami twemi s
jako sztuka jabka granatowego.

4. Szyja twoja jest jako wiea Dawi-
dowa z obronami wystawiona, w której

i

tysic tarczy wisi. i wszystka bro mo-
j

carzów.
I

5. Obie piersi " twoje jako dwoje bli-

nit sarnich.' które si pas midzy li-

lijami;
'

-Pic.7,3.

6. Aby si okaza ten dzie, a cienie

przeminy, wuijd na gór myriT. i na
pagórek kadzida.

7. Wszystka ty jest pikna, przyja-

cióko moja! a zmazy "niemasz na tobie.
-^££67.5,27.

8. Pójdziesz ze mn z Libanu, o oblu-
bienico moja! ze mn z Libanu pój-
dziesz, a spojrzysz z wierzchu góry Ama-
na. z wierzchu góry Sanir i Herm on,

z jaski lwich, i z gór lampartowych.
i:'. Ujia serce moje. siostro moja,

KOZDZIA V.

I. Chrystus przyczyn nierychego wrócenia swego
powiada oblubienicy 1. U. Ona wyznaje , e dla wy-
stpków jej odszed od niej oblubieniec 2. HI. Pokutuje
3—7. IT. i o ask prosi 8—17.

irzyszedem do ogrodu mego. siostro

moja. oblubienico moja! zbieram myiT
moje z rzeczami wonnemi mojemi; jem
plastr mój z miodem moim. pij wino

moje z mlekiem mojem. Jedzcie, przy-

jaciele! pijcie, a pijcie dostatkiem, mili

moi!

II. 2. Ja pi : ale serce moje czuje,

i syszy gos miego mego. koaczcego
i mówicego: Otwórz " mi. .siostro moja.

przyjacióko moja. gobico moja, u-

przejma moja! albowiem gowa moja
pena jest rosy, a kdzierze moje ki'opli

nocnych.
' '

'Pie.2.10.

III. 3. I odpowiedziaem : Zewlekam
sukni moje, jako j oblec mam? umy-
am nogi moje. jako je zmaza mam?

4. Miy mój cign rk swoje dziu-

r, a wntrznoci moje wzruszyy si we
mnie.

5. I wstaam, abym otworzya mie-
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mil nieniii, a oto z rk iiiycli kapaa
inyrra, a z palców inoicli niyrra cit'kaca

na rt^'kojesc zawory.

G. Otworzyam miomii memu; ale

miy mój ju l>y cKlszed i min.
Omdlaam liyla na gos jego ; szukaam
go, * alem go nie znalaza; woaam go,

ale mi sit; nieozwa. M'io.3,i.2.

7. Natrafili mi stróe, co chodz
pomieci; ubili mi, zranili mi, wzili

i paszcz mój ze mule stróe murów.
IV. 8. Poprzysigam was, córki Je-

ruzalemskie! Jelibycie znalazy miego
mego, abycie mu powiedziay, em od

mioci zachorowaa.

9. Cómamiy twój nad innych miych,
o najpikniejsza midzy niewiastami?

co ma miy twój nad innych miych, e
nas tak poprzysigasz ?

10. Miy mój biay i rumiany, i za-

cniej szy nad innych dziesi tysicy.

11. Gowa jego jako brya szczerego

zota; wosy jego kdzierzawe, czarne

jako kruk
;

12. Oczy jego * jako gobicy nad
strumieniami wody, jako umyte w mle-

ku, stojce w mierze swojej
;

*Pie.l,ló. r.4.1.

13. Policzki jego jako zagonki zió

wonnych, jako kwiatki wonnych rzeczy;

wargi jego jako lilije wj^puszczajce

myrr ciekc;
14. Rce jego jako piercienie zote,

osadzone drogim kamieniem, hijacyn-

tem; brzuch jego jako glanc koci so-
niowej, safirem osadzonej;

15. Golenie jego jako supy marmu-
rowe, postawione na podstawkach zota
wybornego ; oblicze jego jako Liban,

wyborne jako cedry
;

16. Usta jego nader sodkie, a wszys-

tek jest podany. Takió jest miy mój,

i taki przyjaciel mój, o córki Jeruza-

lemskie !

17. Gdzie poszed miy twój, o naj-

pikniejsza midzy niewiastami? Gdzie

si obróci miy twój ? a szuka go b-
dziemy z tob.

ROZDZIA VI.
I. Koció o zczenin swojem z Chrystusem innym

powiada 1. 2. II. Chrystus te zaleca kocioa ozdob
duchown 3—7. III. I on j za oblubienic swoje przy-
znaje 8—12.

Miy mój wstpi do ogrodu swego
midzy zagonki zió wonnych, aby pas
w ogrodach, i eby zbiera lilije.

2. Jam jest miego * mego, a miy

mój jest juój, który pasie midzy lilija-

jjy^ M'ic'bii.2^1<). r.7,10.

TL 3. Pikna ty, przyjacióko moja !

jako Tersa; * pikna, jako Jeruzalem;
ogromna, jako Avojsko uszykowane,

1 Król. 14, 17,

4. (Odwró oczy twoje odemnie, gdy
mi one srogim czyni.) Wosy * twoje s
jako stada kóz, które wychodz z Ga-
laad. *Pie.4,i.

5. Zby twoje ' s jako stado owiec,

które wychodz z kpieli, z których ka-

da miewa po dwojgu, a niepodnj nie-

masz midzy niemi. *Pie.4,2.

G. Skronie twoje midzy * kdzierza-

mi twemi s jako sztuka jabka grana-

towego. =^Pie.4,3.

7. Aczkolwiek jest szedziesit on
królewskich, a omdziesit zaonic, a

panien bez liczby :

II. 8. Wszake jedna jest gobica
moja, uprzejma moja, jedynaczka u mat-
ki swojej, bez zmazy u rodzicielki swo-
jej. Ujrzawszy j córki, bogosawion
j nazway; take i ony królewskie i

zaonice, i chwaliy j, mówic:
9. Która to jest, * co si pokazuje

jako zorza, pikna jako miesic, czysta

jako soce, ogromna jako wojsko uszy-

kowane z chorgwiami? *Pie.3,6.

10. Zstpiam do ogrodu orzechowe-

go, abym ogldaa owoce rosnce w do-

linach; abym obaczya, jeli kwitn
winne macice, a wypuszczajli pczki
jabonie granatowe.

11. Niem si dowiedziaa, dusza

moja wsadzia mi na wóz przedniej-

szych z ludu mego.

12. Nawró si, nawró si, o Sula-

mitko! nawró, si, nawró si, niech na
ci patrzymy. Có widzicie na Sulamit-

ce ? Widzimy, jakoby hufy wojenne.

ROZDZIA VIL "

I. Ozdob i za6no kocioa swego Chrystus Pan za- ''

lec 1—9. II. Koció uprzejm ch sw Chrystusowi
owiadcza, i z nim by pragnie 10—13.

U jako pikne s nogi * twoje w trze-

wikach, o córko ksica ! Opasania biódr

twoich s jako zawieszenia, rk dobrego

rzemielnika urobione. *Pie.4,7.

2. Ppek twój jako czasza okrga,
która nie jest bez napoju: brzuch twój

jest jako bróg pszenicy osadzony lilijami.

3. Olpe piersi * twoje s jako dwoje

blinit modych sarnit. *Pie6.4,5.

4. Szyja * twoja jako wiea z koci
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soniowych; oczy twoje jako sadzawki

w Hesebou podle bramy Batrabin; nos

twój jako wiea na Libanie, która patrzy

ku Damaszkowi. M'ie.4,4.

5. Gowa twoja na tobie jako Karmel,

a wosy gowy twojej jako szarat. Król

widzc ci byby jako przywizany na

gankach swoich.

6. O jakoe pikna, i jako wdziczna,

o mioci przerozkoszna !

7. Ten twój wzrost podobny jest pal-

mie, a piersi twoje gronom.

8. Kzekem : Wstpi na palm ,
do-

sign wierzchów jej. Niechaje mi tedy

bd piersi twoje jako grona winne, a

wonno nozdrzy twoich jako jabek

wonnych ;

9. A usta twoje jako wino wyborne,

które na prost bardzo mile pynie i spra-

wuje, e mówi wargi picych.
IL 10. Jam jest miego ^ mego, a do

mnie jest dza jego. *Pie.2,i6. r.6,2.

11. Przyjd, miy mój; wyjdziemy na

pole, a przenocujemy we wsiach.

12. Rano wstaniemy do winnic; ogl-
damy, jeli kwitnie winna macica, jeli

si zawizuj gronka, kwitnli jabka gra-

natowe: tam ci owiadcz mioci moje.

13. Polne jabuszka wyday wonno
swoje, a przede drzwiami naszemi s
wszystkie owoce wdziczne, nowe i stare,

którem tobie, miy mój ! zachowaa.

EODZIA VIIL
I. Koció wielce pragnie by z Chrystusem 1— 3.

n. Przyjacióek do powinnoci upomina 4—7. HI. O po-
woaniu pogan piecz ma 8. 9. IV. Clu'ystus j a-
skawie naucza 10—13." V. Koció rychego powi-ócenia
jego pragnie 14.

Ubye by jako bratem moim. poy-
wajc piersi matki mojej! abym ci zna-

lazszy na dworzu, pocaowaa ci, a nie

bya wzgardzona.

2. Prowadziabym ci, i wprowadzia
do domu matki * mojej, gdzieby mi
uczy; a jabym ci daa pi wino przy-

prawne i moszcz z jabek moich grana-

towych. ^Pie.3,4.

3. Lewica jego * pod gow moj, a

prawic swoj obapia mi. *Pie.2,6.

11. 4. Poprzysigam * was. córki Je-

ruzalemskie! abycie nie budziy ani

przeryway snu miego mego, dokd nie

zechce.
"

*Pie.3,5.

5. Która to jes^t, co wystpuje z pusz-

czy, podparszy si miego swego ? Pod
jaboni wzbudziam ci, tam ci po-

cza matka twoja, tam ci pocza ro-

dzicielka twoja.

6. Przyó mi jako piecz na serce

swoje, jako sygnet do ramienia swego !

albowiemmio mocna jest jako mier,
twarda jako grób zawistna mio: wgle
jej jako wgle ogniste i jako pomie
gwatowny.

7. Wody wielkie nie mogyby zagasi

tej mioci, ani rzeki zatopi: choby kto

wszystk majtno domu swego da za ta-

kow mio, byby pewnie wzgardzony.

ni. 8. Mamy siostr maluczk, która

jeszcze nie ma piersi. Có uczynimy z

siostr nasz w dzie, którego o niej

mowa bdzie ?

9. JeHe jest murem, zbudujmy na

niej paac srebrny: a jeli jest drzwiami,

oprawmy j deszczkami cedrowemi.

IV. 10. Jam jest mur, a piersi moje

jako wiee. Wtenczas byam przed oczy-

ma jego, jako ta, która znajduje pokój.

Xl. Winnic mia Salomon w Baal-

hamon, któr winnic naj stróom,
aby kady przynosi za owoc jej tysic
srebrników.

12. Ale winnica ^ moja, któr mam,
jest przedemu. Miej sobie tysic sre-

brników. Salomonie, a dwiecie ci, którzy

strzeg owocu jej.
"iz.s.i.

13. O ty, która mieszkasz w ogrodach!

przyjaciele suchaj gosu twego: ozwij-

e mi si !

V. 14. Pospiesz si, miy mój ! a bd
podobnym sarnie, albo modemu jelon-

kowi na górach zió wonnych.

Proroctwo Izjaszowe.

KODZIA L
I. Czas prorokowania Izajasza 1. U. Pod wiadectwem

nieba i ziemi rozmaite grzechy Judzkie strofuje 2—15.
in. do pokuty upomina, ask Bo opowiadaja.c 16—19.
IV karaniem niepotutnjcym grozi" 20—31.

idzenie Izajasza, syna Amosowego,
p

W

które widzia nad Juda i nad Jeruzale-

mem, za dni Ozeasza, Joatama, Achaza,

i Ezechijasza, królów Judzkich.

IL 2. Suchajcie ^ niebiosa, a ty ziemio

przyjmij w uszv swe! Albowiem Pan
40
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mówi: Synówom wychowali wywyszy;
ale oni odstpili odemiiie. ^riMoj.ua.i.

3. Zna wó gospodarza swogo, i osie
ól) pana swego ; ale Izrael mi nie zna,

lud mój nie zroziimiewa.

4. IJiada narodowi grzesznemu, lu-

dowi oheiontMnu nieprawoci, nasie-

niu zoliwych; synom skaonym ! Opu-
cili Pana, do gniewu poltudzili witego
Izraelskiego, odwrócili si uazad.

5. Przecze tm wicój przyczyniacie

przestpstwa.im wicej was bij ? Wszyst-
ka gowa chora, i w^szystko serce mde.

G. Od stopy nogi a do wierzcliu gowy
niemasz na nim nic caego ; rana i sino,
i rany zagnie nie s wycinione, ani za-

wizane, ani olejkiem odmikczone.
7. Ziemia wasza * spustoszona, miasta

wasze popalone ogniem. Ziemi wasze
cudzoziemcy przed wami poeraj i pu-
stosz, jako zwykli cudzoziemcy.

*Iz.5,5. 5 Moj. 28,51. 52.

8. 1 zostaa córka Syoska jako chod-
nik na winnicy, jako budka w ogrodzie

ogórczanym, i jako miasto zburzone.

9. By nam hjl Pan zastpów nie zo-

stawi * trochy ostatków, bylibymy jako

Sodoma, stalibymy si byli f Gomorze
podobnymi. *Tren.3,22. Rzym.9,29. f 1 Moj. 19,24.

10. Suchajcie sowa Paskiego, ksi-
ta Sodemscy ! przyjmujcie w uszy za-

kon Boga naszego, ludnie Gomorscy !

11. Có mi po mnóstwie ofiar * wa-
szych ? mówi Pan. Juzem syty caopa-
lenia baranów^, i oju tustego byda; a

krwi cielców, i baranków, i kozów nie

pragn. *Pi-zyp.l5,8. r.21,27. Izaj,66,3. Jer.6,20.

Amos.5,21.12.

12. Gdy przychodzicie, abycie si
okazywali przed twarz moj, któ tego

da * z rk waszych, abycie deptali

sieni moje? ' *Jer.7,22.

13. Nie ofiarujcie wicej ofiary da-

remnej. Kadzenie jest mi obrzydoci
;

nowiu miesica i sabatu, gdy zwoywacie
zgromadzenia, nie mog cierpie (bo

nieprawoci jest) ani dnia zapowiedzia-

nego.

14. Nowych miesicy waszych, i uro-

czystych wit waszych nienawidzi dusza

moja; stay mi si ciarem; upraco-

waem si noszc je.

15. Przeto gdy wycigniecie rce
wasze. * skr}j oczy moje przed wami;
a gdy rozmnoycie modlitw, nie wysu-
cham ; bo rce wasze krwi f s pene.

*Prz}T).l,28. Jer.14,12. Mich.3,4. tlzaj.59,3.

III. 10. Omyjcie si, czystymi ])dcie,
odejmijcie zo uczynków waszycli od

oczów moich
;
przestacie * le czyni.

P8.34,15. lPioti-.3,ll.

17. Uczcie si dolu'ze czyni: szu-

kajcie sdu, podwignijci(^ ucinionego,
sd czycie sierocie, ujmujcie si o krzy-

wd wdowy.
18. Przyjdcie teraz, a rozpierajmy si

z so]), mówi Pan: Choby ])yy grzechy
wasze jako szarat, jako nieg zbielej

;

choby byy czerwone jako karmazyn,
jako wena i)iae bd.

19. Bdziecieli powolni, a posuchacie
mi, dóbr ziemi poywa bdziecie.

IV. 20. Lecz jeli nie bdziecie posu-
sznymi, ale odpornymi, od miecza poar-
ci bdziecie ; bo usta Paskie mówiy.

21. Jako si stao nierzdnic to mia-
sto wierne, pene sdu? Sprawiedliwo
mieszka:a w niem ; lecz teraz mobójcy.

22. Srebro twoje obrócio si w zue;
wino twoje pomieszao si z wod.

23. Ksita twoi s uporni, i to-

warzysze zodziei ; kady z nich mi-
uje * dary, a jad za nagrod; sierocie

nie czyni f sprawiedliwoci, a sprawa
wdowy nie przychodzi przed nich.

*

2

Moj. 23,8. 5 Moj. 16,19. •}• Jei-.5,28. Zach. 7, 10.

24. Przeto mówi Pan, Pan zastpów,
mony Izraelski: Oto uciesz si nad
nieprzyjaciómi moimi, a pomszcz si
nad przeciwnikami swymi.

25. I obróc rk moje na ci, a wy-
pal a do czysta zuelic twoje, i od-

pdz wszystk cen twoje.

26. A przywi*óc sdziów twoich, jako

przedtem byli, i radców twoich, jako na

pocztku. Potem ci nazywa bd mia-

stem sprawiedliwoci, miastem wiernem.

27. Syon w sdzie okupione bdzie,

a ci, co si do niego nawróc, w spra-

wiedliwoci.

28. Ale przewrotnicy i grzesznicy

wespó * starci bd, a ci, co opucili

Pana, zniszczej. • ^ijob.31,3. Ps.1,6. Ps.5,6.

Ps. 73,27. Ps.92,10. Ps. 104,35.

29. Albowiem zawstydzeni bdziecie

dla gajów, którychecie podali ; i po-

habieni dla ogrodów, którecie sobie

obrali.

30. Gdy si staniecie jako db. z któ-

rego licie opady, a jako ogi'od. w któ-

rym wody niemasz.

31. I bdzie mocarz jako zgrzebl, a

ten, który go uczyni, jako iskra; i za-
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pal si oboje pospou, a nie Ldzie,

ktoby zagasi.

ROZDZIA II.

I. Powoanie pogan 1—5. II. Odrzucenie ydów G—9.

in. Karanie Boe przeciwko nim 10—22.

feowo, które widzia Izajasz, syn Amo-
sowy. nad Juda i nad Jeruzalemem.

2. I stanie si w ostateczne dni, e b-
dzie przygotowana * góra domu Paskie-

go na wierzchu gór, i wywyszy si nad

pagórkami, a zbie si do niej wszyst-

kie narody.
*Mich.4,i.

3. I pójdzie wiele ludzi, mówic:
Pójdcie a wstpmy na gór Pask,
do domu Boga Jakóbowego, a bdzie

nas uczy dróg swoich, i bdziemy cho-

dzili cieszkamijego; albowiem z Syonu
wyjdzie zakon, a sowo Paskie z Je-

ruzalemu.

4. I bdzie sdzi midzy narodami, a

bdzie kara wiele ludzi. I przekuj
miecze swe na lemiesze, a wócznie swe

na sierpy ; nie podniesie naród przeciw

narodowi miecza, ani si bd wiczy
do bitwy.

5. Dornie Jakóbowy ! pójdcie, a chod-
my w wiatoci Paskiej.

II. 6. Ale ty opuci lud swój, dom
Jakóbowy! gdy s peni obrzydliwoci

narodów wschodnich, i s wieszczkami

jako Filistynowie, a w synach cudzych
si kochali.

7. I napeniona jest ziemia ich sre-

brem i zotem, a koca niemasz skar-

bom ich.

8. Napeniona jest ziemia ich komi,
a koca niemasz wozom ich. Napeniona
te jest ziemia ich bawanami, robocie

rk swoich kaniaj si, które poczy-
niy palce ich.

9. I kania si pospolity czowiek, a

unia si i zacny m
;
przeto nie od-

puszczaj im.

III. 10. Wnijd w ska, a skryj si
w prochu przed strachem Paskim, i

przed chwa majestatu jego.

11. Oczy wyniose * czowiecze zni-

one bd, a wysoko ludzka nachylona
bdzie ; ale sam Pan wywyszony bdzie
dnia onego. **izaj.5,i5.

12. Albowiem dzie Pana zastpów
przyjdzie na wszelkiego pysznego i wy-
niosego, i na kadego wywyszonego,
e bdzie poniony

;

13. I na wszystkie cedry Libaskie

wysokie a podniose, i na wszystkie dby
Basaskie

;

14. I na wszystkie góry wysokie, i

na wszystkie pagórki wyniose;
15. I na kad wie wysok, i na

kady mur obronny;

16. I na wszystkie okrty morskie,

i na wszystkie malowania rozkoszne.

17. I bdzie nachylona wynioso
czowiecza, a wywyszenie ludzkie zni-

one bdzie ; ale sam * Pan wywyszony
bdzie dnia onego. azaj.5,16.

18. Lecz bawany ich do szcztu po-

kruszone bd.
19. Tedy wnijd do * jaski skalnych,

i do jam podziemnych przed strachem

Paskim, i przed chwa majestatu jego,

gdy powstanie, aby ziemi potar.
*bz.lO,8. uk. 23,30. Objaw. 6,16. r.9,6.

20. Dnia onego wrzuci czowiek ba-
wany swe srebrne i bawany swe zote,

które mu naczyniono, aby si im ka-
nia, w dziury kretów i nietoperzy.

21. I wnijdzie w rozpadliny skalne,

i na wierzchoki opok przed strachem

Paskim, i przed chwa majestatu jego,

gdy powstanie, aby potar ziemi.

22. Przestacie ufa w czowieku,

którego dech jest w nozdrzach jego ; bo

za có on ma by poczytany?

ROZDZIA III.

I. Grozi odjciem rzdów dobrycli, a przypuszczeniem
zych 1—10. II. Opowiada karanie za grzechy przeoonych
zych 11—15. m. Strofuje pych hiaogowsk 16—26.

Albowiem oto panujcy Pan zastpów
odejmie od Jeruzalemu i od Judy lask,

i podpor, wszelak podpor chleba, i

wszelak podpor wody.

2. Mocarza i ma walecznego, i s-
dziego, i proroka, i mdrca, * i starca

;

*Izaj.29,U.

3. Rotmistrza nad pidziesit, a ma
powanego, i radc, i mdrego rzemiel-

nika, i krasomówc.
4. I dam im dzieci * za ksita;

dzieci mówi panowa bd nad nimi.
*Kazn. 10,16.

5. I bdzie uciska midzy ludem
jeden drugiego, i blini bliniego swego :

powstanie dzieci przeciwko starcowi, a

pody przeciwko zacnemu.

6. A gdy si uchwyci kady brata

swego z domu ojca swego, i rzecze:

Masz odzienie, bde ksiciem na-

szym, a upadek ten zatrzymaj rk sw :

7. Tedy on przysie dnia onego, mó-
wic: Nie bd zawizywa tych ran;

40*
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albowiem w donui inoiin nieniasz clile-

l»a, ani odzienia; nie .stanówcie mi
ksinciem nad Indem.

8. Bo Jeruzalem upada, a Juda si
wali, dlatego, e jzyk icli, i sprawy ich

s przeciwko Pann, pol)udzajc do gnie-

wu oczy majestatu jego.

9. Postawa oblicza ich wiadczy prze-

ciwko nim; grzech swój, * jako Sodom-
czycy, opowiadaj, a nie taj go. Iliada

duszy ich ! albowiem sami na si ze
przywodz. mmoj.is.is. r.i8,2i. r.19,5.

10. Powiedzcie sprawiedliwemu, e
mu dobrze bdzie; bo owocu uczynków
swoich poywa bdzie.

11. 11. Ale biada niepobonemu ! le
mu bdzie ; albowiem odpata rk jego

dana mu bdzie.

12. Ksita ludu mego s dziemi,

a niewiasty panuj nad nim. O ludu mój!

ci, którzy ci wodz, zwodz ci, a drog
cieek twoich ukrywaj.

13. Powsta Pan, aby sdzi, stoi,

aby sdzi lud.

14. Pan przyjdzie na sd przeciwko

starszym ludu swego, i przeciwko ksi-
tom ich, a rzecze : Wycie spustoszyli

winnic moje, zdzierstwo z ubogiego

w domach waszych.

15. Przecze trzecie lud mój, a obli-

cza ubogich bijecie? mówi Pan, Pan za-

stpów.
III. 16. 1 rzek Pan: I si wynosz cór-

ki Syoskie, a chodz szyje wycignw-
szy, i mrugajc oczyma przechodz si,

a drobno postpujc nogami swemi sze-

lest czyni:
17. Przeto obysi Pan wierzch go-

wy córek Syoskich, a Pan sromot ich

obnay.
18. Dnia onego odejmie Pan och-

dóstwo podwizek, take czepce i za-

wieszenia,

19. Pimowe jabka, i manele, i za-

tyczki,

20. Bieretki, i zapony, i bindy, i przed-

niczki, i nausznice;

21. Piercionki, i naczelniki,

22. Odmienne szaty, i paszczyki, i

podwiki, i wacki,

23. Zwierciada, i rantuszki, i tkanki,

i letniki.

24. I bdzie miasto wonnych rzeczy

smród, a miasto pasa rozpasanie, a mia-

sto utrefionych wosów ysina, a miasto

szerokij szaty opasanie worem, a mia-
sto piknoci ogorzelina.

25. Mowie twoi od miecza upadn,
a mocarze twoi w bitwie.

20. I zasmuc si, a paka bd
bramy jego, a spustoszony na ziemi

siedzie bdzie.

ROZDZIA IV.
I. Nawrócenie z Babilonii ostatków ludu 1.2. II. Roz-

maite dobrodziejstwa Boe ku nim '.',— G.

i\- W on dzie uchwyci si siedm nie-

wiast ma jednego, mówic: Chleb
swój je bdziemy, i odzieniem swem
przyodziewa si bdziemy ; tylko niech

nas zowi od imienia twego, a odejmij

pohabienie nasze.

2. W on dzie latorol Paska zacna
i sawna bdzie, a owoc ziemi bujny i

pozorny tym, którzy zachowani bd z

Izraela.

II. 3. I stanie si, e kto zostanie

na Syonie, i który zostawiony bdzie
w Jeruzalemie, witym syn bdzie,

kady, który jest napisany do ywota
w Jeruzalemie.

4. Gdy omyje Pan plugastwo córek

Syoskich, a krew Jeruzalemsk opócze
z niego w duchu sdu, i w duchu zapa-

lenia.

5. I stworzy Pan nad kadem miej-

scem góry Syoskiej, i nad kadem
zgromadzeniem jej obok * we dnie, a

dym i jasno paajcego ognia w no-

cy: bo nad wszystk saw bdzie
ochrona. *2Moj.i3,2i.

6. A bdzie namiotem na zason we
dnie od gorca, a na ucieczk i ukrycie

przede ddem i powodzi.

ROZDZIA V.

I. w przykadzie winnicy dobrodziejstwa Izraelczykom
pokazane 1. 2. H. Ich niewdziczno 3. 4. III. i kara-

nie opisuje 5^30.

Ziapiewam teraz miemu memu piosnk
miego mego * o winnicy jego. Winnic
ma miy mój na pagórku urodzajnym;

* Jer.2,21. Mat.21,33. Mark. 12,1. uk.20,9.

2. Któr ogrodzi, i wybra z niej

kamienie, a nasadzi j macicami wy-

bornemi, i zbudowa wiee w porodku
niej, take i pras postawi w niej, a

czeka, aby wydaa grona ; ale ona zro-

dzia ponne wino.

II. 3. A tak, obywatele Jeruzalemscy

i mowie Judzcy ! prosz, rozsdcie te-

raz midzy mn i midzy winnic moj.

I



Izajasz o. G29

4. Có dalej czynie byo winnicy

mojej, czegoljym jej nie uczyni ? Gdym
czeka, aby wydaa gi-ona. czemu zro-

dzia ponne wino?
III. 5. A przeto oznajmi wam. co

ja uczyni winnicy mojej : Rozbior pot
jej. a bdzie spustoszona : rozwal ogi'o-

dzeuie jej. a bdzie podeptana.

6. I uczyni j pust: nie bdzie
obrzezywana, ani okopywana, ale poro-

nie ostem i cierniem : obokom te
przyka, aby na ni wicej ddu nie

spuszczay.

7. Winnica zaiste Pana zastpów jest

dom Izraelski, a m Judzki szczepie-

niem jego rozkosznem. Oczekiwa sdu.
a oto ucinienie: oczekiwa sprawiedli-

woci, a oty krzyk.

8. Biada wam. którzy przyczacie
dom * do domu. a rol do roli przyczy-

niacie, tak e miejsca innym nie staje,

jakobycie tylko sami mieszka mieli

na ziemi !

wo powrozami marnok-i. a grzech ja-

ko powrozem wozowym !

19. Któi*zy mówi: Niech si pospie-

szy, a niechaj nie omieszkuje sprawa

jego. abymyj widzieli: niech si przy-

bliy i przyjdzie rada witego Izrael-

skiego, ebymy si dowiedzieli.

20. Biada tym. którzy nazywaj ze
dobrem a dobre zem : którzy pokadaj
ciemno za wiato, a wiato za

ciemno: któiT.y pokadaj gorzko za

sodko, a sodko za gorzko !

21. Biada tym. którzy si sobie zda-

dz ' by mdrymi, a sami u siebie roz-

tropnymi I

*Przyp.3,7. BzjTn.1246.17.

22. Biada tym. którzy s mocni na

picie wina. a mom duym ku nale-

waniu napoju mocnego I

23. Którzy usprawiedliwiaj niezbo-

nego ' za podarki, a sprawiedliwo
sprawiedliwych odejmuj od nich I

Trzyp.17,15.

jako pomie ogniowy'Micii.2.2.
} 24. Przeto.

9. Pan zastpów rzek w uszy moje :
|

poera padzierze. i jako pomie plewy

Zaiste wiele domów spustoszeje. a wiel-

kie i pikne domy bd bez obywatela.

10. Do tego dziesi stajan winnicy

przynios jedne bary wina, a jeden

chomer nasienia wyda efa.

11. Biada tym. którzy rano wstawa-

jc chodz za " pijastwem, a trwaj na

niem do wieczora, a ich wino rozpaK I

"Przyp. 23.29.30.

12. A cytra, i lutnia, bben, i pisz-

czaka, i wino bywa na biesiadach ich :

ale na sprawy Paskie nie patrz, a na
uczynki rk jego nie ogldaj si.

13. Przeto w niewol pójdzie lud

mój. i nie ma umiejtnoci: a zacni je-

go bd godnymi, i pospólstwo jego

wyschnie od pragnienia.

14. Dlatego rozszerzyo pieko gardo
swoje, a rozdaro nad miar paszczk
swoje, i zstpi do niego szlachta, i po-

spólstwo jego. i zgiek jego. i ci. którzy

si wesel w niem.

15. A tak bdzie nachylony " czo-
wiek, a zacny m poniony bdzie, i

oczy wyniosych znione bd. 'izaj.s.n.i:.

16. Ale Pan zastpów wywyszony
bdzie w sdzie, a Bóg wity ukae si
witym w sprawiedliwoci,

trawi: tak korze ich bdzie jako zgni-

lizna, a kwiat ich jako proch ku górze

pójdzie: albowiem odrzucili zakon Pana
zastpów, a wyrokiem witego Izrael-

skiego pogardzilL

2b. Dlatego si zapaUa popcUiwo
Paska przeciw ludowi swemu, a wy-
cignwszy na rk sw porazi go. tak

e si zatrzasny góry. i byy trtipy ich

jako gnój po ulicach. W tem jednak

wszystkiem nie odwrócia si zapalczy-

wo ' jego. ale jeszcze rka jego jest

wycigniona. "izaj.a.n.ie.*!.

i

26. Bo podniesie chora^ew do naro-

j

du dalekiego, azawinie na od koczyn
\
ziemi, a oto rycho i prdko przyjdzie.

I
27. adnego spracowanego i iipada-

j

jcego nie bdzie midzy nimi: nie b-
I
dzie drzemicego ani picego, ani si
rozepnie pa^ na biodrach jego. ani si
rozerwie rzemyk u trzewików jego.

28. Strzay jego ostre, i wszystkie u-
ki jego nacia^nione: kopyta koni jego

jako krzemie poczytane bd. a koa
jego jako burza.

29- Eyk jego jako lwi : bdzie rycza
jako szczenita lwie: bdzie zgi'zyta. i

17. I bd si pa baranki wedug ' porwie up. i uciecze z nim. a nie b-
zwyczaju swego, a przychodniowie pu-
sty bogaczów poywa bd.

dzie ktoliy go wydar.
30. I zaszumi nad nim dnia onego

18. Biada tym. którzy cign niepra- jako szum morski. Tedy spojrzymy na
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ziemio, a oto ciemno i ucisk; ho i

wiato zami si przy wytraceniu jego.

ROZDZIA VI.

1. Widzenie ma prorok 1—4. 11. Strach go zdejmuje
5—7. III. Itóff go do ludu swego posya 8—13.

Jltoku, którego umar król Uzyjasz, wi-

dziaem l*aiia, siedzcego na stolicy

Avysokiej i wyniosej, a podoek jego

napenia koció.
2. Serafinowie stali nad nim, sze

skrzyde mia kady z nich; dwoma
zakrywa twarz swoje, a dwoma przy-

krywa nogi swoje, a dwoma lata.

3. I woa jeden do drugiego, mó-
wic: wity, * wity, wity. Pan
zastpów

;
pena jest wszystka ziemia

cliway jego.
'

*objaw.4,8.

4. I poruszyy si podwoje u drzwi od

gosu woajcego, a dom peny by dymu.
II. 5. I rzekem : Biada mnie ! juzem

zgin, przeto, em czowiek splugawio-

nych warg, a mieszkam w poród ludu,

który ma splugawione wargi; a i króla.

Pana zastpów, widziay oczy moje.

6. I przylecia do mnie jeden z Sera-

finów, majc w rce swej wgiel rozpalo-

ny, który kleszczykami wzi z otarza
;

7. I dotkn si ust moici, a rzek :

Oto si dotkn ten wgie warg twoici,

a odejdzie nieprawo twoja, a grzech

twój zgadzony bdzie. *

III. 8. Potemem sysza gos Pana
mówicego : Kogó pol ? a kto nam
pójdzie? Tedym rzeJc: Otom ja, polij

mi.
9. A on rzek: Id, a powiedz ludowi

temu: Suchajcie * suchajc, a nie ro-

zumijcie, a widzc patrzajcie, a nie po-

znawajcie. =^'Mark.4,12. uk.8,10. Jan.12,40.

Dzie.28,26. Rzym, 11,8.

10. Zatward serce Ifidu tego, a uszy

jego obci, i oczy jego zawrzyj, aby
nie widzia oczyma swemi, a uszyma
swemi nie sysza, i sercem swem nie

zrozumia, a nie nawróci si, i nie by
uzdrowion.

11. A gdym rzek: Dokde Panie?
A on rzek: Dokd nie spustoszej mia-
sta, tak aby nie byo obywatela ; i do-

my, aby nie byo w nich czowieka, a

ziemia do szcztu nie spustoszeje
;

12. Dokd Pan daleko nie zapdzi
wszelkiego czowieka, a nie bdzie do-

skonae spustoszenie w poród ziemi
;

13. Dokd jeszcze na ni dziesita

zguba nie przyjdzie, a dopiero skaona
bdzie. A wszake jako one dby, któro

sj^ przy bramie Zallechet podpor, * tak

nasieniewite jestpodporjj. *ii^on -26,16.

KODZIA VII.

I. Oblponio Jcru/.alcmu 1. 2. II. Obietnica o wyzwo-
loniu jcjfo 3

—

y. III. Niedowiarstwo Achazowe 10— 13.

IV. O t;hrystusio Panu 14. 1.0. V. i o NpustOBZoniu zie-

mi Judzkiej 16— 2.').

i stao si za dni Achaza, syna Joata-

mowego, syna Uzyjasza, króla Judzkiego,

e przycign Kasyn, król Syryjski, i

Facejasz, syn Romelijasza, króla Izrael-

skiego, pod Jeruzalem, aby walczy prze-

ciw niemu : ale go nie móg doby.
2. I oznajmiono domowi Dawidowe-

mu, mówic: Zmówia si Syryja z Efrai-

mem. Tedy si poruszyo serce jego, i

serce ludu jego, jako si poruszaj drze-

wa lene od wiatru.

II. 3. Tedy rzek Pan do Izajasza:

Wyjd teraz przeciw Achazowi, ty, i

Sear Jasub, syn twój, na koniec rur

sadzawki wyszej, na drog pola far-

bierzowego
;

4. A powiedz mu: Patrz, aby si nie

frasowa; nie bój si, a serce twoje nie-

chaj si nie lka tych dwóch ostatków go-
wien kurzcych si, to jest, zapalczy-

woci gniewu Easyna z Syryjczykami, i

syna Ronielijaszowego,

5. Przeto, e z rad uradzili prze-

ciw tobie Syryjczyk, Efraim, i syn Eo-
melijaszowy, mówic:

6. Cignijmy przeciwko ziemi Judz-

kiej, a utrapmy j le, i oderwijmy j
do siebie, a postanówmy króla w poród
niej, syna Tabealowego.

7. Tak mówi Pan Panujcy : Nie sta-

nie si, i nie bdzie to.

8. Albowiem gow Syryi jest Da-
maszek, a gow Damaszku Rasyn; a po

szedziesiciu i piciu latach bdzie po-

tarty Efraim^ tak, i wicej ludem nie

bdzie.

9. Midzy tem gow Efi-aimow b-
dzie Samaryja, a gow Samary! syn

Romelijaszowy. Jeli nie uwierzycie, pe-

wnie si nie ostoicie.

III. 10. Nadto jeszcze rzek Pan do

Achaza, mówic :

11. daj sobie znaku od Pana, Bo-

ga twego, bd na dole nisko, bd wy-

soko w górze.

12. Tedy odpowiedzia Achaz: Nie

bd da, ani bd kusi Pana.
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13. A prorok rzek: Suchaj teraz,

domie Dawidowy! Mao si wam zda,

uprzykrza si ludziom, e si uprzy-

krzacie i Bogu mojemu ?

IV. 14. Przeto wam sam Pan znak
da. Oto panna * pocznie i porodzi syna,

a nazwie imi jego Immanuel.
*Mat.l,23. uk. 1,31.

15. Maso i miód je bdzie, aby
umia odrzuca ze, a obiera dobre.

V. 16. Owszem, pierwej ni bdzie
umiao to dzieci odrzuca ze i obie-

ra dobre, ziemia, któr si ty brzy-

dzisz, opuszczona bdzie od dwóci kró-

lów swoich.

17. Ale na ci Pan przywiedzie i na

lud twój, i na dom ojca twego, dni, ja-

kich nie byo ode dnia, którego odstpi
Efraim "^ od Judy, a to przez króla Assy-

ryjskiego. -ikiói.i2,i6.

18. Albowiem stanie si dnia onego,

e zawinie Pan na muchy, które s na
kocu rzek Egipskich, i na pszczoy,

które s w ziemi Assyryjskiej.

19. I prz}'jd a usid wszystkie w do-

linach pustych, i w rozpadlinach skal-

nych, i na wszystkich Chrócinach, i na
wszystkich drzewach urodzajnych.

20. Dnia onego ogoli Pan brzytw
najt przez tych, którzy s za rzek, to

jest (przez króla Assyryjskiego) gow,
i wosy na nogach, take i brod wszczt
ogoli.

21. I stanie si dnia onego, e ledwie

czowiek ywo ki'ówk, albo dwie owce
zachowa.

22. A wszake dla obfitoci mleka,

którego nadoi, -bdzie jad maso; maso
zaiste i miód bdzie jad, ktokolwiek

pozostanie w ziemi.

23. Stanie si te onego dnia, i
kade miejsce, gdzie byo tysic win-

nych macic za tysic srebrników, ostem
i cierniem poronie.

24. Tedy z strzaami i z ukiem tam
chodzi bd ; bo ostem i cierniem za-

ronie wszystka ziemia.

25. Na wszystkie te góry, które mo-
tyk kopane by mog, nie przyjdzie

strach ostu i ciernia; ale bd na past-

wisko woom, i na podeptanie owcom.

KODZIA YIII.
I. Karanie opowiada pewnym królestwom 1—10. II. W

Bogu ufa 11—18. Ul. i onego si we wszystkicli rze-
czach radzi kae 19—22.

i rzek Pan do mnie : Wemij sobie ksi-

gi wielkie, a napisz na nich pismem
czowieczem : Pospiesz si do upu, po-
kwap si do korzyci.

2. Tedym wzi sobie za wiadków
wiernych Uryjasza kapana, i Zacharyja-
sza, syna Jeberechyjaszowego.

3. Wtemem przystpi do prorokini,

która poczwszy porodzia syna. I rzek
Pan do mnie: Nazów imi jego: Pospiesz
si do upu, pokwap si do korzyci.

4. Albowiem nieli bdzie umiao to

dzieci woa: Ojcze mój i matko moja,
lud króla Assyryjskiego pol)ierze boga-
ctwa Damaszku, i upy Samaryi.

5. Nadto rzek jeszcze Pan do mnie,

mówic :

6. Poniewa wzgardzi lud ten wody
Syloe, które cicho pyn, a weseli si
z Kasyna, i syna Romelijaszowego :

7. Przeto oto Pan przywiedzie na nich

wody rzeki gwatownej i wielkiej, to

jest króla Assyryjskiego. i wszystk sa-
w jego, tak, e wystpi ze wszystkich

strumieni swoich, a wyleje ze wszystkich

brzegów swoich.

8. Pociecze i przez ziemi Judzk,
wyleje a rozejdzie si. a do szyi wzbie-

rze; a rozszerzone skrzyda jego napeni
szeroko ziemi twojej, o Immanuelu!

9. Zbierajcie si narody, wszake po-

tumione bdziecie. Przyjmujcie w uszy

wszyscy w dalekiej ziemi: przepaszcie si,

wszake potumieni bdziecie; przepasz-

cie si, wszake potumieni bdziecie.

10. Wnijdcie w rad, a bdzie roze-

rwana; namówcie si, a nie ostoi si;

bo Bóg z nami.

11. 11, Tak bowiem Pan rzek do

mnie, ujwszy mi za rk. i da mi
przestrog, ebym nie chodzi drog ludu

tego, mówic:
12. Nie mówcie : Sprzysienie. Kie-

dykolwiek ten lud mówi: Sprzysienie,

nie strachajcie si jako oni, ani si l-
kajcie.

13. Pana zastpów samego powi-
cajcie ; a on niech bdzie bojani wa-
sz, i on strachem waszym.

14. A bdzie wam powiceniem ; ale

kamieniem* obraenia i opok otrcenia

obydwom domom Izraelskim, sidem i

sieci obywatelom Jeruzalemskim.
"'^Izaj. 28,16. Luk.2,34. Rzym. 9.33. lPiotr.2,8.

15. I otrci si * wielu ich o nie,
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upadn, i skruszeni Ix^nla. usidl siQ a

pojmani ))(m1j\.
^mul^mi. huk.20,18.

1(). Zawi to wiad(M*two, zapiecz-

tuj zakon niii^'dzy uczniami moimi.

17. Tedy lidij oczekiwa Pana, który

skry oblicze swoje od domn .lakóbown'-

go, i poczekam go.

18. Oto ja i dzieci, * które mi da
Pan, s ua znaki i na cuda >v Izraelu,

od Pana zast])ów', który mieszka iia

górze Syou. ^yd.a.ia.

TIT. 10. A tak jeliby wam rzekli:

Dowiadujcie si od czarow^ników i od

wieszczków, * którzy szepc i markoc,
rzeczcie : Izali si nie ma dowiadywa lud

u I3oga sw^ego? aza umarych miasto

ywych radzi si ma?
*3Moj. 19,31. 5Moj. 18,10.11.

20. Do zakonu raczej i do * wia-
dectwa; ale jeli nie chc, nieche mó-
wi wedug sowa tego, w którem nie-

masz adnej zorzy. ^yd.2,13.

21. Dlaczego kady z nich utrapiony

i zgodniay tuaby si musia ; a bdc
zgodniaym , sam w sobie gniewa si
bdzie , i zorzeczy królowi swemu, i

Bogu swemu, w gór pogidajc.
22. A gdy na ziemi spojrzy, oto

ucisk i ciemno, zamienie, bieda, i

obaczy, e jest wraony do ciemnoci.

KODZIA IX.
I. Cieszy pobon3'cli 1—5. II. Chrystusa Pana obiecuje

6. 7. Ul. Izraelczykom grozi 8—21.

ixle jednak nie tak zamiona bdzie ona
ziemia, która uciniona bdzie, jako pier-

wszego czasu, gdy Bóg dotkn ziemi
Zabulon, i ziemi Neftalim; ani jako po-
tem, gdy obciy ku drodze morskiej
przy Jordanie Galile ludn.

2. Bo lud on, który chodzi * w ciem-
noci

, ujrzy wiato wielk, a tym,
którzy mieszkaj w ziemi cionia mierci,
wiato wieci bdzie. *Mat.4,i6.Efez.5,i4.

3. Eozmnoye ten naród, ale nie

uczyni wielkiego wesela; wszake we-
seli si bd przed tob, jako si we-
sel * czasu niwa, jako si raduj, któ-

rzy upy dziel
;

* Ps.65,i4. Ps.126,5.

4. Gdy jarzmo brzemienia jego, a
lask ramienia jego, i prt poborcy jego
zamiesz, jako za dni * Madyjaczyków,

*Sdz.7,22. Izaj.10,26.

5. Gdzie si wszystka bitwa bojuj-
cych z trzaskiem staa, i szaty byy we
krwi zbroczone, a co si spali mogo,
ogniem spalono.

ESAIAS 8. 9.

II. G. Albowiem dzieci narodzio sie

nam, a syn' dany jest nam; i bdzie pa-

nowanie na ramieniu jego, a nazwi
imi jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny,

Ojciec wiecznoci, Ksi pokojn;
'

" Jan. 3,1«.

7. A ku rozmnoeniu tego * pastwa
i ]M)koju, któremu koca nie bdzie, usi-

dzie na stolicy Daw^idowj, i na króle-

stwie jego, a je postanowi i utwierdzi

w sdzie i w sprawiedliwoci, odtd a na

wieki. Uczyni to zawisna mio f Pana
ZastenÓW ^ uk. 1,32. 1 2Król.l»,31. lzaj.37,32.

III. 8. Posa Pan sowo do Jakól)a,

a upado w Izraelu.

9. I dowie si wszystek lud Efraim, "i

mieszkajcy w Samaryi, którzy w har-

doci i w wyniosoci serca mówi :

10. Cegy upady, ale my ciosanym
kamieniem budowa bdziemy; podr-
bano ponne figi, ale my to w cedry

odmienimy.
11. Ale Pan wywyszy nieprzyjació

Kasynowych nade, a nieprzyjació jego

zbierze
;

12. Syryjczyków z przodku, a Filisty-

czyków z tyu, i por Izraela ca gb.
A wszake w tern wszystkiem nie odwróci

si * zapalczywo jego, ale jeszcze rka
jego bdzie wycigniona. *izaj.5,25. r.10,4.

13. Przeto, e si lud ten nie nawraca
do tego, który go bije, a Pana zastpów
nie szuka:

14. Dlatego Pan odetnie od Izraela

gow i ogon, ga i sitowie, dnia

jednego.

15. (Starzec i uczciwy czowiek, ten

jest gow, a prorok, który uczy kam-
stwa, ten jest ogonem.)

16. Albowiem wodzowie ludu tego s
zwodziciele, a którzy si im wodzie da-

dz, zginli.

17. Dlatego z modzieców jego Pan
si nie ucieszy, a nad sierotami jego, i

nad wdowami jego nie zmiuje si; albo-

wiem wszyscy s obudni i zoliwi, a

kade usta mówi sprosno. A wszake
w tern wszystkiem nie odwróci si zapal-

czywo jego; ale jeszcze rka jego b-
dzie wycigniona.

18. Albowiem gdy si niepobono
jako ogie roznieci, pore ^lóg i cier-

nie: potem zapali gstwin lasu, skd si
rozwiej jako dym na powietrzu.

19. Albowiem dla rozgniewania Pana
zastpów zami si ziemia, a ten lud

M
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bdzie jako strawa ognia, i aden bratu

swemu nie przepuci.

20. A porwieli co po prawej stronie,

przecie akn bdzie ; a bdzieli ar po

lewej, przecie si nie nasyci; kady z

nich ciao ramienia swego re bdzie:

21. Manases Efraima, a Efraim Ma-
nasesa. a obaj spou ]jd przeciwko

Judzie. Wszake w tem wszystkiem nie

odwróci si zapalczywo jego: ale jesz-

cze rka jego bdzie wycigniona.

ROZDZIA X.

I. Grozi sdziom niesprawiedliwym 1

—

i. U. i Assy-

ryjczykom 5—19. Ul. Ostatkom z Izraela nawrócenie

obiecaje 20—23. IV. Jcruzalemczyków cieszy przeciwko
Assyryjczykom 24—34.

JJiada tym. którzy stanowi prawa nie-

sprawiedliwe! i pisarzom, którzy ucisk

na innych spisuj I

2. Aby odpychali uliogiego od sdu,
a wydzierali sprawiedliwo ubogich

ludu mego ; aby wdowy l»yy korzyci
ich. a sierotki upem ich.

3. Có uczynicie w dzie nawiedzenia.

i spustoszenia, które z daleka przyjdzie ?

do kogó si ncieczecie o wspomoenie ?

a gdzie zostawicie saw wasze ?

4. Aby si nie miaa midzy wi-
niami uniy, i midzy pobitymi upa ?

A wszake w tem wszystkiem nie od-

wróci si " zapalczywo jego : ale jesz-

cze rka jego bdzie wycigniona.
" Iz.5.25. r.9.12.

II. 5. Biada Assurowi. rózdze gniewu
mego! chocia kij rozgniewania mego
jest w rku jego.

6. Na naród obudny pol go. a o ludu

zapalczywoci mojej przyka mu. aby
bra up i wydziera korzyci a pooy
go na podeptanie, jako boto na ulicach.

7. Lecz on nie tak bdzie mniema, i

serce jego nie tak bdzie mylao, ponie-

wa w sercu swem uoy, aby wytraci i

wykorzeni niemao narodów.

8. Albowiem rzecze: Izali ksita
moi * nie s te i królmi ?

'=2Kiól.l8.33. r.19.11.

9. Izali Chalmo nie jest jako Kar-
chemis ? Izali Arfat nie jest jako Emat ?

Izali Samar^ja nie jest jako Damaszek?
10. Jako rka moja znalaza królestwa

bawauskie. chocia bawany ich wiksze
byy. ni w Jeruzalemie i w Samaryi.

11. Izali Jeruzalemowi i bawanom
jego tak nie uczyni, jakom uczyni Sa-
maryi i bawanom jej ?

12. I stanie si, gdy Pan wykona

wszystk spraw swoje na górze Syo-
skiej i w Jeruzalemie, e ' nawiedz
owoc wyniosego serca króla Assyryj-

skiego, i pych wysokich oczów jego ;

'"2Król.l9.3ó. Izaj.37.36.

13. Bo rzecze: W mocy rki mojej

uczyniem to. i w mdroci mojej : l.»oin

l>y mdry, i odjem granice narodów,

a skarby ich zaljraem. i wytraciem oby-

wat eli jako mocarz. -2 Kroi. 18,19—22.

14. Owszem rka moja znalaza maj-
tno narodów jako gniazdo: a jako zbie-

raj jajka, które s opuszczone, takiem
ja wszystk ziemie zebra, a nie .ty

ktoby ski'zydlem ruszy, albo otworzy
usta. i coby mrucza.

15. Izali si bdzie przechwalaa sie-

kiera przeciw temu. który ni rbie r Izali

si bdzie wynosia pia przeciw temu.

który ni trze? jakoby si wynosia róz-

ga przeciw temu. któiT j podniós?
jakoby si przechwala kij. e nie jest

drewnem ?

16. Przeto Pan. Pan zastpów, pole
na tustych jego suchoty, a pod saw
jego z prdka si zapali, jako gwatowny
ogie :

17. Bo, wiato Izraelowa bdzie
ogniem, a wity jego pomieniem, który

spali i pore ciernie jego i oset jego dnia

jednego.

18. Take wspaniao lasu jego i

urodzajnych pól jego. od duszy a do

ciaa zniszczy, i stanie si jako chory
od strachu uciekajcy.

19. A pozostaych drzew lasu jego

maa liczba bdzie, tak. e je i dzieci

bdzie popisa mogo.

ni. 20. I stanie si dnia onego. e
ostatki Izraelskie, i ci. którzy zostali z

domu Jakóbowego. nie bd wicej spo-

lega na tym. co ich Idje: ale prawdzi-

wie spolega bd na Panu. witym
Izraelskim.

21. Ostatek nawróci sii ostatek Ja-

kóbowy do Boga mocnego.
22. Bo choby lud twój. o Izraelu!

by jako piasek " morski, ostatek tylko

z niego nawróci si. Wytracenie nazna-

czone sprawi, e ziemia bdzie opy-
waa sprawiedliwoci. -Rzym.?. 27.

23. Wytracenie mówi naznaczone

uczyni " Pan. Pan zastpów, w porodku
tej wszystkiej ziemi. -izaj. 28.22.

IV. 24. Przeto tak mówi Pan. Pan
zastpów: Nie bój si Assyryjczyka,
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liuhi iik'>j ! który mieszkasz w Syoiiie
;

rózg ubije ci, ii laskt> sw podniesie na
ci(>, jako na drodze Egipskiej.

25. Albowiem po maluczkim czasie

skoczy si gniew mój ])r/(;ciwko tobie,

a na wygadzenie ich zapalczywo moja
powstanie.

2i). Gdy bicz na wzlnidzi Pan zast-
pów, jako porak ^ladyjaczyków na
skale * Horel); a jako podniós rózg
swoje na f morze na drodze Egipskiej,

tak j na podniesie.
*S(idz.7,25. Izaj.9,4. 12 Moj. 14,16.26.

27. A dnia onego zdjte bdzie brzemi
jego z ramienia twego, i jarzmo jego

z szyi twojej ; owszem, skaone bdzie
jarzmo od przytomnoci pomazanego.

28. Przycignie do Ajat, przejdzie

przez * Migron, w Machmas f zoy
or swoi *lSam.l4,2.tlSain. 13,16.

29. Przejd bród, w Gieba jako w go-

spodzie nocowa bd; ulknie si Eama,
Gabaa Saulowe uciecze.

30. Podnie gos twój,' córko Gallim!

niech sysz w Lais, o ubogie Anatot!
31. Ustpi Madmena; obywatele Ga-

bim zbior si do uciekania.

32. Jeszcze przez dzie zastanowiw-

szy si w Nobie, pogrozi rk sw górze

córki Syoskiej, i pagórkowi Jeruza-

lemskiemu.

33. Oto Pan, Pan* zastpów, oki'ze-

sze wszystk si latoroli, a te, którzy

s wysokiego wzrostu, podetnie ; i bd
wysocy ponieni. .

34. Gstwiny take lasów siekiera wy-
tnie, a Liban od wielmonego upadnie.

KODZIA XL
I. Ród Chrystusa Pana, 1—5. II. Ezd ki'olestwa jego

6—9. III. Powoanie pogan 10. 11. IV. i zgromadzenie
ostatków z Izraela 12—16.

A.le wyjdzie rószczka ze pnia * Isa-

jego, a latorostka z korzenia jego wy-
ronie. *^Iat.l,6. uk.3,32. Dzie. 13,22. Ezym.15,12.

2. I odpocznie na nim Duch Pa-
ski, Duch mdroci i rozumu, Duch rady

i mocy, Duch umiejtnoci i bojani
uszów Paskiej.

3. I bdzie czuym w bojani Pa-
skiej, nie bdzie wedug widzenia oczów
swoich sdzi, ani wedug syszenia

uszów swoich kara.
4. Ale bdzie ubogich sdzi w spra-

wiedliwoci, a w prawoci bdzie kara
cichych na ziemi. I uderzy ziemi rózg
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ust * swoich, a duchem warg swoich
zabije niezbonika. Mjob.4.!>. 2x08.2,8.

5. Albowiem sprawiedliwo bdzie
pasem biódr jego, a prawda przepasa-

niem nerek jeg(>.

II. (). 1 bdzie mieszka^ wilk * z ba-

rankiem, a lampart z kolciem bdzie
lea ; take ciel i szczeni lwie, i karm-
ne byda pospou bd, a mae dzieci

rzdzi ich bdzie. *izaj.65,2.'3.

7. Krowa i niedwiedzica spoem pa
si bd, a pód ich pospou lee b-
dzie, a lew jako wó plewy je bdzie.

8. A dzieci ssce bdzie grao nad
dziur mijow ; a to, które odstawione

jest, wpuci rk swoje do dziury bazy-

liszkowej.

9. Nie bd szkodzi ani zabija na
wszystkiej górze mojej witej ; bo zie-

mia bdzie napeniona znajomoci Pa-
sk, tak jako morze wodami napenione
jest.

III. 10. I stanie si dnia onego, e
si za korzeniem Isajego, który stanie

za chorgiew narodom, poganie * pyta
bd; albowiem odpocznieniejego sawne
bdzie. * Ezym.15,12.

11. Stanie si te dnia onego, i Pan
powtóre rk sw przyoy, aby posiad
ostatek ludu swego, który pozostanie od

Assyryjczyków i od Egiptu,, i od Patros,

i od Chus, i od Elam, i od Senaar, i od

Emat, i od wysep morskich.

IV. 12. I podniesie chorgiew mi-
dzy * poganami, a zgromadzi wygnanych
z Izraela, a rozproszonych z Judy zbierze

ze czterech stron ziemi. *Mat.i5,24.jan.io,i6.

13. I ustanie nienawi Efraimowa,

anieprz}jaciele Judowi wykorzenieni b-
d. Efraim nie bdzie nienawidzia Judy,

a Juda nie bdzie trapi Efraima
;

14. Ale polec na rami Filistynów

na zachód, a pospou upi bd narody

na wschód soca ; na Edomczyków iMo-
abczyków cign rk sw,, a synowie

Amonowi posuszni im bd.
15. Zniszczy te Pan odnog morza .

Egipskiego, i podniesie rk swoje prze-
.j

ciwko rzece mocnym wiatrem swym, a •

rozdzieli j na siedm potoków, i sprawi

to, e j w obuwiu przechodzi bd.
16. A bdzie drog bit ostatkowi

ludu jego, który pozostanie od Assyryj-

czyków, jako bya Izraelowi * dnia onego,

kiedy wychodzi z ziemi Egipskiej.
* 2 Moj. 14,29.
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KOZDZIA XII.

I. Wdziczno odtapionych przez Clirystusa Pana 1. 2.

U. Dar Ducha witego 3. III. Pobudka do chway Bo-
sej i—tJ.

1 rzeczesz dnia onego: Wysawia ci
bd, Panie ! przeto, e bdc rozgnie-

ivany na mi, odwrócie zapalczywoó

gniewu twego, a ucieszye mi.
2. Oto Bóg zbawienie moje, ufa

bd, a nie ulkn si ; albowiem Pan,

Bóg mój, jest * moc moj, i pieni
[iioj, i zbawieniem mojem.

*2Moj.l5,2. Ps. 118,14.

II. 3. I bdziecie z radoci czerpa
tv'ody ze zdrojów tego zbawienia.

III. 4. I rzeczecie dnia onego: Wy-
sawiajcie * Pana, wzywajcie imienia

ego, opowiadajcie midzy narodami

>prawy jego, przypominajcie, e Avysokie

est imi jego. *iKron.i6,8. Ps.ios.i.

5. piewajcie Panu, albowiem wiel-

kie rzeczy uczyni; niech to bdzie wia-

lomo po wszystkiej ziemi.

6. Wykrzykaj a piewaj, obywatelko

Byoska! albowiem wielki jest w po-

rodku ciebie wity Izraelski.

ROZDZIA XIII.

Spustoszenie Babiloskie, i sposób jego opisuje.

Drzemi Babilonu, które widzia Iza-

asz, syn Amosowy.
2. a górze wysokiej podniecie cho-

rgiew, podwycie gos do nich, dajcie

ina rk, a niechaj wuijd w bramy
Jsice.

3. Jam przykaza powiconym mo-
im

;
przyzwaem te i mocarzów moich

io wykonania gniewu mego, którzy si
jvesela z ^jwyszenia mego.

4. Gos zgi*ai na górach, jako ludu

gstego, gos i dwik królesitw i naro-

dów zgromadzonych : Pan zastpów spi-

suje wojsko na wojn.
5. Cign z ziemi dalekiej, od ko-

czyn niebios, mianowicie Pan i naczynia
popdliwoci jego, aby zburzy wszyst-
k ziemi.

6. Kwilcie! albowiemblisko jest dzie
Paski, który przyjdzie jako spustosze-

nie od Wszechmocnego.
7. Dlatego wszelkie rce osabiej, a

wszelkie serce czowiecze stopnieje.

8. I bd przestraszeni, uciski i trapie-

nia ogarn ich, jako rodzca bole bd.
Kady nad blinim swoim zdumieje si,
oblicza ich pomieniowi podobne bd.

9. Oto dzie Paski srogi idzie w za-

palczywoci i popdliwoci gniewu, aby
obróci t ziemi w pustyni, a grzesz-

ników jej aby z niej wygadzi.

10. Bo gwiazdy niebieskie i planety

ich nie dopuszcz wieci wiatu swe-
mu; zami si soce, * gdy wschodzi
bdzie, a miesic nie wyda wiata swego.

*Izaj.24,23. Ezech.32,7, Joel. 2. 31. r.3.15. Mat. 24. 29.
Mark.13.24. uk.21,25.

11. I nawiedz na okrgu ziemskim
zo, a na niezbonych nieprawoci ich

;

i uczyni koniec pysze hardych, a har-

do okrutników zni.
12.Ma droszym uczyni nad szczere

zoto, a czowieka nad z-oto z Ofii*.

13. Dlatego zatrzasn niebem, a po-

ruszy si ziemia z miejsca swego w roz-

gniewaniu Pana zastpów, i w dzie po-

pdliwego gniewu jego.

14. I bdzie jako ani przeposzona,

i jako trzoda, której nie ma kto zgroma-
dzi ; kady si do ludu swego obróci, i

kady do ziemi swojej uciecze.

15. Ktokolwiek znaleziony bdzie,

przebity bdzie; a kady, który si kol-

wiek do nich przyczy, od miecza pole.

16. Nadto i dziatki ich roztrcane
bd przed oczyma ich; domy ich splun-

drowane bd, a ony ich pogwacone
bd.

17. Oto Ja pobudz przeciwko nim
Medów, którzy o srebro nie bd dbali, a

w zocie nie bd si kochaU;

18. Ale z uków dziatki postrzelaj,

a nad podem ywota nie zmiuj si,

oko ich synom nie przepuci.

19. 1 bdzie Babilon, który by ozdob
królestw i saw zacnoci Chaldejczy-

ków, jako podwrócenie od Boga Sodomy
i* Gomory. m moj. 19.25. jer.5o,4o.

20. Nie bd si w nim osadza na

wieki, ani mieszka od narodu a do

narodu; ani tam rozbije namiotu Arab-

czyk, ani tam pasterze z stadami odpo-

czywa bd.
21. Ale tam zwierz odpoczywa b-

dzie, a domy ich bestyjami napenione

bd; i bd tam mieszka sowy, a po-

kusy tam skaka bd.
22. I bd si sobie oywa straszne

potwory na paacach ich, a smoki na

zamkach rozkosznych. A blisko tego

e przyjdzie czas jego, a dni jego nie

odwlok si.
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1K)ZT)ZIA XIV.
I. Wy>iiwionio ludu liooeo •/. IWibilonu 1. 2. II. Tryumf

nad kidicni joi^o 8—20. III. Wytracenie nieprzyjació
ludu Boego 'Jl—32,

Albowiem zlituje si Pan nad Jakóbom,

a obierze zasi Izraela, i da im odpo-

czn w ziemi ieli ; a przyczy si do

nich cudzoziemiec, i przystan do domu
Jakól)Owego.

2. Bo w^ezm z so]) narody, i przy-

wiod je do miejsca swego; i wemie je

sobie dom Izraelski w ziemi Paskiej
w dziedzictwo za sugi i za suebnice

;

i ima bd tych, którzy ich imali, a

panowa Ijd nad tymi, którzy ich

ciemiyli.
II. 3. A dnia onego, którego Pan da

odpocznienie od pracy twojej i od stra-

clm twego, i od niewoli cikiej, w któ-r by podbity,

4. Wemiesz t przypowie przeciw

królowi Babiloskiemu, i rzeczesz: O
jako usta poborca, usta podatek zota !

5. Pan zama * kij .niezbonych, i

rózg panujcych; *ps.i25,3. izaj.9,4.

6. Tego, który ludzi bija w zapal-

czywoci biciem ustawicznem, panowa
w gniewie nad narodami bez litoci dr-
czonemi

;

7. Teraz odpoczywa, i jest w pokoju

wszystka ziemia; wszyscy gono pie-
waj;

8. I jody si wesel nad tob, i ce-

dry Libaskie, mówic : Od tego czasu,

jako ty poleg, nie powsta, ktoby nas

podcina.

9. I pieko ze spodku wzruszyo si
dla ciebie, aby tobie przychodzcemu
zaszo ; wzbudzio dla ciebie umarych,
wszystkich ksit ziemi; rozkazao po-

wsta z stolic swoich i wszystkim królom
narodów.

10. Ci wszyscy odpowiadajc mówi
do ciebie : I ty zemdlony jako i my, a

stae si nam podobnym.
11. Strcona jest do pieka, * pycha

twoja i dwik muzyki twojej
;
podesa-

noó mole, a robaki ci przykrywaj.
' *Dan.4.29—31.'uk.l,51.

12. Jako to, e spad z nieba, o

jutrzenko! która wschodzisz rano? po-
walony a na ziemi, który wtli na-
rody!

13. Wszakie ty mawia w sercu swem :

Wstpi na niebo, nad gwiazdy Boe
wywysz stolic moje, a usid na górze

zgromadzenia, na stronach pónocnych
;

14. Wstpi na wysoko oboków,
]»d rów uy Najwyszemu.

If). Wszake strcon jeste a do

pieka, w g))oko dou.

K). Którzy ci ujrz, za to]) si
oglda, i przypatrywa ci si ])d mó-
wic : One to m, który trwoy zie-

mi? który trzsa królestwami?

17. Który o]>róci okrg wiata w pu-

styni, a miasta jego ])oburzy, a wi-
niom sw^oim nie otw^arza ciemnicy?

18. AVszyscy królowie narodów, co-

kolwiek ich byo, pochowani s w sa-
wie, kady w domu sw^oim.

19. Ale ty odrzucony od grol)u swe-

go, jako latorol oT)rzyda, jako szata

zabitych, których poprzebijano mieczem,
którzy zstpuj do grobu kamienistego,

jako cierw podeptany.

20. Nie bdziesz mia uczestnictwa

z nimi w pogrzebie; bo ziemi twoje

pokazi, i lud swój pomordowa ; albo-
'

wiem nasienie * zoników nie bdzie
wspominane na wieki.

* Ijo). 18,19. Ps.21,11.37,18.109,13.

III. 21. Gotujcie synów jego na za-

mordowanie * dla nieprawoci ojców ich,

aby nie powstali, i nie odziedziczyli

ziemi, i nie napenili miastami okrgu
ziemskiego. *2Moj.2o,5.

22. Bo powstan przeciwko nim, mó-
wi Pan zastpów, a wykorzeni imi Ba-
bilonu, i ostatki jego, tak syna jako i

wnuka, mówi Pan
;

23.. I nczyni je osiadoci bków, i

kauami wód, i wymiot go miot spu-

stoszenia, mówi Pan zastpów.
24. Przysig Pan zastpów, mówic :

Zaiste, jakom umyli, tak bdzie, a ja-

kom nradzi, tak si stanie
;

25. I potr * Assyryjczyka w ziemi

mojej, a na górach moich podepcz go;

a odejdzie od nich jarzmo jego-, i lorze-

mi jego z, ramienia jego zdjte bdzie.
*

2

Król. 19'35. Izaj. 37.36.

26. Ta jest rada uradzona przeciw

onej wszystkiej ziemi; a ta jest. rka
wycigniona przeciwko tym wszystkim

narodom.
27. A poniewa Pan zastpów po-

stanowi, któ to wzruszy? a rk * jego

wycigniona któ odwróci ?
='2Kron.20,6. Ijob.9,12. Przyp.21.30. Dan.4,32.

28. Koku, którego * umar król Achaz,

stao si to proroctwo; *2Kron.28,27.

29. Nie raduj si, ty wszystka zie-

mio Filistyska ! i zamana jest rózga
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!;ego, który ci bil; bo z korzenia wo-
wego w}'nij(lzie bazyliszek, a pód jego

bdzie smok ognisty latajcy.

30. I bd si pa pierworodni n-
dznych, a ubodzy bezpiecznie odpoczn

;

ale korze twój godem wygubi a ostatki

twoje wybij.

31. Kwile bramo ! krzycz miasto !

jue si rozpyna wszystka ty ziemio

Filistyska; bo od pónocy ogie przyj-

izie, a nie bdzie, coby stroni od po-

cztów jego.

32. A có odpowiedz posom naro-

lu ? To, e Pan ugruntowa * Syon, a

lo niego si ucieka bd ubodzy ludu
QffQ^ *Ps.87,1.5. Ps. 1,2.17.

KODZIA XV.
Wytracenie ziemi Moabskiej, i sposób jego.

Drzemi Moabczyków. Poniewa w no-

?y zburzone i spustoszone bdzie Ar
\Ioabskie, poniewa w nocy zburzone i

opustoszone bdzie Kir Moabskie :

2. Wstpi do Bait, i do Dybon, i do

Bamot z paczem; nad Nebo, i nad Me-
leb Moab kwili bdzie; na * kadej
gowie jego bdzie ysina, i kada broda

)g0l0na bdzie.
* *Jer.48,37.38.Ezech.7,18.

3. Na ulicach jego przepasz si wo-
•em; na dachach jego i na rynkach jego

cady kwili bdzie, wracajc si z pa-
czem.

4. I bdzie woa Hesebon i Eleale,

I w Jahas syszany bdzie gos ich:

)wszem i zbrojni Moabscy narzeka
Dd, a dusza kadego z nich porzewnia
jobie bdzie, mówic :

5. Serce moje ryczy nad Moabem i

lad twierdzami jego, a sysze w Zoar,

lako jaowica * trzyletnia; bo drog Lu-
:-hytsk z paczem pójdzie, a na drodze

Jhoronaim krzyk jako w porace pod-

aiOS; - Jer.48,5.34.

6. Przeto, e wody Nymrym zgin, e
poschn zioa, uwidnie trawa, a nic nie

bdzie zielonego.

7. Przeto, cokolwiek sobie zacho-

wiAi, i majtnoci ich, odnios do potoku
.^rabskiego.

8. Bo obejdzie krzyk granic Mo-
iibsk, a do Eglaim narzekanie jego, i

i do Beer Elim kwilenie jego
;

9. Poniewa i wody Dymoskie krwi
pene bd: bo przyo Dymonowi przy-

datki, a na tych, którzyby uszli z Moabczy-
ków, pol lwy, i na ostatki w tej ziemi.

KODZIA XVI.
I. Moabczyków do posuszestwa upomina 1—5. II. Py-

cha ich, i pomsta Boa za ni 6—14.

Xoslijcie baranki * Panujcemu nad
ziemi, od skay a do pustyni, do góry
córki SyOskiej. -2.Sam.8,2. 2Król.3,4.

2. Bo inaczej Moab bdzie jako ptak
tuajcy si, i z gniazda wyposzony;
tak bd córki Moabskie przy brodach
Arnon.

3. Wnijd w rad, uczy sd, wystaw
cie swój w poród poudnia jako noc,

skryj wygnaców, a tuajcego si nie

wydawaj.

4. Niech mieszkaj u ciebie wygnacy
moi. O Moabie ! bd ich ochron przed

pustoszycielem ; albowiem ustanie gwa-
townik, ustanie pustoszyciel, a wyga-
dzony bdzie z ziemi ten, który innych
depcze.

5. I bdzie zgotowana stolica w mi-
osierdziu, a usidzie na niej * w praw-
dzie w przybytku Dawidowym ten, który-

by sdzi i szuka sdu, a czyni prdka
sprawiedliwo. ^Dan.7,14.27. Mich.4,7. uk.1,35:

II. 6. Lecz syszelimy o pysze Mo-
abowej, * e bardzo pyszny jest, o har-

doci, i wyniosoci jego, i o zapalczy-

woci jego; wszake nie przjjd do

skutku zamysy jego. ''=-Jer.48,29.

7. Przeto narzeka * bdzie Moab-
czyk przed Moabczykiem, wszyscy kwi-

li bd ; nad gruntami miasta Kircha-

reset wzdycha bd, mówic : Juci s
skaone. -Jer.48,20.

8. Owszem i pola Heseboskie spu-

stoszone s, i winna macica Sabama.
Panowie narodów potarli najwyborniej-

sze macice jego, które a do Jazer si-

gay, a szerzyy si po puszczy ; latoroli

jego rozoyy si, i przesigy morze.

9. Przeto pacz dla paczu Jazer-

czyków, i dla winnicy Sabama oblewam
si zami mojemi, o Hesebonie i Eleale !

bo na letni owoc twój, i na,niwo twoje

przypad okrzyk wojenny.

10. I ustao wesele i rado nad po-

lem urodzajnem; na winnicach nie pie-
waj ani wykrzykaj; * wina w prasach

nie toczy ten, który je toczy; i ja
wykrzykania poprzestaj. *Jer.48,33.

11. Dlatego brzmi wntrznoci moje
nad Moabem jako lutnia, a trzewa moje

nad Kircharesem.

12. I stanie si, gdy si pokae, e
si spracowa Moab nad wyynami, tedy
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wnijdzio do witnicy swojej, aby si
mo(lIil', ale nic nie sprawi.

i;i To jest sowo, które Pan z da-

wna powiedzia o Moabie.

14. Ale teraz powiedzia Pan, mó-
wic: Po trzech latach, jakie s lata na-

jemnicze, sawa Moa])owa zelona bdzie
ze wszystk zgraj jego wielk, a osta-

tek jego lichy, malnczki i mdy bdzie.

ROZDZIA XVII.
I. Damaszkowi i innym miastom Syryjskim 1—3. II.

i dziesiciu pokoleniom zo rzeczy obiecuje 4—14.

-Brzemi Damaszku. Oto Damaszek prze-

stanie by miastem, a stanie si kup
rumu.

2. Miasta Aroer opuszczone bd; dla

trzód bd, które tam odpoczywa bd,
a nie bdzie, ktoby je straszy.

3. I ustanie obrona od Efraima, i kró-

lestwo od Damaszku, i od ostatka Syryj-

czyków, i jako sawa synów Izraelskich

zniszczej, mówi Pan zas.tpów.

II. 4. I stanie si dnia onego, e
umniejszona bdzie sawa Jakóbowa, a

tusto ciaa jego schudnie.

5. Albowiem Aur bdzie jako ten,

który w niwa zboe zbiera, a rami
jego nie kosy; i bdzie jako ten, co

zbiera kosy w dolinie Refaim.

6. Wszake zostan na nim pominione

gi'ona, jako na otrzsnionej oliwie dwie

albo trzy oliwiki zostan na wierzchu

drzewa, a cztery albo pi na rodzajnych

gaziach jego, mówi Pan, Bóg Izraelski.

7. Dnia onego obejrzy si czowiek
na stworzyciela swego, a oczy jego na

witego Izraelskiego poglda bd;
8. A nie obejrzy si na otarze, spra-

w rk swoich, ani na to, co uczyniy
palce jego, patrzy bdzie, ani na gaje

powicone, ani na obrazy soneczne.

9. Dnia onego miasta mocy jego bd
opuszczone, jako chrocinka i rószczka,

które opuszczone bd od synów Izrael-

skich, i bdziesz ziemi spustoszon.

10. Bo zapomniaa na Boga zbawie-

nia swego, i na ska mocy twojej nie

wspominaa. Przeto cho szczepy roz-

koszne szczepisz, i latoroli winne obce

sadzisz
;

11. Czasu szczepienia twego szczepy

aby rosy, opatrujesz ; nawet tego po-

ranku, co siejesz, aby si pucio, starasz

si : wszake w dzie poytku gromadno
bole i rozpacz bdziesz.

12. Biada zgrai ludu wielkiego, któ-

rzy hucz jako szum morski, i zgie-
kowi narodów, które szumi jako szum
wód gwatownych

;

13. Narodom, które szumi jako szum
wód wielkich; bo je Pan sfuka, i uciekn
daleko, i gonione bd od wiatru jako
plewy * po wierzchach gór, a jako wie-

che od wichru. *P8.1,4.P8.g3,ll.

14. Bo czasu wieczornego nastpi
trwoga, a ni poranek przyjdzie, ali go
niemasz. Tenci jest dzia tych, którzy

nas pustosz, i los tych, którzy nas

plundruj.

ROZDZIA XVIII.
I. Egipczykom i Assyryjczykora grozi 1—6. U. wdzi-

czno ludu Boego opisuje 7.

iJiada ziemi, któr zamiaj skrzyda,

która jest przy rzekach ziemi Murzy-
skiej !

2. Która posya posów przez morze
po wodach w odziach z sitowia, mó-
wic: Idcie, posowie prdcy] do na-

rodu rozszarpanego i splundrowanego,

do ludu strasznego z dawna i dotd, do

narodu do szcztu podeptanego, którego

ziemi rzeki rozerway.

3. Wszyscy obywatele wiata i mie-

szkajcy na ziemi ujrzycie, gdy bdzie
chorgiew podniesiona na górach, i gdy
w trby trbi bd, usyszycie.

4. Albowiem tak mówi Pan do mnie :

Uspokoj si, a przypatrywa si bd
z przybytku mojego, a bd jako ciepo

jasne po deszczu, a jako obok wypusz-

czajcy ros w gorcoci niwa.

5. Bo przed zbieraniem wina, gdy si
puci pczki, a kwiat wyda grono cierp-

kie jeszcze rosnce,, tedy oberznie lato-

rostki noami, agazie odejmie i obetnie.

6. I bd zostawione wszystkie we-

spó ptastwu na górach i zwierztom
ziemskim; i bdzie na nich przez lato

ptastwo, a wszelaki zwierz ziemski na

nich zimowa bdzie.

II. 7. Czasu onego przyniesiony bdzie

dar Panu zastpów od ludu rozszarpa-

nego i splundrowanego, od ludu stra-

sznego z dawna i dotd, od narodu do

szcztu podeptanego, którego ziemi

rzeki rozryway; a przeniesiony bdzie

na miejsce imienia Pana zastpów, na

gór Syon.

!
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KOZDZIA XIX.
I. Pomsta Boa nad Egipczanami ogoszona 1— 17.

I. Proroctwo o nawróceniu ich, i inszych pogan do

Joga 18—25.

Drzemi Egiptu. Oto Pan jedzie na

)bokii lekkim, i przycignie do Egiptu,

i porusz si ])awany Egipskie przed

)blicznoci jego. a serce Egipczan roz-

)ynie si w porodku ich.

2. Bo spuszcz Egipczan z Egipcza-

lami, tak. i walczy bdzie kady prze-

w bratu swemu, i kady przeciw przy-

jacielowi swemu, miasto przeciwko mia-

stu, królestwo przeciwko królestwu.

3. I zniszczony bdzie duch w Egip-

3zanach. a rad ich w niwecz obróc;
. bd si radzi bawanów i wieszczków.

: czarowników, i wróków swoich.

4. 1 podam Egipt w rce panów oki*ut-

aych. a król srogi panowa bdzie nad

nimi. mówi Pan. Pan zastpów.

5. I zgin wody z morza, a rzeka

}siknie i wyschnie.

6. I pójd na wstecz rzeki, opadn
i powysychaj potoki groblami ujte,

trzcina i sitowie powidnie.

7. Trawa okoo rzeki i przy brzegu

jej. i wszelakie siewy przy potokach po-

pchn, zniszczej i zgin.

8. I bd si smuci rybitwi. i aoni
bd wszyscy, którzy zarzucaj do rzeki

wd ; a którzy rozcigaj sieci po wo-
izie. do ndzy przyjd.

9. Take zawstydz si ci. którzy

tkaj rzeczy lniane, i subtelne, i którzy

siatki robi.

10. Albowiem sieci jego zepsowane
bd. i wszyscy, którzy robi sadzawki

dla ryb.

11. Zaiste zgupieli ksita Soa-
scy. mdrych radców Faraonowych rada

zgupiaa. Jako i-^eczecie do Faraona :

Jam jest syn mdrych, a syn ki-ólów sta-

rodawnych ?

12. Gdzie teraz s medi'kowie twoi ?

niech ci teraz oznajmi, jeli wiedz, co

uradzi Pan zastpów przeciw Egiptowi.

13. Zgupieli ksita Soauscy. zwie-

dzieni s ksita Xofscy: zwiedli Egipt
przedniej si w pokoleniu jego.

14. Pan puci midzy nich ducha wi-

chrowatego, i sprawi to. e pobdzi
Egipt w kadej sprawie swojej, tak jako
Radzi pijany przy zwracaniu swojem.

15. I nie bdzie adna sprawa w E-

gipcie. którljy uczyni miaa gowa
albo ogon. ga albo sitowie.

16. Dnia onego bdzie Egipt po-

doimy niewiastom ; bo si lka i stra-

cha bdzie przed podniesieniem rki
Pana zastpów, któr on podniesie prze-

ciwko niemu.

17. I bdzie ziemia Judzka Egiptowi

na postrach : kady, kto wspomni na ni.

bdzie si lka dla rady Pana zastpów,

któr postanowi o nim.

II. 18. Dnia onego bdzie pi miast

w ziemi Egipskiej, mówicych jzykiem
Chananejskim. a przysigajcych przez

Pana zastpów; lecz jedno z nich mia-

stem spustoszenia nazwane l»dzie.

19. Dnia onego stanie otarz Paski
wporód ziemi Egipskiej, a sup wysta-

wiony bdzie Panu przy granicy jego.

20. A bdzie na znak i na wiadectwo
Panu zastpów w ziemi Egipskiej. A
gdy zawoaj do Pana dla tych, którzy

ich ciemiyli, tedy im pole wybawiciela

i ksicia. i wybawi ich.

21. I bdzie Pan w Egipcie poznany :

bo poznaj Pana Egipczanie dnia onego,

a lid go czci ofiarami i darami, i po-

lubi luby Panu. a wypeni je.

22. A tak uderzy Pan ' Egipt, aby

go zbiwszy uzdrowi go : bo si nawró-

c do Pana. a on si im da ubaga, i

uzdrowi ich.

'

-Ozeasz.e.i.

23. Dnia onego bdzie gociniec z E-

giptu do Assyryi. i bd chodzi Assy-

ryjczycy do Egiptu, a Egipczanie do

Assyryi. i bd suy Panu Egipczanie

z Assyryjczykami.

24. Dnia onego bdzie Izrael jako

trzeci midzy Egipczanem i Assyryjczy-

kiem, a bogosawiestwo bdzie w po-

rodku ziemi.

25. Albowiem bdzie im bogosawi
Pan zastpów, mówic : Bogosawiony
lud mój Egipski, a spraw rk moich

Assyryi czykowie a Izrael ' dziedzictwo

moje.

ROZDZIA XX.
Egipczjków i Murzynów spustoszenie.

JtVoku. którego Tartan przycign do

Azotu, posany bdc od Sargona. króla

Assyryjskiego. i walczy przeciw Azoto-

wi, i doby go :

2. Onego czasu rzek Pan przez

Izaja-sza. syna Amosowego. mówic : Id.
a rozwi wór z biódr twoich, a boty
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twoje zziij z nóg twoicli ; i uczyni tak,

i chodzi nago i boso.

3. I rzek Pan: Jako chodzi suga
mój Izajasz nago i boso, na znak i na
cud tego, co si ma sta trzeciego roku

Egiptowi i Murzyskiej ziemi :

4. Tak powiedzie król Assyryjski wi-
niów Egipskich, i pojmany cli Murzy-
skich, modych i starych, nagich i bo-

sych, z obnaonemi zadkami na hal>
Egipczyków.

5. I przelkn si, a wstydzi si bd
za Murzynów, na których si ogldali,

i za Egipczanów, z których si chlubili.

6. Tedy rzecze dnia onego obywatel
tój wyspy: Oto to jest ucieczka na-

sza, do którejmy * uciekali o pomoc,
abymy wyswobodzeni byli z mocy króla

Assyryjskiego
;
jakobymy tedy uj

*2ki-ól.l7,4.mogli ?

ROZDZIA XXL
I. Upadek Batilonu 1—10. II. Idumejczyków 11. 12.

III. i Arabczyków 13—17.

-Drzemi pustego morza. Jako wicher na
poudnie biey, tak przyjdzie z puszczy,

z ziemi strasznej.

2. Widzenie srogie jest mi okazane.

Przewrotny przewrotno broi, a pusto-

szyciel pustoszy. Przycignije, Elamie!

Obl Medzie! Babilon; wszelkiemu
wzdychaniu jego koniec uczyni.

3. Dlatego napenione s biodra moje
boleci, a ucisk ogarn mi, jako ucisk

rodzc. Skrzywiem si syszc, a strwo-

yem si widzc.
4. Ulko si serce moje, strach mi

ogarn; noc rozkoszy moich obrócia
mi si w lkanie.

5. Przygotuj stó; niech stra na
stray bdzie

;
jedz, pij ; wstacie ksi-

ta, smarujcie tarcze.

6. Albowiem tak mi rzek Pan : Id,
postaw stróa, któryby powiedzia, co-

kolwiek ujrzy.

7. I ujrza wozy, i dwa rzdy jezd-

nych; wozy, które osy, i wozy, które

wielbdy cigny: i przypatrywa si
im z wielk bardzo pilnoci.

8. Tedy zawoa jako lew: Panie mój!
ja* stoj na stray ustawicznie we dnie;

nawet na stray mojej staj na kad
noc. *'Abak.2,l.

9. (A oto wtem przyjechali mowie
na wozach, i jazda dwoma rzdami.) I

zawoa stranik, a rzek : Upad, upad

20. 21. 22.

IJabilon, *
i wszystkie ryte obrazy bo-

gów jego pokruszone o ziemi.
* Jor.ól.H. Ob. 14, 8. r.28,2.

10. Habilon jest gumno moje. i zboe
bojewiska mego. Com sysza od l*ana

zastpów, Boga Izraelskiego, tom wam
opowiedzia.

11. 11. Hrzemi Dumy. Woa na mi
kto z Seiru: Hej, stróu! co si stao
w nocy ? Stróu ! co si stao w nocy ?

12. Kzek stró: Przyszed poranek,

take i noc. Chcecieli szuka, szukajcie,

nawrócie si a przyjdcie.

III. 13. Brzemi na Arabij. Po la-

sach Arabii noclegi miewa bdziecie,

o podróni Dedascy !

14. Niech zabie pragncemu, nio-

sc wod obywatele ziemi Temaskij
;

z chlebem jego niech wynijd przeciw

uciekajcemu.
15. Bo przed mieczami ucieka bd,

przed mieczem dobytym, przed ukiem j

napitym, przed cikoci bitwy,

16. Gdy tak rzek Pan do mnie : e
po roku, jaki jest rok najeinniczy, usta-

nie wszystka sawa Kedar.

17. A ostatek pocztu strzelców m-
nych synów Kedar bdzie umniejszony;

albowiem to Pan Bóg Izraelski mówi.

. EODZIA XXIL
I. utrapienie Judy 1—14. U. Sobna z urzdu zoony

15—19. Ul. Elijakim na miejscu jego sporzdzony 20—25.

Jjrzemi doliny widzenia. Có ci si
stao, e wszystka * na dachy wstpia ?

'^^ Iz. 15,3. Jer.48,38.

2. Miasto pene wrzasku, i zgieku,

miasto weselce si ! Pobici twoi nie s
pobici mieczem, ani zginli w bitwie.

3. Wszyscy ksita twoi naporzd
si rozpierzchnli, od strzelców powi-
zani s. Znalezieni w tobie powizani s
wespó, i ci, którzy z daleka uciekaj.

4. Dlategom rzek : Odstpcie * ode-

mnie, abym -gorzko paka; nie kwapcie

si, cieszy mi w spustoszeniu córki

ludu mojego. .

*Jer.4,19. r.9,1.

5. Albowiem to jest dzie ucisku i

podeptania, i zamieszania od Pana, Pana
zastpów, w dolinie widzenia, dzie bu-

rzenia murów, i woania na góry.

6. Elam te wzi sajdak z wozami
ludu wojennego, a Kir okaza tarcz

swoje.

7. I stado si, e wyborne doliny twoje

napenione byy wozami, a jezdni si po-

tnie zaszacowali u bramy.
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8. I odkryta bya zasona Jndowa; a

pogldae dnia onego na zbrojowni

w domu lasu.

9. I pogldalicie na rozwaliny mia-

sta * Dawidowego, 1)0 ich wiele byo; i

zgromadziy si wody sadzawki dolnej.
^2 Sam. 5,7.9.

10. Take policzylicie domy w Je-

ruzalemie, a rozwalilicie domy na opraw
murów.

11. Uczynilicie te przekop miedzy

dwoma murami, dla wód stawu stare-

go, a nie ogldalicie si na tego, co go

sprawi, a tego, który go zdawna zbudo-

wa, nie widzielicie.

12. Nadto, gdy woa Pan, Pan za-

stpów, dnia onego do paczu i do na-

rzekania, i do obysienia si, i do prze-

pasania si worem;
13. A oto rado i wesele wasze,

zabija woy, i bi owce, a jedzc mi-
so, i pijc wino, mówi: Jedzmy, pijmy,

bo jutro * pomrzemy. *i2-56,i2. ikoim5,32.

14. Ale to doszo uszów moici, mówi
Pan zastpów. Przeto wam ta niepra-

wo nie bdzie odpuszczona; a po-

mrzecie, mówi Pan, Pan zastpów.

II. 15. Tak mówi Pan, Pan zast-

pów: Id, wnijd do tego podskarbiego,

do Sobny, który jest przeoonym w do-

mu, i rzecz:

16. Co ty tu masz? albo kogo tu

masz, e tu sobie wykowa grób? Wy-
kowae sobie na Wysokiem miejscu

grób swój. a wystawie na skale przy-

bytek swój ?

17. Oto Pan, który ci przykry jako

zacnego ma-, a który ci kosztownie

przyodzia,

18. Prdko ci zatoczy jako kul do

ziemi szerokiej i przestronnej ; tam
umrzesz, tam i wozy sawy twojej zgi-

n, o habo domu Pana swego !

19. A tak wypdz ci z stanowiska
twego, a z urzdu twego zo ci.

III. 20. A dnia onego przyzwi sug
swego Elijakima, syna Helkijaszowego;

21. I oblek go w szat twoje, i pa-
sem twoim potwierdz go, panowaniet twoje dam w rk jego; i bdzie za

ojca obywatelom JeruzaTemskim, i do-

mowi Judzkiemu.
22. I poo klucz domu Dawidowego

na ramieniu jego; gdy * otworzy, nikt

nie zawrze, a gdy zawrze, nikt nie otwo-
1"IY,

"

*ljol).12,14. Ob. 3,7.

23. I wbij go jako gwód na miej-

scu pewnem, a Ijdzie stolic chway
domu ojca swego.

24. A zawinie na nim wszystka sa-
wa domu ojca jego, synowie i córki, i

wszystko naczynie by najmniejsze, od
naczynia, z którego pij, a do kadego
naczynia winnego.

25. Dnia onego, mówi Pan zastpów,
bdzie wyjty gwód, który by wbity
na miejscu pew^nem, a bdzie przyci-
ty, i upadnie; odcite bdzie i brzemi,
które jest na nim; bo Pan mówi.

KODZIA XXIII.
I. Tyru zburzenie 1—14. II, pobudowanie 15. 16. III.

i do Boga nawrócenie 17. 18.

JJrzemi Tyru. Kwilcie okrty mor-
skie! albowiem zburzony jest, tak, i nie-

masz ani domu, ani ktoby przychodzi
z ziemi Cytym.

2. To mi o nich objawiono. Umilknij-

cie, obywatele wyspy! któr kupcy Sy-

doscy pywajc przez morze napeniali;

3. A którego dochody na wielkich wo-
dach, nasienie Sychor, niwo jego dochód
z rzeki, a w którym by skad narodów.

4. Zawstyd si, Sydonie! bo rzeko
morze, moc morska, mówic: Nie pra-

cuj w porodzeniu, i nie rodz, i nie

wychowuj modzieców, ani odchowuj
panien.

5. Jako nad powieci o Egipcie, tak

bd aoni nad powieci o Tyrze.

6. Przeprawcie si przez morze, kwil-

cie obywatele wyspy!
7. To to jest miasto wasze weselce

si? Jego staroytno jestci ode dni

dawnych; ale go zawiod nogi jego na

dalek wdrówk.
8. Któ to postanowi o Tyrze, który

koronuje insze? którego kupcys ksi-
tami, a kramarze jego sawnymi na ziemi ?

9. Pan zastpów postanowi to, aby
ohydzi pych wszelkiej sawy, a eby do

zniewagi przywiód wszystkich zacnych

na ziemi.

10. Nawró si do ziemi swej, jako

rzeka, o córko morska: niemaszci tam
wicej pasa.

11. Rk swoje wycign na morze,

zatrwoy królestwa. Pan rozkaza o Cha-
naanie, aby zburzone byy twierdze jego;

12. I rzek: Ju si nie bdziesz wi-
cej weselia, ty zgwacona panno, córko

Syoska! Powsta, przepraw si do Cy-

41
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tyra; locz i tam nie b(;(lzicsz miaa od-

poczynku.

10. Oto ziemia Chaldejska, [vn lud

nie ])y ludem. Assyryj(vzyk zaoy j
dla obywateli pusty, którzy wystawili

zamki jój, ])o]nulowali paace jej; ale

on j w gruz obróci.

14. Kwilcie okrty morskie! albowiem
zburzona jest twierdza wasza.

11. 15. 1 stanie si dnia onego, e w za-

pamitaniu ))(lzie Tyr przez siedmdzie-

sit lat, przez wiek króla jednego. A po
siedmdziesiciu latach Tyr znowu bdzie
mia piosnk, jako piosnk nierzdnicy.

16. Wemij lutni, obchod miasto,

o nierzdnico w zapomnienie podana!

graj dobrze, dugo piewaj, aby na pa-

mi przysza.

III. 17. 1 stanie si po wyjciu siedm-

dziesiciu lat, e Tyr Pan nawiedzi ; ale

si on za wróci do nierzdniczego zysku

swego, i bdzie nierzd podzi ze wszyst-

kiemikrólestwami ziemi, na obliczu ziemi,

18. Wszake kupiectwo jego, i zysk

jego bdzie powicony Panu. Do skarbu

odoony, i schowany nie bdzie ; ale tym,

którzy mieszkaj przed Panem, poy-
teczne bdzie kupiectwo jego, aby jedli

do sytoci, a mieli odzienie dobre.

KODZIA. XXIV.
I. Powtórzenie proroctw prz3'szych 1—12. II. Zacho-

wanie ostatków 13—15. III. Napomnienie ich do chway
Boej 16—23.

Oto Pan obnay ziemi, i spustoszy j,
i przemieni oblicze jej, a rozproszy oby-

wateli jej.

2. I bdzie jako lud pospolity * tak i

ksi; jako suga, tak pan jego; jako

dziewka, tak pani jej; jako kupujcy,
tak sprzedawajcy; jako poyczajcy,
tak i ten, co u drugiego poycza; jako

lichwiarz, tak ten, co lichw daje.
''Ozeasz.4,9,

3. Wielce obnaona bdzie ziemia, i

bardzo zupiona; albowiem Pan mówi
to sowo.

4. Paka bdzie i upadnie ziemia,

zwtleje i obali si okrg ziemski;

zemdlej w^ysokie narody ziemskie,

5. Przeto, e ta ziemia spugawiona
jest pod obywatelami swoimi; albowiem

przestpili prawa, odmienili ustawy,

"wzruszyU przymierze wieczne.

6. Dla tego przeklstwo pore zie-

mi, a zniszczej obywatele jej ; dlatego

popaleni Ijd obywatele ziemi, a mao
ludzi zostanie.

7. Smuci si l)dzie moszcz, uwidnie
winna macica, wzdycha bd wszyscy
wesoego serca.

8. Ustanie wesele * bbnów, ustanie

wykrzykani(^ weselcych si, ucichnie

wesele cytry.
*Jcr.lG,9. r.2.'),10. Ezcch. 20,13. OzoaRz.2,11.

9. Nie bd pi wina z piewaniem;
gorzki l)dzie napój mocny pijcym go.

10. Starte 1)dzie miasto prónoci;
kady dom zawarty bdzie, aby do niego

nie wchodzono.
11. Narzekanie bdzie na ulicach dla

wina; zamione bdzie wszelkie wesele,

a przeniesie si rado ziemi.

12. Spustoszenie w miecie zostanie,

a bramy zburzone bd.
II. 13. Albowiem tak bdzie w poród

ziemi, w porodku narodów, jako gdy
otrzs oliwy, i jako bywa z gronami,

gdy si dokona zj^ieranie wina.

14. Ci podnios gos swój, wykrzy-
ka bd, w zacnoci Paskiej wykrzy-
ka bd, i przy morzu.

15. Przeto w dolinach wysawiajcie
Pana, na wyspach morskich imi Pana,
Boga Izraelskiego.

III. 16. Od koczyn ziemi syszymy
piosnk o sawie sprawiedliwego. Alem
ja rzek: Wychudem, wychudem, bia-

da mnie! Przewrotni przewrotno broj,

przewrotno, mówi, bez wszelkiego

wstydu broj.

17. Strach, i dó, i sido przyjdzie na

ci, który mieszkasz na ziemi.

18. I stanie si, e kto uciecze przed

wieci strachu, wpadnie * w dó, a kto

wylizie z dou,' pojmany bdzie sidem;
bo upusty z wysokoci otworzone bd,
a zatrzasn si grunty ziemi. *Jer.48,44.

19. Kozstpujc rozstpi si- ziemia;

rozsiadajc rozsidzie si ziemia; po-

ruszajc poruszy si ziemia.

20. Chwiejc chwia si bdzie ziemia

jako pijany a przeniesiona bdzie jako

budka; bo j obciy nieprawo jej. i

upadnie, a wicej nie powstanie.

21. A dnia onego nawiedzi Pan woj-

sko wysokie na wysokoci, take i królów

ziemskich na ziemi.

22. I bd zgromadzeni, jako zgro-

madzenrbywaj winiowie do ciemnicy,

a bd zamknieni w tarasie: po wielu,

mówi, dniach nawiedzeni bd.
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23. I zasromi si * miesic, a za-

V7stjdzi si soce, gdy królowa bdzie
Pan zastpów, na górze Syoskiej, i

w Jeruzalemie. i przed starcami swymi
w wielkiej sawie.

^Izaj.13,10. Ezech.32,7. Joel.2,31. r.3.15.

ROZDZIA XXV.
I. Dzikczynienie za wybawienie 1—5. II. Dobrodziej-

stwa zgotowane w Chrystusie Panu 6—12.

JLanie ! ty Bóg mój, wywysza ci b-
d i wysawia bd imi twoje, bo
uczyni rzeczy dziwne; rady twe, z da-

^wna postanowione, s wiern prawd.

2. Albowieme miasta obróci w mo-
gi; miasto obronne w rozwaliny: pa-

ace cudzoziemców, aby nie byy mia-

stem, i aby nie byy znowu na wieki bu-

dowane.

3. Dlatego ci wielbi bdzie lud

mony; miasta narodów srogich ciebie

si ba bd.
4. Albowieme ty by twierdz ubo-

giemu, zamkiem ndznemu w ucisku je-

go, ucieczk przed powodzi, zason
przed gorcem, gdy wcieko okrutni-

ków bya jako powód podwracajca
cian.

5. Huk cudzoziemców potumie, jako

gorco w susz; jako gorco cieniem

oboku, tak oki-uciestwo okrutników po-

tumione.
II. 6. 1 sprawi Pan zastpów na wszyst-

kie narody na tej górze * uczt z rzeczy

tustych, uczt z wystaego wina, z rzeczy

tustych, szpik w sobie majcych, z wina
wystaego i czystego. *Mat.22,2. Tik.i4,i6.

7. I skazi na tej górze zason, która

zasania wszystkich ludzi, i przykrycie,

którem s przykryte wszystkie narody.

8. Poknie mier * w zwycistwie, a

Pan panujcy otrze f z z kadego obli-

cza, i pohabienie ludu swego odejmie
ze wszystkiej ziemi; bo Pan mówi.

=*^lKor.l5,54. iObjaw.7.17. r.21.4.

9. I rzecze dnia onego lud Paski:
Oto Bóg nasz ten jest; oczekiwalimy
go. i wybawii nas. Tenci jest Pan. któ-

regomy oczekiwali; weseli i radowa
si bdziemy w zbawieniu jego.

10. Albowiem na tej górze odpocznie

rka Paska, a Moab podeptany od niego

bdzie, jako plewa w gnój wdeptana
bywa.

11. I wycignie rce swoje w poród
jego. jako je wyciga pywacz ku pywa-

niu, a poniy wynioso jego okciami
rk swoich.

12. A tak obron i wysoko murów
twoich pochyli, poniy i powali na zie-

mi a do prochu.

EODZIA XXVL
Pie wdzicznoci za wybawienie z duchownego i

cielesnego Babilonu.

Unia onego piewana bdzie ta pie
w ziemi Judzkiej : Mamy miasto obron-

ne. Bóg zl)awieniem opatrzy mury i

baszty jego.

2. Otwórzcie bramy, a niech wnijdzie

naród sprawiedliwy.który strzee prawdy.

3. Czowieka spolegajcego na tobie

zachowywasz w pokoju, w pokoju mó-
wi : bo w tobie ufa.

4. Miejcie nadziej w Panu a na
wieki: bo w Panu, w Panu jest

'* skaa
wieczna. *ps.i8,3.

5. Ale ponia mieszkajce na wyso-
koci; miasto wyniose ponia, ponia
je a do ziemi, i strca je a do prochu;

6. Depcze je noga; nogi ubogiego, sto-

pa ndzników.
7. Scieszka sprawiedliwego jest pro-

sta; prost drog sprawiedliwego wy-
równywasz.

8. Na drodze sdów twoich, Panie!

oczekujemy ci; do duszy naszej

jest do imienia twego, i do wspomina-
nia na ci.

9. Dusza moja da ci w nocy,

owszem, duchem swym, który jest we
mnie, rano ci szukam; albowiem gdy
si sdy twoje odprawiaj na ziemi, spra-

wiedliwoci si ucz obywatele okrgu
ziemskiego.

10. Gdy si aska pokazuje niepo-

bonemu, nie uczy si sprawiedliwoci;

w ziemi prawoci nieprawo czyni, a

nie dba nic na majestat Paski.
11. Panie! cho wyw}^szona jest rka

twoja, przecie tego nie widz: ujrz,
ale pohabieni bd. zajrzc ludowi
twemu; nadto i ogie tych nieprzyjació

twoich pore.
12. Panie! zrzdzisz nam pokój; bo

wszystko, co si dziao przy nas. czyni-e * ku dobremu naszemu. *Ezynr.8,28.

13. Panie Boe nasz! panowali nad
nami inni panowie oprócz ciebie; ale

mymy tylko, w tolde ufajc, wspomi-
nali na imi twoje.

14. Pomarli, nie oyia: martwymi
41*
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IxMlac nie powstan, przeto, e ich na-

wiedzi i wykorzeni, i wygadzi wszyst-

ka pamitk ich.

If). Kozinnoye naród; o Panie!

rozmnoye naród; nwiell)iony jest,

acze go by zapdzi na wszystkie gra-

nice ziemi,

IG. Panie! w nciskn szukali ci; gdy
ich kara, wylewali modlitwy swe.

17. Jako brzemienna, gdy si przy-

blia ku rodzeniu, boleje i woa w bo-

leciach swoich, takemy byli przed

obliczem twojóm, Panie!

18. Poczlimy, bolelimy; alemy
tj^lko jakoby wiatr porodzili, a adnego-
my wybawienia ziemi nie sprawili, i nie

upadli mieszkajcy na okrgu ziemskim.

19. Oyj umarli twoi, trupy moje

wstan, gdy rzeczesz: Ocucie si, a

piewajcie mieszkajcy w prochu! Al-

bowiem rosa twoja bdzie jako rosa na

zioach; ale niezbonych o ziemi ude-

rzysz.

20. Id, ludu mój ! wnijd do komór
swoich, a zamknij drzwi twoje za sob;
skryj si na maluczk chwilk, dokd
nie przeminie * rozgniewanie.

*Ps.30,6. Izaj.54,8.

21. Albowiem oto Pan wychodzi z

miejsca swego, aby nawiedzi niepra-

wo mieszkajcych na ziemi; tedy zie-

mia odkryje krew swoje, a nie zakryje

dalej pobitych swoich.

ROZDZIA XXVII.
I. Bóg nieprzyjació zetrze 1. II. a swoici opatrywa

i 'broni ich bdzie 3—13.

Unia onego nawiedzi Pan mieczem
swoim srogim, wielkim i mocnym, Le-

wiatana, wa dugiego, i * Lewiatana,

wa skrconego, a zabije smoka, który

jest w morzu. *ijoi).26,i3.

II. 2. Dnia onego piewajcie o win-

nicy wybornego wina.

3. Ja Pan, który jej strzeg, co

chwilka odwila j bd, a eby jej kto

nie psu, w nocy i we dnie strzedz jej

bd.
4. Zapalczywoci adnej we mnie

niemasz. Któ mi da oset albo ciernie,

abym przeciwko niej walczy, i spali j
do szcztu?

5. Izali kto ujmie si moje, aby
uczyni pol^ój zemn? aby pokój, mó-
wi, nczyni zemn?

6. Przyjdzie do tego, e si Jakób

2G. 27. 28.

rozkorzeni, zakwitnie i rozrodzi si Izra-

el, i napeni okrg ziemski owocem.
7. Ho izali go tak uderzy, jako ude-

rzy nieprzyjaci<'la jego? albo izali go
zamordowa, jako inni s zamordowani
od niego?

8. Owszem, Jiiiernie go kara, i w ten

czas, gdy go wypycha, i gdy go nie-

przyjaciel wiatrem swoim gwatownym,
w (Izie wschodniego wiatru, zabiera.

1). Przeto tym sposo]>em oczyszczona

bdzie nieprawo Jakóbowa; a tenci

jest wszystek poytek, e * odejmie
grzech jego, gdy rozrzuci wszystkie ka-*

mienie otarza, jako kamienie wapienne
rozszarpane, a nie ostoj si gaje i obra-

zy soneczne. ^zach.3,9. 3Moj.ii6,3o,

10. Gdy miasto obronne spustoszeje,

a bdzie mieszkaniem porzuconym i

opuszczonem jako pustynia. Tam si
pa, i tam lega bdzie cielec, i ogry-

zie latoroski jego.

11. Gdy poschn gazki jego, pokru-

szone bd, a niewiasty przyszedszy za-

pal je. Albowiem ten lud nie. ma a-
dnego rozumu; przeto nie zmiuje si
nad nim, który go uczyni, a który go
stworzy, nie zlituje si nad nim.

12. Dnia onego, gdy si Pan bdzie
mci od oyska rzeki a do potoku

Egipskiego, wy synowie Izraelscy po
jednemu zebrani bdziecie.

13. Stanie si te dnia onego, e za-

trbi w trb wielk, i przyjd, którzy

byli poginli w ziemi As syryjskiej, i

którzy byli zagnani do ziemi Egipskiej ;

i bd si Panu kaniali na górze wi-
tej w Jenizalemie.

ROZDZIA XXVIII.
I. Lnd Izraelski strofuje, pomst Bo im groc 1—4-

II. Ostatki cieszy, a pi-zypomniawszy grzechy ich 5—21.

III. do pokaty upomina 23—29.

Joiada pysznej koronie, pijanicom z E-

fraima, i kwiatowi opademu z ozdoby

sawy swojej! Biada tym, którzy rzdz
dolin bardzo urodzajn, i znikczemnia-

ym od wina!

2. Oto mony i silny Paski bdc
jako nawano gradu, jako wicher wy-

wracajcy, jako bystro wód gwatownej
powodzi uderzy j o, ziemi rk sw.

3. Nogami podeptana bdzie pyszna]

korona,* pijanicy Efraimscy !

4. Tedy si stanie, e kwiat opadajcy!

z ozdoby i z sawy swojej, tych, którzy
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i*zdz dolin bardzo urodzajn, bdzie ' kosztowny, gruntownie ugruntowany:

jako owoc skororzy. pierwej ni lato

bywa; który skoro kto obaczy. nie puci
go z rki. a go zje.

II. 5. Dnia onego bdzie Pan zast-

pów koron ozdoby, i koron sawy
ostatkowi ludu swego.

6. I duchem sdu siedzcemu na s-
dzie, a moc tym. którzy odpieraj bitw
a do bramy.

7. Ale i ci od wina bdz, i od

mocnego napoju potaczaj si. Ksi
i prorok bdz od mocnego napoju,

utonli w winie, potaczaj si od mocne-

go napoju, bdz w widzeniu, potykaj
si w sdzie.

8. Albowiem wszystkie stoy ich pene
s zwracania i plugastwa, tak. a miej-

sca nie staje.

9. Kogoby uczy mia umiejtnoci?
a komu da zrozumie co sysza? Izali

odstawionym od mleka, a odsdzonym od

piersi ?

lU. Poniewa podawa im przykaza-

nie za przykazaniem, przykazanie za

przykazaniem, przepis za przepisem,

przepis za przepisem, troch tu. troch
owdzie:

11. A wszake jakoby nieznajom mo-
wa. "

i jzykiem obcym mówi do ludu
'^l Kor. 14,21.

12. A gdy im rzek: To jest odpo-
cznienie, sprawcie odpoczynek spraco-

wanemu, to jest odpocznienie: ale oni

nie chcieli sucha.

13. I bdzie im sowo Paskie : przy-

kazanie za przykazaniem, przykazanie za

przykazaniem, przepis za przejsem.
przepis za przepisem: troch tu. troch
owdzie, na to, aby szli. a padszy wznali

stukli si. a uwikani Ijdc. pochwytani
byli.

14. Przeto suchajcie sowa Paskiego,
mowie namiewcyl panujcy nad tym
ludem, który jest w Jeruzalemie.

15. Dlatego e mówicie: Uczynilimy
przymierze z mierci, i z piekem ma-
my porozumienie, bicz gwatowny nas
nie dojdzie, gdy przechodzi bdzie:
bomy pooyli kamstwo za ucieczk
swoje, a pod faszem utailimy si:

16. Dlatego tak powiedzia panujcy
Pan: Oto Ja za grimt kad w "^ Syonie
kamie, kamie dowiadczony. wesrielnT.

tego

kto 7 wierzy, nie pokwapi si.
"Ps, 118.22. Mat.21,42. Dzie,4.n. 1 Piotr.2,6.7.

tKzTm.t»,33. r.lO,Il.

17. A wykonam sd wedug sznuru,

a sprawiedliwo wedug wagi; i po-

tucze grad nadziej omyln, a ucieczk
wody zatopi.

18. A tak zgadzone bdzie przymie-

rze wasze z mierci, a porozumienie
wasze z piekem nie ostoi si: gdy bicz

gwatowny przechodzi bdzie, bdzie-
cie od niego podeptani.

19. Kiedy jedno pocznie przechodzi,

pochwyci was: bo na kady poranek
przechodzi bdzie we dnie i w nocy. A
sam postrach przywiedzie was ku zrozu-

mieniu tego, cocie syszeli;

20. Zwaszcza i krótsze bdzie oe,
niby sie kto móg rozcign, i nakry-

cie wskie, choby si skurczy.

21. Albowiem Pan powstanie jako

na erórze " Perazym. a rozgniewa sie

jako w dolinie Gabaon. aby wykona
spraw swoje, niezwyczajn spraw swo-

je, i aby dokoczy sprawy swojej, nie-

zwyczajnej sprawy swojej.
^2Sam.5.20. lKioii.14.11. Joz. 10.11. 12. 2Sam.5.25.

lKron.14.16.

III. 22. A tak teraz nie namiewaj-
cie si. aby si niezmocniy zwizki wa-
sze: bom o pewnem zepsowaniu wszyst-

kiej ziemi sysza od Pana. Pana zast-

pów.

23. Nadstawiajcie uszów, a suchajcie

gosu mego; bdcie pilni, a suchajcie

mowy mojej.

24. Izali kadego dnia oracz orze,

aby sia? przegania brozdy. a wóczy
rol swoje?

25. Izali zrównawszy wierzch jej. nie

rozsiewa wyki. i nie roztrzsa kminu, i

nie sieje pszenicy wybornej, i jczmie-
nia przedniego, i orkiszu na miejscu

sposobnem?

26. Bo go uczy roztropnoci Bóg je-

go, i naucza go.

21. Wyki nie móc okowanem na-

czyniem, ani taczaj koa wozowego po

kminie: ale kijem wybijaj wyk. a kmin
lask.

28. Pszenica mócona bywa: wszake
i tej nie zawdy móci bdzie, ani jej

potrze koem woza swego, ani jej z-
bami jego pokruszy.

29. I to od Pana zastpów wysrfo,
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który jest dziwny w radzie, a wielmony
w rzeczy samej.

ROZDZIA XXIX.
I. Proi-okujo o spustoszeniu miastii Joru/aleinu przez

Assyi-yjczyktiw 1—H. II. JMzyczyny toj,'0 wylicza !»— IC.

JII, nawrócoriio pogan i ydów do Pana opisuj;\c 17—21.

-LJiada Aryjelowi! Aryjelowi miastu, w
którtMii mieszka Dawid. Przydajcie rok

do roku, niecliaj rz barany.

2. Jednak ucisnc; AryjeJa, i bi^nlzie smu-
tek i ao; bo mi bdzie jako Aryjel.

3. Poo si zaiste obozem w okoo
przeciwko to])ie, i cisn ci waami, i

wystawi przeciwko tobie baszty.

4. Tedy bdc znione, z ziemi mó-
wi bdziesz, i z procliu szepta bdzie
mowa twoja; bdzie mówi gos twój,

jako wieszczka z ziemi, a z prociu mowa
twoja szepta bdzie.

5. Bo mnóstwo nieprzyjació twoicli

bdzie jako proszku drobnego, a zgraja

okrutników jako plew latajcyci; a to

si nagle w okamgnieniu stanie.

6. Od Pana zastpów nawiedzione

bdzie gromem i trzsieniem ziemi, i

gosem wielkim, wichrem i burz, i po-
mieniem ognia poerajcego.

7. Ale jako sen widzenia nocnego, tak

bdzie zgraja wszystkici narodów wal-

czcyci przeciwko Aryjelowi, i wszyst-

kich bojujcych przeciwko niemu i

tvrierdzom jego, i tych, którzy go uci-

skaj.

8. Bdzie, mówi, jako gdy si ni
godnemu, jakoby jad; ale gdy si ocu-

ci, ali czczy ywot jego; i jako gdy
si ni pragncemu, jakoby pi, a gdy
si ocuci, alio zemdlony zostaje, a dusza

jego pragnie: tak bdzie zgraja wszyst-

kich narodów walczcych przeciwko gó-

rze Syoskiej.

II. 9. Jako tedy odwaczacie, cho-
bycie si zdumiewa mieli; rozkoszu-

jecie, chobycie mieli na pomoc woa.
Opili si, ale nie winem; potaczaj si,

ale nie od mocnego napoju.

10. Bo was napeni Pan duchem
snu twardego, i zawar oczy wasze; pro-

roków i ksit waszych najopatrzniej-

szych oczy zasoni.
11. Przeto wam wszelkie widzenie

podobne jest sowom ksig zapieczto-

wanych, które danoliby temu, co zna

pismo, a rzeczono: Czytaj to prosz,
tedy odpowie: Me mog, bo s zapie-

cztowane.

28. 29. 30.

12. A danolilty ksigi temu, co nie

zna pisma, a rziiczono: Czytaj to prosz,
tedy o(l])owie: Nie znam pisma.

13. Bo mówi Pan : Przeto, e ten lud

przyblia si do mnie * usty swemi, a

CZCI mi wargami swemi, a serce jego

dalekie jest odemnie, a ))0Jaiii, któr
si mnie Ijoj, z przykaza ludzkich na-

uczyli sie
* * Mat. 1.'), 8. Mark. 7,6.

14. Dlatego Ja t sobie dziwnie po-

czn z tym ludem, dziwnie i cudownie,

i zginie mdro * mdrych jego, a ro-

zum roztropnych jego skryje si.
*Jcr.iy,7. lKor.1,19.

15. Biada tym, którzy gboko przed
Panem ukrywaj rad! których kada
sprawa dzieje si w ciemnoci, i mówi :

Któ widzi? Kto wie o nas?
IG. Przewrotne myli wasze s jako

glina * garncarska. Izali rzecze robota
o tym, co j urobi: Nie urobi mi? i

ulepienie izali rzecze o tym, co je ule- I

pi: Nie rozumia? *Jcr.i8,6.izaj.io,i5.r.45,9.

III. 17. Izali po maluczkim i króciuch-

nym czasie nie obróci si Liban w pole?

a polo za las poczytane nie bdzie?
18. I usysz dnia onego gusi sowa

ksig, a z mroku i z ciemnoci oczy le-
pych patrzc bd.

19. Ale cisi nader si rozweselw Panu,
a ubodzy ludzie rozraduj si w witym
Izraelskim.

20. Gdy ustanie okrutnik, a zniszczeje

namiewca, wykorzenieni bd wszyscy,

którzy pilnowali nieprawoci;
21. Którzy winuj czowieka dla so-

wa, a na tego, * który ich strofuje, w bra-

mie sida stawiaj, i bez przyczyny do

upadku przywodza'sprawiedliwego.
*Amos.5,10-

22. Przeto tak mówi o domu Jakó-

bowym Pan, który odkupi Abrahama:
Ju dalej nie bdzie zawstydzony Jakób,

ani wicej twarz jego zblednie.

23. Albowiem gdy ujrzy synów swo-

ich, dzieo rk moich, w porodku sie-

bie, powicajcych imi moje ; tedybd
powica witego Jakóbowego, a Boga
Izraelskiego ba si bd.

24. I stan si rozumnymi bdzcy
duchem, a szemracze naucz si umie-

jtnoci.

KODZIA XXX.
I. Narzeka nad grzechami Judzkiemi 1—11. II. Upor-

nyin grozi *12—17. III. Pokutujcym ask otiecuje

18—21. IV. Sd Boy nad Assyryjczykami 22—33.

JDiada synom odpornym, mówi Pan,
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którzy czyni rad, ale nie ze mnie, i

nakrywaj j nakryciem, ale nie z du-

cha mojego, aby przyczyniali grzechu do

grzechu.

2. Którzy chodz a zstpuj do Egip-

tu, nie radzc si ust moich, aby si
zmocnili moc Faraonow, i ukryli si
w cieniu Egipskim.

3. Bo moc Faraonowa bdzie wam
ku zawstydzeniu, a ucieczka do cieniu

Egipskiego ku pohabieniu.

4. Przeto, e byli w Soan ksita je-

go, a posowie jego do Chanes chodzili.

5. Wszystkich do haby przywiedzie

przez lud, który im nie bdzie ku do-

godzie. ani ku pomocy, ani ku poytkowi,
ale tylko ku zelywoci i ku habie.

6. Brzemi odnios na bydltach po-

udniowych do ziemi ucisku i utrapie-

nia, (skd pochodzi lew i szczeni lwie,

mija i smok ognisty latajcy;) odnios
mówi na grzbietach bydltek bogactwa
swoje, i na garbie wielbdów skarby

swoje, do ludu, który im nic nie pomoe;

7. Bo Egipczanie daremno i próno
pomaga bd. Dlatego to ogaszam, e
ich moc jest, siedzie w pokoju.

8. Teraze id, napisz to na tablicy

przed oczyma ich, a na ksigach to wy-
rysuj, aby to trwao do dnia ostatniego,

i a na wieki wieków :

9. e ten lud jest * odporny, synowie
kamliwi, synowie, którzy nie chc su-
cha zakonu Paskiego. *Dzie.7,5i.

10. Którzy mówi widzcym: Xie
miewajcie widzenia ; a prorokom : Nie
prorokujcie * nam, co prawego jest;

mówcie nam rzeczy j przyjemne, pro-

rokujcie oszukanie;
*Anios.2,12. r.7,12. 7Jer.6,U. Ezech.13,16. 2Tyin.4,3.

11. Ustpcie z drogi, zejdcie z

cieszki; niech bdzie daleki od oblicza

naszego wity Izraelski.

n. 12. Przeto tak mówi wity Izra-

elski: I gardzicie tern sowem, a ufacie
w potwarzy i w przewrotnoci, i spole-

gacie na niej:

13. Dlatego wam ta nieprawo b-
dzie jako mur przerwany upadajcy, i

jako wydcie na murze wysokim, któ-
rego bywa nage i prdkie ol^alenie

;

14. I pokruszy " j. jako si kruszy
stuczone naczynie garncarskie: a tak
mu nie sfolguje. i si nie znajdzie po
stuczeniu jego i skorupa, którby móg

nabra ognia z ogniska, albo naczerpa
wody z kauy. -Fs.2,9.

15. Albowiem tak mówi panujcy
Pan, wity. Izraelski : Jeli si nawróci-

cie i uspokoicie si. zachowani bdziecie;
w milczeniu i w nadziei bdzie moc wa-
sza. Ale nie chcecie

;

16. Owszem mówicie: Nie tak. ale na
koniach ucieczemy: przeto ucieka b-
dziecie. Na prdkich koniach ujedziemy;

ale prdsi bd ci, którzy was goni bd.
17. Tysic ich uciecze * przed okrzyk-

nieniem jednego, a przed okrzyknieniem
piciu wszyscy ucieczecie, a zostaniecie

jako maszt f na wierzchu góry, a jako

chorgiew na pagórku.
*3Moj.26.S. óMoj. 28,25. r.32,30. 7 5Moj.28,62.

III. 18. A dlatego Pan czeka b-
dzie, aby si zmiowa nad wami. i dla-

tego si wywyszy. al:»y si zlitowa nad
wami; albowiem Pan jest Bogiem sdu;
bogosawieni wszyscy, * którzy na
OCZekuia. ^ Ps.2,12. Ps.34.9. Przyp-16.20.

'^
'

Jer.17,7.

19. Bo lud na Syonie i w Jeruzale-

mie bdzie mieszka; paka wicej nie

bdziesz. Zapewne zlituje si nad " tob
na gos woania twego (Pan), a skoro

usyszy, ozwieó si. '^Ps.gi.is. izaj.58.9.

20. A cho wam Pan da chleb utra-

pienia, i wod ucisku, jednak nie odlec
wicej od ciebie nauczyciele twoi. ale

oczy twoje patrzc bd na nauczycieli

twoich;

21. I uszy twoje usysz sowo z tyu
do ciebie mówicego: Tac jest di'oga,

chodcie po niej. lubbycie si w prawo
albo w lewo udali.

IV. 22. Tedy zarzucicie okiTcie sre-

brnych swoich bawanów rytych, i odzie-

nie zotych swoich bawanów odlewa-

nych: rozproszysz je jako " plugastwo

niewiasty przyrodzon niemoc cierpi-

cej, a rzeczesz im: Precz std.
* 3 Moj. 15.19. 4Moj.5,3.

23. Da Bóg i deszcz " na siewy twoje,

któremiby posia ziemi, a chleb z uro-

dzaju ziemi bdzie syty i obfity; dnia

onego pa si bd i byda twoje na
pastwisku szerokiem. ^^mJj.h.u. Ezecii.34,2G.

24. Woy take i osy sprawujce
ziemi, pastw czyst je bd, która

opak i opat wywiana bywa.

25. I bd na kadej górze wysokiej,

i na kadym pagórku wyniosym stru-

mienie i potoki wód w dzie poraki
wielkiej, gdy wiee upadn.
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26. wiato tó miesica bdzie jako

wiato sonoezna; a wiato sonecz-
na Ixjdzie w siedniioniasóh, jako wiat-o siedmiu dni. dnia, którego zawie
Pan zamanie ludu swego, a ran zbicia

jego uleczy.

27. Oto imi Paskie przychodzi z da-

leka, zapalia si popdliwo jego, i ci-
ka jest ku znoszejiiu; wargi jego pene
s gniewu, a jzyk jego jako ogie poe-
rajcy.

28. A duch jego jest jako rzeka wy-
lewajca, która a do garda siga, a))y

przewiewa narody, aby si wniwecz
obróciy, a wdzidem kiezna czeluci

narodów.

29. Tedy zapiewacie, jako gdy si.

w nocy obchodzi uroczyste wito, a roz-

weselicie si w sercu jako* teu, który idzie

z piszczak, idc na gór Pask f do

skay Izraelskiej; *Ps.42,5. i5Moj.32,4.

2 Sam. 22,32. Ps.18,3. Ps. 73,26. Izaj.26,4.

30. Gdy da usysze Pan wielmonoó
gosu swego, i wycignione rami swoje

okae w popdliwoci gniewu swojego, i

w pomieniu ognia poerajcego z roz-

proszeniem, z gwatownym ddem, i

z gradem kamiennym.
31. Bo od gosu Paskiego starty b-

dzie Assyryjczyk, który innycli kijem

bija.

32. I stanie si, e -na samym kade
uderzenie kijowe, którem go Pan uderzy,

znaczne bdzie, gdy z bbnami i z lutnia-

mi, i z bitw weso.walczy bdzie prze-

ciwko niemu.

33. Albowiem dawno ju jest nagoto-

wane pieko, i dla samego króla nagoto-

wane jest; które gbokie i szerokie

uczyni, podniaty jego ognia i drew sia

jest; poddymanie Paskie jako rzeka

siarczana zapala je.

EODZIA XXXI.
I. Ogoszenie karania na lud Izraelski, który si do

Egiptu o pomoc ucieka, take i na samych Egipczan
1—5. II. Napomnienie do pokuty 6. 7. III. Upadek
Assyryjczyków 8. 9.

JDiada tym, którzy zstpuj do Egiptu

o pomoc, a na koniach spolegaj, i ufaj
w wozach, e ici wiele, i w jezdnych, i
s mocni bardzo, a nie ogldaj si na

witego Izraelskiego, a Pana nie szukaj!

2. Ale on te jest mdry, przeto
przywiedzie ze, a sów swoich nie od-

mieni; lecz powstanie przeciw domowi
zoników i przeciwko ratunkowi tych,

którzy broj nieprawo.

30.31.32.

3. Albowiem Egipczanie s ludzie a

nie Bóg, a konie ich ciao, a nie duch.

J^rzeto skoro l*an wycignie rk sw,
padnie i pomocnik, padnie i ten, któremu
dawaj pomoc; a tak wszyscy spoem
zgin.

4. lio tak rzek Pan do mnie: Jako '

gdy ryczy lew, i szczeni lwie nad upem
swym, a cho zwoywaj przeciwko nie-

mu gromad pasterzy, przecie si on
wrzasku ich nie lka, ani si korzy przed

liukiem ich; tak Pan zastpów zstpi,

aby walczy o gór Syosk, i o pagó-

rek jj.
5. Jako ptaki lataj okoo gniazda

swego, tak obroni Pan zastpów Jeruza-

lem, i owszem, l)roni i wybawia, a prze-

chodzc z pomst zachowa.

II. 6. Nawrócie si do tego, od któ-

rego gboko zabrnli synowie Izraelscy,

7. Albowiem dnia onego * odrzuci
,

kady bawany swe srebrne, i bawany
swe zote, które wam naczyniy rce
wasze na grzech. ^izaj.2,20.

III. 8. I upadnie Assyryjczyk -od mie-

cza nie mskiego, a miecz nie czowie-
czy pore go : i uciecze przed mieczem,
a modziecy jego tiodownikami bd.

9. A tak opok swoje od strachu mi-

nie, a ksita jego ulkn si przed

chorgwi, mówi Pan, którego ogie
jest na Syonie, a piec w Jeruzalemie.

KODZIA XXXIL
I. Proroctwo o królestwie Pana Chrystusowem 1—8.

n. Spustoszenie ziemi Judzkiej 9—14. JJI. Obietnica o

Duchu witym i sprawach jego 15—20.

Uto król bdzie królowa w sprawiedli-

woci, a ksita w sdzie panowa bd.
2. Bom on bdzie jako zasona od

wiatru, i jako zakrycie przed powodzi
;

jako strumienie wód na miejscu suchem,

jako cie skay wielkiej w ziemi upra-

gnionej;

3. I nie bd si bka oczy widz-
cych, i uszy suchajcych pilnie sucha
bd.

4. Serce gupich zrozumie umiej-
tno, a jzyk jkajcych si prdko i

rzetelnie mówi bdzie.

5. I nie bd wicej zwa nieszla-

chetnego szlachetnym, a skpy nie b-
dzie syn szczodrym;

6. Przeto, e nieszlachetny o nieszla-

chetnocl "" mówi, a serce jego zmyla
nieprawo, aby wykona obudno, a

mówi przeciwko Panu zdronie ; aby



Izajasz 32. 33. 649

wyniszczy duszce akncego, a napój

pragncego odj. -i'^sam.24,u. izaj.24,i6.

7. Skpego te nsiowania ze s; bo

chytrze obmyla, jakoby wniwecz obró-

ci utrapionych sowy klainliwemi, i mó-
wi przeciwko ndznemu przed sdem.

8. Ale szczodrobliwy * o szczodrobli-

woci myli, a przy szczodrobliwoci

sta bdzie. =*^uk.6,45.

II. 9. Niewiasty spokojne! powsta-
cie, suchajcie gosu mego; córki bez-

pieczne! bierzcie w uszy swe powieci

moje.

10. Przez wiele dni i lat trwoy si
bdziecie . wy bezpieczne ! albowiem
ustanie zbieranie wina, a sprztania

urodzajów nie bdzie.

11. Zatrwócie si, a ulknijcie si,

bezpieczne! zewleczcie si, i obnacie
si, a przepaszcie biodra wasze.

12. Kwilc nad piersiami, nad rolami

rozkoszuemi, i nad winn macic uro-

dzajn.

13. Na ziemi ludu mojego ciernie i

oset wyronie, owszem, na wszystkich do-

mach wesoych miasta radujcego si.

14. Albowiem paac opuszczony b-
dzie, huk miasta ustanie, zamek i ba-

szty jaskiniami zostan a na wieki, na
rado dzikim osom i na pastwiska

trzodom.

III. 15. Póki nie bdzie wylany na
nas duch * z wysokoci, a nie obróci si
pustynia w pole urodzajne, a pole uro-

dzajne za las poczytane nie bdzie.
*Izaj.44,3. Ezech.39,29.

16. I bdzie sd przemieszkiwa na

puszczy, .
* a -sprawiedliwo pole uro-

dzajne osidzie. *izaj.29,i7.

17. I bdzie pokój dzieo sprawiedli-

woci, a skutek sprawiedliwoci odpo-

cznienie i bezpieczno a na wieki.

18. Bo bdzie mieszka lud mój w
przybytku pokoju, i w przybytkach bez-

piecznych, i w odpoczywaniu spokoj-

nem.
19. Choby i grad spad na las, a

miasto bardzo ponione Ijyo.

20. Bogosawieni jestecie, którzy

siejecie na wszelakich miejscach uro-

dzajnych, wpuszczajc tam woy i osy.

EODZIA XXXIII.
I. Proroctwo o pomcie nad Assyryjczykarai 1—19.

n. Obietnica wasnym kocioa Boego czonkom uczy-
niona 20—24.

JLJiada tobie, który upisz, chociae sam

nie zupiony, iktóry zdradzasz, chociae
sam nie by zdradzony ! Gdy upi prze-

staniesz, bdzieszt zupiony; gdy zdra-

dza przestaniesz, bd ci te zdra-

dza.
2. Panie! zmiuj si nad nami, cie-

bie oczekujemy. Bd ramieniem swo-

ich na kady poranek, a zbawieniem
naszem czasu utrapienia.

3. Przed gosem ogromnym rozpierz-

chn si narody; przed wywyszeniem
twojem rozprosz si poganie.

4. I bd zebrane upy wasze, jako

zbieraj chrzszcze; a jako przypada
szaracza, tak oni przypadn na nie.

5. Pan bdzie wywyszony, bo mie-

szka na wysokoci; napeni Syon sdem
i sprawiedliwoci.

6. Mdro i umiejtno bdzie u-

twierdzeniem czasów twoich, si i ob-

titem zbawieniem twem, a boja Pa-
ska skarbem twoim.

7. Oto mocarze ich woaj "^ na dwo-
rze, posowie pokoju gorzko pacz.

*lKról.l8,37.

8. Spustoszay drogi, przestano cie-

szk chodzi; zama przymierze, znie-

way miasta, a czowieka za nic sobie

nie ma.
9. Pakaa i zwtlaa ziemia; zawsty-

dzony jest Liban i uwid; Saron si
sta jako pustynia, i otuczono Basan i

Karmel.
10. Teraz powstan, mówi Pan, teraz

si wywysz, teraz si podnios.
ll.Poczwszys'om,urodzicie mierzw;

duch wasz was pore jako ogie.

12. 1bd narody, jako wypalone wap-
no; bd jako ciernie wycite, ogniem
spalone.

13. Suchajcie, którzycie daleko, com
uczyni, a bliscy poznajcie moc moje.

14. Zlkli si na Syonie grzesznicy,

strach zdjobudnikówmówicych: Któ
z nas osta si moe prz,ed ogniem po-

erajcym? Któ z nas osta si moe
przed pomieniem wiecznym?

15. Ten, który chodzi * w sprawie-

dliwoci, a mówi. co jest prawego; który

si? zyskiem niesprawiedliwym brzydzi
;

który otrzsa rce swe, aby darów nie

bra ; który zatula uszy swe, aby nie su-
cha o rozlaniu krwi, i zamrua oczy

swoje, aby nie patrza na ze: ^Ps.15,2.

16. Ten na wysokociach mieszka
1)dzie, zamki na skaach bd ucieczk
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jego; chl(jb jogo dany mu Ixjdzie, wody
jego nic ustan.

17. Króla w pi(»knoci jego ogldaj
oczy twoje, ujrz i zieuiitj dalek.

18. Serce twoje bdzie rozmylao o

strachu, mówic: Gdzie teraz j(»st pi-

sarz? * gdzie teraz jest poborca? gdzie
jest obliczajcy wiee? *iKor.i,2o.

19. Ludu okrutnego nie ogldasz,
ludu gbokiej mowy, którego nie sy-
sza, i jzyka obcego, któregoby nie

rozumia.
II. 20. Wejrzyj na Syon, miasto uro-

czystych wit naszych, oczy twoje nie-

chaj patrz na Jeruzalem, na mieszka-

nie spokojne, na namiot, który nie b-
dzie przeniesie; koki jego na wieki si
nie porusz, a aden powróz jego nie

zerwie si,

21. Przeto, e nam na tern miejscu

Pan wielmony jest rzekami strumieni

szerokich, po których nie pójd z wio-

sami, ani okrt wielki po nich prze-

chodzi bdzie.

22. Bo Pan jest sdzia nasz, Pan za-

konodawca nasz ; Pan król nasz ; on nas

zbawi.

23. Osabiay powrozy twoje, nie bd
mogy w klubie zatrzyma masztu twego,

ani rozcign aglów. Tedy rozdzielone

bd upy korzyci wielkiej, e i chromi
rozchwye upy.

24. A nie rzecze aden z obywateli:

Zachorowaem ; lud, który mieszkaw nim,

uwolniony bdzie od nieprawoci.

KODZIA XXXIV.
I. Pogróka przeciwko wszystkim w obec kocioa Bo-

ego nieprzyjacioom 1

—

i. II. a z osobna przeciwko
Edomczykom 5—17.

JTrzystpcie, narody! ku suchaniu, a

wy ludzie pilnie uwaajcie! Niech su-
cha ziemia, i peno jej, okrg ziemi, i

wszystko, co si rodzi na niej.

2. Bo rozgniewanie Paskie jest na
wszystkie narody, a popdliwo jego na
wszystko wojsko ich; wytraci je jako
przeklte, a poda je na zabicie.

3. I bd wyrzuceni pobici ich, a z

trupów ich smród wynijdzie, a krew ich

z gór popynie.

4. I niszcze bdzie wszystko wojsko
niebieskie, a niebiosa jako ksigi zwi-

nione * bd, i wszystko wojsko ich

opadnie, jako opada li z winnej macicy.

i jako opada f niedojrzay owoc z figo-

we<'"0 drzewa. " ubjaw.o.u. t oijaw.o.ia.

II. 5. All)owiem opojony jest na nie-

bie miecz mój ; oto zstpi na Edoinczy-

ków, i na sd ludu przekltego odemnie.

i). Miecz Paski peny ]»dzie krwi,

utuci si w oju i w(^ krwi Ijaranków i

kozów, w oju nerek l)aranich; bo oiiara

Paska bdzie w Bocra, a poraka * wiel-

ka w ziemi Edomskiej. *Jer.4!i,22.

7. Zstpi z nimi i jednoroce, i

byki z woami, i opojona l)dzie krwi
ziemia ich, a proch ich bdzie opojony
tukiem.

8. Albowiem to dzie pomsty Pa-
skiej * bdzie, i rok odpaty, aby si-

pomszczono Syonu. *izaj.63,i.

9. I obróc si potoki jj w smo, a

proch jej w siark, a ziemia jj obróci

si w smo gorejc
;

10. Ani w nocy ani we dnie nie za-

ganie, na wieki bdzie wystpowa dym
jej; * od narodu do narodu pusta zosta-

nie : na wieki wieczne nie bdzie, ktoby

szed przez ni. '^objaw.i&.2. r.19,3.

11. Ale j pelikan i bk posid, a

sowa * i kruk mieszka w niej bd ; i

rozcignie po niej sznur spustoszenia, i

wagi prónoci. *sofon.2,u. objaw.18,2.

12. Szlachty jej na królestwo wzy-

wa bd, ale nie bdzie tam adnego :

bo wszyscy ksita jej wniwecz si
obróc.

13. I urosn na paacach ich ciernie,

pokrzywy i oset na zamkach ich; i b-
dzie przybytkiem smoków, a mieszka-

niem strusiów.

14. Tam si bd potykay dzikie

zwierzta z koczkodanami, i pokusa

jedna drugiej oywa si bdzie ; tam
lee bdzie jdza, a znajdzie sobie od-

pocznienie.

15. Tam sobie sp gniazdo uczyni,

zniesie jajka, i wyle, a schowa pod

cie swój ; tame si, zlec kanie jedna

do drugiej.

16. Szukajcie w ksigach Paskich,

a czytajcie; ani jedno z tych nie uchybi,

a jedno bez drugiego nie bdzie; albo-

wiem usta Paskie to rozkazay, a duch

jego sam zgromadzi je.

17. Bo im on los rzuci, a rka jego

on im sznurem rozmierzya; a na wie-

ki dziedzicznie j posid, od narodu do

narodu mieszka w niej bd.
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KODZIA XXXV.
I. Proroctwo o radoci i sawie ludu Boego. 1. 2.

II. O powinnoci sug kocioa Boego przy ludziach sa-
bych w wierze 3. 4. III. Kazanie o sprawach Chrystu-

sowych 5

—

10.

Weseli si z tego bdzie pustynia i

miejsce lene, a rozraduje si i zakwit-

nie jako róa.
2. licznie zakwitnie, i radujc si

weseli si bdzie z wykrzykaniem
;

chwaa Libanu bdzie jej dana, i ozdoba

Karmelu i Saronu. One ujrz chwa
Pask i ozdob Boga naszego.

II. 3. Umacniajcie rce * osabiao, a

kolana zemdlae posilajcie. '^yd.12,12.

4. Mówcie do zatrwoonych w sercu:

Zmocnijcie si, nie bójcie si ; oto Bóg
wasz z * pomst przyjdzie; z nagrod
Bóg sam przyjdzie, i zbawi was. *ps'^^.i-

III. 5. Tedy si otworz * oczy lepych,

a uszy guchych f otworzone bd.
* Mat. 9,30. r.11,5. r.12,22. r. 20,34. r.21,14. Jan. 9, 6.7.

fMat.11,5. Mark. 7,32.

6. Tedy poskoczy * chromy jako je-

le, a niemych jzyk f piewa bdzie;

albowiem wody na puszczy wynikn, a

potoki na pustyniach. *Mat.ii,i5. r.21,14.

Jan.5,8.9. Dzie.3,8. r.8,7. r.14,10. tMat.9,32.33.
r.12,22. r.15,30. Jan. 7,38.

7. I stanie si miejsce suche jezio-

rem, a bezwodne ródami wód; w o-
yskach smoków, kdy legali, trawa,

trzcina, i sitowie ro bdzie.

8. I bdzie tam * droga i cieszka,

która drog wit syn bdzie; nie

pójdzie po niej nieczysty, ale bdzie
dla onych samych. Którzy t drog pój-

d, i gupi nawet, nie zbdz. * Jan.i4,6.

9. Nie bdzie tam lwa, a okrutny
zwierz nie bdzie chodzi po niej, ani

si tam znajdzie; ale wybawieni po niej

chodzi bd.
10. Odkupieni, mówi. Pascy na-

wróc si, i przyjd na Syon z pie-
waniem, a wesele wieczne bdzie na
gowie ich ; rado i wesele otrzymaj,
a ao i smutek uciecze. *izaj.5i,ii.

KODZIA XXXVI.
I. Wpadnienie Sennacheryba do Judzkiej ziemi 1—3.

II. Rzecz Rabsaccsowa, któr mia do ludu, aby od Eze-
ohyjasza odsta.pili. a poddali si Sennacherybowi 4—20.
Iii. Wierno posów Ezechyjaszowych 21. 22.

1 stao si czternastego roku królowa-
nia * Ezechyjasza, e przycign Sen-
nacheryb, król Assyryjski, przeciwko
wszystkim miastom Judzkim obronnym,
i pobra je. *2KróI.18,13. 2Kron.32,l.

2. I posa król Assyryjski Kabsa-

cesa z Lachys, do Jeruzalemu, do króla

Ezechyjasza z wielkiem wojskiem, który

stan u rur sadzawki wyszj, przy dro-

dze * pola blecharzowego. *izaj.7,3.

3. Tedy wyszed do niego Elijakim,

syn Helkijaszowy, przeoony nad do-

mem, i Sobna pisarz, i Joach, syn Asa-
fowy, kanclerz.

II. 4. I rzek do nich Rabsaces: Pro-
sz, powiedzcie Ezechyjaszowi: Tak mówi
król wielki, król Assyryjski: Có to za

ufno, któr ufasz?

5. Rzekbym: (Acz to rzecz darem-
na) Sn rady i mocy do wojny do-

sy masz ; ale w kime ufasz, e mi si
sprzeciwiasz?

6. Oto spoleg na lasce tej * trzciny

naamanej, na Egipcie, któr jeliby si
kto podpar, wnijdzie w rk jego, i prze-

kole j. Taki jest Farao, król Egipski,

wszystkim, którzy w nim ufaj.
*Ezech. 29,6.7.

7. A jeli mi rzeczesz: W Panu, Bogu
naszym, ufamy; aza nie ten jest, któ-

rego zniós Ezechyjasz wyyny i otarze,

i przykaza Judzie i Jeruzalemowi mó-
wic: Przed tym otarzem kania si
bdziecie ?

8. Przeto teraz prosz, zarcz si
Panu memu, królowi Assyryjskiemu, a
ja tobie dam dwa tysice koni, bdzieszli

je móg osadzi jezdnymi.

9. I jako si ty moesz oprze het-

manowi jednemu najmniejszemu z sug
pana mego, cho ufasz w Egipcie dla

wozów i jezdnych?
10. Nadto czy bez woli Paskiej

przycignem do tej ziemi, abym j
spustoszy? Pan rzek do mnie: Cignij
do tej ziemi, a spustosz j.

11. Tedy rzek Elijakim, i Sobna, i

Joach do Rabsacesa: Prosz, mów do
sug twoich po syryjsku, wszak rozu-

miemy, a nie mów do nas po ydowsku
przed tym ludem, który jest na murze.

12. I odpowiedzia Rabsaces: Aza
mi do Pana twego albo do ciebie po-

sa Pan mój, abym te sowa mówi?
Posa mi raczej do mów, którzy

siedz na murze, aby jedli ajna swoje,

a mocz swój pospou z wami pili.

13. A tak stan Rabsaces i woa
gosem wielkim po ydowsku, mówic:
Suchajcie sów króla wielkiego, króla

Assyryjskiego.

14. Tak mówi król: Niech was nie
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Mlzi(zwodzi Ezochyjasz: l»o was nic

inó«,' wy])awi('*.

li^). A iiioch waiu iiic rozkazuje Kzc-

cliyjasz ufa w Panu, mówic: Zapt^viio

nas Pan wybawi, a nie bdzie to miasto
podano w roko króla Assyryjskic^go.

1(). Nie slueliajeie Ezechyjasza; al-

bowiem tak powiedzia król Assyryj-

ski: Uezycie zemn przymierze, a wy-
nijdeie do mnie. a jedz kady z was
z winnicy swojój, i kady z ligowego

drzewa swego, a pij kady z was wod
z studni swojej

;

17. A przyjd a pobior was do

ziemi podobnej ziemi waszej, do ziemi

zboa i wina, do ziemi chleba i winnic.

18. Niech was nie zwodzi Ezechyjasz,

mówic: Pan nas wybawi. Iza mogli

bogowie narodów wybawi kady zie-

mi swoje z rki króla Assyryjskiego?

19. Gdzie s bogowie Emat i Arfad?
Gdzie s bogowie Sefarwaim? Aza wy-
bawi Samaryj z rki mpjej?

20. Którzy s midzy wszystkimi bo-

gami tych ziem, którzyby wydarli ziemi
swoje z rki mojej? A miaby Pan wy-
bawi Jeruzalem z rki mojej ?

III. 21. Ale oni milczeli, i nie odpo-

wiedzieli mu i sowa; bo takie byo
rozkazanie królewskie, mówic: Nie

odpowiadajcie mu.
22. 1 przyszed Elijakim, syn Helkija-

szowy, przeoony domu, i Sobna pisarz,

i Joach, syn Asafowy, kanclerz, do Eze-

ch}jasza, rozdarszy szaty swe, i oznaj-

mili mu sowa Kabsacesowe.

EODZIA XXXYII.
I. Poselstwo Ezechyjaszowe do Izajasza 1—5. II. Pro-

roctwo o zginieniu Sennacheryba 6. 7. III. Urgania jego
8—13. IV. Modlitwa Ezechyjaszowa o ratunek 14—35.

V. Poticie Assyryjczyków przez Anioa 36. 37. VI. mier
Sennacherj'bowa 38.

A. gdy to usysza król Ezechyjasz, roz-

dar * szaty swoje, a oblókszy si w wór,

wszed do domu Paskiego. *2Krói.i9,i.

2. I posa Elijakima, sprawc domu
swego, i Sobn pisarza, i starszych z ka-

panów obleczonych w wory, do Izajasza

proroka, syna Amosowego.
3. Którzy rzekli do niego: Tak mówi

Ezechyjasz: Dzie ten jest dzie utra-

pienia, i ajania, i blunienia; albowiem
synowie przyszli a do porodzenia, ale

siy niemasz ku rodzeniu.

4. Oby usysza Pan. Bóg twój, sowa
Kabsacesowe, którego posa król Assy-

ryjski, pan jego, aby urga Bogu yj-
cemu, i pomci si Pan Bóg twój, tych

sów. które sysza! Przeto uczy modli-

tw za te ostatki ludu, które sie znajduj.

5. IMzyszy tedy sudzy króla Ezechy-
jasza do Izajasza;

U. (). Którym odpowiedzia Izajasz:

Tak powiedzcie Panu waszemu, tak

mówi Pan : Nie bój si tycli sów, któ-

re sysza, któremi mi lyli sudzy
króla Assyryjskiego.

7. Oto ja mu dam innego ducha, aby
usyszawszy wie nawróci si do ziemi

swojj ; i sprawi to, e polegnie od mie-
cza w^ ziemi swojej.

III. 8. Ale Rabsaces wróciwszy si
znalaz króla Assyryjskiego do))ywaj-
cegoLebny; albowiem usysza, i odci-
gn ]jy od Lachys.

9. A usyszawszy o Tyraku, królu

Etyjopskim, e mówiono : Oto cignie,
,

aby walcz^^ przeciwko tobie ; usyszaw-
szy to, mówi, przecie posa posów do

Ezechyjasza z temi sowy :

10. To powiedzcie Ezechyjaszowi,

królowi Judzkiemu, mówic : Niech ci
nie zwodzi Bóg twój, któremu ty ufasz,

a mówisz: Nie bdzie podane Jeruzalem
w rce króla Assyryjskiego.

11. Oto sysza, co poczynili królowie

Assyryjscy wszystkim ziemiom, które

wygadzili ; a tyby miaby wybawiony ?

12. Izali je wybawili bogowie tych

narodów, które wygubili ojcowie moi:
Gozau, i Haran, i Resef, i synów Eden,

którzy byli w Telassar?

13. Gdzie jest król Emat. i król Ar-
fad, i król miasta Sefarwaim, Ana, i Awa ?

lY. 14. Przeto wziwszy Ezechyjasz

list z rki posów, przeczyta go, a wszed-
szy do domu Paskiego, rozcign go
Ezechyjasz przed Panem.

15. I modli si Ezechyjasz Panu,

mówic :

16. Panie zastpów, Boe Izraelski,

siedzcy na Cherubinach ! Ty, ty sam
jest Bóg wszystkich królestw ziemi, ty
stworzy niebo i ziemi.

17. Nakoe Panie! ucha twego, a

usysz; otwórz. Panie! oczy twoje, a

obacz; usysz wszystkie sowa Sennache-

rybowe, który przysa habi ciebie,

Boga ywego.
18. Prawda jest. Panie ! e spusto-

szyli królowie Assyryjscy wszystkie te

krainy, i ziemi ich
;
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19. 1 powrzucali bogów ich w ogie;
albowiem nie byli bogami, ale robot
rk ludzkich, drewno i kamie; przeto
ich wygubili.

20. A teraz, o Panie, Boe nasz ! wy-
baw nas z rki jego, aby poznay wszyst-

kie królestwa ziemi, e ty Panie! sam
Bogiem.

21. Tedy posa Izajasz, syn Amosowy,
do Ezechyjasza. mówic: Tak mówi Pan
Bóg Izraelski: O co mi prosi z strony

Sennacheryba, króla Assyryjskiego,

22. Tedy to jest sowo, które mówi
Pan o nim : Panna, córka Syoska. wzgar-

dzia ci, miaa si z ciebie, kiwaa
gow za tob córka Jeruzalemska.

23. Kogoe habi, i kogo bluni?
przeciwko komue podniós gos, i wy-
niose ku górze oczy swe? przeciwko

witemu Izraelskiemu.

24. Przez sugi twoje habie Pana,

i mówie: W mnóstwie wozów moich
wstpiem ja na wysokie góry, na strony

Libaskie, i porbi wysokie cedry jego,

i wyborne jody jego; i wnijd na same
wysoko wierzchu jego, do lasów, i uro-

dzajnych ról jego.

25. Jam wykopa róda i piem wody,

a wysuszyem stopami nóg moich wszyst-

kie potoki miejsc oblonych.

26. Izae nie sysza, em to z da-

wna uczyni, i ode dni starodawnych
to sprawi? A teraz do tego przywodz,
aby w pustynie i w kupy rumu miasta

obronne obrócone byy.
27. A obywatele ich rce skurczone

majc, przestraszeni s i zawstydzeni,

stali si jako trawa polna, i jako ziele

wschodzce, i trawy na dachach, a siewy

rdz zepsowane, pierwej nieliby dorosy.

28. Mieszkanie twoje, i wjgcie twoje,

i
* wejcie twoje znam, i popdliwoó

twoje przeciwko sobie. *Ps.i39,2.

29. Poniewae si przeciwko mnie
zajuszy, a zapdy twoje przyszy do
uszów moich, przeto zao kolce moje
za nozdrza twoje, a wdzido moje wpra-
wi w gb twoje, i wróc ci t drog,
któr przyszed.

30. A to miej za znak, Ezechyjaszu!
Tego rokuje bdziesz samorodne zboe,
take i drugiego roku samorodne zboe;
ale roku trzeciego bdziecie sia i , i

winnice sadzi, i poywa owoce ich.

31. Ostatek bowiem domu Judy, który

37.38. 653
pozosta, wkorzeni si gboko, i wyda
owoc ku górze.

32. Albowiem z Jeruzalemu wyjd
ostatki, i zachowani z góry Syoskiej-
Gorliwo Pana * zastpów to uczyni.

*2Król.l9,3I.

33. Przeto tak mówi Pan o królu

Assyryjskim: Nie wnijdzie do miasta
tego, ani tam strzay wystrzeli, ani go
zaprztnie tarcza, ani usypie okoo niego

szaców.
34. Drog, któr przyszed, za si

wróci, a do miasta tego nie wnijdzie,

mówi Pan.

35. Bo bd broni * miasta tego,

i zachowam je sam dla siebie, i dla Da-
wida, sugi mego. * 2x1-01.20,6.

y. 36. Tedy wyszed Anio * Pa-
ski, i pobi w obozie Assyryjskim sto

omdziesit i pi tysicy; a gdy wstali

bardzo rano, oto wszdy peno trupów.
* 2 Król. 19,35.

37. Przeto ruszywszy si. odjecha,
i wróci si Sennacheryb, król Assyryj-
ski, a mieszka w Niniwe.

VI. 38. A gdy chwali Nesrocha, boga
swego, w domu, tedy Adramelech i Sara-

sar, synowie jego, zabili go mieczem, a

sami uciekli do ziemi Ararat ; a królowa
Assarhaddon, syn jego, miasto niego.

EODZIA XXXYIII.
I. ChorobaEzechyjaszowal. II. Modlitwa. 2. 3. III. Obiet-

nica o przedueniu ywota jego 4—6. IV. Znak dla
utwierdzenia w tern króla 7. 8. V. i wdziczno jego
na wieczn pamitk zapisano 8—22.

V\ one dni zachorowa Ezechyjasz a
na mier. * I przyszed do niego Izajasz

prorok, syn Amosowy, a rzek do niego :

Tak mówi Pan : Kozpraw dom swój ; al-

bowiem umrzesz, a nie zostaniesz yw.
^1 Król. 20,1. 2Kron.32,24.

II. 2. Tedy obróci Ezechyjasz twarz

swoje do ciany, a modli si Panu.

3. I rzek: Prosz, o Panie! wspomnij
teraz, em chodzi przed tob w praw-
dzie i w sercu uprzejmem, czynic to,

co dobrego jest w oczach twoich. I pa-
ka Ezechyjasz paczem wielkim.

III. 4. I stao si sowo Paskie do

Izajasza, mówic:
5. Id, a powiedz Ezechyjaszowi: Tak

mówi Pan, Bóg Dawida, ojca twego:

Wysuchaem modlitw twoje, widzia-

em zy twoje ; oto Ja przyczyni do dni

twoich pitnacie lat
;

6. I z rki króla Assyryjskiego wy-
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rw cioLio i to miasto, a ))t>d(> broni
miasta togo.

IV. 7. A to ])dziosz mia za znak od

Pana, e Pan nezyni to, co mówi.
8. Oto Ja wró(*«j nazad cie po stop-

niach, po którycli szrd, na zegarze

sonecznym Acliazowym na dziesi stop-

ni. I wrócio si soce na dziesi
stopni po tyche stopniacli, po których

byo zeszo.

V. 9. Pisanie Ezechyjasza, króla Judz-

kiego, gdy by zachorowa i wyzdrowia
2 niemocy swojój :

10. Jam rzek w ukróceniu dni moich:

Wnijd do bram grolju, pozbawion bd
ostatka lat swoich

;

11. Kzekem, e nie ujrz Pana, Pana
w ziemi yjcych; nie ogldam wi-
cej czowieka midzy obywatelami na
wiecie.

12. Pobyt mój pomija, a przenosi si
odemnie, jako namiot pasterski; ode-

rznem ywot swój, jako tkacz; od kro-

sien oderznie mi; dzi, pierwej ni noc

nadejdzie, dokonasz mi.
13. Kozmylaem sobie z poranku, e

jako lew potrze wszystkie koci moje,

dzi, pierwej ni noc nadejdzie, doko-

nasz mi.
14. Jako óraw i jaskóka szczebiota-

em, stkaem jako gobica; oczy moje
ku górze podniesione byy ; i rzekem :

Panie ! gwat cierpi, przedu mi ywota.
15. Ale có mam wicej rzec? Onci

mi odpowiedzia, i sam uczyni, e y
bd mimo wszystkie lata swe po gorz-

koci duszy mojej.

16. Panie ! kto po nich i w nich y
bdzie, wszystkim znajomy bdzie ywot
dychania mego, e mi zdrowie przywró-
ci, a zachowae mi przy ywocie.

17. Oto czasu pokoju przysza na
mi bya gorzkoó najgorzciejsza ; ale

si tobie podobao wyrwa dusz moje
z przepaci skaenia, przeto, e zarzuci
w ty swój wszystkie grzechy moje.

18. Al]30wiem nie grób * wysawia
ci, ani mier chwali ci, ani ci, którzy

w dó wstpuj, oczekuj prawdy twojej.
*Ps.G,C. Ps. 30,10. Ps.88,11—13. Ps.115,17.

19. ywy, ywy, ten ci wysawia
bdzie, jako ja dzisiaj, a ojciec synom
oznajmi prawd twoje.

20. Pan mi wybawi; przeto pie
moje piewa bdziemy po wszystkie dni

ywota naszego w domu Paskim.

38. 30. 40.

21. I rzek by Izajasz: Niech wezm
]»ry suchych tig, i przyo na wrzód,

a b(lzi<' uzdrowiony.

22. I rzek by Kzechyjasz: Có jest

za znak, e wstpi do domu Paskiego?

KODZIA XXXIX.
I. Chluba KzcchyjiiHzowa przed poshimi króla Babilo-

skiego jomu szkodliwa 1—4. II. Proroctwo o przY^zóUL
karaniu jo^^o Cy—7. III. Skromno od niego przyjcie pro-
roctwa o teinc karaniu Hoem 8.

Unego czasu posa Herodach * Bala-

dan, syn J^aladanowy, król Babiloski,

list i dary do Ezechyjasza; Ijo zasysza,
e zachorowawszy za ozdrowia.

^(2 Król. 20, 12. zowie si Berodach.)

2. I weseli si z tego Ezechyjasz, i

ukaza im skarbnic klejnotów swoich,

srebra i zota, i rzeczy wonnych, i olejki

najwyl)orniejsze, take i dom rynsztun-

ków swoich, i cokolwiek si znajdowao
w skarbach jego : nie l)yo nic, czegoby
im nie ukaza Ezechyjasz w domu swym, '

i we wszystkiem pastwie swojem.

3. Wtem przyszed Izajasz prorok do

króla Ezechyjasza, i rzek mu : . Coc po-

wiedzieli ci mowie, i skd przyszli do

ciebie? I odpowiedzia Ezechyjasz: Z
ziemi dalekiej przyszli do mnie, z Ba-
bilonu.

4. Nadto rzek: Có widzieli w domu
twoim ? Odpowiedzia Ezechyjasz : Wszy-
stko, co jest w domu moim, widzieli;

niemasz nic, czegobym im nie ukaza
w skarbach moich.

II. 5. Tedy rzek Izajasz do Ezechy-
jasza: Suchaj sowa Pana zastpów:

6. Oto przyjd te dni, w które za-

bior wszystko do Babilonu, cokolwiek

jest w domu twoim, i cokolwiek zacho-

wali ojcowie twoi a do dnia tego ; nie

zostanie nic, mówi Pan
;

7. Ale i synów twoich, którzy wyjd
z ciebie, których spodzisz, pobior, ibd
komornikami na dworze króla Babilo-
skiego.

III. 8. Tedy rzek Ezechyjasz do Iza-

jasza: Dobre jest sowo Paskie, które
mówi; (i dooy: Dobre.) przeto, e po-

kój i prawda bdzie za dni moich.

KODZIA XL.
I. Proroctwo o przyszem wybawieniu ludu Boego

z cielesnego i z duchownego Babilonu 1—11. II. Poha-
bienie bawochwalców 12—25. UL Zgromienie powtpie-

v

wajcych o» opatrznoci Boej 26^31.

Cieszcie, cieszcie lud mój ! mówi Bóg
wasz.
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2. Mówcie do serca Jeruzalemu : oga-
szajcie mu, e si ju dopeni czas po-

stanowiony jego. e jest odpuszczona

nieprawo jego. i e wzi z rki Pa-
skiej w dwójnasób za wszj^stkie gi-zechy

swoje.

3. Gos woajcego " na puszczy : Go-
tujcie drog Pask, prost czycie na

pustyni cieszk Boga naszego.
'^Mkt.3.3.''ilark.l,3. uk.3.4. Jan,l,23.

4. Kada doina niech podniesiona

bdzie, a kada góra i pagórek niech

poniony bdzie; co jest krzywego, niech

si wyprostuje, a miejsca nierówne niech

bd równin.
5. Bo si objawi chwaa Paska, a

ujrzy wszelkie ciao spoem, i usta

Paskie mówiy.
6. Gos mówicego: Woaj. I rzek:

Có mam woa? To: Wszelkie ciao

jest " trawa, a wszystka zacno jego

jako kwiat polny. *ijob.i4.2. Ps.102.12.

r.103.15. Jak.1.10. lPiotr.1.24.

7. Trawa usycha, kwiat opada, skoro

wiatr Paski powionie na: zaprawd
ludzie s t traw.

8. Trawa usycha, kwiat opada: ale

sowo " Boga naszego ti*wa na wieki.
*lPioti-.1.25.

9. "Wstp sobie na gór wysok. Sy-

onie! który opowiadasz rzeczy ucieszne.

Podnie mocno gos twój. Jeruzalemiel

które opowiadasz rzeczy pocieszne:

podnie, nie bój si. rzecz miastom
Judzkim : Oto Bóg wasz.

10. Oto panujcy Pan przyjdzie prze-

ciwko mocnemu, a rami jego panowa
bdzie nad nim; oto * zapata jego z nim.

a dzieo jego przed nim. *izaj.62,ii.

11. Jako pasterz ' trzod swoje pa
bdzie: do narcza swec^o zcQ'omadzi

baranki, i na onie swem piastowa je

l;»dzie. a kotne zwolna poprowadzi.
''Ezech. 34.23. Jaii.10,11.

n. 12. Kto zmierzy wody garci
swoj, a niebiosa pidzi rozmierzy?
a kto proch ziemi miar zmierzy? kto
zway na wadze góry. a pagórki na
szalach?

13. Któ docign ducha " Paskie-
go, a kto radc jego l>y. eby mu oznaj-

mi? ^ * "EzjTn.11.34. lKor.2.16.

14. Z kim wszed w rad. eby mu
rozumu przyda, a nauczy go cieek
sdu? Kto go nauczy umiejtnoci, a
drog wszelakiej roztropnoci ukaza mu?

15. Oto narodys jako kropla z wiadra.

Boga ?

SZ 40. 655
a jako proszek na szalach poczytane
s: oto wyspy jako najmniejsz i*zecz

porywa.

16. I Liban nie wy- tarczyby ku
wznieceniu ognia, i zwierzta jego nie

wystarczyyl>y na caopalenie.

17. Wszystkie narody s jako nic

przed nim: " za nic i za marno poczy-
tane s u niego. 'D^nA.h.

18. Komu tedy podobnym uczynicie

A jakie podobiestwo przy-

równacie mu? "Dzie.ll.h.

19. Rzemielnik uleje bawana a zo-
tnik zotem go powlecze, i acuszki sre-

brne do niego odleje.

20. A ten. któiy dla ubóstwa nie ma
co ofiarowa, obiera drzewo, któreby
nie próchniao, i rzemielnika umiejt-
nego sobie sztika. aljy wygotowa l.>a-

wana rytego, któryby si nie poruszy.

21. Izali nie wiecie? Izali nie sy-
szycie ? Izali si wam nie opowiada od
pocztku? Izah nie zrozumiewacie od
zaoenia gruntów ziemi?

22. Ten. który siedzi nad okrgiem
ziemi, której obywatele s jako szara-
cza: ten. któiT rozpostar niebiosa jako
cienkie * pótno, a rozcign je. jako
namiot ku mieszkaniu :

" -P5.ia4.2.

23. Tenci ksit " w niwecz obraca,

sdziów ziemskich jako nic rozprasza.
*Ijol.. 12.21. Ps.107.40.

24. e nie bywaj szczepieni ani

wsiani, ani si te wkorzeni w ziemi
pie ich: i jako jedno powienie na nich.

wnet usychaj, a wicher jako dbo
unosi ich.

25. Komu mi tedy przyrównacie,

abym mu bv podobny? mówi wietr.

in. 26. Podniecie ku górze oczy

wasze, a obaczciel Kto to stworzy? kto

wywiód w poczcie wojsko ich. a to

wszystko ' z imienia przyzywa, wedug
wielkoci siy. i wielkiej mocy. tak. e
ani jedno z nich nie zginie? ''Ps.i4t.4.

27. Przecze tedy powiadasz. Jakóbie!

przecze tak mówisz Izraelu: Skryta jest

droga moja przed Panem, a sprawa moja
przed Boga mego nie przychodzi ?

2S. Izali nie wiesz? izali nie sysza,
e Bóg wiecznr Pan. który stworzy crpa-

nice ziemi, nie ustanie, ani si spracuje,

i e nie moe by docigniona " mdro
jego?

'

'PS.U7.5.

29. Który dodaje spracowanemu siy,
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a tego, który nie ma adnj siy, moc
rozmnaa.

',){). Mód ustaje i omdlewa, a mo-
dziecy w modoci upadaj:

81. Ale którzy oczekuj Pana, na-

bywaj uowej siy; podnosz si ])iórami

jako ory ; bie a nie spracuj si,

chodz a nie ustawaj.

ROZDZIA XLI.
I. Pohabienio bawochwalców 1—7. II. Pocieszenio

ludu ioogo 8—20. III. Kozeznanie prawdziwo i rozdzia
ini(;dzy Bogiem i bawanami poj.'askicini 21—29.

U milknijcie przedemn, wyspy ! a na-

rody niech si posil. Niech przyst-
pi a niech mówi: Przystpmy spoem
do sdu.

2. Któ wzbudzi od wschodu soca
sprawiedliwego, i wezwa go, aby go na-

ladowa? Któ mu podbi narody, aby
nad królami * panowa, podawszy je jako

proch pod miecz jego, a jako plewy roz-

proszone pod uk jego? *iMoj. 14,14.

3. Ugania si z nimi, przeszed spo-

kojnie cieszk, po której nogami swe-

mi nie chadza.

4. Któ to sprawi i uczyni? któ
wzywa rodzaje od pocztku? Ja Pan,

pierwszy *
i ostatni, Ja sam. *izaj.43,10.

r.44,6. r.48,12. Objaw.1,17. r.2I,6. r.22,13.

5. Widziay wyspy, i ulky si; ko-
czyny ziemi zdumiay si ; zgromadziy
si, i zeszy si.

6. Jeden drugiemu pomaga, a bratu

swemu mówi: Zmacniaj si!

7. A tak zmacnia teszarz zotnika,

blach motem gadzcego, kujcego na
kowadle, mówic: Do lutowania to do-

bre. Potem to stwierdzi gwodziami,
aby si nie ruszyo.

II. 8. Ale ty, Izraelu, sugo mój ! ty

Jakóbie, któregom * obra, nasienie Abra-
hama, przyjaciela f mego! *5Moj.7,6.

r.10,15. r.14,2. Ps. 13.5.4. Izaj.43,1. r.44,1.

t 2Kron.20,7. Jak. 2, 23.

9. Ty, któregom pochwyci od ko-
czyn ziemi, owszem, pominwszy prze-

dniejszych ich, powoaem ci mówic do

ciebie : Suga ty mój, obraem ci, a

nie odrzuciem ci.

10. Nie bój si ! bom Ja z tob. Nie

lkaj si! bom Ja Bogiem twoim. Zmoc-
ni ci, a dam ci pomoc, i podepr ci
prawic sprawiedliwoci swojej.

11. Oto zawstydz * si, a bd po-

habieni wszyscy gniewem paajcy

przeciwko to])ie : stan si jako nic,

i zgin ci, którzy si to])ie sprzeciwiaj.
• Moj. 2:3, 22. I/..<;0,12. Zach. 12,3.

12. Szukaliby ich, nie znajdziesz

icli ; ci, którzy si sprzeciwiaj tobie,

bd jako nic, a ci, którzy walcz z tob,
w niwecz ol>róceni bd.

13. Bom ja Pan, Bóg twój, trzymam
ci za* ])rawic twoje, a mówió: Nie
bój si! Ja ci wspomog. *ps. 73,23.

14. Nie bój si, robaczku Jakóbie,

garstko ludu Izraelskiego! Ja bd
na pomocy, * mówi Pan a odkupiciel twój.

wity f Izraelski. *i>^aj.43,M. iizaj.12,'6.

15. Otom ci uczyni jako wóz z z-
bami nowemi po obu stronach ; i po-

mócisz góry, a potrzesz je, a pagórki jako

plew pooysz.
16. Przewiejesz je, wtem je wiatr po-

rwie, a wicher rozproszy je ; ale si ty

rozradujesz w Panu, w witym Izrael-

skim bdziesz si chlubi.

17. Ubogich i ndznych, którzy szukaj
wody, a niemasz jej, których jzyk
usech od pragnienia. Ja Pan wysucham
ich; Ja, Bóg Izraelski, nie opuszcz ich.

18. Otworz rzeki na * miejscach

wysokich, a róda w poród równin;
obróc pustynie w jeziora f wód, a zie-

mi such w strumienie wód.
*lzaj..35,7. r.44,3. tPs.107,35.

19. Nasadz na puszczy cedrów, wy-
bornych cedrów, sosien, i oliwnych drzew

;

nasadz pustyni jedlin, wizem, i buk-
szpanem

;

20. Aby widzieli, i poznali, i uwaali,
i zrozumieli, e to rka Paska uczynia,

i e to wity Izraelski stworzy.

III. 21. Przedócie spraw wasze,

mówi Pan; ukacie mocne dowody swoje,

mówi król Jakóbowy.
22. Niech przystpi, a niech nam

oznajmi to, co si ma stad; rzeczy

pierwsze, które byy, powiedzcie, abymy
uwayli w sercu swem, a poznali cel ich

;

albo przynajmniej .nam przysze rzeczy

oznajmijcie.

23. Oznajmijcie, co ma przyj na-

potem, a poznamy, ecie bogowie; albo

uczycie co dobrego lub zego, abymy
j

si zdumiewali, gdybymy to spoem wi-j

dzieli.

24. Otocie wy zgoa na nic, a sprawa!

wasza take nic nie jest
;
przeto obrzy-

1

dy jest ten, co was sobie obiera.

25. "Wzbudz od pónocy lud, ten I



Izajasz 41. 42. 657

przycignie : i od wschodu soca, ten

wzywa bajdzie imienia mego; oborzy

si na ksit jako na boto, a podepcze

ich, jako garncarz glin.

26. Kto oznajmi od pocztku? tedy

bdziemy wiedzieli ; albo co byo od da-

wnych czasów? tedy rzeczemi: Ty jest

sprawiedliwy? Niemasz zgoa nikogo,

coby oznajmi, ani jest, ktoby si da
sysze, albo ktoby sysza mowy wasze.

27. Jam pierwszy, który Syonowi opo-

wiadam: Oto. oto s; a Jeruzalemowi

am opowiadaczy rzeczy pociesznych.

28. Bo widz, e niemasz nikogo,

niemasz nikogo midzy nimi, coby da
rad: acz si ich pytaj, wszake nie

odpowiadaj i sowa.
29. Oto ci wszyscy s marnoci, za

nic nie stoj uczynki ich : wiatrem i

prónoci s odlewane bawany ich.

ROZDZIA XLn.
I. Proroctwo o Chrystusie Panu 1—9. II. Napomnie-

nie kocioa Boego do chway Boej 10—17. HI. Ob-
winienie ludu Izraelskiego 18—25.

Uto suga * mój, spolegac bd na

nim. wybrany mój, którego sobie upo-

dobaa f dusza moja. Dam mu Ducha
swego, on sd narodom wyda.

*Mat.l2,18. 7Mat.3,17. v.l7,5. Efez. 1.6.

2. Nie bdzie woa, ani si bdzie
wywysza, ani bdzie syszany na ulicy

gos jego.

3. Trzciny naamanej nie doamie.
a lnu kurzcego si nie dogasi; ale sd
wyda wedug prawdy.

4. Nie zamroczy si, ani ustanie, do-

kd nie wykona sdu na ziemi, a nauki

jego wyspy oczekiwa bd.
5. Tak mówi Bóg, Pan, który stwo-

rzy niebiosa i rozpostar je ; który roz-
j

szerzy ziemi, i co si rodzi z niej
;

który daje tchnienie * ludowi mieszka-

jcemu na niej, a ducha tym, co cho-

dz po niej. *Dzie.l7.25.

6. Ja Pan wezwaem ci w sprawie-

dliwoci, i ujem ci za rk tw; prze-

to strzedz ci bd. i dam ci za przy-

mierze ludowi, i za wiato * narodom.
=^Izaj.49,6. uk.2,32. Dzie.13,17.

7. Aby otwiera oczy lepych, a wy-
wodzi winiów * z ciemnicy, i z domu
wizienia f siedzcych w ciemnociach.

'
*Izaj.61,l. uk.4,18. tlzaj.9,2.

8. Ja Pan, to jest imi moje, a chway
mojej * nie dam innemu, ani sawy mo-
jej bawanom rytym. *i2aj.48,ii.

p

9. Oto pierwsze rzeczy przyszy, Ja
te nowe opowiadam, pierwej, ni si
zaczn, dam wam o nich sysze.

II. 10. piewajcie Panu * pie no-

w, chwaa jego jest od koczyn ziemi,

którzy si pawicie po morzu, i Avszystko,

co w niem jest, wyspy i obywatele ich.
*Ps.33.3. Ps.47, 1.2. Ps. 144,9.

11. Podniecie gos pustynie, i miasta

jej, i wsi, w których mieszka '^ Kedar;
wykrzykajcie obywatele ska, z wierzchu

gór woajcie.
"

-Ps.120,5.

12. Oddajcie cze Panu, a chwa
jego na wyspach opowiadajcie.

13. Pan wynijdzie jako mocarz, jakom waleczny wzruszy si gorliwoci;
trbi, owszem krzycze bdzie, a prze-

ciw nieprz}^acioom swoim mnie so-

bie pocznie,

14. Mówic: Milczaem do dugo,
jakobym nie sysza, wstrzymywaem
si; ale ju jako rodzca krzycze bd.
spustosz, i wszystkich oraz pokn.

15. W pustynie góry i pagórki obró-

c, i wszystkie zioa ich posusz ; obróc
i rzeki w wyspy, a jeziora wysusz.

16. I powiod lepych drog, której

nie znali, a cieszkami, o których nie

wiedzieli, poprowadz ich; obróc przed

nimi ciemnoci w wiato, a co nie-

równego, w równin. To jest, co im
uczyni, a nie opuszcz ich.

17. Cofn si nazad, i zawstydz si
bardzo, "^ którzy ufaj w bawanach ry-

tych, którzy mówi obrazom litym : Wy-
cie bogowie nasi. '^Ps.97,7.Izaj.l,29.r.44,61.r.45,16.

III. 18. o gusi! suchajcie; a wy le-

pi! przejrzejcie, abycie widzieli.

19. Któ lepy, jedno suga mój? a

kto guchy, jedno pose mój. którego

posyam? Któ tak lepy jako dosko-

nay, * lepy, mówi, jako suga Paski?
* Objaw. 3. 17.

20. Widzi * wiele rzeczy, a wszake
nie zrozumiewa: otworzone ma uszy,

wszake nie syszy. ^Rzym.2,21.

21. Pan go sobie upodoba dla spra-

wiedliwoci swojej ; uwielbi go zako-

nem, i sawnym go uczyni.

22. Ale ten lud jest zupiony i roz-

szarpany, którego modzieców ile ich

kowiekjest, imaj, i do ciemnic poda-

waj; podani s na up. a niemasz, ktoby

ich wybawi; podanis na rozchwycenie,

ani jest, ktoby rzek : Wró ich za.

23. Któ to z was w uszy przyjmuje?

42
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kto zroziuniewa, a)»y czulszym by na-

24. Kto i)0(la na rozszarpanie Jakó-
)>a, a Izraela npiec-oin? Izali nic Pan,
l)rzeeiwko którciiuimy zgrzeszyli? Bo
nie chcieli (lroi>'aiiii jego chodzi, ani

sucha zakonu jego.

25. Dlatego na Pan wyla pop(,Mlli-

W06 gniewu swego, i gwatown woj-
n(^\ a zapali go w okoo, a wszake nie

l)Ozna tego ; zapali go, iiiówit^ a wszake
tego do serca nie przypuci.

KODZIA XLIIL
I. Pocieszenie ludu Boego 1—8. II. Owiadczenie

prawdziwego Bóstwa Pana zastpów 9—13. III. Obie-
tnica o mbawieniu z Babilonu 14—20. IV. Przyczyny
tego ich wybawienia 21—28.

Ale teraz tak mówi Pan, który ci stwo-

rzy, o Jakóbie ; i który ci uczyni, o Izra-

elu ! Nie bój si, bom ci odkupi, a we-
zwaem ci imieniem twojem; móje ty.

2. Gdy pójdziesz przez wody, bd
z tob. a jeli przez rzeki, nie zalej
ci; pójdzieszli przez ogie, nie spa-

lisz si, a pomie nie imi si ciebie.

3. Bom Ja Pan, Bóg twój, wity
Izraelski, zbawiciel twój. Daem za ci
na okup Egipt, ziemi Murzysk, i Sab
miasto ciebie.

4. Zaraz jako drogim uczyniony przed

oczyma memi, jeste uwielbionym, a

Jam ci umiowa; przeto daem lu-

dzi za ci. i narody za ywot twój.

5. Me bój "^ si, bom Ja z tob ; od
wschodu soca przyprowadz za na-

sienie twoje, i od zachodu zgromadz
q[q^ *Iz.44,2. Jer.30,10. r.46,27'!

6. Ezek pónocnej stronie: Wró;
a poudniowi: Nie zabraniaj. Przywied
zasi synów moich z daleka, a córki moje
od koczyn ziemi ;

7. Kadego, który si nazywa imie-

niem mojem. i któregom ku chwale

swojej stworzy, któregom uksztatowa,
i któregom uczyni.

8. Wywied lud lepy, który ju ma
oczy i guchy, który ju ma uszy.

II. 9. Wszystkie narody niech si spo-

u zejd, i niech si zgromadz ludzie.

Któ jest midzy nimi, ^ coby to opo-

wiedzia, a przesze rzeczy nam oznaj-

mi? Nieci stawi wiadków swoich, a

bd usprawiedliwieni; albo niech sy-
sz i rzekn: Prawda jest !

*iz.4i,26.

10. Wycie wiadkowie moi, mówi
Pan, i suga mój, któregom obra, aby-

cie wiedzieli i wierzyli mi, i zrozumieli,

em Ja jest, a e przedemu nie * ])y
stworzony Hóg, ani ])o mnie bdzie.

*Izaj.41,4. r.44,8.

11. Ja, Jam jest * Pan, a niemasz o-

prócz mnie z])awiciela. *i''^'^j -45,21. ozeaHz.13,4.

12. .la oziiajmuj i wyswabadzam, i

opowiadam, a niemasz nikogo midzy
wami z obcych ]>ogów; i wycie mi tego

wiadkami, mówi Pan, em ja Bóg.
13. Pierwej ni dzie ]»y. Jam jest,

a niemasz, ktoby wyrwa z rki moj^j;

gdy co uczyni, i któ to * odwróci?
*Ijob.!M2. Iz, 14,27.

III. 14. Tak mówi Pan, odkupiciel

wasz, wity Izraelski: Dla was pol
do Babilonu, i oderw wszystkie zawory,
i Chaldejczyków z okrtami, w których
si oni chlubi.

15. Jam jest Pan, wity wasz;
Stworzyciel Izraelowy, Król wasz.

16. Tak mówi Pan, który sposobi
na morzu * drog, i cieszk na by-
strych f wodach. -2Moj. 14,29. IJoz.3,16.

17. Który wywodzi wozy i konie, woj-

sko i si ; czyni, e oraz upadaj, a nie

powstawaj: gasn, jako knot ganie.
18. Nie wspominajcie pierwszych rze-

czy, a starodawnych nie uwaajcie.

19. Oto Ja czyni rzecz * now. a

zaraz si zjawi; izali tego nie poznacie?

Nadto sposobi na puszczy drog, a na
pustyni rzeki. ^objaw.21.5.

20. Chwali mi bdzie zwierz polny,

smoki, i sowy, em wywiód na puszczy

wody. a rzeki na pustyni, abym da na-

pój ludowi memu, wybranemu ludowi

memu.
lY, 21. Lud ten, którym * sobie

stworzy, chwa moje opowiada bdzie;
=^uk.l,74.

22. A ty mi nie wzywa, o Jakó-

bie! owszeme sobie utskni ze mn, o

Izraelu !

23. Nie przywiode mi bydltka na
caopalenie twoje, i ofiarami tweml nie

uczciemi ; nie przymuszaem ci, aby
mi suy ofiarami niednemi, anim ci
obcia tem, aby mi kadzi

;

24. Nie kupie mi za pienidze won-
nych rzeczy, ani mi tustoci ofiar two-

ich opoi ; ale mi obciy grzechami

twemi, a zadae mi prac nieprawo-

^

ciami twojemi.

25. Ja, Ja sam gadz przestpstwa]

twoje dla siebie, a * grzechów twoich f

nie wsnomne ^12.44,22. Ezech.36,22. zach.3,9.
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26. Przywied mi na pami, sdmy
si spou; powiedz ty, maszli, czemby
si usprawiedliwi?

27. Ojciec twój pierwszy zgrzeszy,

a nauczyciele twoi wystpili przeciwko

mnie.

28. A tak zrzuc ksit z miejsc

witych, i podam na przeklstwo Ja-

kóba, a Izraela na pohabienie.

KODZIA XLIV.
I. Obietnica o Duchu witym 1—5. II. Dostojno

Paska G—8. III. Bawochwalców i bawanów marno
9—20. IV, Upomnienie ludu, aby pamita na powi-
cenie swoje 21—23. V. a mia nadziej 24—28.

A teraz suchaj Jakóbie * sugo mój ! i

ty, Izraelu ! któregom wybra.
* Iz.41,8. r.43,5. Jer.30,10. r.46,27.

2. Tak mówi Pan, który ci uczyni, i

który ci uksztatowa zaraz z ywota
matki, i który ci wspomaga: Nie bój

si Jakóbie, sugo mój ! i uprzejmy, któ-

regom wybra.
3. Bo wjlej wody na * pragncego,

a potoki na such ziemi ; wylej Ducha
mego na nasienie twoje, i bogosawie-
stwo moje na potomki twoje.

*Iz.35,7. Joel. 2,28. Jan. 7.38. Dzie.2,18.

4. I rozkrzewi si jako midzy traw,
i jako wierzby przy ciekcych wodach.

5. Ten rzecze: Jam jest Paski; a ów
si ozowie do imieniaJakóbowego; a inny
si zapisze rk sw Panu, i imieniem
Izraelskiem bdzie si nazywa.

II. 6. Tak mówi Pan, król Izraelski, i

odkupiciel jego. Pan zastpów :
* oprócz

mnie niemasz Boga.
* Iz. 41,4. r.48,12. Objaw. 1,8.17. r.22,13.

7. Bo któ jako Ja ogasza i opowiada
to, i sporzdza mi to, zaraz od onego
czasu, jakom rozsdzi lud na wiecie? a

kto przysze rzeczy, i to, co ma by,
oznajmi im?

8. Nie bójcie si, ani sob trwócie.
Izalim wam tego z dawna nie oznajmi,
i nie opowiedzia? Tegocie wy mnie
sami wiadkami. Izali jest Bóg * oprócz
mnie? Niemasz zaiste skay; Ja o adnej
nie wiem. *ómoj.4,35—39. r.32,39. izaj.45,5.

III. 9. Tworzyciele bawanów wszyscy
nic nie s, i te najmilsze rzeczy ich nic
im nie pomog ; czego oni sobie sami
wiadkami bdc, nic nie widz, ani ro-
zumiej, eby si wstydzi mogli.

10. Kto tworzy boga, i bawana leje,

do niczego si to nie przygodzi.

11.^ Oto wszyscy, i uczestnicy ich *bd
pohabieni; owszem, rzemielnicy ich, ci

43. 44. 659

nad innych ludzi; choljy si wszyscy ze-

brali i stanli, lka si musz, i spoem
pohabieni bd.

*Ps.97,7. Izaj.1,29. r.42,17. 1-.45,1G.

12. Kowal * kleszczami robi przy

wglu, a motami ksztatuje bawana;
gdy go robi moc ramienia swego, a od
godu w nim i siy ustaj, ani pije wody,
a i omdlewa. *Jer.io,3.

13. Ciela za rozciga sznur, znaczy

sznurem farbowanym, i ociosuje topo-

rem, i cyrklem rozmierza go, i czyni go
na podol)iestwo ma, i na podobie-
stwo piknego czowieka, aby mieszka
w domu.

14. Narbie sobie cedrów, i bierze cy-

prys i db, albo to, co jest najmocniej-

szego midzy drzewem lenem, albo

wsadzi jawor, który za deszczem odrasta;

15. I uywa tego czowiek do palenia,

albo wziwszy z niego, ogrzewa si przy

nim, take roznieca ogie, aby napiek
chleba ; nadto z tego drzewa robi sobie

boga, i kania mu si ; czyni z niego ba-
wana, i klka przed nim.

16. Cz jego pali ogniem, przy dru-

giej czci jego miso je, piecze piecze
i nasycony bywa ; take rozgrzewa si,

i mówi : Ehej ! rozgrzaem si, widziaem
ogie.

17. Az ostatku jego czyni boga, ba-
wana swego; klka przed nim, kania
si, i modli mu si, mówic: Wybaw
mi, bo ty bóg mój.

18. Nie wiedz, ani rozumiej, przeto,

e Bóg zalepi oczy ich, aby nie widzieli,

i serca ich, aby nie rozumieli.

19. I nie uwaaj tego w sercu swo-
jem, nie maj to umiejtnoci ani ba-

czenia, aby rzekli : Cz z niego spali-

em ogniem, a przy wglu jego napie-

kem chleba, upiekem miso, i najadem
si; i mame ja z ostatku jego obrzydli-

wo uczyni, a przed klqcem drewnia-

nj^m klka? '

20. Taki si karmi popioem, serce

jego zwiedzione unosi go, aby nie móg
wybawi duszy swojej, ani rzec: Izali

to nie jest oszukanie, co jest w prawicy
mojej?

IV. 21. Pomnije na to, * Jakóbie i

Izraelu! przeto, e ty jest sug moim.
Stworzyem ci, sUga ty mój ; o Izra-

elu ! nie zapomn na ci. *i7-aj.46,8.

22. Gadz nieprawoci twoje jako

42*
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oMok, a grzochy twoje jako nighy, na-

wró sio do iiiiiic, lioni cii» 0(lkiij)il.

2o. piewajcie niebiosa, bo to Pan
nczyni; wykrzykajeie niskoci ziemi,

za])rzinijoie chwal góry, las, i wszyst-

kie drzewa w nim : albowiem l*an od-

kupi! .lakóba, a w Izraeln stawnym sic

nczyni.

V. 24. Tak mówi Pan. odkupiciel

twój, *
i który ci ntworzy wnet z y-

wota matki: Ja Pan wszystko czyni,

sam rozcigam niebiosa, rozpocieram
ziemi moc swoj. *izaj. 13,11.

2b. Wniwecz obracam znamiona
praktykarzów, i wieszczków do szalestwa
przywodz ; i mdrców na wstecz obra-

cam, a umiejtno ich gupi * czyni.
*Ijob.5,12.13. Izaj.29,14. lKor.1,19.

2G. Potwierdzam sowa sugi swego,

a rad posów swych wykonywam.
Który mówi o Jeruzalemie: Mieszka
w niem bd ; a o miastach Judzkich :

Pobudowane bd; bo spustoszenia ich

pobuduj
;

27. Który mówi gbinie : Wyschnij,
Ja potolii twe wysusz

;

2S. Który mówi o Cyrusie: On pa-

sterz mój, bo wszystk wol moje wy-
kona; i rzecze Jeruzalemowi : Bdziesz
zbudowane; * a kocioowi: Bdziesz za-

oony. *2Kron.36,22.23. lEzdr.1,1.2. Izaj.45,13.

KODZIA XLV.
I. Bóg Cyrusowi zwycistwo nad Batilonera, a przez

to wybawienie ludu swego z niewoli obiecuje 1—8. II.

Szemrzcych przeciwko Bogu gromi 9. 10., III. Napraw
Jeruzalemu opowiada 11—19-. IV. Ostatki ydów i pogan
do siebie powouje 20—25.

1 mówi Pan pomazacowi swemu Cy-
rusowi, którego prawic ujm, a pora
przed nim narody, i biodra królów roz-

pasz, a pootwieram przed nim wrota, i

bramy nie bd zamknite.
2. Ja przed tob pójd, a krzywe

drogi wyprostuj, wrota miedziane skru-

sz, a zawory elazne porbi
;

3. I dam ci skarby skryte, i klejnoty

schowane, aby pozna, em Ja Pan, Bóg
Izraelski, który ci przyzywam imieniem
twojem.

4. Dla sugi mego Jakóba, i dla Izra-

ela, wybranego mego, nazwaem ci
imieniem twojem, przezwiskiem twojem,
chocia mi nie znasz.

5. Jam Pan, a niemasz * adnego wi-
cej, oprócz mnie niemasz adnego Bo-
ga; przepasaem ci, aczkolwiek mi
nie znasz ;

*5Moj.4,35.

0. Aby poznali od wschodu soca, i

od zachodu soca, i niemasz adnego
oi)ró('z mnie, Jam Pan, a niemasz a-
dnego wicj

;

7. Który czyni wiato, i stwarzam
ciemnoci ; sprawuj pokój, i stwarzam
ze. Ja Pan czyni to wszystko.

8. Spucie niebiosa ros z góry, a
o)oki niech kropi sprawieclliwo;
niech si otworzy ziemia, a niech wy-
ronie zbawienie, a sprawiedliwo niech

wespó zakwitnie. Ja Pan sprawi to.

11. 9. Biada temu, który si spiera

z stworzycielem swoim, bdc skorup,
jako inne skorupy gliniane. Izali glina

rzecze * garncarzowi swemu: Có czy-

nisz? Kobota twoja zaprawd nikczemna
jgg^^ *Jer.l8,G. KzyHi.9,20.

10. Biada temu, który mówi ojcu:

Có podzisz? a niewiecie: Có po-

rodzisz?

III. 11. Tak mówi Pan, wity Izra-

elski, i Twórca jego : O przysze rzeczy

pytajcie mi, a synów moich, i spraw
rk moich poruczajcie mi.

12. Jam uczyni ziemi, i czowiekam
na niej stworzy. Jam jest, którego, rce
rozcigny niebiosa, a wszystkiemu woj-

sku ich rozkazuj.

13. Jam go wzbudzi w sprawiedli-

woci, i wszystkie drogi jego wypro-
stuj. Onci zbuduje miasto * moje, a
winiów moich wypuci, nie za okup,

ani za dar, mówi Pan zastpów.
*2Kron.36,23. Ezdr.1,1. Izaj.44,28.

14. Tak mówi Pan : Praca Egipska, i

kupiectwo Murzynów, i Sabejczyków,

mowie wysocy do ciebie przyjd, a

twoi bd ; za tob chodzi bd, w p-
tach pójd, tobie si kania, i tobie si
korzy bd, mówic: Tylko * w tobie

jest Bóg, a niemasz adnego wicej,

oprócz tego Boga.
*2Moj. 29,46. 3 Moj. 26,11. 2Kor.6,16.

15. Zaprawd ty jest Bóg skryty.

Bóg Izraelski, zbawiciel.

16. Wszyscy si oni zawstydz, i po-

habieni bd; czyniciele * bawanów
spou z hab odstpi. *izaj.44,ii.

17. Ale Izrael zbawion bdzie przez

Pana zbawieniem wiecznem ; nie zawsty-

dzicie si, ani bdziecie pohabieni, a
na wieki wieczne.

18. B(5 tak mówi Pan, który stworzy

niebiosa (ten Bóg, który utworzy zie-

mi, i uczyni j! któryj utwierdzi, nie
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na próno stworzy j. na mieszkanie

utworzy j): Jam Pan, a niemasz adne-
go wicej.

19. Nie mówiem potajemnie * na

miejscu ziemskiem ciemnem ; nie na

próno mówi nasieniu Jakóbowemu:
Szukajcie mi. Ja Pan f mówi spra-

wiedliwo, a zwiastuj prawo.
*óMoj.30,ll. f Ps.11,7.

IV. 20. Zgromadcie si, a przyjd-

cie
;
przyblicie si wespó, wy. którzy-

cie pozostali midzy poganami. Xic nie

wiedz, którzy si z drewnianemi ba-
wanami swemi nosz ; bo si modl bo-

gu, który nie moe wybawi.

21. Oznajmujcie " a przywiedcie

innych, a niech pospou w rad wnijd, a

uka, kto to od dawnego czasu prze-

powiedzia? kto od onego czasu oznaj-

mi? Izali nie Ja Pan? Bo niemasz a-
dnego innego Boga oprócz mnie. Nie-

masz Boga sprawiedliwego, i zbawiciela

innego oprócz mnie. *izaj.43.9.

22. Obejrzyjcie si na mi, abycie
zbawione byy wszystkie koczyny zie-

mi; bom Ja Bóg, a niemasz adnego
wicj.

23. Przysigem sam przez si : wy-
szo z ust moich sowo sprawiedliwe,

które si " nazad nie wróci: e si mnie
kania bdzie wszelkie y kolano, i przy-

siga kady jzyk.
'^ Ps. 89,35. Rzrm. 14,11. Filip.2,10.

24. Mówic: Tylko * w Panu mam
wszelk sprawiedliwo i si. Takowi
a do niego przyjd : ale pohabieni
bd wszyscy, którzy si gniewem zapa-

laj przeciwka niemu, '-iKori.ao.

25. ^y Panu usprawiedliwione bdzie.
i przechwala si bdzie wszystko na-

sienie Izraelskie.
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ROZDZIA XL^l.
I. Upadek Babilonu i bawanów jego 1. 2. II. Staranie

Boe o lud jego 3. 4. Ul. Odwodzi od bawochwalstwa
5—11. IV. Nadziej o pewnem wyswobodzeniu czyni 12. 13.

JLochyli si Bel. upad Xebo ; bawany
ich woone s na bestyje. i na bydlta : I n. i przyczyny tego e-ió

tem zaiste, co wy nosicie, bd bardzo
obcione a do ustania.

2. Pochyliy si. i upady spoem, i

Babiloczycy nie bd mogli ratowa
brzemion: owszem, i dusza ich w niewol
pójdzie.

n. 3. Suchajcie mi. domie Jakó-
bowy, i wszystkie ostatki domu Izrael-

skiego I które nosz zaraz ' z ywota,
które piastuj zaraz od narodzenia ;

*Izaj.49, 14.15. 5 Moj. 32, 11. 12.

4. Ja sam a do staroci, i owszem a
do sdziwoci was nosi bd. Jam was
uczyni. Ja t nosi bd; Ja mówi,
nosi was bd. i wybawi.

III. 5. Komu mi przypodobacie, i

przyrównacie, " albo podobnym uczyni-

cie, ebym mu by podobny?
*Izaj. 40,18.41, 7.44,9.

G. Ci, którzy marnie wydawaj ^oto
z wovka, a srebro na szalach wa. naj-

muj za zapat zotnika, aby uczyni
z niego boga. przed którym padaj i ka-
niaj si.

7. Nosz go na ramieniu, dwigaj
go. *

i stawiaj go na miejscu jego. I

stoi. a z miejsca swego si nie ruszy;

jeli kto zawoa do niego, nie oywa si,

ani go z utrapienia jego wybawia.
=^Jer.10,15.

8. Pamitajcie na to, a wstydcie
si: przypucie to do serca, o prze-

stpnicy !

9. Wspomnijcie sobie na rzeczy pierw-

sze, które si dziay od wieku ; bom Ja
Bóg. a niemasz adnego Boga wicej, i

niemasz mnie podobnego
;

10. Który opowiadam od pocztku
rzeczy ostatnie, i zdawna to, co si je-

szcze nie stao ; rzekb co. rada " moja
ostoi si. i wszystk wol moje uczyni.

*P5.33,11- Przyp.19.21. r.'2i.oO. vd.6.17.

11. Który zawoam od wschodu so-
ca ptaka, z ziemi dalekiej tego, któryby

wykona rad moje. Ezekem, a dowiod
tego ; umyliem, a uczyni to.

IV. 12. Suchajcie mi. wy upornego
serca, Idórzy jestecie dalekimi od spra-

wiedliwoci.

13. Sprawi, e si przybliy spra-

wiedliwo moja, nie pójdzie w dug, a

zbawienie moje nie omieszka ; bo poo
w Syonie zbawienie, a w Izraelu saw
moje.

EODZIA XLYII.
I. Opowiada zburzenie królestwa Babiloskiego 1—5.

.i

Zastp, a usid w prochu, panno, córko

Babiloska I sid na ziemi, a nie na sto-

licy, córko Chaldejska I bo ci nie bd
wicej nazywa kochank i rozkosznic.

2. Wemij arna, a miel mk : od-

kryj warkocze swoje, obna nogi, odkryj

golenie, brnij przez rzek.

twoja, a3. Odkryta lidzie nago
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haba twoja widziana b(jdzio; woziin^^

pomstuj z ciebie, a nio dam si nikomu
zaliamowae. ^Nah.a.r..

4. To mówi odiciipiciel nasz, imi jego
Pan zastpów, wity Izraelski.

5. Sied milczc, a wnijd do ci(Mn-

noci, córko Chaldejska! bo ci wicój
nie bd nazywa pani królestw.

II. G. Kozgniewaem si by na lud
mój, splugawiem dziedzictwo moje, a

daem je w rce twoje ; ale im ty nie

okazaa miosierdzia, i starców ol)cia-a jarzmem twojem bardzo,

7. I rzeka : Na wieki pani * bd ; i

tak nie przypucia tego do serca swe-
go, ani sobie przywodzia na pami
dokoczenia tego. ^objaw.is,?:

8. Przeto suchaj tego teraz, rozkosz-

nico! (która mieszkasz bezpiecznie, a

mówisz w sercu swem: Jam jest, a nie-

masz oprócz mnie innej, nie bd wdo-
w, ani uznam sieroctwa;)

9. e to oboje przyjdzie na ci * na-

gle dnia jednego, sieroctwo i wdowstwo,
a doskonale przypadnie na ci dla mnó-
stwa guse twoich, i dla wielkoci cza-

rów twoich. *Izaj.51,19.

10. Bo ufasz w zoci twojej, a mó-
wisz : Nie widzi mi nikt. Mdro twoja
i umiejtno twoja, ta ci przewrotn
uczynia, aby mówia w sercu swem :

Jam jest, a niemasz oprócz mnie innej.

11. Dlatego przyjdzie na ci ze, któ-

twojj : kady si z nich w sw stron
uda, nio l)dzie, ktoby ci wybawi.

rego wyjcia nie wiesz, i przypadnie na
ci bieda, której nie bdziesz moga
zby ; a przyjdzie na ci nagle spusto-

szenie, nim wzwiesz.

12. Stae teraz z czarami swemi, i

z mnóstwem guse twoich, któremi si
paraa od modoci twojej, azaby co

sobie moga pomódz, albo si snc czem
zmocni.

13. Ustawasz z mnóstwem rad two-
ich; niechaje teraz stan praktykarze,

którzy si przypatruj gwiazdom, którzy

dawaj zna, co ma by kadego mie-
sica, a niech ci wybawi z tego, co ma
przyj na ci.

14. Oto s jako plewa; ogie popali

ich, nie wybawi ani duszy swej z mocy
pomienia; nie zostanie wgla do ogrza-

nia si, ani ognia, coby posiedzie przy
nim.

15. Takci si stanie kupcom twoim,
z którymi si zabawiaa od modoci

EOZDZIA XLVIII.
I. Wystf;i)ki Izraclwkic 1—8. II. Dla miosierdzia swc-

ls'(» obiocuj(^ im wybawienie z niewoli Babiloskiej, 9—15.
III. Napomina ich do iirze.strzc(,'ania praw swoich 16— 19.
IV. do wyjdcia /. Habiloiiu 20—22.

Q
kJuchajcie tego, domie Jakóbowy! któ-

rzy si nazywacie imieniem Izraelowm,
a poszlicie z wód Judzkich; którzy przy-
sigacie przez imi Paskie, a Boga
Izraelskiego przypominacie, ale nie * w
prawdzie ani w sprawiedliwoci;

*Izaj. 23,13.

2. Aczkolwiek od miasta witego
mianujecie si, a na Bogu Izraelskim
spolegacie, Pan zastpów imi jego.

3. Pierwsze rzeczy z dawnam opowia-
da, a co z ust moich wyszo i com oga-
sza, naglem czyni, i przychodzio.

4. Wiedziaem, e ty * twardy, a.

szyja twoja y elazn, a czoo twoje

miedziane. *2Moj.32,9. r.33,3. 5Moj.9,i3. r.31,27.

5. Przeto oznajmiaem ci z dawna;
pierwej ni si co stao, ogaszaem, by
sn nie rzek : Bawan mój uczyni to,

a obraz mój albo ulanie moje rozka-

zao to.

6. Syszae o tem, spojrzyje na to

wszystko; a wy izali tego nie opowie-

cie? Teraz ju ogaszam nowe i tajemne
rzeczy, i o któryche nie wiedzia.

7. Teraz stworzone s, a nie onego
czasu, o któryche przed tym dniem nie

nie sysza, hy sn nie rzek: Otom
wiedzia o tem.

8. Owszem ani sysza, ani wie-

dzia; ani si to w on czas donioso ucha
twego ; bom wiedzia, e zapewne wyst-
pisz, a e przestpc Jodziesz zaraz z y-
wota matki twojej.

II. 9. Dla imienia mego zatrzymam
popdliwo moje, a dla chway mojej

zahamuj gniew przeciwko tobie, abym]
ci nie wygadzi.

10. Oto wypawi ci, ale nie jakol

srebro
;
przebior ci w piecu utrapienia.]

11. Sam dla siebie, dla siebie to uczy-

ni ; bo jakoby miao by spugawionel

imi moje? Zaiste chway mojej * nie

dam innemu. *izaj.42,8j

12. Suchaj mi, Jakóbie i Izraelu 1

wezwany mój ! Jam jest, * Jam pierwszy

Jam i ostateczny.
*Izaj.41,4. r.43,10. r.44,6. Objaw.2,17. r.22,lS|

13. A rka moja zaoya ziemi,
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prawica moja pidzi * rozmierzya nie-

biosa ; zawoaem je, a zaraz stany.
*Izaj.40,12.

14. Zbierzcie si wszyscy, a sucliaj-

cie. Któ z nicli to opowiedzia? Pan
umiowa go, on wykona wol jego nad

Babilonem, a rami jego przeciw Cial-

dejczykom.

15. Ja, Jam mówi; przeto wezw go,

przywiod go, a poszczci mu si dro-

ga jego.

III. IG. Przyblicie si do mnie, a

suchajcie tego! Nie mówaem od po-

cztku w skrytoci ; ale od onego cza-

su, którego si to dziao, tamem by. A
teraz panujcy Pan posa * mi, i duch

jeffO.
*2Piotr.l,21

17. Tak mówi Pan, odkupiciel twój.

wity Izraelski: Jam Pan, Bóg twój,

który ci ucz, aby postpowa; a pro-

wadz ci drog, po której chodzi masz.

18. Obye by pilnowai ^ przykaza-

nia mego I byby jako rzeka pokój twój,

a sprawiedliwo twoja jako way mor-
skie; '^TsMM.

19. A nasienie twoje byoby jako pia-

sek, * a pód ywota twego jako drza-

stwo jego; a nie byoby wycite ani

wygadzone imi jego przed obliczem

mojem. *imoj.22.i7.

lY. 20. Wynijdcie * z Babilonu,

ucieczcie od Chaldejczj^ków
;
gosem to

rozsawiajcie, rozgaszajcie to, roznaszaj-

cie to, a do koczyn ziemi; mówcie:
Pan odkupi f sug swego Jakóba.

"^ Objaw. 18.4. i 2 Moj.19,4—6.

21. Nie upragn, gdy ich przez pusty-
nie powiedzie ; wody * z skay wywiedzie
im ; bo rozszczepi opok , i wypyn
wody. *2Moj.l7,6. 4Moj,20.1l!

22. Niemasz ^ pokoju niepobonym,
mówi Pan. ^izaj.07,21.

EODZIA XLIX.
I. Powoanie proroka 1—3. II. Niewdziczno ludu

4—6. III. Sposób przyszego odkupienia 7—23. IV. Eoz-
mnoenie kocioa Boego 14—23. V. Porasta nad nie-
przyjaciómi 24—26.

Ouchajcie mi wyspy, a narody dale-
kie pilnujcie! Pan zaraz z ywota we-
zwa " mi, zaraz z ywota matki mojej
uczyni wzmiank imienia mego :

*yd.5.4.5.

2. I uczyni usta moje jako miecz
ostry, w cieniu rki swej zakry mi, a
uczyniwszy mi strza wypolerowan,
do sajdaku swego schowa mi ;

48.49. 663

3. I rzek mi : Suga * ty mój, w Iz-

raelu tob si chlubi bd.
'*Izaj.42,l. r.51,16.

II. 4. A Jam rzek: Nadarmom pra-

cowa, prónom i daremnie zniszczy
si moje ; wszake sd mój jest u Pana,
a praca moja u Boga mego.

5. A teraz mówi Pan, który mi za-

raz z ywota za sug sobie utworzy,
abym za przywiód do niego Jakóba.

(Choby Izrael nie bv zel>ranv, sawnym
jednak bd przed oczyma Paiiskiemi;

albowiem Bóg mój jest si moj.)
6. I rzek: Maoby mi to byo. aby

mi by sug ku podwignieniu pokole
Jakóbowych, i ku nawróceniu ^ ostatków

z Izraela : przeto daem ci za wiato
poganom, ^ aby by zbawieniem mojem
a do koczyn ziemi.

^ Izaj. 10,11. r.42.6. Dzie. 13.47.

III. 7. Tak mówi Pan, odkupiciel Iz-

raelowy, wity jego, do tego, którym
kady gardzi, a którym si brzydz na-

rody, do sugi panujcych: Królowie

widzc ci powstan, a ksita kania
ci sie beda dla Pana, który i est wierny,

dla witego Izraelskiego, który ci
obra.

8. Tak mówi Pan: Czasu przyjemne-

go ^ wysucham ci, a w dzie zbawie-

nia poratuj ci; nadto strzedz ci bd,
i dam ci za przymierze ludowi, aby
utwierdzi ziemi, a poda w osiado
dziedzictwa spustoszae; *2Kor.6,2.

9. Aby mówi winiom: Wynijd-
cie; * a tym. co s w ciemnociach: Oka-
cie si. Podle dróg pa si bd, a po

wszystkich miejscach wysokich bd
pastwiska ich. .

-"'izaj.42,7. uk.4,i8.

10. Niebd akn, * ani pragn, i nie

uderzy na nich gorco, ani soce, bo

ten, który ma lito nad nimi, poprowa-
dzi ich, i podle róde wód powiedzie ich.

^Izaj.48,21. Objaw. 7, 16.

11. Nadto sposobi na wszystkich gó-

rach moich drog, a gocice moje bd
powyszone.

12. Oto ci z daleka * przyjd, a oto

drudzy od pónocy i od morza, a drudzy

z ziemi^ Synim. -izaj.Go.4. Mat.s..

13. piewajcie * niebiosa, rozraduj si
ziemio, i gono zabrzmijcie góry! albo-

wiem Pan pocieszy lud swój, a nad ubo-

gimi swoimi zmiowa si. *izaj.44.23.

IV. 14. Ale Syon rzek : Opuci mi
Pan, a Pan zapomnia na mi.

15. Izali moe zapomnie niewiasta
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nioinowh^tka swego, aby si nie zlito-

waa nad podom ywota swogoV A
cliohy te i ono * zapomniay, wszalvze

Ja ciebie nie zapomn. *Ps.a7.io.

16. Oto na doniacli swoich wyry-

sowaem ci; mury twoje zawdy s
przedemn.

17. Pospiesz si do ciebie synowie

twoi, a ('i, ivtorzy ci burzyli i kazili,

odejd od ciebie.

18. Podnie w okoo * oczy swe, a o-

))acz; ci wszyscy zgromadziwszy si przyj-

d do ciebie. Jakom ywy Ja, mówi Pan,

e tymi wszystkimi jako ochdóstwem
przyodziejesz si, i oboysz si nimi

jako oblubienica; *izaj.tio,4.

19. Przeto, e pustynie twoje, i spu-

stoszae miejsca twoje, i ziemia zbu-

rzenia twego teraz bd ciasne dla oby-

wateli, gdy oddaleni bd ci, którzy

ci poerali.

20. Tak, e rzek w nszy twoje sy-

nowie sieroctwa twego: Ciasne mi jest

to miejsce ; ustpe mi, abym mieszka
móg.

21. I rzeczesz w sercu swem: Któ
mi tycli napodzi? bom ja bya osiero-

ciaa, i samotna, wyguanam bya, i tua-
am si; któ wdy tych odchowa? Otom
Ja tylko sama pozostaa bya, gdzie
ci byli?

22. Tak mówi panujcy Pan: Oto

wznios na narody rk moje, a do lu-

dzi podnios chorgiew moje, aby przy-

nieli synów twoich na rku, i córki two-

je aby na ramionach przynoszone byy.

23. I bd królowie piastunami two-
imi, a ksiny ich mamkami twemi

;

twarz ku ziemi kania ci si bd, i

proch nóg twoich liza ^ bd ; a dowiesz

si, em Ja Pan, a i nie bywaj zawsty-

dzeni, którzy na f mi oczekuj.
*Fs.72,9. f Ps.22,5.6. 32,10. 125,1.

V. 24. I rzeczesz: Izali korzy od
mocarza odjta bdzie? Izali pojmany
lud sprawiedliwego wybawiony bdzie?

25. Owszem, tak mówi Pan: I pojmany
lud mocarzowi odjty bdzie, i korzy
okrutnikowi wydarta bdzie; albowiem
przeciwnikowi twemu Ja si sprzeciwi,

a synów twoich Ja wyswobodz.

26. I tych, którzy ci pustosz, wa-
snem ich ciaem nakarmi, a krwi swoj
jako moszczem "^ upij si. I pozna wszel-

kie ciao, em Ja Pan, zbawiciel twój,

i odkiq)iciel twój, mocny Jakóbowy.
'''Objaw.ltj.j. Izaj.43,U.

KODZIA L.

I. Przyczyny, dla których zawiedziony w niewol do
Hiihilonu Iml Izraelski 1

—

A. U. Dary proroka, a w nim
Chrystusa Pana Jo odprawowaiiia urzdu I—y. III. Na-
pomniunio do ufnoci w Bogu i pomsta nad nieprzyja-
ciuimi 10. 11.

lak mówi Pan: Gdzie jest listrozwodny

matki waszj, którymem j wolno pu-

ci? albo kto jest z poyczalników mo-
ich, któremum was zaprzeda? Otocie
nieprawociami swojemi sami sieliie za-

przedali, a dla przestpstw waszych wol-

no puszczona jest matka wasza.

2. Przecze, gdy przychodz, niemasz
nikogo? a gdy woam, nikt si nie

oywa? Izali tak * jest ukrócona rka
moja, aby nie moga odkupi? Izali nie-

maszwe mnie mocy ku wybawieniu? Oto
fukiem moim osuszam morze, -j- obra-

cam rzeki w pustynie, tak i zmierdn
ryby ich dla niedostatku wody, i zdy-

chaj od pragnienia. ^4Moj. 11,23. izaj.59,1.

t2'Moj. 14,21. Joz.3,16. Ps. 89,10. Ps. 104,6. 7. Ps. 114,3.

Mat.8,2tJ.

3. Obocz niebiosa w ciemnoci, a

wór daj za odzienie ich.

II. 4. Panujcy Pan da mi jzyk
umiejtny, abym umia czasu przygo-

dnego mówi sowo * upracowanemu.
Budzi mi na kady zaranek, pobudza
USZV moje. abym sucha tak jako uczcy
si pilnie. *Mat.l7.28.29.

5. Panujcy Pan otwiera mi uszy, a

Ja si nie * sprzeciwiam, ani si na wstecz

wracam. *Jan.i4,3i. Fiiip.2,8.

6. Ciaa mego nadstawiam bijcym,
a * policzków moich tym, którzy mi
targaj; twarzy mojej nie zakrywam od

obelenia i plwania. *Mat.26,27. r.27.26.

7. Bo panujcy Pan wspomaga mi;
przeto nie bywam pohabiony. Dla tego

postawiem twarz moje jako ki-zemieu,

gdy wiem, e pohabiony nie bd.
8. Blisko jest ten, który * mi uspra-

wiedliwia. Któ si sprzecza bdzie
ze mn? Stamy spoem; kto ma prawo
ze mn. niech przystpi ku mnie.

*Kzym.8,31.

9. Oto panujcy Pan pomaga mi
bdzie; któ jest, coby mi potpi? Oto

wszyscy takowi jako odzienie zwiotszej.

a mól * zgryzie ich.
=^izaj.5i,8.

III. 10. Kto jest midzy wami bojcy
si Pana, posuchaj gosu sugi jego;

kto jest, co chodzi w ciemnociach a
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nie ma wiatoci? ufaj w imieniu Pa-
skiem, a spolegaj na Bogu swoim.

11. Oto wy wszyscy, którzy roznie-

cacie ogie, a przepasujecie si iskrami,

chodcie w wiatoci ognia waszego,

i w iskrach, którecie rozniecili ; z rki

mojj wam si to stanie, e w boleci

lee bdziecie.

EODZIA LI.

I. utwierdzenie ludu Boego w nadziei 1—8. II. Modli-

twa o wybawienie 9—H. III. Odpowied na ni 12—23.

kMuchajcie mi, którzy naladujecie

sprawiedliwoci, którzy szukacie Pana.

Spojrzyjcie na ska, z którejcie wy-

cici, i na gboko dou, skdecie
wykopani.

2. Spojrzyjcie na Abrahama, ojca

waszego, i na Sar, która wa^ porodzia,

em go jednego * wezwa, i pobogosa-
wiem mu, a rozmnoyem go.

*1 Moj. 12,1. Dzie.7,3. yd. U, 8.

3. Gdy pocieszy Pan Syon, pocieszy

wszystkie pustynie jego, a uczyni pusz-

cz jego bardzo rozkoszn, a pustyni
jego jako ogród Paski, rado i wesele

znajdzie si w nim, dzikczynienie, i

gos piewania.

4. Pilnujcie mi, ludu mój i rodzino

moja! nadstawcie mi uszów; bo zakon

odemnie wyjdzie, a sd mój za wiat-o narodom wystawi.
5. Blisko jest sprawiedliwo moja,

wynijdzie zbawienie moje, a ramiona
moje narody sdzi bd. Na mi wy-
spy oczekuj, a po ramieniu mojem t-
skni.

6. Podniecie ku niebu oczy wasze,

a spojrzyjcie na ziemi na dó. Niebiosa

jako * dym zniszczej, a ziemia jako

odzienie zwiotszeje, i obywatele jej, jako

i ona zagin; ale zbawienie moje na
wieki bdzie, a sprawiedliwo moja nie

ustanie. *Ps.io2,27. Mat.24,35. Maik.13,31.

uk.21,33. yd.l, 10.11. 2Piotr.3,ll.

7. Suchajcie mi, którzy znacie spra-

wiedliwo ludu, w * którego sercu jest

zakon mój ! Nie bójcie si f urgania
ludzkiego, a sromocenia ich nie lkaj-

cie gJA *Ps.37,31. f Mat. 10, 28.

8. Albowiem ich mól jako szat po-

re, a robak ich jako wen pogryzie
;

ale sprawiedliwo moja na wieki bdzie,
a zbawienie moje od narodu do narodu.

II. 9. Ocu si, ocu si, oblecz si
w si, o rami Paskie ! Ocu si jako
za dni dawnych, i za rodzajów prze-

szych ! Izali nie ty jest, które zaga-
dzio Egipt, i zranio smoka?

10. Izali nie ty jest, które wysu-
szyo * morze, wody przepaci wielkiej ?

które obrócio gljokoci morskie w
drog, aby przeszli wybawieni? ''Ps. 74,13.

11. A tak ci, których odkupi Pan,
niech si nawróc, i przyjd do Syonu
z piewaniem, a wesele wieczne niech

bdzie * nad gow ich ; wesela i radoci
niech dostpi, a niech uciecze smutek
i w^zdychanie. *izaj.35,io.

III. 12. Ja, Jam jest pocieszyciel

wasz. Któe ty, e si boisz czowieka
miertelnego, * i syna czowieczego tra-

wie f podobnego ?
*Ps.ll8,6. tlzaj.40,6. Ps.l03,l5. 1 Piotr. 1,24.

13. e zapominasz na Pana stworzy-

ciela swego, który * rozcign niebiosa,

i zaoy ziemi? a e si lkasz usta-

wicznie kadego dnia popdliwoci tra-

picego, gdy si gotuje, aby zatraca?
Ale gdzie jest ta popdliwo trapi-

cgp-O ?
' *Ps. 104,2. Izaj.40,22.

14. Pospieszy si, aby wizie by
uwolniony; bo nie umrze w dole, ani b-
dzie mia jaki niedostatek chleba swego.

15. Ja zaiste jestem Pan, Bóg twój.

który rozdzielam * morze, tak, e szu-

mi way jego ; Pan zastpów jest imi
moje. *Jer.31,35.

16. Jam woy sowa moje * w usta

twoje, a cieniem rki mojej zakryem
ci, aby szczepi niebiosa, a zaoy
ziemi, i rzek Syonowi: Ty jest lud

mÓi '^Izaj.49,2.0.

17. Ocu si, ocu * si, powsta Je-

ruzalemie! które pio z rki Paskiej
kubek zapalczywoci jego, drode z

kubka trucizny miertelnej wypio i

wysczyo. *izaj.52,i.

18. Nikt go nie prowadzi ze wszyst-

kich synów, których napodzio, i nikt

go nie uj za rk jego ze wszystkich

synów, które wychowao. .

19. Dwie rzeczy s, które * ci spot-

kay; (któ si ciebie uali?) Spusto-

szenie i skruszenie, gód i miecz; któ
ci pocieszy? *izaj.47,9.

20. Synowie twoi pomdlawszy leeli

na rogach wszystkich ulic, jako bawó
w sieci, peni bdc popdliwoci Pa-
skiej, gromienia Boga twego.

21. A przeto suchaj teraz tego. o

utrapiona i pijana, ale nie winem!
22. Tak mówi Pan twój. Pan i Bóg
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twój, który si zastawia za lud swój :

Oto ))ioiv, z roki twojój kuliok trucizny

!^mi(M"t('liiej, i dro(l/.e kubka popi^dli-

woci nioj<5j ; nio bdziesz wicój pi z

niego;

23. Ale podani <;'o w rk ty{3]i, któ-

rzy ci trapi, którzy mówili duszy two-
jej : Nachyl si, niech przez ci przej-

dziemy; a ty pokadao jako ziemi
grzbiet swój, i jako ulic przechodzcym.

KODZIA LII.

I. Naporaienie ydów, którzy mieli by pojmani, do
ochotnego wyjcia z Babilonu 1—(!. II, Sposób tego
wyjcia 7—12. III. Proroctwo o sawie Chrystusowej
13—15.

Ucuó * si, ocuó si ; oblecz si w moc
twoje, Syonie ! oblecz si w szat och-
dóstwa twego, o Jeruzalemie, miasto

wite ! Albowiem nie natrze na ci nie-

obrzezany i nieczysty. *izaj.5i,i7.

2. Otrznij si z prochu, powsta,
sid, Jeruzalemie! dobd si z oków
szyi swojej, o pojmana córko Syoska !

3. Tak zaiste Pan mówi : Darmocie
si zaprzedali; przeto bez pienidzy
odkupieni bdziecie.

4. Bo tak mówi panujcy Pan: Do
Egiptu wstpi * lud mój przedtem, aby
tam pielgrzymowa ; ale Assyryjczyk bez

przyczyny go trapi. *imoj.46,6.

5. A teraz có mam czyni? mówi
Pan, poniewa lud mój darmo jest poj-

many, a ci, którzy panuj nad nim, do
wzdychania go przywodz, mówi Pan;
nadto ustawicznie kadego dnia imi
moje * blunione bywa.

*Ezech.36,20. Rzym. 2, 24.

6. Przeto pozna lud mój imi moje,
przeto pozna, mówi, dnia onego, em
Ja jest ten, który mówi; otom Ja przy-

tomny.
II. 7. O jako pikne s * na górach

nogi tego, co pocieszne rzeczy zwiastuje,

i opowiada pokój ; tego, co zwiastuje do-

bre, i opowiada zbawienie, a mówi do

Syonu : Bóg twój króluje !

' *Nah.l,15. Rzym. 10,15.

8. Wynosz gos stróowie twoi, gos
wynosz, a spoem wykrzykaó l^ed ; bo
okiem w oko ujrz, e zasi Pan Syon
przywiedzie.

9. Wykrzykajcie a piewajcie spo-

em, pustynie Jeruzalemskie ! bo pocie-

szy Pan lud swój, odkupi Jeruzalem.

10. Wysmukn Pan rami wito-
bliwoci swojej przed oczyma * wszyst-
kich narodów, aby oglday wszystkie

51. 52. 53.

koczyny f ziemi zbawienie Boga na-
SZixro *P8.98,2. tuk.3,«.

1 1

.

Odstpcie, odstpcie * wynijdcie
z Jiabilonu, nieczystego si nie dotykaj-

cie, wynijdcie z porodku jego ; oczy-
(u'e si wy, którzy nosicie naczynie Pa-
v^j^i(,^

^ Jer. 50,8. r.51,(;. 2 Kor. (J, 17. Objaw. 18,4.

12. Bo nie z trzaskiem wynijdziecie,

ani uciekajc pójdziecie; pójdzie zaiste

Pan przed wami, a zgromadzi was Bóg
Izraelski.

III. 13. Oto si szczliwie powiedzie
sudze memu. Wywyszony i podnie-

siony i bardzo uwielbiony bdzie.
14. Jako wiele ich zdumiej si nad

nim, e przemierza jest nad innych ludzi

osoba * jego, a ksztat jego nad synów
ludzkich: =^izaj..03,3.

15. Tak zasi pokropi wiele narodów,
i królowie przed nim zatul usta swe,

przeto, e czego im * nie powiadano, to

ogldaj, a to, o czem nie syszeli, wy-
rozumiej. *Rzyra.l5,21.

ROZDZIA LIII.

I. Niewdziczno ydów 1. II. Przyczyny tego 2. 3.

III. Pokora, mka, pogrzeb, w^ywyszenie Pana Chrystusa
4—9. IV. Poytki unienia, mki i mierci jego 10—12.

Jxtó uwierzy * kazaniu naszemu, a ra-

mi Paskie komu objawione jest?
* Jan. 12, 38. Rzym. 10,16.

II. 2. Bo wyrós jako latorostka przed

nim, a jako korze z ziemi suchej, nie

majc ksztatu ani piknoci ; i widzie-

limy go; ale nic nie byo widzie, cze-

mubymy go da mieli.

3. Najwzgardzeszy by, i najpodlej-

szy * z ludzi,m boleci, a f wiadomy
niemocy, i jako zakrywajcy twarz swo-

je; najwzgardzeszy mówi, skdemy
go za nic nie mieli.

*Izaj.52,14. Mark.9,12. i-yd.4,l5.

III. 4. Zaiste on niemocy * nasza

wzi nar si, a boleci nasze wasne no-

si; a mymy mniemali, e jest zranio-

ny, ubity od Boga i utrapiony. *^at.8,i7.

5. Lecz on zraniony jest dla * wy-

stpków naszych, starty jest dla niepra-

woci naszych; ka pokoju naszego jest,

na nim, a sinoci f jego jestemy
uzdrowieni *Rzym.4,25. l Kor. 15,3. {-lPiotr.2,24.

6. Wszyscymy jako owce zbdzili,

kady na drog sw obrócilimy si, a

Pan woy na nieprawo wszystkich

nas.

7. Uciniony jest i utrapiony, a nie

otworzy * ust swoich
;
jako f baranek
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na zaljicie wiedziony Ijy. i jako owca

przed tymi, którzy j strzyg, oniemia,

i nie otworzy '* ust swoich. *Mat.26,G3.

r.27.12. Mark. 14,61. r.15,5. tDzio.8,32. **Mat,26.63.

8. Z wizienia i z sdu w}jty jest;

przeto rodzaj jego któ wypowie? Al-
'

bowiem wycity jest z ziemi yjcych, a

zi-aniony (Ua przestpstwa ludu mojego;
,

9. Który to lud poda niezbonym
gi'ób jego, a bogatemu mier jego, cho
jednak nieprawoci nie uczyni, ani zdra-

da znaleziona " jest w ustach jego.
"1 Piotr. 2.22. lJan.3.5.

IV. 10. Takci si Panu upodobao
zetrze go. i niemoc utrapi. aby poo-
ywszy ofiar za grzech dusz sw.
ujrza nasienie swoje, przeduy dni

swoich ; a to, co si podobta Panu. przez

rk jego aby si szczliwie wykonao.

11. Z pracy duszy swej ujrzy owoc,

którym nasycon bdzie. Znajomoci
swoj wielu usprawiedliwi sprawiedliwy

suga mój ; bo nieprawoci ich on sam
poniesie.

12. Przeto mu dam dzia dla wielu,

aby si dzieU korzyci z mocarzami,

poniewa wyla na mier dusz swoje.

a z przestpcami " policzon bdc, on sam
gi-zech wielu odniós, i za przestpców
Sie ~ modli. "^ark.l5.2S. uk.22.37. 7Luk.23.a4.

EODZIA LR\
I. Bóff cieszy koció sttój. e 20 rozmnoy 1—3. n.

o"blubiecem jego ty 4—10. JH.. sa"wnym go uczyni
11. 12. rv. znajomoci siebie samego i pokojem daro-
wa 13. V, i od nieprzyjació broni cice 14—17,

iCpiewaj. niepodna I która ' nie rodzisz,

piewaj gono, a krzycz, która w poro-

dzeniu nie pracujesz; bo wicej bdzie
synów opuszczonej, ni synów tej. która

ma ma. mówi Pan. ''CTai.4.27.

2. Rozprzestrzeu miejsce namiotu
swego, a opon przybytków swych nie

zabraniaj rozcign: wycgnij*^ powro-
zy twoje, a koki twoje utwierd.

3. Bo si na prawo i na lewo rozsilisz.

a nasienie twoje narody odziedziczy, i

miasta spustoszone osadzi.

II. 4. Nie bój si. bo pohabiona nie

bdziesz : a nie zapalaj si. bo nie przyj-
dziesz na posromocenie : owszem na zd-
ywo modoci twojej zapomnisz, a na
pohabienie wdowstwa twego wicej nie

wspomnisz.

5. Albowiem maonkiem twoim jest

stworzyciel twój. Pan zastpów imi

53. 54. 667

jego. a odkupiciel " twój. wity Izra-

elski, Bogiem wszystkiej ziemi zwany
bdzie.

^
- uk.1,31.32.

6. Bo ci jako ony opuszczonej i

strapionej w duchu. Pan powoa, a jako

ony modej, gdy odrzucon bdziesz,

mówi Bóg twój.

7. Na ma chwilk opuciem ci;
ale za w litociach wielkich zgroma-
dz ci.

8. AV maluczkim gniewie skryem
maluczko twarz swoje przed tob; ale

w miosierdziu wiecznem zlituj si nad
tob, mówi Pan, odkupiciel twój.

9. Bo to jest u mnie, co przy potopie

Noego ;

" jakom przysiad, e si wicej
nie bd rozlewa wody Noego po ziemi:

takem przysiad, e si nie rozgniewam
na ci, ani ci zgromi. 'iMc.j.9.11.

10. A choby si i góry poruszyy, i

pagórki si zachwiay: jednak miosier-

;
dzie moje od ciebie nie odstpi, a przy-

I

mierze pokoju mego nie wzruszy si,

I

mówi twój miociwy Pan.

I

ni. 11. O utrapiona. wiclu-em roz-
' miotana, z pociechy obrana I oto Ja po-

;
o na karbunkuaeh kamienie twoje, a

i na szafii'ach zao ci.

12. I uczyni z krysztau okna twoje,

a bramy twoje z kamienia rubinowego,

i wszystkie granice twoje z kamienia
kosztownego.

IV. 13. A WSZYSCY SYUOwie twoi beda
wyuczeni " od Pana. i obfito pokoju

lid mieli synowie twoi.
'^.Jer.31.34. Jan.6,45. yd.8.11.

Y. 14. Na sprawiedliwoci ugrunto-

wana bdziesz; od ucisku .si oddalisz,

przeto si go ba nie bdziesz: i od

starcia, bo si nie pi-zybliy do ciebie.

15. Oto nie jeden mieszka bdzie
z tob. który nie jest mój ; ale ktoby

mieszkajc z tob, by przeciwnym to-

bie, upadnie.

16. Otom ja stwony kowala poddy-

majcego wgle w ogniu, a wyjmuj-
cego naczynie ku robocie swojej : Jam
te stworzy pustoszyciela, aby wytraca.

17. adne naczynie urobione przeciw

tobie nie zdarzy si, a kady jzyk po-

wstawajcy przeciw tobie na sdzie po-

tpisz. To jest dziedzictwo sug Pa-
skich, a sprawiedliwo ich odemnie,

mówi Pan.
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ROZDZIA LV.
I. Hófj do aski zbawionnój w Clirystusio wzywa 1—5.

II. iihy .si(j riiiwrócili, niipoiniiiii »;. 7. 111. I'n/.ytki t^'^fo

wii'lkio ukazujo S— 11. IV. a w ti-iii, wyswol>oJ/.(iiiia z nie-
woli Itabiloski^j otuch czyni 12. ib.

JNu wszyscy pragncy pójdcie ^ do
wód, i wy, co niciuacic piciii(»dzy, pójd-
cie, kupujcie a jedzcie; pójdcie, mó-
wi, kupujcie bez pienidzy i bez za-

paty, wino i mleko. *Jan.7,37.

2. Przecz wynakadacie pienidze nie

za clilób, a prac sw na to, co nie

nasyca? Suchajc suchajcie mi, a

jedzcie to, co jest dobrego, i niech si
rozkocha w tustoci dusza wasza.

3. Nakocie ucha swego, a pójdcie
do mnie; suchajcie, a bdzie ya dusza
wasza. I postanowi z wami przymierze

wieczne, * miosierdzia Dawidowe pewne
wylej na was. *i)zie.i3,34.

4. Oto daem go za wiadka * naro-

dom, za wodza i za nauczyciela naro-

i^Om^ * Jan. 18,37. Objaw.1,5.

5. oto naród, którego nie zna, po-

woasz, a narody, które ci nie znay,
zbie si do ciebie dla Pana, Boga
twego, i witego Izraelskiego; bo ci
uwielbi.

II. 6. Szukajcie Pana, póki moe by
znaleziony; wzywajcie go, póki blisko

jest.

7. Niech opuci * niepobony drog
swoje, a czowiek nieprawy myli swoje

i niech si nawróci do Pana, a zmiuje
si; i do Boga naszego, gdy jest hoj-

nym f w odpuszczaniu.
*Ezecli.l8,23. f 2Moj.34,6. Ps.57,11. 103,4.

in. 8. Boó zaiste myli moje nie s
jako myli wasze, ani drogi wasze jako

drogi moje, mówi Pan
;

9. Ale jako wysze s niebiosa ni
ziemia, tak przewyszaj drogi moje
drogi wasze, a myli moje myli wasze.

10. Bo jako zstpuje * deszcz i nieg
z nieba, a tam si wicej nie wraca,

ale napawa ziemi, a czyni j podn,
czyni j te urodzajn, tak e wydaje
nasienie siejcemu, a chleb jedzcemu:

* 5 Moj. 32,2.

11. Takci bdzie sowo moje, które

wynijdzie z ust moich; nie wróci si do
mnie próno, ale uczyni to, co mi si
podoba, i poszczci mu si w tem, na
co je pol.

lY. 12. Przeto w weselu wynijdziecie,

a w pokoju doprowadzeni bdziecie.
Góry i pagórki '^ chwa przed wami

gono zapiewaj, a wszystkie drzewa
polne rkami klaska ]»d. Mzaj.35,1.

1.'5. Miasto ciernia wyronie jedlina, a

miasto pokrzywy wyronie mirt; a to b-
dzie Panu ku shiwie, na znak wieczny,

który nigtiy ni(i bdzie wygadzony.

KODZIA LVI.
I. Napomina do polionoci wiolki/'j, obietnice przy-

tt-m czynic i cioszc 1—8. II. (irozi nicprzyjacioora
ludu, i grzechy ich wytyka 9—12.

lak mówi Pan: Strzecie sdu, a czy-
cie sprawiedliwo; bo Idisko tego, e
zbawienie moje przyjdzie, a sprawiedli-

wo moja objawiona ])dzie.

2. Bogosawiony czowiek, który to

czyni, i syn czowieczy, który si trzyma
tego, przestrzegajc sabatu, aby go nie

splugawi, a strzegc rki swej, aby nie

uczynia nic zego.

3. Niech tedy nie mówi cudzoziemiec,

który przystaje do Pana, mówic: Zaiste

Pan mi odczy od ludu swego; niech

te nie mówi trzebieniec: Otom ja drze-

wo suche.

4. Albowiem tak mówi Pan o trze-

biecach, którzyby przestrzegali saba-

tów moich, a obrali to, co mi si po-

doba, i trzymaU przymierze moje :

5. eó im dam w domu swym i mi-
dzy murami mojemi miejsce, i imi lep-

sze nieli synów i córek; dam im imi
wieczne, które nie bdzie wygadzone.

6. A cudzoziemców, którzyby przystali

do Pana, aby mu suyli, a miowali
imi Paskie, bdc u niego za sugi,

wszystkich przestrzegajcych sabaty, aby

go nie splugawili, i zachowujcych przy-

mierze moje
;

7. Tych przywiod na gór * witobli-
woci mojej, a uwesel ich w~ domu mo-
dlitwy mojej ; caopalenia ich i ofiary

ich przyjemne bd na otarzu moim;
bo dom mój f domem modlitwy na-

zwany bdzie u wszystkich narodów.
*Izaj.2,2. f 1 Kiól.8,33.34. Mat.21,13. Maik.11,17.

uk. 19,46.

8. Tak mówi panujcy Pan, który zgro-

madza rozpdzonych z Izraela: Jeszcze

zgromadz * do niego, i do zgromadzo-

nych ^eo"0 * Jan. 10,16. r.11,52. Efez. 2,13.

II. 9. Wszystkie zwierzta * polne

przyjdcie na poarcie, i wszystkie zwie-

rzta lene. ''^'''^^'- ''''^^^

10. Stróowie jego lepi, wszyscyj

zgoa nic nie umiej, wszyscy s psamf

niememi, nie mog szczeka; ospaymi
s, le, kochaj si w drzemaniu.

i
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obartemi, nie mog
sami si pasc nie

imiej f naucza. Wszyscy si za drog
;woj udali, kady za akomstwem swo-

em ^^ z strony swej. mówic:
* Jer.6,13. r.8,10. iEzech.34,2. ** Mich. 3,11.

Pójdcie, nabior wina. a upije-12.

ny si mocnym napojem, a bdzie nam
ako dzi tak i jutro, i jeszcze daleko

>lificiej.

ROZDZIA LVII.

I. Gi-zechy ludu Judzkiego 1—11. II. Pomsta za nie

2. 13. III. Otietnioe pokurujcym 14—19. IV. Obyczaje

cdzi niezbonych 20. 21.

sprawiedliwy ginie, a nikt tego do serca

lieprzypuszcza ; i
^ mowie poboni

ichodz, a nikt tego nie uwaa, e przed

)rzvjciem z^ego sprawiedliwy zebrany

.ywa;
" ^^''-^

2. Ze wchodzi do pokoju, a odpo-

czywa na ou swojem, ktokolwiek cho-

Izi w uprzejmoci.

3. Ale wy sami przystpcie, synowie

;zarownicy. nasienie cudzoonika "
i

wszetecznicy I

" Mat.12,39.

4. Nad kime si cieszycie? przeciw-

ko komu rozdzieracie gb. i wywie-

;zacie jzyk ? Izali nie jestecie synowie

lierzdu, nasienie kamliwe?
5. Którzy nierzd podzicie w gajach

)od kadem " drzewem zielonem, zabija-

57. 58.

ie kamaa? Na

odzie-

wit

wyró-
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mis nie pomniaa,
ani tego przypucia do serca swego:

dlatego to. em Ja milcza, a to z da-

wna, nie boisz si mnie?
II. 12. Ja opowiem sprawiedliwo

twoje i sprawy twoje, które nic nie

.pomog.
13. Gdy zawoasz, niech ci wybawi

zgraja twoja ; ale wszystkie one roznie-

sie wiatr, i pochwyci marno.
III. Lecz ten. co we mnie ufa

dziczy ziemi, a posidzie gór
mojl'

14. Bo rzek: Wyrównajcie,

wnajcie. zgotujcie drog, uprztnijcie

zawady z drogi ludu mojego.
^Izaj.40,3.4. r.62,10.

15. Bo tak mówi on najdostojniej-

szy i najwyszy, który mieszka w wie-

cznoci. a wite jest imi jego: Ja.

który mieszkam na wysokoci na miej-

scu witem, mieszkam i z tym. który

jest skruszonego "
i unionego ducha,

oywiajc ducha pokornych, oywiajc
serce skruszonych. ''Ps.i38,6. izaj.66,2.

16. Nie bd si zaiste na wieki wa-
dzi, ani si wiecznie ^ gniewa ; boby
duch przed obliczem mojem zemdla, i

dusze, którem Ja uczyni. * Ps.103.9.

17. Dla nieprawoci akomstwa jego

rozgniewaem si. a uderzyem go; ukry-

c synów swych przy potokach, pod wy-
i

em si. a rozgniewaem si, przeto, e
:okiemi skaami, '^^kiólim. Jer.2,2o.r.3.6.i3.

6. Midzy gadkim kamieniem poto-

kowym jest dzia twój. Ci s. ci losem
woim, na które te wylewasz ofiar mo-
n*. a ofiarujesz ofiar niedn. i w tem-
;e bym si Ja kocha?

|

7. Na górze wysokiej i wyniosej i

)ostawia oe twoje, a tam wstpujesz
\

ai sprawowaniu ofiar.
j

8. A za drzwiami i za podwojem po- i

oya pamitk twoje, gdy odemnie
|

)dchodzc odkrywasz si, a wstpiwszy
|

"ozszerzasz oe swe. czynic je prze-
'

jtworniejsze. nieli poganie: umiowaa
;oe ich, gdziekolwiek miejsce upatrzysz.

9. Chodzisz i do króla, z olejkiem i z

'ozmaitemi wonnemi maciami twemi;
posyasz bowiem posów swych daleko, a

poniasz si a do grobu.

10. Mnóstwem dróg swoich spraco-
waa si. a nie mówisz: Daremna to.

/znalaza pomoc rce swojej, dlatego
nie zemdlaa.

^1. Kogoe si obawiaa i lkaa.

odpornym bdc, poszed drog serca

swego.

18. AVidze drogi jego, * wszake
uzdrowi go: doprowadz go, i przy-

wróc mu pociechy, i tym, którzy z nim
pacz

"

'^"5Moj.32.39."'lSam.2.6.

19. Stworz owoc warg. pokój dale-

kiemu i bliskiemu, mówi Pan; a tak

uzdrowi go.

IV. 20. Lecz niepoboni bd jako

morze wzburzone, gdy si uspokoi nie

moe, a którego wody wymiataj ka- i

boto.

21. Niemasz * pokoju niepobonym,.
mówi Bóg mój. *Izaj.48,22.

KODZIA LVIIL
I. Obwoanie gi-zechów ludu Boego 1—5. II. SposoV

prawdziwych postów 6. 7. ID. Poytki spraw Bogu mi-
ych 8—14.

Woaj wszystkiem * gardem, nie za-

wcigaj ; wyno gos swój jako trba^

a opowiedz ludowi mojemu przestpstwa

ich, a domowi Jakóbowemu grzechy ich;
*Ezech.S,l7. r.33,7. 2TyiB.4,2.
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2. Chocia mi kadego dnia szukaj,
a znac'^ clic drogi moji', jako naród, któ-

ry Hj)ra>vicdliwo czyni, a .sdu Boga
swego nie opuszcza; pytaj mi o s-
dach sprawiedliwoci a pragn si przy-

bliy do JJoga, mówic :

3. Przecze pocimy, gdy na to nie

patrzysz? trapimy dusz nasze, a nie

widzisz? Oto w dzie postu waszego
przewodzicie wole swoje, a wszystkie

prace swoje wycigacie.

4. Oto pocicie na swary, i na zwady,
i bijecie pici niemiociwie ; nie po-

cicie, jak si godzi tych dni, aby by
syszany na wysokoci gos wasz.

5. Izali to jest takowy post, * jakim
obra, a dzie, w któryby f trapi czo-
wiek dusz swoje? eby zwiesi jako si-

towie gow swoje, a wór i popió sobie

podciela? To to nazwiesz postem, i

dniem prz}jemnym Panu?
*Zach.7,5. 1 3 Moj. 16,29. r.23,37.

II. G. Ale to jest post, którym obra:
Kozwi zwizki niezbonoci, rozwi
brzemiona cikie, i wolno pu skru-

szonych, a tak wszelakie jarzmo rozerwij
;

7. Uamuj * akncemu chleba twego,

a ubogich wygnaców wprowad do domu
twego; ujrzyszli nagiego, przyodziej go,

a przed ciaem swojem nie ukrywaj si.
*Ezech.l8,7, Mat.25,35. uk.14,13.14.

III. 8. Tedy wyniknie jako zorza

ranna wiato twoja, a zdrowie twoje

prdko zakwitnie! i pójdzie przed tob
sprawiedliwo twoja, a chwaa Paska
zbierze ci.

9. Tedy wzywa * bdziesz, a Pan
wysucha; zawoasz, a odpowie: Owom
Ja. Jeli odejmiesz z porodku siebie i

jarzmo, a przestaniesz palca wyciga.
i mówi nieprawoci ;

*ps.34,i6. izaj.65,24.

10. Jeli wylejesz akncemu dusz
swoje, a dusz utrapion nasycisz : tedy

wejdzie w ciemnoci wiato twoja,

a zmierzk twój bdzie jako poudnie.

11. Bo ci Pan ustawicznie popro-

wadzi, i nasyci pod najwiksz susz
dusz twoje, a koci twoje utuczy, i b-
dziesz jako ogród wilgotny, a jako zdrój

wód, którego wody nie ustawaj.

12. I pobuduj spodzeni od ciebie

pustynie * starodawne, grunty od narodu
do narodu w}' wiedziesz ; i nazw ci na-

prawc obalin, i przeprawc cieek ku
mieszkaniu. *izaj.6i,4.

13. Jelie odwrócisz od sa1)atu nog
swoje. a]>y nie i)rzewodzi woli swojej

w dzie mój wity; i jeeli nazwiesz
sabat rozkosz, dniem witym a Panu
sawnym, i bdzieszli go mia w uczci-

woci, tak. a])y we nie czyni dróg
swoich, i nie przewodzi woli swej, i nie

mówi sowo prónego :

14. Tedy bdziesz rozkoszowa w Pa-
nu; i wprowadz ci na * wysokie miej-
sca ziemi, i s])rawi to, aby poywa
dziedzictwa Jakóba, ojca twego; l»o usta
Paskie mówiy. *5Moj.32,i3.

ROZDZIA LIX.
I. Grzechy ludu Judzkiego 1—8. II, Utrapienia dlu

nich 9—11. III. Pokorne wyznanie grzechów 12—1.5.
IV. Obietnica Boa IG. 17. V. Z strony karania niezho-
nych 18, 19. VI. I odkupienia Syonu 20. 21.

Uto nie jest ukrócona * rka Paska,
aby zbawi nie moga ; a nie jest obci-
one ucho jego, aby wysucha nie nio-

so. *4Moj. 11,23. Izaj.50.2.

2. Ale nieprawoci wasze rozdzia
uczyniy midzy wami i midzy Bogiem
waszym, a grzechy wasze sprawiy, e
ukry twarz * przed wami. aby nie sy-
sza.

'

=^.Tren.3:44.

3. Bo rce wasze krwi s * zmazane,

a palce wasze nieprawoci; wargi wasze
mówi kamstwo, a jzyk wasz niepra-

wo wiegoce. '^izaj.i.is.

4. Niemasz ktoby si zastawia o

sprawiedliwo, ani jest ktoby si za-

sadza o prawd. Ufaj * w prónoci, a

mówi kamstwo; poczynaj f ucisk, a

rodz nieprawo. "Jer.7^8. tijob.15.30. Ps.7.15.

5. Jaja bazyliszkowe wylgli, a pó-
tna pajczego natkali. Ktoby jad jaja

ich, umrze, a jeli je stucze, wynijdzie

jaszczórka.

6. Pótna ich nie godz si na szat,

ani si przyodziej robotami swemi.

Uczynki ich s uczynki nieprawoci, a

sprawa upiestwa jest w rkach ich.

7. Nogi ich bie * do zego, i kwa-

pi si na wylanie krwi niewinnej. Myfi
ich s myli nieprawoci; spustoszenia

i starcie jest na drogach ich.
*Przyp.l,16. Kzym.3,15

8. Drogi pokoju nieznaj, i niemas:

sprawiedliwoci w drogach ich ; cieszk

swe sami pokrzywili u siebie; kady, kt(|

po nich chodzi, nie zna pokoju.

II. 9. Dlatego oddali si sd od nasi

a nie dochodzi nas sprawiedliwo; cze
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lamy na wiato, a oto ciemuo; na

asno. ale w mie chodzimy.

10. Macamy ciany jako " lepi, a

nacamy. jakoljymy oczów nie mieli. Po-

:ykamy si w poudnie jako w zmierzk;

tv wielkich dostatkach podobnimy umar-
Lvj^ *5^Moj. 28,29.

11. Mruczymy wszyscy jako nie-

Iwied. iako crolehica ustawicznie ste-

iamy ; oczekujemy na sd, ale go nie-

[iiasz; na wybawienie, ale dalekie jest

3d nas.

III. 12. Bo si rozmnoyy * prze-

stpstwa nasze przed tob, a grzecliy

nasze wiadcz przeciwko nam, ponie-

wa nieprawoci nasze s przy nas, i

zoci nasze uznajemy; *Ps.4o,i3.

13. emy wystpili, i kamali prze-

ciw Panu, i odwrócilimy si, abymy
aie szli za Bogiem naszym ; emy mó-
wili o potwarzy i o odstpieniu, emy
zmylali i wywierali z serca swego so-
wa kamliwe,

14. Tak. e si sd opak obróci, a

sprawiedliwo z daleka stoi; bo na

ulicy prawda szwankowaa, a prawo
przejcia nie ma.

15. Owszem, prawda zgina, a ten, co

odstpuje od zego, na up podany by-

wa. To widzi Pan. i nie podoba si to

w oczach jego, e niemasz sdu.

IV. 16. Gdy tedy widzia, e niemasz
adnego ma, a si zdumia, e nie-

masz adnego, coby si zastawi, a prze-

to wybawienie * sprawio mu rami
jego. a sprawiedliwo jego sama go
podpara. ^izaj.es.s.

17. Bo si przyoblók * w sprawie-
dliwo jako w pancerz, a hem zbawie-
nia na gowie jego ; oblók si w odzie-

nie pomsty jako w szat, a odzia si
zapalczywoci jako paszczem

;

Efez. 6, 17. lTes.5,8.

V. 18. Aby wedug uczynków, aby
wedug nich odpaci popdliwoci
przeciwnikom swoim, aby nagrod nie-

przyjacioom swoim, a wyspom zapat
odda.

19. I bd si bali, którzy s na za-
chód, imienia Paskiego, i którzy na
wschód soca, sawy jego. Gdy przy-
padnie nieprzyjaciel jako rzeka, tedy go
duc-h Paski precz zapdzi.

VI. 20. Bo przyjdzie do Syonu odkupi-

59. 60. 671

ciel, "
i do tych, którzy si odwracaj od

wystpków w Jakóbie, mówi Pan.
*KzjTn.ll,26.

21. A to bdzie przymierze moje z ni-

mi, mówi Pan: Duch mój, ' który jest

w tobie, i sowa f moje, którem woy
w usta twoje, nie odstpi od ust twoich,

ani od ust nasienia twego, ani od ust

potomków nasienia twego, mówi Pan,
odtd a na wieki.

* Ezech.36,27. tsMoj.scu.

ROZDZIA LX.
I. Pobudka ludu Boego do uwaania wielkiej sawy

kocioa Boego 1—3. II. Rozmnoenie jego 4—13.

III. Dary Ducha witego, i osobliwy rzd, którj' pro-
wadzi w kociele swoim 14—22.

JLowsta, objanij si! poniewa przy-

sza wiato twoja, a chwaa Paska
wesza nad tob.

2. Bo oto ciemnoci okryj ziemi,

a zamienie narody ; ale nad tob wej-

dzie Pan, a chwaa jego nad tob wi-

dziana bdzie.

3. I bd chodzi narody * w wiat-
oci twojej, a królowie w jasnoci, któ-

ra wejdzie nad tob. *uk.2,32.

II. 4. Podnie w okoo oczy twe. * a

spojrzyj ; ci wszyscy, którzy si zgro-

madzili, pójd do ciebie ; synowie twoi

z daleka 7 przyjd, a córki twoje przy

boku twoim chowane bd.
*0bjaw'.21,24. 7lzaj.49,22.

5. Tedy osfladasz to. a rozweselisz

si } tedy si zdumieje i rozszerzy serce

twoje, gdy si obróci ku tobie zgi*aja

morska, a moc narodów przyjdzie do

ciebie.

6. Obfito wielbdów okraje ci.

take dromedarze z Madyjan i z Eiy.

"Wszyscy ci przyjd z Saby. zoto i ka-

dzido przynios, a chway Paskie opo-

wiada bd. -'Ps.TiMo.

7. "Wszystkie stada z Kedar zgroma-
dz si do ciebie; barany z Xebajotu

suy ci bd. a ofiarowane bdc na

otarzu moim. przyjemne bd; a tak

dom majestatu mego ozdobi.

8. I rzeczesz : Którzy to s. co si
jako oboki zlatuj, i jako gobie do

okien swoich?

9. Xa mi zaiste wyspy oczekuj,

i oki-ty morskie zdawna, aby przywie-

dli synów twoich z daleka, take srebro

swoje z sob. i zoto swoje imieniowi

Pana. Boga twego, i witego Izrael-

skiego ; bo ci uwielbi.

10. I pobuduj cudzoziemcy mury
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twoje, a królowie ich suy ci bd,
gdy w rozgniowaniii * nioji^iu udorzQ

fie, a w upodo))aiiiu inojein zlituje^' sit^^

nad tob.
'

* ^'«-30'C.

11. I bd otworzono bramy * twoje

ustawicznie ; we dnie i w nocy nie bd
zatkane, aby przywiedziono do ciebie

moc pogan, i królowie ich aby byli

przywiedzieni. n)bjaw.2i,2r,.

12. Naród ten i królestwo, któreljy

nie suyo, zginie; narody takie, mó-
wi, do szcztu spustoszone bd.

13. Sawa Libanu do cie])ie przyj-

dzie, jedlina, sosna, take bukszpan, dla

ozdoby miejsca witnicy mojój, abym
miejsce nóg moich uwielbi.

ni. 14. Przyjd take do ciebie w po-

korze synowie tych, którzy ci trapili,

i bd si kania stopom nóg twoich,

którzykolwiek pogardziU tob, i nazwi
ci miastem Paskiem, Syonem wi-
tego Izraelskiego.

15. Miasto tego, co opuszczona i

w nienawici bya, tak, e nie byo, ktoby

przez ci chodzi, wystawi ci za do-

stojno wieczn, i wesele * od narodu

do narodu. *izaj.35,io.

16. Bo ssa bdziesz mleko narodów,

i piersiami królów * karmiona bdziesz;

i poznasz, iem Ja Pan, zbawiciel twój

i odkupiciel twój, mocarz Jakóbowy ;

*Izaj. 49,23.

17. Miasto miedzi nanios zota, a

miasto elaza nanios srebra, a miasto

drew miedzi, a miasto kamienia elaza;

i postawi nad tob dozorców spokojnych,

i urzdników sprawiedliwych.

18. Nie bdzie wicej sycha o dra-

piestwie w ziemi twojej, o zburzeniu i

spustoszeniu na granicach twoich; ale

ogasza bdziesz zbawienie na murach
twoich, a chwa w bramach twoich.

19. Nie bdziesz mia wicej * soca
za wiato dzienn, a jasno miesica
nie owieci ci; ale Pan bdzie wiato-
ci twoj wieczn, a Bóg twój saw
tWOia

" '

*01)jaw.21,23. r.22.5.

20. Nie zajdzie wicej soce twoje,

a miesic twój nie skryje si ; bo Pan
bdzie wieczn wiatoci twoj ; a tak

dokonaj si dni smutku twego.

21. Lud take twój, którzybykolwiek

byli sprawiedliwi, na wieki odziedzicz

ziemi; bd latorol szczepienia me-
go, dzieem rk moich, abym w niem
by uwielbiony.

22. Najmniejszy rozmnoy * si na
tysice, a maluczki poczet w naród nie-

zliczony. Ja Pau czasu swi'go prdko to

uczyni. m's.6«,7. Ps.113,9.

ROZDZIA LXT.
I. Chrystus I'an mówi o urzcjdzic swoim pioroclciin

1—3. II. O powuhaniu pogan do kocioa swego 4. b.

III. O sawio nawróconych i wierzcych G—11.

1/uch Panujcego * Pana jest nademn;
przeto mi f pomaza Pan, abym opo-

wiada Ewangielij cichym, posa mi,
aljym zawiza rany tych, którzy s
skruszonego serca, aljyni zwiastowa poj-

iiMinym wyzwolenie, a winiom otwo-

rzenie ciemnicy
;

^ izaj.11,2. t uk.4,i8.

2. Abym ogosi miociwy rok Pa-
ski, i dzie pomsty Boga naszego; abym
cieszy wszystkich paczcych;

3. Abym sprawi rado paczcym
w Syonie, * a da im ozdob miasto po-

piou, olejek wesela miasto smutku,
odzienie chway miasto ducha cinione- *

go; i bd nazwani drzewami sprawie-

dliwoci, szczepieniem Paskiem, abym
by uwielbiony. .

*Mat.5,4.

II. 4. Tedy pobuduj * spustoszenie

starodawne, pustynie stare naprawi, a

odnowi miasta spustoszone, puste za

wielu narodów. *Izaj.58,12.Ezech.36,34.

5. Bo si stawi cudzoziemcy, a pa
bd stada wasze, a synowie cudzo-

ziemców oraczami waszymi i winiarzami

waszymi bd.
III. 6. Ale wy kapanami Paskimi

nazwani bdziecie, sugami Boga naszego

zwa was bd; majtnoci * pogan
uywa bdziecie, a w sawie ich wy-
wyszeni bdziecie. *izaj.6o,6.

7. Za dwojakie pohabienie i zely-
wo wasze piewa bdziecie ; z dziau
ich, i w ziemi ich dwojakie dziedzictwo

posidziecie ; a tak wesele wieczne mie
bdziecie;

'

8. Ja Pan miuj sd, a mam w nie-

nawici * upiestwo przy caopaleniu;

przeto sprawi, aby uczynki ich dziay
si w prawdzie, a przymierze wieczne

postanowi z nimi. *Przyp.i5,8. r.21,27,

9. I znajome bdzie midzy poganami
nasienie ich, a potomstwo ich w po-

rodku narodów; wszyscy, którzy ich

ujrz, poznaj ich, e s nasieniem, któ-

remu Pan pobogosawi.
10. Weselc weseli si bd w Pa^

nu, a dusza moja rozraduje si w Bogu
moim; bo mi oblók w szaty zbawi-
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nia. a paszczem sprawiedliwoci przy-

odzia mi, jako oblubieca ozdobnego

chwa, i jako oblubienic ozdobion

w klejnoty swoje.

11. Bo jako ziemia wydaje pód swój.

a jako ogród nasienie swoje wywodzi:

tak panujcy Pan wywiedzie sprawiedli-

wo i chwa swoje przed wszystkie

narody.

ROZDZIA LXII.

I. Proroctwo o przyszej sawie kocioa Boego 1—5.

11. O rzdcach jego 6, 7. III. O obronie Boej 8. 9.

IV. I o pewnem wybawieniu wiernych 10—12.

Ula Syonu milcze nie bd, a dla Je-

ruzalemu nie uspokoj si, dokd spra-

wiedliwo jego nie wynijdzie jako ja-

sno, a zbawienie jego jako pochodnia

gorze nie bdzie.

2. I ogldaj narody sprawiedliwo

twoje, i wszyscy królowie saw twoje:

i nazw ci imieniem nowem, które

usta Paskie mianowa bd.
3. I bdziesz koron ozdobn w rce

Paskiej, i koron królestwa w rce
Boga twego.

4. Nie bd ci wicej zwa * opusz-

czon, i ziemia twoja nie bdzie wi-
cej zwana spustoszon; ale ty nazywana
bdziesz rozkosz moj, a ziemia twoja

matk; bo Pan bdzie mia rozkosz

w tobie, a ziemia twoja bdzie zamna.
*0zcasz.l,10. 1 Piotr. 2,10.

5. Albowiem jako modzieniec pann
pojmuje, tak ci sobie pojm synowie

twoi: a jako si oblubieniec weseli z

oblubienicy, tak si weseli bdzie z cie-

bie Bóg twój.

II. 6. Na murach twoich, o Jeruzalem!

postawi stróów, którzy przez cay dzie
i ca noc nigdy nie nmilkn; którzy

wspominacie JPana, nie milczcie
;

7. A nie dawajcie mu odpocznienia,

. dokd nie utwierdzi, i dokd nie sposobi,

aby Jeruzalem byo sawne na ziemi.

III. 8. Przysig Pan przez prawic
swoje, i przez rami mocy swojej, mó-
wic: Nie podam wicej pszenicy two-
jej na pokarm nieprzyjacioom twoim, i

nie bd pi cudzoziemcy wina twego,
okoo którego pracowa.

9. Ale ci, którzy je zgromadz, poy-
wa go, i chwali Pana bd ; a którzy
je zbieraj, bd je pi w sieniach wit-
nicy mojej.

IV. 10. Przechodcie, przechodcie
przez * bramy! gotujcie drog ludowi;

P

wyrównajcie, wyrównajcie gocice;
wybierzcie kamienie, podniecie chor-
giew do narodów. -izaj.40,3. r.57,u.

11. Oto Pan rozkae obwoa a do

koczyn ziemi
;
powiedzcie córce Syo-

skiej :
* Oto zbawiciel twój idzie, oto

zapata jego f z nim, a dzieo jego przed

nim. ^Zach.9.9. Mat.21,.''>. Jan. 12, 15.

7lzaj.34,4.r.40,10,

12. I nazwi synów twoich ludem
witym, odkupionymi Paskimi; a cie-

bie nazwi miastem zacnem i nie opusz-

czonem.

KODZIA LXIII.
I. Rozmowa kocioa Boego z Chiystusem Panem o

wybawieniu jego z mocy nieprzyjació 1—6. II. Wyzna-
nie dobrodziejstw Boych i grzechu ludu Izraelskiego
7—14. m. i modlitwa 15—19.

lvtó to jest, który idzie z Edom, w sza-

tach ubroczonych we krwi z Bocra?
Ten przyozdobiony szat swoj, post-
pujcy w wielkoci mocy swojej ? Jam
jest, który mówi sprawiedliwo, dosta-

teczny do wybawienia.

2. Przecze jest czerwone * odzienie

twoje? a szaty twoje jako tego, który

toczy w prasie? =*^0bjaw.i9,i3.

3. Pras toczyem Ja sam, a nikt

z ludu nie by zemn; Ja, mówi, toczy-

em nieprzyjació w gniewie swym, i

podeptaem ich w popdliwoci mojej, a
pryskaa krew mocarzów ich na szaty

moje; a tak wszystko odzienie moje
spluskaem.

4. Albowiem dzie * pomsty by w ser-

cu mojem, a rok f odkupionych moich
przyszed. *izaj.34.8. i-izaj.61,2.

5. Lecz gdym widzia, e nie byo
pomocnika, aem si zdumia, e nikogo

nie byo, coby mi podpar, przeto mi
wybawienie sprawio rami * moje, a

popdliwo moja, ta mi podpara.
*Izaj .59,16.

6. I podeptaem narody w gniewie

swym, a opoiem je w zapalczywoci

mojej, i uderzyem o ziemi mocarzy ich.

II. 7. Miosierdzia Paskie wspomi-

na bd, i chway Paskie za wszystko,

cokolwiek nam uczyni Pan, i hojno
dóbr, które pokaza domowi Izraelskie-

mu wedug miosierdzia swego, i wedug
wielkich litoci swoich.

8. Bo rzek: Wdy s ludem moim,
s synami, nie przeniewierz mi si;

przeto by ich zbawicielem.

9. We wszelakiem ucinieniu ich i on

by nciniony; ale Anio oblicza jego
43
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wybawi ich. Z mioci * swej, i z litoci

swojej 011 sani odkupi ich. piastowa f ich

i nosi ich po wszystkie dni wieków.
5Moj. 7,7.8. ta Moj. 19,4. .^Moj.JiLMl.ia.

Izsij.10,11. Ps.4(i,t.

10. Alo oni odpornymi * byli, i zasmu-
cali Duelia jego witego; dla tego obró-

-€i si im w nieprz^-jaciela, a sam wal-

czy przeciwko nim.
2Moj.ir),2J. lMoj.11,11. Ts. 78,57. rs.i»5,I).

11. I wspomina sobie lud jego na dni

starodawne, i na Mojesza, mówic:
Gdzie jest ten, który ich wywiód * z mo-
rza, z pasterzem trzody swojój? Gdzie
jest ten, który pooy w porodku jego

Ducha swego witego? =^2Moj.i4,3o.

12. Który ich wiód po prawicy Moj-
eszowej ramieniem wielmonoci swo-

jej? który rozdzieli * wody przed nimi,

aby sobie uczyni imi wieczne ? *2Moj. 14,27.

13. Który ich przeprowadzi przez

przepaci, jako konia po puszczy, a nie

szwankowali ?

14 Jako gdy bydl na dó zstpuje :

tak Duch Paski zwolna prowadzi z nich

kadego; takes wiód lud swój, aby
sobie uczyni * imi sawne. *ps.io6,8.

in. 15. Spojrzyje * z nieba, a obacz

z mieszkania witobliwoci twojej, i

ozdoby twojej. Gdzie jest gorliwo
twoja, i wielka sia twoja? Gdzie wzru-

szenie wntrznoci twoich, i litoci two-

ich? Przedemn zawcignione bd?
*5Moj.26,15. Ps. 80,15.

16. Ty zaiste * ojciec nasz; bo Abra-
ham nie wie o nas, a Izrael nie zna nas.

Ty, Panie! ojciec nasz, f odkupiciel

nasz; toó jest od wieku imi twoje.
*iz.64,8. tlz.43,14.

17. Przecze nam. Panie! dopuci
bdzi z dróg twoich? przecze za-

twardzi serce nasze, abymy si ciebie

nie bali? Nawróóe si dla sug twoich,

dla pokolenia dziedzictwa twego.

18. Na may czas posiad ziemi lud

witobliwoci twojej ; nieprzyjaciele nasi

podeptali witnic twoje.

19. Mymy twoi od wieku, a nad tymi
nigdy nie panowa, ani wzywano imie-

nia twego nad nimi.

KODZIA LXIV.
I. Modlitwa o wybavrienie 1. 2. II. Przypominanie

mocy Boej 3. 4. III. aski, i sprawiedliwoci 5. IV. po-
korne wyznanie grzechów 6—12.

Uby rozdar niebiosa, i zstpi, aby si
od oblicza twego góry rozpyny!

2. (Jako od gorejcego ognia, ognia

63. 64. 65.

roztapiajcego, woda wre,) aby oznaj-

mi imi * twoje nieprzyjacioom twoim,
aeby si od oldicza twego narody za-

trwoyy. ' P8.83,19.

11. :5. Jako gdy czyni " dziwy, któ-

rycliemy si nie spodziewali; zstpie,
a od oblicza twego góry si rozpyway.

*Ps.31,20. lKor.2,;.

4. Czego od wieków nie syszano ani

to do uszów przychodzio; oko nie wi-

dziao Boga innego oprócz ciebie, coby
tak uczyni temu, co na oczekuje.

in. 5. Zabieae weselcemu si i

czynicemu sprawiedliwo, i tym, któ-

rzy na drogach twoich wspominali na
ci. Oto si ty rozgniewa, przeto e-
my grzeszyli na tych drogach ustawi-

cznie, wszake zachowani bdziemy;
TV. 6. Aczkolwiek jestemy jako nie-

czysty my wszyscy, i jako szata splu-

gawiona s wszystkie sprawiedliwoci

nasze
;
przeto wszyscy opadamy * jako

li, a nieprawoci nasze jako wiatr uno-

sz nas. *Ps.9o,5.6.

7. Nadto niemasz, ktoby wzywa imie-

nia twego, i pobudzi si do tego, aby
si chwyci ciebie, przynajmniej teraz,

gdy zakry twarz swoje przed nami, a

sprawie, abymy niszczeli dla niepra-

woci naszych.

8. Ale teraz, o Panie ! ty jest ojciec

nasz, * mymy glina, a ty twórca nasz
;

a takemy wszyscy dzieem rki twojej.
*Izaj. 63,16.

9. Me gniewaj si, * Panie ! tak bar-

dzo, a nie na wieki pomnij nieprawoci
naszej: oto wejrzyj prosz, mymy
wszyscy ludem twoim. *ps.79,8.

fO. Miasta * witobliwoci twojej

obrócone s w pustyni, Syon w pusty-

ni, a Jeruzalem w spustoszenie obró-

cone. *Ps.79,1.

11. Dom witobliwoci naszej i ozdo-

by naszej, w którym ci chwalili ojcowie I

nasi, ognie'm jest spalony, i wszystkie
}

najkosztowniejsze rzeczy nasze obróciy

si w pustki.

12. Izali nad tern zatrzymasz si Pa-

nie? izali milcze * a nas tak bardzo
j

trapi bdziesz? * ^^-^^-s- ps.io9,i. I

EOZDZIALLXV.
I, Proroctwo o powoaniu pogan 1. II. Narzekanie

Boe na lud ydowski 2—7. III. Obietnica o zachowaniu
ostatków 8—10. IV. Przegrózka bahwochwalcom 11. 12.

V. pocieszenie wierzcych 13—25.

Objawiem si * tym, którzy si o mi
;

nie pytali; znalezionym jest od tych,"

1
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którzy mi nie szukali; do f narodu,

który si nie nazywa imieniem mojem.

rzekem : Otom Ja ! otom Ja !

* Rzj-m. 10.20. |Rzym.9,24. Efez.2,12.13.

II. 2. Rozcignem * rce moje na

kady dzie do ludu upornego, który

chodzi drog nie dobr za mylami
swemi; =^Przyp.l,24. Iz. 50,2.

3. Do ludu, który mi jawnie wzru-

sza do gniewu, ustawicznie ofiarujc

w ogrodach, a kadzc na cegach
;

4. Którzy siadaj przy grobach, a

przy bawanach swoich nocuj; którzy

jedz winie miso, i polewk obrzyd
z naczynia swego.

5. Mówic: Odstp precz, nie przy-

stpuj do mnie ; bom jest witobliwszy
nieli ty. Ci s dymem w nozdrzach

moich, i ogniem paajcym przez cay
dzie.

6. Oto zapisano * to przedemn : Nie

zamilcz, ale oddam i odpac na ono
jcjj

*5Moj.32'.34. Jer.17,1-

7. Nieprawoci wasze, take i nie-

prawoci ojców waszych, mówi Pan,

którzy kadzili po górach, a na pagórkach

habili mi; przeto odmierz spraw
ich pierwsz na ono ich.

III. 8. Tak mówi Pan: Jako gdyby
kto znalaz wino w gronie, i rzekby:
Nie psuj go. bo bogosawiestwo jest

w niem ; tak i Ja uczyni dla sug moich,

e ich wszystkich nie wygubi.
9. Bo wywiod z Jakóba nasienie, a z

Judy dzierawc gór moich; i posid j
wybrani * moi. a sudzy moi tam mie-
szka bd. *Ps.37,29.

10. A Saron * bdzie za pastwisko ow-
com, a dolina Achor za legowisko woów
ludu mojego, którzy mi szukali.

*lKron. 27.29.

IV. 11. Ale was. którzycie opucili
Pana. którzy zapominacie na gór wi-
tobliwoci mojej, którzy gotujecie temu
wojsku stó, a którzy oddawacie temu
pocztowi mokre ofiary :

12. Was. mówi, policz pod miecz,
tak. e wy wszyscy do zajjicia schyla
si bdziecie, przeto, em * wola, a nie

ozwalicie mi si, mówiem, a nie sy-
szelicie, alecie czynili, co zego jest

przed oczyma mojemi, a czegom Ja nie

chcia, f obieralicie. *Przyp.i,24. izaj.66,4.

Jer.7.13. r.11,7. f Jer. 35, 14.

Y. 13. Przeto tak mówi panujcy
Pan : Oto sudzy moi je bd, a wy
iakn bdziecie; oto sudzy moi pi

bd, a wy pragn bdziecie ; oto su-
dzy moi weseli si bd, a wy zawsty-

dzeni bdziecie.

14. Oto sudzy moi wykrzyka bd
od radoci serdecznej, a wy bdziecie
woa od boleci serca, i od skruszenia

ducha wy bdziecie.

15. I zostawicie imi wasze na prze-

klinanie wybranym moim, gdy was po-

morduje panujcy Pan, a sugi swe na-

zwie innem imieniem.

16. Ten. który sobie bdzie bogosa-
wi na ziemi, bdzie sobie Ijogosawi
w Bogu prawdziwym ; a kto bdzie przy-

siga na ziemi, bdzie przysiga przez

Boga * prawdziwego; w zapomnienie

zaiste przyjd te uciski pierwsze, a bd
zakryte od oczów moich.

'^
5 Moj. 6,13. r.10.20. Ps.C3,12.

17. Albowiem oto Ja tworz niebio-

sa * nowe, i ziemi now. a nie bd
wspominane rzeczy pierwsze, ani f wsta-

nia na serce *2Piotr.3,13. Objaw.21,1. -|-Izaj.43.l'8.

18. Owszem weselcie si, a radujcie

si na wieki wieków z tego, co Ja stwo-

rz ; bo oto Ja stworz Jeruzalem na ra-

do, a lud jego na wesele.

19. I rozraduj * si w Jeruzalemie, a

weseli si bd w ludu moim; a nie b-
dzie sycha w nim f gosu paczu i

gosu narzekania. -Jer.32.41. tobjaw.2i,4.

20. Nie bdzie tam wicej nikogo w
wieku dziecinnym, ani starca, któryby

nie dopeni dni swoich; bo dzieci we
stu latach umrze: ale grzesznik, choby
mia i sto lat. przeklty bdzie.

21. Pobuduj te domy. a bd w nich

mieszkali; nasadz te winnic, a bd
je owoce ich.

22. Nie bd budowa tak. aby tam
inszy mieszka: nie bd szczepi, aby
inny jad; bo dni ludu mojego bd jako

dni drzewa, a dziea rk swoich do zwiet-

szenia uywa bd wybrani moi.

23. Nie bd robi próno, ani po-
dzi bd na postrach; bo bd nasie-

niem bogosawionych od Pana. oni i

potomkowie ich z nimi.

24. Nadto stanie si. e ^ pierwej

ni zawoaj. Ja si ozw: jeszcze mówi
bd, a Ja wysucham.

"*Ps.32.5. Ps. 34.16. Ps. 50.15. Izaj.58.9.

25. Wilk z barankiem pa si bd
spoem: lew jako wó plewy je bdzie,

a wowi proch bdzie chlebem jego; nie

43*
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bd szkodzi ani zatraca na wszystkij
górze witj mojj, mówi Pan.

EODZIA LXVL
I. Bóg gromi lud swój z obudy 1—3. II. pomst im

grozi 4. III. wiPrzcycli cieszy 5— 1-4. IV. Ualwochwalcom
przop^iiia !.')— 17. V. obiecuje roziiiiioonio ostatków
Iznielskicb, i powoanie pogan 18—21.

lak mówi Pan: Niebo jest stolic moj,
a* ziemia podnókiem nóg moich. Gdzie
tedy bdzie ten dom, który mi zbuduje-

cie? albo gdzie bdzie miejsce odpo-

cznienia mego? MKrói.8,27. 2Kion.(;,i8.

Dzio.7,49. r.17,24.

2. Bo to wszystko rka moja uczynia,

i ni stano to wszystko, mówi Pan.

Wszake Ja na tego patrz, który jest

utrapionego i skruszonego ducha, * a

który dry na sowo moje.
*Ps.34,19. Ps.51,19. Ps. 138,6. Izaj.57,15.

3. Inaczej ten, kto zabija wou na

ofiar, jakoby zabi czowieka; kto zabija

na ofiar bydltko, jakoby psa ci ; kto

ofiaruje ofiar such, jakoby krew wini
ofiarowa; kto kadzi kadzidem, jakoby

bawanowi bogosawi. A jako oni sobie

obrali drogi swoje, i w obrzydliwociach

swoich kochaa si dusza ich :

II. 4. Tak i Ja obior za wynalazki

ich, a to, czego si boj, przywiod na
nich, przeto, e gdym * woa, aden si
nie ozwa, gdym mpwi, nie suchali,

ale czynili to, co zego jest przed oczyma
mojemi, a to, czegom nie chcia, obierali.

*2KróI.17,14. Przyp.1,24. Izaj.65,12. Jer. 7. 13.

r.11,7. r.25,3. r.35,U.

III. 5. Suchajcie sowa Paskiego,
wy, którzy drycie na sowo jego. Bra-

cia wasi nienawidzcy was, a wygania-

jcy was dla imienia mego, mówi: Mech
si okae sawa * Paska. Okaeó si
zaiste ku pociesze waszej ; ale oni poha-
bieni bd. '^izaj.sae.

6. Gos grzmotu z miasta syszany
bdzie, gos z kocioa, gos Pana odda-

wajcego zapat nieprzyjacioom swoim.

7. Pierwej ni pracowaa ku poro-

dzeniu, porodzia, pierwej ni j ogar-

na bole, porodzia mczyzn.
8. Któ sysza co takowego? Kto

widzia co podobnego? Moe to by,
aby ziemia narodzia ludu zajeden dzie ?

Izali naród spodzony bywa jednym ra-

zem? Ale Syon ledwie pocz pracowa
ku porodzeniu, ali porodzi synów swych.

9. Cóbym Ja, który otwieram ywot,
rodzi nie mia? mówi Pan. Cóbym Ja,

który to czyni, e rodz, zawartym by?
mówi Bóg twój.

10. Weselcie; si z Jcruzalemem a ra-

dujcie si w nim wszyscy, którzy go mi-
ujecie. Weselcie si z nim wielce, wszys-

(^y którzyciekolwiek phikali nad nim,

11. Przeto, e ssa bdziecie, i syci
si piersiami pociech jego; ssa bdzie-
cie, i rozkoszami opywa w jasnoci
chway jego.

12. Bo tak mówi Pan : Oto Ja oljróc

na nich pokój jako rzek, a saw naro-

dów jako strumie zalewajcy, i bdzie-
cie ssa; na rku noszeni, i

* na kolanach

rozkosznie piastowani bdziecie. "i-^^J-^^-^-

13. Jako ten, którego cieszy matka
jego, tak Ja was cieszy bd ; a tak w
Jeruzalemie uciechy miewa bdziecie.

14. Ujrzycie zaiste, a radowa si b-
dzie serce wasze, a koci wasze jako tra-

wa zakwitn. I poznana bdzie rka Pa-
ska przy sugach jego ; ale si gniewem
zapali przeciwko nieprzyjacioom swoim.

IV. 15. Bo oto Pan w ogniu przyj-

dzie, a * poczwórne jego jako wicher, aby
wyla gniew swój w popdliwoci, a aja-
nie swoje w pomieniu ognia. .'^Ps.50,3.

16. Pan, mówi, przez ogie sdzi
bdzie, i przez miecz swój wszelkie ciao,

a pobitych od Pana wiele bdzie.

17. 1 ci, którzy si powicaj i oczysz-

czaj w ogrodach, jeden za drugim jaw-

nie ; którzy jedz miso winie, i inn
obrzydo, i myszy, koniec take wezm,
mówi Pan.

V. 18. Albowiem Ja znam sprawy

ich, i myli ich; i przyjdzie ten czas, e
zgromadz * wszystkie narody, i jzyki,

i przyjd a ogldaj chwa moje.
* Objaw. 7,9.

19. I poo na nich znak, a pol
z tych, którzy zachowani bd,, do naro-

dów przy niorzu do Pul i Lud, którzy

cign uk do Tubala, i do Jawanu, na

wyspy dalekie, które nic o mnie * nie

syszay, i nie widziay chway mojej;

i bd opowiaday chwa moje midzy
narodami. *izaj.65,i.

20. I przywiod wszystkich braci wa-

szych ze wszystkich narodów Panu
w dary, na koniach i na wozach, i na.

lektykach, i na muach, i na zawodni-

f

kach, na gór witobliwoci mojej dc

Jeruzaiemu, mówi Pan, tak jako przy-i

nosz synowie Izraelscy dar w naczynirr

czystem do domu Paskiego.
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21. I z tych te nabior * kapanów
i Lewitów, mówi Pan.

*2Moj.l9,6. Izaj.61,C. lPiotr.2,9. Objaw. 1,G.

22. Bo jako te niebiosa nowe, i ta

ziemia nowa, * któr Ja uczyni, stanie

przedemn, mówi Pan, tak stanie nasie-

nie wasze i imi wasze. *2Piotr.3,i3.

23. I stanie si, e od nowiu miesica
do nowiu miesica, i od sabatu do sa-

batu przychodzi bdzie wszelkie ciao,

aby si kaniao przed oblicznoci mo-
j, mówi Pan.

24. I wynijd a ogldaj trupy ludzi

tych, którzy wystpili przeciwko mnie
;

albowiem robak ich nie * zdechnie, a

ogie f ich nie zaganie, a bd obrzy-

dliwoci wszelkiemu ciau.
*Mark.9,44. | Mat. 3,12.

Proroctwo Jeremijaszowe.

ROZDZIA I.

I, Rodzaj Jeremijasza proroka 1. II. Powoanie jego
2—5. in. Jako si wymawia 6. IV. Potwierdza go Pan
7—10. V. Pomst opowiada nad Juda 11—16. VI. Znowu
proroka potwierdza 17—19.

feowa Jeremijasza, syna Helkijaszowe-

go, z kapanów, którzy byli w Anatot,

w ziemi Benjamin. *iKrói.2,26.

n. 2. Do którego stao si sowo
Paskie za dni Jozyjasza, syna Amono-
wego, króla Judzkiego, trzynastego roku

królowania jego.

3. A stao si za dni Joakima, syna

Jozyjaszowego, króla Judzkiego, a do

skoczenia jedenastego roku Sedekija-

sza, syna Jozyjasza, króla Judzkiego, a
do przeprowadzenia Jeruzalemczyków,
miesica pitego

;

4. Stao si, mówi, sowo Paskie do

mnie, mówic:
5. Pierwej * nielim ci utworzy w y-

wocie, znaem ci, a pierwej nieli
wyszed z ywota, powiciem ci; za

proroka narodom daem ci, *Gai.i,i5.

III. 6. I rzekem: Ach, ach panujcy
Panie! oto nie umiem * mówi, bom
jest dzieciciem. *2Moj.3,ii. r.4,10.

IV. 7. Ale Pan rzek do mnie: Nie
mów: Jestem dzieciciem; owszem, na
wszystko, na co ci pol, id, a wszyst-
ko, co rozka, mów.

8. Nie bój si * oblicza ich ; bom Ja
jest f z tob, abym ci wybawi, mówi
Pan. *Ezecli.3,9. t5Moj.31,6.8. Joz.1,5.

9. A wycignwszy Pan rk swoje,

dotkn * si ust moich, i rzek mi Pan:
Otom da sowa f moje do ust twoich.

=t^Izaj.6.7. f Jer.5,U.

10. oto ci dzi postanawiam nad
narodami i nad królestwami, aby wyko-
rzenia, *

i psu, i wytraca, i obala,
aby budowa i szczepi. *jer.i8,7.

V. 11. Potem stao si sowo Pa-
skie do mnie, mówic: Co widzisz Je-

remijaszu? I rzekem: Widz rózg mig-
daow.

12. I rzek Pan do mnie: Dobrze
widzisz; albowiem si Ja pospieszam
z sowem swem, abym je wykona.

13. I stao si sowo Paskie do mnie
powtóre, mówic : Co widzisz ? I rze-

kem : Widz garniec wrzcy, a przednia

strona jego ku stronie pónocnej.

14. I rzek Pan do mnie: * Od pónocy
przypadnie ze na wszystkich mieszka-

jcych na tej ziemi, *Jer.4,6.

15. Bo oto Ja zawoam * wszystkich

rodzajów z królestw pónocnych, mówi
Pan, aby przycignwszy kady z nich,

postanowi stolic swoje w f wejciu
bram Jeruzalemskich, i przy wszystkich

murach jego, i przy wszystkich miastach

Judzkich =^Jer.5,ló. r.6,22. r.10,22. f Jer. 52,4.5.

16. A tak opowiem sdy moje prze-

ciwko nim dla wszelakiej zoci tych,

którzy mi opucili, a kadzili bogom
obcym, i kaniali si robocie rk swoich.

YI. 17. Przeto ty przepasz biodra

swoje, a wstawszy mów do nich wszyst-

ko, co Ja tobie rozkazuj: nie bój si
ich, * bym ci sn nie star przed

obliczem ich;
'

*Ezech.2,6.

18. Bo oto Ja postanawiam ci dzi
miastem * obronnem, i supem ela-

znym, i murem miedzianym przeciwko

tej wszystkiej ziemi, przeciwko królom

Judzkim, przeciwko ksitom ich, prze-

ciwko kapanom ich, i przeciwko ludowi

tei ziemi • * Jer.6,27. r. 15,20. Ezech.3.8.

19. Którzy walczy bd przeciwko

tobie, ale ci nie przemog; bom Ja

z tob, mówi Pan, abym ci wybawi.
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ROZDZIA II.

I. Dobrodziejstwa Hoo ydom pokiizano 1—3, II. nio-

wdzit;cznoK ich 1—7. III. jfrzocliy wielkie 8—35. IV. prze-

(^róka przeciwko nini. 3(j. 37.

1 stao siQ sowo Paskie do mnie, mó-
wic :

2. Id, a woaj w uszy Joriizaloiiiskie,

mówic: Tak mówi Pan: Wspomniaem
na ci dla miosierdzia modoci twojój

pokazanego, i dla mioci lubin twoich
;

gdy cliodzia za mn na puszczy, w zie-

mi, w której nie osiewaj.

3. Kiedy Izrael by witobliwoci
Panu, *

i pierwocinami urodzajów jego
;

wszyscy, którzy go poerali, winni byli,

ze rzeczy przyszy na nich, mówi Pan.
*2Moj.l9,6. Ps.114,2.

II. 4. Suchajcie sowa Paskiego,

domie Jakóbowy, i wszystkie rodzaje do-

mu Izraelowego !

5. Tak mówi Pan: Jak nieprawo
znaleli ojcowie wasi przy mnie, i si
oddalili odemnie, a chodzc za marno-

ci marnymi si stali?

6. Tak i ani rzekli: Gdzie jest Pan,

który nas wywiód z ziemi Egipskiej ?

który nas wodzi po puszczy, po ziemi

pustej i strasznej, po ziemi suchej i

cieniu mierci, po ziemi, po której nikt

nie chodzi, a gdzie aden czowiek nie

mieszka?
7. Owszem, gdym was wprowadzi do

ziemi * obfitej, abycie poywali owoców
jej, i dóbr jej, wszedszy tam splugawi-

Kcie ziemi moje," a dziedzictwo moje
uczynilicie obrzydliwoci. '^ómoj.s,!.

III. 8. Kapani nie rzekli : Gdzie jest

Pan? ani ci, którzy si obieraj uczeni

w zakonie, * poznali mi, i pasterze od-

stpili odemnie, i prorocy prorokowali

przez Baala, i za rzeczami nie uytecznemi
chodzili. *Kzym.2,20.

9. Przecze si wdy wadz z wami,
mówi Pan, a z synami synów waszych
spiera si musz?

10. Przejdcie przynajmniej wyspy
Cytym, a obaczcie; i do Kedar polijcie

a uwaajcie pilnie, i przypatrzcie si, jeli

si stao co takowego
;

11. Jeli odmieni który naród bogów
swoich, chocia oni nie s bogami; ale

lud mój odmieni saw swoje w * rzecz

niepoyteczn. *Kzym.i,23.

12. Zdumiejcie si niebiosa nad tern,

a ulknijcie si, a zatrwócie si bar-

dzo, mówi Pan
;

13. Bo dwojak zo popeni lud

mój: mnie opucili, ródo wód ywych,
a wykopali sobie cysterny, cysterny

dziurawe, które wody zatrzyma nie

mog.
14. Izali Izrael jest niewolnikiem albo

wychowacem w^ domu spodzonym? Cze-

mu jest podany na up?
15. Kycz na lwita, i wydawaj

gos swój, a obracaj ziemi jego w pu-

stynie ; miasta jego spalone s, tak, e
niemasz i jednego obywatela.

16. Synowie t Nof i Tachpanes
wierzch gowy twojej zetr.

17. Za tego sam sobie nie spra-

wujesz? opuszczajc * Pana, Boga swe-

go, wtenczas, kiedy ci prowadzi drog
g-y^o *5Moj.29,25. lKról.9,8-9-

18. A teraz co za spraw masz na
drogach Egipskich, i pijesz wod z Nilu?

albo co masz za spraw na drogach

Assyryjczyków, i pijesz wod z rzeki

ich?

19. Skarze ci zo * twoja a od-

wrócenie twoje sfuka ci. Wiedze tedy

i obacz, i jest rzecz za i gorzka, ie
opuci Pana, Boga twego, a niemasz
bojani mojej w tobie, mówi Pan, Pan
zastpów. *Izaj.3,9. Ozeasz.5,5.

20. Gdym * dawno poama jarzmo

twoje, i rozerwaem zwizki twoje, mó-
wia: Nie bd suya bawanom; a

przecie na kadym pagórku wysokim, i

pod f kadem drzewem gazistem tu-

asz ** si, o nierzdnico !

*

3

Moj.26,13. t Izaj.57,5.7. Jer.3,6.

21. A Jam ci by nasadzi * winn
macic wyborn, którejby wszystko na-

sienie byo prawdziwe; jakoe mi si
tedy odmienia w ponne gazie obcej

macicy? *2Moj. 15,17. Ps.44.3. Ps.80,9. izaj.5,2.

Mat.21,33. Mark. 12,1. uk.20,9.

22. Bo choby si umywaa i saletr,

i mydem si jako najbardziej tara,

przecie znaczna zostanie nieprawo
twoja przedemn, mówi panujcy Pan.

23. Jako mówisz: Nie jestem splu-

gawiona, za Baalami nie chodziam?
Spojrzyj na drog twoje w tej dolinie,

obacz, co czynia, o wielbdzico prd-
ka, która wiklesz drogi swoje !

24. Olica dzika,, przywyka na

puszczy' która wedug dzy duszy swej

wiatr apie, gdy si jej przyczyna da;

któ j odwróci? Wszyscy, którzy j^j
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szukaj, nie strudz si, i w miesicu jój

znajd j.
25. Kzeklió : Zawcignij nogi two-

jej, aby bosa nie bya, i gardo twe od

pragnienia, tedy mówisz : Ju to próno,

nie * uczyni; bom si rozmiowaa w cu-

dzych, i za nimi pójd. *jer.i8,i2.

26. Jako wstyd zodzieja, kiedy go

zastan, tak si zawstydzi dom Izraelski,

sami królowie ich, ksita ich, i ka-

pani ich, i prorocy ich,

27. Którzy mówi drewnu : Ty jest

ojciec mój, a kamieniowi: Ty mi
spodzi. Bo si do mnie obrócili tyem,
a * nie twarz; ale czasu utrapienia swe-

go mawiaj: Wsta a wybaw nas.
*Jer.32,33.

28. 1 gdzie s bogowie twoi, których-

e * sobie naczyni? Niech wstan,
jeli ci mog wybawi czasu utrapienia

twego, poniewa ile masz miast swoich,

tyle masz bogów swoich, o Judo!
*Jer.ll,13,

29. Czemu si zemn spiera chce-

cie? Wycie wszyscy odstpili odemnie,

mówi Pan.

30. Prónom bi synów waszych, kara-

nia nie przyjli; miecz wasz poar prze-

cie proroków waszych, jako lew traccy.

31. O narodzie! wy rozsdcie sowa
Paskie. Izalim by pustyni Izraelowi?

Izali ziemi ciemn? Przecze mówi lud

mój : Panujemy, nie pójdziemy wicej
do ciebie?

32. Izali zapomina panna ubioru swe-

go, i oblubienica klejnotów swoich? Ale
lud mój zapomniai mi przez dni nie-

zliczone.

33. Przecz dobr by twierdzisz drog
twoje, szukajc tego, w czem si kochasz?
Przecz i innych nierzdnic uczysz zoli-
wych dróg twoich?

34. Nadto i na podokach twoich
znajduje si krew dusz ubogich i nie-

winnych ; nie z prac znalazem to, bo
to widzie na wszystkich podokach
twoich.

35. A przecie mówisz : Poniewaem
niewinn, pewnie odwrócona jest zapal-

czywoó jego odemnie. Oto Ja w sd
wnijd z tob, przeto, e mówisz: Nie
zgrzeszyam.

IV. 36. Przecze tak biegasz, odmie-
niajc drogi swe? Tak bdziesz poha-
biona od Egipczanów, jako pohabiona
bya od AsSyryjczyków.

37. I stamtd wyjdziesz, majc rce
swe nad gow sw: bo Pan odrzuca
ufnoci twoje, a nie poszczci si w
nich.

EODZIA III.

I. Upór ludu Judzkiego i Izraelskiego 1—11. II. Upo-
mnienie ich do pokuty 12—15. III. Poytki tego IC—18.
IV. i sposób 19—25.

ian mówi: Opucilibym on swoje,

a ona odszedszy od niego szaby za

innego ma, izali si wicej do * niej

wróci? Izaliby nie bya wielce spluga-

wiona ona ziemia? Ale ty, chociae nie-

rzd podzia z wiel zalotników, wszake
nawró si do mnie, mówi Pan. *^^^J-^*'^-

2. Podnie oczu swych na miejsca

wysokie, a obacz, jeli gdzie nierzdu
nie podzia. Na drogach siadaa kwoli

nim, jako Arabczyk na puszczy, a splu-

gawia ziemi wszeteczestwem twem,
i zoci twoj.

3. A chocia zawcignione s dde
jesienne, a deszczu na wiosn nie by-

wao, przeciee czoo niewiasty wszetecz-

nej majc, nie chciaa si wstydzi.

4. Aza od tego czasu woa bdziesz

na mnie : Ojcze mój ! ty wodzem mo-
doci mojej ?

5. Izali Bóg zatrzyma * gniew na

wieczno? Izali go zachowa na wieki?

Oto mówisz i czynisz ze, ile moesz.
*Ps. 103.9.

6. Tedy Pan rzek do mnie za dni

Jozyjasza króla: Widziae, co uczynia
odporna córka Izraelska? jako chodzia

na kad * gór wysok, i pod kade
drzewo zielone, i tam nierzd podzia.

*Jer.2,20. Ezecli.6,13.

7. A chociaem rzek, gdy to wszystko

uczynia : Nawró si do mnie ! przecie

si nie nawrócia; a na to patrzya prze-

stpnica siostra jej, córka Judzka.

8. A tak zdao mi si dla tych wszyst-

kich przyczyn, poniewa nierzd po-
dzia uporna córka Izraelska, opuci j,
i da jej list rozwoduy; a przecie si
nie ulka przestpnica siostra jej, córka

Judzka, ale szedszy i sama nierzd

podzia.
9. I stao si, e haniebnym nierz-

dem swoim splugawia ziemi; bo cu-

dzooya z kamieniem i z drewnem.

10. A wszake w tem wszystkiem nie

nawrócia si do mnie przestpnica sio-

stra jej, córka Judzka, z wszystkiego

serca swego; ale obudnie, mówi Pan.
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II. Przeto rzek Pan do mnie: U-
sprawiiulliwila dusze sw odporna cór-

ka Izraolska wi(,^c6j, nieli przest(jpnica

Judzka.

U. 12. Ide, a woaj tenii sowy ku
pónocy a mów: Nawró si, odi)orna

córko Izraelska! mówi Pan, a nie ohórzy

si twarz moja surowa na was, bom * rJa

dobrotliwy, mówi Pan, a nie chowam
gniewu na wieki. ^moj.jvg.

Neh.D.lT. Ps.86,15. Ps. 103,8. Jocl.2,13.

13. Tylko uznaj nieprawo twoje, e
od Pana, Boga swego, odstpia, a tam
i sam biegaa drogaiui swemi do ob-

cych bogów pod kade drzewo zielone,

a gosu mojego nie suchalicie, mówi
Pan.

14. Nawrócie * si, synowie uporni!

mówi Pan; bom Ja jest maonkiem wa-
szym, a przyjm was jednego z miasta,

a dwóch z rodzaju, abym was wprowa-
dzi do Syonu; *izaj.3i,G.

15. Gdzie wam dam pasterzy * we-
dug serca mego, i bd was pa umie-
jtnie i rozumnie. *jer.23,4.

III. 16. I stanie si, gdy si rozmno-
ycie a rozrodzicie w tej ziemi w one
dni, mówi Pan, nie bd wicej mówi:
„Skrzynia przymierza Paskiego", ani

wstpi na serce, ani wspomni na ni,
ani jej nawiedza, ani. jej wicej powa-a bd.

17. Czasu onego nazwane bdzie Je-

ruzalem stolic Pask, a zgromadz
si "^ do niego wszystkie narody, do
imienia Paskiego do Jeruzalemu, i nie

bd wicej chodzi za uporem serca

swego zoliwego. *izaj.2,2.

18. W one dni pójd dom Judzki
z domem Izraelskim, i przyjd pospou
z ziemi pónocnej do ziemi, którm da
w dziedzictwo ojcom waszym.

IV. 19. Chociaem Ja rzek: Jakobym
ci pooy midzy synami, a da ci ziemi
podan, dziedzictwo zacne zastpów
pogaskich ? chyba eby mi wzywa,
mówic : Ojcze mój ! a od naladowania
mnie nie odwróci si.

20. Poniewa jako ona przeniewierza

si mowi swemu, takecie mi si
przeniewierzyli, o domie Izraelski ! mó-
wi Pan.

21. Gos na wysokich miejscach niech

bdzie syszany, pacz modlitw synów
Izraelskich; bo przewrotne uczyniwszy

drogi swe zapamitali na Pana, Boga
swego,

22. Mówicego: Nawrócie " si, sy-

nowie odporni! a ulecz odwrócenia wa-
sz(r, iriówcie: Oto my idziemy do cie-

bie, bo ty jest Pan, B6g nasz. *0zea8z.u,2.

2;5. Zaiste próna jest nadzi(\ja w pa-

górkach i w mnóstwie gór; zaiste w Pa-
nu, Bogu naszym, jest zbawienie Izra-

elskie.

24. Bo ta haba poara prace ojców
naszych od modoci naszj, trzody ich,

i stada ich, syny ich, i córki ich.

25. Leymy w pohabieniu swm, a

przykrywa nas zelywo nasza; albo-

wiememy przeciwko Panu, Bogu na-
szemu, zgrzeszyli, my i ojcowie nasi, od
modoci naszej a do dnia tego, a nie

usuchalimy gosu Pana, Boga naszego.

KODZIA IV.
I. Napomnienie do pokuty 1—4. II. Przegróka niepo-

kutujcym 5—9. Ul. Narzekanie prorockie nad tem nie-
szczciem 10—2G. IV. Nieodmienny dekret Boy 27—31.

Jeliby si chcia nawróci, Izraelu!

mówi Pan, do mnie si nawró. Bo jeli

odejmiesz obrzydoci twoje od oblicza

mego, a nie bdziesz si tua,

2. I przysieszli w prawdzie, w s-
dzie i w sprawiedliwoci, mówic: Jako

yje Pan : tedy bogosawi sobie w nim
bd narody, i w nim si przechwala.

3. Albowiem tak mówi Pan mom
Judzkim i Jeruzalemskim : Poorzcie so-

bie * nowin, a nie siejcie na cierniu
;

*0zeasz.l0,12.

4. Obrzecie si * Panu, a odejmijcie

nieobrzezki serca waszego, mowie Judz-

cy, a obywatele Jeruzalemscy! by sn
nie wysza jako ogie f popdliwo
moja, a nie zapalia si, a nie byby,
ktoby ugasi dla zoci przedsiwzicia
waszego. *5Moj.io,i6. t Jer.21,12.

II. 5. Opowiadajcie w Judzie, a w Je-

ruzalemie ogaszajcie, i mówcie: Za-

trbcie w trb w ziemi, zwoajcie, zgro-

madcie lud, a mówcie: Zbierzcie si, a

wejdmy * do miast obronnych. ''Jer.s.u.

6. Podniecie chorgiew na Syonie,

bdcie serca dobrego, nie zastanawiaj-

cie si; bo Ja ze * przywiod od póno-
cy, i porak wielk. *Jer.i,u.

7. Wychodzi lew z jaskini swojej, a

ten, który niszczy narody, wyszedszy
z miejsca swego, cignie, aby obróci
ziemi twoje w pustyni, a miasta twoje
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aby zburzoie byy, aby nie byo adnego
obywatela.

8. Przeto przepacie si * worami,

narzekajcie a kwilcie, bo nie jest od-

wrócony gniew zapalczywoci Paskiej

od nas.
-Jer.6,26.

9. I stanie si dnia onego, mówi Pan,

e zginie serce królewskie, i serce ksi-
t, a zdumiej si kapani, i prorocy

dziwowa si bd.
III. 10. I rzekem: Ach panujcy Pa-

nie ! zaprawd bardzo ten lud i Jeruza-

lem omyU, mówic : Pokój mie bdzie-

cie ! awdy miecz przenikn a do duszy.

11. Czasu onego rzek temu ludowi i

Jeruzalemowi : Wiatr gwatowny z miejsc

wysokich na puszczy idzie prosto na lud

mój, nie eby przewiewa, ani wyczysz-

cza.

12. Wiatr gwatowniejszyni oni przyj-

dzie mi; teraz Ja te opowiem im sdy.
13. Oto wystpuje jako '^ oboki, a

wozy jego jako wicher, prdsze s ni
ory konie jego. Biada nam! bomy
spustoszeni. *Abak.i,8.

14. Omyj "^ od zoci serce twoje, Je-

ruzalem! aby wybawione byo. Dokde
trwa bd w porodku ciebie myli
nieprawoci twojej. '^izaj.iae.

15. Bo gos opowiadajcego idzie od

Danu, a tego, który ogasza nieprawo,
z góry Efraim.

16. Przypominajcie tym narodom :

Oto ogaszajcie Jeruzalemczykom , e
stróowie przychodz z ziemi dalekiej.

a wydawaj przeciwko miastom Judzkim
gos swój.

17. Jako stróowie pól poo si
przeciwko niemu w okoo; bo mi do

gniewu wzi-uszyo, mówi Pan.

18. Droga twoja i postpki twoje to

uczyniy tobie ; to zo twoja przynio-

sa, e to jest gorzkie, a e przenika a
do serca twego.

19. O wntrznoci * moje, wntrznoci
moje ! bole cierpi. O osierdzia moje !

trwoy si we mnie serce moje, nie za-

milcz; bo gos trby syszysz, duszo
moja! i okrzyk wojenny. *izaj.22,4. jer.9,1.

20. Poraka za porak ogasza si,

spustoszona bdzie zaiste wszystka zie-

mia; nagle spustoszone bd namioty
moje, i opony moje w okamgnieniu.

21. Dokde widzie bd chorgiew,
i sysze gos trby ? '

'

22. Bo gupi lud mój nie zna mi,

synowie niemdrzy i nierozumni s;
mdrzy s do czynienia zego, ale dobrze

czyni nie umiej.
23. Spojrzeli na ziemi, a oto jest nie-

pozorna i próna; jeeli na niebo, ' nie-

masz na niem wiatoci. *izaj.5,so.

24. Spojrzeli na góry. a oto si trzs,
i wszystkie pagórki chwiej si.

25. Spojrzeli, a oto niemasz czowie-
ka, i wszelkie ptastwo niebieskie odleciao.

26. Spojrzeli, a oto pole urodzajne

jest pustyni, a wszystkie miasta jego

zburzone s od oblicza Paskiego, i od

oblicza gniewu zapalczywoci jego.

TV. 27. Bo tak mówi Pan: Spusto-

szona bdzie wszystka ziemia, wszake
koca jeszcze nie uczyni.

28. Nad tem ziemia kwili bdzie, a

niebiosa w górze zami si. przeto, em
mówi, com umyli, a nie auj, ani si
odwróc od tego.

29. Przed grzmotem jedców i strze-

lajcych z uku uciecze wszystko miasto;

wejd do gstych oboków, i na skay
wstpi. Wszystkie miasta opuszczone

bd, a nie bdzie, ktoby w nich mieszka.
30. A ty zburzona bdc có uczynisz?

Choby si ubraa w szarat, choby
si ozdobia ozdob zot, choby te
oblicze twe przyprawia barwiczk, pró-

no si stroisz ; wzgardz tob zalotnicy

twoi, a duszy twojej szuka bd.
-31. Bom sysza gos jako rodzcej,

uciski jako pierworodzcej, gos córki

Syoskiej narzekajcej, a zaamujcej
rce swe, mówic: Biada mnie teraz! bo
ustaa dusza moja dla morderców.

ROZDZIA y.
Wyliczenie grzechów ludu Izraelskiego, i kani Boych

przeciwko nim.

Ubchodcie ulice Jeruzalemskie. a upa-

trujcie teraz, i obaczcie, a szukajcie po

ulicach jego, jeli znajdziecie ma, jeK
kto jest. coby czyni sd i szuka prawdy,

a przepuszcz mu.
2. Ale cho mówi: Jako yje Pan,

tedy przecie ki'zywo przysigaj.

3. O Panie ! izali oczy twoje nie pa-

trz na prawd? Bijesz ^ ich, ale ich nie

boli; wniwecz ich obracasz, ale nie chc
przyj karania; zatwardzili oblicza swe

nad opok, nie chc si nawróci.
^Izaj.1,5. r.9.13.

4. Tedym Ja rzek: Podobno ci ndzni
s, gupio sobie poczynaj; bo nie s po-
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wiadomi drogi Paskiój, i sdu Boga
swego.

5. Pójd do celniojszych, i bd mó-
wi do nich ; bo oni s powiadomi drogi

Paskiej, i sdu Poga swego; ale i ci

wespó poamali jarzmo, potargali

zwizki.

G. Przeto ich pobije lew z lasu, wilk

wieczorny wygubi ich, lampart czyha
bdzie u miast ich. Ktokolwiek wyj-

dzie z nich, rozszarpany bdzie ; )0 si
rozmnoyy przestpstwa ich, i zmogy
si odwrócenia ich.

7. Jeste co, dlaczegobym ci mia
przepucie? Synowie twoi opucili mi,
a przysigaj przez onych, którzy nie s
bogami. Jakom ich jedno nakarmi, zaraz

cudzoo, a do domu wszetecznicy hur-

mem si wal.
8. Kano * wstawajc s jako konie

wytuczone, kady z nich ry do ony
bliniego swego. *Ezecii.22,ii.

9. Izali dlatego * nawiedzi ich nie

mam? mówi Pan; izaK si nad takim

narodem nie ma mci dusza moja ?*Jei.9,9.

10. Wstpcie na mury jego, a rozwal-

cie je, wszake ich do gruntu nie znocie;

zniecie filarzyki murówjego, gdy nie s
Paskie.

11. Wielce zaiste wystpi przeciwko

mnie dom Izraelski i dom Judzki, mówi
Pan.

12. Zadali kamstwo Panu, i rzekli:

Nie tak, nie przyjdzie na nas nic * zego,

a miecza i godu nie doznamy. *izaj. 28,15.

13. A ci prorocy pomin z wiatrem, a

adnego sowa Boego niemasz u nich
;

i owszem tak si im samym stanie.

14. Przeto tak mówi Pan, Bóg za-

stpów: Poniewaecie to mówili, oto Ja

kad * sowa moje w usta twoje za

ogie, a lud ten za drwa, i pore ich.* J^^'-^-^-

15. Oto Ja przywiod na * was naród

z daleka, o domie Izraelski ! mówi Pan,

naród mocny, naród starodawny, naród,

którego jzyka umie nie bdziesz, ani

zrozumiesz, co mówi.
*

5

Moj.28,49. Jer.1,15. r.6,22.

16. Którego sajdak jako grób otwar-

ty, wszyscy s mni.
17. i zjedz urodzaj * twój, i chleb

twój : por synów twoich i córki twoje;

poje trzody twoje i woy twoje; poje win-

n macic twoje, i figi twoje, a miasta

twoje obronne, w których ty ufasz, mie-

czem Zndzi. *3Moj.26,16. 5Moj.28,31.

1 s. A wszake i w one dni, mówi Pan,
koca z wami ni(^ uczyni,

li). Albowiem gdy rzeczecie: Przecz-

e nam * Pan, Bóg nasz, to wszystko
czyni? Tiuly im odpowiesz: Jakocie
mi opucili, a suyli bogom cudzym
w zi<Miii waszej, tak suy -j- lidziecie

1

cudzoziemcom w ziemi nie waszj.
^ Jor.H;,10. tr.Moj.28,36.

20. Oznajmijcie to domowi Jakóbo-
wemu, a rozgocie w Judzie, mówic :

21. Suchajcie teraz tego, * ludu
gupi ! który niemasz serca, który oczy

majc, a nie widzisz, który uszy majc,
a nie syszysz. *izuj.6,9.

22. I nie bdziecie si mnie bali?

mówi Pan ; a przed obliczem mojem nie

bdziecie si lkali? którym pooy
morzu piasek za granic ustaw wie-

czn, a * nie przestpi jój. Cho si
wzrusz, wszake nie przemog; cho
si wzburz way *jego, wszake nie

przeskocz go. *ijob.38,8-ii.

23. Ale ten lud ma serce * ociae i

odporne ; odstpili odemnie i odeszli
;

*5Moj.31,27. r.32,5.

24. Ani rzekli w sercu swem : Bójmy
si ju Pana, Boga naszego, który daje

deszcz *
i w jesieni i na wiosn czasu

swego, który tygodni pewnych i niwa
naszego przestrzega. ^smoj. 11,14.

25. Ale nieprawoci wasze odwróciy
to, a grzechy wasze zahamoway to do-

bro od was.

26. Bo si znajduj w ludu moim
niezbonicy, którzy czyhaj jako owcy,
rozcigaj sieci, zastawiaj sida, a a-
pi ludzi.

27. Jako klatka pena ptaków, tak

domy ich pene s zdrady; przeto si
wzmogli i zbogacili.

23. Koztyli, * lni si, i innych w zo-
ciach przewyszaj; sprawy nie sdz,
ani f sprawy sierotki; wszake si im
szczci, chocia sprawy ubogiego nie

rozsadzili *5Maj.32,15. tlzaj.1,23. Zach.7,10.

29. Izali dlatego nie nawiedz ich?

mówi Pan ; izali si nad narodem tako-

wym nie bdzie mci dusza moja?
30. Kzecz dziwna i sroga dzieje si

w tej ziemi:

31. Prorocy kamliwie prorokuj, a

kapani * panuj przez rce ich, a lud

mój koca si w tem; czegobycie na

ostatek nie uczynili?
*Jer.l4,18. r.23,25. Ezech.13,6.



Jeremijasz 6. 683

EOZDZIA VI.

I. Proroctwo o zburzeniu ziemi. Judzkiej przez Bahi-

loczyków 1—7. II. Nupomnienie ydów do pokuty 8. III.

Porasta nad niepokutujcymi U—12. IV. Grzechy ludu i

przeoonych jego 13—30.

zgromadcie si, synowie Benjamino-

wi ! z porodku Jeruzalemu, a w Tekue

trbcie w trb, i nad Betcherem pod-

niecie chorgiew! bo ze ukazao si

z pónocy, i zburzenie wielkie.

2. Piknej, rozkosznej pannie przy-

podobaem by córk Syoiisk
;

3. Ale do niej przycign pasterze

i trzody ich ; rozbij przeciwko niej na-

mioty w okoo, spasie kady miejsce

swoje, i rzek :

4. Podniecie przeciwko niej wojn,
wstacie, a wtargniemy w poudnie;

biada nam, e si nachyli dzie, e si
rozcigny cienie wieczorne !

5. Wstacie, a wtargniemy w nocy, i

rozwalmy paace jej.

6. Bo tak mówi Pan zastpów: Na-
rbcie drzewa, a usypcie przeciw Jeru-

zalemowi szace; to to miasto jest,

które ma by nawiedzione; jakokolwiek
wielkie, niemasz jedno ucisk * w po-

rodku jego. *l2aj.5,7.

7. Jako ródo wylewa wody swe, tak

ono wylewa zo swoje; ucisk i spusto-

szenie sycha w niem przed obliczem

mojem ustawicznie, bole i bicie.

II. 8. wicz si Jeruzalemie ! by sn
nie odstpia dusza moja od ciebie, bym
ci sn nie obróci w pustyni ziemi

do mieszkania niesposobn,
III. 9. Tak mówi Pan zastpów:

Ostatek Izraela a do grona wyzbieraj,
jako winnic, i rzek: Sigaj rk two-

j, jako ten, co zbiera wino do kosza.

10. Do kogó mówi bd, i kim
owiadcz, aby syszeli? Oto nieobrze-

zane s uszy ich, tak, e sucha nie

mog; oto sowo Paskie maj za ha-
b i nie kochaj si w niem.

11. Przeto peenem zapalczywoci
Paskiej, upracowaem si, zawciga-
jc j w sobie. Wylana bdzie tak na
maluczkiego na ulicy, jako i na zebranie

modzieców
; owszem, i m z on, a

starzec ze zgrzybiaym pojmany bdzie.
12. 1 przypadn * domy ich na inszych,

take pola i ony ich, gdy wycign
rk moje na obywateli tej ziemi, mówi
Pan. *5Moj.28,30.

IV. 13. Zaiste, od najmniejszego z nich

a do najwikszego z nich, wszyscy si
udali za * akomstwem ; od proroka a
do kapana, wszyscy zgoa ])awi si
kamstwem. 'izaj.óo.ii. jer.8,io.

14. I lecz skruszenie córki * ludu

mego tylko po wierzchu, mówic: Pokój,

pokój ! cho niemasz pokoju.
*Jer.8,ll, Ezech.13,10.

15. Izali si zawstydzili, przeto e
obrzydo czynili? Zaiste ani si lud

wstydzi, ani ich prorocy do wstydu
przywie mogli; przeto upadn mi-
dzy padajcymi ; czasu, którego ich na-

wiedz, upadn, mówi Pan.

16. Gdy tak Pan mawia : Zastanów-

cie si na drogach, a spojrzyjcie i py-
tajcie si o cieszkach starych, któraby

bya droga dobra, a chodcie ni, a,

znajdziecie odpocznienie duszy wa-
szej :

* tedy odpowiadali : Me bdziemy
chodzili. -Mat.11,29.

17. A gdym postanawia nad wami
stróów, mówic : Suchajcie gosu trby !

tedy mawiali: Nie bdziemy sucha.
18. Przeto suchajcie, o narody ! a

poznaj, o zgromadzenie! co si dzieje

midzy nimi.

19. Suchaj, o ziemio ! Oto Ja przy-

wiod ze na ten lud, owoce myli ich,

przeto, e nie suchaj sów moich, ani

zakonu mego, ale go odrzucaj.

20. Na có mi kadzido ^ z Saby
przychodzi, a cynamon wonny wyborny
z ziemi dalekiej? Caopalenia f wasze

nie s mi przyjemne, i ofiary wasze nie

podobaj mi si.
=^lzaj.l,ll. r.66,3. Amos.5,21. 3Iich.6,6. 7Ps.50,8.

21. Przeto tak mówi Pan: Oto Ja
nakad ludowi temu zawad, o które

si otrca bd ojcowie, take i syno-

wie, ssiad i blini jego, i pogin.
22. Tak mówi Pan: Oto lud przy-

cignie z ziemi pónocnej, a naród wiel-

ki powstanie od koczyn ziemi
;

23. uk i wóczni pochwyci, okrut-

ny bdzie, a nie zlituje si. Gos ich

jako morze zahuczy, a na koniach jedzi
bd, naród uszykowany jako m do

boju przeciwko tobie, o córko Syoska!

24. Skoro usyszymy wie o nim,

osabej rce nasze, ucisk nas ogarnie,

i bole jako rodzc.
25. Nie wychodcie na pole, i w drog

nie chodcie: bo miecz nieprzjgacielski

a strach w okoo.
26. O córko ludu mojego! przepasz
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si * worem a walaj si w popiele; uczy
sobie al jako po jedynaku, al <,'orzki;

bo na nas nagle burzyciel przypadnie.
* Jor.4,8.

27. I)al(MU ^ ci za ]>aszt i za wiee
w ludu moim, aby upatrywa i dowiad-
cza drogi ich. *Joim,8.

2S. Wszyscy s miedzy krnbrnymi
najkrn)rniejsi, chodz jako ol)mowca,

s jako mied * i elaza ; wszyscy zgoa
s skaonymi. *Ezech.22,i8.

21). Murzszej miechy, oów od ognia

niszczeje, próno ustawicznie zotnik
pawi ; bo ze rzeczy nie mog by od-

dalone.

30. Srebrem faszywem * bd na-

zwani; bo ich Pan odrzuci. ^i2aj.i,22.

KODZIA YII.

I. Napomnienie ludu Judzkiego do pokuty 1

—

B. II.

Obietnica aski pokutujcym 7. III. Grzechy ludu roz-
liczne 8— 12. IV. Ogoszenie kani Boycli przeciwko
ludowi 13—34.

feowo, które si stao do Jeremijasza od

Pana, mówic:
2. Staw si w bramie domu Paskie-

go, a opowiadaj tam to sowo, i mów:
Suchajcie sowa Paskiego wszystek

Judo, którzy wchodzicie do bram ich,

abycie si kaniali Panu.

3. Tak mówi Pan zastpów, Bóg
Izraelski: Polepszajcie * dróg swoich,

i przedsiwzicia swego, a sprawi to,

abycie mieszkali na tem miejscu.
=*'2Król.l7,13. Jer.18,11. r.25,5. r.26,13.

4. Nie pokadajcie nadziei swej w so-
wach kamliwych, mówic : Koció Pa-
ski, koció Paski, koció Paski jest!

5. Ale jelie polepszajc polepszy-

cie dróg swoich, i przedsiwzicia swe-

go; jelie sprawiedliwy sd czyni b-
dziecie midzy mem a midzy blinim
jego;

6. Przychodnia, sierotki * i wdowy
nie uciniecie, i krwi niewinnej nie

rozlejecie na tem miejscu, a za bogami
cudzymi nie pójdziecie na swe ze:

*Jer.22,3.

II. 7. Tedy sprawi, abycie mieszkali

na tem miejscu, w ziemi, którm da
ojcom waszym, od wieku a na wieki.

III. 8. Oto wy pokadacie nadziej

swoje w sowach kamliwych, które nie

pomog.

9. Izali kradnc, zabijajc, i cudzoo-
c, i krzywoprzysigajc, i kadzc Baa-

lowi, a chodzc za bogami obcymi, któ-

ry (di UW. znacie,

10. Prz(u;i(»i ' chodzi, a stawa b- .

dzie(de przed obliczem mojm w tym \

domu, który nazwany jest od imienia

m(\go, i mówi: Wybawienimy, abymy
czynili te wszystkie obrzydliwoci?

,

*Izaj.l,12.

11. Aza jaskini otrowsk * jest dom
ten przed oczyma waszemi, który nazwa-
ny jest od imienia mego? Oto widz
Ja to, mówi Pan.

+ Mat.21,13. Mark. 11, 17. uk.19,46.

12. Ale idcie przynajmnij na miej-

sce moje, które byo w Sylo, gdziem by
sprawi przybytek imieniowi memu z po-

cztku, a obaczcie, com mu uczyni dla

zoci ludu mego Izraelskiego.

IV. 13. Przeto teraz, poniewa czy-

nicie te wszystkie sprawy, mówi Pan, a

gdy mówi * do was rano wstawajc a

to ustawicznie, a nie suchacie, gdy wo- '

am na was, a nie oywacie j si :

* Jer. 11, 7.8. r.25,3. r.35,14. tPrzyp.1,24.
Izaj.C.5,12. r.6C,4.

14. Przeto uczyni domowi temu,

który nazwany jest od imienia mego, w
którym wy ufacie, i miejscu temu, któ-

rem wam da i ojcom waszym, jakom
uczyni * Sylo

;

* ^ sam.4,12. Ps.78,6o.

15. I odrzuc was od oblicza mego,
jakom odrzuci braci waszych, wszystko

nasienie Efraimowe.

16. Ty tedy nie módl si * za tym lu-

dem, ani podno za nim gosu i modli-

twy, i nie przyczyniaj si do mnie; bo

ci nie wysucham.
*2Moj.32,10. Jer.11,14. r,14,ll.

17. Aza sam nie widzisz, co oni broj
w miastach Judzkich i po ulicach Jeru-

zalemskich?

18. Synowie zbieraj drwa, a ojcowie

rozniecaj ogie, a ony ich rozczyniaj

ciasto, aby czyniy * placki królowej nie-

bieskiej, i sprawoway mokre ofiary bo-

gom cudzym, aby mi do gniewu pobu-

dzali.

'

..
*Jer.44,19.

19. Izali to przeciwko mnie jest, e
mi do gniewu wzruszaj? mówi Pan;
izali to nie raczej przeciwko nim, ku
pohabieniu twarzy ich?

20. Przeto tak mówi panujcy Pan :

Oto gniew mój i popdliwo moja b-
dzie wylana na to miejsce, na ludzi i

na bydi^^ta, i na drzewa polne, i na owo-

ce ziemi, i zapali si, a nie uganie.

21. Tak mówi Pan zastpów. Bóg
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Izraelski: Caopalenie wasze przydajcie

do * ofiar waszych, a jedzcie miso.
*Izaj.l,ll. Jcr.G,20. Amos.5,21.

22. Bom nie mówi z ojcami waszymi,

anim im przykaza onego dnia, któregom
ich wywiód z ziemi Egipskiej, o cao-
paleniu i o ofiarach

;

23. Ale tom im przykaza, mówic:
Suchajcie " gosu mojego, i bd Bo-

giem -j- waszym, a wy bdziecie ludem
moim ; a chodcie kada droo^a, któram
wam przykaza, aby wam dobrze byo.

*5Moj.6.3. |2Moj.19.5. 3Moj.26.12. Jer.24.7.

r.31,33. r.32,38. Ezecli.37,27.

24. Lecz nie posuchali, ani nakonili

ucha swego, aby chodzili za radami i za

uporem serca swego zego ; i obrócili si
grzbietem, a nie twarz.

25. Ode dnia. którego wyszli ojcowie

wasi z ziemi Egipskiej, a do dnia tego,

posyaem do was wszystkich * sug mo-
ich proroków, co dzie rano wstawajc i

posyajc; =^2Kion.36.i5.

26. A wszake nie suchali * mi, i

nie nakonili ucha swego, ale zatwar-

dziwszy kark swój, gorzej czynili f ni-

eli ojcowie ich. *Jer.44,5.tJeiM6,12.

27. Gdy im bdziesz mówi te wszyst-

kie sowa, i ciebie nie usuchaj; a gdy
na nich woa bdziesz, nie ozw si.

28. Przeto mów do nich: Ten jest

naród, który nie sucha gosu Pana,

Boga swego, ani przyjmuje nauki: zgi-

na prawda, i odjta jest od ust ich.

29. Ogól wosy swe i odrzu, a narze-

kaj gono na miejscach wysokich; bo
odrzuci Pan i opuci rodzaj, na który

si bardzo gniewa.

30. Zaiste synowie Judzcy czynili

zo przed oczyma mojemi. mówi Pan;
nastawiali obrzydliwoci swych w tym
domu, który nazwany jest od * imienia

mojego, aby go splugawili.
*2Król.21,4. 2Ki-on.23,4.7.

31. Nadto pobudowali wyyny Tofet,

które * jest w dolinie syna Hennomo-
wego, aby palili synów swych i córki swe
ogniem, czegom nie rozkaza, ani wst-
pio na serce moje. *2Kiói.23,io. jer.19.5.

32. Dlatego oto dni id, * mówi Pan,
gdy to wicej nie bdzie zwano Tofet,

ani dolina syna Hennomowego, ale doli-

na morderstwa; i bd pogrzebywaó
w Tofet, bo indziej miejsca nie bdzie.

*Jer.l9,6.

33. I bd trupy ludu tego pokarmem

ptastwu * niebieskiemu, i zwierzowi

ziemskiemu, a nie bdzie, ktoby odegna.
^Jer.16.4. r.19,7. r. 24,20.

34. I uczyni, e ustanie * w miastach
Judzkich, i w ulicach Jeruzalemskich
gos radoci, i gos wesela, gos oblu-

bieca, i gos oblubienicy: bo ziemia
bdzie spustoszona.

* Jer.16,9. r.25,10. Ezech.26,13. Ozeasz.2,11.

ROZDZIA VIII.

I. Grozi bawochwalcom 1—3. II. Prowadzi ludzi do
pokuty 4. 5. III. Grzechy ich 6—11. IV. I pomst Bo
opowiada 12—15. V. Proroctwo o przyci^ieniu Chal-
dejczyków 16. 17. VI. Narzeka nad zginieniem ludu 18—22.

v;zasu onego, mówi Pan, wybior koci
królów Judzkich, i koci ksit ich, i

koci kapanów, i koci proroków, i koci
obywateli Jeruzalemskich z grobów ich;

2. I rozrzuc je przed soce, i przed

miesic, i przed wszystko * wojsko nie-

bieskie, które miuj, i którym su, i

za którymi chodz^ i których szukaj, i

którym si .kaniaj; nie pozbieraj ich,

ani pogrzebi, ale bd f miasto gnoju

na wierzchu ziemi.
*2Król.l7.16. t Jer.16,4.6. r. 25.33.

3. I obior raczej mier nieli ywot
wszystkie ostatki, które zostan z tego

rodzaju zoliwego po wszystkich miej-

scach, gdziebykolwiek zostali, tam, kdy
ich zapdz, mówi Pan zastpów.

II. 4. Przeto rzeczesz do nich : Tak
mówi Pan : Take upadli, aby nie mogli

powsta? Take si od^vi-óci, aby si
za nie móg nawróci?

5. Przecze si odwróci ten lud Jeru-

zalemski odwróceniem wiecznem ? chwy-

taj si kamstwa, a nie chc si na-

wraca.
m. 6. Pilnowaem i suchaem : nic

nie mówi, co jest prawego: niemasz

ktoby aowa z-oci swej, mówic : Có-

em uczyni? Kady si obróci za bie-

giem swoim, jako ko, który pdem bie-

y ku potkaniu.

7. I bocian na powietrzti zna ustawio-

ne czasy swoje,, i synogarlica, i óraw, i

jaskóka przestrzegaj czasu przylecenia

swego; ale lud mój nie zna sdu Pa-
skiego.

8. Jako mówicie : Mymy mdrzy, a

zakon Paski jest przy nas? zaprawd,
oto daremnie pióro pisarz czyni; darem-

nie s w zakonie biegymi.

9. Kogó zawstydzili ci * mdrcy?
Którzy s przestraszeni i pojmani ? Oto
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sowo Paskie odrzucaj; có to tedy za

mdro ich? ^Jor.c.ir,.

10. Dlatego dam ony * icli innym,
pola ich tym, którzy ich opanuj; ho od
najmniejszego a do najwikszego, wszys-
cy zgoa udali sie za akomstwem; od

l)roroka -j- a do kai)lana wszyscy prze-

W^Odz kamstwo. *I'''vJ13,1G. tlv!aj.56,ll. Jor.ClS.

11. Bo lecz skruszenie córki ludu

mego tylko po wierzchu, mówic: Po-
kój, pokój! cho niemasz pokoju.

IV. 12. Izali si zawstydzili, przeto, e
ol)rzydliwo czynili? Zaiste, ani si za-

paa ani wstydzi umieli; przeto upa-

dn midzy padajcymi, czasu nawiedze-

nia swego upadn, mówi Pan.

13. Do szcztu ich wykorzeni, mówi
Pan; nie bdzie adnego grona na win-

nej * macicy, ani adnych fig na drze-

wie f figowem; nawet i li opadnie, a

com im da, odjte bdzie.
*Izaj.5,2. Mat. 21, 19. tuk.13,6.

14. Przecz my tu siedzimy? Zejd-
cie si, a wnijdmy do miast obronnych,

a tam odpoczniemy; ale Pan, Bóg nasz,

kae nam odpocznó, gdy nas napoi wo-
d óci, iemy zgrzeszyli przeciwko
Pg^UU. * Jer.9,15. r.23,15.

15. Czekaj pokoju, ali nic "^ dobre-

go; czasu uzdrowienia, ali oto strach.
* Jer. 14,19.

V. 16. Od Dan sysze * chrapanie

koni jego, od gosu wykrzykania moca-
rzy jego wszystka ziemia zadraa, któ-

rzy cign, aby poarli ziemi, i wszyst-

ko, co jest na niej, miasto i tych, którzy

mieszkaj w niem. *Jer.4,i5.

17. Bo oto Ja pol na was we
najjadowitsze, przeciwko którym nie-

masz * zaklinania; i poksaj was, mówi
Pan.

^ ^

*Ps.58,5.6.

YI. 18. Serce moje we mnie, któreby

mi miao posila w smutku, mde jest.

19. Oto gos krzyku córki ludu mego
z ziemi bardzo dalekiej mówicej : Izali

Pana niemasz na Syonie ? Izali króla jego

niemasz na nim? Przecze mi wzruszyli

do gniewu bawanami swemi, próno-
ciami cudzoziemców? mówi Pan,

20. Pomino niwo, skoczyo si
lato, a mymy nie wybawieni.

21. Dla skruszenia córki ludu mojego
ski'uszonym jest, aob ponosz, zdu-

mienie zdjo mi.
22. Izali niemasz balsamu * w Ga-

laad? Izali tam niemasz lekarza? Cze-

mu tedy nie jest uleczona córka ludu
mojego? *Jer.46,l.

KODZIA IX.
I. Narzokunio nad zpinionicm ludu Jurlzkio^ro 1. II,

Gizochy ich 2—fi. lU. Pomsta za nio 7—10. IV. Pacz
17—22. V. Chluba w Uogu 23, 24. VI. Przogróka nie-
zhonym 25. 2(!.

ivto mi to da, aby gowa moja wod
l)ya, a * oczy moje ródem ez, abym
we dnici i w nocy paka pomordowanych
córki ludu mego !

' izaj.22,4. jcr.4,19,

II. 2. Któ mi da na puszczy gospod
podrónych, abym opuci lud mój, i

odszed od nich ? bo wszyscy s cudzo-

onicy, zgraja przestpników;
3. I nacigaj jzyka swego do kam-

stwa jako uku swego, zmocnili si na
ziemi, ale nie ku prawdzie ; bo ze zego
w ze postpuj, a mnie nie znaj, mówi
Pan,

4. Kady niech si strzee * bliniego
|

swego, a nie kademu bratu dowierza;

bo kady brat jest na tm jakoby pod-
szed, a kady blini zdradliwie po-

stpuje, *Mich.7,.5.6.

5. Kady te bliniego swego oszu-

kuje, a prawdy nie mówi; naucza jzyka
swego mówi kamstwo, le czynic usta-

waj,
6. Mieszkanie twoje, o proroku! jest

w porodku ludu zdradliwego ; dla zdrad

nie chc mi pozna, mówi Pan.

III. 7. A przeto tak mówi Pan za-

stpów: Oto Ja pawic ich próbowaem
ich; jako si tedy ju mam obchodzi
z córk ludu mego?

8. Strza mierteln jest jzyk ich,

zdrad * mówi ; usty swemi o pokoju z

przyjacielem f swym mówi, ale w sercu

swem zakada na sida swoje.
• *Ps.G4,4. Ps. 120,4, t'Ps,12,3, Ps.28,3.

9. Izali dlatego nienawidz * ich? mó-
wi Pan ; izali nad narodem takowym nie

pomci si dusza moja? *Jer..5,9,29,

10. Dla tych gór udam si na pacz i

na narzekanie, i dla pastwisk, które s na

puszczy, na kwilenie; bo spalone bd,
tak, e nie bdzie, ktoby je przechodzi,

ani tam gosu bydlcia sycha bdzie
;

ptastwo niebieskie i bydlta rozbie si
i odejd.

11. i obróc Jeruzalem w gromady
rumu, * w mieszkanie smoków; a miasta

Judzkie* obróc w pustyni, tak, i nie

bdzie obywatela. *Jer.lO,22. r.26,18.Mich.3,12.

12. Któ jest tak mdry, coby to wy-
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rozumia? a do kogo mówiy usta Pa-
skie, coby to oznajmi, dlaczego zgin
ma ta ziemia, i wypalona l)yó ma jako

pustynia, tak aby nie byo. ktobyj prze-

szed?
13. Bo Pan mówi: I opucili zakon

mój, * którym im przedoy, a nie su-
chali gosu mojego, ani chodzili za nim;

^^^ 5 Moj. 29,25. lKról.9,9. Jer. 22,8.9.

14. Ale chodzili za uporem serca swe-

go i za Baalem, czego ich nauczyli oj-

cowie ich.

15. Dlatego tak mówi Pan zastpów.

Bóg Izraelski : Oto Ja nakarmi ich, to

jest lud ten, ^ piounem, a napoj ich wod
óci. *Jer.23,15.

16. Albowiem rozprosz ich midzy
narody, * których nie znali oni i ojcowie

ich, i pol za nimi f miecz, a ich do

koca wygadz.
*

3

Moj. 26, 23. 5 Moj. 28,64. f Jer.24,10.

IV. 17. Tak mówiPan zastpów: Uwa-
cie to, a przyzówcie narzekajcych nie-

wiast, niech przyjd, a do tych, które s
w tem wywiczone, polijcie, aby przy-

szy;

18. Niech si pospiesz, a niech uczy-

ni nad nami narzekanie, aby oczy nasze

zy wyleway, a powieki nasze opyway
Avod.

19. Gos zaiste narzekania sysze z

Syonu: O jakomy spustoszeni! bardzo-

my zeleni; bomy stracili ziemi, bo

rozrzucone s przybytki nasze.

20. Owszem, suchajcie niewiasty!

s-owa Paskiego, a nich przyjmie ucho
wasze wyrok ust jego, abycie uczyy có-

rek swoich lamentu, a kada z was towa-

rzyszk swoje narzekania;

21. Bo wlaza mier oknami naszemi,

wesza na paace nasze, aby wytracia
dzieci z rynku, a modziece z ulic.

22. (Mów i to: Tak mówi Pan:) I pa-

dy trupy ludzkie jako gnój po polu. a

jako snopy za ecami, a niemasz, ktoby
pochowa.

V. 23. Tak mówi Pan: Xiech si nie

chlubi * mdry z mdroci swojej, i

niech si nie chlubi mocarz z mocy swo-
jej, i niech si nie chlubi bogaty z bo-

gactw swoich; *lKor.l,31. 2Kor.lO,17.

24. Ale w tem niechaj si chlubi, kto
si chlubi, e rozumie a zna mi, em
Ja jest Pan, który czyni miosierdzie,

sd i sprawiedliwo na ziemi; bo mi si
to podoba, mówi Pan.

YI. 25. Oto dni id, mówi Pan, w któ-

rych nawiedz kadego obrzezaca i nie-

obrzezaca:
26. Egipczanów, i Jud, i Edomczy-

ków, i Amonitczyków, i Moabczyków,
i wszystkich, którzy w ostatnim kcie
mieszkaj na puszczy; bo te wszystkie

narody nieobrzezane s, a wszystek dom
Izraelski jest * nieobrzezany sercem.

*Rzym.2,28.

ROZDZIA X.
I. Od ol)rzydycli bahvanow pogaskicli do Boga y-

wego myl ludu obraca 1—16. U. Pomst nad bawo-
chwalcami ogasza 17—22. III. Prosi Boga o askawe
karanie 23—25.

feuchajcie sowa tego, które Pan mówi
do was, o domie Izraelski!

2. Tak mówi Pan : Drogi pogaskiej

nie uczcie * si, a znamion niebieskich

nie bójcie si; bo si ich poganie boj.
* 5 Moj. 18,9.

3. Ustawy zaiste tych narodów s wie-

rutna marno; bo uciwszy drzewo sie-

kier w lesie, dzieo rk rzemielnika,

4. Srebrem i zotem * ozdabia je,

gwodziami i motami utwierdza je, a]3y

si nie ruchao. *izaj.4o,i9.

5. Stoj prosto jako palma, a nie mó-
wi; * noszone by musz, bo chodzi
nie mog. Nie bójcie si ich; bo le czy-

ni f nie mog. i dobrze czyni nie mog.
^Ps.115,5. Izaj.46,7. tlzaj.41,23.

6. aden z tych nie jest tobie po-

dobny, Y Panie ! wielki ty, i wielkie jest

imi twoje w mocy. =^ps.86.8.

7. Któby si ciebie nie ba ? Królu na-

rodów! Tobie to zaiste naley, poniewa
midzy wszystkimi mdrcami narodów,

i we wszystkich królestwach ich nigdy

nie by podobny tobie.

8. A wszake spoem zgupieli i po-

szaleli ; z drewna bra nauk, jest wie-

rutna * marno. *i^aj-4i,29. Abak.2,18. zach.10,2.

9. Srebro cignione z zamorza przy-

woone bywa, a zoto z Ufas, dzieo rze-

mielnicze, i rki zotnika; hijacynt i

szarat odzienie ich, wszystko to jest

dzieo umiejtnych.
10. Ale Pan jest Bóg prawy, jest

Bóg ywy. i król wieczny; przed jego za-

palczywoci ziemia dry, a narody nie

mog znie rozgniewania jego.

11. Tak im tedy powiecie: Bogowie
ci. którzy nieba i ziemi nie stworzyli,

niech zgin z ziemi, a niech ich nie b-
dzie pod niebem.

12. Ale on uczyni ziemi * moc
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sw; on utwierdzi okrg wiata mdro-
ci swoj, i roztropnoci swoj roz-

cign niebiosa. MMoj.i,i;.'.ior.r,i.i;-..

13. Gdy on wydaje gos, szum wód
bywa na nie])ie, i to sposa])ia, aby wy-
stcjpoway pary * z krajów ziemi ; by-
skawice z deszczem przywodzi, a wywo-
dzi wiatry z skarbów swoicli.

*rs.l3r).7. Jor.r.l,lG.

14. Tak zgupia kady czowiek, e
tego nie zna, i pohabiony bywa kady
rzemielnik * dla bawana; l)o faszem
jest to, co uM', i niemasz ducha w nich.

* .Tor.fjl,17,

15. Marnoci s, a dzieem bdów;
czasu nawiedzenia swego pogin.

IG. Nie jest tym podobien * dzia Ja-

kóbowy, bo on jest stworzyciel wszyst-

kiego; Izrael take jest prtem dziedzic-

twa jego. Pan zastpów jest imi jego.
*Jer.51,19.

II. 17. Zbierz z ziemi towary twoje, ty,

która mieszkasz na miejscu obronnem.

18. Bo tak mówi Pan: Oto Ja jako

z procy ugodz obywateli ziemi jednym
razem, i udrcz, aby tego doznali i

rzekli:

19. Biada mnie nad zniszczeniem mo-
jem : bolesna jest rana moja, chociaem
by rzek: Zaiste t niemoc bd móg
znie.

20. Namiot mój zbuj*zony jest, i wszyst-

kie powrozy moje porwane s; synowie

moi poszli odemnie, i niemasz ich; nie-

masz, ktoby wicej rozbija namiot mój,

a rozciga opony moje.

21. Bo pasterze zgupieli, a Pana si
nie dokadali; dlatego nie powodzi si
im szczliwie, a wszystka trzoda pastwi-

ska ich rozproszona jest.

22. Oto wie pewna przychodzi, a

wzruszenie * wielkie z ziemi pónocnej,

aby obrócone byy miasta Judzkie w pu-

stynie, i w f mieszkanie smoków.
* Jer. 1,14. 15. r.5.15. f Jer.9.11.

III. 23. Wiem, Panie! e nie jest

w mocy * czowieka droga jego, ani jest

w mocy ma tego, który chodzi, aby

sprawowa postpki swe.
*Ps.37,23. Przyp.16,1- r. 20,24.

24. Karz mi, Panie! ale * askawie,

nie w gniewie swym, by mi sn wni-

wecz nie obróci. *ps.6,i.2. Ps.38,1.2.

25. Wylej popdliwo * twoje na te

narody, które ci nie znaj i na rodzaje,

które imienia twego nie wzywaj; bo

jedz Jakóba, i poeraj go, aby go

wszystkiego .strawili, i mieszkanie jego

w pustki obrócili. *ps.79.6.

ROZDZIA XI.
I. lióg porucza prorokowi, aby lud prowadzi do pe-

nienia przyinif^rza lioof^o 1

—

i$. II. Wytyka ludowi prze-
stpstwa jof^o iK 10. III. Pomst prozi 11—17. IV. Pro-
rok«'»w zych usiowanie odkrywa 18—20. V. kani nad
nimi opowiada 21

—

2.'i.

feowo, które si stao do Jeremijasza

od Pana mówic :

2. Suchajcie sów przymierza tego,

którebycie mówili do mów Judzkich
i do obywateli Jeruzalemskich;

3. A rzeczesz do nich: Tak mówi
Pan, Bóg Izraelski : Przeklty ten czo-
wiek, * któryby nie usucha sów przy-

mierza tego, *5Moj.27,26. Galat.3,10.

4. Którem przykaza ojcom waszym,
dnia, któregom ich wywiód z ziemi E-
gipskiej, z pieca * elaznego, mówic :

Suchajcie gosu mojego, a czycie to

wszystko, co wam rozkazuj, i bdziecie
ludem moim, a Ja bd f Bogiem wa-
szym* *

5

Moj.4,20. f Jerem. 7,23.

5. Abym speni przysig. .* którm
przysig ojcom waszym, e im dam zie-

mi f opywajc mlekiem i miodem:
jako si to dzi okazuje. Któremu od-

powiedziawszy rzekem: Amen, Panie!
*5 Moj. 7, 12. f 2Moj.l3,.5.'3Moj.20,24.

6. I rzek Pan do mnie : Obwoywaj
wszystkie te sowa w miastach Judzkich

i po ulicach Jeruzalemskich, mówic:
Suchajcie sów przymierza tego, a

czycie je.

7. Bo owiadczajc owiadczaem si
przed ojcami waszymi ode dnia, które-

gom ich wywiód z ziemi Egipskiej, a
do dnia tego; rano * wstawajc i owiad-
czajc si, mawiaem: Suchajcie gosu
mego. *Jer.7,13.

8. Ale nie * usuchali, ani nakonili

ucha swego ; owszem kady szed za

uporem f serca swego zego. Przetoem
przywiód na nich wszystkie sowa przy-

mierza tego, którem rozkaza, aby czy-

nili; ale oni nie czynili.
* Jer.7,24. r.44,5, f Jer.16,12.

II. 9. I rzek Pan do mnie : Znalazo

si sprzysienie midzy mami Judz-

kimi, i midzy obywatelami Jeruzalem-

skimi
;

10. Obrócili si do nieprawoci ojców

swoich' pierwszych, którzy nie chcieli

sucha sów moich ; take i ci chodz
za bogami cudzymi, suc im ; zgwacili
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dom Izraelski i dom Judzki przymierze

moje, którem by postanowi z ojcami ich.

III. 11. Dlatego tak mówi Pan: Oto

Ja przywiod na nich ze, z którego nie

hd mogli wyj; choby woali * do

mnie, nie wysucham ich.
*Przyp.l.28. Izaj.l,ir). Jer.14,12. Ezecli.8.18.Mich.3,4.

12. I pójd miasta Judzkie i obywatele

Jeruzalemscy, a bd woali do bogów,

którym kadz ; ale ich adnym sposobem
nie wybawi czasu utrapienia ich.

13. Aczkolwiek ile jest * miast twoich,

tyle bogów twoich, o Judo ! a ile f ulic

Jeruzalemskich, tylecie nastawiali ota-

rzów obrzydliwoci, otarzów do kadze-

nia Baalowi *Jei-2,28.fOzeasz.8,ll.r.lO,l.r.l2,ll.

14. Przeto si ty nie módl * za tym
ludem, ani podno za nimi gosu i mo-
dlitwy ; bo Ja ich nie wysucham naten-

czas, gdy do mnie zawoaj w utrapie-

niu SWOJem. *Jer.7,16.r.l4,ll.

15. Có miemu memu do domu me-
go ? poniewa bez wstydu pacha zoci
z wieloma, a ofiary wite odeszy od cie-

bie; i e si w zoci swojej radujesz.

16. Oliw zielon, pikn, dla owocu
licznego nazwa by Pan imi twoje;

ale z szumem burzy wielkiej zapali j
ogniem z góry, gdy poamie gazie jej.

17. Bo Pan zastpów, który ci by
wszczepi, wyrzek ze przeciwko tobie

dla zoci domu Izraelskiego i domu
Judzkiego, które czynili midzy sob,
aby mi * dranili, kadzc Baalowi.

*Jer.32.29.

IV. 18. Pan zaiste oznajmi mi, i

dowiedziaem si; tedy mi ukaza przed-

siwzicia ichi

19. Gdym by jako baranek i wó,
którego wiod na rze; bom nie wie-

dzia, aby przeciwko mnie rady zmylali
mówic: Popsujmy drzewo z owocem
jego, a wykorzemy go z ziemi yj-
cych, aby imi jego nie byo wicej
wspominane.

20. Ale, o Panie zastpów ! który spra-

wiedliwie sdzisz, a dowiadczasz nerek

i * serca, niech widz pomst twoje nad
nimi ; bom ci objawi spraw moje.

*1 Sam. 16, 7. lKron.28,9. Ps.7,10. Jer.17,10. r.20,12.

V. 21. Dlatego tak mówi Pan o m-
ach z Anatot, którzy szukaj duszy

twojej, a mówi: Nie prorokuj w imie-

niu Paskiem, aby nie umar od rk
naszych

;

22. A przeto tak mówi Pan zast-
pów : Oto Ja nawiedz ich ; modziecy

ich pomr od miecza, synowie ich i

córki ich pomr godem.
23. I nic nie zostanie z nich; bo

przywiod ze na mów z Anatot roku
nawiedzenia ich.

EODZIA XII.
I. Narzekanie nad niezbonoci mów z Anatot

1—4. II. Pokazuje wiksze zoci przy Jenizalemczykach
z ogoszeniem pomsty nad tymi i nad onymi 5— 13. Ul.
Grozi poganom 14. IV. Obietnica pokutujcym 15— 17.

sprawiedliwym zostaniesz. Panie! jeli

si z tob 'rozpiera bd; a wszake o

sdach twoich z tob mówi bd.
Czemu si * droga niezbonych szcz-
ci? Czemu spokojnie yj wszyscy,

którzy bardzo wystpili przeciwko to-

l^jg p
*Ijob.21.7. Ps.37,35. Abak.1.3.

2. Wszczepie ich, i rozkorzenili si ;

rosn i owoc wydawaj ci, któryche ust

bliskim, ale dalekim od nerek ich.

3. Ale ty. Panie, * znasz mi, wypa-
trujesz mi, a dowiadczye serca me-
go, e z tob jest ; ale onych cigniesz

jako owce na rze i gotujesz ich na dzie
zabicia, i mówisz: ^Ps.17.3. Ps.139,1.

4. Dokdeby ziemia paka, a tra-

wa na wszystkich polach schn mia-

a? Dla zoci mieszkajcych w niej

gin wszystkie zwierzta i ptastwo; bo

mówi : Nie widzi Pan skoczenia na-

szego.

II. 5. Poniewa ci z pieszymi bie-

cego do ustania przywodz, jakoby
mia zdy przy koniach ? a poniewa
w ziemi pokoju, w której ufa, usta-

wasz, a có sprawisz przy tej nadtoci
Jordanu ?

6. Bo i bracia twoi i dom * ojca twego
przeniewierzyli si tobie, i ci take wo-

aj za tob penemi usty; ale nie wierz

im, choby mówili z tob po przyja-

cielsku. -Ps.50,20. Ps.69,9.

7. Opuciem dom * swój, odrzuciem
dziedzictwo moje; daem to, co miowaa
dusza moja, w rce nieprzyjació jego.

^Mat.23.38.

8. Stao mi si dziedzictwo moje

jako lew w lesie; wydaje przeciwko

mnie gos swój, przeto go nienawidz.

9. Izali ptakiem drapienym jest mi
dziedzictwo moje? Izali ptastwo bdzie w
okoo przeciwko niemu? Idcie, zbierz-

cie si wszystkie zwierzta polne, zejd-

cie si do eru.

10. Wiele pasterzy * popsuje win-

nic moje, podepcz dzia mój; dzia
44
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mój jjarilzo iiiiy obróc w pustynicj

srog. *Jor.G,3'

11. Obróc go w pustynio; ptakiu'

l)(,^(izit\ si)iistoszoiiy bdc odeinnio; ta

wszystka ziemia s])ustoszejo, bo nie-

inasz, ktoby to skada do serca.

12. Na wszystkie iiiiojsca wysokie w
piistyiiiacli przyjd burzyciele, bo miecz
Paski pore wszystko od koca ziemi

a do koca ziemi; nie bdzie miao po-

koju adne ciao.

13. Nasiej pszenicy, ale * ciernie

bd; frasowa si bd, ale nic nie

sprawi, i wstydzi si bd za urodzaje

swoje dla gniewu popdliwoci Paskiej.
*

3

Moj. 2(5, K). ;") Moj. 28,38. Mich.6,15. Agg.l,G.

III. 14. Tak mówi Pan o wszystkich

zych ssiadach moich, którzy si doty-

kaj dziedzictwa, którem da w dzie-

dzictwo ludowi memu Izraelskiemu : Oto
Ja wykorzeni ich * z ziemi ich, kiedy

dom Judzki wypleni z porodku ich.
*

5

Moj. 30,3. Jer.32,37.

IV. 15. Wszake gdy ich wypleni,
nawróc si i zmiuj si nad nimi, a

przywiod zasi kadego z nich do dzie-

dzictwa jego, i kadego z nich do ziemi

jego.

16. I stanie si, jeli si uczc nau-
cz dróg ludu mojego, a przysiga b-
d w imieniu mojem, mówic: Jako yje
Pan, jako oni nauczali lud mój przysi-

ga przez Baala, tedy pobudowani bd
w porodku ludu mego.

17. Ale jeliby- nie usuchali, tedy

wykorzeni ten naród, wypleni i wy-
trac go, mówi Pan.

KODZIA XIII.
I. Odstpienie Judy od Boga, a szukanie pomocy u As-

syi-yjczyków 1—11. II. Napomnienie ich do pokuty 12—16.

in. Przegróka niepokutujcym 17—27.

lak rzek Pan do mnie: Id, a kup so-

bie pas lniany, a opasz nim biodra swoje;

ale do wody nie kad go.

2. Kupiem tedy pas wedug rozka-

zania Paskiego, i opasaem biodra moje.

3. Potem stao si sowo Paskie do

mnie powtóre, mówic :

4. Wemij ten pas, który kupi,

który jest na biodrach twoich, a wstaw-
szy id do Eufratesa, a skryj go tam
w dziur skaln.

5. I szedem a skryem go u Eufra-

tesa, jako mi by Pan rozkaza.

6. A po wyjciu wielu dni rzek Pan
do mnie: Wsta, id do Eufratesa, a

wemij stamtd on pas, którym ci tam
rozkaza skry.

7. Szedem tedy do Eufratesa, a wy-
ko])awszy wzi(»m on pas z miejsca

onego, gdziem go by skry, a oto ska-

ony ])y on pas, tak, i si niczemu nie

godzi.

8. I stao si sowo Paskie do mnie,

mówic :

1). Tak mówi Pan : Tak ska pych
Judzk i wielk pych Jeruzalemsk,

10. Ludu tego ])ar(]zo zego, który si
zbrania sucha sów moicli, który cho-

dzi w uporze serca swego, i chodzi za

bogami obcymi, suc im i kaniajc
si im ; i bdzie podobien temu pasowi,

który si niczemu nie godzi.

11. Bo jako pas przylega do biódr

ma, takiem Ja by przypoi do siebie

wszystek dom Izraelski, i wszystek dom
Judzki, mówi Pan, aby byli * ludem
moim, a to ku sawie i ku chwale, i ku
ozdobie; ale nie byli posuszni. *Jei-7.i3.

II. 12. Przeto rzecz im to sowo.
Tak mówi Pan, Bóg Izraelski : Wszelkie
naczynie winne bywa napenione winem

;

a gdy rzek: Wiemy to dobrze, e
wszelkie naczynie winne bywa nape-
nione winem,

13. Tedy im rzeczesz: Tak mówi Pan :

Oto Ja napeni wszystkich obywateli tej

ziemi, i królów, którzy siedz miasto Da-
wida na stolicy jego, i kapanów i proro-

ków, take i wszystkich obywateli Je-

1

ruzalemskich pijastwem; f

14. I rozra jednego o drugiego, jako

ojców tak i synów, mówi Pan; nie prze-

puszcz, nie sfolguj, ani si zmiuj,
abym ich skazi nie mia.

15. Suchajcie, a pojmujcie uszy-

ma, nie podnocie si ; bo Pan mówi.

16. Dajcie Panu, Bogu swemu, chwa-

, pierwej niby ciemnoci przywiód,

a pierwej niby si obraziy nogi wasze

o góry ciemne; i czekalibycie wiato-
ci, ale Bóg obróciby je w cie mierci

i przemieniby je w zamienie.

III. 17. A jeli tego sucha nie b-
dziecie, w skrytociach paka bdzie

dusza moja dla pychy waszej, a paczc
paka * bdzie, i wyleje oko moje zy
bo pojmana bdzie trzoda Paska.

* Tren. 1,2

18. Mów królowi i królowej : Upo
kórzcie si, usidcie na ziemi; * b<
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korona chway

* Tren. 5,16.
spada z gowy waszej

waszej.

19. Miasta na poudnie zawarte bd,
tak. e nie bdzie, ktoby je otworzy;

przeniesiony bdzie wszystek Juda. prze-

niesiony bdzie do szcztu.

20. Podniecie oczy wasze, a obaczcie

tych, którzy id * z pónocy. Gdzie jest

ta trzoda, której si zwierzono? gdzie

jest stado chway twojej? *Jer.i,44.r.4.6.

21. Có rzeczesz, gdy ci (nieprzy-

jaciel) nawiedzi? Bo ich ty nauczya,

aby byli nad tob ksitami przednimi :

izali ci boleci nie ogarn, * jako nie-

wiast rodzc ?
* Jer.22,23. Mich.4,10.

22. Mówiszli '^ w sercu swojem :

Przeczeby to przypa miao na mi ?

Dla mnóslwa nieprawoci f twojej od-

kryte bd podoki twoje, gwatem ob-

naone bd pity twoje.
=^ Jer.5.19. r.16.10. 7 Jer.30.15.

23. Aza moe murzyn odmieni skó-

r swoje, albo lampart pstrociny swoje ?

take i wy. aza bdziecie mogli dobrze

czyni, nauczywszy si le czyni?
24. Przeto '^ rozprosz ich jako dbo,

które si rozlatuje od wiatru z pustyni.
*Ps.l,4. Ijob.21,18.

25. Tenci bdzie los twój, i dzia
odmierzony tobie odemnie. mówi Pan.

przeto, e mi zapomniaa, a ufaa
w kamstwie.

26. A tak i Ja odkryj podoek twój

a na twarz twoje, aby si okazaa sro-

mota twoja.

27. Widziaem cudzoóstwa twoje i

poryzanie * twoje, sprosno wszete-

czestwa twego 7 na pagórkach, i na
polu; widziaem, mówi, obrzydliwoci
twoje. Biada tobie. Jeruzalemiel i pó-
ki si nie oczycisz? kiedy to wdy
bdzie?

"

*Jer.5,8. tr-s.e.

EODZIA XIV.
I. Prorok susz opowiada 1—6. II. Modli si Bogu

T—9. III. Bóg opowiada 10—12. IV. Kadzie win na
proroków 13. 14. V. Grozi prorokom i ludowi 1.5—22.

feowo Paskie, które si stao do Jere-
mijasza o suszy.

2. Ziemia Judzka paka * bdzie, a
bramy jej zemdlej, aob nosi bd
na ziemi, a nai'zekanie Jeruzalemskie
wstpi w gór

;

*Tren.l,3.4.

3. I zacniej si z nich rozsya bd
najpodlejszych swoich po wod: a przy-

prónem, zaponwszy i zawstydziwszy
si

;
przeto nakryj gow swoje.

4. Dla ziemi upragnionej, przeto, e
deszczu nie bdzie na ziemi, *

i oracze

wstydzc si nakiyj gowy swoje.
*Jocl.l,ll,

5. Owszem i ani. co na polu porodzi-

a, opuci; bo na polu trawy nie bdzie.
6. A osy dzikie, stajc na wyso-

kich miejscach, chwyta bd wiatr jako
smoki: ustan oczy ich, bo nie bdzie
trawy.

II. 7. O Panie! poniewa nieprawo-
ci nasze wiadcz przeciwko nam. zmi-
uj si dla imienia twego :

" bo wielkie

s odwrócenia nasze, tobiemy zgrze-

szyli. *Jer.3,25.

8. O nadziejo * Izraelowa. wybawi-
cielu jego czasu utrapienia I czemu masz
by jako przychodzie w tej ziemi, a

jako podróny wstpujcy na nocleg?
* Jer. 17. 13. r.50.7.

9. Czemu si pokazujesz jako m
strudzony, albo jako mocarz, który nie

moe wybawi ? Wszake ty jest w po-
rodku ^ nas. Panie I a imi twoje wzy-
wane jest nad nami; nie opuszczaje
j^2LS.

*2Moj.2.5,8. r,29.4ó. Ps. 132,13.

in. 10. Tak mówi Pan o tym ludu:

I tak miuj tuanie, a nóg swych nie

powcigaj, przeto si Panu niepodo-

baj. i teraz wspomina nieprawoci ich,

a nawiedza grzechy ich.

11. Potem rzek Pan do mnie: Nie
módl * si za tym ludem.

*2Moj.32.10. Jer.7.16. r.ll.U.

12. Gdy poci bd. * Ja nie wysu-
cham woania ich; a gdy ofiarowa b-
d caopalenie, i ofiar niedu. Ja tego

nie przyjm ; ale mieczem, i godem, i

morem wytrac ich.
*Przjp.l.28. Izaj.l'.lo. Jer. 11. 11. Ezech.8.18. Mich.4.4.

IT. 13. I rzekem: Ach, panujcy
Panie I oto im ci prorocy mówi: Nie
ogldacie miecza, a gód nie przejdzie

na was. ale pokój pewny dam wam na
tem miejscu.

14. I rzek Pan do mnie : Fasz pro-

rokuj ci prorocy w imieniu mojem; nie

posaem " ich. anim im rozkaza, owszem,
anim mówi do nich ; widzenie j kam-
liwe, i wieszczb, i marno, i kamstwo
serca swego oni wam prorokuj.

*J»>r.23.21. r.27.15. r.29.8.9. 7r.2'3.2.5. r.27.1ó.

Y. 15. Przeto tak mówi Pan o pro-

rokach, którzy prorokuj w imieniu mo-
szedszy do^ cystern, i nie znalazszy

j

jem. chociaem Ja ich nie posa, i którzy
wody, nawróc si z naczyniem swojem

|
mówi r Miecza ani godu nie bdzie

44*
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w t(^j ziemi ; ci sami prorocy mieczem i

godem zgin.

U). A lud ten, któremu * oni proro-

kuj, rozrzucony bdzie po ulicach Jeru-
zalemskich od godu i od miecza, a nie b-
dzie, ktoby ich pogrzeba, onycli samych,
ony ich, i synów ich, i córki ich ; tak

wylej na nicli zo ich. *Jer.ic,4.

17. Przeto rzeczesz do nich to sowo:
Oczy moje * wylewaj zy w nocy i we
dnie bez przestanku; bo skruszeniem
wielkim skruszona bdzie panna, córka
ludu mojego, i ran bardzo bolesn.

+ Jor.'J,l. Tren. 1,16. r.2,18.

18. Wyjdli na pole, oto tam po-

mordowani mieczem ; wejdli do miasta,

oto i tam zmorzeni godem; bo ja'ko pro-

rok tak i kapan obchodzc kupcz zie-

mi, a ludzie tego nie bacz.
19. Izali do koca odrzucasz * Jud?

Izali Syon obrzydzia sobie dusza twoja?

Przecz nas bijesz, tak abymy ju nie

byli uzdrowieni? Oczekujemyli f na po-

kój, alic oto nastpuje nic dobrego; a je-

li na czas uleczenia, a oto zatrwoenie.
*Ps.74,l. tJer.8,15.

20. Uznajemy, Panie! niezbono
swoje, i nieprawo ojców naszych, ie-
my zgrzeszyli * przeciw tobie.

*Ezdr.9,15. Ps. 106,6. Jer. 3,25. Dan. 9,8.

21. Nie odrzucaje nas dla imienia

twego, nie podawaje. w lekko stolicy

chway twojej ; wspomnije ^
a nie targaj

przymierza twego z nami.

22. Izali s midzy marnociami po-

gaskiemi, coby spuszczali deszcz ? albo

niebiosa * mogli same przez si dawa
deszcze? Izali nie ty sam Pan, Bóg
nasz? Przeto oczekujemy na ci ; bo to

wszystko ty czynisz.
*Jer.5,24. Zaci.10,1. Mat. 5,45.

KODZIA XV.
I. Gniew Boy przeciwko Judzie prorok opowiada, i

opasza pomst 1—9. II. Zatem narzeka, a Bóg go cie-

szy 10—14, m. Modli si 15—18. IV. Na co mu Bóg
odpowiada 19—21.

i edy rzek Pan do mnie : Choby sta-n * Mojesz f i Samuel ** przed obli-

czem mojem, nie miabym serca do ludu

tego; pu ich od oblicza mego, a niech

precz ida *Ezech.l4,14.t2Moj. 32.11. **lSam. 7,9.

2. A jeliby rzekli : Dokde pójdzie-

my? Tedy im rzeczesz: Tak mówi Pan:
Kto oddany na mier, na mier pój-

dzie; a kto pod miecz, pod miecz; a kto

na gód, na gód ; a kto w niewol, w nie-

wol.
3. Bo ich t czworak rzecz * nawiedz,

mówi Pan : Mieczem na zamordowanie,
i psami na rozszarpanie, i ptastwem
niebieskim, i zwierztami ziemskiemi
na poarci(*. i na wygubieni(^ '3Moj.2g,i6.

4. I podam ich na potukanie si po
wszystkich * królestwach ziemi dla Ma-
nasesa, f syna Ezechijasza, króla Judz-
kiego, za to, co uczyni w Jeruzalemie.

5Moj. 28,25, t2Król. 21,2. 2Kron.33,&.

5. Bo któby si ziriiowa nad tob ?

Jeruzalemie! albo ktoby si uali nad
tob? albo ktoby przyszed, aby si py-
ta, jako si powodzi ?

6. Ty * mi opucio, mówi Pan, po-
szo nazad. Przeto wycign rk moje
na ci, abym ci wytraci ; ustaem od
alu. *Izaj.l,24.

7. Przeto ich rozwiej wiejaczk po
bramach tej ziemi, osieroc i wygubi
ich; bo si od dróg swoich nie nawracali.

8. Wicej si namnoy wdów jego,

ni piasku morskiego
;
przywiod na nich,

na matki, na modzieców burzyciela i

w poudnie ; sprawi, e przypadn na-

gle na to miasto ; i bd przestraszeni.

9. Zemdleje * i ta, która rodzia po
siedmiorgu, wypuci dusz swoje, zaj-

dzie jej soce jeszcze za dnia, zaponie
i wstydzi si bdzie; a ostatek ich dam
pod miecz przed obliczem nieprzyjació

ich, mówi Pan. *Araos.8,9.

II. 10. Biada mnie, matko moja! e
mi urodzia ma swaru, i ma sporu

po wszystkiej ziemi ; nie dawaem im na
lichw, ani mnie oni na lichw dawali, a

wdy mi kady zorzeczy.

11. I rzek Pan : Izali tobie, który po-

zostaniesz, nie bdzie dobrze? Izali si
nie zastawi o ci nieprzyjacielowi czasu

utrapienia i czasu ucisku ?

12. Izali elazo proste pokruszy e-
lazo pónocne i stal ?

13. Majtno twoje, o Judo! i skarby

twoje dam * w rozszarpanie darmo po
wszystkich granicach twoich, a to dla

wszystkich grzechów twoich; *Jer.i7,5.

14. A sprawi * to, e pójdziesz z nie-

przyjaciómy twymi do ziemi, której

nie zna ; albowiem ogie f rozniecony

w zapalczywoci mojej na was paiaó

]^(lzie.
*5Moj.28,36.tr.32.22.

III. 15. Ty mi znasz. Panie ! wspo-

mnije na mi, a nawied mi, i pomcij

si za mi nad tymi, co docieraj na mi;
odwaczajc zapalczywoci twojj prze-
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ciwko nim, nie porywaj mi; wiedz, e
podejmuj dla ciebie pohabienie.

16. Gdy si znalazy mowy twoje,

zjadem * ich, a byo f mi sowo twoje

weselem i radoci serca mego, poniewa
si nazywam od imienia twego, Panie,

Boe zastpów !
*Ezccb.2,8. r.3,3.

Objaw.10,9. |Ps.l9,10.11. Ps. 119,103,

17. Nie siadam w radzie namiewców,
ani si z nimi raduj; ale dla surowoci

rki twojej samotny siadam ; bo zapal-

czywoci napenie mi.
18. Przecze ma by * al mój wie-

czny? a rana moja miertelna, która si
uleczy nie da ? Przecze mi tak masz
by jako omylny, jako wody niepewne?

=^Jor.30,l').

IV. 19. Przeto tak mówi Pan : Jeli

si nawrócisz, tedy ci nawróc, aby
sta przed obliczem mojem; a jeli od-
czysz rzecz kosztown od nikczemnej,

bdziesz jako usta moje ; oni niech si
obróc do ciebie, ale si ty nie obracaj

do nich.

20. Bom ci postawi przeciw ludowi

temu jako mur * miedziany i obronny; i

bd walczy przeciwko tobie, ale ci nie

przemog; bom Ja z tob, abym ci wy-
bawia i wyrywa, mówi Pan. *Jeii,i8.i9.

21. Wyrw ci zaiste z rk ludzi

zych, i odkupi ci z rk okrutników.

EODZIA XVI.
I. Ogoszenie pomsty nad Juda 1—9. II. I grzechów

Indu 10—13. III. Wybawienia ludu z Babilonu 14. 15.

IV. Przycignienie EgipczykoAv i Chaldejczyków 16—18.

V. Powoania pogan 19—21.

i stao si sowo Paskie do mnie, mó-
wic :

2. Nie pojmuj sobie ony, ani miej

synów ani córek na tem miejscu.

3. Albowiem tak mówi Pan o synach
i o córkach spodzonych na tem miejscu,

i o matkach ich, które ich zrodziy, i o

ojcach ich, którzy ich spodzili w tej

ziemi ;

4. mierciami cikiemi * pomr; nie

bd ich paka, ani ich pochowaj, ale

miasto gnoju -|- na wierzchu ziemi bd
;

a mieczem i godem wytraceni bd ; i

bd trupy ich pokarmem ** ptastwu
niebieskiemu i zwierzowi ziemskiemu.

* Jer.8,2. r.15,3. tr.9.22. r. 25,33. **r.7,.33. r.34.20.

5. Bo tak mówi Pan : Nie wchod do
domu aoby, ani chod na pacz, ani
ich auj ; bom odj pokój mój od ludu
tego, miosierdzie i lito, mówi Pan.

6. Gdy pomr wielcy i mali w tej

ziemi, nie bd pogrzebieni, ani ich pa-
ka bd; i nie bd si * rzeza, ani so-

bie ysiny czyni dla nich;
* 3 Moj. 19,28. 5 Moj. 14,1.

7. Ani im dadz je, aby ich w smut-
ku cieszyli nad umarym; ani im dadz
pi z kubka pocieszenia po ojcu ich i

po matce ich
;

8. Take do domu uczty nie wchod,
aby zasiada z nimi, i jad, i pi.

9. Albowiem tak mówi Pan zastpów.
Bóg Izraelski : Oto Ja sprawi, i usta-

nie * na tem miejscu przed oczyma wa-
szemi, i za dni waszych gos wesela, i

gos radoci, gos oblubieca, i gos
oblubienicy *izaj.24,8. jer.7,34. r.25,10. ez. 26,13.

II. 10. A gdy opowiesz ludowi te-

mu * wszystkie te sowa, a rzekliby do

ciebie: Przecz Pan wyrzek przeciwko

nam to wszystko wielkie ze ? I có jest

za nieprawo nasza, i co za gi*zech

nasz, którymemy zgrzeszyli przeciwko

Panu, Bogu naszemu? *Jer.5,i9.

11. Tedy rzeczesz do nich: Przeto, i
mi opucili ojcowie wasi, (mówi Pan,)

a chodzili za bogami cudzymi, i suyli
im, i kaniali si im, lecz mnie opucili,

i zakonu mego nie przestrzegali.

12. A wy dalekocie gorzej * czynili,

ni ojcowie wasi; albowiem oto kady
chodzi za uporem zego serca swego, nie

suchajc mi; *Jer.7,26.

13. Dlatego wyrzuc was * z tej ziemi

do ziemi, którejcie nie znali, wy i oj-

cowie wasi, a tam suy bdziecie bo-

gom cudzym we dnie i w nocy, dokd
wam nie oka miosierdzia.

^5 Moj.4,27. r.28,64.

III. 14. Przeto oto dni id, * mó-
wi Pan, e nie rzek wicej : Jako yje
Pan, który wywiód synów Izraelskich

z ziemi Egipskiej. *Jer.23,7.8.

15. Ale: Jako yje Pan, który wywiód
synów Izraelskich z ziemi pónocnej, i ze

wszystkich ziem, do których ich by wy-
gna, gdy ich zasi przywiod do ziemi

ich, którm da ojcom ich.

IV. 16. Oto Ja pol do wielu rybit-

wów, (mówi Pan,) aby ich owili; potem
pol do wielu owców, aby ich apali na
wszelkiej górze i na wszelkim pagórku,

i w dziurach skalnych.

17. Oczy moje patrz na * wszystkie

drogi ich; nie s utajone przed obliczem

mojem, ani jest zakryta nieprawo ich

przed oczyma mojemi.
* Ijob.34,21.22. Przyp.5,21. Jei-.23,24. r. 32,19.
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18. I oddani iiu pierwt^j w dwójna-
sób * za nieprawoci ich, i za grzechy
ich, przeto, e ziemi moje spliigawili

trupami obrzydliwoci swojej, i spro-

snociami swemi napenili dziedzictwo
moje. *Izaj.40,2.

V. 19. Panie, mocy moja i sio moja,
i ucieczko moja w dzie utrapienia ! do
ciebie przyjd narody od koczyn zie-

mi, i rzekn : Zaiste si faszu trzymali
ojcowie nasi, i marnoci, w który cii a-
dnego poytku nie byo.

20. Izali sobie czowiek uczyni moe
bogów? poniewa sami nie s bogami.

21. Dlatego oto Ja sprawi, aby po-
znali tym razem ; sprawi, mówi, aby
poznali rk moje i moc moje, i dowie-
dzieli si, e imi moje jest Pan.

KODZIA XVIL
I. Upór ludu Judzkiego 1. 2. II. Porasta nad nim 3. 4.

III. Kto przeklty midzy ludmi 5. G. IV. Bogosawiony
w Bogu ufajcy 7. 8. V. Grozi obudnikom 9. lO. VI. I

akomcora 11. 12. VII. Modlitwa Jeremijaszowa 13—18.
VIII. Kazanie o sabacie 19—27.

iTrzech Judzki napisany jest piórem e-
laznem, * a ostrym dyjamantem wyryty
jest na tablicy serca ich, i na rogach o-
tarzów waszych

;

*Ijob.l9,21.

2. Gdy wspominaj synowie ich na
otarze ich, i na gaje ich pod drzewem
zielonem, na pagórkach wysokich.

II. 3. O góro, i pole moje ! majtno
twoje * i wszystkie skarby twoje podam
na rozszarpanie dla grzechu wyyn two-
ich, które masz po wszystkich granicach

twoich. *Jer.l5,13.

4. A ty musisz zaniecha za przewi-

nieniem twojem dziedzictwa twego, któ-

rem ci da. I dam ci w niewol nieprzy-

jacioom twoim, i ziemi, której * nie

znasz ; bocie ogie f rozniecili w pop-
dliwoci mojej, który a na wieki gorze
bdzie. *5Moj.28,36. t5Moj.32,22.

III. 5. Tak mówi Pan: Przeklty m,
który ufa w czowieku, i który pokada
ciao ramieniem swojem, a od Pana od-

stpuje serce jego.

6. Albowiem stanie si jako wrzos na
puszczy, który nie czuje, gdy co dobrego
przychodzi, ale bywa na suchych miej-

scach na puszczy w ziemi sonej, i w któ-

rej nikt nie mieszka.

IV. 7. Bogosawiony m, * który
ufa w Panu, a Pan jest nadziej jego.

*Ps.2,12. Ps.34,9. Przyp.l6,2G*. Izaj. 30,18.

8. Bo bdzie jako drzewo * wszcze-
pione nad wodami, a nad strumieniem

IP:REMIAS IG. 17.

zapuszczajce korzenie swoje, które nie

czuje, gdy przychodzi gorco, ale li
jego zostaje zielony, a roku suchego nie

frasuje si, i nie przestaje przynosi
owocu. Ps.^S.

V. 9. Najzdradliwsze jest serce nade-
wszystko i najprzewrotniejsze ; któ je

pozna?

10. Ja Pan, który si badam * serca,

i dowiadczam lu^rek, tak abym kademu
odda wedug drogi jego, i wedug owo-
cu spraw jego. *lSara.l6,7. lKron.28,9.

Ps.7,10. Jer. 11, 20. r.20,12. Objaw. 2,23.

VI. 11. Jako kuropatwa zgromadza
jajka, ale ich nie wylga: tak, kto zbiera

bogactwa, a niesprawiedliwie, w poowie
dni swoich opuci je, a na ostatek bdzie
gupim;

12. Ale miejsce witnicy naszj, to

jest stolica chway Najwyszego, wiecz-

nie trwa.

VII. 13. O nadziejo * Izraelska, Pa-
nie! wszyscy, którzy ci opuszczaj,
niech bd f zawstydzeni; którzy odst-
puj odemnie, niech na ziemi zapisani

bd; albowiem opucili ródo wód
ywych. Pana. *Jer.i4,8.tizj.i,29.

14. Uzdrów mi. Panie! a bd uzdro-

wiony: zbaw mi, a bd zbawiony; al-

bowieme ty chwaa moja.

15. Oto oni do mnie mówi: Gdzie
jest to sowo * Paskie? Nieche ju
przyjdzie; *iz.5,i9.

16. Chociaem Ja tego nie zabiega,

abym by pasterzem twoim, anim dnia

boleci pragn, ty wiesz, cokolwiek

wyszo z ust moich, przed obliczem two-

jem jest.

17. Nie bde mi na postrach; ty
nadzieja moja w dzie utrapienia.

18. Niech bd pohabieni, * którzy

mi przeladuj, a ja niech nie-bd za-

wstydzony; niech si oni lkaj, a ja

niech si nie lkam; przywied na nich

dzie utrapienia, a dwojakiem skrusze-

niem skrusz ich.
"

*Ps.35,4. Ps.40,15.

VIII. 19. Tak Pan rzek do mnie
Id, a sta w bramie synów ludu tegOj

któr wchodz królowie Judzcy, i któr
wychodz, i we wszystkich jramach Je-

ruzalemskich,

20. I rzecz do nich: Suchajcie sowa.
Paskiego, królowie Judzcy, i wszys*

tek Judo, i wszyscy obywatele Jeruza-|

lemscy, którzy chadzacie temi bramami!

21. Tak mówi Pan: Strzecie pilnie!
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dusz * waszych, a nie nocie brzemion

adnych w dzie sabatu, ani ich wnocie
bramami Jeruzalemskiemi; *Nehem.i3,i9.

22. Ani wynaszajcie brzemion z do-

mów waszych w dzie sabatu, ani a-
dnej roboty odpraw ujcie, ale wicie
dzie sabatu, jakom rozkaza * ojcom

waszym *

2

Moj. 20,8. r.23,12. r.31,13. Ezech.20,12,

23. Wszake nie usuchali, ani nako-
nili * ucha swego, owszem, zatwardzili

kark swój, nie suchajc ani przyjmujc
nauki. *Jer.7,24.r.ll,8.

24. A jeli mi pilnie sucha bdzie-

cie, mówi Pan, tak, ebycie nie wnosili

brzemion bramami miasta tego w dzie
sabatu, ale wicili dzie sabatu, nie od-

prawujc we adnej roboty;

25. Tedy wchodzi bd * bramami
miasta tego królowie i ksita siedzcy

na stolicy Dawidowej, jedc na wo-
zach i na koniach, oni i ksita ich,

mowie Judzcy i obywatele Jeruzalem-

scy, i sta bdzie to miasto a na wieki.
* Jer. 22.4.

26. I zbie si z miast Judzkich i

z okolicznych miejse Jeruzalemskich. i

z ziemi Benjamiuowej, i z równin, i

z tej góry, i od poudnia, przynoszc
caopalenie, i ofiar, i dar, i kadzido,

take i dzikczynienie niosc do domu
Paskiego.

27. Ale jeli mi nie usuchacie, aby-

cie wicili dzie sabatu, a nie nosili

brzemion, wchodzc bramami Jeruza-

lemskiemi w dzie sabatu, tedy roz-

niec ogie w bramach jego, który po-

re paace Jeruzalemskie, a nie bdzie
ugaszony.

KODZIA X^TII.
I. Napomina lud do pokuty 1—11. II. Upór ludu Judz-

kiego wytyka 12—15. Ul. ' Pomst nad nimi 10. 17.
IV. Spiknienie ludu przeciwko prorokowi 18. V. Modli-
twa jego pi-zeciwko niemu 19—23.

feowo, które si staio do Jeremijasza od
Pana mówic:

2. Wsta, a wstp do domu garnca-
rzowego, a tam sprawi, e usyszysz so-
wa moje.

3. I wstpiem do domu garncarzo-
wego. a oto on robi robot na krgu.

4. A gdy si zepsuo naczynie w rce
garncarzowej, które on czyni z gliny,

tedy za uczyni z niej naczynie insze,

jako si mu najlepiej zdao uczyni.
5. I stao si sowo Paskie do mnie.

mómc :

6. Izalibym tak nie móg z wami po-

stpi, ' jako ten garncarz, o domie Izra-

elski ? mówi Pan. Oto jako glina w rce
garncarzowej. takecie wy w rce mo-
jej, o domie Izraelski! *'izaj.45.9.Rzym.9,2o.

7. Jelibym rzek nagle przeciwko

narodowi, i przeciwko królestwu, e je

wykorzeni. *
i zepsuj, iwygubi ;

* Jer.i.io.

8. AVszakze jeliby si odwróci on

naród "" od zoci swojej, przeciw które-

mum mówi : i Jabym aowa tego ze-

go, któremmu umyli uczyni. "Ezech.18,21.

9. Zasi, jelibym rzek nagle o na-

rodzie i o królestwie, e je pobuduj i

wszczepi :

10. Wszake jeliby czyni, co zego
jest przed oczyma memi. nie suchajc
gosu mego : i Jabym aowa tego do-

brodziejstwa, którem mu obieca uczyni.

11. A przeto rzecz teraz do mów
Judzkich, i do obywateli Jeruzalem-

skich, mówic : Tak mówi Pan : Oto Ja
gotuj na was z rzecz, i myl co
przeciwko wam. Nawrócie si * ju
kady od zej drogi swojej, a poprawcie

kady dróg waszych, i spraw waszych.
"2X1^01.17.13. Jer. 7. 3..'). r.25.5.*'r.35,l5.

II. 12. Ale oni rzekli: Xic ^ z tego;

bo za mylami naszemi pójdziemy, a

kady upór serca swojego zego czyni
bdziemy. ^Jer.2,25.

13. Przeto tak mówi Pan: Pytaj-

cie * teraz midzy poganami, któ sysza
co takowego? Sprosno wielk pope-
nia panna Izraelska. *Jer.2.io.

14. Izali kto opuci pola moje dla

ska i dla niegu na Libanie ? Izali kto

opuci wody ciekce dla wody bardzo

zimnej ?

15. Ale lud mój zapomniawszy na

mi. marnoci kadz i potykaj si na

di'ogach " swych, na eieszkach staro-

dawnych, chodzc cieszkami drogi nie-

utorowanej :

=^Jer.6,i6.

III. 16. Tak, abym poci ziemi ich

na * spustoszenie, na wistanie wieczne,

aby kady, ktoby szed przez ni, zdu-

mia- si, i kiwa gow swoj.
=* Jer. 18,7. r.19.8. r.25.9. r.49,13. r.50,13.

17. Wiatrem wschodnim rozprosz ich

przed nieprzyjacielem; ty * a nie twarz

uka im w dzie zatracenia ich.
*Przyp. 1.26.

IV. 18. I rzekli: Pójdcie a wymyl-
my co przeciwko Jeremijaszowi ; bo nie

zginie ^ zakon od kapana, ani rada od

mdrego, ani sowo od proroka; pójd-
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ci, a ubijmy pro jzykiem, a nie

dbajmy iia adne sowa jego. 'Mai.2,7.

V. 1*,). J*ilnuj mi l*ani(^! a sueliaj

gosu tych, którzy si spieraj ze mni\.

20. Izali si ma oddawa Mm za do-

bre, e ukopali dó duszy moj(^j? Wspo-
mnij, em stawa przed obliczem twojem,

abym za nimi mówi ku ich dobremu, i

odwróci zapalczywo twoje od nich.

21. Dhitego dopu gód na synów ich.

a * spraw, e okrutnie bd pobici od

miecza, e bd ony ich osierociae i

owdowiae, a mowie ich e bd ha-

niebnie zamordowani, a dzieci ich pobite

mieczem na wojnie. *rs.ioy,io.

12. Niech bdzie syszany krzyk z do-

mów ich, gdy na ni^h nagle wojsko przy-

wiedziesz ; bo nkopali dó, aby mi ua-
pili a sida ukryli na nogi moje.

23. Ale ty, Panie ! powiadomy wszyst-

kiej rady ich przeciwko mnie na mier;
nie bd miociw nieprawociom ich, a

grzechu ich przed obliczem twojem nie

zagadzaj; ale niech si potkn przed

oblicznoci twoj, czasu zapalczywoci
twojej surowo si obchod z nimi.

KODZIA XIX.
I. Ogoszenie pomst}' dla bawochwalstwa, a najprze-

dniej nad starszymi i wodzami Izraelskimi 1—13. II. Po-
tem nad wszystkim ludem 14. 15.

lak mówi Pan: Id, a kup dzban glinia-

ny od garncarza, a wziwszy niektórych

z starszych ludu i z starszych kapanów,

2. Wnijd do doliny syna Hennomo-
wego, która jest u wrót bramy wscho-
dniej, a tam opowiadaj sowa, które do

ciebie mówi bd,
3. A rzecz: Suchajcie sowa Pa-

skiego, królowie Judzcy i obywatele Je-

ruzalemscy! Tak mówi Pan zastpów.
Bóg Izraelski: Oto Ja przywiod ze na
to miejsce, o którem ktokolwiek usy-
szy, zabrzmi * mu w uszach jego.

t=l Sam. 3,11.

4. Przeto, e mi opucili, a spluga-

wili to miejsce, kadzc na niem bogom
cudzym, których nie znali oni i ojcowie

ich, i królowie Judzcy, i napenili to

miejsce krwi niewinnych
;

5. I pobudowali wyyny Baalowi, aby
palili synów swych ogniem na caopalenie

Baalowi, czegom nie rozkaza, anim o to

mówi, ani to wstpio na serce moje :

6. Dlatego oto dni id, mówi Pan,
w których nie bdzie nazywane "wicej

to miejsce * Tofet, ani dolin syna Hen-
nomowego, ale dolin mordu. *Jor.7,32.

7. Bo wniwecz obró(; rad Judzk i

J(»ruzal(;msk na tem miejscu, a spra-

wi, e oni upadn od miecza przed

twarz nieprzyjació swoich, i od rki
szukajcych duszy ich ; i dam trupy ich

na ' pokarm ptastwu niebieskiemu, i

zwierzowi ziemskiemu; '^Joi.t.ss, r.i6,4.

8. Podam take to miasto na spusto-

szenie *
i na wistanie; kady idcy

mimo f nie zdumieje si, a wista
bdzie nad wszystkiemi plagami jego.

*Jej-.18,16. r.49,13. fóMoj. 28,37. Jor..')0,13.

9. I sprawi to, e bd je * ciaa
synów swoich, i ciaa córek swoich, a

kady z nich ciao bliniego swego je
bdzie w obleniu i w ucinieniu, któ-

rem ich ucisn nieprzyjaciele ich, i ci,

którzy szukaj duszy ich.
*5Moj. 28,53. Tren. 4,10.

10. Potem stucz ten dzban przed

oczyma mów, którzy pójd z tob,
11. A rzecz do nich: Tak mówi Pan

zastpów : Tak stuk ten lud, i to mia-

sto, jako gdy kto tucze naczynie garn-

carskie, które wicej naprawione by
nie moe: a w Tofet pogrzebywa * b-
d, i miejsca inszego nie bdzie ku po-

grzebowi. *Jer.7,32.

12. Tak uczyni temu miejscu, mówi
Pan, i obywatelom jego, i postpi so-

bie z tem miastem, tak jako z Tofet.

13. Bo bd domy Jeruzalemskie i

domy królów Judzkich, jako to miejsce

Tofet, nieczyste ze wszystkiemi domami
temi, na których dachach kadzili wszyst-

kiemu wojsku niebieskiemu, i sprawo-

wali ofiary mokre bogom cudzym.

II. 14. Tedywróciwszy si Jeremijasz

z Tofet, gdzie go by Pan posa, aby

tam prorokowa, stan w sieni domu
Paskiego, i rzek do wszystkiego ludu:

15. Tak , mówi Pan zastpów. Bóg
Izraelski : Oto Ja przywiod na to mia-

sto, i na wszystkie miasto jego wszystko

to ze, którem wyrzek przeciw niemu;
bo zatwardzili kark swój, aby nie su-
chali sów moich.

KODZIA XX.
I. Prorok ubity, do wizienia podany 1.2. II. Opowiada

pomst nad grzecliami 3—6. lII. Uskarywszy si biedy
swojej, i posiliwszy si, da pomsty nieprzyjacioom
swoim 7—12. FV. A napomniawszy do ciway Boej 13.

V. Zorzeczy dniowi urodzenia swego 14—18.

ledy usyszawszy Fassur, syn Imme-
rowy, kapan, który by postanowiony
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przedniejszym w domu Paskim, Jere-

mijasza prorokujcego o tem :

2. Ubi Fassur Jeremijasza proroka,

i dai go do wizienia, które byo naj-

wysze w bramie Benjaminowej, a ta

bya przy domu Paskim.
II. 3. A nazajutrz, gdy wywiód Fas-

sur Jeremijasza z wizienia, rzek do

niego Jeremijasz: Nie nazwa ci Pan
Fassurem, ale Magor Missabib.

4. Bo tak mówi Pan: Oto Ja pusz-

cz na ci strach, na ci i na wszystkich

przyjació twoich, którzy upadn od

miecza nieprzyjació swych, na co oczy

twoje patrzy bd; a wszystkiego Jud
podam w rce króla Babiloskiego, który

ich zaprowadzi do Babilonu, i pozabija

ich mieczem.

5. Damt wszystk * majtno mia-

sta tego. i wszystk prac jego, i wszyst-

kie kosztowne rzeczy jego, i wszystkie

skarby królów Judzkich dam w rce nie-

przyjació ich; i rozchwyc je. i za-

bior je, i zaprowadz je do Babilonu.
*Jer.l5,13.

6. Ale ty, Fassurze ! i w szyscy, którzy

mieszkaj w domu twym. pójdziecie w
pojmanie, i do Babilonu prz}'jdziesz, i

tam umrzesz, i tam pogrzebiony b-
dziesz; ty i wszyscy miujcy ci, który-

me kamliwie prorokowa.
III. 7. Namówie mi. Panie ! a da-

em si namówi; mocniejszy by ni
ja. i przemoge; jestem na pomiech
kady dzie, kady si ze mnie namiewa.

8. Bo jakom pocz mówi, wo-
am, dla gwatu i spustoszenia ki'zy-

cz; bo mi sowo Paskie jest ku po-

habieniu i na pomiech kady dzie.

9. I rzekem: Nie bd go wspomi-
na, ani bd wicej mówi w imieniu

jego; ale sowo Boe jest w sercu mo-
jem, jako ogie paajcy, zamkniony w
kociach moich, którym usiowa za-

trzyma, alem nie móg,
10. Chocia sysz urganie od wielu

i od Magor Missabiba, mówicych : Po-
wiedzcie co na. a oznajmiemy to kró-

lowi. Wszyscy przyjaciele moi czyhaj
na upadek mój. mówic: Aza sn
zwiedziony bdzie, i przemoemy go, a

pomcimy si nad nim.
11. Ale Pan jest ze mn, jako mo-

carz straszny
;
przeto * ci, którzy mi

przeladuj, upadn, a nie przemog;
bardzo f bd pohabieni, e sobie nie-

mdrze poczli, haba ich wieczna nie

bdzie zapamitana, ^Jer.i7,i8. tJer-23,4o.

12. Przeto, o Panie zastpów ! który

dowiadczasz * sprawiedliwego, który

wypatrujesz nerki i serce, niech widz
pomst twoje nad nimi; tobiem zaiste

odkry spraw moje.
*Ps.7,lÓ. Jer.11,20. r.17.10. Objaw.2,23.

lY. 13. piewajcie Panu, chwalcie

Pana. e wybawi dusz ubogiego z rki
zoników.

Y. 14. Przeklty * dzie, w którym
si urodzi; dzie, którego mi poro-

dzia matka moja, niech nie bdzie bo-
gosawiony. Mjob.3,3.

15. Przeklty m, który oznajmi!

ojcu memu, mówic: Urodzio si dzie-

ci pci * mskiej, aby go bardzo uwe-

seli.
"

*i]oh.z,^.

16. Nieche bdzie onm jako mia-

sta, * które Pan podwróci, a nie ao-
wa tego ; niech syszy ki'zyk z poranku,

i narzekanie czasu poudnia. "i^oj-i9.24.

17. O e mi nie zabi zaraz z ywota!
Oby mi bya matka moja gi'obem moim,
a ywot jej wiecznie brzemiennym !

18. Przeczem wyszed z ywota,
abym dozna^ * pracy i smutku, a eby
dni moje w habie strawione byy ?

" Mjob.3,11.

KODZIA XXI.
I. Proroctwo o pomcie nad Juda 1— 7. II. Kada 8—10.

m. I napomnienie oblonym 11. 12. r\'. Znowu prze-

gródka 13, 14.

feowo. które si stao do Jeremijasza od

Pana. gdy do niego król Sedekijasz po-

sa Fassura, syna Malchyjaszowego. i

Sofonijasza, syna Maasejaszowego, ka-

pana, aby rzekK :

2. Porad si, prosz, o nas Pana ; bo

Nabuchodouozor, król Babiloski, wal-

czy przeciwko nam: owa sn uczyni

Pan z nami wedug wszystkich dziwnych

spraw swoich, eby odcign od nas.

3. 1 rzek Jeremijasz do nich: Tak po-

wiedzcie Sedekijaszowi: -

4. Tak mówi Pan. Bóg Izraelski: Oto

Ja odwróc naczynia wojenne, które s
w rkach waszych, i któremi wy walczy-

cie przeciw królowi Babiloskiemu, i

Chaldejczykom, którzy was obiegli oko-

o muru, i zgromadz ich w porodek
miasta tego.

5. A Ja sam walczy bd przeciwko

wam rka wycia^rniona i ramieniem

monem, a to w gniewie, i w popdli-

woci, i w zapalczywoci wielkiej ;
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G. I uderz obywateli tego uiiasta,

tak, e i ludzie i bydlta morem wiel-

kim pomr.
7. A potem, tak mówi Pau, podam Se-

dekijasza, króla Judzkiego, i sugi jego,

i hul, to jest tych, którzy pozostanw tm
miecie po morze, po mieczu, i po go-
dzie, w rk Nabuchodonozora, króla Ba-
biloskiego, i w rk nieprzyjació ich,

a tak w rk szukajcy cli duszy ich,

który ich pobije ostrzem miecza: nie

przepuci im, ani im sfolguje, ani si
zmiuje.

11. 8. Przeto rzecz do ludu tego:

Tak mówi Pan : Oto ja kad przed wa-
mi drog ywota i drog mierci.

9. Ktokolwiek zostanie * w teni mie-

cie, zginie od miecza, albo od godu,
albo od moru: ale kto wyjdzie i poda

si Chaldejczykom, którzy was obiegli,

pewmie yw zostanie, i bdzie mu du-

sza jego w korzyci. ^Jer.38,2.

10. Bom obróci oblicze moje prze-

ciwko temu miastu ku zemu, a nie ku
dobremu, mówi Pan. W rk króla Ba-
biloskiego podane bdzie, i spali je

ogniem.

III. 11. Ale domowi króla Judzkiego

rzecz : Suchajcie sowa Paskiego.
12. O domie Dawidowy ! Tak mówi

Pan: Odprawujcie sd kadego poran-

ku, a wyrywajcie * ucinionego z rki
gwatownika, by snaó nie wysza jako

ogie f zapalczywoc moja, a nie go-

rzaa, tak, eby nie by, ktoby ugasi dla

zoci spraw waszych. *Jer.22,3. tJer.M-

IV. 13. Otom Ja przeciwko tobie,

która mieszkasz w tej dolinie, jako ska-

a w tej równinie, mówi Pan; którzy

mówicie : Któ przycignie na nas ? a

kto wnijdzie do przybytków naszych?

14. Bo was nawiedz wedug owocu
spraw waszych, mówi Pan; a rozniec

ogie w lesie twoim, który pore wszyst-

ko okoo niego.

KODZIA XXII.
I. Napomnienie do sprawiedliwoci 3—5. II. Przegró-

ta nieposusznym 6—9. III. Proroctwo przeciwko Joa-
chazowi 10—12. IV. Joakimowi 13—23. V. i Jechoni-
jaszowi, królom Judzkim 24—30.

1 ak mówi Pan : Zstp do domu króla

Judzkiego, a mów tam to sowo,
2. I rzecz : Suchaj sowa Paskiego,

królu Judzki ! który siedzisz na stolicy

Dawidowej, ty i sudzy twoi, i lud twój,

którzy chodzicie bramami temi.

:>. Tak mówi Pan: Czycie ^ sd i

sprawiedliwo, a wyzwalajcie ucinio-
n(»go z rki gwatownika, a przychodnio-

wi, y sierotce i wdowie nie czycie krzy-

wdy, ani ich uciskajcie; ani krwi nie-

winnej nie wylewajcie na t^m miejscu.
Jer.2f,12. 12 Woj. 22, 21. 3Moj.l9,33.

4. Bo jeli czynic uczynicie to sowo,
tedy p(iwnie * wnijd Ijramami domu
tego królowie, siedzcy miasto Dawida
na stolicy jego, jedcy na wozach i na
koniach, sam król i sudzy jego, i lud

j^^gQ^
*Jer.l7,2f>.

5. Lecz jeli nie posuchacie tych

sów, sam na si przysigam, mówi Pan,

e ten dom pustyni bdzie.

II. G. Bo tak mówi Pan o domie kró-

la Judzkiego: Ty mi by jako Oalaad i

wierzch Libaski ; ale ci pewnie obróc
w pustyni, i w miasta, w których nie

mieszkaj
;

7. I zgotuj na ci burzycieli, ka-

dego z orem jego, którzy wyrbi wy-
borne cedry twoje, i wrzuc je na ogie.

8. A gdy pójdzie wiele narodów mi-

mo to miasto, i rzecze jeden do drugie-

go : Dlaczegó * tak uczyni Pan temu
miastu wielkiemu? *5Moj.29,24. iKrói.9,8.

9. Tedy odpowiedz: Przeto, i opu-

cili przymierze Pana, Boga swego, a

kaniali si bogom cudzym, i suyli im.

III. 10. Nie paczcie umarego, ani

go aujcie, ale ustawicznie paczcie
nad tym, który odchodzi ; bo si wicej
nie wróci, aby oglda ziemi, w której

si narodzi.

11. Bo tak mówi Pan o Sellumie,

synu Jozyjasza, króla Judzkiego, który

króluje miasto. Jozyjasza, ojca swego :

Gdy w}jdzie z miejsca tego, nie wróci

si wicej,

12. Ale tam na onem miejscu, gdzie

go przenios, umrze, a tak tej ziemi

wicej nie oglda.

IV. 13. Biada temu, kto buduje dom
swój * z niesprawiódliwoci, a paace
swoje z krzywd, który bliniego swego

darmo zniewala, a zapaty mu jego nie
^r^^Q \ *3Moj. 19,13. 5Moj.24,14.

14. Który mówi: Zbuduj sobie dom
wielki, i paace przestworne; i wycina

sobie okna, a obija drzewem cedrowem,

i maluje^ cynobrem.

15. Izali bdziesz królowa, e mie-

szkasz midzy cedrami? Ojciec twój

izali nie jada i nie pija? kiedy czyni
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sd i sprawiedliwo, tedy si mia
dobrze ;

16. Gdy sdzi spraw ubogiego, i

ndznego, tedy si mia dobrze; izali

to nie jest pozna mi ? mówi Pan.

17. Ale oczy twoje i serce twoje nie

szuka jedno akomstwa swego, i aby
krew niewinn wylewa, a gwat i krzy-

wd czyni.

18. Przeto tak mówi Pan o Joaki-

mie, synu Jozyjasza, króla Judzkiego:

Nie bd go paka ani mówi: Ach
bracie mój ! albo : Ach siostro ! Nie

bd go paka ani mówi : Ach panie !

albo : Ach ! gdzie dostojno jego ?

19. Pogrzebem olim pogrzebiony b-
dzie; wywleczony i wyrzucony bdzie

za bramy Jeruzalemskie.

20. Wstp na Liban, a woaj, i na

górze Basan wydaj gos twój; woaj i

u brodów, gdy starci bd wszyscy mi-

onicy twoi.

21. Mawiaem z tob w najwikszem
szczciu twojem; ale ty rzeka: Nie

posucham. Ta jest droga twoja od

dziecistwa twego, nie usuchae zaiste

gosu mego.

22. Wszystkich pasterzy twoich wiatr

spasie, a mionicy twoi w niewol pój-

d; tedy si zaiste zapaa i wstydzi
bdziesz dla wszelakiej zoci twojej.

23. O ty, która mieszkasz * na Liba-

nie, która sobie gniazdo czynisz na ce-

drach ! jako wdziczna bdziesz, gdy ci
ogarn boleci, a ucisk jako rodzc.

*Jer.49,16.

V. 24. Jako yj Ja, mówi Pan, i
choby by Chónijasz, syn Joakima, króla

Judzkiego, sygnetem na prawej rce
mojej, wszake ci i stamtd zerw

;

25. I podam ci w rk tych, którzy

szukaj duszy twojej, i w rk tych, któ-

rych si ty twarzy lkasz, to jest, w rk
Nabuchodonozora, króla Babiloskiego,
i w rk Chaldejczyków;

26. A wyrzuc ci i matk * twoje,

która ci urodzia, do ziemi cudzej,

w którejcie si nie rodzili, i tam po-

mrzecie.
'

*2Król.24,12.

27. Ale do ziemi, do której tskni
bdziecie, abycie si tam wrócili, nie

wrócicie si.

28. IzaU ten m Chónijasz bdzie
bawanem nikczemnym, który podru-
zgotany bywa? Albo naczyniem, w
którem niemasz adnej wdzicznoci?

Przeczeby odrzuceni byli on i nasienie

jego, a wyrzuceni do ziemi, której nie

znaj?
29. O ziemio, ziemio, ziemio ! suchaj

sowa Paskiego.
30. Tak mówi Pan : Zapiszcie to, e

tenm bdzie bez dzieci, a e mu si
nie poszczci za dni jego; owszem, nie

poszczci si i mowi, któryby z na-

sienia jego siedzia na stolicy Dawido-

wej, a panowa jeszcze w Judzie.

KODZIA XXIII.
I. Przegróka sprawców ludu 1. 2. II. Obietnica e wy-

l)awieniu 3—8. III. Narzekanie nad prorokami faszywymi
9—14. IV. Pomsta Boa przeciwko nim 15—32. V. na-

pomnienie do powaania sowa Boego 33—40.

-Biada * pasterzom gubicym i rozpra-

szajcym trzod pastwiska mego ! mówi
po

J-.

^ Ezecli.34,2.

2. Przeto tak mówi Pan, Bóg Izra-

elski, do pasterzy, którzy pas lud mój :

Wy rozpraszacie owce moje, owszem,

rozganiacie je, a nie nawiedzacie ich;

oto Ja nawiedz was dla zoci spraw

waszych, mówi Pan.

II. 3. A ostatek owiec moich Ja zgro-

madz ze wszystkich ziem, do którychem

je rozegna, i przywróc je do obór ich,

gdzie si rozpodz i rozmno.
4. Nadto postanowi nad * niemi pa-

sterzy, którzyby je pali, aby si wicej
nie lkay, ani strachay, i eby ich nie

ubywao, mówi Pan. '^Ezech.34,12.

5. Oto id dni, mówi Pan, których

wzbudz Dawidowi * latorol sprawie-

dliw, i bdzie królowa król, a poszczci
mu si; sd zaiste i sprawiedliwo b-
dzie czyni na ziemi.

*Iz.4,2. r.40,11. Jer.33,15. Zach.3,8. r.6,12.

6. Za dni jego Juda zbawiony Ijdzie,

a * Izrael bezpiecznie mieszka bdzie
;

a to jest imi jego, którem go zwa b-
d : Pan sprawiedliwo nasza.

*Jer.33,16. 5Moj.33.28.

7. Przeto oto przychodz * dni, mó-
wi Pan, których nie rzek wicej : Jako

yje Pan, który wywiód synów Izrael-

skich z ziemi Egipskiej. *Jer.iG,i4.

8. Ale: Jako yje Pan, który wywiód,
i który sprowadzi nasienie domu Izrael-

skiego z ziemi pónocnej i ze wszystkich

ziem, do którychem ich by rozegna;

gdy bd mieszka w ziemi swojej.

III. 9. Dla proroków skruszyo si
serce moje we mnie, poruszyy si
wszystkie koci moje, staem si jako

czowiek pijany, a jako m, po którym
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si rozeszo wino, dla Pana i dla sów
witobliwoci jego.

10. Ho ta zioinia polna jest cndzo-

oników, a dhi krzywoprzysistwa pacze

ta ziemia, pastwiska na pnszczy poschy;
zaiste zy jest bieg ich. a moc ich nie-

prawa.

11. Bo i prorok *
i kapan s ohn-

dnikami. a w domn moim znajduje si
zo ich. mówi Pan. *Jer.8,io.

12. Przeto im bdzie droga ich jako

lizgawica w ciemnoci, na któr we-

pchnieni bd i upadn, gdy przywiod
na nich bied czasu nawiedzenia ich, mó-
wi Pan.

13. Take przy prorokach Samaryj-

skich widziaem gupstwo, prorokowali

przez Baale, i zwodzili lud mój Izraelski.

14. Ale przy prorokach Jeruzalem-

skich widz rzecz brzydk, e cudzoo-

c i kamliwie si obchodzc utwier-

dzaj te rce zoników, aby si nie

nawracali aden od zoci swojej ; stali

si wszyscy przedemn jako Sodoma, a

obywatele jego * jako Gomora. *izaj.i,9.

TY. 15. Dlatego tak mówi Pan za-

stpów o tych prorokach : Oto Ja nakar-

mi * ich piounem, a napoj ich wod
gorzk ; bo od proroków Jeruzalemskich

wyszo splugawienie na t wszystk zie-

j^lg *Jer.8,14:. r.9,15.

16. Tak mówi Pan zastpów: Nie

suchajcie sów * tych proroków, którzy

wam prorokuj, i zwodz was, widzenie

serca swego opowiadaj, a nie z ust Pa-
skich; *J^^-f^'^-

17. Ustawicznie mówi tym, którzy

mn gardz : Pan mówi, pokój * mie
bdziecie; i kademu chodzcemu we-

dug uporu serca swego, mówi: Nie

przyjdzie na was nic zego.
*Jer.6,14. r.8,11. Ezecli.13,10. Zacli.10,2.

18. Bo * któ stan w radzie Pa-
skiej, a widzia i sysza sowo jego?

kto pilnowa sowa jego, i sucha go ?

*Kzym. 11,34.

19. Oto wicher * Paski z zapalczy-

woci wyjdzie, a wicher trway nad

gow niepobonych zostanie; *Jei-.3o,23.

20. Nie odwróci si * gniew Paski,

a uczyni i wykona myli serca swego
;

w ostateczne dni to doskonale zrozu-

miecie.
*Jer.30,24.

21. Nie posyaem tych * proroków, a

wszake bieeli ; nie mówiem do nich,

a wszake oni prorokowali,
*Jer.l4,14. r.27,15. r.29,9. Ezech.13,9.

22. Bo gdyby byli stali w radzie mo-
jj, tedyby byli * ogaszali sowa moje
ludowi mc^mu, a ))yliby ich odwracali od

drogi ich zej, i od zoci spraw ich.
* lPiotr.4,11.

28. Izalim ja tylko Bogiem z bliska?

mówi Pan. a nie jestem Bogiem i z da-

leka?

24. 1 zali si kto skryje * w skrytoci,

abym go Ja nie widzia? mówi Pan. Izali

Ja nieba i zicMui ni(; napeniam ? mówi
p^jj *Ijob.34,21. Ps. 139,7.9. Am08.9,2.3.

25. Sysze Ja, co mówi prorocy,

którzy prorokuj, kamstwo w imieniu

mojem, mówic : nio mi si, nio mi si !

26. Dugo tego bdzie ? Izali w ser-

cu tych proroków, którzy prorokuj, nie-

masz kamstwa ? owszem, s prorokami

zdrady serca swego
;

27. Którzymyl,jakoby z pamici wy-
wie ludowi mojemu * imi moje snami
swemi, które powiadaj kady bliniemu
swemu, jako zapomnieli ojcowie ich na

imi moje dla Baala. *sdz.3,7. r.8,33.

28. Prorok, który ma sen, niech po-

wiada sen: ale który ma sowo moje,

niech mówi sowo moje * w prawdzie.

Có plewie do pszenicy? mówi Pan.
*lPiotr.4,ll.

29. Izali sowo moje nie jest jako

ogie ? mówi Pan, i jako mot kruszcy
ska ?

30. Przeto oto Ja powstaj przeciw-

ko tym prorokom, mówi Pan, którzy

kradn * sowa moje, kady przed bli-

nim swoim. *5Moj.l8,20. Jer.l4,ir,.

31. oto Ja powstaj przeciwko tym
prorokom, mówi Pan, którzy uywaj
jzyka swego, aby mówili: Mówi Pan.

32. Oto Ja powstaj, mówi Pan, prze-

ciwko tym, którzy prorokuj sny kam-
liwe, a opowiadajc je zwodz lud mój

kamstwami swemi i plotkami swemi,

chociaem 'Ja ich nie posa, anim im
rozkaza; skd zgoa nic nie pomagaj
ludowi temu, mówi Pan.

V. 33. Przeto gdyby si ciebie pyta
lud ten, albo prorok, albo kapan, mó-
wic: Có jest za brzemi Paskie? Te-

dy rzeczesz do nich które brzemi. To :

Opuszcz was, mówi Pan.

34. Bo proroka i kapana tego, i lud

ten, któryby rzek: To jest brzemi
Paskie, pewnie nawiedz ma tego i

dom jego.

35. Ale tak mówcie kady do blinie
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go swego, i kady do brata swego: Có
odpowiedzia Pan ? albo: CómówiPau?

36. A brzemienia Pasl^iego nie

wspominajcie wicej ; bo brzemieniem

bdzie kademu sowo jego, gdyecie
wy wywrócili sowa Boga ywego, Pana

zastpów. Boga naszego.

37. Tak tedy rzeczesz do proroka:

Có ci odpowiedzia Pan? albo: Co mó-
wi Pan ?

38. Ale poniewa mówicie : Brzemi
Paskie, tedy tak mówi Pan : Poniewa
mówicie to sowo: Brzemi Paskie,

cliociaem do was posya, mówic: Nie

mówcie : Brzemi Paskie
;

39. Przeto oto i Ja was zapomn do

koca, i odrzuc was i to miasto, którem
wam da i ojcom waszym, od oblicza

mego
;

40. I podam was na * urganie wie-

czne, i na hab wieczn, która nigdy

nie przyjdzie w zapamitanie. *Jei-2o,ii.

ROZDZIA XXIV.
I. Widzenie o przywróceniu ludu z Babilonu 1— 7.

II. Pojmanie Sedekijasza króla, i ostatków pozostaycli
w Jeruzalemie 8—10.

Ukaza mi Pan, a oto dwa kosze fig

postawione byy przed kocioem Pa-
skim, gdy by w niewol zabra Nabu-
chodonozor, król * Babiloski, Jechoni-

jasza, syna Joakima, króla Judzkiego, i

ksit Judzkich, i cieli, i kowali z Je-

ruzalemu, a zawiód ich do Babilonu.
* 2 Król. 24,14. 2Kron.36,10.

2. Kosz jeden mia figi bardzo dobre,

jako bywaj figi dojrzae ; a kosz drugi

mia figi bardzo ze, których je nie

mona, przeto, i byy ze.

3. I rzek Pan do mnie : Có widzisz ?

Jeremijaszu ! I rzekem : Figi. Figi do-

bre s bardzo dobre, a ze s bardzo ze,

których je nie mog, przeto, i s ze.

4. I stao si sowo Paskie do mnie,

mówic :

5. Tak mówi Pan, Bóg Izraelski: Jako
te figi s dobre, tak mi przyjemni bd
w niewol zaprowadzeni z Judy, który-

chem wysa z miejsca tego do ziemi

Chaldejskiej ku dobremu.

6. I obróc oko moje na nich ku do-

bremu, i przywiod ich do tej ziemi,

gdzie ich * pobuduj, a nie ska, i

wszczepi ich, a nie wykorzeni. *Jer.42.io.

7. Albowiem dam im serce, aby mi
poznali, * em Ja Pan; i bd mi ludem

moim, a Ja bd f Bogiem ich, gdy si
nawróc do mnie caem sercem swojem.

*5 Moj. 30,6. Jer.32,39. Ezech.11,19, tr.31,33. r.32,38.

II. 8. A jako figi * ze, których nie

jadaj, przeto, e s ze, tak zarzuc
(to zaiste mówi Pan.) Sedekijasza, króla

Judzkiego, i ksit jego, i ostatki z

Jeruzalemu, które pozostay w tej ziemi,

i tych, którzy mieszkaj w ziemi Egip-

skiej. -Jer.29,17.

9. Podam ich, mówi, na utrapienie, i

na * ucisk po wszystkich królestwach
ziemi, na j pohabienie i na przypo-

wie, na przysowie i na przeklstwo po
wszystkich miejscach, do których ich za-

"oedze*
"'smoj. 28,37. jer.15,4. r.29.18. 75 Moj. 28,37.

10. 1 bd posya na nich miecz, gód
i mór, a do koca wytraceni bd z zie-

mi, którm by da im, i ojcom ich.

EODZIA XXy.
I. Narzekanie nad uporem ydów 1—7. II. Ogoszenie

nad nimi kani 8—11. III. Przegi*óka Babiloczykort
12—14. IV. Jeruzalemczykom 15—18. V. Egipczanom i

innym narodom 19—38.

teowo, które si stao do Jeremijasza

przeciwko wszystkiemu ludowi Judzkie-

mu roku czwartego Joakima, syna Jozy-

jaszowego, króla Judzkiego, (który jest

rok pierwszy Nabuchodonozora, króla

Babiloskiego ;)

2. Które mówi Jeremijasz prorok do
wszystkiego ludu Judzkiego, i do wszyst-

kich obywateli Jeruzalemskich mówic :

3. Od trzynastego roku Jozyjasza, syna
Amonowego, króla Judzkiego, a do dnia

tego, ju to przez dwadziecia i trzy lata

bywao sowo Paskie do mnie, którem
do was mawia, rano wstawajc i opo-

wiadajc ; alecie nie suchali.

4. Posya te Pan * do was wszyst-

kich sug swoich proroków, rano wstawa-
jc, i posyajc, (którychecie nie usu-
chali, anicie nakonili ucha swego, aby-
cie syszeli:) * J^^^ 25. r.29.19. r.44.4.

5. Którzy mówili : Nawrócie si te-

raz kady ' od zej drogi swojej, i od
zoci spraw waszych: a tak bdziecie

mieszkali w tej ziemi, któr wam da
Pan, i ojcom waszym od wieku a na
wieki * 2 Król. 17. 13. Jer.18,11. r.35.15. Jonasz. 3,8.

6. A nie chodcie za bogami ^ cudzymi,

abycie im suyli, i kaniali si im, ani

mi gniewajcie spraw rk waszych, a

Ja wam le nie uczyni. '^Jer.44.8.

7. Alecie mie nie usuchali, mówi
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Pan, abycie mi po])udzali do gniewu
spraw rk swoich na swe ze.

Tl. H. Przeto tak mówi Pan zast-
pów: Dlatego, iecie nie usuchali sów
moich,

9. Oto Ja pol i pobior wszystkie

narody pónocne, inówi Pan, i do Na-
buchodonozora * króla Babiloskiego,

sugi niego, i przywiod je na t ziemi,
i na obywateli jój. i na te wszystkie

narody okoliczne, które do szcztu wy-
gadz, i poo je na podziw, i na po-

wistanie, i na spustoszenie wieczne.
*Jcr.27,U. r.43,10.

10. I sprawi to, aby im zgin gos
wesela, i * gos radoci, gos oblubieca,
i gos oblubienicy, gos arn, i wiato
pochodni. *Izaj.24,7. Jer.7,34. r.l6,<>. Ezocli.2G,13.

11. I bdzie ta wszystka ziemia spu-

stoszeniem, i zdumieniem, a suy bd
te narody królowi Babiloskiemu siedm-

dziesit lat.

III. 12. Ale potem, gdy si * wype-
ni siedmdziesit lat, nawiedz na królu

Babiloskim i na tym narodzie, mówi
Pan, nieprawo ich, i na ziemi Chal-

dejskiej, tak, e j obróc w pustynie

wieczne. *2Kron.36,22. Ezdr.1,1,2. Jer.29,10. Dan. 9,2.

13. A przywiod na t ziemi wszyst-

kie sowa moje, którem mówi o niej,

mianowicie to wszys-tko, co napisano

w tych ksigach, cokolwiek prorokowa
Jeremijasz o wszystkich narodach.

14. Gdy w niewol podbici bd od
narodów, * take jako i oni monych, i

od królów wielkich, tedy im oddam we-
dug spraw ich i wedug uczynków rk
ich. *Jer.27:7.

IV. 15. Bo tak rzek Pan, Bóg Izra-

elski, do mnie: Wemij kubek * wina
tej popdliwoci z rki mojej, a napa-
waj nim wszystkie narody, do których
Ja ciebie pol

;

*0bjaw.i6,i9.

16. Aby pili i potaczaU si, owszem,
aby szaleli od ostrza miecza, który Ja
pol midzy nich.

17. Wziem tedy kubek z rki Pa-
skiej, i napoiem wszystkie one narody,

do których mi Pan posa :

18. Jeruzalem, i miasta ziemi Judz-

kiej, i królów jej, i ksit jej, abym
ich poda na spustoszenie, na zdumienie,

na powistanie, i na przeklstwo, jako

si to dzi okazuje.

y. 19. Faraona te, króla * Egipskie-

go, i sug jego, i ksit jego, i wszys-

tek lud jego; *Jer.40,2.

20. 1 to wszystko pospólstwo, take
wszystkich króli zic^mi Uz, i wszystkich

króli ziemi Filistyskij, i Aszkalon, i

Gaz, i Akkaron, i ostatek Azotu;
21. Fdomczyków, *

i f Moabczyków,
i synów '** Ammonowych;

+ Jcr,49,7. tJor.48,1, **Jpr.49,l.

22. I wszystkich królów * Tyrskich, i

wszystkich królów Sydoskich,i królów tj
krainy, która jest przy morzu; *Jci-47,i.

23. Dedana *
i Tem, i Buz, i wszyst-

kich, którzy mieszkaj w ostatnich k-
tach: *Jcr.49.23.

24. I wszystkich królów Arabskich, i

wszystkich królów * tego pospólstwa,

które mieszka na puszczy; *Jer.49,3i.

25. Take wszystkich królów Zymry i

wszystkich królów * Elam, i wszystkich

królów Medskich; * Jer .49,34.

26. Owszem, wszystkich królów pó-
nocnych, bliskich i dalekich, jednego jako

drugiego; wszystkie te królestwa ziemi,

którekolwiek s na obliczu ziemi; a król

Sesak bdzie pi po nich.

27. I rzecz do nich : Tak mówi Pan
zastpów, Bóg Izraelski: Pijcie, a po-

pijcie si, owszem zwracajcie, i padaj-

cie tak,, abycie nie powstali dla miecza,

który Ja pol midzy was. .

28. A jeliby nie chcieli wzi kubka
z rki twojej, aby pili, tedy rzeczesz do

nich : Tak mówi Pan zastpów : Konie-

cznie * pi musicie. '^ Jer.49,12.

29. Bo poniewa na to miasto, które

nazwane jest od imienia mego, Ja zaczy-

nam przywodzi * ze rzeczy, a wyby-
cie bez karania by mieli? Nie bdzie-

cie bez karania; bom Ja miecz przy-

zwa na wszystkich obywateli tej ziemi,

mówi Pan zastpów. *iPiotr.4,i7.

30. Przeto ty prorokuj przeciwko

nim te wszystkie sowa, a mów do nich:

Pan z wysoka aryczy, a z. mieszkania

witobliwoci * swojej wyda gos swój,

ryczc zaryczy z mieszkania swego ; ki*zyk

pobudzajcych si, jako toczcych pras,

rozlega si bdzie przeciwko wszystkim

obywatelom tj ziemi. *Joei.3,i6. Amos.1,2.

31. I przejdzie huk a do koczyn
ziemi ; bo si Pan rozpiera z tymi na-

rodami, w sad sam wchodzi ze wszelkiem

ciaem, niezbonych poda pod miecz,

mówi Pan.

32. Tak mówi Pan zastpów: Oto



Jeremijasz 25. 26. 703

udrczenie pójdzie z narodu do narodu,

a wicher wielki pow^stanie od koczyn
ziemi

;

33. 1 ))d pol)ici od Pana czasu onego

od koca ziemi a do koca ziemi; nie

bd ich paka, ani * zbiera, ani cho-

wa; bd jako gnój na polu. "Jeiic,4.

34. Narzekajcie pasterze * i woaj-

cie, a walajcie si w popiele, wy najza-

cniejsi tej trzody! bo si wypeniy dni

wasze, zabicia i rozproszenia waszego, i

upadniecie jako naczynie drogie.
*Jer.4.8. r.G,26.

35. I zginie ucieczka * pasterzom, a

ujcie najzacniejszym tej trzody.
*Ps.l42,5.

36. Gos woania pasterzy, i narze-

kanie najzacniejszych tej trzody sycha
bdzie ; bo Pan spustoszy pastwiska ich.

37. I zagubione bd spokojne pa-

stwiska dla zapalczywoci gniewu Pa-
skiego,

38. Który opuci jako lew jaskini

swoje; bo ziemia ich przyjdzie na spu-

stoszenie dla zapalczywoci pustoszy-

ciela, i dla popdliwoci gniewu jego.

KODZIA XXYL
I. Przegróka miastom Judzkim 1—6. II. Przykroci

od kapanów, i innych proroków uczynione 7—15. IH.
I jako si o zastawiaj ksita, i starsi z ludu 16—24.

JN a pocztku królowania Joakima, syna

Jozyjasza, króla Judzkiego, stao si to

sowo od Pana, mówic :

2. Tak mówi Pan: Sta w sieni domu
Paskiego, a mów do wszystkich miast

Judzkich, do przychodzcych kania si
w domu Paskim, wszystkie sowa, któ-

re rozkazuj mówi do nich ; nie ujmuj
i

* sowa. =^5Moj.4,2. r.12.32. Przj-p.30,6.

3. Owa sn usuchaj, a nawróc si
kady od zej drogi swej, abym poao-
wa: zego, którem im umyli uczyni
dla zoci spraw ich.

4. I rzecz do nich : Tak mówi Pan :

Jeli mi nie usuchacie, ebycie cho-
dzili w zakonie moim, którym wam
przedoy.

5. Suchajc sów sug * moich pro-
roków, których Ja posyam do was. jako-
cie, gdym ich rano wstawajc posya,
nie usuchali :

' *jer.25,4.

6. Tedy uczyni temu domowi * jako
Sylo, a to miasto dam na przeklstwo
wszystkim narodom ziemi.

*lSam.4,12. Jer.7,12.14. Ps.78,60.

II. 7. A kapani i prorocy i wszystek

lud syszeli Jeremijasza mówicego te

sowa w domu Paskim.
8. A skoro przesta Jeremijasz mówi

wszystko, co mu by rozkaza Pan
mówi wszystkiemu ludowi, pojmali go

oni kapani i prorocy, i wszystek on lud

mówic : mierci umrzesz.

9. Czemu prorokowa w imi Pa-
skie, mówic : Stanie si temu domowi
jako Sylo, a to miasto tak spustoszeje,

e w niem nie bdzie obywatela? I zgro-

madza si wszystek lud przeciwko Je-

remijaszowi do domu Paskiego.
10. Tedy usyszawszy te rzeczy ksi-

ta Judzcy, przyszli z domu ki'ole-

wskiego do domu Paskiego, i usiedli

w wejciu nowej bramy Paskiej.

11. I rzekli kapani i prorocy do

onych ksit, i do wszystkiego ludu,

mówic: Tenm godzien jest mierci;

bo prorokowa przeciwko miastu temu,

jakocie to syszeli w uszy swoje.

12. Tedy rzek Jeremijasz do wszyst-

kich ksit, i do wszystkiego ludu,

mówic : Pan mi posa, al)ym proroko-

wa o tym domu i o tem miecie wszyst-

ko to. cocie syszeli.

13. Przeto teraz poprawcie ^ drogi

swoje i sprawy swe. a usuchajcie

gosu Pana. Boga swego, a poauje
Pan tego zego, które wyrzek przeciwko

wam.
"

*Jer.7,3.

14. A ja otom jest w rkach waszych
;

czycie zemn, co dobrego i sprawiedli-

wego jest w oczach waszych.

15. A wszake zapewne wiedzcie, je-

li mi zabijecie, e krew niewinn zwa-

licie na si i na to miasto, i na obywa-
teli jego; bo mi zaprawd Pan do w^as

posa, abym mówi te wszystkie sowa
w uszy wasze.

III. 16. I rzekli ksita i wszystek

lud do kapanów i do onych proroków :

Niema by adnym sposobem ten m
osdzony na mier, poniewa w imieniu

Pana. Boga naszego, mówi do nas.

17. Tedy powstali niektórzy z star-

szych onej ziemi, i uczynili rzecz do

wszystkiego zgromadzenia ludu, mówic :

18. Micheasz * Morastytczyk proroko-

wa za dni Ezechijasza. króla Judzkiego,

i rzek do wszystkiego ludu Judzkiego,

mówic : Tak mówi Pan zastpów : Syon
jako pole poorany bdzie, a Jeruzalem
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jako gromady rumu bdzie, a góra domu
tego jako wysokie lasy. *Mirii.i,i.r.3,i5}.

19. Izali go zaraz dlatego zaliili Eze-

cliijasz, król Judzki, i wszystek Juda?
izali si nie ulk Paua, a nie modli si
Pauu? I aowa Pan onego zego, które

by wyrzek przeciwko nim : przeto

my zi\ rzecz czynimy przeciwko duszom
naszym.

20. Take t^ by m prorokujcy
w imieniu Paskiem. Uryjasz, syn Se-

mejaszowy, z Karyjatyjarym, który pro-

rokowa o tóm miecie i o tej ziemi we-

dug wszystkich sów Jeremijaszowych.

21. A gdy usysza król Joakim, i

wszystko rycerstwo jego, i wszyscy

ksita sowa jego, zaraz go chcia
król zabi, co usyszawszy Uryjasz ulk
si, a uciekszy przyszed do Egiptu.

22. Ale król Joakim posa niektórych

do Egiptu, Elnatana, syna Achborowego,

i innych z nim do Egiptu ;

23. Którzy wywiódszy Uryjasza z

Egiptu, przywiedli go do króla Joakima;

i zabi go mieczem, i wrzuci trupa jego

do grobów ludu pospolitego.

24. Wszake rka Achikama, syna

Safanowego, bya przy Jeremijaszu, aby

nie by wyda w rce ludu, i nie by
zabity.

KODZIA XXVII.
I. Otazanie, których narodów mia ty panem Kabu-

chodonozor 1—3. II. Napomnienie ludu 4—11. Ul. I Se-
dekijasza, aby si temu nie przeciwili 12. 13. IV. A fa-
szywych proroków nic suchali 14—22.

JN a pocztku królowania Joakima, syna

Jozyjasza, ki'ola Judzkiego, stao si to

sowo do Jeremijasza od Pana, mówic:

2. Tak mówi Pan do mnie : Uczy
sobie okowy i jarzma, a wó je na szyj

swoje ;

3. Potem je polij do króla Edom-
skiego, i do króla Moabskiego, i do króla

synów Ammonowych, i do króla Tyr-

skiego, i do króla Sydoskiego, przez

rk posów, którzy przyjd do Jeruza-

lemu do Sedekijasza, króla Judzkiego;

II. 4. A rozka im, aby panom swym
powiedzieli: Tak mówi Pan zastpów,

Bóg Izraelski, tak powiecie panom wa-
szym:

5. Jam uczyni * ziemi, take czo-

wieka, i bydlta, którekolwiek s na

obliczu ziemi, moc swoj wielk i ra-

mieniem * swojem wycignionem; przeto

j daj temu, który si podoba oczom
jjjQJijj

-^1 Moj. 1,1. P8.47,4.8.9.

(). A teraz daem te wszystkie ziemie

w rk Na]jU(;hodonozora. króla Babi-

loskiego, sugi mego; nadto i zwierzta

polne daem mu, aby mu suyy.
7. Przeto bd mu suyy te wszyst-

kie narody, i synowi jego i synowi

syna jego, dokdl)y nie przyszed czas

ziemi jego i jego samego, gdy go t
za sobie w niewol podlnj narody

zacne, i królowie wielcy.

8. A ten naród i to królestwo, któreby

mu nie suyo, to jest Nabuchodonozo-
rowi, królowi Babiloskienm, i któryby

nie podda szyi swojej pod jarzmo króla

Babiloskiego, mieczem, i godem, i mo-
rem nawiedz ten naród, mówi Pan, do-

kdbym ich do koca nie wytraci rk
jego.

9. Przeto wy nie suchajcie proro-

ków swoich, i wieszczków swoich, ani

snów swoich, ani wróków swoich, i

czarowników swoich, którzy wam po-

wiadaj, mówic: Nie bdziecie suyli
ki'olowi Babiloskiemu

;

10. Bo wam oni kamstwo prorokuj,

abym was oddali od ziemi waszej, a

wygna was, abycie poginli.

11. A naród, który podda szyj sw
pod jarzmo króla Babiloskiego, a któ-

ryby mu suy, ten zaiste zostawi
w ziemi jego, (mówi Pan,) aby j spra-

wowa, i mieszka w niej.

III. 12. A do Sedekijasza. króla Judz-

kiego, rzekem wedug tych wszystkich

sów, mówic: Poddajcie szyje wasze

pod jarzmo króla Babiloskiego, a su-
cie mu i ludowi jego, ay bdziecie.

13. Przecze macie zgin, ty i lud

twój, od miecza, od godu i od powietrza,

jako mówi Pan o narodzie, któiyby nie

suy królowi Babiloskiemu ?

IV. 14. Nie suchajcie tedy sów
tych proroków, którzy mówic do was
powiadaj: Nie bdziecie suyli kró-

lowi Babiloskiemu ; albowiem wam oni

kamstwo * prorokuj.
*Jer.l4,14. r.23. 16.21. r.29,8

15. Nie posaem ich zaiste, mów
Pan; wszake oni prorokuj w imi<

moje kamliwie, abym was zapdzi

|

gdzieb^cie zginli, wy i ci prorocy, któ

rzy wam prorokuj.

16. Do kapanów te, i do teg<

wszystkiego ludu rzekem, mówic : TaJl
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mówi Pan : Nie suchajcie sów proro-

ków swoich, którzy wam prorokuj, mó-

wic: Oto naczynia domu Paskiego
teraz w rychle przywrócone bd z Ba-

bilonu; bo wam oni kamstwo prorokuj.

17. Nie suchajcie ich; sucie kró-

lowi Babiloskiemu, a y bdziecie
;

przeczeby to miasto miao by pusty-

ni?
18. A jeli oni s prorokami, i jeli

jest sowo Paskie w nich, prosz, niech

zabie Panu zastpów, aby te naczynia,

które pozostay w domu Paskim; i w do-

mu króla Judzkiego, i w Jeruzalemie,

nie dostay si do Babilonu.

19. Bo tak mówi Pan zastpów o

tych * supach, i o tern f morzu, i o

tych ** podstawkach, i o ostatku naczy-

nia, które pozostao w tem miecie
;

*1 Król. 7, 15. fi Król. 7,23. **1 Król. 7.27.

20. Którego nie zabra Nabuchodo-
nozor, król Babiloski, gdy w niewol
prowadzi Jechonijasza, syna Joakimo-

wego, króla Judzkiego, z Jeruzalemu do

Babilonu, *
i wszystkich przedniej szych,

z Judy i z Jeruzalemu :
*2Krói.24,i2-u.

21. Tak zaiste mówi Pan zastpów.

Bóg Izraelski, o tych naczyniach, które

pozostay w domu Paskim, i w domu
ki'ola Judzkiego, i w Jeruzalemie:

22. Do Babilonu zawiezione * bd,
a bd tam a do dnia, którego je na-

wiedz, mówi Pan, i ka je przywie
i przywróci na to miejsce.

* 2 Król. 25, 13. 2Kron.36,18.

KODZIA XXVIIL
r. Faszywe proroctwo Hananijasza o wybawieniu ludu

z Babilonu 1—4. II. Jego mowie przeciwia si Jeremijasz
5—11, III. i tego. co mówi, potwierdza 12—14. lY. mier
Hananijaszowa 15—17.

i stao si roku onego, na pocztku kró-

lowania Sedekijasza, króla Judzkiego,

roku czwartego, miesica pitego : Hana-
nijasz, syn Asurowy, prorok, który by
z Gabaonu, rzek do mnie w domu Pa-
skim przed kapanami i przed wszystkim
ludem, mówic:

2. Tak mówi Pan zastpów. Bóg
Izraelski: Poamaem jarzmo króla Ba-
biloskiego

;

3. Po dwóch latach przywróc zasi
na to miejsce wszystkie * naczynia domu
Paskiego, które pobra Nabuchodono-
zor, król Babiloski, z tego miejsca, a
zawióz je do Babilonu. *'jer.27,i6.

4. Take Jechonijasza, syna Joakimo-
wego, ki'ola Judzkiego, i wszystkich, któ-

rzy s w niewol zaprowadzeni z Judy,

którzy si dostali do Babilonu, Ja zasi
przywiod na to miejsce, mówi Pan; bo

skrusz jarzmo króla Babiloskiego.

II. 5. Tedy rzek Jeremijasz prorok

do Hananijasza proroka przed oczyma
kapanów, i przed oczyma wszystkiego

ludu, którzy stali w domu Paskim
;

6. Rzek, mówi, Jeremijasz prorok :

Amen, niech tak uczyni Pan; niech

utwierdzi Pan sowa twoje, które pro-

rokowa o przywróceniu z Babilonu na

to miejsce naczynia domu Paskiego, i

wszystkich, którzy s zaprowadzeniw nie-

wol.
7. Wszake posuchaj teraz sowa te-

go, które ja mówi w uszy twoje, i w uszy

tego wszystkiego ludu.

8. Prorocy, którzy byli przedemn i

przed tob z dawna, ci prorokowali

przeciwko ziemiom zacnym, i przeciwko

królestwom wielkim o wojnie, i o uci-

nieniu, i o morze.

9. Ten prorok, który prorokuje o

pokoju, ten prorok, mówi, wtenczas

poznany bywa, e go Pan prawdziwie

posa, gdy si ici sowo jego.

10. Tedy zdji Hananijasz prorok

jarzmo z szyi Jeremijasza proroka, i

poama je.

11. I rzek Hananijasz przed oczyma
wszystkiego ludu, mówic: Tak mówi
Pan: Tak poami jarzmo Nabuchodo-
nozora, króla Babiloskiego, po dwóch
latach z szyi wszystkich narodów. I po-

szed Jeremijasz prorok w drog swoje.

III. 12. Ale stao si sowo Paskie
do Jeremijasza, gdy poama Hananijasz

prorok ono jarzmo z szyi Jeremijasza

proroka, mówic:
13. Id, a rzecz do Hananijasza, mó-

wic: Tak mówi Pan: Poamae jarzma
drewniane; przeto uczy na to miej-

sce jarzmo elazne.

14. Bo tak mówi Pan zastpów. Bóg
Izraelski : Jarzmo elazne wo na szyj
tych wszystkich narodów, aby suyy
Nabuchodonozorowi, królowi Babilo-
skiemu, i bd mu suyy; take i zwie-

rzta polne * podaem mu. *Jer.27,6.

IV. 15. Zatem rzek Jeremijasz pro-

rok do Hananijasza proroka: Suchaj
teraz Hananijaszu ! Nie posa ci Pan,

a ty kaza nadziej mie temu ludowi

w kamstwie.
16. Przeto tak mówi Pan : Oto Ja

45



706 1ERP:MIAS28. 29.

ciebie iiprzi\tii z tt\j ziemi, tego roku

umrzesz; ho radzi, aby odstpi lud

od Paua. ^:>Moj.i:J,r,.Jer.2'..,:U.

17. 1 umar Hauauijasz prorok onego
roku, miesica siódmego.

KODZIA XXIX.
I. Prorok w niewol zaprowiulzonym ukazuje, jakoby

si sprawowa mieli w liabilouio 1—15. II. Pomst grozi
pozostaym w Joruzalcmio IG—31.

A. te s sowa listu, który posa Je-

remijasz prorok z Jeruzalem u do ostat-

ków starszych, którzy l>yli w pojmauiu, i

do kapanów, i do proroków, i do wszyst-

kiego ludu. których ])y przeniós Nabu-
chodonozor z Jeruzalemu do Babilonu,

2. Gdy wyszed Jechonijasz * król i

królowa, i komornicy, ksita Judzcy,

i Jeruzalemscy, take ciele i kowale

z Jeruzalemu; *2Krói.24,i2.

3. Przez Elhasa, syna Safanowego, i

Giemaryjasza, syna Helkijaszowego,

(których by posa Sedekijasz, król Judz-

ki, do Nabuchodonozora, króla Babilo-
skiego, do Babilonu) mówic:

4. Tak mówi Pan zastpów, Bóg Izrael-

ski, do wszystkich pojmanych, którychem
przeniós z Jeruzalemu do Babilonu:

5. Budujcie domy, i osadzajcie si;

szczepcie te sady, a jedzcie owoc ich;

6. Pojmujcie ony, a podcie synów
i córki, i dawajcie synom waszym o-
ny, a córki wasze wydawajcie za m,
aby rodziy synów i córki ; rozmnaajcie

si tam, i niech was nie ubywa.

7. Szukajcie te pokoju miastu temu,

do któregom was przeniós, a módlcie

si za nie Panu ; bo w pokoju jego bdzie-

cie mieli pokój.

8. Tak zaiste mówi Pan zastpów,
Bóg Izraelski : Niech was * nie zwodz
prorocy wasi, którzy s midzy wami, i

wieszczkowie wasi, a nie sprawujcie si
snami waszemi, które si wam ni.

* Jer. 14,14. r.23,21. r.27,9.15.

9. Bo wam oni kamliwie prorokuj
w imieniu mojem; nie posaem ich,

mówi Pan.

10. Tak zaiste mówi * Pan: Jako si
jedno wypeni siedmdziesit lat Babi-

lonowi, nawiedz was, a potwierdz wam
sowa swego wybornego o przywróceniu

was na to miejsce. *Jer.25,i2. Dan.9,2.

11. Bo Ja najlepiej wiem myli, które

myl * o was, mówi Pan : myli o po-

koju, a nie o utrapieniu, abym uczyni
koniec podany biedom waszym. *ps.92,6.

12. Gdy * mi wzywa ))dziecie a

pójdziecie, i modli mi si lidziecie, te-

dy was wysucham
;

*i2aj.58,». Ps.rK).i.5.

13. A szukajc * mi, znajdziecie;

gdy mi szuka bdziecie ze wszystkie-

go serca swego, Mat.7,7.*Izaj.5.'>,6.

14. Dam si wam zaiste znale, mó-
wi Pan: a przywróc winiów waszycli,

i zgromadz was * ze wszystkich narodów,

i ze wszystkich miejsc, gdziemkolwiek

was zagna, mówi Pan; i przyprowadz
was na to miejsce, skdem was wypro-
wadzi. * 5 Moj. 30,3.

15. Gdy rzeczecie: Wzljudza nam
Pan proroków prorokujcych o zaprowa-
dzeniu do Babilonu.

II. 16. Bo tak mówi Pan o królu,

który siedzi na stolicy Dawidowej, i o

wszystkim ludu, który mieszka w tm
miecie, braciach waszych, którzy nie

wyszli z wami w t niewol
;

17. Tak mówi Pan zastpów: Oto Ja
pol na nich * miecz, gód, i mór, a uczy-

ni ich jako ze figi, których nie jadaj,

przeto, e s ze. *Jer.24,8. r.44,13.

18. Albowiem przeladowa ich bd
mieczem, godem i morem, i dam ich na
potukanie * po wszystkich królestwach

ziemi, na przeklstwo, i na zdumienie,

owszem, na powistanie, i na urganie
midzy wszystkimi narodami, tam, gdzie

ich zapdz, *5Moj.28,5. jer.15,4. r.24,9.

19. Przeto, i nie suchaj sów moich,

mówi Pan, gdy posyam * do nich sug
swoich,proroków,rano wstawajc iposya-
jc ; a nie suchalicie, mówi Pan. * Jer.25,4.

20. Przeto suchajcie sowa Paskie-
go wy wszyscy pojmani, którychem wy-
sa z Jeruzalemu do Babilonu.

21. Tak mówi Pan zastpów. Bóg
Izraelski, o Achabie, synu Kolajaszowym,
i o Sedekijaszu, synu Maazejaszowym,
którzy wam prorokuj w imieniu mojem
kamstwo : Oto Ja podam ich w rk Na-
buchodonozora, króla Babiloskiego, aby

ich pobi przed oczyma waszemi.

22. I bdzie wzite z nich przeklina-

nie midzy wszystkich pojmanych z Judy,

którzys w Babilonie, aby mówili: Niech

ci uczyni Pan jako Sedekijas^a, i jako

Achaba, których upiek król Babiloski

na ogniu,

23. Przeto, e popeniali zo w Izra-

elu, cucTzooc z onami blinich swo-

ich, a kamliwie mówic sowo w imieniu

mojem, czegom im nie przykaza; a Ja
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o t^ra wiem. i jestem tego wiadkiem,

mówi Paii.

24. A do Semejasza Nechalamity

rzecz, mówic:
25. Tak powiada Pan zastpów. Bóg

Izraelski, mówic : Przeto e ty posa
imieniem swojem listy do wszystkiego

ludu. któiT jest w Jeruzalemie. i do So-

fonijasza.syna Maazejaszowego. kapana,

i do wszystkich kapanów, mówic :

26. Pan ci da za kapana miasto Jo-

jady kapana. al)ycie mieli dozór w domu
Paskim na kadego ma w rozum za-

szego a prorokujcego, aby da ta-

kowego do wizienia i do kody.

27. Przecze tedy teraz nie zgromi
Jeremijasza Anatotczyka, który wam
prorokuje?

28. Bo posa do nas do Babilonu,

mówic : Jeszczeó dugo czeka ; buduj-

cie domy. a osadzajcie si szczepcie

sady. a jedzcie owoce ich.

29. Bo Sofonijasz kapan czyta ten

list przed Jeremijaszem prorokiem.

30. I stao si sowo Paskie do Je-

remijasza mówic : Polij do wszystkich

zabranych w niewol, mówic: Tak
mówi Pan o Semejaszu Nechalamitczy-

ku : Przeto, e wam prorokowa Seme-
jasz. chociaem go Ja nie posa^, a przy-

wodzi was do tego, abycie mieli nadziej

w kamstwie;
31. Przeto tak mówi Pan: Oto Ja

nawiedz Semejasza Nechalamitczyka
i nasienie jego: nie bdzie mia nikogo,

ktoby mieszka w porodku ludu tego,

ani oglda tego dobra, które Ja uczyni
ludowi swemu, mówi Pan; bo radzi,

aby odstpi lud od Pana.

EODZIA XXX.
I. Prorok jako cikoci w niewoli bdcych, i przy-

czyny tego 1—7. II. tak i askawe Boe obietnice o
przyszem ich wybawieniu z tej niewoli przedkada 8—24.

feowo. które si stao do Jeremijasza od
Pana, mówic:

2. Tak powiada Pan. Bóg Izraelski,

mówic : Napisz sobie wszystkie sowa,
którem mówi do ciebie, na ksigach.

3. Albowiem oto dni id. mówi Pan.
a przywróc winiów ludu swego Izrael-

skiego i Judzkiego, mówi Pan. i przy-

prowadz ich do ziemi, którm by da
ojcom ich, i posid j.

4. A te s sowa, które mówi Pan
o Izraelu i o Judzie

;

5. Tak zaiste mówi Pan : Syszelimy

gos strachu i lkania, i e niemasz po-

koju.

6. Pytajcie si teraz, a obaczcie,

jeli rodzi mczyzna; przecze tedy

widz, e kady m rkami swemi
trzyma si za biodra swe jako rodzca,
i e sie obróciy wszystkich oblicza w bla-

do?'
7. Biada! bo wielki jest * ten dzie,

tak. e mu nie byo podobnego; ale ja-

kikolwiek jest czas utrapienia Jakóbo-
wego, przecie z niego wybawiony bdzie.

=- Joel. 2, 11. Amos. 5. 18. Sof.1,15.

II. 8. Stanie si bowiem dnia onego,

mówi Pan zastpów, i skrusz jarzmo
jego z szyi twojej, a zwizki twoje po-

targam, i nie bd go wicej cudzo-

ziemcy w niewol podbija
;

9. Ale suy bd Panu. Bogu swe-

mu, i Dawidowi, królowi swemu, któ-

rego im wzbudz.

10. Przeto nie bój si * ty. sugo
mój Jakóbiel mówi Pan. ani si stra-

chaj o Izraelu! bo oto Ja ci wybawi
z daleka, i nasienie twoje z ziemi poj-

mania ich. I wróci si Jakób. aby odpo-
czywa i pokój mia. a nie bdzie, ktoby
ffo' ustraszy ;

* izaj.41,13. r.43,5. r.44,2. jer.46,28.

11. Bom Ja z tob. mówi Pan, abym
ci wybawi. Poniewa uczyni koniec

wszystkim narodom, midzy które ci
rozprosz, wszake tobie nie uczyni
koca, ale ci miernie kara bd, a

cale ci bez karania nie zaniecham.

12. Tak zaiste mówi Pan: Cikie
bardzo bdzie skruszenie twoje, nader

bolesna rana twoja.

13. Nie bdzie, ktoby sdzi spraw
twoje ku uleczeniu : lekarstwa ku ule-

czeniu mie nie bdziesz.

14. Wszyscy mionicy twoi zapomn
ci, ani ci nawiedz, gdj ci zrani ra-

n nieprzyjacielsk, i okrutnem kara-

niem, dla wielkoci nieprawoci twojej

i niezliczonych gi-zechów twoich.

15. Przecze woasz nad skruszeniem
swem *

i cik boleci swoj? Dla
wielkoci nieprawoci twojej, i dla nie-

zliczonych grzechów twoich uczyniem
ci to.

'

' Jer.15,18.

16. A wszake wszyscy, którzy ci
poeraj. ^ poarci bd: a wszyscy,

którzy cie ciemi, wszyscy, mówi,
w niewol pójd; a którzy ci pluii-

45*
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(Iruj, splundrowani hc^nl; a wszystkich,

którzy f ci(j upi, podam na up.
2 Moj. 23,522. tlzaj.41,11.

17. Tedyó zdrowie przywróc, i od

ran twoich uleczc^ ci(>, mówi Pan, przeto,

e wygnan nazwali cic^ (mówic :) Ta
jest Syon, niemasz nikogo, ktoby j na-

wiedzi.

18. Tak mówi Pan: Oto Ja przywrócij

pojmanycli z namiotów Jakóbowych, a

nad przybytkami jego zmiuj (> si ; i b-
dzie za zbudowane miasto na pagórku

swoim, a paac wedug porzdku swego
wystawiony bdzie.

19. 1 wynijdzie od nich dzikczynienie,

i gos weselcych si ; bo ich rozmno,
a nie ubdzie ich, i uwielbi ich, a nie b-
d ponieni.

20. I bd synowie jego, jako i przed-

tem, a zgromadzenie jego przedemn
utwierdzone bdzie ; ale nawiedz wszyst-

kich, którzy ich trapi.

21. I powstanie z niego najzacniejszy

jego, a panujcy nad nim z porodku
jego wynijdzie, któremu si rozka przy-

bliy, aby przystpi przed mi; bo

któ jest ten, coby rczy za si, e przy-

stpi przed mi ? mówi Pan.

22. I bdziecie ludem * moim, a Ja
bd Bogiem waszym,

*Jer.24,7. r.31,33. r.32.38.

23. Oto wicher * Paski z popdli-

woci wynijdzie, wicher trwajcy nad
gow niezboników zostanie. *Jer.23,i9.

24. Nie odwróci si * zapalczywoó
gniewu Paskiego, póki nie uczyni tego,

a póki nie wykona umysu serca swego
;

w ostatnie dni zrozumiecie to.
*Jer-23,2o.

EODZIA XXXI.
I. Obietnica o wybawieniu Jndy z Babilonu 1—30. II,

O nowem przymierzu 31—37. IH. O wystawieniu wasne-
go i duchownego Jernzalemu 38—40.

ijzasu onego, mówi Pan, bd Bogiem
wszystkim rodzajom Izraelskim, a oni

bd ludem moim.
2. Tak mówi Pan : Znalaz ask na

puszczy lud, który uszed miecza, gdym
chodzi przed nim, abym odpocznienie

uczyni Izraelowi.

3. Ezeczeszli: Zdawna mi si Pan
ukazywa. I owszem, mioci wieczn
umiowaem ci, dlategoó ustawicznie

miosierdzie pokazuj
;

4. Jeszcze ci zbuduj, a zbudowana
bdziesz, panno Izraelska! jeszcze si we-
seli bdziesz przy bbnach swoich, a

wychodzi z hufem plsajcych
;

5. Jeszcze bdziesz sadzia winnico

na górach Samaryjskich ; a szczepicy

szcze})i b(h^ i je bd.
(). Bo nastanie dzie, którego stróo-

wie woa bd na gbrm Efraimowj:
Wstacie, a wstpmy* na Syon do Pana,

Boga swego. *izaj.2,3.

7. Tak zaiste mówi Pan: piewajcie
Jakóbowi o rzeczach wesoych, a wy-
krzykajcie jawnie przed tymi narodami;
wydawajcie gos, chwa oddawajcie a

mówcie: Panie! wybaw ostatek ludu

twego Izraelskiego.

8. Oto Ja przywiod ich * z ziemi pó-
nocnej, a zbior ich ze wszystkich stron

ziemi; z nimi pospou lepego i chro-

mego, brzemienn i rodzc : tu si gro-

mad wielk nawróc. *5Moj.3o,4.

9. Przywiod ich zasi z paczem i z

modlitwami idcych, a powiod ich podle

potoków wód drog prost, na którjby
|

si nie potknli ; bom * si sta Izraelowi

ojcem, a Efraim jest pierworodnym
moim. *2Moj.4,22.

I

10. Suchajcie sowa Paskiego, o
j

narody! a opowiadajcie je na wyspach
dalekich, i mówcie : Ten, który rozpro-

szy Izraela, zgromadzi go, a strzedz go
bdzie, jako pasterz trzody swojej.

11. Bo wykupi Pan Jakóba; przeto

wybawi go z rki tego, który jest moc-
niejszy nade.

12. I przyjd a piewa bd na wy-
sokoci Syonu, i zbie si do dobrotli-

woci Paskiej ze zboem i z winem, i

z oliw i z jagnitami, i z cieltami, a

dusza ich podobna bdzie ogrodowi wil-

gotnemu, a nie bdzie si wicej smucia.
13. Tedy si weseli bdzie panna

z plsaniem, take modziecy i starcy

spoem; albowiem kwilenie ich obróc
w rado, a pociesz ich, i rozwesel ich

po smutku ich
;

14. I opoj dusz kapanów tusto-

ci, a lud mój dobroci moj nasyci

si, mówi Pan.

15. Tak mówi Pan : Gos w Eama
syszany* jest, narzekanie i pacz bardzo

gorzki; Kachel paczca synów swoich

nie daa si pocieszy po synach swoich,

przeto, e ich niemasz. *Mat.2,i8.

16. Tak mówi Pan: Zawcignij gos
twój od j)aczu, a oczy. swe od ez; bo
bdziesz miaa zapat za prac swoje,

mówi Pan, e si nawróc z ziemi nie-

przyjacielskiej.
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17. Jest mówi nadzieja, e si potem

nawróc, mówi Pan. synowie twoi do

krainy swojej.

18. Wprawdzie sysz Efraima, e
sobie utyskuje, mówic : Pokarae mi.
abym l)yt pokarany jako cielec nieo-

krócony. Nawró mi. * abym by nawi'o-

cony; ty zaiste Panie I Bóg mój.
Pie. 1,4. Tren.5,21. Jan. 15.6. Kzyin.2.4. r.9,16.

19. Bo po nawróceniu mojem poku-

towa bd; a gdy samego siebie po-

znam, uderz si w biodro; wstydz si.

owszem i zapaam si. e odnosz iab
dziecistwa swego.

20. Izali synem moim miym nie jest

Efraim? Izali nie jest dzieciciem roz-

kosznem? Bo od onego czasu, jakom
mówi przeciwko niemu, przecie na
ustawicznie wspominam; dlatego po-

ruszaj si wntrznoci moje nad nim.

zaiste zlituj si nad nim. mówi Pan.

21. Wystaw sobie pamitki; nakad
sobie gromad kamieni; pamitaj na
ten gociniec, i na drog, któr chodzia;

nawró si. panno Izraelska ! nawró si
do tycli miast swoich.

22. Dokde si tua bdziesz, córko

odporna? Bo uczyni Pan rzecz now na

ziemi : niewiasta ogarnie ma.
23. Tak mówi Pan zastpów. Bóg

Izraelski : Jeszcze mówi bd sowo to

w ziemi Judzkiej, i w miastach jej. gdy
przywiod winiów ich : Xiech ci bogo-
sawi Pan, o mieszkanie sprawiedliwoci!

o góro witobliwoci !

24. Albowiem osadza si bd w zie-

mi Judzkiej we wszystkich miastach jego

spoem oracze, i ci, którzy chodz za

stadem.

25. Napoj zaiste dusz spracowan.
a wszelk dusz smutn nasyc.

26. Wtemem ocuci, i spojrzaem, a

sen mói by mi wdziczny.

27. Oto dni id, mówi Pan. w któ-

rych posiej dom Izraelski i dom Judz-

ki nasieniem czowieczem i nasieniem

bydlcem
;

28. A jakom si stara, abym ich wy-
korzeni, i burzy, i kazi, i gubi, i tra-

pi : tak si stara bd, abym ich pobu-
dowa i rozsadzi, mówi Pan.

29. Za onych dni * nie bd wicej
mówi: Ojcowie jedli gi'ona cierpkie, a

synów zby cierpny; 'Ezech.i8,2.3.

30. Owszem, raczej rzek : kady dla

nieprawoci swojej umrze; kadego czo-
wieka, któryby jad grona cierpkie, cier-

pn zby jego.

II. 31. Oto dni id, ' mówi Pan, któ-

rych uczyni z domem Izraelskim i z do-

mem Judzkim przymierze nowe;
* yd. 8,8.

32. Nie takie przymierze, jakiem uczy-

ni z ojcami ich w on dzie, któregom ich

uj zark ich, abym ich przywiód z zie-

mi Egipskiej; albowiem oni przymierze

moje wzruszyli, chociaem Ja by ma-
onkiem ich, mówi Pan.

33. Ale to jest przymierze, które po-

stanowi z domem Izraelskim po tych

dniach, mówi Pan : Dam zakon mój do

wntrznoci ' ich, a na sercu ich napisz

go. i bd Bogiem ich. a oni bd ludem
jQQJjj^

* ^jd.lO.ie. Jer.24,7. r.30.22.

34. I nie bdzie wicej uczy aden
bliniego swego, i aden brata swego,

mówic : Poznajcie Pana ; bo mi oni

wszyscy * poznaj, od najmniejszego

z nich a do najwikszego z nich. mówi
Pan ; bo miociw bd 7 nieprawociom
ich, a grzechów ich nie wspomn wicej.

Izaj.54.13. Jan. 6,4.5. vd.8,ll. 7 Jer.33,8.'Micli.7.18.

Dzie. 10.43.

35. Tak mówi Pan. który daje soce
na wiato ' we dnie. postanowienie

miesica i gwiazd na wiato w nocy;

który " rozdziela morze, a hucz nawa-
noci jego ; Pan zastpów imi jego.

' ^lMoj.1,14^18. Izaj.51,15.

36. JeU odstpi te ustawy od obli-

cza mego, mówi Pan. tedy i nasienie

Izraelskie przestanie by narodem przed

obliczem mojem po wszystkie dni.

37. Tak mówi Pan : Jeli mog by
rozmierzone niebiosa z góry, a doci-
gnione gi'unty ziemi na dole. tedy i Ja

cale odrzuc nasienie Izraelskie dla tego

wszystkiego, co uczynili, mówi Pan.

III. 38. Oto id dni (mówi Pan,)

których bdzie zbudowane to miasto

Panu od wiey Chananeel a do bramy
naronej ;

39. A pójdzie jeszcze sznur pomiaru

na przeciwko niej ku pagórkowi Gareb,

a uda si ku Goa.

40. I wszystka dolina trupów i po-

piou, i to wszystko pole a do potoku

Cedron, a do wga bramy ' koskiej

wschodniej, powicone bd Panu: nie

bdzie wykorzenione ani zepsute wicej

na wieki.'
«2Król.ll.l6.Nelx.3.28.
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KODZIA XXXII.
1, Prorok czasu obltjionia Jcruzulonlski('^,'o na Boe

rozkaziinio kujd sobio role 1—15. II. Niiil czt'ni ^dy
sobie w modlitwie swej t«;sknil Ki— ^Ji. III. Da mu o
tein Bg spraw- 20—85. IV. Takzo i o przyszem wy-
bawieniu z Babilonu utwierdzi go 30—14.

feowo, które si stao do Jeremijasza od
Pana roku dziesitego Sedekijasza, króla

Judzkiego, który jest rok omnasty Nabu-
chodonozora.

2. (A wtenczas wojsko króla Babilo-
skiego obiego byo Jeruzalem, a Jeremi-
jasz prorok zamknity by w sieni ciem-
nicy, która bya w domu króla Judzkiego.

3. Bo go by da wsadzi Sedekijasz,

król Judzki, mówic : Czemu ty proro-

kujesz, mówic : Tak mówi Pan : Oto Ja
to miasto podam w rk króla Babilo-
skiego, i wemie je ?

4. Sedekijasz take król Judzki nie

ujdzie rki Chaldejczyków ; ale zapewne
wydany bdzie * w rk króla Babilo-
skiego, i bd mówiy usta jego z usty

jego, a oczy jego oczy jego ogldaj.
*Jer.34,3.

5. I zawiedzie Sedekijasza do Babi-

lonu, aby tam by, a go nawiedz, mówi
Pan ; poniewa walczycie z Chaldejczy-

kami, nie poszczci si wam.)
6. Tedy rzek Jeremijasz: Stao si

sowo Paskie do mnie, mówic :

7. Oto Chanameel, syn Salluma,

stryja twego, przyjdzie do ciebie, mó-
wic: Kup sobie rol moje, która jest

w Anatot; bo tobie naley prawem bli-

skoci, aby j kupi.

8. A gdy przyszed do mnie Chana-
meel, syn stryja mego, wedug sowa
Paskiego do sieni ciemnicy, i rzek do

mnie: Prosz, kup rol moje, która jest

w Anatot, które jest w ziemi Benjami-
nowej, bo tobie naley prawem dzie-

dzicznem, i bliskoci przypada, kupe
j sobie : tedy zrozumiawszy, e to byo
sowo Paskie,

9. Kupiem od Chanameela, syna

stryja swego, on rol, która jest w Ana-
tot, i odwayem mu pienidzy, siedmna-

cie syklów srebra;

10. A uczyniwszy zapis zapieczto-

waem i owiadczyem wiadkami, od-

waywszy pienidze na wadze.

11. Potemem wzi wedug przyka-

zania i prawa zapis kupna zapieczto-

wany i otwarty
;

12. I oddaem on zapis kupna Baru-

chowi, synowi Neryjasza, syna Maaseja-

szow(^go, przed oczyma Chanameela,
stryja swego, i przed oczyma wiadków,
którzy si podpisali w onym zapisie

kupna, przed oczyma wszystkich ydów,
którzy byli usiedli w sieni ciemnicy

;

13. I rozkazaem Baruchowi przed
oczyma ich, mówic :

14. Tak mówi Pan zastpów. Bóg
Izraelski : Wemij te zapisy, ten zapis

tego kupna, jako zapiecztowany, tak i

ten zapis otworzony, a wó je w naczy-
nie gliniane, aby trway przez wiele lat

;

15. Bo tak mówi Pan zastpów. Bóg
Izraelski: Jeszcze bd kupowane domy,
i role, i winnice w tej ziemi.

II. 16. Potom modliem si Panu,
kiedym odda on zapis kupna Barucho-
wi, synowi Neryjaszowemu, mówic :

17. Ach, panujcy Panie ! oto ty

uczyni * niebo i ziemi moc swoj
wielk i ramieniem twojem wycignio-
nem, nie jestci skryta przed tob adna
rzecz;

"

*Jer.27,5.

18. Czynisz miosierdzie * nad tysica-
mi, i oddajesz nieprawo ojcowsk do

ona synów ich po nich; Bóg wielki,

mocny, Pan zastpów imi twoje;
*2Moj.20,6. r.34,7. 5Moj.5,10.

19. Wielki w radzie i mony w spra-

wie, poniewa oczy twoje * otworzone s
na wszystkie drogi synów ludzkich, aby
odda kademu wedug dróg jego, i we-
dug owoców spraw jego

;

*Ijob.34,21. Przyp,5,21. Jer.16,17.

20. Który czyni znaki *
i cuda w zie-

mi Egipskiej a do dnia tego, i w Iz-

raelu, i midzy innymi ludmi, i uczy-

nie sobie imi, jako si to dzi okazuje.
*2Moj.4,7.8.

21. Bo wywiód lud twój Izraelski

z * ziemi Egipskiej w znakach i w cu-

dach, i w rce mocnej, i w ramieniu

wycignionem i w strachu wielkim
;

*2Moj.6,6. 2Sain.7.23. iKron. 17,21,

22. A podae im t ziemi, o któr
przysig ojcom ich, e irn mia daó

ziemi opywajc * mlekiem i miodem.
=^2Moj.3,8. 5Moj.31,20.

23. Ale e wszedszy do niej, a po-

siadszy j, nie usuchali gosu twojego,

i w zakonie twoim nie chodzili, wszyst-

kiego, co im rozkaza czyni, nie czy-

nili : przeto sprawie to, aby na przy-

szo to wszystko ze.

24. Oto strzelb zatoczono przeciw-

ko miastu, aby je wzito, a miasto po-

dane jest w rce Chaldejczyków wal-

czcych przeciw niemu przez miecz, i
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gód, i mór; a tak cokolwiek rzek,

dzieje si, jako to sam widzisz.

25. A ty przecie mówisz do mnie, pa-

nujcy Panie: Kup sobie t rol za pie-

nidze, a owiadcz to wiadkami, cho
ju to miasto podane jest w rce Chal-

dejczyków.

III. 26. I stao si sowo Paskie do

Jeremijasza, mówic :

27. Otom Ja Pan, Bóg * wszelkiego

ciaa ; izali przedemn moe by skry-

ta która rzecz ?
*4Moj.l6,22.

28. Przeto tak mówi Pan: Oto Ja

daj to miasto w rk Chaldejczyków,

i w rk Nabuchodonozora, króla Babi-

loskiego, i wemie je.

29. A wszedszy Chaldejczycy, któ-

rzy walcz przeciwko temu miastu, za-

pal to miasto ogniem, i spal je i te do-

my, na których dachach kadzili Baalo-

wi, a sprawowali ofiary mokre bogom
cudzym, aby mi wzruszali do gniewu.

30. Bo synowie Izraelscy i synowie

Judzcy od dziecistwa swego to tylko

czyni, co jest zego przed oczyma moje-

mi; synowie, mówi, Izraelscy tylko mi
dranili spraw rk swoich, mówi Pan.

31. Zaiste na zapalczywoó moje, i

na gniew mój robi sobie to miasto ode

dnia, którego je zbudowali, a do dnia

tego, tak, e mi przyjdzie oddali od

oblicza mego ;

32. A to dla wszelkiej zoci synów
Izraelskich i synów Judzkich, któr po-

peniali, pobudzajc mi do gniewu, sa-

mi, królowie ich, ksita ich, kapani
ich i prorocy.ich, jako mowie Judzcy,

tak obywatele Jeruzalemscy.

33. Obracajc si do mnie * tyem a

nie twarz; a gdy ich nauczam rano
wstawajc i nauczajc, wszake nie su-
chaj, aby przyjli nauk. *Jer.2,27.

34. Nadto nastawiali * obrzydliwoci
swych w tym domu, który nazwany jest

od imienia mego, aby go splugawili.
*2Król.21,5. Jer. 23, 11.

35. Nabudowali, mówi, wyyn Baa-
lowi, które s w dolinie Ben Hennon,
aby przenaszali przez ogie synów swoich
i córki swoje " Molochowi, ehociaem im
tego nie rozkaza, ani to wstpio na
serce moje, aby kiedy czyni mieli t
obrzydliwo, a do grzechu Jud przy-

wodzi. -3Moj. 18.21.

IV. 36. A teraz dlatego tak mówi Pan.
Bóg Izraelski, o tern miecie, o którem

wy powiadacie : Podane jest w rk kró-

la Babiloskiego przez miecz, i gód, i

mór :

37. Oto Ja zgromadz ich * ze wszyst-
kich ziem, do którychem ich wygnaw po-

pdliwoci mojej i w gniewie moim, i

w zapalczywoci wielkiej, i przywiod
ich za na to miejsce, i uczyni, aby bez-

piecznie mieszkali ;
*5Moj.3o,3.4. ps.u7.2.

38. I beda ludem moim, a Ja * bd
Bogiem ich.

'

* ^^'^^^'^- ^•30'22. r.31,33.

39. I dam im serce '^ jedno, i drog
jedne, aby si mnie bali po wszystkie

dni, tak, aby si im dobrze dziao, i sy-

nom ich po nich ;

*Ezech.ii,i9.

40. I uczyni z nimi przymierze wie-

czne, e si nie odwróc od nich. abym
im nie mia dobrze czyni; nadto boja
moje dam do serca ich, aby nie odst-
powali odemnie.

41. I bd si weseli * z nich, dobrze

im czynic, gdy ich wszczepi w tej

ziemi warownie, ze wszystkiego serca

mego i ze wszystkiej duszy mojej.
* 5 Moj.30.9.

42. Bo tak mówi Pan : Jakom przy-

wiód na ten lud to wszystko wielkie z-e,

tak przywiod na nich to wszystko dobre,

o któremem z nimi mówi.
43. Tedy bd kupowa * rol w tej

ziemi, o której wy powiadacie : Spusto-

szona jest tak. e w niej niemasz ani

czowieka ani bydlcia, podana jest w r-
k Chaldejczyków.

'

-Jer.33,10.

44. Kole za pienidze kupowa bd,
i zapisem warowa, i piecztowa, i

wiadkami owiadcza w ziemi Benja-

minowej. i okoo Jeruzalemu, i w mia-

stach Judzkich, jako w miastach na gó-

rach tak w miastach na równinach, i

w miastach na poudnie, gdy za przy-

wi*óc pojmanych ich. mówi Pan.

ROZDZIA XXXIII.
I. Proroctwo o porace ydów 1—5. II. Pociecha po-

bonym 6—13. Ul. Obietnica o Patiu Chrystusie 14—18.
IV. Utwierdzenie w ufnoci wiernych 19—26.

i stao si sowo Paskie do Jeremija-

sza powtóre, gdy jeszcze by zamknity
w sieni * ciemnicy, mówic :

* Jer .32,2.

2. Tak mówi Pan. który to uczyni:

Pan, który to utworzy, potwierdzi to,

Pan jest imi jego.

3. Woaj do mnie, a ozw si i

oznajmi rzeczy wielkie i skryte, o któ-

rych nie wiesz.

4. Albowiem tak mówi Pan, Bóg
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Izraelski, o domaoh miasta tego, i o

domach królów Judzkich, które poka-

one hyc' maj taranami wojennemi i

mieczem :

5. Pocign, ehy walczyli z Chal-

dejczykami, a e])y napenili te domy
tru]>ami ludzi, które pohij w zapalczy-

woci mojej i w gniewie moim, zakry

wajc twarz moje
wszelakicli zoci ich

11. (). AYszake Ja przywiod(j ich do

zdrowia, i ulecz a uzdrowi ich, i obja-

wi im obfito pokoju, a pokoju pe-

wnego.

7. Bo przywróc pojmanych z Judy, i

pojmanych z Izraela, a pobuduj ich jako

przedtem
;

8. I oczyszcz ich od wszelkiej nie-

prawoci ich. któr zgrzeszyli prze-

ciwko mnie, i przepuszcz * wszystkim
zociom ich. któremi zgrzeszyli prze-

ciwko mnie, i któremi wystpili prze-

ciwko mnie. .
*Jer.31,34.

9. A ])dzie mi to saw, weselem,

chwa, i ozdob przed wszystkiemi na-

rodami ziemi, które usysz o wszystkiem
dobrem, które Ja im czyni, i ulkn
si, a zatrwo si nad wszystkiem do-

brem i nad wszystkim pokojem, który

Ja im sposobi.

10. Tak mówi Pan:. Jeszcze syszany
bdzie * na tem miejscu, (o którem wy
powiadacie: Jest spustoszone, tak, e
niemasz ani czowieka, ani bydlcia,

w miastach Judzkich i na ulicach Jeru-

zalemskich spustoszonych, tak, e nie-

masz ani czowieka, ani obywatela, ani

bydlcia.) *Jer.32,43.

11. Syszany, mówi, bdzie gos ra-

doci, i gos wesela, gos oblubieca, i

gos * oblubienicy, gos mówicych :

Wysawiajcie Pana zastpów; albowiem
dobry jest Pan, albowiem na wieki

miosierdzie f jego; i gos przynosz-
cych ofiar chway do domu Paskiego,
gdy przywróc pojmanych z tej ziemi,

jako na pocztku, mówi Pan.
^Jer.7,34. fPs. 136,1.

12. Tak mówi Pan zastpów: Jeszcze

bdzie na tem miejscu pustem, na któ-

rem niemasz ani czowieka, ani bydlcia,

i we wszystkich miastach jego mieszkanie

pasterzy, gdzieby chowali trzody;

13. W miastach na górach, w mia-
stach na równinach, i w miastach na
poudnie, i w ziemi Benjaminowej, i

IKREMJA8 33.

okoo Jeruzalemu, i w miastach Judz-
kich jeszcze przechodzi bd trzody pod
rk liczcego, mówi Pan.

III. 14. Oto dni id, mówi Pan, w któ-

rych utwierdz to sowo dobre, którem
by wyrzek o domu Izraelskim i o domu
Judzkim.

15. W one dni w onym czasie uczyni
to, i wyronie * Dawidowi latorol spra-

wiedliwa, która czyni bdzie sd i spra-

wiedliwo na ziemi. *Jer.23,5.

10. Onych dni bdzie z))awiony Juda,

a Jeruzalem * bezpiecznie mieszka b-
dzie. A to jest imi, którem j nazo-

wi: Pan sprawiedliwo nasza. *'^moj..33,28.

17. Bo tak mówi Pan: Nie bdzie
wykorzeniony m z rodu Dawidowego,
aby nie mia siedzie na stolicy domu
Izraelskiego.

18. Z kapanów te i z Lewitów nie

bdzie wykorzeniony m od oblicza

mego, aby nie mia ofiarowa caopale-

nia, i zapala niednej ofiary, i sprawo-

wa ofiar po wszystkie dni.

IV. 19. Potem stao si sowo Pa-
skie do Jeremijasza, mówic :

20. Tak mówi Pan: Jeli bdziecie

mogli * zama przymierze moje ze

dniem, i przymierze moje z noc, aby
nie bywao dnia ani nocy czasu swego,

*Jer.31,36.

21. Tedy te przymierze moje za-
mane bdzie z Dawidem, sug moim,
aby nie mia syna, któryby królowa na

stolicy jego, i z Lewitami kapanami, aby

nie byli sugami moimi.

22. A jako nie moe by policzone

wojsko * niebieskie, ani zmierzony pia-

sek morski, tak rozmno nasienie Da-
wida, sugi mojego, i Lewitów, którzy

mi su. *imoj.2,i.

23. Znowu si stao sowo Paskie
do Jeremijasza, mówic :

24. Aza ie widzisz, co ten lud po-

wiada, mówic: e dwa domy, które

by Pan obra, te ju odrzuci, a e lu-

dem moim pogardzaj, jakoby nie by
wicej narodem przed obliczem ich?

25. Tak mówi Pan: Nie bdzieli przy-

mierze moje ze dniem i z noc stae, a

jelim porzdku niebios i ziemi nie po-

stanowi :

26. Tedyc i nasienie Jakóbowe i Da-

wida sugi mego odrzuc, abym nie bra
z nasienia jego tych, którzj-by panowa
mieli nad nasieniem Abrahamowem,



Jeremijasz 33. 34. 713

Izaakowem, i Jakóbowem. gdy przy-

wróc winiów ich, a zlituj si nad nimi.

ROZDZIA XXXIV.
I. Proroctwo o wydaniu Jenizalemu i Sedekijasza w

race Babiloczyków 1—7. II. Przeciwko gwaccym .przy-

mierze, i z strony uwolnienia sug pomst opowiada 8—22.

feowo, które si stao do Jeremijasza

od Pana. (gdy * Nabuchodouozor. król

Babiloski, i wszystko wojsko jego, i

wszystkie królestwa ziemi, które byy
pod wadz rki jego. i wszystkie naro-

dy walczyy przeciwko Jeruzalemowi

i przeciwko wszystkim miastom jego,)

mówic •

"

*2Król.25,l. 2Kron.36,10.

2. Tak mówi Pan. Bóg Izraelski : Id.

a mów Sedekijaszowi. królowi Judzkie-

mu, i powiedz mu: Tak mówi Pan: Oto

Ja to miasto podam w rk króla Babi-

loskiego, aby je ogniem spali;

3. I ty nie ujdziesz rki jego. ale

zapewne bdziesz * pojmany, i w rce
jego podany, a oczy twoje ogldaj oczy

króla Babiloskiego, i usta jego z usty

twemi mówi bd, a do Babilonu wnij-

dzieSZ.
'

' *Jer.32,4.

4. A wszake suchaj sowa Paskie-
go, Sedekijaszu, królu Judzki! Tak mówi
Pan o tobie: Nie umrzesz od miecza:

5. W pokoju umrzesz : a jako wonne
rzeczy palono ojcom twoim. * królom
przeszym, którzy byli przed tob. tak

pali bd i tobie, a paka ci bd.
mówic : Ach. panie ! Bom Ja to sowo
rzek, 'mówi Pan. ^2Kron.i6,i4.

6. Tedy mówi Jeremijasz prorok do

Sedekijasza, króla Judzkiego, wszystkie

te sowa w Jeruzalemie.

7. Gdy wojsko króla Babiloskiego
walczyo przeciwko Jeruzalemowi. i prze-

ciwko wszystkim miastom Judzkim po-

zostaym, przeciwko Lachys, i przeciw

Asekowi; albowiem te byy pozostay
z miast Judzkich miasta obronne.

II. 8. Sowo, które si stao do Jere-

mijasza od Pana, gdy uczyni król Sede-
kijasz przymierze ze wszystkim ludem, co

byw Jeruzalemie,wolno im ogaszajc;
9. To jest, aby kady wolno puci

sug swego, i kady suebnic swoje,

yda i ydówk, aby sobie nikt nie znie-

wala yda, brata swego.

10. A tak usuchay wszyscy ksi-
ta, i wszystek lud, którzy byli weszli
w przymierze, eby kady wolno puci
sug swego, i kady suebnic swoje.

al)y ich wicej nie zniewalali: usuchali,
mówi, i pucili ich wolno.

11. Lecz potem rozmyliwszy si,

pobrali za sugi i suebnice, które byli

pucili wolno, a zniewolili ich sobie za

sugi i za suebnice.
12. I stao si sowo Paskie do Je-

remijasza od Pana. mówic :

13. Tak mówi Pan. Bósr Izraelski:

Jam postanowi przymierze z ojcami wa-
szymi w dzie, któregom ich wywiód z

ziemi Egipskiej, z domu niewoli, mówic :

14. Gdy si skocz siedm ' lat. niech

wolno puci kady brata swego yda.
którybyby sprzedany, asuyciby przez

sze lat; wolno, mówi, puci go od
siebie. Ale mi nie sucheli ojcowie wasi,

ani nakonili ucha swego.
'^ 2 Moj. 21, 2. 5 Moj. 15. 12.

15. Wycie si zaiste dzi nawrócili,

i uczynilicie to, co jest dobrego przed

oczyma mojemi. ecie ogosili wolno
kady bliniemu swemu, i uczynilicie

przymierze przed twarz moj w domu
tym. któryjest nazwany od imienia mego.

16. Alecie si za cofnli, i spluga-

wilicie imi moje. ecie za wzili kady
sug swego, i kady suebnic swoje,

którecie byli wolno pucili wedug -
doci ich. i zniewolilicie ich. aby byli

sugami i suebnicami waszymi.
17. Dlatego tak mówi Pan: Wycie

mi nie usuchali, abycie ogosili wol-

no kady bratu swemu, i kady bli-

niemu swemu ; otó Ja przeciwko wam
ogaszam wolno, mówi Pan. miecza,

moru, i godu, a podam was na potu-
kanie * po wszystkich królestwach ziemi.

"5 Moj. 28.64.

18. Podam zaiste tych ludzi, którzy

przestpili przymierze moje. którzy nie

dotrzymali sów przymierza tego, które

uczynili przed twarz moj. gdy cielca

na dwoje rozcili, i przeszli midzy cz-
ciami jego;

19. To jest ksit Judzkich, i ksi-
t Jeruzalemskich. komorników i kapa-
nów, i wszystek lud tej ziemi, którzy prze-

szli midzy czciami tego cielca ;

20. Podam ich, mówi, w rk nie-

przyjació ich, i w rk szukajcych du-
szy ich. i bd trupy * ich erem ptastwu
niebieskiemu i bestyjom ziemskim.

*Jer.7,33. r.16,4.

21. Sedekijasza te. króla Judzkiego,

i ksit jego podam w rk nieprzy-

jació ich. i w rk szukajcych duszy
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ich, w rtjk, mówi^, wojska króla Ba-
biloskiego, które odstpio od was.

22. Oto Ja rozka, mówi Pan, i

przywiod ich za na to miasto, aljy wal-

czyli przeciwko niemu, a wziwszy je

spalili je ogniem; miasta Ui Judzkie

obróc w pustyni, tak i bd bez oby-

watela.

KODZIA XXXV.
I. Poshiszestwo Rccbabitów pokazawszy 1 — 11. II.

nieposuszestwo ludu Judzkiego wytyka 12— 16. III.

Pomsta za to nieposuszestwo 17. IV. a Kccbabitom
aska ogoszona 18. 19.

feowo, które si stao do Jeremijasza od

Pana za dni Joakima, syna Jozyjaszowe-

go, króla Judzkiego, mówic:

2. Id do domu Rechabitów, a mów
z nimi, i wprowad ich do domu Paskie-
go, do jednej komory, a daj im pi wino.

3. Wziem tedy z sob Jasanijasza,

syna Jeremijaszowego, syna Chabazy-
mijaszowego, i braci jego, i wszystkich

synów jego, i wszystek dom Rechabitów,

4. I wprowadziem ich do domu Pa-
skiego, do komory synów Chanana, syna

Jegdalijaszowego, ma Boego, która

bya podle komory ksicej, która bya
nad komor Maasejasza, syna Sallumo-

wego, strzegcego progu.

5. Potem postawiem przed synami
domu Rechabitów czasz pen wina i

kubki, i mówiem do nich: Pijcie wino.

6. Którzy odpowiedzieli : Nie pijamy

wina;bo Jonadai), syn Rechabowy, ojciec

nasz, zakaza nam, mówic: Nie pijajcie

wina, wy i synowie wasi a na wieki
;

7. A domu nie budujcie, i nasienia nie

rozsiewajcie, i winnicy nie sadcie, ani

miewajcie; ale w namiotach mieszkaj-

cie po wszystkie dni wasze, abycie yli

przez wiele dni na obliczu ziemi, w któ-

rej jestecie przychodniami.

8. Przeto usuchalimy gosu Jona-

daba, syna Rechabowego, ojca naszego,

we wszystkiem, co nam rozkaza, eby-
my nie pili wina po wszystkie dni na-

sze, my, ony nasze, synowie nasi, i

córki nasze;

9. I ebymy nie budowali domów
ku mieszkaniu naszemu, a winnicy, i

roli, i adnego siewu nie mieli,

10. Ale abymy mieszkali w namio-
tach ; i usuchalimy, i czynimy wedug

wszystkiego, co nam rozkaza Jonadab,
ojciec nasz.

11. A gdy przycign Naliuchodo-
nozor, król Jiabiloski, do ziemi naszej,

rzeklimy: Pójdcie, a ustpmy do Je-

ruzalemu przed wojskiem Chaldejskim,
i przed wojskiem yryjskióm ; a take-
my zostali w Jeruzalemie.

II. 12. I stao si sowo Paskie do
Jeremijasza, mówic :

13. Tak mówi Pan zastpów. Bóg
Izraelski : Id, a rzecz mom Judzkim
i obywatelom Jeruzalemskim : I nie

przyjmiecie wiczenia, abycie posu-
szni byli sowom moim ? mówi Pan.

14. Wane s sowa Jonadaba, syna
Rechabowego, które przykaza synom
swoim, eby nie pili wina ; i nie pij go
a do dnia tego, bo posuszni s przy-

kazaniu ojca swego; ale Ja mówi do

was, rano wstawajc i mówic, a przecie

jestecie * nieposuszni. *Jer.7,i3.

15. Posyam te do was wszystkich
sug swych,proroków rano wstawajc i po-

syajc, aby mówili : Nawrócie si * ju
kady od zej drogi swej, a polepszajcie

spraw swoich, a nie naladujcie bogów
cudzych, ani im sucie; a tak mieszkaj-

cie w tej ziemi, którm da wam, i oj-

com waszym; alecie nie nakonili ucha
swego, anicie mi usuchali

;

*2Król.l7,13. Jer.18,11. r.25,5. Jonasz.3,8.

16. Cho synowie Jonadaba, syna Re-
chabowego, dosy uczynili rozkazaniu

ojca swego, które im przykaza; ale ten

lud nie jest mi posuszny.

III. 17. Przeto tak mówi Pan, Bóg
zastpów, Bóg Izraelski: Oto Ja przy-

wiod na Jud i na wszystkich obywateli

Jeruzalemskich wszystko ze, którem wy-
rzek przeciwko im, przeto, em mówi
do nich, a nie suchali, i woaem ich,

a nie ozwai mi si.

IV. 18. A domowi Rechabitów rzek
Jeremijasz : Tak mówi Pan zastpów. Bóg
Izraelski: Dlatego, ecie posuszni roz-

kazaniu Jonadaba, ojca waszego, i strze-

ecie wszystkich przykaza jego, a czy-

nicie wedug wszystkiego, co wam roz-

kaza:

19. Przeto tak mówi Pan zastpów,

Bóg Izraelski: Nie bdzie wygadzonym z rodu Jonadaba, syna Rechabowe-

go, któryby sta przed obliczem mojem
po wszystkie dni.
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EODZIA XXXVL
I. Proroctwo Jeremijaszowe w ksigi z rozkazania Bo-

ego wpisane 1—8. II. i av zgromadzeniu ludu przeczy-

tane 9—22. III. od Joakima spalone 23—26. IV. pomsta
dlatego nad nim ogoszona 27—31. V. jego proroctwa

w inne ksigi wpisano 32.

1 stao si roku czwartego Joakima, sy-

na Jozyjaszowego ; króla Judzkiego : stao

si, mówi, to sowo do Jeremijasza od

Pana, mówic:
2. Wemij sobie ksigi, a napisz na

nich wszystkie sowa, którem mówi do

ciebie przeciw Izraelowi, i przeciw Ju-

dzie, i przeciw wszystkim narodom, ode

dnia, któregom mawia z tob, ode dni

Jozyjaszowych a do dnia tego
;

3. Aza sn, gdy usyszy dom Judzki

o tern wszystkiem zem, które Ja im my-
l uczyni, nawróci si kady od zej

drogi swej, abym by miociw iiiepra-

wociom ich i grzechom ich.

4. Przeto wezwa Jeremijasz Barucha,

syna Neryjaszowego ; i napisa Baruch
w ksigi z ust Jeremijaszowych wszyst-

kie sowa Paskie, które mówi do niego.

5. Potem przykaza Jeremijasz Baru-
chowi, mówic : Ja bdc zatrzymany nie

mog wnijó do domu Paskiego
;

6. Przeto ty id, a czytaj na tych

ksigach, co napisa z ust moich, sowa
Paskie, przed uszyma ludu w domu
Paskim w dzie postu ; take te przed

uszyma wszystkich z Judy, którzyby

przyszyli z miast swoich, czytaj je.

7. Owa sn przyjdzie modlitwa ich

przed obhcze Paskie, a nawróci si ka-

dy od zej drogi swojej ; bo wielka jest

zapalczywo i gniew, w którym mówi
Pan przeciwko temu ludowi.

8. Tedy uczyni Baruch, syn Neryja-

szowy, wedug wszystkiego, co mu roz-

kaza- Jeremijasz prorok, czytajc z ksig
sowa Paskie w domu Paskim.

II. 9. I stao si roku pitego za Joa-
kima, syna Jozjjaszowego, króla Judz-
kiego, w miesicu dziewitym, e za-

powiedziano post przed twarz Pask
wszystkiemu ludowi w Jeruzalemie, i

wszystkiemu ludowi, który si bj^ zszed
i miast Judzkich do Jeruzalemu.

10. I czyta Baruch z ksig sowa Je-

remijaszowe w domu Paskim, w poko-
ju Giemaryjasza, syna Safanowego, pisa-

rza, w sieni wyszej, w wejciu bramy
nowej domu Paskiego przed uszyma
wszystkiego ludu.

11. A gdy usysza Micheasz, syn

Giemar\jasza, syna Safanowego, wszyst-

kie sowa Paskie z ksig,
12. Zstpi do domu królewskiego, do

komory pisarzowej, a oto tam wszyscy
ksita siedzieli: Elisama pisarz, i De-
lajasz, syn Semajaszowy, i Elnatan, syn
Achborowy, i Giemaryjasz, syn Safano-
wy, i Sedekijasz, syn Chananijaszowy, i

wszyscy ksita.
13. I powiedzia im Micheasz wszyst-

kie sowa, które sysza, gdy czyta Ba-
ruch z ksig przed uszyma ludu.

14. Przeto posali wszyscy ksita
do Barucha Jehud, syna Natanijaszo-

wego, syna Selemijaszowego. syna Chu-
sowego, aby rzek: Ksigi, na któryche
czyta przed uszyma ludu. wemij w
rk tw, a pójd. Wzi tedy Baruch,
syn Neryjaszowy, ksigi w rk sw, i

przyszed do nich.

15. I rzekli do niego: Sid prosz,
a czytaj to przed uszyma naszemi. I

czyta Baruch przed uszyma ich.

16. A gdy usyszeli wszystkie one
sowa, ulkszy si wejrza jeden na dru-

giego, i rzekli do Barucha : Zaiste oznaj-

miemy królowi te wszystkie sowa.

17. I pytali Barucha, mówic: Po-
wiedz nam teraz, jako pisa wszystkie

te sowa z ust jego?

18. I rzek im Baruch : Z ust swych
mówi do mnie wszystkie te sowa, a
jam pisa na ksigach inkaustem.

19. Tedy rzekli ksita do Barucha :

Id, a skryj si, ty i Jeremijasz, a niech

nikt nie wie, gdziecie.

20. Potem weszli do ki-óla do sieni,

a ksigi dali schowa do komory Eli-

sama, pisarza, i oznajmili przed królem
te wszystkie sowa.

21. Posa tedy król Jehud, aby wzi
one ksigi; który je wzi z komory Eli-

sama pisarza. I czyta je Jehuda przed

uszyma królewskiemi, i przed uszyma
wszystkich ksit, którzy stali przed

królem.

22. A król siedzia w domu. w którym
w zimie bywa, miesica dziewitego, a

na ognisku przed nim pali si ogie.

III. 23. A gdy przeczyta Jehuda trzy

albo cztery karty, porzeza je król noy-
kiem pisarskim, i wi*zuci je w ogie,
który by na ognisku, a zgorzay wszyst-

kie ksigi w ogniu, który by na ognisku;

24. Ale si nie ulkli, ani rozdarli szat
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swoich, król i wszyscy sudzy jogo, któ-

rzy syszeli wszystkie te sowa.
'25. Owszem, jeszcze gdy Elnatan, i

l)elajasz, i (Jieniaryjasz przyczyniali si
do króla, a])y nie pali onych ksig, tedy

ich nie usucha;
20. Ale rozkaza król Jeranieelowi,

synowi królewskiemu, i Sarajaszowi, sy-

nowi Asryjelowemu, i Selemijaszowi, sy-

nowi Ahdeelowemu, a])y pojmali Baru-
cha pisarza, i Jeremijasza proroka; ale

ich Pan skry.

IV. 27. 1 stao si sowo Paskie do

Jeremijasza, gdy król spali one ksigi i

sowa, które by spisa Baruch z ust Je-

remijaszowych, mówic :

28. Weitiij so])ie zasi ksigi inne, a

napisz na nich wszystkie sowa pierwsze,

które byy w onych ksigach pierwszych,

które spali Joakim, król Judzki.

29. A o Joakimie, królu Judzkim, rze-

czesz : Tak mówi Pan : Ty spali te ksi-
g*i, mówic : Czemu pisa na nich, rzek-
szy : Zapewne przycignie król Babilo-
ski, i spnstoszy t ziemi, i wygadzi
z niej czowieka i bydl.

30. Przeto tak mówi Pan o Joakimie,

królu Judzkim: Nie bdzie mia, ktoby
siedzia na stolicy Dawidowej, a trup

jego * wyrzucony bdzie na gorco we
dnie, a na mróz w nocy. *Jer.22,i9.

31. Bo nawiedz na nim, i na nasieniu

jego, i na sugach jego nieprawo ich, i

przywiod na nich i na obywateli Jeruza-

lemskich, i namów Judzkich to wszyst-

ko ze, o któremem mawia do nich ; ale

nie suchali.

y. 32. Tedy Jeremijasz wzi ksigi
inne, i da je Baruchowi, synowi Neryja-
szowemu, pisarzowi, który na nich spi-

sa z nst Jeremijaszowych wszystkie so-
wa onych ksig, które by spali ogniem
Joakim, król Judzki ; a nadto przydano
do onych sów wiele rzeczy tym podob-
nych.

KODZIA XXXVII.
I. Prorot za przyczyn poselstwa Sedekijaszowego o

spaleniu Jeruzalemu prorokuje 1—10. II. Ale gdy ucho-
dzi z Jertizalerau. pojmany jest, ubity, i do wizienia
cikiego 11—20. Ul. potem do lekciejszego wsadzony 21.

Jbotem królowa król Sedekijasz, syn Jo-

zyjaszowy, miasto Chonijasza, syna Joa-

kimowego
, którego Nabuchodonozor,

król Babiloski, w ziemi Judzkiej kró-

lem postanowi.

2. Lecz nie by posuszny on, i sudzy

jego, i lud on^j ziemi sowom Paskim,
które mówi przez Jeremijasza proroka.

3. Ale jednak król Sedekijasz ])osa
Jechuchala, synaSelemijaszowego, i Sofo-

nijasza, syna Maazejaszowego, kapana,
do Jeremijasza proroka, aby mówili: Módl
si prosz za nami Panu, iiogu naszemu.

4. }]o Jeremijasz jeszcze wolno chodzi
midzy ludem, i jeszcze go liyo nie wsa-
dzono do wizienia.

5. A wojsko Faraonowe wycigno
byo z F]giptu

;
(a usyszawszy Chaldej-

czycy, którzy byli obiegli Jeruzalem,wie
o tm, odcignli od Jeruzalemu.)

G. I stao si sowo Paskie do Jere-

mijasza proroka, mówic :

7. To mówi Pan, Bóg Izraelski : Tak
powiedzcie królowi Judzkiemu, który

was posa do mnie, abycie si mnie
radzili: Oto wojsko Faraonowe, które

wam przycigno na pomoc, wróci si'

do ziemi swojej do Egiptu.

8. I wróc si zasi Chaldejczycy, i

bd walczyli przeciwko temu miastu, i

wezm je, i spal je ogniem.

9. Tak mówi Pan: Nie zwodcie dusz

waszych, mówic: Zapewne odcign od

nas Chaldejczycy; bo nie odcign
10. Owszem, chobycie porazili wszyst-

ko wojsko Chaldejczyków, którzy walcz
z wami, a zostaliby z nich tylko zranie-

ni, ci z namiotów swoich powstan, a to

miasto ogniem spal.

11. 11. Gdy tedy odcigno wojskc

Chaldejczyków od Jeruzalemu przed

wojskiem Faraonowem,
12. Wychodzi Jeremijasz z Jeruza

lemu, aby szed do ziemi Benjaminowej

aby tak uszed z porodku ludu.

13. A gdy ju by w bramie Benja
minowej, by tam przeoony nad stra
imieniem Jeryjasz, syn Selemijasza, sym
Chananijaszowego, który pojma Jere

mijasza proroka, mówic:. Do Chaldej

czyków ty uciekasz.

14. A Jeremijasz odpowiedzia: Ni
prawda, nie uciekam do Chaldejczyków

ale go nie chcia sucha, owszem, poj

ma Jeryjasz Jeremijasza, i przywiód

go do ksit.
15. Tedy rozgniewawszy si ksit;

na Jei;emijasza, ubili go, i podali go d

wizienia, do domu Jonatana pisarza; b

z niego byli uczynili dom wizienia. •

16. A gdy wszed Jeremijasz do oneg

i
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lou a do tarasu ich, i siedzia tam Jere-

uijasz przez wiele dni :

17. Tedy posawszy ki'ól Sedekijasz.

^zi go. i pyta go ki-ól w domu swoim
jotajemnie. mówic : Jeste jakie sowo
>d Pana? I odpowiedzia^ Jeremijasz:

^est : przytem rzek : AV rk króla Ba-

)iloskiego podany bdziesz.

18. Nadto rzek Jeremijasz do króla

Jedekijasza: Cóem zgrzeszy przeciwko

obie. i sugom twoim, i ludowi temu. -
cie mi podali do tego domu wizienia?

19. I gdzie s prorocy wasi. którzy

vam prorokuj, mówic : Nie przyjdzie

:ról Babiloski na was. ani na t ziemi?
20. Suchaje teraz, prosz, królu.

>anie mój I niech bdzie, prosz, wana
u'osba moja przed tob: Nie odsyaje
ni do domu Jonatana pisarza, abym
am nie umar.

III. 21. A tak rozkaza król Sede-

djasz. aby wsadzony by Jeremijasz do

ieni stray, a iby mu dawano boche-

lek chleba na dzie z ulicy piekarskiej.

)ókiby nie by strawiony wszystek chleb

V miecie. A tak siedzia Jeremijasz

V sieni stray.

ROZDZIA XXX\in.
I. Wrzucenie Jeremijasza od ksit do tardzo ci-
ego wizienia 1—6. II. Jato mu z niego wynij do-
>omoono 7—13. TH. i jako sie z nim król rozmawia
.4r-2S.

L usysza Sefatyjasz. syn Matanowy. i

jodolijasz. syn Fassurowy. i Juchal. syn

5elemijaszowy. i Fassur. syn Melchija-

;zowy, sowa, które Jeremijasz mówi
lo wszystkiego ludu. mówic :

2. Tak mówi Pan : Ktoby zosta w tem
niecie. ' zginie od miecza, od godu
i od moru : ale ktoby wyszed do Chal-

iejczyków. y bdzie, a bdzie mu du-

sza jego za korzy, i yw zostanie.
'^ Jer. 21.9.

3. Tak mówi Pan: Pewnie podane
bdzie to miasto w rce wojska króla

Babiloskiego, i wemie je.

4. Przeto rzekli oni ksita do
bróla : Niech umrze ten m. poniewa
on osabia rce mów walecznych, po-
ostaych w tem miecie, i rce wszyst-
kiego ludu. mówic do nich takie sowa:
dbowiem tenm nie szuka pokoju lu-

iowi temu. ale zego.
5. Tedy rzek ki'ol Sedekijasz: Oto

est w rce waszej : bo król nic zgoa
de moe przeciwko wam.

6. A tak wziU Jeremijasza. który by
w sieni stray, i wrzucili go do dou Mal-

;
chyjasza, .<yna królewskiego, i spucili

Jeremijasza po powrozach: a w tym
dole nie byo nic wody. tylko boto, tak

ton Jeremijasz w onem bocie.

11. 7. Ale gdy usysza Ebedmelech
Murzyn, dworzanin, który by w domu
królew.skim. e Jeremijasza podano do

dou. (a król siedzia w bramie Benja-

minów ej.)

8. Wnet wyszed Ebedmelech z domu
królewskiego, i rzek do króla, mówic :

9. Królu, panie mój 1 le uczynili ci

mowie wszystko, co uczynili Jeremija-

szowi prorokowi, e go wrzucili do tego

dou : boby by umar i na pierwszem

miejscu od godu, poniewa ju niemasz

adnego chleba w miecie.

10. Przeto rozkaza król Ebedme-

1
lechowi Murzynowi . mówic : Wemij

I

z sob std trzydzieci mów, a wy-

1
cignij Jeremijasza proroka z tego dou,

' niby umar.
li. Tedy wzi Ebedmelech onych m-

ów z sob. i wszed do domu królewskie-

go pod skarbnic, i nabra stamtd starych

szmacisk podartych, szmacisk. mówi,
zbótwiaych. które spuci do Jeremija-

sza do onego dou po powrozach.

12. I rzek Ebedmelech Murzyn do

Jerepiijasza : Nue podó te stare po-

darte i zbótwiae szmaciska pod pachy

rk twoich pod powrozy : i uczyni tak

Jeremijasz.

13. Wycignli tedy Jeremijasza po-

wrozami, i dobyli go z onego dou: i

siedzia Jeremijasz w sieni stray.

III. 14. Tedy posa król Sedekijasz i

wzi Jeremijasza proroka do siebie do

trzecich drzwi, które byy przy domu
Paskim. I rzek król Jeremijaszowi :

Spytam ci o jedne rzecz, nie taj nic

przedemn.
15. I rzek Jeremijasz do Sedekija-

sza : Jeli co powiem, pewnie mi za-

bijesz? A jeli co poradz, nie usu-
chasz mi.

IG. Tedy przysig król Sedekijasz

Jeremijaszowi potajemnie, mówic: Jako

yje Pan. który nam t dusz stworzy,

e ci nie zabij, ani ci wydam w rk
mów tych. którzy szukaj duszy twojej.

17. 1 rzek Jeremijasz do Sedekijasza:

Tak mówi Pan . Bóg zastpów . Bóg
[Izraelski: Jeli dobrowolnie wyuijdziesz
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do ksii\t króla Babiloskiego, tedyy Ixjdzio dusza twoja, a to miasto nie

btjdzie spalone ogniem; a tak yw zo-

staniesz ty i dom twój
;

18. Ale jeli nie wynijdziesz do ksi-t króla l^abiloskiego, pewnie bdzie
podane to miasto w r^ki^ Chaldejczy-

ków, i spal je ogniem, a i ty nie nj-

dziesz rki ich.

19. Tedy rzek król Sedekijasz do Je-

remijasza: Bardzo si boj ydów, którzy

pouciekali do Chaldejczyków, ])ym sn
nie by wydany w rk ich, a szydzilil)y

ze mnie.

20. I rzek Jeremijasz : Nie wydadz.
Suchaj prosz gosu Paskiego, któryó

ja opowiadam, a bdzie dobrze, i y
bdzie dusza twoja;

21. A jeli si bdziesz zbrania wy-
nij, tedy to jest sowo, które mi Pan
pokaza:

22. e oto wszystkie niewiasty, które

zostay w domu króla Judzkiego, bd
wywiedzione do ksit króla Babilo-
skiego, a te same rzek : Namówili ci,

i otrzymali to na tobie przyjaciele twoi,

e ulgny w bocie nogi twoje, i cofn-
y si nazad.

23. Wszystkie take ony twoje i sy-

nów twoich wywiod do Chaldejczyków,
i ty sam nie ujdziesz rki ich, owszem
rk króla Babiloskiego bdziesz poj-

many, i to miasto spal ogniem.

^ 24. Tedy rzek Sedekijasz do Jeremija-
sza: Niechaj nikt nie wie o tm, aby
nie umar;

25. A jeliby ksita usyszawszy,
em mówi z tob, przyszli do ciebie, i

rzekli : Powiedz nam, prosz, co mó-
wi z królem, nie taj przed nami, a nie

zabijemy ci; co z tob król mówi?
26. Tedy im rzeczesz: Przeoyem

prob moje przed królem, aby mi za
nie kaza odwie do domu Jonatano-
wego, ebym tam nie umar.

27. A zeszli si wszyscy ksita
do Jeremijasza, i pytali go; który im po-

wiedzia wedug tego wszystkiego, jako
mu by król rozkaza. A tak milczc
odeszli od niego, gdy si to byo nie

ogosio.
28. A Jeremijasz siedzia w sieni stra-

y a do onego dnia, którego wzito Je-

ruzalem, gdzie by, gdy dobywano Jeru-

zalemu.

yiROZDZIA XXXIX.
I. Joruzaleinu dobyto, Sedckijasza pojmano, i zawie-

dziono do Uabilonu 1—10. II. a Jeremijasz 11—14. III. i

Kbodmclcch obronieni 15—18.

lloku dziewitego * Sedekijasza, króla

Judzkiego, miesica dziesitego, przy-

cign Nabuchodonozor, król Baliilo-

ski, ze wszystkiem wojskiem swojem do

Jeruzalemu, i obiegli je.

*2Król.25,l. 2Kron.36,I3. Jer.52,4.

2. A jedenastego roku Sedekijasza,

miesica czwartego, dziewitego dnia
tego miesica, doljyto miasta.

3. I wpadli do niego wszyscy ksi-
ta króla Babiloskiego, i usiedli w
bramie rednij: Nergalscharezer, Sam-
garnebu, Sarsechym, Rabsarys, Nergal-
scharezer, Rabmag, i wszyscy inni ksi-
ta króla Babiloskiego.

4. A gdy ich ujrza Sedekijasz, król

Judzki, i e wszyscy mowie waleczni

uciekli, i wyszli w nocy z miasta drog
ogrodu królewskiego, bram midzy
dwoma murami, uszed te i król drog
ku puszczy.

5. A wojsko Chaldejczyków gonio
ich, i docignli Sedekijasza narówninachi
Jerycha, i wzili go, i przywiedli go do

Nabuchodonozora, króla Babiloskiego
do Reble, do ziemi Emat, gdzie wydaJ
przeciwko niemu deki*et.

6. Bo pomordowa król Babiloski sy-

nów Sedekijaszowych w Rebli przed oczy-

ma jego, i wszystkich najprzedniejszycl

z Judy pomordowa król Babiloski.

7. Ale oczy Sedekijaszowi wyupi,
zwizawszy go acuchami miedzianem
prowadzi go do Babilonu.

8. Dom take królewski i dom oneg(

ludu spalili Chaldejczycy ogniem, i mu
ry Jeruzalemskie rozwalili.

9. Ale ostatek ludu, który by zosta

w miecie, i zbiegi, którzy byli poucie

kali do niego, i inny lud pozosta^y zaj

wiód Nabuzardan, hetman onierski!

do Babilonu.

10. Tylko najpodlejszych * z ludil

którzy nic nie mieli, zostawi Nabuzai

dan, hetman onierski, w ziemi Jud?]

kiej, którym rozda winnice i role dnij

onego. -2Krói.r-'

11. 11. A o Jeremijaszu przykaza Nfl

buchodonozor, ki*ól Babiloski, Nabi
zardanowi , hetmanowi onierskienul

mówic :

12. Wemij go, a pilnie go dogldaLj
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I nie czy mu nic zego, ale jako rze-

[, tak z nim postp.

13. Przeto posawszy Nabuzardan,

letman onierski, i Neljusasban, Eabsa-

ys i Nergalscharezer. Rabmag, i wszys-

cy ietmani króla Babiloskiego :

14. Posawszy, mówi, wzili Jere-

nijasza z sieni stray, i poruczyli go Go-

lolijaszowi, synowi Ahikama, syna Sa-

'anowego, aby go dowiód do domu. A
ak mieszka w poród ludu.

III. 15. I stao si do Jeremijasza

;owo Paskie, gdy jeszcze by zamkni-

y w sieni stray, mówic:
16. Id. a powiedz Ebedmelechowi

!^Iurzynowi, mówic: Tak mówi Pan
zastpów. Bóg Izraelski: Oto Ja prz}^-

,viod sowa moje na to miasto ku ze-

nu a nie ku dobremu, i wypeni si

)rzed obliczem twojem dnia onego
;

17. Ale ciebie wybawi onego dnia,

uówi Pan. i nie bdziesz podany w rk
nów, których si ty oblicza boisz.

18. Albowiem ci pewnie wyrw, aby
)d miecza nie upad ; ale bdziesz mia
iusz twoje za korzy, przeto, e po-

toy nadziej we mnie, mówi Pan.

ROZDZIA XL.
I. Wypuszczenie z wizienia Jeremijasza 1—5. II. i za-

liechanie go w ziemi Judzkiej 6. lÓ. Zgromadzenie do
jodolijasza ostatku ludu Judzkiego 7—12. IV. Zdrady
!zmaelowe, i zginienie Godolijaszowe 13—16.

^owo, które si stao do Jeremijasza od

Pana. gdy go wypuci Nabuzardan,

[letman onierski, z Ramy, wziwszy
^0, gdy by zwizany acuchami w po-

h'ód wszystkichwiniów Jeruzalemskich

[ Judzkich,których wiedziono doBabilonu.

2. A tak wzi hetman onierski Je-

remijasza, i rzek do niego: Pan, Bóg
twój. opowiedzia by to ze przeciwko

miejscu temu
;

3. Przeto je przywiód, i uczyni
Pan, jako mówi ; bocie zgrzeszyli Pa-
au, a nie suchalicie gosu jego, i dla-

tego si wam to stao.

4. Teraz tedy, oto ci rozwizuj dzi
z tych acuchów, które s na rkach
twoich. Jeli si zda rzecz dobr, i
zeran do Babilonu, pójd, ja o tobie

bd zawiadywa; a jeli si nie podoba
i zemn do Babilonu, tedy zaniechaj.

Oto ta wszystka ziemia jest przed obli-

czem twojem
; gdzie wolisz, a gdzie si

)odoba i, tam id.
5. A poniewa si tu on wicej nie

wróci, udaj si do Godolijasza, syna Ahi-

kamowego, syna Safanowego, którego

przeoy król Babiloski nad miastami
Judzkiemi, a mieszkaj z nim w poród
ludu, albo gdzie si kolwiek podoba i,
id. I da mu hetman onierski na dro-

g i upominek, i odprawi go.

II. 6. Przyszed tedy Jeremijasz do

Godolijasza, syna Ahikamowego , do

Masfy, i mieszka z nim w poród ludu,

który by pozosta w ziemi.

III. 7. A gdy usyszeli wszyscy het-

mani wojsk, którzy byli w polach, oni

i wszystek lud ich, e król Babiloski

postanowi Godolijasza, syna Ahikamo-
wego. nad on ziemi, a i mu zleci

mów, i niewiasty, i dziatki, a to najpo-

dlejszych onej ziemi, tych, którzy nie byli

zaprowadzeni do Babilonu :

8. Tedy przyszli do Godolijasza do

Masfy, to jest, Izmael, syn Natanija-

szowy, take Johanan i Jonatan, synowie

Kareaszowi, i Serajasz, syn Tanchume-
towy, i synowie Efaj Netofatczyka. i Ja-

sanijasz, syn Machatowy, oni i lud ich.

9. Tedy im przysig * Godolijasz, syn

Ahikama, syna Safanowego, i ludowi

ich, mówic : Nie bójcie si suy Chal-

dejczykom, zostacie w ziemi, i sucie
królowi Babiloskiemu, a dobrze wam
bdzie. -2Król.25,24.

10. Bo oto i ja mieszkam w Masfie,

abym su}^ Chaldejczykom, którzy przy-

chodz do nas ; a wy zbierajcie wino i

letni owoc i oliw, a skadajcie do na-

czynia waszego, i mieszkajcie w mia-

stach waszych, które trzymacie.

11. Take i wszyscy ydzi, którzy by-

li u Moabczyków, i midzy synami Am-
monowymi, i midzy Edomczykami. i

którzy byli we wszystkich ziemiach,

usyszawszy, e król Babiloski zostawi

ostatek ludu z Judy, a i przeoy nad

nimi Godolijasza, syna Ahikama, syna

Safanowego,

12. Wrócili si wszyscy ydzi ze

wszystkich miejsc, do których byli za-

gnani, i przyszli do ziemi Judzkiej do

Godolijasza do Masfy, i nazbierali wina,

i letniego owocu bardzo wiele.

lY. 13. Ale Johanan, syn Kareaszowy,

i wszyscy ksita wojsk , którzy byli

w polu. przyszli do Godolijasza do Masfy,

14. I rzekli do niego : Wiesze o tem,

e Baalis , król synów Ammonowych,
posa Izmaela, syna Natanijaszowego,
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aby ci zabi? Alo im nie uwierzy Go-
(lolijasz, syn Ahikania.

If). Nadto Jolianan, syn Kareaszowy,
rzek do (Jodolijasza potajemnie w Mas-
fie, mówie : Niech id, prosz, a zabij
Izmaela, syna Natanijaszowego, wszak
si o tem nikt nie dowie. Przeczby ('i

mia zabi, a rozproszeniby mieli by
wszyscy ydowie, którzy si zebrali do
ciebie, i zgin ostatek z Judy ?

1(). Ale Godolijasz, syn Ahikamowy,
rzek do Johanana, syna Kareaszowego :

Nie czy tego ; bo ty nieprawd mówisz
o Izmaelu.

KODZIA XLL
1. Zamordowanie Godolijasza i innych niektórych y-

dów i Chaldejczyków od Izmaela 1—10. II. Wojna Jo-
bananowa przeciwko Izmaelowi, i zwycistwo jego nad
nim 11—18.

i stao si miesica siódmego, e przy-

szed Izmael, syn Natanijasza, syna Eli-

samowego, z nasienia królewskiego, i

hetmani królewscy, to jest, dziesi m-
ów z nim, do Godolijasza, syna Ahika-
mowego, do Masfy, i jedli tam spou
chleb w Masfie.

2. Potem wstawszy Izmael, syn Na-
tanijaszowy, i dziesi mów, którzy

z nim byli, zabili Godolijasza, syna Ahi-
kama, syna Safanowego, mieczem ; za-

bili mówi tego, którego by przeoy
król Babiloski nad ona ziemi.

3.Wszystkich take ydów, którzy byli

z nim, z Godolijaszem w Masfie, i onych
Chaldejczyków, których tam znalaz,

mów walecznych, pobi Izmael.

4. A dnia wtórego, gdy zabi Godo-
lijasza, (o czem nikt nie zwiedzia,)

5. Przyszli niektórzy z Sychem, z Sy-

lo, i z Samaryi, mów omdziesit, ogo-

liwszy brody, i rozdarszy szaty, i po-

drapawszy si, którzy ofiar niedn, i

kadzido w rkach swych mieli, aby je

odnieli do domu Paskiego.

6. Tedy Izmael, syn Natanijaszowy,

wyszed przeciwko nim z Masfy, a idc
szed i paka; a gdy si spotka z nimi,

rzek do nich : Pójdcie do Godolijasza,

syna Ahikamowego.
7. Ale gdy przyszli w poród miasta,

pobi ich Izmael, syn Natanijaszowy, i

wrzuci ich w dó, sam i mowie, któ-

rzy z nim byli.

8. Lecz si dziesi mów znalazo
midzy nimi, którzy rzekli do Izmaela :

Nie zabijaj nas ; bo mamy skarby skryte

w polu, pszenicy i jczmienia, i oliwy,

i miodu. 1 pohamowa si; a nie zabi
ich midzy brami ich.

9. A dó, do któr(^go Izmael wrzuci
do Godolijasza wszystkie trupy onych m-
ów, których pobi, ten jest, który uczy-

ni król Aza, bojc* si Jkazy, króla

Izraelskiego, który napeni Izmael, syn
Natanijaszowy, pobitymi.

10. I pobra w niewol Izmael wszyst-

kie ostatki ludu, które byy w Masfie,

córki królewskie, i wszystek lud, który

by zosta w Masfie, które by poruczy
Nabuzardan, hetman onierski, Godo-
lijaszowi, synowi Ahikamowemu, i wzi
je w pojmanie Izmael, syn Natanijaszowy,

i poszed uchodzc do synów Ammo-
nowych.

11. 11. Wtem usysza Johanan, syn
Kareaszowy, i wszyscy hetmani onych
wojsk, którzy byli z nim, o tem wszyst-

kiem zem, które uczyni Izmael, syn
Natanijaszowy

;

12. 1 wzili wszystek swój lud, i cign-
li, aby zwiedli bitw z Izmaelem, sy-

nem Natanijaszowym, którego znaleli u
wód wielkich, które s w Gabaon.

13. A gdy ujrza wszystek lud, który

by z Izmaelem, Johanana, syna Karea-
szowego, i wszystkich ksit wojsk, któ-

rzy z nim byli, uradowali si
;

14. A obróciwszy si wszystek on lud,

który by wzi w niewol Izmael z Mas-
fy, wróci si zasi, a przyszed do Jo-

hanana, syna Kareaszowego.

15. Ale Izmael, syn Natanijaszowy,

uszed z omioma mami przed Johana-

nem, i przyszed do synów Ammonowych.

16. Przeto wzi Johanan, syn Ka-
reaszowy, i wszyscy ksita wojsk, któ-

rzy z nim byli, wszystek ostatek ludu,

który za przywiód od Izmaela, syna

Natanijaszowego, z Masfy, gdy zabi Go-

dolijasza, syna Ahikamowego,mów wa-

lecznych, i niewiasty, i dziatki, i koiuorni-

ków, których za przywiód z Gabaonu.

17. A odszedszy pomieszkali w go-

spodzie Chimchamowej ,
która jest u

Bethlehemu, aby idc uszli do Egiptu

przed Chaldejczykami;

18. Bo si ich bali, przeto, e by za-

bi Izmael, syn Natanijaszowy, Godo-

lijasza, syna Ahikamowego, którego by

przeoy król Babiloski nad on ziemi
^.1
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KODZIA XLIL
I, Dowiaduj si ksita Judzcy o woli Boej 1—6.

n. na co im Bóg przez proroka dostatecznie odpowiada
7—22.

Jtotem przystpili wszyscy ksita
wojsk, i Johanan. syn Karejaszowy. i Ja-

sanijasz, syn Hosajaszowy, i wszystek lud

od maego a do wielkiego
;

2. I rzekli do Jeremijasza proroka:

Niech przyjdzie prosz proba nasza

przed oblicze twoje, a módl si za nami
Panu, Bogu twemu, za wszystek ten

ostatek; bo nas mao zostao z wielu,

jako to widzisz oczyma twemi
;

3. A niech nam oznajmi Pan, Bóg
twój, drog, którbymy chodzi, i co-

bymy czyni mieli.

4. I rzek do nich Jeremijasz prorok:

Sysz; oto ja modli si bd Panu,

Bogu waszemu, wedug sów waszych,

a cokolwiek wam Pan odpowie, oznaj-

mi wam, nie zataj nic przed wami.

5. Oni za rzekli do Jeremijasza: Niech

bdzie Pan midzy nami wiadkiem
prawdziwym i wiernym, jeli nie uczy-

nimy wedug kadego sowa, z którem
ci pole Pan, Bóg twój, do nas.

6. Bd dobrze bd le, gosu Pana,

Boga naszego, dla którego ci posyamy
do niego, usuchamy, aby si nam do-

brze dziao, gdy bdziemy sucha gosu
Pana, Boga naszego.

n. 7. A po wyjciu dziesiciu dni, gdy
si stao sowo Paskie do Jeremijasza,

8. Zawoa Johanana, syna Kareja-

szowego . i wszystkich ksit wojsk,

którzy z nim byli, i wszystkiego ludu,

od maego a do wielkiego,

9. I rzek do nich : Tak mówi Pan,
Bóg Izraelski, do któregocie mi po-

sali, abym przedoy prob wasze
przed obliczem jego :

10. Jeli si nawrócicie, i zostaniecie

w tej ziemi, zaiste pobuduj was, a nie

zepsuj, i wszczepi was, a nie wyko-
rzeni ; bo mi al tego zego , którem
wam uczyni. Nie bójcie si oblicza

króla Babiloskiego, którego si wy
boicie

;

11. Nie bójcie si go, mówi Pan;
bom jest z wami, abym was wybawi i

wyrwa was z rki jego
;

12. Nadto zjednam wam ask, aby
si zmiowa nad wami, i da si wam
wróci do ziemi waszej.

13. Ale rzeczecieli: Nie zostaniemy

w tej ziemi, nie suchajc gosu Pana,

Boga waszego.

14. A mówic: adn miar; ale do

ziemi Egipskiej pójdziemy, gdzie nie

ujrzymy wojny, ani gosu trby nie

usyszymy, a chlelja akn nie bdzie-
my, i tam mieszka bdziemy;

15. Przeto teraz suchajcie sowa
Paskiego, ostatki Judzkie ! Tak mówi
Pan zastpów, Bóg Izraelski: Jeli wy
upornie przy tem zostaniecie, abycie
szli do ziemi Egipskiej, a pójdziecieli,

abycie tam mieszkali:

16. Tedy was pewnie miecz, którego

si boicie, tam w ziemi Egipskiej docig-
nie; i gód, którego si obawiacie, tam
przyjdzie na was w Egipcie, i tam po-

mrzecie.

17. Takci si stanie tym wszystkim
mom, którzy si na to koniecznie udali

i do Egiptu, aby tam pielgrzymowali,

e pomr od miecza, od godu i od mo-
ru, a aden z nich nie zostanie, ani kto

ujdzie przed tem zem, które Ja przy-

wiod na nich.

18. Bo tak mówi Pan zastpów. Bóg
Izraelski: Jako si wylaa popdliwo
moja i gniew mój na obywateli Jeru-

zalemskich, tak si wyleje zapalczywoó
moja na was, gdy wnijdziecie do Egiptu;

i bdziecie na przeklinanie, i na zdu-

mienie, i na zorzeczenie i na hab, a

nie ogldacie wicej miejsca tego.

19. Do wasci mówi Pan, o ostatki

Judzkie! Nie wchodcie do Egiptu;

wiedzcie wiedzc, (bo si dzi owiad-
czam przeciwko wam.)

20. Poniewaecie zwiedli dusze wa-
sze, posawszy mi do Pana, Boga wa-
szego, mówic: Módl si za nami Panu,

Bogu naszemu, a wedug wszystkiego,

cokolwiek powie Pan, Bóg nasz, tak nam
oznajmij, a my uczynimy.

21. A gdy wam to dzi oznajmuj.
wszake nie suchacie gosu Pana, Boga
waszego, we wszystkiem, o co mi do

was posa.
22. Przeto mówi: Wiedzcie wiedzc,

e mieczem,* godem i morem pomrzecie

na tem miejscu, do którego pragniecie

wnij, abycie tam pielgrzymowali.

KODZIA XLIIL
I. Sprzeciwiaj si jawnie woli Boej ksita Judzcy

i udawaj si do Egiptu 1—7. II. Proroctwo Jeremijasza
przeciwko' Egiptowi 8—13.

A gdy przesta Jeremijasz mówi do

46
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wszystkiego ludu wszystkicli sów Pana,
l^oga ich, z któroiiii go by posa Pan,
Póg icli, do uioh, wszystkich mówi tych
sów,

2. lizeli Azar^jasz, syn Hosajaszowy
i Joliaiian, syn Karcjaszowy, i wszyscy
nioowio pyszni, mówic do Jcrcniijasza:

Kamstwo ty powiadasz ; nic posa cic

Pan, Bóg nasz, mówic: Nie chodcie
do Egiptu, a]»ycic tam mieszkali;

3. Ale ]5aruch, syn Neryjaszowy, pod-
szczuwa ci przeciwko nam, a])y nas wy-
da w rce Chaldejczyków, eby nas po-
bili, albo nas zabrali do Babilonu.

4. 1 nie usucha Johanan, syn Kareja-

szowy, i wszyscy ksita wojsk, take
i wszystek lud gosu Paskiego, eby
zostali w ziemi Judzkiej.

5. Ale Johanan, syn Karejaszowy, i

wszyscy ksita wojsk wzili wszys-
tek ostatek z Judy, którzy si byli wró-
cili ze wszystkich narodów, do których
byli wygnani, aby mieszkali w ziemi

Judzkiej :

6. Mów, i niewiasty, i dzieci, i córki

królewskie, i kad dusz, któr Nabu-
zardan, hetman onierski, z Godolija-

szem, synem Ahikamowym, syna Safa-

nowego, zostawi, i z Jeremijaszem pro-

rokiem, i z Baruchem, synem Nerj^aszo-

wym
;

7. I weszli do ziemi Egipskiej, bo nie

byli posuszni gosowi Paskiemu, i

przyszli a do Tachpanches.

II. 8. 1 stao si sowo Paskie do Je-

remijasza w Tachpanchos, mówic :

9. Nabierz w rce swe kamieni wiel-

kich, a skryj je w glin w cegielnicy,

która jest przed bram domu Faraono-
wego w Tachpanches, przed oczyma
mów Judzkich :

10. A rzecz im : Tak mówi Pan za-

stpów, Bóg Izraelski: Oto Ja pol i

przywiod Nabuchodonozora, króla Ba-
biloskiego, sug mego. i postawi sto-

lic jego na tych kamieniach, którem
skry: i rozbije majestat swój na nich.

11. Bo przycignwszy wytraci zie-

mi Egipsk; którzy na * mier oddani,

na mier pójd, a którzy do wizienia,

do wizienia, a którzy pod miecz, pod
2jjigc2. *Jer.l5,2. Zach,ll,9.

12. I zapal ogie w domach bogów
Egipskich, i popali je, a one pobierze do

wizienia: i odzieje si ziemi Egipsk,

jako si odziewa pasterz szat swoj, i

wynijdzie stamtd w pokoju,

13. Gdy pokruszy supy w Betsemes,
które jest w ziemi Egipskiej, i domy bo-

gów Egipskich popali ogniem.

ROZDZIA XLIV.
I. Obwinicnie ydów w Egipcie mieszkajcych 1

—

G.

II. z bawochwalstwa 7. 8. III. z ocitnoci ich 9—14.

IV. z jawnoRo ótlporu woli Koej 15

—

23. V. Proroctwo
o dobyciu Egiptu przez Chaldejczyków 24—30.

feowo, które si stao do Jeremijasza

o wszystkich ydach, którzy mieszkali

w ziemi Egipskiej, którzy .mieszkali

w Migdolu, i w Tachpanches, i w Nof, i

w ziemi Patros, mówic:
2. Tak mówi Pan zastpów. Bóg Izra-

elski : Wycie widzieli wszystko ono ze,
którem przywiód na Jeruzalem, i na
wszystkie miasta Judzkie, e oto puste

s po dzi dzie, i niemasz w nich oby-

watela.

3. Dla zoci ich, któr czynili, aby
mi do gniewu pobudzali, chodzc ka-

dzi i suy bogom cudzym, których nie

znali sami, wy i ojcowie wasi;

4. Chociaem posya * do was wszyst-

kich sug moich, proroków, rano wstawa-
jc i posyajc a mówic: Nie czycie
prosz tej obrzydliwoci, której niena-

widz- *Jer.25,4.

5. Ale nie usuchali ani * nakonili

ucha swego, aby si odwrócili od zoci
swojej, a nie kadzili bogom cudzym.

=^ Jer. 11,8. r.17,23. r.35,15.

6. Przeto wylany jest gniew mój, a

zapalczywo moja zapalia si w mia-

stach Judzkich, i w ulicach Jeruzalem-

skich, i obróciy si w pustyni, i w zbu-"

renie, jako si to dzi pokazuje.

II. 7. Teraz tedy tak mówi Pan, Bóg
zastpów, Bóg Izraelski : Czemu wy czy-

nicie t zo wielk przeciwko duszom

waszyr, aby z was by wykorzenionam i niewiasta, dzieci i sscy z po-

rodku Judy, tak, eby z. was nic ni(

zostao.

8. Dranic mi sprawami rk wa
szych, kadzc bogom cudzym w ziem:

Egipskiej, do którejcie weszli, abyci
tam pielgrzymowali, i ibycie byli wy
korzeniem, a byli na przeklstwo i n

hab u wszystkich narodów na ziemi

III. 9. Azacie zapamitali na zo
ojców*waszych, i na zoci królów Jud2

kich, i na zoci on ich, i na zo
wasze, i na zoci on waszych, któryc
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si dopuciy w ziemi Judzkiej i po uli-

cach Jeruzalemskich ?

10. Nie upokorzyli si a do dnia te-

go, i nie bali si, ani chodzili w zakonie

moim i w ustawach moich, które poda-

j wam i ojcom waszym.

11. Przeto tak mówi Pan zastpów,
Bóg Izraelski: Oto Ja obróc oblicze

moje * przeciwko wam na ze, abym wy-
korzeni wszystkiego Jud. *Ainos.9,4.

12. Wygubi zaiste ostatki Judzkie,

którzy upornie weszli do ziemi Egip-

skiej, aby tam pielgrzymowali, tak, e
zniszczej wszyscy w ziemi Egipskiej,

polegn od miecza, od godu zniszczej

od najmniejszego a do najwikszego,

od miecza i od godu pomr ; nadto bd
na przeklinanie, i na wzdumienie, i na
zorzeczenie, i na hab.

13. Bo nawiedz tych, którzy mieszkaj
w ziemi Egipskiej, jakom nawiedzi Je-

ruzalem mieczem, godem i morem.

14. I nie bdzie, ktoby uszed i zosta
z ostatków Judzkich, którzy weszli do

ziemi Egipskiej , aby tam pielgrzymo-

wali, aby si za wróci mieli do ziemi

Judzkiej, do której si oni pragn wró-

ci, i mieszka tam ; ale si nie wróc,
tylko ci, którzy ujd.

IV. 15. Tedy odpowiedzieli Jeremija-

szowi wszyscy mowie, którzy wiedzieli,

i kadzay ony ich bogom cudzym, one

wszystkie niewiasty, których stao mnó-
stwo wielkie, i wszystek lud, który mie-

szka w ziemi Egipskiej w Patros, mó-
wic:

16. W sowie, które mówi do nas

imieniem Paskiem, nie usuchamy ci
;

17. Ale dosy uczynimy kademu so-
wu, które wynijdzie z ust naszych, ka-

dzc królowej niebieskiej, i sprawujc jej

ofiary mokre, jakomy czynili, my i oj-

cowie nasi, królowie nasi, i ksita na-

si w miastach Judzkich i po ulicach Je-

ruzalemskich ; a najadalimy si chleba,

i dobrze nam byo, a nic zegomy nie

widzieli.

18. Ale odtd jakomy przestali ka-

dzi królowej niebieskiej , i sprawowa
jej ofiary mokre, na wszystkiem nam
schodzi, a od miecza i od godu niszcze-

jemy.

19. A gdy kadzimy królowej * nie-
' bieskiej. i sprawujemy jej ofiary mokre.
izali jej bez mów naszych placki czy-

I

nimy, ksztatujc j. i sprawujc jej ofia-

ry mokre ?
-Jer.7,18.

20. Tedy rzek Jeremijasz do wszyst-

kiego ludu, do mów i do niewiast, i do

wszystkiego pospólstwa, którzy mu tak

odpowiedzieli, mówic :

21. Izali na kadzenie, któremecie
kadzili w miastach Judzkich i w ulicach

Jeruzalemskich, wy i ojcowie wasi. kró-

lowie wasi, i ksita wasi, i lud ziemi,

nie wspomnia Pan, i nie wstpio to na
serce jego?

22. Tak, e nie móg Pan dalej zno-

si zoci spraw waszych, i obrzydliwo-

ci, którecie broili; dlatego si staa
ziemia wasza spustoszeniem i zdumie-
niem, i przeklstwem. tak. e niemasz w
niej obywatela, jako si to dzi pokazuje,

23. Dlatego, ecie kadzili bawanom, i

ecie grzeszyli przeciw Panu, a nie su-
chalicie gosu Paskiego, a tak w za-

konie jego. i w ustawach jego. ani w wia-
dectwach jego nie chodzilicie, dlatego

przyszo na was to ze. jako si to dzi
pokazuje.

Y. 24. Nadto rzek Jeremijasz do

wszystkiego ludu, i do wszystkich nie-

wiast: Suchajcie sowa Paskiego wszys-

cy ludzie Judzcy, którzycie w ziemi

Egipskiej.

25. Tak rzek Pan zastpów, Bóg
Izraelski , mówic : Wy i ony wasze

mówilicie usty swemi. i wypenilicie
rkami swemi, mówic: Uczynimy dosy
lubom naszym, któremy polubili, aby-

my kadzili królowej niebieskiej, i spra-

wowali jej ofiary mokre, a tak wszystk
si wypeniacie luby wasze, i samym
skutkiem wykonywacie luby wasze.

26. Przeto suchajcie sowa Pa-
skiego wszyscy ludzie Judzcy, którzy

mieszkacie w ziemi Egipskiej : Oto Ja
przysigam przez imi moje wielkie,

mówi Pan. e nie bdzie wicej imi
moje wzywane usty adnego ma Judz-

kiego po wszystkiej ziemi Egipskiej,

któryby rzek: Jako yje panujcy Pan!
27. Oto Ja bd czu nad nimi na ze,

a nie na dobre ; i niszcze bd wszyscy
mowie Judzcy, którzy s w ziemi Egip-

skiej, mieczem i godem, a do szcztu
wygin :

28. A którzy ujd miecza, wróc si
z ziemi Egipskiej do ziemi Judzkiej, ludu

may poczet: i pozna wszystek ostatek

Judzki, którzy weszli do ziemi Egip-
46*
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skij, aby tam pielgrzymowali, czyj o si
sowo ostoi, mojoli, czyli ich ?

29. A to miejcie za znak, mówi Pan,
e Ja was nawiedz na tern miejscu,

abycie wiedzieli, i si i)rawdzivvie spe-
ni sowa moje nad wami ku zemu.

30. Tak mówi Pan: Oto Ja podam
Faraona Cliofra, króla Egipskiego, w r-
k nieprzyjació jego, i w rk szuka-
jcych duszy jego, jakom poda Sede-
kijasza, króla Judzkiego, w rk Nabu-
chodonozora, króla Babiloskiego, nie-

przyjaciela jego, który szuka duszy jego.

KODZIA XLV.
Bóg gromi Barucha dla bojani , a zgromiwszy zasi

go cieszy.

feowo, które mówi Jeremijasz prorok do

Barucha, syna Neryjaszowego, gdy pisa
te * sowa w ksigi z ust Jeremijaszowych
roku czwartego za Joakima, syna Jozy-

jasza, króla Judzkiego, mówic: *Jer.36,4.

2. Tak mówi Pan, Bóg Izraelski, o to-

bie, Baruchu!
3. Kzeke : Biada mnie teraz! bo Pan

przyczynia aoci do boleci mojej
;

upracowaem si w wzdychaniu mojem,
a odpoczynku nie znajduj.

4. Tak rzeczesz do niego : Tak mówi
Pan : Oto com zbudowa, Ja rozwalam, a

com wszczepi, Ja wyrywam, i t wszyst-

k ziemi.

5. A ty sobie szukasz rzeczy wielkich?

Nie szukaj. Bo oto Ja przywiod ze na
wszelkie ciao, mówi Pan: ale tobie dam
dusz twoje w * korzyci na wszelkich

miejscach, dokdkolwiek pójdziesz.
=^Jer,21,9. r.39,18.

KODZIA XLVI.
I. Proroctwo o zwalczeniu Egiptu 1—26. II. Obietni-

ca ludowi Judzkiemu uczyniona o przyszem wybawieniu
z niewoli 27. 28.

feowo Paskie, które si stao do Jere-

mijasza proroka przeciwko tym narodom.
2. Przeciwko Egiptowi. Przeciwko

wojsku Faraona Necha, króla Egipskiego,

(które byo nad rzek Eufrates u * Kar-
chemis, które porazi Nabuchodonozor,
król Babiloski) roku czwartego Joakima,
syna Jozyjaszowego, króla Judzkiego;

*2Kron.35,20.

3. Gotujcie tarcz i paw, a wy-
.chodcie na wojn

;

4. Zaprzgajcie konie, a wsiadajcie

jezdni, stacie w hemach , wycierajcie

oszczepy, obleczcie si w pancerze.

5. Czemu tych widz zatrwoonych,
ty i)0(hiwajcych, a mocarzy ich startych

i prdko uciekajcych, tak, e si ani ogl-
daj? Strach jest zewszd, mówi Pan,

G. Aby nie uciek prdki, a nie uszed
mocarz; aby si na pónocy o brzeg
rzeki Eufrates otrcili i upadli.

7. Któ to jest , który jako rzeka

wzbiera? Którego si wody wzruszaj
jako rzeki ?

8. Egipt jako rzeka wzbiera, a jego

wody wzruszaj si jako rzeki, i mówi:
Pocign, okryj ziemi, wygubi mia-
sto, i tych, co w nim mieszkaj.

9. Poskoczcie konie
, a zagrzmijcie

wozy, a niech si rusz i mocarze. Mu-
rzynowie, i Putejczycy noszcy tarcz, i

Ludymczycy, którzy nosz i cign uk.

10. Bo ten dzie panujcego Pana za-

stpów bdzie dzie pomsty, aby si po-

mci nad nieprzyjaciómi swymi, któ-

rych miecz pore, a nasyci si, i opije si
krwi ich; bo ofiara panujcego Pana za-

stpów bdzie w ziemi pónocnej u rzeki

Eufrates.

1 1

.

Wstp do Galaad, a nabierz * soku
balsamowego

,
panno , córko Egipska !

Aleó próno uywasz wiele lekarstw ; bo
nie bdziesz uleczona. *Jer.8,22.

12. Narody sysz o sromocie twojej,

a narzekanie twoje napenio ziemi; bo
mocarz na mocarza natar, tak, e spo-

em oba upadaj.
13. Sowo, które mówi Pan do Jere-

mijasza, proroka, o tem, e ma przyj
Nabuchodonozor, król Babiloski, a po-

razi ziemi Egipsk.
14. Oznajmijcie w Egipcie, a roz-,

gocie w Migdolu ; opowiadajcie takd
w Nof, i w Tachpanches ; rzeczcie : Po-

stój a nagotuj si; wszake miecz po-

re to, co jest okoo ciebie.

15. Przecz poraony jest kady z mo-

carzów twoich? Nie moe si osta
przeto, e Pan natar na.

16. Wieleó bdzie tych, którzy po-

szwankuj a padn jeden na drugiego,

i rzek : Wsta, a wrómy si do ludi

naszego, i do ziemi urodzenia naszeg<

przed ostrzem miecza pustoszcego.

17. Tam bd woa: Farao, krt

Egipski, jest tylko próny trzask, ju m
pomin czas postanowiony.

18. Jakom ywy Ja, mówi król, Pan za

stpów imi jego; e jako Tabor miedz
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rórami. i jako Karmel przy morzu, tak

to przyjdzie.

19. Spraw sobie naczynie przepro-

svadzenia, obywatelko, córko Egipska!

bo Nof pustyni bdzie i spustoszeje, i

bdzie bez obywatela.

20. Egipt jest jako pikna jaowica :

ile zabicie jej od pónocy idzie, idzie.

21. Wic i najemnicy jego w porod-
ku niego s jako cielce utuczone, ale i

Dni take obróciwszy si uciekn spoem,
nie ostoj si ; bo dzie poraki ich przy-

szed na nich, czas nawiedzenia ich.

22. Gos jego wynijdzie jako wowy
;

bo z wojskiem id. a z siekierami przyjd
Qa. jako ci, co wyrbuj drzewo.

23. Wyrbi las jego. mówi Pan. cho
policzony by nie moe ; bo si nad sza-

racz rozmnoyli . i niemasz im liczby.

24. Zawstydzi si córka Egipska; po-

dana bdzie w rk ludu pónocnego.

25. Pan zastpów, Bóg Izraelski, mó-
wi : Oto Ja nawiedz ludne miasto No,

take Faraona i Egipt, i bogów jego. i

królów jego . Faraona mówi , i tych,

którzy w nim ufaj :

26. I podam ich w rk tych, którzy

szukaj duszy ich, to jest w rk Na-
buchodonozora , króla Babiloskiego, i

w rk sug jego; lecz potem mieszka
w nim bd. jako za dawnych dni. mówi
Pan.

II. 27. Ale si ty nie bój, "" sugo mój
Jakóbie! a nie lkaj si, o Izraelu! Bo
oto Ja ciebie wybawi z daleka, i nasie-

nie twoje z ziemi pojmania ich ; i wróci

si Jakób. aby odpoczywa i' aby mia
pokój, a nie bdzie, ktoby go przestra-

gjyj. *Izaj.41,8.10. r.43,5. r.44,2. Jer.30,10.

28. Ty. mówi. Jakóbie, sugo mój!
nie bój si, mówi Pan ; bom Ja z tob.
Uczyni zaiste koniec wszystkim naro-

dom, do których ci wypdz ; lecz tobie

nie uczyni koca, ale ci miernie kara
bd, a cale ci bez karania nie zostawi.

KODZIA XLYII.
Bóg grozi Filistyczykom, Tyryjczykom, i Sydonczvkom.

koowo Paskie, które si stao do Jere-

mijasza proroka przeciwko Filistyczy-
kom, przedtem, ni Farao dobi Gazy.

2. Tak mówi Pan : Oto wody wyst-
puj od pónocy, i bd jako powód
gwatowna, a zatopi ziemi i co jest

ua niej, miasto i mieszkajcych w niem.

dlaczego woa bd ludzie, i zawyj
wszyscy obywatele ziemi.

3. Dla gosu ttnienia kopyt wani-
wych koni jego, dla grzmotu wozów jego.

i trzasku kó jego nie obejrz si ojco-

wie na synów, majc opuszczone rce :

4. Dla dnia, który przyj ma na zbu-

rzenie wszystkich Filistyczyków. i na
wykorzenienie Tyru i Sydonu ze wszyst-

k pozosta pomoc; ])0 zburzy Pan
Filistyczyków, ostatek wyspy Kaftor.

5. Przyjdzie obysienie na Gaz. i

wykorzeniony bdzie Aszkalon i ostatki

doliny ich; dokde si rzeza bdziesz?
6. O mieczu Paski, dokd si nie

uspokoisz ? Wró si do pochew twoich,

umierz si, a ucichnij.

7. Ale jakoby si uspokoi? Wszak
mu Pan przykaza; przeciwko Aszkalo-

nowi i przeciwko brzegowi morskiemu,

tam go postawi.

ROZDZIA XL^in.
I. Proroctwo przeciwko Moabczykom 1—6. II. Grzechy

icli 7

—

16. lU. I obietnica im uczyniona ii.

JLrzeciwko Moabowi. Tak mówi Pan
zastpów, Bóg Izraelski : Biada miastu

Nebo, bo spustoszone bdzie: poha-
bione i wzite bdzie Karyjataim: za-

wstydzone bdzie miasto na miejscu

Wysokiem, i ba si bdzie.

2. Nie bdzie si wicej chlubi Moab
zHesebonu; myl ze przeciwko niemu,

mówic : Pójdcie, a wytramy ich z na-

rodu. I ty , Madmenie ! wykorzeniony

bdziesz, miecz pójdzie za tob.
3. Gos krzyku * z Choronaim: O

spustoszenie i zburzenie wielkie! ^i^aj.ió.s.

4. Starty bdzie Moab, syszany b-
dzie krzyk maluczkich jego,

5. Przeto, e na drodze Luchytskiej

bdzie ustawiczny pacz, a którdy zst-

puj do Choronaim, nieprzyjaciele ki'zyk

zburzenia sysze bd,
6. Mówicych: Uciekajcie, wybawcie

dusz swoje, a stacie si jako " wi'zos

na puszczy. * Jer.iv.e.

II. 7. *Bo dlatego, e masz nadziej

w dostatku twoim, i w skarbach twoich,

bdziesz te wzite, i Cbamos pójdzie

w pojmanie, kapani jego, take i ksi-
ta jego.

8. Bo burzyciel przyjdzie na kade
miasto, * a adne miasto nie ujdzie;

zginie i dolina, i równiny spustoszone

bd, jako mówi Pan. Jer.49.3.
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9. Dajcie skrzyda Moabowi, niech

pr(Hlko iihici; bo miasta jego przyjd
w spustoszenie, tak, e nie bdzie w nich

obywatela.

10. rrzekhjty, kto zdradliwie czyni

spraw Pask; przeklty take, kto ha-

muje miecz swój ode krwi.

ii. Miaci Moab pokój od dzieci-

stwa swego, i usadzi si na drodach
swoich, ani by przelewany z naczynia

w naczynie, to jest, w pojmanie nic cho-

dzi, dla czego zosta w nim smak jego,

a wo jego nie zmienia si.

12. Przeto oto dni id, mówi Pan,

e pol na tych, którzy wtargnienia czy-

ni, a pojmaj go, i naczynia jego wy-
próni, a agwie jego potuk.

13. I zawstydzony bdzie Moab od

Chamosa, jako zawstydzony jest dom
Izraelski od Betel, * nadziei swojej.

*lKróL12,29.

14. Jako mówicie : Mocnimy, a m-
owie duy do boju ?

15. Zburzony bdzie Moab, i z miast

swoich wynijdzie, a wyborni modziecy
jego pójd na zabicie, mówi król. Pan
zastpów imi jego.

16. Blisko jest zginienie Moabowe,
i przyjdzie; a nieszczcie jego prdko
si pospieszy.

17. Ualcie si go wszyscy, którzy

mieszkacie okoo niego, i wszyscy, któ-

rzy znacie imi jego, mówcie: Jako si
zamaa laska mocy, i kij ozdobny ?

18. Zstp z sawy , a sid w pra-

gnieniu, obywatelko, córko Dyboska ! bo
zburzyciel Moabu przycignie przeciwko

tobie, rozrzuci twierdze twoje.

19. Sta na drodze a przypatrz si
pilnie, obywatelko Aroer! pytaj tego,

który ucieka, i tej, która uchodzi, mó-
wic: Co si dzieje?

20. Zawstydzony jest Moab, bo jest

potarty; narzekajcie * a woajcie, opo-

wiadajcie w Arnon, e pustosz Moaba.
'
^Izaj.16,7.

21. Bo sd przyszed na ziemi tej

równiny, na Holon, i na Jassa, i na
Mefaat,

22. I na Dybon, i na Nebo, i na Bet
Dyblataim,

23. I na Kiryjataim, i na Betgamul,
i Betmehon.

24. I na Karyjot, i na Bocr, i na
wszystkie miasta ziemi Moabskiej, da-

lekie i bliskie.

25. Odcity bdzie róg Moabski, i ra-

mi jego Itdzie starte, mówi Pan.

2(). Opójcie go, poniewa si prze-

ciw Panu podniós; niech si wala Moab
w blwocinach swoich, niech bdzie i on
na pomiech.

27. Bo aza w pomiewisku nie by
u ciebie Izrael? Izali go midzy zo-
dziejami zastano ? e, ilekro mówisz o
nim, wyskakujesz.

28. Opuszczajcie miasta a mieszkaj-

cie na skale, obywatele Moabscy! abd-
cie jako gobica, która ciele gniazdo

swoje na kraju dziury.

29. Syszelimy * o pysze Moabowj,
e jest bardzo pyszny; o wysokomyl-
noci jego, i o hardoci jego, i o na-

dtoci jego, i o wyniosoci serca jego.
*^Izaj.lG,6.

30. Znamci Ja, mówi Pan, zagniewa-

nie jego; lecz nie ma siy; kamstwa
jego nie dowiod tego.

31. Dlatego nad Moabczykami narze-

kam, a nade wszystkim Moabem woam,
a dla obywateli Kircheres wzdycha serce

moje.

32. Bardziej ni pakano Jazerczy-

ków, pacz nad tob, o winna macico
Sabama ! Latoroli twoje dostan si za

morze, a do morza Jazer dosign; na
letnie owoce twoje, i na zbieranie wina
twego burzyciel przypadnie.

33. I ustanie wesele * i rado nad

polem urodzajnem w ziemi Moabskiej,

a winu z prasy wstrt uczyni ; nie bd
go toczy z wykrzykaniem, a wykrzyka-

nie nie bdzie wykrzykaniem. *i2aj.i6,io.

34. Bardziej krzycze bd ni Hese-

boczycy; a do Eleale, a do Jazy wy-
dadz gos swój, od * Zoar a do Cho-

ronaim, jako jaowica trzecioletnia; bo

te i wody Nimrym zniszczej.. *^^^J-^^'^-^'

35. I uczyni, mówi Pan, e ustanie

w Moabie ofiarujcy na wyynach, i

kadzcy bogom swoim.

36. trzeto serce moje nad Moabem
jako piszczaki piszcze bdzie; take
nad obywatelami w Kircheres serce moje

jako piszczaki piszcze bdzie, dlatego,

e i zboe zgromadzone wniwecz si

obróci.

37. Bo na kadej gowie * bdzie y-
sina, i kada broda ogolona bdzie; na

wszystkich rekach bd szramy, a na

biodrach wór.^
-izaj.15,2.3

38. Po wszystkich dachach Moab-
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skich i po ulicach jego, wszdy uic nie

Ijdzie. tylko narzekanie ; bom skruszy

Moaba jako naczynie nieuyteczne, mówi
Pan.

39. Narzeka bd, mówic: Jako
jest starty! Jako ty poda Moab z ha-
b I i jest Moab pomiewiskiem, i postra-

chem wszystkim, którzy s okoo niego.

40. Bo tak mówi Pan: Oto nieprzy-

jaciel jako orze przyleci, a rozcignie

skrzyda swe na Moaba.

41. Karyjot wzite bdzie, i zamki

wzite bd. a serce mocarzów Mo-
abskich dnia onego bdzie jako serce

niewiasty bolejcej.

42. 1 wygadzony bdzie Moab z ludu;

bo si przeciwko Panu podnosi.

43. Strach * i dó, i sido nad tob, o

obywatelu Moabski! mówi Pan. *izaj.24,i7.

'44. Kto uciecze przed strachem, wpa-
dnie w dó: a kto Avynijdzie z dou, si-

dem uapiony bdzie; bo przywiod
na, to jest na Moaba, rok nawiedzenia

jego, mówi Pan.

45. W cieniu Hesebon stawali ci, któ-

rzy uciekali przed gwa-tem: ale ogie
wynijdzie * z Hesebonu. i pomie z po-

rodku Sehonu, i pore kt Moabski, i

wierzch gowy tych. którzy go burz.
'^iMoj.21.2S.

46. Biada tobie, Moabie! zagini lud

Chamosowy; bo synowie twoi zabrani

bd w niewol, i córki twoje do wi-
zienia.

III. 47. Wszake zasi przywróc
winiów Moabskich w ostateczne dni,

mówi Pan, A dotd sd o Moabie.

EODZIA XLIX.
I. Proroctwo przeciwko Ammonitczykom 1—6. II.

Edomczykom 7—22. Ul. Damaszczykom 23—27. FV. Kie-
darczykom, i Hasorczykom 28—33. V. i Elamczykom
34—39.

Xi'zeciwko synom Amonowym. Tak mó-
wi Pan: Izali Izrael nie ma synów?
Izali adnego dziedzica nie ma? czemu
ki*ól ich dziedzicznie opanowa Gad. a

lud jego czemu mieszka w miastach jego ?

2. Przeto oto dni id, mówi Pan.
sprawi, e usysz trbienie wojenne
przeciwko Eabbie * synów Amono-
wych, i bdzie obrócona w kup rumu,
a inne miasta jego ogniem spalone bd,
i posidzie Izrael dzierawców swoich,
mówi Pan. ^Amos.i.u.

3. Eozrzewnij si , Hesebonie ! bo
Haj spustoszone * bdzie; krzyczcie, o

córki Rabljy I przepaszcie si worami, na-

rzekajcie, a tuajcie si okoo potów;
bo król wasz do wizienia pójdzie, take
kapani f jego, i ksita jego spoem.

• Joz.7.2. f Jer.48,7.

4. Có si przechwalasz dolinami?

Spyna dolina twoja, o córko uporna !

która ufasz w skarbach twoich, mówic:
Któ przycignie przeciwko mnie ?

5. Oto Ja przywiod na ci strach,

mówi Pan, Pan zastpów od wszystkich,

którzy s okoo ciebie, przez który roze-

gnaui bdziecie jeden od drugiego, a nie

bdzie, ktoby zebra tuajcych si.

6. Wszake potem przywiod za wi-
niów synów Amonowych, mówi Pan.

II. 7. Przeciwko Edomczykom. Tak
mówi Pan zastpów: Izali niemasz wi-
cej mdroci " w Teman? IzaU zgina
rada od roztropnych, a wniwecz si obró-

cia mdro ich? -Abdyjasz.w.s.

8. Uciekajcie, obrócie si, zstpcie

w or.ehoko na mieszkanie, obywatele

DedanI bo przywiod zatracenie na Eza-

wa czasu nawiedzenia jego.

9. Gdyby ci, którzy zbieraj wino.

przyszli * na ci. izaliby nie zostawili

jakich gron? Gdyby si wkradli zodzieje

w nocy, azaby szkodzili wicej nad po-

trzeb swoje?
-Abd.w.ó.

10. Lecz Ja obna Ezawa, odkryj
skiTtoci jego, tak, i si ukry nie b-
dzie móg: zniszczone bdzie nasienie

jego. i bracia jego, i ssiedzi jego, tak,

e zgoa nie bdzie, ktoby rzek :

11. Zaniechaj sierotek twoich, ja je

ywi bd, a wdowi twoje we mnie ufa
bd.

12. Tak zaiste mówi Pan: Oto ci. któ-

rym nie przysdzono pi z kubka tego,

przecie pij z niego, a tyby mia zgoa
tego uj?

13. Xie ujdziesz, ale koniecznie pi
bdziesz; bo przez si przysigam, mówi
Pan, i na spustoszenie, na' pohabienie,

na zburzenie , i na przeklstwo Bocra

przyjdzie, i wszystkie miasta jego bd
pustemi na wieki.

14. Syszaem wie od * Pana, e do

narodów posany jest pose mówicy:
Zgromadcie si, a cignijcie przeciwko

niemu, wstacie do bitwy. '^Abd.w.i.

15. Bo oto sprawi, aby by naj-

lichszym midzy narodami, i wzgardzo-

nym midzy ludmi.
16. Hardo twoja zdradzi ci, i py-
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cha serca twego, ty, który mieszkasz w
rozsiadliiiach skalnych, który si(j trzy-

masz wysokicli ])auórków; by te wywy-
szy! jako orze * gniazdo swoje, i stam-
td ci stargn, mówi Pan. Abd.w.-t.

17. I bdzie ziemia l^lomska pusty-

ni;], i ktokolwiek ^ j)ójdzie przirz ni,
zdumieje si, i wista bdzie nad wszyst-

kiemi plagami jej. *Jor.5o,i3.

18. Jako podwrócona jest Sodoma i

Gomora * z przyleglociami swojemi,

mówi Pan, tak si tam nikt nie osadzi,

ani w niej syn czowieczy mieszka b-
(l^ie.

* 1 Moj. 19, 2;'). Izaj. 13,19. Jer.50,40.

19. Oto aczkolwiek jako lew wyst-
puje, i bardziej ni nadcie Jordanu si
podnosi przeciwko przybytkowi Mocne-
go: wszake go nagie wypdz z tej

ziemi, a tego, który jest obrany, przeo
nad ni: bo któ * mnie jest podobny? i

kto mi da rok; a kto jest tym pasterzem,

któryby si postawi przeciwko mnie?
*Ijob.41,l. Jer.50,4J=,

20. Przeto suchajcie rady Paskiej,
któr uradzi przeciwko Edomczykom;
i zamysówjego, które umyli przeciwko

obywatelom Temaskim ; zaiste eó ich

wywlek najmniejsi z tej trzody, zaiste

poburz ich, i przybytki ich.

21. Od grzmotu upadku ich wzruszy
si ziemia

;
gos i krzyk ich sysze bd

na morzu Czerwonem.
22. Oto jako orze przypadnie i przy-

leci, a rozcignie skrzyda swe nad Bo-
cr, i stanie si serce mocarzów z Edom
dnia onego, jako serce niewiasty bolejcej.

III. 23. Przeciwko Damaszkowi. Za-
wstydzi si Emat i Arfad; bo wie z
usysz, i zatrwo si, tak, e si i mo-
rze wzruszy, a nie bdzie si mogo
uspokoi.

24. Osabieje Damaszek, uda si do

uciekania, a strach go ogarnie; uciski

i boleci ogarn go, jako rodzc.
25. Ale rzek : Jakoby si nie miao

osta miasto sawne, miasto wesela mego?
26. Przeto upadn modziecy jego

na ulicach jego, a wszyscy mowie wa-
leczni dnia onego wytraceni bd, mówi
Pan zastpów.

27. I rozniec ogie * w murze Da-
maszku, który strawi paace Benada-
dOWe. *Amos.l,4.

IV. 28. Przeciwko Kiedar, i przeciwko

królestwom Hasor, które wytraci ma
Nabuchodonozor , król Babiloski; tak

mówi Pan: Wstacie, cignijcie prze-

ciwko Kiedar, a z))urzcie narody wscho-
dnie.

2!). Namioty ich i trzody ich zal)ior
;

opony ich ze wszystkim naczyniem ich

i wielbdy ich wezm z sob, i zawoaj
na ni(;h : Strach zewszd.

30.
" Uciekajcie, rozpierzchnijcie si

prdko, zstpcie w gbokoci na mie-
szkanie, obywatele Hasor! mówi Pan;
f)0 zawar rad przeciwko wam Nabu-
chodonozor, król Babiloski, i umyli
przeciwko wam zdrad.

31. Wstacie, cignijcie przeciwko

narodowi spokojnemu, mieszkajcemu
bezpiecznie, mówi Pan: nie ma ani wrót.

ani zawór, samotni mieszkaj.
32. Bd zaiste wielbdy ich podane

na up, a mnóstwo dobytków ich na ko-

rzy; i rozprosz na wszystkie wiatry

tych, którzy i w najostateczniejszych k-
tach mieszkaj, i ze wszystkich stron

ze na nich przywiod, mówi Pan.

33. I stanie si Hasor mieszkaniem
smoków, pustyni a na wieki ; nie osa-

dzi si tam nikt, ani mieszka bdzie
w nim syn czowieczy.

V. 34. Sowo Paskie, które si stao
do Jeremijasza proroka przeciwko Elam-
czykom na pocztku królowania Sede-

kijasza, króla Judzkiego, mówic :

35. Tak mówi Pan zastpów: Oto

Ja zami uk Elamczyków, najwiksz
si ich;

36. A przywiod przeciwko Elamczy-

kom cztery wiatry ze czterech stron wia-
ta, i rozprosz ich na wszystkie one wia-

try, tak, i nie bdzie narodu, do które-

goby si nie dostali wygnacy z Elam ;

37. 1 zatrwo Elamczyków przed obli-

czem niepiTiyjació ich, i przed obliczem

tych, którzy szukaj duszy icji; przy-

wiod, mówi, na nich ze, gniew pop-
dliwoci mojej , mówi Pan , a posya
za nimi bd miecz, dokd ich nie wy-

niszcz
;

38. I postawi stolic moje midzy
Elamczykami, a wytrac stamtd króla

i ksit, mówi Pan.

39. Wszake stanie si, e w osta-

teczne dni przywróc za winiów Elam.

mówi Pan.

, KODZIA L.
Sd Boy przeciwko Batiloczykora , a midzytem

obietnica o wybawieniu stamtd ludu Judzkiego.

feowo, które mówi Pan przeciwko Ba-
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bilonowi, i przeciwko ziemi Chaldejskiej

przez Jeremijasza proroka;

2. Opowiadajcie midzy narodami,

a rozgaszajcie
,
podniecie chorgiew,

rozgaszajcie, nie tajcie, mówcie: Wzity
bdzie Babilon, pohabiony bdzie Bel,

potarty bdzie Merodach, pohabione
bd bawany jego, pokrnszeni bd plu-

gawi bogowie jego.

3. Bo przycignie przeciwko niemu
naród z pónocy, który ziemi jego obróci

w pustyni, tak, e nie bdzie, coby mie-

szka w niej ; tak ludzie jako i bydlta
rusz si i odejd.

4. W onych dniach, i w onych cza-

sach, mówi Pan, przyjd synowie Izrael-

scy, oni i synowie Judzcy; paczc spo-

em ochotnie pójd, a Pana, Boga swe-

go, szuka bd.
5. O drodze do Syonu pyta si bd,

a obróciwszy si tam twarz, rzekn:
Pójdcie, a przyczcie si do Pana
przymierzem wiecznem, które nie przyj-

dzie w zapamitanie.

6. Lud mój jest jako trzoda owiec

straconych, pasterze ich zawiedli ich w
bd. po górach rozegnali ich : z góry na

pagórek chodziy, zapomniawszy lego-

wiska swego.

7. Wszyscy, którzy ich znajduj, po-

eraj ich, a nieprzyjaciele ich mówi :

Nie bdziemy nic winni, przeto, e zgrze-

szyli Panu w przybytku sprawiedliwo-

ci, Panu, który jest nadziej ojców ich.

8. Uchodcie z porodku * Babilo-

nu, a z ziemi Chaldejskiej wychodcie,
i bdcie jako kozy przed trzod.

*Izaj.48.20. Jer. 51, 6. Objaw.18,4.

9. Bo oto Ja wzbudz i przywiod
na Babilon zgromadzenie narodów wiel-

kich z ziemi pónocnej ; którzy si uszy-

kuj przeciwko niemu, a stamtd go

wezm; których strzay s jako mocarza
osieracajcego, z których adna si nie

wróci próno.

10. I bdzie Chaldejska ziemia na
up, a wszyscy, którzy j zupi, nasy-

ceni bd, mówi Pan.

11. Przeto, e si weselicie, przeto, e
si radujecie, rozchwytajc dziedzictwo

moje, przeto, ecie nabrali ciaa jako

jaowica utuczona, a wyskakujecie jako

mocarze.

12. Zawstydzona bdzie matka wasza
bardzo

; zaponie si rodzicielka wasza
;

oto najpoledniejsz l^dzie z narodów,

pust ziemi, such i bezdron.
13. Dla gniewu Paskiego nie bd w

niej mieszka, ale ona wszystka obróci

si w pustyni; ktokolwiek pójdzie mi-

mo " Bal)ilonu, zdumieje si, i zawinie
nad wszystkiemi plagami jego. *Jer.49,i7.

14. Szykujcie wojska przeciw Babi-

lonowi zewszd, wszyscy, co cigniecie

uk, strzelajcie do niego, nie aujcie
strza ; bo przeciwko Panu zgrzeszy.

15. Woajcie przeciwko niemu ze-

wszd; podda si, upady grunty jego.

skaone s mury jego ; bo pomsta Pa-
ska * jest. Pomcijcie si nad nim; jako

on czyni innym, tak mu te uczycie.
*

5

Moj. 32,35. Rzym. 12, 19.

16. Wytracie siejcego z Babilonu,

i tego, który trzyma sierp czasu niwa
;

przed ostrzem miecza burzcego kady
niech si do ludu swego obróci, i kady
do ziemi swojej niech uciecze.

17. Izrael jest jako bydltko zagnane,

które lwy zaposzyy. Ki'ól Assyrjjski

najpierwszy by, który go re pocz,
a ten ostateczny, Nabuchodonozor, ki-ól

Babiloski, koci jego poki^uszy.

18. Przeto tak mówi Pan zastpów.

Bóg Izraelski: Oto Ja nawiedz króla

Babiloskiego i ziemi jego, jakom na-

wiedzi króla Assyryjskiego;

19. I przywróc za Izraela do mie-

szkania jego, a pa si bdzie na Kar-

melu, i na Basanie, i na górze Efraimo-

wej, a w Galaadzie nasycona bdzie du-

sza jego.

20. W onych dniach i w onych cza-

sach, mowi'^Pan, bd szuka niepra-

woci Izraelowej. ale adnej nie bdzie ;

i grzechów Judzkich, ale nie bd znale-

zione; bo odpuszcz tym, których pozo-

stawi.

21. Wycignij przeciwko tej ziemi

odpornych, przeciwko niej. mówi, a

obywateli jej nawied; spustosz a wy-

gad, gonic ich, mówi Pan; uczye
wedug wszystkiego, jakoó rozkazuj.

22. Xiech bdzie gos wojenny w tej

ziemi, i spustoszenie wielkie.

23. Jakoby posiekany i poamany by
mia mot wszystkiej ziemi? Jakoby si

Babilon sta zdumienie midzy narodami?
24. Sidom zastawi na ci, i bdziesz

pojmany, o Babilonie! nim si obaczysz;

znaleziony nawet i pojmany bdziesz,

poniewae z Panem zwad zacz.



730 lEREMIAS 50. 51.

25. Otworzy Pan skarb swój, a wy-
niós naczynia gniewu swego; bo to jest

sprawa Pana, Pana zasttjpów w ziemi

Chaldejskiej.

20. Pójdcie przeciwko niej od ko-
czyn ziemi, otwórzcie szpiclilerze jój,

podepczcie j jako stogi, a wygadciej
tak, aby jej nic nie zostao

;

27. Pozabijajcie wszystlde cielce j^j,

niech zstpuj na zabicie. Biada im! bo

przyszed dzie ich, czas nawiedzenia ich.

28. Gos uciekajcych, i tych, co ucho-

dz z ziemi Babilon skiój, aby oznajmili

na Syonie pomst Pana, Boga naszego,

pomst kocioa jego.

29. Zgromadcie przeciwko Babilono-

wi wszystkich strzelców, którzy uk ci-
gn; poócie si obozem przeciw niemu
w okoo, aby nikt nie used; oddajcie

mu wedug spraw jego, wedug wszyst-

kiego, co innym czyni, uczycie mu;
bo si przeciwko Panu wynosi, prze-

ciwko witemu Izi'aelskiemu.

30. Przeto polegn modziecy jego

na uKcach jego, i wszyscy mowie wa-
leczni jego wygadzeni bd dnia onego,

mówi Pan.

31. Otom ja przeciwko tobie, o hardy!

mówi Pan, Pan zastpów ; bo ju przy-

szed dzie twój i czas, abym ci na-

wiedzi.

32. Potknie si zaiste hardy, i upa-

dnie, a nie bdzie, ktoby go podniós ; i

rozniec ogie, w miastach jego, który

pore wszystko okoo niego.

33. Tak mówi Pan zastpów : Gwat
si dzieje synom Izraelskim i synom Judz-

kim spoem, a wszyscy, którzy ich poj-

mali, trzymaj ich, nie chc ich puci.
34. Ale odkupiciel ich mony. Pan

zastpów imi jego, pewnie e si ujmie

o krzywd ich, aby sprawi pokój tej

ziemi, i poruszy obywateli Babiloskich.

35. Miecz przyjdzie na Chaldejczyków,

mówi Pan, i na obywateli Babiloskich,

i na ksit jego, i na mdrców jego;

36. Miecz na kamców, aby zgupieli,

mleczna mocarzyjego, aby skruszeni byli
;

37. Miecz na konie jego, i na wozy
jego, i na wszystko pospólstwo, które

jest w porodku jego, aby byli jako nie-

wiasty ; miecz na skarby jego, aby byy
rozchwycone

;

38. Susza na wody jego, aby wyschy;
bo ziemia jest pena obrazów rytych, a

przy bawanach swoich szalej.

39. Przeto tam mieszka bd bestyje

i straszne zwierzta, mieszka w nim
bd mod(^ sowy; a nie bd w nim
mieszka wicej na wieki, i nie bd w
nim mieszka od narodu do narodu.

40. Jako Pan * podwróci Sodom i

Gomor, i przylegoci ich, mówi Pan,

tak si tam nikt nie osadzi, ani bdzie
mieszka w niej syn cz-owieczy.

^liMoj. 19,25. Izaj.13,19. Jer.49,18.

41. Oto lud przycignie od pónocy,
i naród wielki, i królowie wielcy wzbu-
dzeni bd ze stron ziemi.

42. uk i wóczni pochwyc, okrut-

nymi bd, a nie zmiuj si; gos ich

jako morze zaszumi, a na koniach poja-

d, uszykowani jakom do bitwy prze-

ciwko tobie, o córko Babiloska !

43. Jako usyszy król Babiloski
wie o nich, osabiej rce jego, a ucisk

ogarnie go, i bole jako rodzc.

44. Oto aczkolwiek jako lew * wy-
stpuje, i bardziej ni nadto Jordanu
si podnosi przeciwko przybytkowi moc-
nego, wszake go w okamgnieniu wy-
pdz z niej, a tego, który jest wybrany,
przeo nad ni; bo któ jest mnie po-

dobnym; f i kto mi da rok? a kto jest

tym pasterzem, któryby si postawi
przeciwko mnie? *Jer.-i9,19.tIjob.41,l.Jer.49,19.

45. Przeto suchajcie rady Paskiej,
któr uradzi przeciwko Babilonowi; i

zamysów jego, które umyli przeciwko

ziemi Chaldejskiej ; zaiste e ich wy-
wlok najmniejsi z tej trzody, zaiste

poburz ich i przybytek ich.

46. Od huku przy dobywaniu Babilo-

nu poruszy si ta ziemia, a krzyk midzy
narodami syszany bdzie.

ROZDZIA LI.

I. Proroctwo o przycigdieniu Medów przeciwko ^ati-
loczykom 1—5. II. Napomnienie do ludu Boego uczy-
nione 6. in. Pomsta nad Babilonem 7—47. IV. Eado,
która z skazy Babilonu usta miaa 48—64.

X ak mówi Pan : Oto Ja wzbudz prze-

ciwko Babilonowi,! przeciwko tym, któ-

rzy mieszkaj w poród powstawajcych
przeciwko mnie, wiatr zaraliwy

;

2. I pol na Babilon przewiewaczy,

którzy go przewiewa bd, i wypróni
ziemi jego, gdy bd przeciwko niemu
zewszd w dzie ucisku.

3. I)o tego, który mocno cignie uk
swój , a postpuje w pancerzu swoim,

rzek : Nie folgujcie modziecom jego,

wygadcie wszystko wojsko jego.
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4. Niech polegn pobici w ziemi Chal-

dejskiej, a poprzebijaiii po ulicach jego.

5. Bo nie jest opuszczony Izrael i Ju-

da od Boga swego, od Pana zastpów,

cho ziemi ich pena jest przestpstwa

przeciwko witemu Izraelskiemu.

II. 6. Uciekajcie z porodku * Ba-

bilonu, a niech zachowa kady dusz
swoje, abycie nie byli zatraceni w nie-

prawoci jego; bo czas bdzie pomsty
Paskiej, sam mu zapat odda.

»Jer.50,8. Objaw.18,4.

III. 7. Byci Babilon kubkiem zotym
w rce Paskiej, upajajcym wszystk
ziemi : wino jego piy narody, dlatego

poszalay narody
;

8. Ale nagle upadnie ^ Babilon, i star-

ty bdzie; rozkwilcie si nad nim, na-

bierzcie olejku balsamowego dla boleci

jego, owa si wyleczy.
=*Izaj.21.9. Objaw.14.8. r.18,2.

9. Leczylimy Babilon, ale nie jest

uleczony, bpumy go. a pójdmy ka-

dy do ziemi swej : bo sd jego a do

nieba siga, i wyniós si a pod oboki.

10. Wywiód Pan sprawiedliwoci na-

sze. Pójdcie, a opowiadajmy na Syonie

dzieo Pana. Boga naszego.

11. Wyostrzcie strzay, sporzdcie
tarcze. WzljudziPau ducha królów Med-
skich: bo przeciwko Babilonowi zamys
jego, aby go wytraci, gdy pomsta Pa-
ska jest pomsta * kocioa jego. *Jer.5o,28.

12. Podniecie chorgiew na murach
Babiloskich, przyczycie stray, po-

stawcie stróów, nagotujcie zasadzki:

bo i umyli Pan i wykona, co wyrzek
przeciwko obywatelom Babiloskim.

13. O ty. który mieszkasz nad wodami
wielkiemi I o bogatyw skarby I przyszed
koniec twój. ki-es akomstwa twego.

14. Przysig Pan zastpów na " du-

sz swoje, e ci napeni ludmi, jako

chrzszczami, którzy uczyni nad tob
okrzyk wojenny. -Amos.e.s.

15. Onci to jest. którr uczyni ziemie

moc ^ swoj, który utwierdzi okrg
wiata mdroci swoj, i roztropnoci
swoj rozpostar niebiosa:

"iMoj.l.e. Jer.10,12.

16. Który gdy " gos wypuszcza, wody
na niebie szumi, a który spravruje. aby
wystpoway pary od koczyn ziemi . i

byskawice ze ddem przywodzi, a wy-
wodzi wiatr z skarbów swoich. "^^.135,7.

17. Tak zgupia kady czowiek, e
tego nie zna. e pohabiony l)ywa zotnik

od obrazu rytego; bo kamstwem jest

ulanie jego, a niemasz w nich ducha.

18. Marnoci s a dzieo bdów;
zgin czasu nawiedzenia swego.

19. Nie takowy jest dzia * Jakóbowy ;

bo on jest, który wszystko stworzy, a
Izrael jest prtem dziedzictwa jego; Pan
zastpów imi jego. *Jer.io.i6.

20. Moteme ty moim kruszcym,
orem wojennym, abym poki'uszy przez

ci narody, i poburzy przez ci królestwa ;

21. Abym pokruszy przez ci konia

i jezdnego, abym pokruszy przez ci wóz
i tego, co na nim jedzi

;

22. Abym pokruszy przez ci ma
i niewiast, abym pokruszy przez ci
starca i dzieci, abym poki'uszy przez

ci modzieca i pann
;

23. Abym pokruszy przez ci pasterza

i trzod jego, abym pofcfuszy przez ci
oracza, i sprzaj jego. abym pokruszy
przez ci ksit i hetmanów.

24. Aleju oddam Babilonowi, iwszyst-

kim obywatelom Chaldejskim za wszyst-

kie zoci ich. które czynili Syonowi przed

oczyma waszemi, mówi Pan.

25. Otom Ja jest przeciwko tobie, o

góro kaca I mówi Pan. która kazisz

wszystk ziemi, i wycign rk moje
przeciwko tobie, a zwal ci z ska, i

uczyni ci gór spalenia:

26. A nie wezm z ciebie kamienia do

wga, ani kamienia do gruntów; bo pu-

styni wieczn bdziesz, mówi Pan.

27. Podniecie chorgiew w ziemi,

trbcie w trb midzy narodami, zgotuj-

cie przeciwko niemu narody, zwoajcie

przeciwko niemu królestwa Ararad. Min-

ny. i Aschenas; postanówcie przeciwko

niemu hetmana, przwiedcie konie jako

chrzszcze najeone:
2S. Zgotujcie przeciwko niemu na-

rody, królów Medskich. ksit ich. i

wszystkich hetmanów ich, ze wszystk
ziemi wadzy ich ;

29. Tedy zadry ziemia, i rozboleje

si. gdy wykonane bd przeciwko Ba-

bilonowi myli Paskie, aby obróci zie-

mi Babilosk w pustyni, aby zostaa

bez obywatela.

30. Przestan mocarze Babiloscy

walczy, usid w zamkach, ustanie m-
stwo ich.bd jako niewiasty; zapali mie-

szkania ich. pokruszonebd zawory ich.

31. Goniec spotka drugiego goca, a

pose zabiey posowi, aby opowiedzieli
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królowi Babiloskienui, i wzito miasto

jogo z joduój strony,

32. A i brody iihicono, i joziora wy-
palano * ogniem, a mowie waleczni

nstraszeni s. * Jor.r.o.38.

33. Bo tak mówi Pan zastpów, Bóg
Izraelski: Córka Babiloska jest jako

bojewisko, czas deptania jej przyszed;
jeszcze maluczko, a przyjdzie czas ni-
wa jój.

34. Poar mi, potar mi Nabucho-
donozor, król Ba])iloski, uczyni mi
naczyniem prónem, pokn mi jako

smok, napeni brzuch swój rozkoszami

mojemi, i wygna mi.
35. Gwat mnie i ciau memu uczy-

niony niech przyjdzie na Bal)ilon, mówi
obywatelka Syoiiska, a krew moja na oby-

wateli Chaldejskich, mówi Jeruzalem.

36. Przeto tak mówi Pan: Oto si
Ja zastawi o krzywd twoje, a pomszcz
si za ci ; bo wysusz morze jego, wy-
susz i róda jego.

37. I bdzie Babilon obrócony w mo-
giy, w mieszkanie smoków, w zdumienie,

i w powistanie, i bdzie bez obywatela.

38. Pospou jako lwy rycze bd, a

skomle jako szczenita lwie.

39. Gdy si zapal, uczyni im uczt,
i tak ich upoj, e krzycze i snem wie-

cznym zasn musz, tak, aby nie ocucili,

mówi Pan.

40. Powiod ich jako baranki ku zabi-

ciu, jako barany i kozy.
41. Jakoby dobyty móg by * Se-

sach ? Jakoby wzita by moga chwaa
wszystkiej ziemi? Jakoby móg przyj
na spustoszenieBabilon midzynarodami?

*Jer.25,26.

42. Wystpi przeciwko Babilonowi mo-
rze, mnóstwem waówjego okryte bdzie.

43. Miasta jego bd spustoszeniem,

ziemi such i pust, ziemi, w której

miastach nikt nie bdzie mieszka, ani

bdzie chodzi przez ni syn czowieczy.

44. Nawiedz te Bela w Babilonie, i

wydr, co by pokn, z gby jego; i nie

bd si wicej do niego zbiega naro-

dy, i mury take Babiloskie upadn.
45. Wyjdcie * z porodku jego, ludu

mój ! a wybaw kady dusz swoje przed

gniewem zapalczywoci Paskiej.
*Iz.52,ll. 2Kor.6,17- Objaw.18,4.

46. A nie bdcie mikkiego serca,

ani si lkajcie wieci, któr bdzie sy-
cha w tej ziemi; gdy przyjdzie jednego

roku nowina, potom drugiego roku wie
i gwat w ziemi, a pan na pana.

47. Przeto oto dni przyjd, w które

Ja iiawiiMlz bawany ryt(» Babiloskie, a

wszystka ziemia jego pohabiona ]>dzie,

i wszyscy pobici jego polegn w porod-
ku niego.

IV. 48. I bd nad Babilonem, pie-
wa niebiosa i ziemia, i wszystko, co na
nicli jest, gdy z pónocy przyjd na pu-
stoszyciele, mówi Pan.

49. Jako Ba))ilon porazi onyeh pobitych
Izraelskich, tak z Babilonu polegn pobici

po wszystkij ziemi.

50. O którzycie uszli miecza, idcie,

nie stójcie ! wspominajcie z daleka na
Pana, a Jeruzalem niech wstpuje na
serce wasze.

51. Kzeczcie: Wstydzimy si, e sy-
szymy urganie; haba okrya twarzy

nasze, bo cudzoziemcy wchodz do wit-
nic domu Paskiego.

52. Przeto oto dni przychodz, mówi
Pan, e nawiedz ryte bawany jego, a

po wszystkiej ziemi jego zraniony stka
bdzie.

53. Chociaby Babilon wstpi na
niebo, i obwarowa na wysokoci moc
swoje, przecie odemnie przyjd pusto-

szyciele jego, mówi Pan.

54. Gos woania z Babilonu, a star-

cie wielkie z ziemi Chaldejskiej
;

55. Bo Pan Babilon zburzy i wytraci

z niego gos wielki, choby huczay way
ich jako wody wielkie, i wydany by szum
gosu ich.

56. Gdy na, to jest na Babilon, pu-

stoszyciel przycignie pojmani bd mo-
carze jego, pokruszone bd uki ich;

bo Bóg nagrody. Pan nagrodzi im sowi-

Q^Q. ^5Moj.32,35. Rzym.12,19. y(i.lO,30.

57. Opoi ksit jego i mdrców jego,

wodzów jego, i urzdników jego, i mocarzy
jego, aby zasnli snem wiecznym, a nieo-

cucili, mówi król. Pan zastpów imi jego.

58. Tak mówi Pan zastpów: Mur
Babiloski szeroki do gruntu zburzony

bdzie, i bramy jego wysokie ogniem
spalone bd, a ludzie darmo pracowa
bd, a narody przy ogniu pomdlej.

59. To jest sowo, które rozkaza Je-

remijasz prorok Sarajaszowi, synowi Ne-

ryjasza,* syna Maasejaszowego, gdy od-

szed od Sedekijasza, króla Judzkiego,

do Babilonu, roku czwartego królowania
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jego; (a Sarajasz by ksiciem w Me-
liucha.)

60. Gdy zapisa Jeremijasz wszystko

ze, które przyj miao na Babilon, w
ksigi jedne, wszystkie te sowa, które

s napisane przeciwko Babilonowi.

61. I rzek Jeremijasz do Sarajasza:

Gdy przyjdziesz do Babilonu, i ogldasz

go, tedy przeczytasz te wszystkie sowa,

62. 'a rzeczesz : O Panie ! ty mówi
przeciwko miejscu temu, e je wytra-

cisz, aby w niem nie mieszka nikt, ani

z ludzi ani z bydlt, ale eby byo pu-

stkami wiecznemi.

63. A gdy do koca przeczytasz te

ksigi, przywiesz do nich kamie, i

wrzucisz je w poród Eufratesa,

64. A rzeczesz : Tak zatopiony bdzie
Babilon, a nie powstanie wicej z tego

zego, które Jana przywiod, cho usta-

wa bd. A dotd sowa Jeremijaszowe.

EODZIA LII.
I. Sedekijasz przeciwi si królowi Babiloskiemu 1— 3.

II. Jeruzalem dob)'to 4—7. lU. Sedekijasz i lud jego poj-
many 8—30. IV. a Joaciyn od Ewilmerodacha wywy-
szony 31—34.

Dwadziecia i jeden lat mia * Sede-

kijasz, gdy królowa pocz, a jedenacie

lat królowa w Jeruzalemie ; a imi mat-
ki jego byo Chamutal, córka Jeremija-

szowa z Lebny;
* 2 Król. 24,18. 2Kron.36,ll. Jer.37,1.

2. I czyni zo przed oczyma Pa-
skiemi wedug wszystkiego, co czyni
Joakim.

3. Albowiem si to stao dla rozgnie-

wania Paskiego przeciwko Jeruzalemo-
wi i Judzie, a ich odrzuci od twarzy

swej. Wtem zasi odstpi Sedekijasz od
króla Babiloskiego.

II. 4. I stao si roku dziewitego
królestwa * jego, miesica dziesitego,

dnia dziesitego tego miesica, e
przycign abuchodonozor, król Babi-
loski, on i wszystko wojsko jego prze-

ciwko Jeruzalemowi, i pooy si obo-
zem u niego, i porobi przeciwko niemu
szace w okoo. *2Krói.25,i. Jer.39,1.

5. A tak byo miasto oblone a do
jedenastego roku króla Sedekijasza.

6. Tedy miesica czwartego, dziewi-
tego dnia tego miesica, by wielki gód
wmiecie, i nie mia chleba lud onej ziemi.

7. 1 przeamano mur miejski, a wszys-
cy ludzie rycerscy pouciekali, i wyszli
z miasta w nocy drog do bramy, która
jest midzy dwoma murami podle ogro-

du królewskiego : (ale Chaldejczycy le-

eli okoo miasta,) i poszli drog ku pu-
styni.

III. 8. I gonio wojsko Chaldejskie

króla, a docignli Sedekijasza na polach

u Jerycha, a wszystko wojsko jego roz-

pierzchno si od niego.

9. A tak pojmawszy króla przywiedli

go do króla Babiloskiego do Eyblaty
w ziemi Einat, kdy o nim uczyni sd,

10. I pozabija ki'ól Babiloski synów
Sedekijaszowyeh przed oczyma jego, tak-

e te wszystkich ksit Judzkich poza-

bija w Byblacie.

11. A Sedekijasza olepiwszy i zwi-
zawszy go acuchami miedzianemi, za-

wiód go król Babiloski do Babilonu, i

poda go do domu wizienia a do mierci
jego.

12. Potem miesica pitego, dnia

dziesitego tego miesica, ten jest rok

dziewitnasty królowania Nabuchodono-
zora, króla Babiloskiego, przycign
Nabuzardan, hetman onierski, który

stawa przed królem Babiloskim, do

Jeruzalemu.

13. I spali dom Paski, i dom kró-

lewski, i wszystkie domy Jeruzalemskie ;

owa wszystko budowanie kosztowne po-

pali ogniem.

14. I wszystkie mury Jeruzalemskie
w okoo rozwalio wszystko wojsko Chal-

dejskie, które byo z onym hetmanem
onierskim.

15. A z ubogich ludzi i z ostatku po-

spólstwa, które byo pozostao w mie-
cie,! zbiegów, którzy byli zbiegli do króla

Babiloskiego, i inne pospólstwo prze-

niós Nabuzardan hetman onierski.

16. Tylko z ubogich onej ziemi zo-

stawi Nabuzardan, hetman onierski,
aby byli winiarzami i oraczami.

17. Nadto supy miedziane, które bjiy

w domu * Paskim, i podstawki, i morze
miedziane, które byo w domu Paskim,
potukli Chaldejczycy, i przenieli wszyst-

k mied ich do Babilonu; *Jer.27.i9.

18. Koty te i opaty, i naczynia

muzyczne, i miednice, i czasze, i wszyst-

ko naczynie miedziane, którm usugi-
wano, pobrali;

19. Nadto wiadra, i kadzielnice, i mie-
dnice, i garnce, i wieczniki, i czaszki, i

kufle, co byo zotego w zocie, a co byo
srebrnego w srebrze, pobra hetman o-
nierski

;
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20. Supy dwa, morze jedno, i woów
miedzianych dwanacie, które byy pod
podstawkami, które l>y sprawi król Sa-

lomon w domu Taskim; nie hyo wagi
miedzi onego wszystkiego naczynia.

21. A z tych supów omnacie okci
wzwy by * sup jeden, a w misz w o-

koo dwanacie okci, a miszo jego

cztery palce, a wewntrz by dty
;

*1 Król. 7, 15. 2X101.25,17. 2Kion.3,15.

22. A gaka na nim miedziana, a wy-
soko gaki jednj bya na pi okci,

siatka t i jabka granatowe na gace
w okoo wszystko miedziane; taki t by
i drugi sup z jabkami granatowemi;

23. A byo jabek granatowych dzie-

widziesit i sze po kadej stronie;

wszystkich jabek granatowych byo po

sto na siatce w okoo.
24. Wzi te hetman onierski Sa-

rajego, kapana jirzedniego, i Sofonija-

sza, kapana wtórego po nim,, i trzech

stróów progu.

25. Wzi te z miasta dworzanina
niektórego, który by przeoonym nad
ludem rycerskim, i siedmiumów z tych,

którzy stawali przed królem, którzy si
znaleli w miecie, i pisarza przedniego

wojskowego, który spisywa wojsko z lu-

du ziemi, i szedziesit mów z ludu

ziemi, którzy si znaleli w miecie.

26. Wziwszy ich tedy Nabuzardan,
hetman onierski, zawiód ich do króla

Babiloskiego do Ryblaty;

27. I pol)i ich król Babiloski, a po-

mordowa ich w Ryblacie w ziemi Emat.
A tak przeniesiony jest Juda z ziemi

swojej.

28. Tenci jest lud, który zaprowadzi
Nabuc-hodonozor roku siódmego: ydów
trzy tysice, i dwadziecia i trzy.

29. Koku omnastego Nabuchodono-
zora, zaprowadzi z Jeruzalemu dusz

om set, trzydzieci i dwie.

30. Koku dwudziestego i trzeciego

Nabuchodonozora ; zaprowadzi Nabu-
zardan, hetman onierski, z ydów dusz

siedm set, czterdzieci i pi; wszystkich

dusz cztery tysice i sze set.

IV. 31. A trzydziestego *
i siódmego

roku po pojmaniu Joachyna, króla Judz-
kiego, dwunastego miesica, dwudzie-

stego i pitego dnia tego miesica, wy-
wyszy Ewilmerodach, król Babiloski.

tego roku, gdy pocz królowa, gow
,

Joachyna, króla Judzkiego, uwolniwszy

go z domu wizienia
;

* 2x1-01.25,27.

32. I rozmawia z nim askawie, i

wystawi stolic jego nad stolice kró-

lów, którzy byli z nim w Babilonie.

33. Odmieni te i odzienie, w któ-

rem by w wizieniu, i jada chleb za-

wsze przed obliczem jego po wszystkie

dni ywota swego.

34. Obrok te jemu naznaczony, obrok

ustawiczny dawano mu od króla Babi-

loskiego na kady dzie a do mierci
jego, po wszystkie dni ywota jego.

TEENY,
to jest

Narzekania Jeremijaszowe.

I

ROZDZIA I.

I. Narzekanie Jeremijaszowe nad uciskiem ludu Judz-
kiego 1—7. II. Grzechy ich 8—27. III. Wyznanie ich

18. 19. IV. Modlitwa o wybawienie 20—22,

W Biblii siedmdziesiciu tómaczów,
ta ksiga wita tak si zaczyna.

I stao si, gdy Izrael pojmany by, a

Jeruzalem spustoszone, e Jeremijasz

siedzia paczc, i narzeka narzekaniem
takiem nad Jeruzalemem, a rzek :

1. A-ch miasto tak ludne jako sie-

dzi samotne ! stao si jako wdowa ; za-

cne midzy narodami, przednie midzy
krainami stao si hodowne.

2. Ustawicznie w nocy * pacze, a zy
jego na jagodach jego ; niemasz, ktoby

je cieszy ze wszystkich mioników jego ;

wszyscy przyjaciele jego przeniewierzyli

mu si, stali mu si nieprzyjaciómi.
*Jer.l3,17.

3. Przeniós si Juda dla utrapienia

i dla wielkiej niewoli; wszake mie-

szkajc midzy narodami nie znajduje

odpocznienia; wszyscy, którzy je goni,

poapali je w cieni.

4. Drogi Syoskie pacz , e nikt nie

przychodzi na wito uroczyste. Wszyst-

kie bramy jego spustoszay, kapani je

i
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go wzdychaj, panny jego smutne s, a moj(^ : poda mi Pan w rce nieprzyja-

samo pene jest gorzkoci.

5. Nieprzyjaciele jego " s gow,
przeciwnikom jego szczliwie si po-

wodzi : bo go Pan utrapi dla mnóstwa
przestpstwa jego: maluczcy jego poszli

w niewol przed obliczem trapicego.
* 5 Moj. 28,44.

6. A tak odjta jest od córki Syo-
skiej wszystka ozdoba jej ; ksita jej

stay si jako jelenie nie znajdujcy pa-

szy, i uchodz bez siy przed tym. który

je*goni.

7. Wspomina córka Jeruzalemska we
dni utrapienia swego i kwilenia swego

na wszystkie uciechy swoje, które mie-

waa ode dni dawnych, gdy pada lud jej

od rki nieprzyjacielskiej, nie majc,
ktoby jej ratowa : widzc j nieprzyja-

ciele namiewali si z sabatów jej.

II. 8. Ciko zgrzeszya córka Jeru-

zalemska, przeto jako nieczysta od-

eió. nie mog powsta.
15. Pan podepta wszystkich mocarzy

moich w poród mnie. zwoa przeciwko

mnie gi"omady. aby star modzieców
moich. Pan toczy jako w prasie pann,
córk Judzk.

16. Przeto ja pacz: z oczów ' mo-
ich, z oczów moich, mówi, wody ciek,

e jest daleko odemnie pocieszyciel,

któryby ochodzi dusz moje. synowie

moi wytraceni s, przeto, i wzi gór
nieprzyjaciel. "Jer.is.n.

17. Eozciacra córka Svdonska rce
swoje, nie ma. ktoby j cieszy: wzbu-
dzi Pan na Jakóba zewszd w okoo
nieprzyjació jego: córka Jeruzalemska

iest miedzy nimi. niby dla nieczystoci

oddalona.

III. 18. Sprawiedliwy jest" Pan: bom
ustom jego odporna bya. Suchajcie,

prosz, wszyscy ludzie, a obaczcie bo-

czona jest. Wszyscy, którzy j w uczci- le moje: panny moje, i modziecy
woci mieli, lekce j sobie wa. przeto, moi poszli w niewol. '-Dan.s.?.

e widz nago jej, a ona wzdycha, i

tyem si obraca.

9. Nieczystota jej na podokach jej.

a nie pomniaa na koniec swój : przeto

znacznie jest zniona, nie majc, ktoby j

19. Woaam na przyjació moich,

oni mi zdi'adzili : kapani moi i starcy

moi w miecie zginli, szukajc sobie

pokarmu, aby posilili dusz swoje.

IV. 20. Wejrzy. Panie, bomci utra-

pocieszy. Wejrzyj, Panie! na utrapie-
1

piona. wntrznoci moje strwoone s
nie moje; bo si wyniós nieprzyjaciel.

'"^

10. Ek swoje wycign nieprzy-

jaciel na wszystkie kochania jej : bo

musi patrzy na pogan wchodzcych do

witnicy jej. o czeme by przykaza,

wywrócio si serce moje we mnie. prze-

to, em bya bardzo odporna: na dworze

miecz osieraca, a w domu nic niemasz

jedno mier.
21. Syszc, e ja wzdycham, ale nie-

do zcrromadzenia niasz. ktoby mi pocieszy: wszyscy nie-
° -1 Moj. 23.3. przyjaciele moi syszc o nieszczciu

lir Wszystek lud jei wzdychajc i
^^J^^i wesel si. ^e' ty to uczyni, a

aby nie wchodzili

twego

chleba szuka, daje kosztowne rzeczy swo-

je za pokarm ku posileniu duszy. Wej-
rzyj, Panie! a obacz: bom zniewaona.

12. Nice was to nie obchodzi? o

wszyscy, którzy mimo idziecie drog!
Obaczcie. a ogldajcie, jeli jest bole.
jako moja bole, która mi jest zadana,

jako mi zasmuci Pan w dzie gniewu
zapalczywoci swojej.

13. Z wysokoci posa ogie w ko-

ci moje. który je opanowa: rozcign '
miosierdzie Boe is—2

sie nogom moim. obróci mi na wstecz,
I Jako zami Pan w zapalczywoci

przywiode dzie przedtem ogoszony:
ale bd mnie podobni.

22. Mech przyjdzie wszystka zo
ich przed obliczno twoje, a uczy im.

jako mnie uczyni dla wszystkich prze-

stpstw moich ; bo wielkie s wzdycha-
nia moje. a serce moje aosne.

EODZIA II.

I, Narzeka prorok nad zbnrzeniem królestwa Judzkie-
go 1—5. n. nad zniesieniem shib Boych i innem
nieszczciem 6—17. m. Napomina lud do modlitw o

•79

poda mi na spustoszenie, przez cay
dzie aosna.

swojej córk Syosk! zrzuci z nieba

na ziemi saw Izraelsk, a nie wspom-
14. Zwizane jest jarzmo nieprawo- nia na podnóek nóg swoich w dzie

ci moich rk jego, sploty si. wsta-
j

zapalczywoci swojej.

piy na szyj moje ; to porazio si
i

2. Pokn Pan bez wszelkiej lito-
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ci wszystkie przybytki Jakóbowe, zbu-

rzy w popQ(iliwoci swojój twierdze

córki Judzkiej, uderzy je o ziemi(^, w
hab oddii królestwo i ksit jój.

3. Odci av gniewie zapalczywoci
wszystek róg Izraelski, odwróci nazad
prawic swoje od nieprzyjaciela, a roz-

paliwszy si przeciwko Jakóbowi, jako

ogie paajcy poera do szcztu w okoo.
4. Nacign uk swój, jako nieprzy-

jaciel, postawi prawic swoje jako prze-

ciwnik, i pozabija wszystkich najpozor-

]iiejszych z ludu, a w namiocie córki Sy-
oski^j wyla jako ogie popdliwoc
swoje.

5. Pan si sta jako nieprzyjaciel,

pokn Izraela, pokn wszystkie pa-

ace jego, popsu twierdze jego, i roz-

mnoy w ludu Judzkim pacz i narze-

kanie.

II. 6. Oderwa moc pot * swój ja-

ko od ogrodu, zepsu namiot swój ; Pan
przywiód w zapamitanie w Syonie

uroczyste wita i sabaty, a odrzuci

w gniewie popdliwoci swojej króla i

kapana. =^ps.8o,i3. ps.89,4i. izaj.5,5.

7. Pan odrzuci otarz swój, zbrzy-

dzi sobie witnic swoje, poda do rk
nieprzyjacielskich mury i paace Syo-
skie; krzyczeli w domu Paskim jako

w dzie wita urocz-ystego.

8. Umyli Pan rozwali mur córki

Syoskiej, rozcign sznur, a nie od-

wróci rki swej od skaenia ; rozkwili

baszty, i mur, tak e wespó omdlewaj.
9. Zapady w ziemi bramy jj, po-

ama i pokruszy zawory jej ; król jej

i ksita jej s midzy poganami; nie-

masz ani zakonu, take ani prorocy jej

nie miewaj * widzenia od Pana. *ps.74,9.

10. Starcy córki Syoskiej usiadszy

na ziemi umilknli, posypali prochem
gow swoje, a przepasuj si worami

;

panny Jeruzalemskie zwieszaj ku ziemi

gowy swe.

11. Oczy moje od ez ustay; strwo-

yy si wntrznoci moje, wylaa si
na ziemi wtroba moja dla starcia cór-

ki ludu mojego, gdy i niemowiatka, i

dziatki ssce na ulicach miasta omdle-

waj;
12. Matkom swoim mówi: Gdzie

jest zboe i wino? Ody mdlej jako zra-

nieni po ulicach miasta, i wypuszczaj
dusz swoje na onie matek swych.

13. Kogoó za wiadka stawi ? Kogo

tobie przyrównam, o córko Jeruzalem-
ska? Kogo przypodobam, abym ci
ucieszy, panno, córko Syoska? bo
skruszenie twoje wielkiti jako morze,

któ ci uleczy?

14. Prorocy twoi opowiadali * kam-
stwo i marno , a nie odkrywali nie-

prawoci twojej , aby odwrócili pojma-
nie twoje ; ale przepowiadali ciary,
kamstwa i wygnanie.

^Jer.2,8. r.5,31. r.14,14. r.23,16.

15. Klaskaj nad tob rkoma wszys-
cy, którzy id drog, wistaj, a chwiej
gow swoj nad córk Jeruzalemsk,
mówic: A ono to miasto, o któróm
powiadano, e jest doskonaej pikno-
ci, i weselem wszystkiój ziemi?

16. Otworzyli na ci usta swe wszys-

cy nieprzyjaciele twoi, wistaj i zgrzy-

taj zbami, mówic: Poryjmy je; tenci

jest zaiste on dzie, któregomy czekali,

znalelimy i ogldalimy go.

17. Uczyni * Pan, co by umyli,
wypeni sowo swoje, które by przy-

kaza ode dni dawnych; zburzy bez li-

toci, a rozweseli nad tob nieprzyja-

ciela, wywyszy róg przeciwników two-

[q^ *3Moj.26,17. 5Moj.28,15.

III. 18. Woao serce ich do Pana.

O murze * córki Syoskiej ! wylewaj zy
we dnie i w nocy jako strumie , nie

dawaj sobie odpocznienia, a niech si
nie uspokaja renica oka twego.

^ Jer. 14,17- Tren. 1,10,

19. Wsta, woaj w nocy na pocztku
stray, wylewaj serce twoje przed obli-

czem Paskiem jako wod
;
podno do

niego rce swoje za dusz dziatek swych,

które omdlewaj od godu na rogu wszyst-

kich ulic, a rzecz : Wejrzyj Panie ! a o-

bacz, komu tak kiedy uczyni?

20. Izali maj niewiasty, je pócI

swój, niemowltka ucieszne? Izali zaj

mordowany by ma w witnicy Pa-;

skiej kapan i prorok ?

21. Ley na ziemi po ulicach dziej

ci, i starzec: panny moje, i modzie'
cy moi polegli od miecza; pobie ic:

w dzie zapalczywoci twojej, pomordo

wae ich, a nie sfolgowae.
22. Zwoae strachów moich zewszc

jako na dzie uroczystego wita , a ni

by ^ dzie zapalczywoci Paskie
ktoby uszed a yw zosta; którychem ii

rku piastowaa i wychowaa, tych ni(

przyjaciel mój wyniszczy.
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ROZDZIA III.

I. Prorok sobie utyskuje nad utrapieniem ludu Judz-

kiego 1—20. II. Ma' nadziej o pomocy Boej 21—38.
III. Lud do pokuty napomina 39—54. IV. Modlitwa do

Boga o wybawienie 55

—

CO.

Jam jest ten m, którym widzia utra-

pienie od rózgi rozgniewania Boego.
2. Zaprowadzi mi, i zawiód do ciem-

noci, a nie do wiatoci ;

3. Tylko si na mi obórzy, a obró-

ci rk swoje przez cay dzie.

4. Do staroci przywiód ciao moje

i skór moje, a " poama koci moje.
*Ps.51.10.

5. Obudowa mie a ogarn óci i

prac;
6. W ciemnych miejscach * posadzi

mi, jako tych, którzy dawno pomarli.
*Ps.U3.3.

7. Ogrodzi mi, abym nie wyszed,

obci}'! okowy moje
;

8. A cho woam i krzycz, zatula

uszy na modlitw moje.

9. Ogrodzi drog moje ciosanym ka-

mieniem, cieszki moje wywróci.
10. Jest jako niedwiedziem " czy-

hajcym na mi, jako lwem w skrvto-

ciach. ^P^-'iO'^-

11. Drogi moje odwróci, owszem, roz-

szarpa mi, i uczyni mi spustoszon.

12. Nacign uk swój, a postawi
mi jako cel strzaom swym.

13. Przestrzeli nerki moje strzaami
z sajdaka swego.

14. Jestem pomiewiskiem ze wszyst-

kim ludem moim, pieni ich przez ca-

y ^ dzie.
'

Mjob.30.9.

15. Nasyca mie gorzkociami : upaja

mi " piounem.
'

*ijob.9.i8. Mat.27.34.

16. Nadto poki-uszy o kamyczki zby
moje, i pogi'y mi w popiele.

17. Takes oddaU, o Boe! od pokoju

dusz moje. a na wczasy zapominam.
18. I mówi: Zgina sia moja. i na-

dzieja moja. którm mia w Panu.
19. Wszake wspominajc na utra-

pienie moje, i na pacz mój. na pioun.
i na ó,

20. Wspominajc ustawicznie, unia
si we mnie dusza moja.

n. 21. Przywodzc to sobie do serca

swego, mam nadziej.
2^2. Wielkie jest miosierdzie Paskie,

emy do szcztu nie zginli : nie usta-

waj zaiste litoci jego.

23. Ale si na kady poranek odna-
wiaj; wielka jest prawda twoja.

24. Pan jest dziaem " moim. mówi
dusza moja, dlatego mam w nim na-

dziel. 'Pb. 16,5. 73.26. Jer.10,16.

25. Dobry * jest Pan tym. którzy na
oczekuj, duszy takowej, która go szu-

ka. 'Ps.40,2.

2^. Dobrze jest, cierpliwie oczekiwa
na zbawienie Paskie.

27. Dobrze jest mowi * nosi jarzmo
od dziecistwa swego :

'Psi^^'I- Mat.11.2?.

2'^. Który bdc opuszczony, " cierpli-

wym jest w tem, co na woono ;

»Ijob.l3,15.

29. Kadzie w prochu usta swe, aby
si okazaa nadzieja:

30. Nadstawia bijcemu policzka, a

nasycony bywa obeleniem.
31. Bo Pan na wieki nie odrzuca:

32. Owszem, jeli zasmuca, zasi si
zmiuje " wedug mnóstwa miosierdzia
SWeo"0 • ' Ps.30.6. Izaj.54,7.8. Mich.7.18.19.

33. Zaiste nie z serca trapi i zasmuca
synów ludzkich.

34. Aby kto star nogami swemi
wszystkich winiów w ziemi:

35. Aby kto niesprawiedliwie sdzi
ma przed obliczem Najwyszego :

36. Aby kto wywróci czowieka w spra-

wie jego. Pan si w tem nie kocha.

37. Któ jest. coby rzek: Stao si,

a Pan nie przykaza?
38. Izali z ust Najwyszego nie po-

chodzi ^ ze i dobre? -Amos.3,6.

m. 39. Przeczeby tedy sobie uty-

skiwa mia czowiek yjcy, am nad
kani za grzechy swoje.

40. Dowiadujmy si raczej, a badajmy
si dróg naszych, i nawi-ómy si do

Pana;
41. Podniemy serca i rce nasze

w niebo do Boga.

42. Mymy ' wystpili i stalimy si
odpornymi: przeto ty nie odpuszczasz.

^ Dan. 9,5.

43. Okrye si zapalczywoci. i go-

nisz nas, mordujesz, a nie szanujesz.

44. Okrye si obokiem, aby ci
nie dochodzia modlitwa.

45. Za mieci "
i za pomioto po-

oye nas w porodku tych narodów.
" 1 Kor.4.13.

46. Otworzyli na nas usta swoje wszys-

cy nieprzyjaciele nasi.

47. Strach i dó przyszed * na nas,

spustoszenie i skruszenie. -izaj. 24,17.

48. Strumienie wód pyn z oczów mo-
ich, dla skruszenia córki ludu mojego.

47
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49. Oczy moje pyn ))ez przestanku,

przoto, e niemasz adnej nli^i.

50. Aby wejrza i ol)aezyran z nieba.

51. Gezy moje trapi dnsz moje dla

wszystkich córek miasta mojeiro.

52. iOwili mi ustawicznie jako ptaka

nieprzyjaciele moi bez przyczyny.

53. Wrzucili do dou ywot mój, a

przywalili mi kamieniem.

54. AVezbraly wody nad gow mo-
j, i rzekem : Juci po mnie !

IV. 55. AYzywam imienia twego, o

Panie! z dau bardzo gbokiego.
56. Gos mój wysuchiwae; nie

zatuhije ucha twego przed wzdycha-
niem mojem. i przed woaniem mojem.

57. Przyl)liajc si do mnie w dzie,

któregom ci wzywa, mawiae: Nie

bój si.

58. Zastawiae si. Panie! o spraw
duszy mojej, a wybawiae ywot mój.

59. Widzisz, o Panie ! bezprawie, które

mi si dzieje, osde spraw moje.

60. Widzisz wszystk pomst ich, i

wszystkie zamysy ich przeciwko mnie.

61. Syszysz urganie ich, o Panie!

i wszystkie zamysy ich przeciwko mnie.

62. Syszysz wargi powstawajcyeh

przeciwko mnie, i przemyliwanie ich

przeciwko mnie przez cay dzie.

63. Obacz siadanie ich, i wstawanie

ich; jam zawdy jest pieni ich.

64. Oddaje im nagrod, * Panie!

wedug sprawy rk ich
;

=^ps.28,4.

65. Daje im zatwardziae serce, i

przeklstwo swe na nich;

66. Go * ich w zapalczywoci, a zgad
ich, aby nie byli pod niebem twojem, o

Panie! ^Ps.79,6.

KOZDZIA IV.

I. Wielkie biedy ludu Judzkiego 1—12. II. przyczyny
ich 13—20. Ul. Pomsta Boa nad Edomczykami 21.

IV. Pocieszenie ludu Boego 22.

U jako poniedziao zoto ! zmienio
si wyborne zoto, rozmiotano kamienie

witnicy, po rogach wszystkich ulic.

2. Szlachetni synowie Syoscy, któ-

rzy byli przyrównani do zota szczerego,

jako s poczytani za naczynie gliniane,

za dzieo rk garncarskich !

3. I smoki wic podawajc piersi,

karmi mode swoje; ale córka ludu

mojego dla okrutnika podobna jest so-

wie na puszczy.

4. Przylgn jzyk sscego do pod-

nieldenia jego dla upragnienia, dzieci

prosz o chlób ; ale niemasz, ktoby im
go uama.

5. Ci, którzy jadali potrawy rozkoszne,

gin na ulicach, a którzy byli wycho-
wani w szaracie, przytulaj si do gnoju.

(). Wiksze jest karanie córki ludu

mojego, nieli pomsta Sodomy, która

jest podwrócona * w jednem okamgnie-
niu, i nie zostay na nij rce.

* 1 Moj. 19,2.0.

7. Czystsi byli Nazarejczycy jego nad
nieg, janiejsi nad mleko, rumiesze
ciaa ich, nieli drogie kamienie, jakoby

z szafiru wyciosani byli
;

8. Ale teraz wejrzenie ich czerniejsze

jest ni czarnoó, nie mog poznani by
na ulicach; przyscha skóra ich do koci
ich, wyscha jest jako drzewo.

9. Lepiej si tym stao, którzy s
pobici mieczem, nieli tym, co umieraj
godem, gdy oni zginli przebitymi b-
dc, ale ci dla niedostatku urodzajów

polnych.

10. Rce niewiast * miosiernych
warzyy synów swych, aby im byli za

pokarm w potarciu córki ludu m6go.
* 2 Król. 6,29. Tren. 2,20.

11. Wypeni Pan popdliwoc swoje,

i wyla gniew zapalczywoci swojej, i

zapali * ogie na Syonie, który poar
grunty jego. *Jer.i7,27.

12. Nigdyby byli nie wierzyli królo-

wie ziemscy, i wszyscy obywatele wia-
ta, eby by mia wnij przeciwnik, i

nieprzyjaciel w bramy Jeruzalemskie.

II. 13. Ale si to stao dla * grzechów

proroków jego, i nieprawoci kapanów
jego, którzy wylewali w porodku jego

krew sprawiedliwych. *Jer.6,3i. r.23,r

14. Tuali si jako lepi po ulicach,'

mac si krwi, której nie mogli, tylko

si dotyka szatami swemi.

15. Przeto woali na nich : Ustpuj-

cie, nieczyci! ustpujcie, ustpujcie, nie

dotykajcie si! Prawie ustpili, i tuajs

si; dlatego mówi midzy narodami

Nie bd ju wicej mieli wasneg(

mieszkania.

16. Oblicze Paskie rozproszyo ich, :

nie wejrzy na nich wicej ; nieprzyjaciel

kapa^iów * nie szanuj, a nad starcam

miosierdzia nie uywaj. *Tren.5,i;

17. A wdy jeszcze a do ustani

oczów swych wygldamy prónego ra

1
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Linku swego; ogldajc si na naród,

tory wybawi nie moe.

18. Szlakuj stopy nasze, tak, e ani

o ulicach naszych chodzi nie moe-
ly; przybliy si koniec nasz, wype-
iy si dni nasze, zaiste przyszo do-

oczenie nasze.

19. Prdsi s ci, którzy nas goni, ni
ry niebieskie

;
po górach nas goni,

a pustyniach czyhaj na nas.

20. Tchnienie nozdrzy naszych, to

3st * pomazaniec Paski, pojmany jest

^ jamach ich, o którymemy mówili:

V cieniu jego y bdziemy midzy na-

odami. * Jer.52,8.11.

in. 21. Raduj si i wesel si córko

Idomska! * która mieszkasz w ziemi

[us
;
przyjdzie te do ciebie f kubek,

pijesz si, i obnaysz si.
=^ Ps. 137,7. Jer.49,12.

IV. 22. "Wzio koniec karanie twoje,

córko Syoska ! nie zaniecha ci Bóg
uej w pojmaniu twojem; ale twoje

ieprawo nawiedzi, o córko Edomska!
odkryje grzechy twoje.

ROZDZIA V.
I. Narzeka lud Judzki przed Bogiem 1—15. II. Wy-
laje grzechy 16—18. III. i modli si 19—22.

i'Vspomnij, Panie! na to, co * si nam
irzydao; wejrzyj a obacz pohabienie
^2iSie

* Tren. 3, 59. 63.

2. Dziedzictwo nasze obrócone jest

io obcych, a domy nasze do cudzo-

iemców.

3. Sierotamimy a bez ojca; matki
lasze s jako wdowy.

4. Wody nasze za pienidze pijemy,

Irwa nasze za pienidze kupujemy.

5. Na szyi swej przeladowanie cier-

piemy, pracujemy, a nie dadz nam od-

pocz.
G. Egipczykom podajemy rk i

Assyryjczykom, ebymy si nasycili

chleba.

7. Ojcowie nasi zgrzeszyli, niemasz
ich, a my nieprawo ich ponosimy.

8. Niewolnicy panuj nad nami, nie-

masz, ktoby nas wybawi z rki ich.

9. Z odwag duszy naszej szukamy
chleba swego dla strachu miecza i na

puszczy.

10. Skóra nasza jako piec zczerniaa

od srogoci godu.
11. Niewiasty w Syonie pogwacono;

i panny w miastach Judzkich.

12. Ksita rk ich powieszeni s,
a osoby * starszych nie maj w uczci-

woci. *Tren.4,16.

13. Modzieców do arn bior, a

modzieniaszkowie pod drwami padaj.
14. Starcy w bramach wicej nie sia-

daj, a modziecy przestali pieni swoje.

15. Ustao wesele serca naszego, pl-
sanie nasze w kwilenie si obrócio.

II. 16. Spada korona z gowy na-

szej ; biada nam, emy zgrzeszyli !

17. Dlatego mde jest serce nasze,

dlatego zamione s oczy nasze
;

18. Dla góry Syoskiej, e jest spu-

stoszona, liszki chodz po niej.

III. 19. Ty, Panie! trwasz * na wieki,

a stolica twoja od narodu do narodu.
*Ps.9,8. Ps.29,10. Ps.102,13. Ps. 145,13.

20. Przecze nas na wieki zapominasz,

a opuszczasz nas przez tak dugi czas?

21. Nawró nas * do siebie, o Panie!

a nawróceni bdziemy; odnów dni nasze,

jako z dawna byy. * Jer.3i,i8.

22. Bo izali nas cale odrzucisz, a

gniewa si bdziesz na nas tak bardzo?

Proroctwo Ezechyjelowe.

ROZDZIA I.

I. Czas powoania Ezechyjela na urzd prorocki 1—3.
. Widzenie, którem do urzdu przygotowany jest 4—28.

,
stao si trzydziestego roku, miesica
zwartego, pitego dnia tego miesi-
i. gdym by w porodku pojmanych u
;eki * Chebar, e si otworzyy niebio-

r. i widzia-em widzenie Boe. *ez.io,i5.

i 2. Pitego dnia tego miesica, (ten

i

jest rok piaty po zaprowadzeniu ""

ki'ola

Joachyna.)
'

*2Krói.24,i5. Jer.37,1.

3. Prawdziwie stao si sowo Pa-
skie do Ezechyjela kapana, syna Buzo-
wego, w ziemi Chaldejskiej u rzeki Che-
bar, a bya nad nim rka Paska.

II. 4. I widziaem, a oto * wiatr

gwatowny przychodzi od pónocy, i

obok wielki, i ogie paajcy, a blask

by okoo niego, a z porodku jego wy-
47*
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nikaa jakoly niojaka prdka wiato,
z porodku, mówio, onego ognia.

*Dzio.2.2.

5. Take z * porodku jego ukazivlo si
podobiestwo czworga zwierzt, których

takowy by ksztat: Podobiestwo czo-
wieka miay, +ez.io,9.

G. A kade po cztery * twarze, tak-

e po cztery skrzyda kade z uicli

miao; -e..io,i4.

7. Nogi ich byy nogi proste, a stopa

nóg ich jako stopa nogi cielcój, a Inia-

y si wanie jako mied wypolerowana
;

8. Kce ludzkie byy pod skrzydami
ich po czterech stronach ich, a twarze

ich i skrzyda ich na czterech onych
stronach

;

9. Skrzyda ich * spojone byy jedno

z drugiem, nie obracay si, gdy cho-

dziy, ale kade w prost na sw stron
chodzio. *Ez.ii,23:

10. A podobiestwo twarzy ich takie:

Z przodkn twarz ludzka * a twarz lwia

po prawej stronie kadego z nich, a twarz

woowa po lewej stronie wszystkich

czworga, take twarz orl z tyu miao
wszystko czworo z nich: *objaw.4,7.

11. A twarze ich i skrzyda ich byy
podniesione ku górze; kade zwierz
dwa skrzyda spajao z dwoma skrzy-

dami drugiego, a dwoma przykryway
ciao swoje

;

12. A kade z nich wprost na sw
stron chodzio; kdykolwiek duch chcia,

aby szy, tam szy, nie obracay si, gdy
chodziy.

IS.Take podobiestwo onych zwierzt

na wejrzeniu byo jako wgle w ogniu

rozpalone, palce si jako pochodnie;

ten ogie ustawicznie chodzi midzy
zwierztami, a on ogie mia blask, z któ-

rego ognia wychodzia byskawica.

14. Biegay te one zwierzta, i wra-

cay si jako prdkie byskawice.

15. A gdym si przypatrywa onym
zwierztom, a oto koo jedno byo na
ziemi przy zwierztach u czterech twa-

rzy kadego z nich
;

16. Na wejrzeniu byy koa, i robota

ich jako barwa kamienia * Tarsys, a po-

dobiestwo byo jednakie onych czterech

kó, a byy na wejrzeniu i robota ich,

jakoby byo koo w porodku koa
;

*Ezech.lO,9.

17. Majc i na cztery strony swoj<

chodziy, a nie obracay sie, gdy chodziy

18. Dzwona tak wysoko miay, a;

strach z nich pochodzi; te dzwona w o

koo wszystkich czterech kó pene by^
oczów.

19. A gdy chodziy zwierzta, koh
t chodziy podle nich ; a gdy si pod
nosiy zwierzta w gór od ziemi, pod
nosiy si i koa.

20. Gdziekolwiek chcia duch, ab^

szy, tam szy: gdzie mówi duch chciaJ

aby szy ; a koa podnosiy si przed nie^

mi, bo duch zwierzt by w koach.

21. Gdy one szy, szy i koa, a gdj

one stay, stay; a gdy si podnosiy o(

ziemi, podnosiy si te koa z niemi ; b(

duch zwierzt by w koach.

22. Nad gowami zwierzt byo podO'

biestwo rozpostarcia jako podobiestw(
krysztau przezroczystego rozcignione^

go nad gowami i z wierzchu
;

23. Apod*onem rozpostarciem skrzy

da ich byy podniesione, jedno z dru

giem spojone ; kade miao dwa, które

mi si przykrywao, kade, mówi, mia,
dwa, któremi przykrywao ciao swoje.

* w. 9,1

24. I syszaem szum skrzyde ic

jako szum wód wielkich, jako szui

Wszechmocnego, gdy chodziy, i szuj

huku jako szum wojska; a gdy sta;

spuciy skrzyda swoje.

25. A gdy stay i spuszczay skrzyd

swoje, tedy by szum z wierzchu nad ro

postarciem, które byo nad gow ichj

26. A z wierzchu na rozpostarci!

które byo nad gow ich, byo podobief

stwo stolicy na wejrzeniu jako * kami
szafirowy, a nad podobiestwem stoli(

na nim z wierzchu na wejrzeniu ja'

osoba czowieka. ^^^^^- '

27. I widziaem na wejrzeniu jako^

prdk wiato, a wewntrz w niej*'

okoo na wejrzeniu jako ogie od bi<r

jego w gór; take te od biódr jego a,

dó widziaem na wejrzeniu jako ogii,

i blask okoo niego.

28. Jaka bywa tcza na wejrze,

która bywa na oboku czasu desze 1,

taki by na wejrzeniu blask w oko.

Toc byo widzenie podobiestwa chusty

Paskiej, które gdym widzia, upad©

na oblicze swoje, i usyszaem gos o-

wicego.
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KOZDZIA II.

I. Do kogo by posany prorok Eaechyjel 1—3- II. I

jako si z tymi, do któiycli by posany 4—7. III. i z

:ym, który go posa, obctiodzi mia, nauczony 8—10.

1 rzek do mnie: Synu czowieczy! sta
na nogi twe. a bd mówi z tob.

2. I wstpi w mi duch, gdy przemó-

w^i do mnie, a postawi mi na nogi

moje, i syszaiem mówicego do mnie
;

3. Który rzek do mnie : Synu czo-

ivieczy ! Ja ci posyam do synów Izra-

elskich, do narodów odpornych, którzy

mi si sprzeciwili; oni i ojcowie ich wy-
stpowali przeciwko mnie a prawie do

Inia tego :

II. 4. Do tych, mówi, synów * nie-

rt'stydliwej twarzy, i zatwardziaego ser-

:'a Ja ci posyam, i rzeczesz im : Tak
mówi panujcy Pan. ^iz.48,4.

5. Niech oni suchaj albo nie. gdy
omem odpornym s, przecie niech wie-

iz. e prorok by w porodku ich.

6. Ale ty, synu czowieczy! nie bój

ich. ani si lkaj sów ich, e odporni

i jako ciernie s przeciwko tobie, a e
midzy niedwiadkami mieszkasz ; sów
eh nie bój si, ani si twarzy ich lkaj,

przeto, e domem odpornym s.
7. Ale mów sowa moje do nich,

liech oni suchaj albo nie, gdy odpor-

lymi s.
III. 8. Lecz ty, synu czowieczy!

?uchaj. co Ja mówi do ciebie: Nie bd
3dporny, jako ten dom odporny ; otwórz

asta * swe, a zjedz, coc dam. ''*ofejaw.io,9.

9. I widziaem, a oto rka bya wy-
gniona do mnie, a oto w niej zwi-

iiione ksigi,

10. Które rozwin przedemn; a byy
popisane z przodku i z koca, a w nich

byy napisane narzekania, i wzdychania
i bieda.

KOZDZIA III.

I. Kozmaitym sposobem Ezecliyjel do urzdu przygo-
towany i posilony 1—15. II. take coby mu na tem, aby
:o wiernie wykonywa, naleao, wyuczony 16—27.

i rzek do mnie : Synu czowieczy ! co

przed tob jest, zjedz; zjedz te ksigi,
a id i mów do domu Izraelskiego.

2. Otworzyem tedy usta swe, i da
mi zje one ksigi,

3. A mówi do mnie : Synu czowie-
czy! nakarm brzuch twój, a wntrznoci
twoje napenij temi ksigami, które
daj. I zjadem je. i l^yy w ustach mo-
ich * sodkie jako miód.

^

*objaw.io,9.

4. Zatem rzek do mnie : Synu czo-
wieczy! id a wnijd do domu Izrael-

skiego, i mów sowy mojemi do nich.

5. Bo ci nie do ludu nieznajomej

mowy, albo trudnego jzyka posyam,
ale do domu Izraelskiego

;

6. Nie do wielu narodów nieznajomej

mowy, i trudnego jzyka, którychby
sów nie zrozumia, którzy jednak, gdy-

bym ci do nich posa, usuchaliby ci.

7. Lecz dom Izraelski nie bdzie ci
chcia usucha, poniewa mnie samego
usucha nie chc; bo wszystek dom
Izraelski jest twardego czoa i zatwar-

dzonego serca.

8. Ale otom uczyni twarz twoje twar-

d przeciwko twarzy ich, a czoo twe
twarde przeciwko czou ich.

9. Uczyniem czoo twe jako dyjament,

i twardsze nad ska ; nie bóje si ich,

ani si lkaj twarzy ich. przeto, e s
domem odpornym.

10. I rzek do mnie: Synu czowie-
czy! wszystkie sowa moje, które mówi
bd do ciebie, przyjmij do serca twego,

a suchaj uszyma twemi.

11. Id a wnijd do pojmanych, do

synów ludu twego, i mów do nich, a po-

wiedz im: Tak mówi panujcy Pan, niech

oni suchaj, albo nie.

12. Tecly mi duch podniós, i sy-
szaem za sob gos grzmotu wielkiego :

Bogosawiona niech bdzie chwaa Pa-
ska z miejsca swego

;

13. I szum skrzyde onych zwierzt,

które si naspó dotykay, i gos kó na

przeciwko nim, i gos grzmotu wielkiego.

14. A duch podniós mi i wzi mi.
I odszedem z gorzkoci w rozgniewa-

niu ducha mego ; ale rka Paska nade-

mn mocna bya.
15. I przyszedem do pojmanych do

Telabib, którzy mieszkali przy rzece

Chebar, i siadem gdzie oni mieszkali,

a siedziaem tam siedm dni,w porodku
ich, zdumiawszy si.

II. 16. A gdy mino siedm dni, byo
sowo Paskie do mnie mówice :

17. Synu czowieczy ! Daem * ci stró-

em domowi Izraelskiemu, aby syszc
sowo z ust moich napomina ich ode-

mnie *Ezeck.33,7.

18. Gdybym Ja rzek niepobonemu :

mierci umrzesz, a nie napomniaby
go, i nie mówiby, aby go odwiód od

niezbonej drogi jego, tak, eby go przy
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ywocio zachowa, tody unci in(''/J)Ony

w ni(^prawoci swojej niiirzc; ale krwi

jego z r(»ki twoj(*j szuka bi^cU;.

10. Lecz jeliby ty iiapojniiia nio-

zLonego, a nie odwrócili ly sie od nie-

zbonoci swój, i od drogi swej niezbo-

nej, tedy onci w nieprawoci swojj ii-

nirze; ale ty dusz^j swoj(j wybawisz.

20. Take jeliby si odwróci spra-

wiedliwy ^ od sprawiedliwoci swojej, a

czyniby nieprawo, a Jabyni pooy
zawad przed nim, i takby umar, a ty-

by go nie napomnia: w grzechu swym
umrze, a nie przyjd na pami spra-

wiedliwoci jego, które czyni, lecz krwi

jego z rki twojej szuka bd. *ezcc1i.i8,2i.

21. Ale jeliby ty napomnia sprcV

wiedliwego, aby nie zgrzeszy ten spra-

wiedliwy, i nie grzeszyby, zaiste y
bdzie, bo napomnienie przyj, a ty du-

sz swoje wybawisz.

22. I bya tam nademn rka Pa-
ska, i rzek do mnie: Wstawszy wyjd
w pole, a tam si z tob rozmówi.

23. A tak wstawszy szedem w pole,

a oto chwaa Paska staa tam, jako

chwaa, którm widzia u rzeki Chebar,

i npadem na oblicze moje.

24. Tedy * duch wstpi w mi, a po-

stawiwszy mi na nogi moje mówi do

mnie, i rzek mi: Wnijd, zamknij si
w domu swym. =*=Ezech.2,2.

25. Bo oto na ci, synu czowieczy!wo powrozy, i zwi ci niemi, a

nie bdziesz móg wynij midzy nich.

26. A Ja uczyni, e jzyk twój

przylgnie do podniebienia twego, i b-
dziesz niemy, a nie bdziesz im mem
strofujcym, przeto, e s domem od-

pornym.
27. Ale gdy z tob mówi bd,

otworz usta * twoje ; tedy rzeczesz do

nich : Tak mówi panujcy Pan : Kto chce
sucha, niech sucha, a kto nie chce,

niech nie sucha, gdy domem odpor-

nym s. *Ezech.2,5.7.

KODZIA IV.
I. Okazanie oblenia Jeruzalemskiego 1—8. II. a

zwaszcza godu wielkiego 9—17.

A ty, synu czowieczy! wemij sobie

ceg, a pooywszy j przed sob, wy-
ryj na niej miasto Jeruzalem

;

2. I sporzd na niej oblenie, i

zbuduj na niej * szace, i usyp na niej

wa. a postaw na niej wojska, i zasad
na niej tarany w okoo; ^-aKnH.ar.,!.

3. Potm wemij sobie panew ela-
zn, i postaw j miasto muru elaznego
midzy so]» a midzy miastein, a obró
twarz swoje przeciwko niemu, niech b-
dzie oblone, a oblesz je. To bdzie
znakiem domowi Izraelskiemu

;

4. A ty ukad si na lewy bok twój,

a wó na nieprawo domu Izraelskie-

go; jak wiele dni lee bdziesz na nim,

tak dugo poniesiesz nieprawo ich.

5. A Ja tol)ie daj lata nieprawoci
ich wedug liczby dni, to jest trzy sta i

dziewidziesit dni, tak dugo ponie-

siesz * nieprawo domu Izraelskiego.
* 4 Moj, 14,34.

6. A gdy je wypenisz, ukadziesz si
powtóre na prawy bok twój, a ponie-

siesz nieprawo domu Judzkiego przez

czterdzieci dni; dzie za rok, dzie,

mówi, za rok daj tobie.

7. Tak tedy obró twarz swoje prze-

ciwko obleniu Jeruzalemu, rami swoje

wysmuknij, a prorokuj przeciwko niemu.

8. A oto kad na ci powrozy, aby
si nie obróci z jednego boku na drugi,

dokd nie wypenisz dni oblenia swego.

II. 9. Przeto nabierz sobie pszenicy,

i jczmienia, i bobu, i soczewicy, i pro-

sa, i wiki, a wó to do jednego naczy-

nia, i uczy sobie z tego pokarm, wedug
liczby dni, których lee bdziesz na bo-

ku swym, to jest, przez trzy sta i dzie-

widziesit dni je go bdziesz.

10. A ta waga bdzie pokarmu twego,

któryje bdziesz, mianowicie dwadzie-

cia syklów na dzie, od czasu a do

czasu je go bdziesz.

11. Take- wod pod miar pi b-
dziesz; szóst cz hynu od czasu do

czasu pi bdziesz.

12. A podpomyk jczmienny, który

je bdziesz, ten przy ajnach czowie-

czych upieczesz przed oczyma ich.

13. I rzek Pan: Tak bd je syno-

wie Izraelscy chleb swój plugawy dla

pogan, których tam zgromadz.
14. I rzekem: Ach panujcy Panie.'

oto dusza moja nie * jest splugawiona

zdechlin, a tego, co zwierz rozszarpa

nie jadem od dziecistwa mego a do-

td, i nie wchodzio do ust moich adnt

miso^obrzyde. *3Moj.22.8

15. Ale on rzek do mnie: Oto daj<

ci ajna woowe miasto ajen czowie
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czych. aby sobie przy nich napiek

chleba.

16. Zatem rzek do mnie: Synu czo-

wieczy! Oto Ja zami * lask chleba

w Jeruzalemie. tak, e chleb f pod wag
je bd. i to z frasunkiem, take wod
pod miar pi bd, i to z zdumieniem:

*3Moj.26.26. Ezech.5,lG. r 14.13. 7Ezech.l2,iy.

17. Aby niedostatek majc chleba i

wody, zdumiewa si kady z nich, i

uwid w nieprawociach swoich.

ROZDZIA V.

I. Okazanie inszym sposobem cinienia Jeruzalem-

skiego 1—*. U. take i grzechów, dla których -w te

cikoci przyj mieli 5—17.

10. Tak. e ojcowie ' je bd synów
w porodku ciebie, a synowie je bd
ojców swoich; i wykonam sdy przeciwko

tobie, a rozprosz wszystkie ostatki twoje

na wszystkie strony.
'^ 5 Moj.28.53. 2Król.6,29. Tren.4,10.

11. Przeto jako yj Ja. mówi panujcy
Pan: Poniewae tywitnic moje splu-

gawio wszelakiemi nieczystociami two-

jemi. i wszelakiemi obrzydliwociami

twemi, i Ja ci te podam w lekko, a

nie ' sfolguje oko moje. ani si zlituj.
* Ezeeh.7,4.

12. Trzecia cz z ciebie morem po-

mrze i godem wyginie w porodku cie-

1^
bie, a druga trzecia cze od miecza pa-

otem ty. synu czowieczy! wemij so-
\ dnie okoo ciebie, a trzeci ostatni cz

bie nó ostry, to jest brzytw barwier- ' ^a wszystkie strony rozprosz, i miecza
sk, wemij j sobie, a ogól ni gow

|

'

swoje i brod swoje: potem wemij so-

bie wag. i rozdziel je.

2. Jedne trzeci cz ogniem spal

w poród miasta, gdy si wypeni dni
,
em Ja Pan. którym to wyrzek w zapal-

oblenia
;
potem wziwszy dmg trze- 1 czywoci mojej . gdy wypeni gniew

ci cz, posiekaj mieczem okoo niego, t swój nad nimi.

dobd za mmi.
13. A tak si do koca wyleje zapal-

czywo moja. i natr popdliwoci
;woj na nich. i uciesz si. i doznaj,

a ostatni trzeci cz roztrznij na

wiatr; bo miecza dobd za nimi.

3. A wszake wemij z nich jak tro-

ch, i zawi w kraje szaty twojej.

4. A i z tych jeszcze wziwszy wrzu
je w poród ognia, i spal je w ogniu.

skd wynijdzie ogie na wszystek dom
Izraelski.

II. 5. Tak mówi panujcy Pan : To
jest Jeruzalem, którem postawi w po-

ród pogan, a zewszd otoczy krainami:

6. Ale odmienio sdy moje w nie-

zbono. bardziej ni poganie, a usta-

wy moje bardziej ni inne krainy, które

s okoo niego ; bo sdami mojemi po-

gardzili, i w ustawach moich nie chodziK.

7. Przeto tak mówi panujcy Pan:
Dlatego, ecie pogastwo grzechami
przewyszyli, które jest okoo was, a w
ustawach moich nie chodzilicie, i sdów
moich nie zachowalicie, nawet ani tak

jako poganie, którzy s okoo was, s-
ducie nie czynili:

8. Przeto tak mówi panujcy Pan:
Otom Ja przeciwko tobie, otom Ja. i

wykonam w porodku ciebie sdy przed
oczyma pogan;

9. Bo uczyni przy tobie to, czegom przeciwko nim.

14. A podam ci w spustoszenie i

w pohabienie narodom, które s okoo
ciebie, przed oczyma kadego mijajcego.

15. A tak bdziesz ' na hab, na po-

niiech. na srogi przykad i na zdumie-

nie narodom, które s okoo ciebie, gdy
wykonam przeciwko tobie sdy w pop-
dfiwoci i w gniewie i w srogiem zagnie-

waniu. Ja Pan mówiem. "oMoj.28.37.

16. Gdy wypuszcz srogie strzay go-
du na zgub wasze, które wypuszcz,

abym was wygul^i. a gód zgromadz
przeciwko wam. i z-ami wam ^ lask
chleba

-3 Moj. 26. 26. Ezech.4,16. r.U,13.

17. Pol zaiste na was gód, i

zwierzta ' okrutne, które ci osieroc:

i mór i krew przyjdzie na ci. gdy na

cie miecz przywiod. Ja Pan mówiem.
*3Moj.26,22.

ROZDZIA VI.

I. Proroctwo o spust-oszeniu ziemi Judzkiej dla ba-
wochwalstwa 1—7. n. o zachowaniu ostatków 8—10. m.
Potwierdzenie tego proroctwa 11—14.

i stao si sowo Paskie do mnie. mó-
wic:

2. Synu " czowieczy ! obró twarz

twoje ku górom Izraelskim, a prorokuj
''Ezech.36.1.

pierwej me uczyni, i czego napotem
nie uczyni dla Wszystkich obrzydliwo-
ci twoich.

3. I rzecz : Góry Izraelskie ! suchaj-

cie sowa panujcego Pana. Tak mówi
panujcy Pan górom i pagórkom, stru-
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mienioin i doliiiom: Oto Ja, Ja przywiod
na was iniocz, i ])okao wyyny waszt\

4. A tak spustoszono luni otarze
wasze, i zdruzgotano bod soneczne
obrazy wasze, a porozrzucam pobitych
waszycli ])rzoil plugawonii Itawanaini
waszonii.

5. Poo t trupy synów Izraelskicli

przed plugawenii bawanami icli, a roz-

rzuc koci wasze okoo otarzów waszycli.

6. Po wszystkich mieszkaniacli wa-
szych miasta spustoszone bd, i wyyny
spustoszej, tak, i bd skaone i rozwa-
lone otarze wasze, zdruzgotane bd, i

ustan plugawe ])awany wasze, a bd
podrbione soneczne obrazy wasze, a

tak wygadzone bd dziea wasze.

7. I padnie zraniony w porodku was,

a poznacie, em Ja Pan.

11. 8. Wszake z was niektórych pozo-

stawi, którzyby uszli miecza midzy
poganami, gdy rozproszeni bdziecie po
ziemiach.

9. I wspomn na mi, którzy z was
zachowani bd midzy narodami, u któ-

rych bd w pojmaniu, em ubolewa nad
sercem ich wszetec^nem, które odst-
pio odemnie, i nad oczyma ich, które

nierzd podziy, chodzc za plugawemi
bawanami swojemi: i omierzn sami so-

bie dla zoci, które czynili we wszyst-

kich obrzydliwociach* swoich.

10. I poznaj, em Ja Pan, a iem nie

darmo mówi, e na nich to ze przywiod.
III. 11. Tak mówi panujcy Pan:

Klanij rk twoj, a tpnij nog twoj, i

mów: Niestety na wszystkie ze obrzy-

dliwoci domu Izraelskiego ; bo od mie-
cza, od godu i od morowego powietrza

polegn.
12. Ten, co bdzie daleko, morem

umrze, a ten, co blisko, od miecza po-

legnie, a ten, co zostanie, i oblony, od

godu umrze; a tak wykonam popdli-
woó moje nad nimi.

13. Tedy poznacie, em Ja Pan, gdy
bd pobici ich leeli w porodku plu-

gawych bawanów ich, i okoo otarzów
ich, na kadym pagórku wysokim, po
wszystkich wierzchach gór, i pod ka-

dem drzewem zielonem, i pod kad3^m
dbem krzewistym, na któremkolwiek
miejscu sprawowali wonno wdziczn
wszystkim plugawym bawanom swoim.

14. Bo rk swoje wycign prze-

ciwko nim, i uczyni t ziemi spusto-

szon i bardzi<5j spustoszon ni pusty-

ni Dy] dat, we wszystkich mieszkaniach
ich. A lak poznaj, em Ja Pan.

KODZIA VII.

Proroctwo o pomcie Ko(y nad ludem Judzkim i

/.iomi ich, 1 o przyczynach t<<j pomsty.

1 otom stao si sowo Paskie do mnie,
mówic :

2. Suchaj ty, synu czowieczy : Tak
mówi panujcy Pan o ziemi Izraelskiój :

Koniec, koniec przyszed na wszystkie

cztery strony ziemi.

3. Teraz przyjdzie koniec na ci: po-
l na ci popdliwoó moje, i bd ci
sdzi wedug dróg twoich, i zwal na
ci wszystkie obrzydliwoci twoje.

4. A nie sfolguje * oko moje, i nie

zmiuj si, ale drogi twoje zwal na ci,

a obrzydliwoci twoje bd w porodku
ciebie, i poznacie, em Ja Pan.

*Ezcch.5,ll.r.8,18.

5. Tak mówi panujcy Pan: Utrapie-

nie jedno, oto utrapienie straszne przy-

chodzi
;

6. Koniec przychodzi, przychodzi ko-

niec, ockn si i3rzeciwko tobie, oto

przychodzi.

7. Przychodzi prdki poranek na ci,

o obywatelu ziemi! przychodzi ten czas,

przyblia si ten dzie grzmotu, a nie

gosu rozlegajcego si po górach.

8. Ju prdko, ju wylej gniew mój
na ci, a wykonam zapalczywoó moje
nad tob, a osdz ci wedug dróg two-

ich, i wo na ci wszystkie obrzydli-

woci twoje.

9. Nie sfolguje zaiste oko moje, ani

si zlituj, ale wedug dróg twoich na-

grodz, i obrzydliwoci twoje w po-

rodku ciebie bd; a tak poznacie,

em Ja Pan, który bij.

10. Oto ten dzie, oto przyszed;

przyszed prdki poranek, zakwitna
rózga, wybija si pycha.

11. Okruciestwo wyroso w rózg
niezbonoci ; nie -zostanie z nich nic,

ani z mnóstwa ich, ani z huku ich, i nie

bdzie adnego narzekania nad nimi.

12. Idzie czas, przyblia si dzie.

Kto kupi, nie bdzie si weseli, a kto

sprzeda, nie bdzie aowa; bo popdli-

wo przyjdzie na wszystko mnóstwo jj.

13. Bo kto sprzeda, nie wróci si do

rzeczy sprzedanej choby jeszcze mi-
dzy yjcymi by ywot ich; poniewa
widzenie na wszystko mnóstwo jej nie
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wróci si, a aden w nieprawoci ywota
swego nie zmocni si.

14. Trbi bd w trb, i wszystko

przygotuj, jednak nie bdzie kto mia
i na wojn; bo popdliwo moja obó-

rzy si na wszystko mnóstwo jej.

15. Miecz zewntrz, a mór i gód b-
dzie wewntrz; kto bdzie na polu, od

miecza umrze ; a kto w miecie, gód i

mór go pore.

16. A którzy z nich uciekn, ci bd
na górach jako gobice w dolinie; wszys-

cy bd narzekali, kady nad niepra-

woci swoj.
17. Wszystkie rce osabej. i wszyst-

kie si kolana * rozpyn jako woda.
='Ezech.21,7.

18. I oblok si w wory. "
i okryje ich

strach, i na wszelkiej twarzy bdzie
wstyd, i na wszystkich gowach ich h'-

gjiia

^
'"Izaj. 15,2.3. Jer.48,37.

19. Srebro swoje po ulicach rozrzu-

c, a zoto ich bdzie jako nieczysto;
srebro ich i zoto ich nie bdzie ich

mogo * wybawi w dzie popdliwoci
Paskiej ; nie nasyc duszy swojej

, i

wntrznoci swych nie napeni, przeto,

e im jest ku obraeniu nieprawo ich;
'^Przyp.llJi. Sofon.1,18.

20. A i w sawie ozdoby swojej,

któr na chwa swoje Bóg wystawi,
obrazów obrzydKwoci swoich i spro-

snoci swoich naczyuili, przetoem im
je w nieczyto obróci

;

21. I podam je w rce cudzoziemców
na rozchwycenie, i niezbouym w ziemi

na up, którzy j splugawi;
22. Odwróc, te twarz moje od nich,

a zgwac witnic moje, a wnijd do

niej rozbójnicy, i splugawi j.
23. Uczy acuch; bo ziemia pena

jest krwawych sdów, a miasto pene
jest krzywd.

24. Przeto najgorszych z pogan przy-

wiod, aby posiedli domy ich; i uczy-

ni wstrt pysze mocarzów, a spluga-

wieni bd. który je powicaj.
25. Zginienie przyszo: przeto szu-

ka bd " pokoju, ale go nie bdzie.
^Jer.8,11.

26. Ucisk za uciskiem przyjdzie, a

wie za wieci jn-zypadnie; i bd
szuka widzenia od proroka! ale zakon
zginie od kapana, a rada od starców.

27. Król paka bdzie, a ksi w
smutek obleczony bdzie, a rce ludu
w ziemi przestraszone bd. Wedug
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drogi ich uczyni im. i wedug sdów
ich osdz ich, i poznaj, em Ja Pan.

KODZIA VIII.
I. Bawochwalstwo ludu w Jeruzalemie pozostaego

Ezechyjelowi objawione 1—17. II. i pomsta za nie ogo-
szona 18.

i stao si roku szóstego, pitego dnia.

szóstego miesica, gdym siedzia w domu
swym. a starsi Judzcy siedzieli przede-

mn, tedy tam przypada na mi rka
panujcego Pana.

2. I widziaem, a oto podobiestwo
na ' wejrzeniu jako ogie; od Ijiódr jego

na dó jako ogie, a od biódr jego w gór
na wejrzeniu jako blask, i niby prdka
wiato.

'

^Ezech.1,27.

3. Tedy cignwszy * podobiestwo
rki, uchwyci mi za kdzierze gowy
mojej, i podniós mi duch midzy zie-

mi i midzy niebem, a przywiód mi
do Jeruzalemu w widzeniach Boych, do

wejcia bramy wewntrznej
, która pa-

trzy ku pónocy, gdzie bya stolica }ml-

wana do gorliwoci i zapalczywoci po-

budzajca. *Dan.5,5.

4. A oto tam bya chwaa Boga
Izraelskiego na wejrzeniu jako ona, któ-

rm widzia " na polu. -Ezech.3.23.

5. I rzek do mnie : Synu czowieczy !

teraz podnie oczy swe ku drodze na

pónocy; a tak podniosem oczy swe ku
drodze na pónocy, a oto na pónocy
by' u bramy otarzowej on bawan po-

budzajcy do gorliwoci w samem pra-

wie wejciu.

6. Wtem mi rzek : Synu czowieczy !

widzisze ty, co ci czyni, obrzydliwo-

ci wielkie, które tu czyni dom Izraelski?

tak, e si oddali musz od witnicy
mojej ; ale obróciwszy si ujrzysz obrzy-

dliwoci jeszcze wiksze.

7. I przywiód mi do drzwi sieni,

gdziem ujrza, a oto dziura jedna bya
w cianie.

8. I rzek do mnie: Synu czowieczy!

przekop teraz t cian: i przekopaem
cian, a oto drzwi jedne.

9. 1 rzek do mnie: Wnijd. a obacz te

ze obrzydliwoci, które tu oni czyni.

10. Przeto wszedszy ujrzaem, a

oto wszelakie podobiestwa pazu, i

zwierzt obrzydych, i wszelakich pluga-

wych bawanów domu Izraelskiego wy-

ryte byy na cianie wszdy w okoo.
"

11. A siedmdziesit mów starszych

z domu Izraelskiego, z Jazanijaszem, sy-



74G EZECHIE
nem Safanowym, stojcym w poród
nich, stali przed nimi, majc ka*ly ka-

dzielnice swoje w rce swej, tuk, e gsty
obok kadzenia w gór wstpowa.

12. I rzek do mnie: A widziae,
synu czowieczy! co starsi domu Izrael-

skiego w ciemnoci czyni, kady w^ po-

kojach swoicli malowanych? Bo mówi:
Nie widzi nas Pan, opuci Pan t ziemi.

10. Znowu rzek do mnie : Jeszcze

obróciwszy si ujrzysz obrzydliwoci

wiksze, które oni czyni.

14. I przywiód mi do wrót ])ramy

domu Paskiego, która jest na pónocy,
a oto tam niewiasty siedziay, paczc
Tammusa;

15. I rzek mi: A widziae, synu

czowieczy? Ale obróciwszy si ujrzysz

jeszcze wiksze obrzydliwoci, nieli te.

16. Tedy mi wprowadzi do wntrz-
n^j sieni domu Paskiego, a oto u

drzwi kocioa Paskiego midzy przy-

sionkiem i otarzem byo dwadziecia i

pi mów, których tyy byy obrócone

ku kocioowi Paskiemu, a twarze ich

na wschód, którzy si kaniali * prze-

ciwko wschodowi soca. =*5Moj.i7,3.

17. I rzek mi: A widziae, synu

czowieczy? Izali to lekka rzecz jest do-

mowi Judzkiemu, czyni takie obrzydli-

woci, jakie tu czyni? Bo napeniwszy
ziemi nieprawoci,* obrócili si, aby

mi dranili, a oto przykadaj latorol

winn do nosów swoich.

11. 18. Przeto-i Ja postpi z nimi

wedug zapalczywoci ; oko moje nie

sfolguje * ani si zmiuj; i bd woa
do uszów moich gosem j wielkim, a nie

wysucham ich.
*Ez.5,ll. r.7,4. tlzaj.1,15. Jer.11,11. r,14,12.

KODZIA IX.
I. Ezechyjel widzi poznaczenie pobonych 1—4. II. a

innych wytracenie 5—7. m. Narzeka nad tem wytrace-
niem 8. IV. Zaczem syszy przyczyny jego 9— 11.

JLotem zawoa, gdziem ja sysza", go-
sem wielkim, mówic: Hetmani na-

stpcie na to miasto, majc kady bro
swoje ku zabijaniu w rce swej.

2. A oto sze mów przyszo drog
ku bramie wyszej, która patrzy na pó-
nocy, i mia kady bro swoje ku wy-
traceniu w rce swej ; alem jeden by
w poród nici odziany szat lnian, a

kaamarz pisarski przy biodrach jego; i

przyszedszy stanli u otarza miedzia-

nego.

L 8. 9. 10.

3. A chwaa Boga Izraelskiego zst-
pia liya z Cherubina, na którym bya,
do ])rogu domu, i zawoaa na ma one-

go odzianego szat lnian, przy którego

biodrach by kaamarz pisarski.

4. I rzek Pan do niego: Przejd
przez porodek miasta, przez porodek
Jeruzaemu, a uczy * znak na czoach
mów, którzy wzdychaj i narzekaj
nad wszystkiemi o)rzydliwociami, które

si dzitvja w poród niego. *objaw.7,3.

II. 5. A onym rzek, gdziem ja sy-
sza: Idcie po miecie za nim; a zabi-

jajcie; niech nie folguje oko wasze, ani

si zmiujcie.

6. Starca, modzieca, i pann, i ma-
luczkich, i niewiasty wy))ijcie do szcztu;
ale do adnego ma, na którymby by
znak, nie przystpujcie, a od witnicy
mojej poczniecie. A tak poczli od onych
mów starszych, którzy Ijyli przed do-

mem Paskim;
7. (Bo im by rzek: Splugawcie ten

dom, a napenijcie sieni pobitymi; id-
cie.) A wyszedszy zabijali w miecie.

III. 8. A gdy ich pozabijali, a jam po-

zosta, tedym pad na oblicze moje, i

zawoaem a rzekem: Ach panujcy Pa-
nie! izali ty wytracisz wszystek ostatek

Izraelski, wylewajc popclliwo swoje

na Jeruzalem?

lY. 9. I rzek do mnie: Nieprawo
domu Izraelskiego i Judzkiego nader jest

bardzo wielka, i napeniona jest ziemia

krwi, a miasto pene jest przewrotnoci;

bo mówili: Pan * t ziemi opuci, a

Pan nie widzi nas. *Ezech.8,i2.

10. Przeto i Ja to uczyni, nie sfol-

guje oko moje, * ani si zmiuj, drog
ich na gow ich obróc.

*Ezech.5ai. r.7,4. r.8,18.

11. A oto m on odziany szat
lnian, przy którego biodrach by kaa-
marz, oznajmi to mówic: Uczyniem
tak, jako mi rozkaza.

EODZIA IX.

I. Bóg Anioowi rozkazuje miota zarzewie na Jeruza-

lem 1. 2. n. Oddala si od kocioa, i od miasta 3—8.

III. Widzenie czterech Cherubinów, i czterech kó 9—22.

i widziaem; a oto na rozpostarciu,'

które byo * nad gow Cherubinów, ja-

koby kamie szafirowy, na wejrzeniu

jako podobiestwo stolicy, ukazao si

nad nimi, *Ezech.i,26. objaw.4,2.

2. Tedy rzek do onego ma odzia-

nego szat lnian, mówic: Wnijd mi-
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dzy koa pod Cherubinów, a nape rce
swe wglem ognistym z poród Cheru-

binów, i rozrzu po miecie. I wszed
przed oczyma memi.

II. 3. (A Cherubinowie stali po pra-

wej stronie domu, gdy wchodzi on m,
a obok napeni sie wntrzn.

4. Bo gdy si ))ya podniosa chwaa
Paska z Cherubinów, ku progowi do-

mu, tedy napeniony by dom obokiem,

a sie napeniona bya jasnoci chway
Paskiej

;

5. A szum skrzyde Cherubinów sy-

szany by a do sieni zewntrznej, jako

gos Boga wszechmocnego, gdy mówi).

6. Gdy tedy rozkaza onemu mowi
odzianemu w szat lnian, mówic : We-
mij ognia z porodku kó, z porodku
Cherubinów : wszed i stan podle kó.

7. Tedy wycign Cherubin jeden

rk sw w poród Cherubinów do one-

go ognia, który by w porodku Cheru-

binów, a wziwszy poda go w rk onego

odzianego szat lnian, który wziwszy
go wyszed.

8. Bo si ukazao na onych Cherubi-

nach podobiestwo rki czowieczej pod
skrzydami ich.

III. 9. Potemem wejrza, a oto cztery

koa * podle Cherubinów, koo jedno po-

dle jednego Cherubina, a tak kade koo
podle kadego Cherubina, a podobie-
stwo kó jako barwa kamienia Tarsys

;

*Ezech.l,15.16.

10. A na wejrzeniu miay jednakie

podobiestwa one koa, jakoby byo
koo w porodku koa.

11. Gdy chodziy, na cztery strony

swoje chodziy; nie uchylay si, gdy
szy, ale do onego miejsca, do którego

si wódz obraca, za nim szy; nie uchy-
lay si, gdy szy.

12. A wszystko ciao ich, i grzbiety

ich, i rce ich, i skrzyda ich, take i

koa pene byy * oczów okoo onych sa-

mych czterech, i kó ich. *objaw.4,6.

13. A koa one nazwa okrgiem,
gdziem ja sysza.

14. A kade zwierz miao cztery

twarze; twarz pierwsza bya twarz Che-
rubinowa, druga twarz bya twarz czo-
wiecza, trzecia l)ya twarz lwia, a czwarta
bya twarz orla.

15. I podnieli si Cherubinowie. To
s one zwierzta, którem widzia nad
rzek Chebar.

IG. A gdy chodzili Cherubinowie,

chodziy i koa podle nich; a gdy pod-
nosili Cherubinowie skrzyda swoje, aby
si wzijili od ziemi, nie odwracay si
te koa od nich.

17. Gdy oni stali, stay, a gdy si
podnosili, podnosiy si te z nimi; bo
duch zwierzt by w nich.

18. I odesza chwaa Paska od pro-

gu domu, i stana nad Cherubinami.

19. Gdy podnieli Cherubinowie skrzy-

da swoje, a wzbili si od ziemi przed

oczyma mojemi odchodzc, a koa prze-

ciwko nim, i stanli w wejciu bramy do-

mu Paskiego wschodniej, tedy chwaa
Boga Izraelskiego z wierzchu nad nimi

bya.
20. To s one zwierzta, * którem

widzia pod Bogiem Izraelskim nad rze-

k Chebar; i poznaem, i to byli Che-

rubinowie. ^Ezech.1,5.

21. Po cztery twarze mia kady z

nich, i po cztery skrzyda kady z nich,

podobiestwo rk ludzkich pod skrzy-

dami ich.

22. A podobiestwo twarzy ich byo
jako twarzy, którem widzia u rzeki

Chebar; take i oblicze ich takie byo,
i oni sami; kady z nich prosto ku swej

stronie chodzi.

ROZDZIA XL
I. Opowiada pomst nad sdziami ludu Judzkiego

I—12. II. Pelatyjasz nagle umiera, na co Ezechyjel na-
rzeka 13. III. Pan go cieszy 14—21. IV. Opuszczenie
Jeruzalemu od Boga opowiada 22—25.

i podniós mi duch, a przywiód mi
do bramy domu Paskiego wschodniej,

która patrzy na wschód soca; a oto

w wejciu onej bramy byo dwadzie-

cia * i pió mów, midzy którymi

widziaem Jazanijasza, synaAssurowego,

i Pelatyjasza, syna Banajaszowego, ksi-
t ludu; -Ezech.8,16.

2. Tedy mi rzek: Synu czowieczy!

oni to s mowie, którzy zamylaj o

nieprawoci, a radz z rad w t^m
miecie,

3. Mówic : Nie budujmy domów bli-

sko ; boby tak miasto byo kotem, a my
misem.

4. Dlatego prorokuj przeciwko nim,

prorokuj, synu czowieczy!

5. Tedy przypad na mi duch Pa-
ski, i rzek do mnie : Mów : Tak mówi
Pan : Takecie mówili, domie Izraelski !
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bo CO wam kolwiek przychodzi na myl,
to Ja znam:

(). AVielkicscit' mnóstwo j)ol>ili w tem
miecie, a napenilicit' ulice jego pobi-

tymi.

7. Dlatego tak mówi panujcy Pan:
Którzy s po])ici od was, którychecie
skadli w poród jego, oni s misem, a

miasto kotem; ale was wywiod z po-

.^rodku jego.

8. Balicie si miecza; ale miecz
przywiod na was, mówi panujcy Pan.

9. A wywiod was z porodku jego,

a podam was w rce obcych, i wykonam
nad wami sdy.

10. Od miecza polecie, na grani-

cach Izraelskich osdz was, i dowiecie"

si, em Ja Pan.

11. Miasto nie bdzie wam kotem,
ani wy bdziecie w poród jego misem;
na granicach Izraelskich osdz was,

12. I dowiecie si, em Ja Pan; po-

niewaecie w ustawach moich nie cho-

dzili, a sdów moich nie czynili, alecie

wedug sdów tych narodów, którzy okoo
was s. czynili.

II. 13. A gdym prorokowa, tedy Pe-

latyjasz, synBanajaszowy, umar : dlatego

upadem na twarz moje, a woajc go-
sem wielkim, rzekem; Ach, panujcy
Panie ! do gruntu wygadzisz ostatki

Izraelskie.

III. 14. I stao si sowo Paskie do

mnie, mówic:
15. Synu czowieczy! bracia twoi,

bracia twoi, powinowaci twoi, i wszys-

tek dom Izraelski, wszystek mówi dom,
ció s, którym mówili obywatele Jeruza-

lemscy: Oddalcie si od Pana; namci
dana jest ta ziemia w osiadoó.

16. Przeto mów: Tak mówi panujcy
Pan : Chociaem ich daleko zagna mi-
dzy narody, i chociaem ich rozproszy

po ziemiach, * wszake bd im wit-
nic i przez ten maiy czas w ziemiach,

do których przyjd. *Jer.24,5.

17. Przeto mów: Tak mówi panujcy
Pan : Zgromadz was z narodów, a zbior
was z ziem, do którychecie rozproszeni,

i dam wam ziemi Izraelsk.

18. I wnijd tam, a znios wszystkie

splugawienia jej, i wszystkie jej obrzy-

dliwoci z niej.

19. Bo im dam serce * jedno, i ducha
nowego dam do wntrznoci waszych, i

^:l 11. 12.

odejm serce kamienne z ciaa ich, a
dam im serce misiste, * Joi -s.ae. Ezoch.so.ao.

20. A))y w ustawach moi(-li chodzili, a

sdów moich strz<*gli, i czynili je; i bd
ludem moim, a Ja bd Bugiem ich.

21. Ale którychby serce chodzio za

dzami i»lugastw swoich, i obrzydliwo-

ci swoich, tych drog obróc na ' gowy
ich, mówi panujcy Pan. *Ezech.9,io.

IV. 22. Tedy podnieli Cherubinowie
skrzyda swoje, i koa z nimi, a chwaa
Boga Izraelskiego bya nad nimi z wierz-

chu.

23. I odesza chwaa * Paska z po-

rodku miasta, a stana na górze, która

jest na wschód miasta. '^Ezech.io.is.

24. A duch podniós mi, i za mi
przywiód do ziemi Chaldejskiej do poj-

manych, w widzeniu w Duchu Boym. I o-

deszo odemnie widzenie, którem widzia.

25. 1 mówiem do pojmanych te wszyst-

kie rzeczy Paskie, które mi ukaza.

KODZIA XII.
I, Okazuje, i Sedekijasz i lud jego do Babilonu raa

by zaprowadzony 1—16. II. i pozostaego ludu utrapie-
nie 17—20. III. Namiewców strofuje 21—28.

i stao si sowo Paskie do mnie mó-
wic :

2. Synu czowieczy! ty w porodku
domu odpornego mieszkasz, którzy maj
oczy, aby * widzieli, a nie widz, uszy

maj, aby syszeli, a nie sysz; przeto,

e domem odpornym s. *Jer.5,2i.

3. Ty tedy, synu czowieczy! spraw
sobie sprzt przeprowadzenia, a przepro-

wadzaj si we dnie przed oczyma ich, a

przeprowadzaj si z miejsca swego na
miejsce inne przed oczyma ich, aza wdy
obacz, acz domem odpornym s.

4. I wyniesiesz sprzt swój
,

jako

sprzt przeprowadzenia, we dnie przed

oczyma ich ; a sam wynijd w wieczór

przed oczyma ich, jako wychodz, któ-

rzy si przeprowadzaj.

5. Przed oczynia ich przekop , sobie

mur, a wynie przeze sprzt twój.

6. Przed oczyma ich na ramionach

nie, z zmierzkiem wynie, twarz swoje

zakryj, a nie patrz na ziemi; bom ci
da za dziw * domowi Izraelskiemu.

'^Ezech.24,24.

7. I uczyniem tak, jako mi rozkaza-

no; sprzt mój wyniosem jako sprzt

prowadzcego si we dnie, a w wieczór

przekopaem sobie mur rk; z zmierz-
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kiem wyniosem go na ramieniu niosc

przed oczyma ich.

8. Znowu stao si sowo Paskie do

mnie rano, mówic:
9. Synu czowieczy I Izali nie rzek

do ciebie dom Izraelski, dom ten od-

porny: Có to czynisz?

10. Ezecze im, tak mówi panujcy
Pan : Xa ksicia, który jestw Jeruzalemie.

ciga si to brzemi, i na wszystek dom
Izraelski, którzy s w poród jego.

11. Kzecze do nich: Jam jest dziwem
waszym; jakom uczyni, tak si im sta-

nie; przeprowadz si, i w niewol pójd.

12. A ksi, który jest w porodku
nich, na ramieniu poniesie sprzt swój

z zmierzkiem, i wynijdzie; mur przeko-

pi, aby go wywiedli przeze; twarz

swoje zakryje, tak, e nie bdzie widzia
ziemi okiem swojem.

13. Bo rozcign na sie * swoje, i

pojmany bdzie niewodem moim, i przy-

wiod go do Babilonu, do ziemi Chal-

dejskiej, f a tej nie oglda, i tam
umrze '^Ezech.lT.^O. r.32,3. t2Król.25.7.

14. Take te wszystkich, którzy s
okoo niego, pomoc jego, i wszystkie hufy

jego rozprosz na wszystkie strony, i

miecza " dobd za nimi; *Ezech.542.

15. I poznaj, em Ja Pan, gdy ich

rozprosz * midzy narody, i rozwiej ich

po ziemiach. -Ezech.22,15.

16. Jednak zostawi z nich troch
mów po mieczu, po godzie i po mo-
rze, aby opowiadali wszystkie obrzydli-

woci swe midzy narodami, do których

wnijd. i poznaj, em Ja Pan.

II. 17. Znowu stao si sowo Pa-
skie do mnie, mówic :

18. Synu czowieczy! chleb swój z

strachem jedz i wod twoje ze dreniem
i z smutkiem pij.

19. A rzecz do ludu tej ziemi: Tak
mówi panujcy Pan o tych. którzy mie-

szkaj w Jeruzalemie, o ziemi Izrael-

skiej : Chleb swój * z smutkiem jeó, a

wod sw z trwog pi bd, aby bya
ziemia jego zupiona z dostatków swoich
dla bezprawia wszystkich mieszkajcych
w niej

;

^

^Ezech.iae.

20. Take miasta, w których mie-
szkaj, spustoszone bd, i ziemia spu-

stoszeje; i dowiecie si, em Ja Pan.
III. 21. Stao si za sowo Paskie

do mnie. mówic:
22. Synu czowieczy I có to za przy-

powie u was o ziemi Izraelskiej, i
mówicie: Przedua si dni, a z tego

widzenia nic nie bdzie?
23. Przeto mów do nich : Tak mówi

panujcy Pan: Sprawi Ja to, i ustanie

ta przypowie, a nie bd uywa tej

przypowieci wicej w Izraelu; powiedz
im : I owszem, przybliyy si te dni, i

spenienie wszelkiego widzenia.

24. Bo nie bdzie wicej adnego
marnego widzenia, ani wieszczby po-

chlebcy w porodku domu Izraelskiego.

25. Przeto, e Ja Pan mówi bd, a
którekolwiek sowo wyrzek, stanie si;

nie pójdzie w dug, ale za dni waszych,

domie odporny! wyrzek sowo, i wy-
peni je, mówi panujcy Pan.

2Q. I stao si sowo Paskie do mnie,

mówic :

27. Synu czowieczy! oto dom Izrael-

ski mówi: To widzenie, które ten wi-

dzi, odwlecze si na wiele dni, a o da-

lekich czasach ten prorokuje ;

2^. Przeto im rzecz: Tak mówi pa-

nujcy Pan: Nie pójdzie w dug a-
dne sowo moje; ale sowo, które wy-
rzek, stanie si. mówi panujcy Pan.

EODZIA XIII.
I. Proroctwo przeciwko faszywym prorokom 1—16.

II. i prorokiniom 17—23.

i stao si sowo Paskie do mnie, mó-
wic :

2. Synu czowieczy ! prorokuj prze-

ciw * prorokom Izraelskim, którzy pro-

rokuj, a rzecz prorokujcym z serca-

swego: Suchajcie sowa Paskiego.
^Ezech.U.9.

3. Tak mówi panujcy Pan: Biada
prorokom gupim, którzy id za duchem
swoim, cho nic nie widzieli !

4. Izraelu! Prorocy twoi s jako

liszki na puszczy.

5. Nie wstpujecie na przerwane miej-

sca, ani grodzicie potu okoo domu Izra-

elskiego, eby si móg osta w bitwie

w dzie Paski.
6. Widz marno i wieszczb kam-

liw; powiadaj: Pan mówi, cho ich

Pan nie posa; i ciesz lud, aby tylko

utwierdzili sowo swe.

7. Izali widzenia marnego nie widzi-

cie, a wieszczby kamliwej nie opowia-
dacie? I mówicie: Pan mówi, chociaem
Ja "^ nie mówi. ^Jer.u.u.

8. Przeto tak mówi panujcy Pan:
Poniewa mówicie marno, a widzicie
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kamstwo, przcto oto Ja jt^stein prze-

ciwko wam, mówi panujcy Pan.

9. Bo r(»ka moja ]j(jdzie przeciwko
prorokom, którzy widz marno, a opo-

wiadaj kamstwo; w zgromadzeniu lu-

du mego nie lunl, a w poczet domu
Izraelskiego nie l)Q(l wpisani, i do ziemi

Izraelskiój nie wnijd; a dowiecie si,

em Ja panujcy Pan.

10. Przeto, przeto mówi, e w bd
wprowadzili lud mój, mówic: Pokój,

clio nie byo * pokoju; jeden zaiste zbu-

dowa cian glinian, drudzy j tynko-
wali wapnem nieczynionem. *Jci-«,ii- v.s,n.

11. Mówe do tych, którzy j tyn-

kuj wapnem nieczynionóm : Upadnie,

to, przyjdzie deszcz gwatowny, a wy,

kamienie gradowe! spadniecie, i wiatr

wichrowaty rozwali j.
12. A oto gdy upadnie ona ciana,

izali wam nie rzek: Gdzie jest ono
tynkowanie, któremecie tynkowali?

13. Przeto tak mówi panujcy Pan!
Eozwal j, mówi, wiatrem wichrowa-

tym w zapalczywoci mojej, i deszcz

gwatowny w popdliwoci mojej przyj-

dzie, a kamienie gradowe w rozgniewa-

niu mojem na zniszczenie jej.

14. Bo obal t cian, którcie
potynkowali wapnem • nieczynionem

, a

zrównam j z ziemi, tak, e odkryty

bdzie grunt jej, i upadnie, i skaeni
bdziecie w porodku jej, i dowiecie

si, em Ja Pan.

15. A gdy wykonam popdliwoó
moje nad t cian, i nad tymi, którzy

j tynkowali wapnem nieczynionem, rze-

k do was: Niemasz ju onej ciany,

niemasz i tych, którzy j tynkowali,

16. To jest, proroków Izraelskich,

którzy prorokuj o Jeruzalemie, i oga-
szaj mu widzenie pokoju, cho niemasz

pokoju, mówi panujcy Pan.

II. 17. Ale ty, synu czowieczy! obró
twarz twoje przeciwko córkom ludu swe-

go, które prorokuj z serca swego, a

prorokuj przeciwko nim,

18. I rzecz: Tak mówi panujcy Pan:
Biada tym, które szyj wezgówka pod

wszelkie okcie rk ludu mojego, a czy-

ni duchny na gowy wszelkiego wzro-

stu, aby owiy dusze! izali owi macie

dusze ludu mego, abycie si ywi
mogy ?

19. Bo mi podawacie w lekko u

ludu mego dla garci jczmienia, i dla

ksa chleba, zal>ijajc dusze, które nie

umr, a oywiajc dusze, które ywe nie

bd, kamic ludowi memu, którzy su-
cliaj kamstwa.

20. Dlatego, tak mówi panujcy Pan:
Oto Ja bd przeciwko wezgówkom wa-
szym, któremi wy tam dusze owicie,

abycie je zwiody; bo je stargn z ra-

mion waszych, a wypuszcz dusze, które

wy owicie, abycie je zwiody;
21. I rozerw duchny wasze, a wy-

bawi lud mój z rki waszj, abycie
ich wicj nie mogy owi rk swoj:
a dowiecie si, em Ja Pan.

22. Przeto, e zasmucacie serce spra-

wiedliwego kamstwy, chociaem go Ja
nie zasmuci, a zmacniacie rce nie-

zbonego, aby si nie odwróci od zej

drogi swojej, oywiajc go;

23. Przeto nie bdziecie wicej wi-

dywa marnoci, ani wieszczby wicej
prorokowa bdziecie; bo wyrw lud

mój z rki waszej, a dowiecie si, em
Ja Pan.

KOZDZIA XIV.
I. Obwinienie ludu Izraelskiego z obudy, bawo-

chwalstwa 1—11. II. Ogoszenie czterech plag, któremi
Bóg niezbonych nawiedza 12—23.

JLotem przyszedszy do mnie mowie
z starszych Izraelskich, usiedli przede-

mn.
2. I stao si sowo Paskie do mnie,

mówic :

3. Synu czowieczy! ci mowie zo-
yli plugawe bawany swoje do serca

swego, a nieprawo, która im jest ku
obraeniu, pooyli przed twarz swoj;
mniemasze, i mi uprzejmie pytaj o

rad?
4. Dlatego powiedz im, i mów do

nich: Tak mówi panujcy Pan: Ktokol-

wiek z domu Izraelskiego pooy plu-

gawe bawany swoje w sercu swojem, a

nieprawo, która mu jest ku obraeniu,

pooy przed twarz swoj, a przyszed-

by do proroka, Ja Pan odpowiem temu,

który przyjdzie, o mnóstwie plugawych

bawanów jego.

5. Abym uapa dom Izraelski w sercu

ich, e si odwrócili odemnie do pluga-

wych bawanów swoich wszyscy zgoa.

6. Przeto rzecz do domu Izrael-

skiego: Tak mówi panujcy Pan: Na-

wrócie si, a cofnijcie si od pluga-

wych bawanów waszych, i od wszyst-
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ich obrzydliwoci waszych odwrócie

warz swoje.

7. Bo ktobvkolwiek z domu Izrael-

18. Jako yj Ja. mówi panujcy
Pan. e choby ci trzej mowie >yli

w porodku jej. adn miarby nie wy-

kieofo i z przychodniów, którzy mie- i bawili synów ani córek, aleby oni tvlko

zkaj w Izraelu, odwróci si od nala-
\

sami byli wyliawieni.

lowania mnie. a pooyby plugawe ba- 1 19. AUjo posaliV»ym mór na t zie-

rany swoje w sercu swem. i nieprawo, i mi. i wylajym popdLiwo swoje na

:tóra mu jest ku obraeniu, pooyby I ni ku wytraceniu, aby z niej ludzie i

irzed twarz swoj, i przyszedby do zwierzta byli wytraceni,

roroka. aliy mi przeze pyta. Ja Pan 20. e choiy Noe, Danijel i Ijob byli

dpowiem mu sam przez si. , w porodku jej. jako yj Ja. mówi pa-

8. I postawi oblicze moje przeciw nujcy Pan. adn miarby ani syna ani

emu mowi, i dam go na " znak. i na córki nie wyltawili. oniby tylko w spra-

rzysowie. a wytrac go z porodku wiedliwoci swojej wybawili dusze swe.

udu mojego : i dowiecie si. em Ja Pan.
*5Moj.2S.3". Ezech.5.l5.

9. A gdyby si prorok da ' zwie,
.by mówi sowo. Ja Pan zwiodem pro- ^a Jeruzalem, abym wytraci z^niecro

oka onego. i wycign na rk swoje. ' ludzi i zwierzta.

21. Owszem, tak mówi panujcy Pan:
Chobym cztery kaui moje cikie,
miecz, i gód. i zy zwierz, i mór posa

wygadz go z porodku ludu mego
zi'aelskieofo.

Ezecli.13.3—6.
22. A oto jeliby zostali w nim. któ-

rzyby teeo uszli, a wywiedzieni byli sy-
10. I tak ponios nieprawo swoje: . nowie albo córki, oto i oni musza i do

aka jest ka na tego. któryby si py-
; was: i ogldacie drog ich. i sprawy ich.

a. taka te ka na proroka bdzie. |a ucieszycie si nad tern zem. które

11. Aby wicj nie bdzi dom Izra- : przywiod na Jeruzalem, nad wszyst-

'Iski odemnie. a nie mazali si wicej
,
kiem. co przywiod ua nie.

.adnemi przestpstwami swojemi. aby i 23. Atak uciesz was. gdy ujrzycie

)yli ludem moim. a Ja abym byBoeriem ' drocfe ich i sprawy ich : i zrozumiecie.

ch. mówi panujcy Pan. em to wszystko nie darmo uczyni, com
II. 12. Znowu stao si sowo Pa-

j
uczyni w nim. mówi panujcy Pan

;kie do mnie. mówic :

13. Synu czowieczy! gdyV>y ziemia

grzeszya przeciwko mnie. dopuszcza-

c si przestpstwa, tedy jelibym wy

EOZDZIA XV.
Ogoszenie ostatniego zniszczenia Jemzalemo.

- i edy sie stao sowo Paskie do mnie.gn rk moje na ni. a zamabym mówic :

ej lask '' chleba, i posabym na ni' 2. Synu czowieczy I có jest drzewo

rfód . i wytracibym z niej ludzi i macicy winnej przeciwko wszelkiemu

zwierzta :
=-3^10^.26.26. Ezeca.4.i6. r.ó.ie. innemu drzewu, albo przeciwko latoro-

14. Choby byli w porodku niej ci; lom drzewa lenego?
^ej mowie. Noe. Danijel i Ijob. oni : 3. Izali wezm z niego drzewo ku
W" sprawiedliwoci swojej wybawiliby du- 1 urobieniu czego? Izali urobi z niego

5ze swe. mówi panujcy Pan. koek do zawieszania na nim jakiego

15. Take jelibym zy zwierz prze- : naczynia ?

puci na ziemi, a osierociby j. i by- 4. Oto ogniowi podane bywa na stra-

iaby spustoszona, eby jej nikt prze- wienie: gdy oba koce jego ogie strawi.

?hodzi nie móg dla zwierza. ja porodek jego ogore. aza si na co

16. Jako yj Ja. mówi panujcy Pan. pi*zyda ?

'e choby ci trzej mowie byli w po- i 5. Oto póki byo cae. nic nie mogo
irodku jej. adn miarby nie wybawili by z niego urobione : dopiero gdy je

•ynów ani córek: oniby tylko sami wy- ogie strawi, a spaho si. na nic si
i»awieni byli. leczby ziemia spustoszona

,
wicej nie przyda.

[ya. 6. Przeto tak mówi panujcy Pan

\

17. Albo jelibym przywiód miecz 1 Jako jest drzewo macicy midzy drze-

a t ziemi . a rzekbym mieczowi : I wem lenem, którem poda ogniowi na
'rzejd przez te ziemie, abym wytraci

\
strawienie, takem poda obywateli Jeru-

mej ludzi i zwierzta. zalemskich.
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7. Bo postawiaj oblicze swoje przeciwko

iiiiii; z jednego ognia wyjd^, a drugi

ogie strawi ich: i dowiecie sitj, eni Ja

Pan, gdy postawia twarz swoje przeciw-

ko nim,

8. A podam ziemi ich na spustosze-

nie, przeto, i dopucili przestpstwa,

mówi panujcy Pan.

KODZIA XVI.
I. Ogoszenie halowi Judzkiemu wielkich a trwaych

dobrodziejstw Boj-ch 1— 14. II. ich niewdziczno
15—34. III. porasta nad nimi 35—59. IV. Obietnica o

utwierdzeniu przymierza Boego i powoania pogan 60—63.

i stao si sowo Paskie do mnie, mó-
wic:

2. Synu czowieczy! oznajmij Jeruza-

lemowi obrzydliwoci jego, i rzecz:

3. Tak mówi panujcy Pan do córki

Jeruzalemskiej : Obcowanie twoje i ród

twój jest z ziemi Chananejskiej ; ojciec

twój jest Amorejczyk, a matka twoja

Hetejka.

4. A narodzenie twoje takie: W dzie,

którego si urodzia, nie urzniono pp-
ka twego, i wod ci nie obmyto dla

ochdoenia, ani ci sol posolono, ani

w pieluchy uwiniono.

5. Nie zlitowao si nad tob oko,

aby uczynio jedno z tych, ulitowawszy

si ciebie; ale ci porzucono na polu,

przeto, e bya obmierza w dzie, któ-

rego si urodzia.

6. A idc mimo ci, i widzc ci ku
podeptaniu podan we krwi twojej, rze-

kem ci: yj we ki*wi twojej; rzekem
ci, mówi : yj we krwi twojej.

7. Rozmnoyem ci na tysice, jako

urodzaj polny, i rozmnoona, i staa
si wielk, a przysza do bardzo wielkiej

ozdoby; piersi twoje ody si, a wosy
twojeurosy,chociaebyanagaiodkryta,

8. Przeto idc mimo ci, a widzc
ci, e oto czas twój, czas mioci, roz-

cignem podoek mój na ci, i nakry-

em nago twoje, i obowizaem ci si
przysig, a wszedem w przymierze

z tob, mówi panujcy Pan, i staa si
moj.

9. I omyem ci wod, a spókawszy
krew twoje z ciebie, pomazaem ci
olejkiem

;

10. Nadto przyodziaem ci szat
haftowan, i obuem ci w kosztowne
trzewiki, i opasaem ci bisiorem, a przy-

odziaem ci szat jedwabn
;

11. I przybraem ci w ochdostwo.

a daem manele na rce twoje, i acuch
zoty na szyj twoje ;

12. Daem tó naczelnik na czoo
twoje, a nausznice na uszy twoje, i ko-

ron ozdoltn na gow twoje;

1)5. A tak bya ozdobiona zotem i

srebrem, a odzienie twoje l)yo bisior, i

szatajedwabna, i liaftowana; jadaa ])u-

k i miód, i oliw, a bya nader pikn,
i szczliwiec si powodzio w królestwie,

14. Tak, e si rozesza powie o to-

bie midzy narodami dla piknoci two-

jj; bo doskona bya dla sawy mo-
jój, którm by woy na ci, mówi
panujcy Pan.

II. 15. Ale ufaa w piknoci two-

jj, i podzia nierzd, bdc tak sa-
wn; bo podzia nierzd z kadym
mimo ci idcym, kady snadnie uy
piknoci twojój.

16. A nabrawszy szat swoich naczy-

nia sobie wyyn rozmaitych farb, a

podzia nierzd przy nich, któremu po-

dobny nigdy nie przyjdzie, ani bdzie.

17. Nadto nabrawszy klejnotów ozdoby

swojej ze zota mego i ze srebra mego,
którem ci by da, naczynia sobie

i

obrazów pogowia mskiego, i podzia
z nimi nierzd.

18. Wzia te szaty swe haftowane,

a przyodziaa je, olejek mój i kadzido

moje kada przed nie ;

19. Nawet i chlel) mój, którem ci da.

buk i oliw, i miód, którymem ci kar-

mi, kada przed nie na wonno przy-

jemn, i byo tak, mówi panujcy Pan
20. Braa te synów swoich, i córk

swoje, któryche mi narodzia, a ones in

ofiarowaa ku poarciu; izali to jeszca

mae wszeteczestwa twoje ?

21. Do tego i synówe moich zabijaa]

a dawaa ich, aby ich przenoszono prze[

ogie im kwoli.

22. Nadto przy wszystkich obrzydhl

wociach swoich, i wszeteczestwaej

swoich nie pamitaa na dni modo<l
twojej, gdy bya nag i odkryt, podaD|

na podeptanie we krwi twojej.

23. Nadto mimo wszystkich onycl

zoci twoich (Biada, biada tobie! mi\

wi panujcy Pan.)

24. Zbudowaa sobie dom nierzdni

i wystawia sobie wyyn w kadej ulic

25. Po wszystkich rozstaniach dr<

pobudowaa wyyny swoje, a uczynki

obmierz pikno swoje, rozkadaj;!
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lOgi swoje kademu mimo idcemu, i

ozmnoya wszeteczestwa swoje.

26. Bo nierzd podzia z synami Egip-

ikimi, ssiadami twymi wielkici cia, a

ozmnoya wszeteczestwa twe, aby
ni do gniewu pobudzaa.
27. Przeto otom wycign rk moje

la ci, a umniejszyem obroku twego, i

)odaem ci na Avol nienawidzcych ci
jórek Filistynskici, które si wstydz za

,e drogi twoje.

28. Nadto podzia nierzd z synami

^ssyryjskimi, przeto, e si nie moga
lasyci, a nierzd podzc z nimi, i takes

i nie nasycia.

29. A tak rozmnoya wszetecze-

two swe w ziemi Chananejskiej i Cial-

lejskiej, a i tak nie nasycia si.

30. O jako jest zmamione serce twoje !

QÓwi panujcy Pan, poniewa si do-

luszczasz tycli postpków niewiasty nie-

zdnej i wszetecznej.

31. Budujc sobie nierzdne domy na
ozstaniu kadego gocica, a wyyn
obie stawiajc w kadej ulicy, owszem
•ogardzajc zapat nie jeste ani jako

wszetecznica,

32. Ani jako niewiasta cudzooca,
:tóra mimo ma swego obcych przy-

luszcza.

33. Wszystkim wszetecznicom * d-
saj zapat; ale ty dawaa zapat
woje wszystkim zalotnikom twoim, i

iawaa im upominki, aby chodzili do

iebie zewszd na wszeteczestwa z tob.
*1 Moj.38, 16.

34. A tak znajduje si przy tobie

rzeciwna rzecz od innych niewiast we
wszeteczestwach twoich, poniewa ci
ila wszeteczestwa nie szukaj; ale ty

ajesz zapat, a nie tobie zapat d-
saj, co si opak dzieje.

III. 35. Przeto, o wszetecznico ! su-
ihaj sowa Paskiego.
36. Tak mówi panujcy Pan: Dlatego,

si wylaa sprosnoó twoja, i odkrya
i nago twoja we wszeteczestwach
woich z zalotnikami twoimi i ze wszyst-
kimi plugawemibawanami obrzydliwoci
woich, i dla rozlania krwi synów twoich,

:t6ryche im daa:
37. Przeto oto Ja zgromadz wszyst-

ich zalotników twoich, z którymi obco-
waa, i wszystkich, któryche miowaa,ze
szystkimi, co ich nienawidziaa

, i

gromadz ich przeciwko tobie zewszd.

i odkryj nago twoje przed nimi, aby
widzieli wszystk nago twoje;

38. I osdz ci sdem cudzoonic i

krew rozlewajcych, i podam ci na
mier gniewu i zapalczywoci.

39. Bo ci podam w rce ich, i zburz
dom twój nierzdny, a rozrzuc wyyny
twoje, i zewlok ci z szaty twojej, i po-

bior klejnoty ozdoby twojej, i zostawi
ci nag i odkryt;

40. I przywiod na ci gromad, i

ukamionujci kamieniem, i przebijacie

mieczami swemi;
41. I popal domy twoje * ogniem, a

uczyni nad tob sd przed oczyma
wielu niewiast. A tak uczyni wstrt
wszeteczestwu twemu, i nie bdziesz

wicej dawaa zapaty. *2Krói.25,9. jer.52,13.

42. A tak odpocznie sobie gniew

mój na tobie, i odstpi zapalczywo
moja od ciebie, i uspokoj si, a nie

bd si wicej gniewa.

43. Dlatego, e nie pamitaa na dni

modoci twojej, ale mi tem wszyst-

kiem drania
,

przeto oto i ja obró-

ciem drog twoje na gow twoje, mówi
panujcy Pan, tak, e nie bdziesz nierz-

du podzia, ani jakich obrzydliwoci

swoich.

44. Oto ktokolwiek przez przypowie-

ci mówi, na ci przypowieci obróci,

mówic: Jaka matka, taka córka jej.

45. Córk matki twojej jeste, która

sobie zbrzydzia ma swego i dziatki

swoje; a siostr obu sióstr swoich jeste,

które sobie zbrzydziy mów swoich i

dziatki swoje. Matka wasza jest Hetej-

ka, a ojciec^wasz Amorejczyk.

46. Ale siostra twoja starsza, która

siedzi po lewicy twojej
,
jest Samaryja i

córki jej ; a siostra twoja modsza ni
ty, która siedzi po prawicy twojej, jest

Sodoma i córki jej.

47. Aczkolwieke po drogach ich nie

chodzia, ani wedug obrzydliwoci ich

czynia, obrzydziwszy to sobie jako rzecz

ma, przeci si bardziej ni one po-

psowaa na wszystkich drogach twoich.

48. Jako yj Ja, mówi panujcy Pan, e
Sodoma * siostra twoja i córki jej nie

czyniy, jako ty czynia i córki twoje.
*1 Moj. 19,9.

49. Oto ta bya nieprawo Sodomy,

siostry twojej, pycha, syto chleba, i

obfito pokoju; co ona majc i córki

48
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jój, rcjki jednak ubogiego i ndziiogo nie

posilaa.

50. Owszem, wyniósszy si, czyniy
obrzydliwo przed obliczeni niojeni;

przetoeni je zniós, jako ini si zdiio.

51. Saniaryja take ani poowy grze-

chów twoich nie grzeszya; bo rozmno-
ya obrzydliwoci twoje nad ni; a tak

usprawiedliwia siostry twoje wszyst-
kiemi ol)rzydliwociami twojemi, któ-

re czynia.

52. Ponoe i ty hab swoje, któr
przysdzia siostrom swoim, dla grze-

chów^ swych, któremi obrzydliwoci czy-

nia bardziej ni one, sprawiedliw^szemi
byy nieli ty; i ty, mówi, zawstyd si,

a no na sobie hab swoje, gdye
usprawiedliwia siostry twoje.

53. Przywrócli za winiów ich, to

jest, winiów Sodomy i córek jej, i wi-
niów Samaryi i córek jej : tedyó te
przywiod pojmanych winiów twoich
w porodku ich

;

54. Aby tak nosia hab twoje, a

wstydzia si za wszystko, co czynia, a

tak aby je ucieszya.

55. Jelieó siostry twoje. Sodoma i

córki jej, wróc si do pierwszego stanu
swego, take Samar}ja i córki jej wróc
si do pierwszego stanu swego: tedy si
te i ty z córkami twemi nawrócisz do
pierwszego stanu swego.

56. Poniewa Sodoma siostra twoja
nie bya powieci w ustach twoich
w dzie pychy twojej.

57. Pierwej ni bya objawiona zo
twoja, jako za czasu obelenia od córek

Syryjskich, i wszystkich, którzy s okoo
nich, córek Filistyskich, które ci nisz-

czyy ze wszystkich stron.

58. Niecnot twoje i obrzydliwoci
twoje ponosisz, mówi Pan.

59. Bo tak mówi panujcy Pan: Tak
uczyni z tob, jako uczynia, gdy
wzgardzia przysig, i zamaa przy-

mierze.

IV. 60. Wszake wspomn na przy-

mierza moje z tob, uczynione za dni

modoci twojej, i stwierdz z tob przy-

mierze wieczne.

61. I wspomnisz * na drogi twoje, i

zawstydzisz si, gdy przyjmiesz siostry

twoje starsze nad ci, i modsze ni ty,

i dam ci je f za córki, ale nie wedug
przymierza twego. *Ezech.36,3i. tGaiat.4,26.

62. A tak utwierdz przymierze moje
z toli, a dowiesz si, em Ja Pan.

()3. A])y wspomniaa, i zawstydzia
si, i nie moga wicój otworzy ust dla

wstydu swego, gdy ci oczyszcz od
wszystkiego, co czynia, mówi panujcy
Pan.

KODZIA XVIL
I. Proroctwo o pojiniiniu Scdckijasza, i ahonem kró-

lestwa Judzkiego wywróceniu dlatego, o sitj przeciwi kró-
lowi Nabucliodonozorowi 1—21. II. Obietnice uczynione
ostatkom Izraelskim 22—24.

totao si za sowo Paskie do mnie,
mówic :

2. Synu czowieczy ! zadaj zagadk, a

mów w podobiestwie o domu Izraelskim,

3. I rzecz : Tak mówi panujcy Pan :

Orze wielki z wielkiemi skrzydami i

z dugiemi pióry, peen pierza pstrego,

przylecia naLiban, iwzi wierzch cedru.

4. Wierzch modocianych latoroli je-

go uama, i zaniós go do ziemi ku-

pieckiej, a w miecie kupieckiem poo-y go.

5. Wzi te nasienia onej ziemi, a

wsadzi je na polu urodzajnem, a wsa-

dzi je bardzo ostronie przy wodach
wielkich

;

6. Które weszoby byo, i byoby
winn macic bujn , cho niskiego

wzrostu; i byyby latoroli jej ku nie-

mu, a korzenie jej byyby mu poddane.

A tak byoby byo macic winn, któ-

raby bya wydaa latoroli, i wypucia
gazki.

7. Ale by orze jeden wielki z wiel-

kiemi skrzydami i z gestem pierzem, a

oto ona winna macica przypoia korzenioj

swoje ku niemu, i gazki swe rozcigno
do niego, aby j odwila z brózd sadu

swego.

8. Cho na polu dobrem przy wodach

wielkich wsadzona bya , aby wypucia
latoroli, i przyniosa owoce, i bya ma-

cic winn wspania.

9. Kzecze tedy : Tak mówi panujcj'

Pan: Izali si jej poszczci? Izali orze:

korzenia jej nie wyrwie, i owocu jej ni-

oberwie, i nie posuszy? Izali wszystkie)

latoroli wyrosych z niej nie ususzy

Izali z wielk moc a z obfitym ludei

jej nie wygadzi z korzenia jej ?

10. Oto jakokolwiek wszadzona jes

izali si jej poszczci ? Izali do szczt

nie uschnie, skoro si jj dotknie wia^
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wschodni? Izali przy brózdach, przy

których si przyja, nie uschnie?

li. Zatem stao si sowo Paskie do

mnie. mówic:
12. Mów teraz do domu odpornego:

Aza nie wiecie, co to jest? Zatem mów:
Oto przycign król Babiloski do Je-

ruzalemu. i zabra króla jego. i ksit
jego. i zawiód ich z sob do Babilonu.

13.Wzi te z nasienia królewskiego, a

uczyniwszy znim przymierze, zawiza go

przysig, i mocnych z onej ziemi zabra.

14. Aby byo królestwo znione, przeto,

eby si nie wynosio, eby tak strzegc

przymierza jego. stao.

15. Ale mu si sprzeciwi, posawszy
posów swych do Egiptu, abymu da koni i

wiele ludu. Izali si to poszczci? Izali

pomsty ujdzie ten. co tak uczyni? Ten.

który wzrusza przymierze, izali pomsty
ujdzie ?

16. Jako yj Ja. mówi panujcy Pan.

e na miejscu króla tego. * który go kró-

lem uczyni, którego przysig wzgardzi,

a którego przymierze wzruszy, u niego

w Babilonie umrze. *jer.32,5. r.34,3.

17. Ani mu Farao z wielkim woj-

skiem i z ludem gstym co pomoe na
wojnie, gdy usypie wa. i porobi szace,
aby wykorzeni mnóstwo ludu,

18. Poniewa pogardzi przysig,
zrzuciwszy przymierze ; bo oto da na to

rk sw. a przecie to wszystko uczyni
;

nie ujdzie pomsty.

19. Dlatego tak mówi panujcy Pan:
Jako yj Ja. e przysig swoje, któ-

r wzgardzi, i przymierze moje. które

wzruszy, pewnie obróc na gow jego.

20. Bo rozcign " na sie moje, a

bdzie niewodem moim pojmany, i za-

wiod go do Babilonu, a tam si z nim
rozsdz o wystpek jego. którym wy-
stpi przeciwko mnie. =^Ezech. 12,13. r.32,3.

21. A wszyscy te. którzy uciekli od
niego ze wszystkiemi hufami jego , od
miecza polegn, a pozostali na wszystkie
strony rozproszeni bd. a dowiecie si.
e Ja Pan mówiem to.

n. 22. Tak mówi panujcy Pan:
Wszake wezm z wierzchu tege wy-
sokiego cedru, i wsadz ; z wierzchu
modocianych latoroli iego moda lato-

rostk uami, a wszczepi j na górze
wysokiej i wyniosej :

23. Na wysokiej górze Izraelskiej

wszczepi j. i wypuci gazki, i wyda

owoc. i jdzie cedrem zacnym ; i bdzie
pod nim mieszka wszelkie ptastwo. i

wszystko, co ma skrzyda, pod cieniem

gazi jego mieszka bdzie.

24. A tak poznaj wszystkie drzewa

polne, em Ja Pan poniy drzewo wy-
sokie , a wywyszyem drzewo niskie,

ususzyem drzewo zielone, a uczyniem,
e zakwito drzewo suche. Ja Pan rze-

kem to. i uczyni.

ROZDZIA XYIII.
I. Przeciwko niezbonomu ludu Judzkiego orgaDia

Bóg sdy swoje sprawiedliwe wjstawia 1—29. FI. A do
pokuty napomina 30—32.

i stao si sowo Paskie do mnie, mó-
wic :

2. Có wam po tem. i uywacie tej

przypowieci o ziemi Izraelskiej mó-
wic: Ojcowie jedli * jagod cierpk, a

synów zby drtwiej. '=Jer.3i,2y.

3. Jako yj Ja. mówi panujcy Pan. e
wy nie bdziecie wicej mogli uywa
tej przypowieci w Izraelu.

4. Oto dusze wszystkie moje s. jako

dusza ojcowska tak i dusza synowska
moje s; dusza, która grzeszy, ta umrze.

5. Bo byliby m sprawiedliwy, a

czyniby sd i sprawiedliwo,
6. Któryby na górach nie jada, a

oczówby swych nie podnosi do pluga-

wych bawanów domu Izraelskiego, a

onyby bliniegfo swes^o " nie zmaza, i

do niewiasty dla nieczystoty oddalonej

nie f przystpi :
^smoj.is.Io. i3 moj.i8,i9.

7. Któryby '^ nikogo nie uciska, za-

stawimy dunikowi swemu j wraca,

cudzegoby gwatem nie bra. chlebaby

swego akncemu *^ udziela, a nagie-

goby szat przyodziewa :
=^2Moj.22,2i.

3 Moj. ly. 13. r.25.U. 1 2 Moj .22.26. 5 Moj.24.13.
^''SMoj.lS.T. Izaj.58.T. Mat. 25.35.

8. Któryby na lichw nie dawa, i

patuby '^ nie bra. od nieprawociby
odwraca rk swoje, a sdby sprawie-

dliwy czyni midzy mem, a mem ;

*'2Moj.22.25. 3Moj.25.36.

9. Któryby w ustawach moich cho-

dzi, a sdówby moich przestrzega, czy-

nic, co jest prawego: ten sprawiedliwy

pewnie y bdzie, mówi panujcy Pan.

10. A gdyby spodzi syna otra,

krew wylewajcego, któryby czemkol-

wiek z tych rzeczy bratu szkodzi.

11. A tegoby wszystkiego nie czyni,

owszemby i na górach jada, i onby
blinieo:o swes^o zmaza.

12. Ubogiegoby i ndznego uciska,

48*
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co cudzego jest, gwatemhy zal>iera, za-

stawiby iiio wraca, a do plugawy cli })a-

waiiów j)oduosil)y oczy swoje, i obrzy-

dliwociby czyni.

13. Na lichwtjby dawa, i pat bra,
izali y bdzie? Nie bdzie y; po-

niewa te wszystkie olu'zydliwosci (czy-

ni: niiorei umrze, krew jego na niui

bdzie.

14. A oto jeeliby spodzi syna,

któryby widzia wszystkie grzechy ojca

swego, które czyni, a widzc nie czy-

niby tak;

15. Na góracliby nie jada, a oczówby
swych nie podnosi do plugawych ba-
wanów domu Izraelskiego, onyby bli-

niego swego nie zmaza,
16. 1 nikogoby nie uciska, zastawuby

nie zatrzymywa, a cudzegoby gwatem
nie bra, chlebaby swego akncemu
udziela, a nagiegoby szat przyodzia,

17. Od nieprawegoby odwróci rk
swoje, lichwyby i patu nie bra, sadyby
moje czyni, w ifStawachby moich cho-

dzi: ten nie umrze dla nieprawoci ojca

swego, ale pewnie y bdzie.

18. Lecz ojciec jego, przeto, e czy-

ni krzywd, co jest cudzego, bratu gwa-
tem bra, a to, co jest dobrego, nie czy-

ni w porodku ludu swego: przeto oto

umrze dla nieprawoci swojej.

19. Ale mówicie : Czemu ? Izali nie

poniesie * syn nieprawoci ojcowskiej ?

Gdy syn sd i sprawiedliwo czyni,

wszystkich ustaw moich strzee i czyni

je, pewniey bdzie.
*

5

Moj. 24, 16. 2Król.l4,6. 2Kron.25,4.

20. Dusza, która grzeszy, ta umrze
;

ale syn nie poniesie nieprawoci ojcow-

skiej , ani ojciec poniesie nieprawoci
synowskiej ; sprawiedliwo sprawiedli-

wego przy nim zostanie, a niepobono
niepobonego na przypadnie.

21. A jeliby si niepobony odwró-

ci od wszystkich gi-zechów swoich, które

czyni, a strzegby wszystkich ustaw

moich, i czyniby sd i sprawiedliwo,
pewnie y bdzie, nie umrze;

22. adne przestpstwa jego, których

si dopuci, nie bd mu przypominane
;

w sprawiedliwoci swej, którby czyni,y bdzie.

23. Aza Ja si kocham * w mierci
niepobonego? mówi panujcy Pan. Izali

nie raczej, gdy sie odwróci od dróg swo-

ich, aby y? -Ezecii.33.11.

24. Ale jeliby si odwróci sprawie-
dliwy od sprawiedliwoci swojj, a czy-

niby nieprawo, czynicwedugwszyst-
kich obrzydliwoci , które czyni nie-

zbony, izali taki y bdzie? Wszystkie
sprawiedliwoci jego, które czyni, nie b-
d wspominane: dla przestpstwa swego,

które popenia, i dla grzechu swego, któ-

rego si dopuci, dla tych rzeczy umrze.
25. A i mówicie : Nie prosta * jest

droga Paska ; suchajcie teraz, o do-

mie Izraelski ! izali droga moja nie jest

prosta? Izali drogi wasze nie s krzywe?
Ezech.33,20.

26. Gdyby si odwróci sprawiedliwy

od sprawiedliwoci swojej , a czynic
nieprawo w temby umar, dla niepra-

woci swojej, któr czyni, umrze,

27. Ale gdyby si odwróci niezbony
od niezbonoci swojej , której si do-

puci, a czyniby sd i sprawiedliwo,
ten dusz swoje zachowa.

28. Bo obaczywszy si odwróci si
od wszystkich wystpków swoich, któ-

rych si dopuszcza, pewnie y. bdzie,

nie umrze.

29. A przecie mówi dom Izraelski:

Nie prosta jest droga Paska ; izali drogi

moje nie s proste, o domie Izraelski?

Izali nie raczej drogi wasze s krzywe?
II. 30. A przeto kadego z was we-

dug dróg jego sdzi bd, o domie
Izraelski ! mówi panujcy Pan. Nawró-
cie * si, a odwrócie si od wszystkich,

wystpków waszych, abywam nieprawo
nie bya na obraenie. *Mat.3,2.

•31. Odrzucie od siebie wszystkie

przestpstwa wasze, którychecie si do-

puszczali, a uczycie sobie * serce nowe«

i ducha nowego. I przecze macie umrze,
o domie Izraelski ?"J^^-32^39.Ezech.ll,19.r.36,26.

32. Albowiem si Ja nie kocham w
mierci * umierajcego, mówi panujcy
Pan; nawrócie si tedy, a y bdzie-

gjg
*Ezecli.23.11.

KODZIA XIX.
I. Narzekanie nad Joachazem i Joakimem. ki-ólmi

Judzkimi , siebie i królestwo na skaz przywodzcymi
1—9. n. Pokazanie przeszej sawy królestwa Judzkiegfl

i skazy jego 10—14.

jl ty uczy narzekanie nad ksitam:
Izraelskimi,

2. A mów: Có bya matka twoja:

Lwica midzy lwami leca, która w po-

rodku lwit wychowywaa szczenita

swoje.
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3. A gdy odchowaa jeduo z szcze-

nit swoich, stao si Iwein, tak, e nau-

czywszy si chwyta upu poera i ludzi.

4. To gdy usyszay o nim narody,

w jamie ich pojmany jest, a zawiedziony

w acuchach * do ziemi Egipskij.
*

2

Król. 23,33. Jcr.22,11.12.

5. Co widzc lwica, e nadzieja jej,

któr miaa, zgina, wziwszy jedno

z szczenit swoich, lwem je uczynia;

6. Który chodzc w porodku lwów
sta si lwem, a nauczywszy si chwyta
upu poera i ludzi.

7. Pobórzy te paace ich, i miasta

ich spustoszy, tak, i i ziemia i peno
jej od gosu ryku jego spustoszaa.

8. I zeszy si przeciwko niemu na-

rody z okolicznych krain, i zarzucili

na sieci swoje; a tak w jamie ich poj-

many jest.

9. I wsadzili go do klatki w acu-
chach, i przywiedli go do króla Babilo-
skiego, i wprowadzili go do wizienia

cikiego, aby wicej nie by syszany
gos jego po górach Izraelskich.

II. 10. Matka twoja bya czasu po-

koju twego jako winna macica przy wo-
dach szczepiona

;
podn i gazist bya

dla wód obfitych.

11. I miaa rózgi mocne na sceptry

panujcych, a wywyszy si wzrost jej

midzy gstemi gaziami, tak, e bya
okazaa dla wysokoci swojej, i dla mnó-
stwa latoroli swoich.

12. Ale w rozgniewaniu wyrwana b-
dc, na ziemi porzucona jest , a wiatr

wschodni ususzy owoc jej ; obamane
s i poschy rózgi mocy jj, ogie po-

ar je.

13. A teraz wszczepiona jest na pusz-

czy w ziemi suchej i pragncej.

14. Nadto wyszed ogie z rózgi la-

toroli jej, a poar owoc jej, tak, e nie-

masz na niej rózgi mocnej dla sceptru

panujcego. To jest narzekanie, i bdzie
narzekaniem.

KODZIA XX.
I. Bóg starszych Judzkich z obudy gromi 1—4. II. do-

hrodziejstwa swoje onyra pokazuje i grzechy ich przy-
pomina 5—31. III. Karaniem grozi 32—38. IV. nawró-
cenie z Babilonu ludowi obiecuje 39—44. V. zburzenie
ziemi Judzkiej opowiada 45—4.9.

1 stao si roku siódmego, miesica pi-
tego, dziesitego dnia tego miesica,
przyszli niektórzy z starszych Izraelskich,

aby si radzili Pana; i usiedli przedemn.

2. Tedy si stao sowo Paskie do

mnie, mówic:
3. Synu czowieczy! mów do starszych

Izraelskich, a powiedz im: Tak mówi panu-
jcy Pan: Izali wy przychodzicie, abycie
si mnie radzili? Jako yj Ja. e si wy
mnie nie radzicie, mówi panujcy Pan

;

4. Izali si za nich zastawia * bdziesz?
Izali si za nich zastawia bdziesz, synu
czowieczy? Oznajmij im raczej obrzy-

dliwoci ojców ich, *Ezech.22,2. r.23.36.

II. 5. A rzecz do nich : Tak mówi pa-

nujcy Pan: Tego dnia, któregom wybra
Izraela, podniosem rk moje nasieniu

domu * Jakóbowego, i daem si im po-

zna w ziemi Egipskiej
;

podniosem
rk moje dla nich, mówic : Jam Pan,

Bóg wasz. -2Moj.3,6.8.r.4,31.

6. Onego dnia podniosem * rk moje
dla nich, e ich wywiod z ziemi Egip-

skiej do ziemi, którm im upatrzy, opy-
wajcej mlekiem i miodem, która jest

ozdob wszystkich ziem. *2Moj.3,i7.

7. I rzekem im : Kady z was niech

porzuci obrzydliwoci oczów swoich, a nie

kalajcie si plugawemi bawanami egip-

skiemi; bom Ja Pan, Bóg wasz.

8. Ale mi hjli odpornymi, i nie chcieli

mi sucha ; aden z nich obrzydliwoci

oczów swoich nie odrzuci, i plugawych
bawanów egipskich nie opuci; prze-

toem rzek: Wylej gniew mój na nich,

a wypeni popdliwo moje nad nimi

w porodku ziemi egipskiej.

9. A wszakem uczyni dla imienia

mego, aby nie byo zelone przed oczyma
tych narodów, midzy którymi oni byli,

przed których oczyma daem si im po-

zna, e ich chc wywie z ziemi egip-

skiej.

10. A tak wywiodem ich * z ziemi

egipskiej , i przyprowadziem ich na
puszcz; *2Moj.12,31. r.l3,18.

11. I daem im ustawy moje, i sdy
moje podaem im do wiadomoci; które

jeliby czowiek zachowywa, y * w
nich bdzie *3Moj.i8,5. Rzym. 10,5. Gai. 3,12.

12. Nadto i sabaty * moje daem im,

aby byy znakiem midzy mn i midzy
nimi , aby wiedzieli , iem Ja jest Pan,

który ich powicam. *2Moj.2o,8.

r.31,13. r.35,2. 5Moj.5,12.

13. Ale mi si odpornym sta dom
Izraelski na puszczy; w ustawach moich

nie chodzili, i sdy moje odrzucili, które

jeliby czowiek czyni, y w nich b-
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dzie. Sabaty te niojo * bardzo zj^^wa--

cili ;
przetoem mówi, i wylej pope^-

dliwo inojtj na nich na puszczy, abym
ich wyj,nibi "^Moj.u^i.s.

14. Leczeni uczyni' dhi imienia mego,
a))y nie byo zelone przed oczyma tych
narodów, przed którychem icli oczyma
wywiód.

15. A wszakem podniós * rk moje
dla nich na t^j puszczy, e ich nie wpro-
wadz do ziemi, którm im by da, opy-
wajcej mlekiem i miodem, i która jest

ozdob wszystkich ziem; *4Moj.u,3o. r.2G,65.

r.32,11. 5 Moj. 1,35. Ps.9ó,ll. yd. 3, 11. r.4,3.

16. Poniewa sdy moje odrzucili, a

w ustawach moich nie chodzili, i sabaty

moje pogwacili, a e serce ich za plu-

gawemi bawanami chodzi.

17. Ale im przecie przepucio oko

moje, tak, em ich nie wytraci, i nie wy-
gadzi do szcztu na puszczy.

18. I mówiem do synów ich na tej

puszczy: W ustawach ojców waszych
nie chodcie, i sdów ich nie przestrze-

gajcie, ani si plugawemi bawanami
ich kalajcie.

19. Jam Pan, Bóg wasz ; w ustawach
moich chodcie, a sdów moich strze-

cie, i czycie ich
;

20. Sabaty te moje wicie, i bd
znakiem midzy mn i midzy wami,
abycie wiedzieli, em Ja Pan, Bóg wasz.

21. Lecz mi byli odpornymi ci syno-

wie; w ustawach .moich nie chodzili, i

sdów moich nie przestrzegali, aby je

czynili, (które jeliby czyni czowiek
pewnieby y w nich) i sabaty moje
pogwacili. Zrzekem: Wylej popdli-

woó moje na nich, abym wykona gniew
swój na nich na tej puszczy.

22. Alem odwróci rk moje, a uczy-

niem to dla imienia mego, aby nie byo
zelone przed oczyma tych narodów,

przed którychem ich oczyma wywiód.

23. Alem ja podniós rk moje dla

nich na puszczy, em ich mia rozproszy
midzy pogan, i rozwia ich po ziemiach,

24. Przeto, e sdów moich nie czy-

nili, i ustawy moje odrzucili, i sabaty

moje pogwacili, a za plugawemi ba-
wanami ojców swoich oczy swe obrócili.

• 25. Dlatego i Jam im da ustawy nie

dobre i sdy, w których y nie bd
;

26. 1 splugawiemich z darami ich. gdy
przewodzili ^ przez ogie wszelkie otwa-

rzajce ywot, abym ich spustoszy, aeby
si dowiedzieli, em ja Pan. * iizcch.i«.2o.2i.

27. Przeto mów do domu Izraelskiego,

synu czowieczy ! a powiedz im : Tak
mówi panujcy Pan: Jeszcze i w tm
lyli mi ojcowie wasi, dopuszczajc si
przeciwko mni(? przestpstwa,

28. e gdym ich wwiód do ziemi, o
którm Ijy podniós rk moje, em j
im da mia, gdzie ujrzeli jaki pagórek
wysoki, albo jakie drzewo ga-ziste, za-

raz tam ofiarowali ofiary swoje, i dawali
tam dranice dary swoje, tame kadli
i wdziczn wonno swoje, tame spra-
wowali mokre ofiary swoje.

29. A chociaem mówi do nich : Có
to za wyyna, do której wy chadzacie?
Przeciej zowi wyyn a do dnia tego.

30. Przeto rzecz domowi Izraelskie-

mu : Tak mówi panujcy Pan : Izali si
wy drogami ojców waszych kala macie,

a z obrzydliwociami ich nierzd podzi ?

31. 1 macie si kala przy wszystkich

plugawych bawanach waszych, przyno-

szc dary wasze i przewodzc synów wa-
szych przez ogie a do dnia tego, a przecie

odemnie rady szuka, o domie Izraelski?

Jako yj Ja, mówi panujcy Pan, e si
wy mnie wicej radzi nie bdziecie.

III. 32. A to, co wstpuje na myl
wasze, nigdy si nie stanie. Wy mówi-
cie: Bdziemy jako inne narody, jako

pokolenia innych ziem, drewnu i kamie-
niowi suce;

33. Jako yj Ja, mówi panujcy Pan,e
rk mon i ramieniem wycignionem,
a w popdliwoci wylanej bd królowa
nad wami

;

34. 1 wywiod was z narodów, a zgro-

madz was z ziem, do którychecie roz-

proszeni, rk mon, i ramieniem wy-
cignionem, i w popdliwoci. wylanej ;

35. A prowadzc was po puszczy tych

narodów, tam si z wami twarz w twarz

sdzi bd.
36. Jakom si sdzi z ojcami waszymi

na puszczy ziemi Egipskiej , tak si z

wami sdzi bd, mówi panujcy Pan;

37. I popdz was pod rózg, abym
was przywiód do zwizku przymierza.

38. Ale z was wybior odpornych i wy-

stpujcych przeciwko mnie; z ziem

pielgrzymstwa ich wywiod ich, wszak(

do ziemi Izraelskiej nie wnijd; i pozna

'cie, em Ja Pan.

IV. 39. Wy tedy, o domie Izraelski

s



EZECHYJEL 20. 21. 759

tak mówi panujcy Pan : Idcie, su-
cie kady plugawym ba^wanom swoim

i na potem, poniewa mnie nie sucha-

cie; a imienia mego witego nie kalaj-

cie wicj darami waszemi, i plugawemi

)awanami waszemi.

40. Bo na witej górze mojej, na wy-

sokiej górze Izraelskiej, mówi panu-

jcy Pan, tam mi suy bdzie wszys-

tek dom Izraelski, ile ich bdzie w onej

ziemi ; tam ich askawie przyjm, i tam
si pyta bd o ofiarach waszych pod-

noszonych, i o pierwiastkach darów wa-

szych ze wszystkiemi witemi rzecza-

mi waszemi.

41. Z wdziczn wonnoci askawie
was przyjm, gdy was wywiod z naro-

dów, a zgromadz was z onych ziem, do

którychecie rozproszeni byli, a tak po-

wicony bd w was przed oczyma
onych narodów.

42. A poznacie, em Ja Pan, gdy was
wprowadz do ziemi Izraelskiej, do zie-

mi onej, o którm podniós rk moje,

e j dam ojcom waszym;

43. A wspomnicie tam na drogi wa-
sze, i na wszystkie sprawy wasze, któ-

remicie si splugawili, a obmierzniecie

sami sobie przed obliczem waszem dla

wszystkich zoci waszych, którecie

czynili.

44. Tam si dowiecie, em Ja Pan.

gdy wam to uczyni dla imienia mego,
nie wedug dróg waszych zych, ani we-
dug spraw waszych skaonych, o domie
Izraelski! mówi panujcy Pan.

Y. 45. I stao si sowo Paskie do

mnie, mówic :

46. Synu czowieczy! obró twarz

twoje ku stronie poudniowej , a ki*op

jako ros na poudnie, i prorokuj prze-

ciwko lasowi pola poudniowego,

47. A rzecz lasowi poudniowemu:
Suchaj sowa Paskiego: Tak mów
panujcy Pan: Oto Ja rozniec w to-

bie ogie, który pore w tobie wszel-

kie drzewo zielone, i wszelkie drzewo
suche ; nie bdzie ugaszony pomie pa-
ajcy, i zgorej w nim wszystkie twarze
od poudnia a do pónocy.

48. I ujrzy wszelkie ciao, em go Ja
Pan zapali; nie bdzie ugaszony.

49. I rzekem: Ach panujcy Panie !

Oni mówi o mnie: Ten tylko w przy-
powieciach mówi.

KOZDZIA XXI.
I. Proroctwo o strasznera zburzenia ziemi Judzkiej

przez króla Babiloskiego 1—24. U. i o zoeniu z kró-
lestwa króla Sedekijasza 25—27. III. take i o pomcie
nad Ammonitczj'kaiiii 28—32.

1 sta-o si sowo Paskie do mnie, mó-
wic:

2. Synu czowieczy ! obró twarz swoje

ku Jeruzalemowi, a krop jako ros prze-

ciwko miejscom witym, i prorokuj

przeciwko ziemi Izraelskiej,

3. A powiedz ziemi Izraelskiej : Tak
mówi Pan : Otom Ja przeciwko tobie, i

dobd miecza mego z pochew jego. i

wytn z ciebie sprawiedliwego i nie-

zbonego.
4. Abym tedy wyci z ciebie sprawie-

dliwego, i niezbonego, przeto wynijdzie

miecz mój z pochew swoich na wszelkie

ciao od poudnia a ku pónocy,
5. I dowie si wszelkie ciao , em Ja

Pan doby miecza mego z pochew jego
;

nie nawróci si wicej.

6. A ty. synu czowieczy ! wzdychaj,

jakoby mia biodro zamane, a w gorz-

koci wzdychaj przed oczyma ich.

7. A gdy rzek: Dlaczego wzdy-

chasz? Tedy odpowiesz: Dla wieci, któ-

ra idzie, na któr si ^ rozpynie wszel-

kie serce, i osabiej wszelkie rce, i

ciniony bdzie wszelki duch. i wszelkie

kolano rozpynie si jako woda: oto idzie,

i stanie si, mówi panujcy Pan.
*Ezech.7,17.

8. I stao si sowo Paskie do mnie,

mówic :

9. Synu czowieczy! prorokuj, a rzecz:

Tak mówi Pan : Powiedz, miecz, miecz

naostrzony jest i wypolerowany ;

10. Wyostrzony jest na pomordowa-
nie ku zabiciu naznaczonych, wypolero-

wany jest, aby si lni. Izali si wese-

li mamy ? Gdy rózga syna mego kade
drzewo lekce way.

11. Daci go na wypolerowanie, aby

móg by ujty rk, jestci wyostrzony

ten miecz, jest i wypolerowany, aby

dany by do rki zabijajcego.

12. Woaj a kwil, synu czowieczy!

przeto, e ten miecz bdzie przeciwko

ludowi memu. ten te przeciwko wszyst-

kim ksitom Izraelskim ; strachy mie-

cza przyjd na lud mój
;
przeto si w

biodr
^^

uderz.
'^ez.g,!!.

13. Gdym ich kara, có to pomogo?
I nie mame rózgi wszystko lekce po-
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waajo«5j na nich wycign? mówi pa-

nnjcy Pan.

14. Ty tody, synn czowioczy! ])roro-

knj. a bij njk w rk(j; bo powtóre i

potrzecie miecz przyjdzie, miecz jnor-

dnjcych, ten miecz mordujcycli bez li-

toci, przenikajcy a do pokojów ich.

15. We wszystkich bramach icli da-

em strach miecza, aby si rozpyno
serce, i npadków si namnoyo. Ach!
wypoh^rowany jest, aby si bysz(^za, a

wyostrzony, aby zabija.

16. Zbierz si mieczu , udaj si na
prawo i na lewo, gdziekolwiek jest ch
twarzy twojej.

17. Bo i ja uderz rk moj w rk
moje, i uspokoj rozgniewanie moje. Ja
Pan mówiem to.

18. Wtem si stao sowo Paskie do

mnie, mówic:
19. A ty, synu czowieczy! poó

przed sob dwie drogi, którdyby i
mia miecz króla Babiloskiego; z je-

dnej ziemi niech wychodz obiedwie, a

na rozdrou obierz t ku miastu, t
obierz.

20. Poka drog, którby miecz i
mia, czyli ku Kabbacie synów Ammo-
nowych, czyli ku ziemi Judzkiej na Je-

ruzalemskie twierdze.

21. Albowiem stajiie król Babiloski
na rozdrou, na pocztku dwóch dróg,

pytajc si wieszczby ; bdzie polerowa
strzay, bdzie si radzi bawanów, b-
dzie patrzy na wtrob.

22. Po prawej rce jego wieszczba uka-
e Jeruzalem, aby szykowa hetmanów,
którzyby pobudzali do mordowania, a

podnosili gos z okrzykiem, aby zasa-

dzili tarany przeciwko bramom, aby usy-

pali wa, a urobili szace.
23. I bd to mieli za prón wieszcz-

b przed oczyma swemi ci, co si obo-
wizali przysigami; a to przywiedzie

na pami nieprawo ich, aby poj-

mani byli.

24. Przeto tak mówi panujcy Pan :

Dlatego, e na pami przywodzicie nie-

prawo swoje, a odkrywa si przestp-
stwo wasze, tak, e jawne s grzechy
wasze we wszystkich sprawach waszych,
przeto, mówi, e na pami przychodzi-
cie, t rk pojmani bdziecie.

II. 25. A ty
, nieczysty bez1)oniku,

ksiciu Izraelski! którego dzie przy-

chodzi, gdynieprawo skoczona bdzie:

2Ci. Tak mówi panujcy Pan: Zdejm
t czapk, a zrzu t koron, która ju
nigdy takowa nie bdzie; tego, który

w ponienie przyszed, wywysz, a wy-
wyszoni^go poni.

27. W niwecz, w niwecz, w niwecz j
obróc, czego ])ierwj nie l)ywao, a
przyjdzie ten, ('O do niej ma prawo,

którem mu da.
III. 28. Ale ty, synu czowieczy ! pro-

rokuj, a mów : Tak mówi panujcy Pan
o synach Ammonowych i o habie ich ;

rzecz mówi : Miecz, miecz do])yty jest,

ku zabijaniu wypolerowany jest, aby wy-
traca wszystko, i aby si byska.

29. A chocia ci opowiadaj marno,
i wróc kamstwo, aby ci przyoyli
do szyi niezboników pobitych, których

dzie przychodzi, gdy nieprawo, sko-
czona bdzie,

30. Schowaj jednak miecz do po-
|

chew jego; na miejscu, na któreme
spodzona, w ziemi mieszkania twego,

sdzi ci bd.
31. 1 wylej na ci rozgniewanie moje;

ogniem popdliwoci mojej na ci dmu-
cha bd, i podam ci w rce ludzi

zuchwaych i przemylnych na wytra-

cenie.

32. Ogniowi potraw bdziesz, krew
twoja bdzie w porodku ziemi, nie b-
dziesz wicej wspominana; bo Ja Pan
mówiem to.

KODZIA XXII.
I. Bóg zakazuje si zastawia o ziemi Judzk 1. 2.

II. Rozkazuje pokaza grzechy ich, i kani sprawiedliwe
opowiedzie 3—31.

i stao si sowo Paskie do mnie, mó-
wic :

2. A ty, synu czowieczy ! izaliby si
zastawia, izaliby si zastawia za toi

miasto krwi? Kaczej mu oznajmij wszyst-

kie * obrzydliwoci jego.
"" Ezech.20,4. r.23,36.

II. 3. I rzecz: Tak mówi panujcy
Pan: O miasto ,. które wylejesz krew

w porodku siebie; a czynisz plugawe

bawany samo przeciwko sobie, aby si

splugawio, przychodzi czas twój.

4. Ty wylaniem krwi * twojej zgrze-

szyo, i plugawemi bawanami swemi.

któryche naczynio, siebie skalao,^ i

sprawio, e si przybliyy dni twoje,

a e przyszo a do lat swoich; prze-

to ci podam na pohabienie narodom,

i na pomiech wszystkim ziemiom.
*2Król.21,16
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5. Bliskie i dalekie od ciebie bd si

namiewa z ciebie, o miasto zej sawy
i zwad pene I

6. Oto ksita Izraelscy,kady wszyst-

k si na to si udali, aby krew w tobie

przelewali.

7. Ojca i matk zniewaaj w tobie,

przychodniowi ki"zywd czyni w poród
ciebie, sierot i wdow uciskaj w tobie.

8. witemi rzeczami mojemi pogar-

dzasz, a sabaty moje splugawiasz.

9. Potwarcy s w tobie, aby wylewali

krew; i na górach jadaj w tobie, zoci
popeniaj w porodku ciebie.

10. Nago ojcowsk syn * odkiywa

w tobie, a oddalone dla f nieczystoci

gwac w tobie. -3Moj.18,7.8. t3Moj.l8,l9.

11. A drugi z on bliniego swego

czyni * obrzydliwo, a inny z synow
swoj f spronie si mae; inny za sio-

str swoje, córk ojca '^ swego, gwaci
w tobie ^3Moj.lS,20. tSMoj.lS^ló. '"=3Moj.l8,9.

12. Podarki bior w. tobie na wyle-

wanie krwi ; lichw *
i pat bierzesz, a

zysku szukasz z uciskiem bliniego swe-

go, a na mi zapominasz, mówi panujcy
Pjjjj

^3Moj.25,36. Przyp.28.8. Ezecli.18,13.

13. Przeto otom Ja klasn rkami
swemi nad zyskiem twoim, któresfo na-
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a zo-czywoci mojej i w gniewie moim.
ywszy roztapia was bd.

21. Owa zgromadz was a rozedm
okoo was ogie popdliwoci mojej, i

roztopieni bdziecie w porodku niego.

22. Jako si srebro topi w porodku
pieca, tak si roztopicie w poród nie-

go, a dowiecie si , e Ja Pan wylaem
na was popdliwo swoje.

23. Nadto stao si sowo Paskie do

mnie, mówic:
24. Synu czowieczy I mów do tej

ziemi: ty ziemio nieczysta jest, nie

bdziesz deszczem odwilana w dzie
zapalczywoci.

25. Sprzysienie proroków jej jest w
porodku jej : podobni s Iwowi rycz-
cemu, obów chwytajcemu: dusze poe-
raj. " bogactwa i ch'ogie rzeczy zabie-

raj, a czyni wiele wdów w porodku
jjj^^l

*
' '^ Mat. 23.14. Eeech. 34,8.

26. Kapani '^
jej gwac zakon mój,

i wite rzeczy moje splugawiaj; midzy
witym i pospolitym rónoci nie czy-

ni, a midzy nieczystym i czystym nie

rozsdzaj. Nadto od sabatów moich
zakrywaj oczy swe. tak. i zelony by-

wam midzy nimi. -Micii.3,11.

27. Ksita " jej w porodku jej s
bywasz, i nad krwi twoj, która bya; jako wilki chwytajce up. wylewajcy
w porodku ciebie.

14. Izali wytrzyma serce twoje? izali

zdoaj rce twoje dniom, których Ja

z tob bd mia spraw ? Ja Pan rze-

kem, i uczyni.

15. Bo ci rozprosz " midzy pogany,
i rozwiej ci po ziemiach, i uprztn
do koca nieczysto twoje z ciebie.

^Ezech.12,15.

16. 1 bdziesz splugawione przed oczy-

ma pogan, a poznasz, em Ja Pan.

ki'ew, traccy dusze, udawajcy si za

zyskiem
*

*Izaj.l.23. 3Iich.3,ll. Sofon.3,3.

2S. A prorocy ich tynkuj j wapnem
nieczynionem . prorokujc marno . a

wi*óc im kamstwo, mówic: Tak mówi
panujcy Pan. cho Pan nie mówi.

29. Lud tej ziemi gwat czyni, gwa-
tem biorc, co jest cudzego : ubogiemu
i ndznemu krzywd czyni, a przycho-

i
dnia bezprawnie uciskaj.

i 30. Szukaem miedzy nimi ma. któ-

17. Potem si stao sowo Paskie do ryby pot ugrodzi. i stan w przerwie

przed * twarz moj za t ziemi, abymmnie. mówic :

18. Synu czowieczy, dom Izraelski jej nie zburzy: alem adnego nie zna-
mi si obróci w zuelic : wszyscy zgoa
s miedzi i cyn i elazem i oowiem
w poród pieca, zuelic srebra si stali.

19. Przeto tak mówi panujcy Pan:
Dlatego, ecie wy si wszyscy obrócili
w zuelic. przeto oto Ja zgromadz
was do Jeruzalemu.

20. Jako zgromadzaj srebro, i mied
i elazo, i oów i cyn w poród pieca,
aby rozdymano ogie koo nich dla roz-

Jr^2 ^ Ps. 106.23. Ezech.13.5.

31. Przeto wylej na nich gniew mój.

ogniem popdliwoci mojej wyniszcz
ich; drog ich na ^ gow ich obróc,

mówi panujcy Pan. ^Ezech.7,4.8.r.9,io.r.ii,2i.

ROZDZIA XXIII.
I. Gromi lud Izraelski i Judzki z duchownego nierzdu

z poganami 1—21. II. Pomsty Boe im opowiada 22—49.

?taIo sie sowo Paskie do mnie. mó-
topiema, tak was zgromadz w zapal- |wic:
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2. Synu czowieczy! l>yy dwie nie-

wiasty, córki jednój matki
;

3. Te nierzd podziy w Mi(i])('ie, w
modoci swojej nierzd podziy; tam
s omacane piersi ich, i tam s zgnie-

cione piersi paniestwa icli.

4. Imiona icli te s: Wikszej Alio-

la, a siostry jej Alioliba. Te hyiy nio-

je, i zrodziy synów i córki ; imiona, mó-
wi, ich s: Samaryja Ahohi, a Jeruza-
lem Aholiba.

5. Ale Ahola podzia wszeteczestwo
przy mnie, a nierzdu pilnowaa z mi-
onikami swojemi, z Assyryjczykami
bUskimi,

6. Którzy, byli obleczeni w hijacynt,

z ksitami, i panami, i ze wszystkimi
modziecami ndatnymi, i z jezdnymi
jedcymi na koniach;

7. Udaa si, mówi, na wszetecze-
stwo swoje z nimi, ze wszystkimi naj-

przedniejszymi synami Assyryjskimi, i ze

wszystkimi, za którymi mioci paaa,
a splugawia si wszystkiemi plugawemi
bawanami ich.

8. A tak wszeteczestw swoich egip-

skich nie zaniechaa; bo z ni sypiali w
modoci jej, a oni omacali piersi pa-
niestwa jej ,

i wylali wszeteczestwo
swe na ni.

9. Dlatego podae*m j w rk zalot-

ników jej, w rk synów Assyryjskich,

za którymi mioci paaa.
10. Oni odkryli nago jej, synów jej

i córki jej zabrali, a sarn mieczem zabili;

i staa si osawion midzy niewiastami,

gdy sdy wykonali przy niej.

11. To widzc siostra jej Aholiba,

bardziej si ni ona zapalia mioci,
a wszeteczestwo jej wiksze byo, nieli

wszeteczestwo siostry jej.

12. Za synami Assyryjskimi paaa mi-
oci, za ksitami, i panami bliskimi,

ubranymiw szaty kosztowne, za jezdnymi
jedcymi na koniach, i za wszystkimi
modziecami urodziwymi.

13. I widziaem, e si splugawia, a

i jednaka droga obu bya.
14. Ale ta jeszcze to przydaa do

wszeteczestw swoich, e widzc mów
wymalowanych na cianie, obrazy Chal-

dejczyków malowane farbami,

15. Opasane pasami na biodrach ich, i

kopaki farbowane na gowach ich, a e
wszyscy na wejrzeniu byli jako hetma-

ni, podo])ni synom Ba])iloskim, w zie-

mi (Jhahlejskiój zrodzonym;
1(). T paaa mioci ku nim, ujrzaw-

szy i(di oczyma swemi, a wyprawia po-
sów do nich do ziemi Chaldejskiój.

17. Tedy weszli do niej synowie Ba-
Itiloscy do komory nierzdu, i zmazali

j wszete>czestwem swojm ; a gdy si
splugawia z nimi, odstpia dusza jej

od nich.

18. I gdy odkrya wszeteczestwa swe,

odkrya i nago swoje ; odstpia dusza,

moja od ni^j, jako bya odstpia dusza
moja od siostry jej.

19. Bo rozmnoya wszeteczestwa
swoje, wspominajc na dni modoci
swojój

, których nierzdu patrzya w
ziemi Egipskiej.

20. I paaa mioci przeciwko nie-

rzdnikom ich, których ciaa s jako

ciaa osów , a przyrodzenie ich jako

przyrodzenie koskie.

21. A takes si za nawrócia do

sprosnoci modoci twojej
,
gdy macali

Egipczanie piersi twoje dla piersi mo-
doci twojej.

II. 22. Przeto, o Aholibo ! tak mówi
panujcy Pan : Oto Ja pobudz zalotni-

ków twoich przeciwko tobie, tych, od
których odstpia dusza twoja, i przy-

wiod ich na ci zewszd
;

23. Synów Babiloskich, i wszystkich

Chaldejczyków z Pekot, i z Sohy, i z Ko-
hy, i wszystkich synów Assyryjskich

z nimi, modzieców udatnych, ksi:

i panów wszystkich, hetmanów i ludzi za-

cnych, wszystkichjedcych na koniach'

24. I przyjd przeciwko tobie na wo*

zach elaznych, i. na rydwanach, i na ka-

rach, a to z zgraj narodów, z tarczami

i z pancerzami, i z przybicarai
,
pooj

si przeciwko tobie zewszd ; i dam in

prawo, aby ci sdzili wedug praT

swoich.

25. I wylej gorliwo moje na ci,

obejd si z tob zapalczywie, nos tw^

i uszy twoje obrze, a ostatek twój o;

miecza polegnie ; oni synów twoich i cór

ki twoje pojmaj, a ostatek twój ogniei

poarty bdzie;
26. I zewlok ci z szat twoich, a pc

bior strój ozdoby twojej. '(

27. A tak uczyni koniec sprosno<

twojej przy tobie, i wszeteczestwu tw(

mu, które przyniosa z ziemi Egipski^

li



a uie podniesiesz oczów twych do nich,

ani na Egipt nie wspomnisz wicej.

2S. Bo tak mówi panujcy Pan : Oto

ci Ja podaj w rce tych. których masz
w nienawici, w rce tych, od których

odstpia dusza twoja ;

29. I obejd si z tob wedug nie-

nawici, i zabior wszystk prac twoje,

a zostawi ci nag i obnaon, i bdzie
jawna nago wszeteczestw twoich, i

sprosnoci twojej, i nierzdów twoich.

30. To si stanie przeto, e nierzd

podzia naladujc pogan, przeto,e si
zmazaa phigawemi bawanami ich ;

31. Chodzia drog siostry swej, dla-

tego dam kubek jej w rk twoje.

32. Tak mówi panujcy Pan: Kubek
siostry twojej gboki i szeroki pi b-
dziesz, spory bdzie; pomiech take i

igrzysko bd mieli z ciebie.

33. Pijastwem i boleci napeniona
bdziesz, kubkiem spustoszenia i smut-

ku, kubkiem siostiT swej Samaryi !

34. I wypijesz go i wysiczysz, potem
go pokruszysz, a piersi swe poobrywasz

;

bom Ja rzek, mówi panujcy Pan.

35. Dlatego tak mówi panujcy Pan :

Poniewae zapomniaa na mi, a za-

rzucia mi za ty swój, i ty te pono
niecnot swoje, i wszeteczestwa swoje.

36. I rzek Pan do mnie : Synu cz-o-

wieczy! izali si bdziesz zastawia za

Ahol albo za " Aholib ? Oznajmij im
raczej obrzydliwoci ich :

"Ezech.20.4. r.22.2.

37. e cudzooyy, a krew jest na
rkach ich, i z plugawemi bawanami
swemi cudzooyy : nadto i synów swych,

których mi narodziy, przez ogie prze-

prowadzay im na poarcie.

38. Wic i to mi uczyniy, e wit-
nic moje splugawiy dnia onego. a

sabaty moje pogwaciy.

39. Bo gdy ofiaroway synów swych plu-

gawym bawanom swoim, wchodziy do
witnicy mojej onego dnia. aby j
zmazay : oto takci czyniy w porodku
domu mego.

40. Nadto posyay te do mów, aby
przyszli z daleka : którzy zaraz przycho-
dzili, kiedy pose do nich wysany by.

j Tyme kwoli si ty umywaa, farbowaa
1
twarz swoje, i zdobia si ochdóstwem

! swojem.

EZECHYJEL 23. 24.

rvme i kadzenie
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moje i olejek mój
pokadaa. 'Przyp.7,17.

42. A gdy gos onego mnóstwa ucich,
tedy i do mów ludu pospolitego po-

syay, których przywodzono oartych
z puszczy, i kadli manele na rce ich,

i korony ozdobne na gow^ ich.

43. A chociaem przymawia onej cu-

dzoonicy zastarzaej, a i oni raz z je-

dn, raz z drug nierzd podz.
44. I e kady z nich wchodzi do nij,

jako wchodz do niewiasty wszetecznej :

przecie jednak wchodzili do Aholi i do

Aholiby, niewiast niecnotliwych.

45. Przeto sprawiedliwi mowie, ci

je osdz sdem cudzoonic, i sdem
wylewajcych krew, przeto, e cudzo-

oyy, a krew jest na rkach ich.

46. Bo tak mówi panujcy Pan: Przy-

wiod na nie wojsko, a podam je na po-

tukanie i na up :

47. 1 ukamionuje je ono zgromadzenie

kamieniem, i rozsiek je mieczami swe-

mi, synów ich i córki ich pobij, a domy
ich ogniem spal.

48. A tak uprztn sprosno z tej

ziemi, i bd si tem kara wszystkie

niewiasty, a nie uczyni weducj niecnoty

waszej.

49. Bo woona bdzie na was nie-

cnota wasza, a grzechy plugawych ba-
wanów waszych poniesiecie, i poznacie,

em Ja panujcy Pan.

ROZDZIA XXIY.
I. Proroctwo o zburzeniu Jeruzalemu 1—14. U. o spla-

gairieniu kocioa, i o wygadzeniu ludu Boego 15—27.

i stao si sowo Paskie do mnie roku

dziewitego, miesica dziesitego, dzie-

sitego dnia tego miesica, mówic:
2. Synu czowieczy I napisz sobie imi

dnia tego. tego wanie dnia: bo obieg
król Babiloski Jeruzalem prawie tego
dnia.

3. A rzecz przez przypowie do tego

domu odpornego, podobiestwo mówic
do nich: Tak mówi panujcy Pan: Przy-

staw ten garniec
,
przystaw, a nalij we

wody:
4. A zebrawszy sztuki nalece do

nies^o. kada sztuk dobra, udziec i o-
patk, najlepszemi kociami nape go.

5. Wemije i co najwyborniejsze

bydl, a naó ogie z koci pod niem ;

i 41. Siadaa na ou zacnem, przed • sprawe aby to wrzao i kipiao, eby i

którem by stó przygotowany, na któ- 1 koci jego rozewrzay w niem.
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G. Przeto tak mówi panujcy Pan:
Biada tcnin miastu krwawemu, garnco-

wi, w którym 'zostaje przywara j(^go, z

którego, mówi(j, i)rzywara j(^go nie wy-
chodzi: po sztukach, po sztukacli wyci-
gaj z niego, nie padni na los.

7. I5o i krew jego jest w porodku
jego, na wierzchu skay wystawio j, nie

wyhio jój na ziemi, aby bya zakryta

prochem :

8. Tedy i Ja rozniec zapalczywoó na
wykonanie pomsty, wystawi krew jego
na wierzchu skay, al)y nie bya zakryta.

1). Przeto tak mówi panujcy Pan:
Biada temu miastu * krwawemu ; bo i Ja
iianiec wielki ogie, ^Nah.3,1. Abak.2,12.

10. Przykadajc drew, rozniecajc
ogie, wniwecz obracajc miso, i za-

prawiajc korzeniem, tak, e i koci spa-

lone bd;
11. A postawi ten garniec na wgle

jego próny, aby si zagrzaa i rozpalia

mied jego, a eby si rozpyny w po-

ród jego plugastwa jego. a iby znie-

siona bya przywara jego.

12. Utrudzio mi kamstwami swemi,
przeto nie wynijdzie z niego wielko
szumowin jego, do ognia musz szumo-
winy jego.

13. W nieczystoci twojej jest spro-

sno ; dlatego, em^ ci oczyszcza ; a

przeci nie oczyszczoiia, i od nieczystoci

twojej nie bdziesz wicej oczyszczana,

a uspokoj na tobie rozgniewanie moje.

14. Ja Pan mówiem; przyjdzie to, i

uczyni to, nie cofn si, ani sfolguj,

ani mi al bdzie; wedug dróg twoich,

i wedug spraw twoich sdzi ci bd,
mówi panujcy Pan.

II. 15. I stao si sowo Paskie do

mnie, mówic:
16. Synu czowieczy ! oto Ja od cie-

bie odejm do oczów twoich z prd-
ka; wszake nie kwil, ani pacz, a niech

nie wychodz zy twoje.

17. Zaniechaj kwilenia, nie czy a-
oby, jako bywa nad umarym ; czapk
twoje wó na si, a obuwie twoje wzuj

na nogi twoje, a nie zasaniaj warg, a

chleba niczyjego nie jedz.

18. Co gdym z poranku ludowi po-

wiedzia, tedy umara ona moja w wie-

czór; i uczyniem rano,jako mi rozkazano.

19. I mówi lud do mnie: I nie oznaj-

misze nam, co nam te rzeczy znacz,
które ty czynisz ?

20. Tedym rzek do nich: Sowo
Paskie stao si do mnie, mówic:

21. l*owiedz domowi Izraelsldemu :

Tak mówi i)anujcy Pan: Oto Ja splu-

gawi witnic moje, wynioso mocy
waszej,do oczów waszycli, i to, wczm
si kocha dusza wasza, a synowie wasi
i córki wasze , którecie zostawili

, od
miecza polegn.

22. I uczynicie, jakom uczyni; nie

zasonicie wargi, a ('hlel)a niczyjego je
nie bdziecie;

23. A czapki swe na gowach swych,
i boty swoje na nogach swoich majc,
nie bdziecie kwili ani paka ; ale ]>-

dziecie schn dla nieprawoci waszych,
a wzdycha jeden z drugim.

24. Bo wam jest Ezechyjel dziwem,
wedug wszystkiego, co on czyni, czyni
bdziecie; a gdy to przyjdzie, dowiecie

si, em Ja panujcy Pan.

25. A ty, synu czowieczy! aza w ten

dzie, którego Ja odejm od nich moc
ich, wesele ozdoby ich, do oczów
ich, i to, po czem tskni dusza ich, sy-

nów ich i córki ich,

26. Izali dnia onego nie przyjdzie do

ciebie ten, * co uciecze, oznajnmjc ci

^Q p

'

=<'Ezcch.33,21.

27. Dnia onego otworz si * usta

twoje przy tym, który ujdzie; a b-
dziesz mówi, i nie Ijdziesz wicej nie-

mym; i bdziesz im dziwem, a poznaj,

em Ja Pan. *Ezech.29.2i.

KODZIA XXV.
I. Ogoszenie pomsty Boej nad Ammonitczykami 1—7.

II. Moabczytami 8—11. III. Edomczykami 12—14. IV. i

Filistyuczykami 15—17.

1 stao si sowo Paskie do mnie mó-
wic:
2. Synu czowieczy! obró twarz two-

je
* przeciwko synom AmmoiiDwym , a

prorokuj przeciwko nim. *Jer.49

3. I rzecz synom Ammonowym : Su-
chajcie sowa panujcego Pana. Tak

mówi panujcy Pan : Przeto, e wy-

krzyka mówic: Hej, hej! nad wit-
nic moj, gdy bya splugawiona, i nad

ziemi Izraelsk, gdy bya spustoszona,

i nad domem Judzkim, gdy szed w nie-

wol :

4. Przeto oto Ja ci te podani na-i

rodom wschodnim w dziedzictwo, i po-

buduj paace swoje w tobie, a wysta-;:

wi mieszkanie swoje w tobie, one bd



EZECHYJEL 25. 26. 765

je urodzaje twoje, oni te bd pi
mleko twoje.

5. I dam Rabb na mieszkanie wiel-

bdom, a miasta synów Ammonowych
na legowisko trzodom; i dowiecie si,

em Jan Pan.

6. Bo tak mówi panujcy Pan : Prze-

to, ie klaska rk. a tpa nog. i we-

selie si z serca, e cale spustoszy

ziemi Izraelsk :

7. Przeto oto Ja wycign rk sw
przeciwko tobie, a dam ci na rozchwy-

cenie narodom, i wytn ci z narodów, a

wytrac ci z ziem, i wygadz ci, a

dowiesz si, em Ja Pan.

II. 8. Tak mówi panujcy Pan : Dla-

tego, e Moab i
* Seir mówi : Oto dom

Judzki podobny jest wszystkim innym
narodom, * jer.48,i. Ezech.35,2.

9. Dlatego oto Ja otworz stron
Moabczyków od miast, od miast mówi
ich, i od granic ich, ozdob ziemi Betie-

symot. Baalmeon. i Karyjataim.

10. Narodom wschodnim z ziemi sy-

nów Ammonowych; bom j da w dzie-

dzictwo, aby nie byo pamitki synów
Ammonowych midzy narodami.

11. A tak nad Moabem sdy wyko-
nam, i poznaj, em Ja Pan.

III. 12. Tak mówi panujcy Pan:
Przeto, i si * Edomczycy srodze mcili
nad domem Judzkim, i przywiedli na si
win wielk, mszczc si nad nimi :

^Jei-.49,7.

13. Przeto tak mówi panujcy Pan:
Wycign te rk moje na ziemi
Edomczyków, a wytrac z niej ludzi i

bydo, i uczyni j pustyni; od Teman
a do Dedan od miecza polegn.

14. A tak wykonam pomst moje nad
Edomczykami przez rce ludu mojego
Izraelskiego, a obejd si z Edomczy-
kami wedug popdliwoci mojej, i we-
dug gniewu mego; i poznaj pomst
moje, mówi panujcy Pan.

IV. 15. Tak mówi panujcy Pan:
Przeto, i si * Eilistyczycy mcili, i

pomst wykonywali, pustoszc ich z ser-

ca, a do zginienia przywodzc z nie-

przyjani starodawnej: *jer.47.i.

16. Dlatego tak mówi panujcy Pan :

Oto Ja wycign rk moje na Filisty-
czyków, i wykorzeni Cheretejczyków, i

wytrac ostatek krainy pomorskiej.
17. A tak uczyni nad nimi pomsty

wielkie, karzc ich w zapalczywoci ; i

dowiedz si, em Ja Pan, gdy wykonam
pomst moje nad nimi.

KODZIA XXVI.
Proroctwo o zburzeniu Tyru, i o wytraceniu obywatelu

jego.

i stao si roku jedenastego, pierwsze-

go dnia miesica, stao si sowo Pa-
skie do mnie, mówic :

2. Synu czowieczy! przeto, i Tyr
mówi o Jeruzalemie wykrzykajc : Hej,

hej ! zniszczone jest miasto bram bar-

•dzo ludnych, obraca si do mnie, teraz

napeniony bd, gdy to jest spusto-

szone
;

3. Dlatego tak mówi panujcy Pan:
Otom Ja powsta przeciwko tobie, * o

Tyrze! a przywiod na ci wiele naro-

dów, jakobym przywiód morze z na-

wanociami jego
;

*izaj.23,i

4. I zburz mury Tyrskie, i rozwal
wiee jego; i wymiot z niego proch

jego, i uczyni go wierzchokiem skay
gadkiej,

5. Tak, e bd wysusza sieci w po-

ród morza ; bom Ja rzek, mówi panu-

jcy Pan, przeto bdzie na rozchwyce-
nie narodom.

6. A córki jego, które bd na polu.

mieczem pobite bd, a dowiedz si,,

em Ja Pan.

7. Bo tak mówi panujcy Pan : Oto

Ja przywiod przeciwko Tyrowi Nabu-
chodonozora, króla Babiloskiego, od

pónocy, króla nad królmi, z komi i

z wozami, i z jezdnymi i z zgraj, i z lu-

dem wielkim.

8. Córki twoje na polu mieczem po-
morduje, i przeciwko tobie porobi ba-

szty, i usypie wa przeciwko tobie, i po-

stawi przeciwko tobie tarcz
;

9. I tarany zasadzi przeciwko murom
twoim, a wiee twoje potucze motami
swemi.

10. Od mnóstwa koni jego okryje ci
proch ich: od grzmotu jezdnych i kar i

wozów porusz si mury twoje, gdy
wchodzi bdzie w bramy twoje, jako

wchodz do miasta zburzonego.

11. Kopytami koni swoich zdepcze

wszystkie ulice twoje, lud twój mieczem
pobije, a mocne supy twoje upadn na
ziemi

;

12. I rozbior majtno twoje, a

rozchwyc towary twoje, i rozwal mury
twoje, i domy twoje rozkoszne pobórz.
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a kamionio twoje, i drzewo twoje, i proch

twój do wody wrzuc.
i;>. 1 uczyni, e ustanie gos pieni

twoich, * a dwik harf twoich nie b-
dzie wicj syszany.

Izftj.24,7.8. Jer. 7.31. r.KJ.i.

14. I uczyni ci wierzcholkii^ni

gladkiój skay; staniesz si nii(\jsceni

ku wysuszaniu sieci, nie ])dziesz wie-

cuj zbudowany; bom Ja Pan powiedzia,

mówi panujcy Pan.

15. Tak mówi panujcy Pan do Tyru:

Izali si od trzasku upadku twego, gdy
ranniwoabd.gdy okrutne morderstwo*

bdzie w porodku ciebie, wyspy si nie

porusz ?

IG. I powstan z stolic swoich wszys-

cy ksita pomorscy, i zo z sie-

bie paszcze swoje, a szaty swe hafto-

wane zewlek, strachem bd przyodzia-

ni, na ziemi usid, a wzdrygajc si co

chwila zdumiewa si bd nad tob,
17. I podnios nad tob lament i rze-

kn do ciebie : Jako zgino, o miasto !

w którem mieszkano dla przylegoci
morza, miasto sawne, które byo mocne
na morzu, ono i z obywatelami swymi,

którzy byli straszni wszystkim obywate-

lom jego.

18. Tedy si zatrwo wyspy w dzie
npadkn twego ; zatrwo si mówi wy-
spy morskie nad zginieniem twojem.

19. Bo tak mówi panujcy Pan : Gdy
ci uczyni miastem spustoszonem, jako

miasta, w których nie mieszkaj, gdy
na ci przepa przywiod, tak, e ci
wody wielkie przykryj;

20. Gdy uczyni, e zstpisz z tymi,

którzy zstpuj do dou, do ludu dawne-

go, a poo ci w najniszych stronach

ziemi, na pustyniach dawnych, z tymi,

co zstpuj do dou, aby nie mieszkano
w tobie, tedy doka sawy w ziemi y-
jcych.

21. Bo uczyni to, e bdziesz na
wielki postrach, gdy ci nie stanie; a

choby ci szukano, nie znajd ci na
wieki, mówi panujcy Pan.

KODZIA XXYII.
Narzeka prorok nad Tyrem, vr którym nad on pierwsz

saw aosne, a okolicznym narodom straszne zburzenie
opakuje.

1 stao si sowo Paskie do mnie, mó-
wic:

2. A ty, synu czowieczy! podnie nad
Tyrem lament,

3. A rzecz do Tyru, który ley nad
portami morskiemi i handluje z narodami
na wielu wyspacli : Tak mówi panujcy
Pan: O Tyrze! ty mówi: Jam jest do-

skonay w piknoci.
4. W ]»orodku morza l)yy granice

twoje, l)udownicy twoi doskona uczy-

nili pikno twoje.

5. Z jedliny z Sanir pobudowali
wszystkie pitra twoje, cedry z Libanu
brali, aby czynili maszty twoje.

6. Z dl)ów Basaskich czynili wiosa
twoje, awy twoje urobili z koci sonio-

wych i z Imkszpanu z wysep Cytymskich.

7. Bisior haftowany egipski bywa
pótnem twojóm, z którego agle mie-
wa; hijacynt i szarat z wysep Elisa by
nakryciem twojem.

8. Obywatele Sydonu, i Arwadczycy
bywali eglarzami twymi; mdrcy twoi,

Tyrze! którzy bywali w tobie, ci bylii

sternikami twymi.

9. Starcy z Giebal, i mdrcy jego o-

prawialiw tobie rozpadliny twoje ; wszyst-

kie okrty morskie i eglarze ich by-

wali w tobie, handlujc z tob.

10. Persowie, i Ludczycy, i Putejczycy

bywali w wojsku twojem, mowie wale-

czni twoi; tarcz i przybic zawieszali

w tobie, ci przydawali tobie ozdoby.

11. Synowie Arwad z wojskiem two-

jem na murach twoich w okoo . take
Gamadczycy na wieach twoich bywali,

tarcze twoje zawieszali na murach two-

ich w okoo; ci s, którzy doskona
uczynili pikno twoje.

12. Zamorscy kupcy twoi dla wielko-

ci wszelakich dostatków, srebrem, ela-

zem, cyn i oowiem kupczyli na jarmar-

kach twoich.

13. Jawan, Tubal, i Mesech, kupcy
twoi, ludzi i naczynie miedziane da-

wali na zamian tobie.

14. Z domuTogorma komi, i jezdny-

mi, i muami kupczyli na jarm.arkacl

twoich.

15. Synowie Dedanowi, kupcy twoi,:

wiele wysep przekupowali towary rki

twojej, rogi, koci soniowe, i drzewc

hebanowe dawali na zamian za zapatc

twoje.

16. Syryjczycy kupcy twoi dla mnó-

stwa przemylnych robót twoich, kar-

bunkuami, szaratem, i haftarskiem

rzeczami, pótnem subtelnem, i koralami
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i krysztaami handlowali na jarmarkach

twoich.

17. Juda i ziemia Izraelska, i ci kupcy

twoi.pszeniczMinnit i z Pannag, i miód,

i oliw, i kadzido na zamian dawali.

18. Damaszczanie , kupcy twoi dla

mnóstwa przemylnych robót twoich, i

dla mnóstwa wszelkich dostatków, winem
z Helbonu i wen bia kupczyli.

19. Take Dan i Jawan. kramarze na

jarmarkach twoich, sprzedawali elazo

polerowane, kassyj, i Tatarskie ziela na

zamian dawali.

20. Dedan kupczy w tobie suknami
kosztownemi na wozy.

21. Arabczycy. i wszyscy ksita
Kedarscy. i ci kupczyli z tob skopami

i baranami i kozami, tern handlowali

w tobie.

22. Kupcy Sabejscy i z Kamy kup-

czyli z tob wszelakiemi przedniejszemi

wonnemi rzeczami, i wszelakim kamie-

niem drogim i zotem kupczyli na jar-

markach twoich
;

23. Haran, i Kanne, i Eden kupcy

z Saby; Assur i Kilmad kupczy w tobie.

24. Ci kupcy twoi. sztukami hijacyntu.

i rzeczami haftowanemi, i skrzyniami

dla kosztownych szat, take towarami,

które powrozami obwizuj albo w ski"zy-

niach cedrowych zawieraj, kupczyli w
tobie.

25. Okrty morskie przodkoway w ku-

piectwie twojem; i byo napenione i

uwielbione bardzo w poród morza.

26. Na wody wielkie zaprowadzili ci
eglarze twoi; wiatr wschodni rozbije ci
w poród morza.

27. Bogactwa * twoje, i jarmarki twoje,

kupiectwo twoje, eglarze twoi. i ster-

nicy twoi, i ci, którzy zaprawiali rozpa-

dliny twoje, i kupcy towarów twoich, i

wszyscy mowie waleczni twoi. którzy

byh w tobie, i wszystko mnóstwo twoje,

które jest w poród ciebie, wpadn w
poród morza w dzie upadku twego.

^Objarr.lS.lO.

28. Na gos krzyku sterników twoich
zadr way morskie

;

29. 1 "yyystpi z okrtów swoich wszys-
cy robicy wiosem, eglarze, i wszyscy
sternicy morscy na ziemi stan.

30. I bd narzekali nad tob gosem
wielkim, i bd gorzko woali, a sypic
proch na gowy swoje, w popiele si
wala bd.

31. Nadto poczyni sobie dla ciebie

ysiny, a opasz si worami ; i bd paka
nad tob w gorzkoci duszy swj pa-
czem gorzkim.

32. Uczyni, mówi, nad tob lament
aosny, a bd narzekali nad tob, mó-
wic: Które miasto podobne jest Ty-
rowi. wycitemu w porodku morza?

33. Gdy wychodziy towary twoje z

morza, nasycao wiele narodów; mnó-
stwem bogactw twoich i handlów twoich

bogacio królów ziemskich.

34. Ale gdy bdziesz podruzgotane

od morza w gbokociach wód, kupiec-

two twoje i wszystko mnóstwo twoje

w porodku ciebie upadnie.

35. Wszyscy na wyspach mieszkajcy
zdumiej si nad tob. a królowie ich

strachem zdjci bdc, bardzo si za-

trwo.
36. Kupcy midzy narodami zawisn

nad tob ; na postrach im bdziesz, a nie

bdzie ci na wieki.

EODZIA XXVin.
I. Proroctwo o pokaraniu pychy króla Tyrskiego 1—10.

n. Narzekanie nad nim 11—19. Ul. Owiadczenie pomsty
Sydoczykom, a pociechy ostatkom Izraelskim 20—26.

i stao si sowo Paskie do mnie mó-
wic :

2. Synu czowieczy! mów ksiciu
Tyrskiemu: Tak mówi panujcy Pan:
Dlatego, i si podnioso serce twoje, a

mówisz : Jam jest Bóg. siedz w poród
morza na stolicy Boskiej . gdye ty

czowiek, a nie Bóg. cho serce twoje

stawiasz jako serce Boe;
3. Oto mdrszym nad " Danijela.

adna tajemnica nie jest zakiTta przed

tob. -Dan.4.7.r.5,ll.

4. Mdroci twoj i roztropnoci

twoj nazbierae sobie bogactw, i naby-

e zota i srebra do skarbów twoich :

5. Wielkoci mdroci twojej w ku-

piectwie twojem rozmnojie bogactwa

twoje: a tak podnioso si serce twoje

dla bogactw twoich.

6. Przeto tak mówi panujcy Pan:

Poniewa stawiasz serce twoje jako ser-

ce Boe.
7. Dlatego oto Ja przywiod na ci

cudzoziemców najsroszych z narodów,

którzy dobywszy mieczów swoich na

pikno mdroci twojej splugawi ja-

sno twoje :

8. W dó ci wepchn, i umrzesz

srog mierci w poród morza.
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9. Izali mówic rzeczesz przed tym,
który cio zabija Ixjdzic: Jostom Bóg?
<i^dye!^ czowiek a nie Bóg w reku mor-
dercy twego.

10. mierci nieohrzezaców umrzesz
od rtjki cudzoziemców ; l)om Ja mówi,
mówi panujcy Pan.

11. 11. i stao si sowo Paskie do

mnie mówic :

12. Synu czowieczy! podnie lament
nad królem Tyrskim. a mów do niego :

Tak mówi panujcy Pan : Ty, co pie-

cztujesz sumy, peen mdroci i- do-

skonaej piknoci
;

13. Bye w * Eden, ogrodzie Boym;
wszelaki kamie drogi by nakryciem
twoj^m, sardyjusz, topazyjusz, i jaspis,

chrysolit, onyks, i beryl, szafir, kabnn-
ku, i szmaragd, i zoto; w ten dzie,

którego ty stworzony, zgotowane s u
ciebie narzdy bbnów twoich i piszcza-

ek twoici.
'

=^lMoj.2,8.

14. Ty by Cierubinem pomazanym,
nakrywajcym; Jam ci wystawi, bye
na górze Boej witej , w poród ka-

mienia ognistego przechadzae si,

15. Bye doskonay na drogach twoich

ode dnia tego ,
którego jest stworzony,

a si znalaza nieprawo w tobie.

16. Dla wielkoci kupiectwa twego

peno w poród ciebie bezprawia, i

zgrzeszye; dlatego wytrac ci z gó-

ry Boej, o Cherubinie nakrywajcy ! a

z porodku kamienia ognistego wygubi
ci.

17. Podnioso si serce twoje dla

piknoci twojej, na ze uywa m-
droci swojej dla jasnoci twojej

;
prze-

to ci uderz o ziemi, a przed obliczem

królów poo ci, aby si dziwowali.

18. Dla mnóstwa nieprawoci two-

ich, i dla niesprawiedliwoci kupiectwa

twego splugawie witnic twoje ;
prze-

to wywiod ogie z porodku ciebie,

który ci pore, a obróc ci w popió na
ziemi przed oczyma wszystkich, co na

ci patrz.

19. Wszyscy, co ci znali midzy na-

rodami, zdumiej si nad tob: bdziesz
na wielki postrach, a nie bdzie ci a
na wieki.

III. 20. I stao si sowo Paskie do

mnie mówic :

21. Synu czowieczy! obró twarz

swoje przeciw Sydonowi, a prorokuj

przeciw niemu,

22. I mów: Tak mówi panujcy Pan:
Otom Ja przeciwko tobie, o Sydonie ! a
lid uwielbiony w poród ciebie; i do-
wiedz si, em Ja Pan, gdy nad nim
sdy wykonam, i w nim powicony bd.

2;]. I pol na mór, i krew na ulice

jego, i upadn zranieni w porodku
niego od miecza, który na niidi przyjdzie

ze wszystkich stron ; a dowiedz si, em
Ja Pan.

24. A tak nie bdzie mia wicj dom
Izraelski ciernia kolcego, i gogu bo-
le zadawajcego z wszystkich okoli-

cznych swych, którzy ich pustosz; i do-
wiedz si, em Ja panujcy Pan.

25. Tak mówi panujcy Pan: Gdy
zgromadz dom Izraelski z narodów,
midzy którymi s rozproszeni, i powi-
cony bd w nich przed oczyma pogan,
i bd mieszkali w ziemi swojj, którm
by da sudze memu Jakóbowi :

26. Tedy w niej bd bezpiecznie mie-
szkali, a pobuduj domy, i naszczepi
winnic ; mieszka mówi bd bezpiecz-

nie, gdy wykonam sdy nad wszystkimi
okolicznymi ich, którzy ich pustoszyli: i

dowiedz si, em Ja Pan, Bóg ich.

EODZIA XXIX.
I. Proroctwo przeciwko Egipczanom 1—16. II. Na-

buchodonozorowi obietnica uczyniona o ziemi Egipskiej
17—20. III; Wywyszenie przysze Indu Izraelskiego 21.

Jttoku dziesitego, dziesitego miesica^
dwunastego dnia tego miesica stao
si sowo Paskie do mnie mówic :

2. Synu czowieczy ! obró twarz swoje

przeciwko Faraonowi, królowi Egipskie-

mu, a prorokuj przeciw niemu i prze-

ciwko wszystkiemu Egiptowi
;

3. Mów, a rzecz : Tak mówi panujcy
Pan : Otom Ja przeciwko tobie o Farao-

nie, królu Egipski, * wielorybie wielki 1

który leysz w porodku rzek twoich,

i mówisz : Moja jest rzeka, i j^m j so-

bie uczyni ?

*ps.74,i3. izaj.27,1. i-.5i,9.

4. Przeto wo wd w czeluci

twoje, i uczyni, e powizn ryby rzek

twoich na uskach twych, i wywlek ci
z porodku rzek twoich i wszystkie ryby

rzek twoich, które na uskach twoich

powizn
;

5. I zostawi ci na puszczy, ciebie

i wszystkie ryby rzek twoich : polesz
na polu, i nie bdziesz zebrany ani zgro-

madzonym dam ci bestyjom ziemskim i

ptastwu niebieskiemu kii poarciu ;

6. I dowiedz si wszyscy mieszka-
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jacy w Egipcie, eni Ja Pan, przeto e-
cie lask * trzciniau domowi Izrael-

skiemu + 2 Król. 18,21. Izaj.36,6.

7. Gdy si ciebie rk chwytaj, a-
miesz si, i rozcinasz im wszystko ra-

mi; a gdy si podpieraj tob, kruszysz

si,choó im nadstawiasz wszystkich biódr.

8. Dlatego tak mówi panujcy Pan:

Oto Ja przywiod na * ci miecz, i wy-

gadz z ciebie cz-owieka i bydl; * Jei-44,3o.

9. A ziemia Egipska bdzie pustyni

i spustoszeniem, i dowiedz si, em Ja

Pan, dlatego, e mówi: Ezeka moja,

i jam j uczyni;

10. Przeto oto Ja bd przeciwko

tobie i przeciwko rzece twojej, i podam
ziemi Egipsk w spustoszenie, i we sro-

gie poburzenie, od wiey Sewene a do

granic Murzyskich.
11. Nie przejdzie przez ni noga czo-

wiecza, i noga bydlca nie przejdzie przez

ni, ani w niej bd mieszka przez

czterdzieci lat.

12. A tak uczyni ziemi Egipsk
pustyni nad inne ziemie spustoszone,

a miasta jej nad inne miasta spusto-

szone, bd spustoszone przez czterdzie-

ci lat: gdy rozprosz * Egipczan mi-
dzy narody, i rozwiej ich po ziemiach.

*Ezech.30,23.26.

13. A wszake tak mówi panujcy
Pan: Gdy si skoczy czterdzieci lat,

zgromadz * Egipczan z narodów, do

których rozproszeni bd. *izaj.i9,i8.

14. I przywróc zasi winiów Egip-

skich, i przywiod ich do ziemi Patros, do

ziemi mieszkania ich, i bd tam kró-

lestwem podem.
15. Midzy innemi królestwami bdzie

najpodlejszem, a nie wyniesie si wicej
nad inne narody; i umniejsz ich, aby
nie panowali nad narodami.

16. I nie bdzie wicej domowi Izra-

elskiemu ufnoci, któraby mi na pami
przywodzia nieprawo, gdyby si ogl-
dah na nie ; i dowiedz si, em Ja pa-
nujcy Pan.

II. 17. Potem stao si dwudzie-stego
i siódmego roku, pierwszego miesica,
pierwszego dnia tego miesica, sta-o

si sowo Paskie do mnie, mówic :

18. Synu czowieczy ! Nabuchodonozor,
król Babiloski, przyniewoli gwatem
wojsko swe do suby cikiej prze-
ciwko Tyrowi; kada gowa obysiaa, i

kade rami obnaone, a przecie nie ma

zapaty on, ani wojsko jego z Tyru za

on sub, któr podejmowa, walczc
przeciwko jemu.

19. Przeto tak mówi panujcy Pan:
Oto Ja daj Nabuchodonozorowi, królowi

Babiloskiemu, ziemi Egipsk, aby za-

bra dostatki jej, i rozszarpa upy jój,

i rozchwyci korzyci jej, aby miao za-

pat wojsko jego.

20. Za prac ich, któr dla mnie pod-

jli, dam im ziemi Egipsk, przeto, e
mnie pracowali, mówi panujcy Pan.

III. 21. Dnia onego uczyni, e wy-
ronie róg domu Izraelskiego, tobie te
usta twoje otworze w porodku ich; i

dowiedz si, em Ja Pan.

KODZIA XXX.
I. Zniszczenie Egiptu 1—19. II. I podbicie króla jego

pod moc ki"óla Babiloskiego 20—26.

i stao si sowo Paskie do mnie mó-
wic:

2. Synu czowieczy! prorokuj a mów:
Tak mówi panujcy Pan; kwilcie mó-
wic: Ach niestety na ten dzie!

3. Bo bliski jest dzie, bliski jest mó-
wi dzie Paski; ten bdzie dzie chmu-

1 ry, i czas narodów.

j

4. I przyjdzie miecz na Egipt, a b-
j

dzie wielka trwoga w ziemi Murzyskiej,
gdy polegn pobici w Egipcie, a zabior
dostatki jego, i podwrócone bd grunty '

jjego.

, 5. Murzyni i Putejczycy, i Lud-

I

czycy, i wszystko pospólstwo, i Kubej-

czycy, i obywatele innych ziem w przy-

mierzu bdcych, z nimi od miecza

upadn.
6. Tak mówi Pan, e upadn, którzy

podpieraj Egipt, i strcona bdzie py-
cha mocy jego ; od wiey Sewene * od

miecza upadn w niej, mówi panujcy
Pg^Q

'

*Ezech. 29,10.

7. I bd spustoszeni nad inne ziemie

spustoszone, a miasta ich nad inne mia-

sta poburzone bd ;

8. I dowiedz si, em Ja Pan, gdy
zapal ogie w Egipcie, i bd potarci

wszyscy pomocnicy jego.

9. Dnia onego wynijd posowie od

oblicza mego w okrtach na postrach

ziemi Murzyskiej bezpiecznej ; i bdzie
wielka trwoga midzy nimi. jaka bya
w dzie poraki ^ Egipskiej : bo oto pew-

nie przychodzi. -2M0j.12.29. r.i4.28.

10. Tak mówi panujcy Pan : Uczy-
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ni zaiste koniec mnóstwu E^npskienui

])\"/A"A rk Nabuchodonozora, króla J5a-

jjjloskiego.

n. On i lud j('*^o * z nim, najsrosi

z narodów, i)rzywiodzieni hd na wy-
tracenie t^j ziemi; bo dobd mieczów
swycli przeciw .Egiptowi, i napeni zie-

mi ])obitymi. *E/..(:h.;ti,ii.

12. I wysusz rzeki, a zaprzedam
ziemi w rk zo^iników; a tak spusto-

sz ziemi, i peno jej przez rk cu-

dzoziemców. Ja Pan mówiem.
13. Tak mówi panujcy Pan : AVy-

trac te plugawe bawany, *
i znios

obrazy z Nof, f a ksicia ziemi Egip-

skiej wicej nie bdzie, gdy puszcz
straci na ziemi Egipsk

;

* Zach. 13, 2. flzaj.19,13.

14. Bo spustosz Patros, a rozniec
ogie w Soan, i wykonam sdy w No

;

15. Wylej t^ popdliwoó moje na
Syn, obronne miejsce Egipskie, a wy-
trac mnóstwo z No.

16. Gdy rozniec ogie w Egipci«e,

Syn bolejc bolec bdzie, i No rozwalone

bdzie, a Nof na kady dzie udrczone
bdzie.

17. Modziecy miasta On *
i Bubasto

od miecza polegn, a panny w pojmanie
pójd.

^

^lMoj.41,45.

18. Take w Tachpanches zami si
dzie, gdy tam pokrusz zawory Egip-

skie, i ustanie w niem pycha mocy jego,

chmura je okryje, a córki jego w pojma-
nie pójd.

19. A tak wykonam sdy nad Egip-

tem, i dowiedz si, em Ja Pan.

II. 20. I stao si jedenastego roku,

pierwszego miesica, siódmego dnia stao
si sowo Paskie do mnie, mówic :

21. Synu czowieczy! zamaem rami
Faraona, króla Egipskiego; a oto nie

bdzie zawizane, aby byo uleczone, ani

bdzie chustkami obwinione, ani bdzie
zawizane, aby byo zmocnione do trzy-

mania miecza.

22. Przeto tak mówi panujcy Pan:
Otom Ja przeciwko Faraonowi, królowi

Egipskiemu, a skrusz ramiona jego, tak

mocne jako i zamane, i wytrac miecz

z rki jego
;

23. I rozprosz "" Egipczan midzy
narody, a rozwiej ich po ziemiach.

*Ezecli.29,12.

24. Umocni zaiste ramiona króla Ba-

biloskiego, i dam miecz mój w rce
j(^go, a ramiona Faraonowe zami, i

bdzie stka przed obliczem jego, jako
stka zraniony na mier.

25. Umocni, mówi, ramiona króla

Bal)iloskiego, a ramiona Faraonowe
upadn; i dowiedz si, em Ja Pan,
gdy dam miecz mój w rk króla Babi-
loski(go, a])y go wycign. na ziemi
Egipsk.

20. A tak rozprosz Egipczan mi-
dzy narody, i rozwiej ich po ziemiach:

i dowiedz si, em Ja Pan.

ROZDZIA XXXI.
Utwierdzenie kani nad Faraonem ogoszonych przy-

kadem króla Assyryjskiego.

-Lotem jedenastego roku, trzeciego mie-
sica, pierwszego dnia tego miesica,
stao si sowo Paskie do mnie, mówic :

2. Synu czowieczy! mów do Faraona, i

króla Egipskiego, i do ludu jego: Ko-
mue podobnym w wielmonoci twojej ?

3. Oto Assur by jako cedr na Liba-

nie, piknych gazi i szeroko cie poda-

wajcy i wysokiego wzrostu, a midzy
gstwin gazi by wierzch jego.

4. Wody mu wzrost day, gboko
go wywyszya, a rzekami jej otoczony

by w okoo korze jego, a strumienie

tylko swoje wypuszczaa na wszystkie

drzewa polne,

5. Tak, e si wywyszy wzrost jego

nad wszystkie drzewa polne, i rozkrze-

wiy si latorole jego, a dla obfitoci

wód rozszerzyy si gazie jego, które

wypuci.
6. Na gaziach jego czynio gniazda

wszelakie ptastwo niebieskie, a pod la-

torolami jego mnoyy si wszelkie

zwierzta polne, i pod cieniem jego sia-

dali wszystkie narody zacne. .

7. I by -pikny dla wielkoci swojej,

i dla dugoci gazi swoich ; bo korze
jego by przy wodach obfitych.

8. Cedry go nie przewyszay w ogi*o-

dzie * Boym, jedliny nie byy równe

latorolom jego, a kasztanowe drzewa

nie byy podobne gaziom jego ; adne
drzewo w ogrodzie Boym nie byo mu
równe w piknoci swojej.

*imoj.2,8.

9. Jam go piknym uczyni dla mnó-

stwa gaizi jego, i zajrzay mu wszyst-j

kie drzewa w Eden, które byy w ogro-j

dzie Boym.
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10. Przeto tak mówi panujcy Pan:

Dlatego, e wysoko wzrós, a wywyszy
wierzeli swój midzy gstwin gazi, i

podnioso si serce jego dla wysokoci

jego :

11. Przetoem go poda * w rk naj-

mocniejszego z narodów, aby si z nim

srogo oltchodzi; dla niezbonoci jego

odrzuciem go.
*Ezech.3o,ii.

12. A tak wygadzili go cudzoziemcy

najsrosi z narodów, i porzucili go : na

górach i na wszystkich dolinach odpady
gazie jego, i poamane s latoroli jego

przy wszystkich strumieniach tej ziemi :

dlatego ustpiy z cienia jego wszystkie

narody ziemskie, i opuciy go.

13. Na obaleniu jego mieszka wszel-

kie ptastwo niebieskie, a na gaziach
jego jest wszelki zwierz polny,

14. Dlatego, aby si na potem nie

wywyszao wzrostem swoim adne drze-

wo przy wodach, i eby nie wypuszczao
wierzchów swoich, midzy gstwin ga-

zi, i nie wspinao si nad inne wyso-

koci swoj adne drzewo wodami opo-

jone. Albowiem ci wszyscy podani s na

ROZDZIA XXXIL
I. Narzekanie prorockie nad upadkiem króla Egipskiego

i Egipczan 1—16. II. i utwierdzenie tego przykadem
innych narodów 17—32.

A. dwunastego roku. miesica dwuna-
stego, pierwszego dnia tego miesica,

stao si sowo Paskie do mnie, mówic:
2. Synu czowieczy! * podnie lament

nad Faraonem, królem Egipskim, a po-

wiedz mu: Podobny ty Iwowi mode-
mu midzy narodami, ty jest jako wielo-

ryb w morzu, gdy bujajc po rzekach

twoich mcisz wod nogami twemi, i

mieszasz rzeki jego. *Ezech.27,2.

3. Tak mówi panujcy Pan: Eozcign
te na ci " sie moje przez zebranie

wielu narodów, którzy ci wycign nie-

wodem moim;
' -Ez;ch.l2.13. r.17,20.

4. I zostawi ci na ziemi, na polu

porzuc ci. i sprawi, e mieszka b-
dzie na tobie wszelkie ptastwo niebie-

skie, i nakarmi tob zwierza wszystkiej

ziemi :

5. I rozrzuc miso twoje po górach,

i napeni doliny wysokoci twoj.
6. I napoj ziemi twoje, w której

pywasz, ki-wi twoj a do gór. tak. e
mier, i wrzuceni w niskoci ziemi w

i {^t^q^[ i^eda napenione tob
poród synów ludzkich z tymi, którzy

zstpuj do dou.

15. Tak mówi panujcy Pan: Dnia.

którego on zstpi do grobu, uczyniem
lament, zawarem dla niego przepa, i

zahamowaem strumienie jej. aby si
zastanowiy wody wielkie: i uczyniem,
e si zami dla niego Liban, a wszyst-

kie drzewa polne dla niego zemdlay.

16. Od grzmotu upadku jego zatrwo-

yem narody, gdym go wepchn do
grobu z tymi. co w dó zstpuj, nad
czem si ucieszyy na ziemi na dole

wszystkie drzewa Eden. i co jest najwy-
horniejszego. i najlepszego na Libanie,
i wszystko, co jest opojone wod.

17. I ci z nim zstpili do gi*obu. do
pobitych mieczem, którzy byli ramie-
niem jego. i którzy siadali w cieniu jego
w porodku narodów.

18. Komue podobny by saw i

wielkoci midzy drzewami Eden? Oto
zrzucony bdziesz z drzewami Eden na dó
na ziemi; w porodku nieobrzezaców
polesz midzy pobitymi mieczem. To
jest Farao i wszystka zgraja jego. mówi
panujcy Pan.

7. A gdy ci " zgasz, zakryj niebio-

sa, i ciemne uczvnie orwiazdv ich. soce
obokiem zasoni, a ksiyc nie da

wiata swego. "'i^aj. 13.10. Joeu.si. Mat.24.29.

. Wszystkie wiata jasne na niebio-

.sach zami dla ciebie, i przywiod
ciemno na ziemi twoje, mówi panu-

jcy Pan.

9. Nadto zasmuc serce wielu naro-

dów, gdy za spraw moj przyjdzie

wie o starciu twojem midzy narody,

do ziem. któryche nie znal.

10. L^czyni. mówi, e si zdumieje

nad tob wiele narodów, a królowie ich

zatrwo si bardzo dla ciebie, gdy szer-

mowa bd mieczem swoim przed twa-

rz ich; bd si zaiste lka co chwila

kady o dusz swoje w dzie upadku
twego.

11. Bo tak mówi panujcy Pau:
Miecz ki-óla Babiloskiego przyjdzie

na ci.

12. Mieczami mocarzów pora zgraj

twoje: najokrutniejsi ze wszystkich na-

rodów, ci ska pych Egipsk, i bdzie
zgadzone wszystko mnóstwo jego.

13. Zagadz i wszystko Ijydo jego,

które jest przy wodach wielkich, tak, e
49*
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ich wicej nie zmci noga czowiecza,
ani kopyta bydlce mci ich bd.

14. Tedy uczyni, e si wody ich

nstoj, a rzeki ich jako oliwa pójd,
mówi panujcy Pan.

15. Gdy obróc ziemi Egipsk w
spustoszenie, a ziemia bdzie wypró-
niona z penoci swojój, gdy pobij
wszystkich mieszkajcych w ni^j ; i do-

wiedz si, em Ja Pan.

IG. To jest lament, którym nad ni
lamentowa bd; córki narodów narze-

ka bd nad ni, nad Egiptem i nad
wszystkiem mnóstwem jego narzeka
bd, mówi panujcy Pan.

II. 17. Potem dwunastego roku, pit-

nastego dnia tego miesica, stao si
sowo Paskie do mnie, mówic :

18. Synu czowieczy! narzekaj nad
mnóstwem Egipskiem, a zepchnij je, i

córki tych narodów sawnych a do naj-

niszych miejsc ziemi, do tych, co zst-
puj do dou,

19. I mów^: Nad kogoe wdziczniej-

szy? Zstp, a poó si z nieobrzeza-

cami.

20. W poród pobitych mieczem upa-

dn; pod miecz podany jest, wywlecz-

cie go ze wszystk zgraj jego.

21. Mówi do niego bd najmoc-

niejsi z mocarzów z porodku grobu

z pomocnikami jego, którzy tam zst-
piwszy, le z nieobrzezacami pobitymi

mieczem.
22. Tam jest Assur, i wszystka zgraja

jego, w okoo niego s groby jego; wszys-

cy ci pobici upadli od miecza.

23. Którego groby pooone s przy

stronach dou, aby bya zgraja jego

w okoo grobu jego; ci wszyscy pobici

polegli od miecza, którzy puszczali strach

w ziemi yjcych.
24. Tam Elam i wszystka zgraja jego

okoo grobu jego, ci wszyscy pobici upa-

dli od miecza, którzy zstpili w nie-

obrzezce do niskoci ziemi, którzy pusz-

czali strach swój w ziemi yjcych
;

juci odnosz hab swoje z tymi, któ-

rzy zstpuj do dou.
25. W porodku pobitych postawili

mu oe, i wszystkiej zgrai jego, w okoo
niego s groby jego ; wszyscy ci nie-

obrzezacy pobici s mieczem, przycho-

dzi strach ich na ziemi yjcych, juci
odnosz hab swoje z tymi, którzy

zstpili do grobu, a w porodku pobitych
pooeni s.

2(). Tam Mesech, Tubal i wszystka
zgraja jego, i w okoo niego groby jego;

ci wszyscy nieobrzezacy pobici mie-
czem, cho puszczali strach swój w ziemi

yjcych.
27. Aczkolwiekci jeszcze nie polegli

z mocarzami, którzy upadli z nieobrze-

zaców, co zstpili do grobu z wojen-
nym orem swoim, i podoyli miecze
swe pod gowy swe: a wszake przyj-

dzie nieprawo ich na koci ich, cho-
cia strach tych mocarzów by w ziemi

yjcych.
28. I ty w porodku nieobrzezaców

starty bdziesz, i bdziesz lea midzy
pobitymi mieczem.

29. Tam Edom, i królowie jego, i

wszyscy ksita jego, którzy pooeni;
s, z moc swoj i z pobitymi mieczem ;i|

i ci z nieobrzezacami lee bd, i %\

tymi, którzy zstpuj do dou.
30. Tam wszyscy zgoa ksita

pónocnej strony, i wszyscy Sydoczy-
cy, którzy zstpuj do pobitych z stra-

chem swoim, za moc swoje wstydzi si
bd, i lee bd ci nieobrzezacy z po-

bitymi mieczem, a odnios hab swoje

z tymi, którzy zstpuj do dou.
31. Tych ujrzawszy Farao ucieszy si

nad wszystk zgraj swoj, która jest

mieczem pobita, Farao i wszystko woj-

sko jego, mówi panujcy Pan.

32. Bo puszcz strach mój w ziemi

yjcych, i pooony bdzie midzy nie

obrzezacami z pobitymi mieczem Fa
rao i wszystka zgraja jego, mówi panu

jacy Pan.

KODZIA XXXIIL
I. Powinno proroka 1—9. II. Ogoszenie pokutuj

cym aski, a niepokutujcyra pomsty 10—^0. Ul. Grze

cy pozostaych w ziemi Judzkiej 21—29. IV. a pojm
nych otuda 3Ó—33.

1 stao si sowo. Paskie do mnie, mó
wic :

2. Synu czowieczy! mów do synó^

ludu twego, a rzecz do nich : Gdy przy

wiod miecz na któr ziemi, jelie lu

onej ziemi wemie ma jednego z gra

nic swoich, a postanowi go sobie za strói

3. A on widzc miecz przychodzc

na on ziemi, zatrbiby w trb i prz(

strzegby lud,

4. A któryby sysza gos trby, i n;

dbaby na przestrog, a wtem prz^
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szedszy miecz, zgadziby go: krew jego

bdzie na gowie jego;

5. Bo gos trby sysza, wszake nie

dba na przestrog, dlatego krew jego

na nim bdzie; by by przyj przestro-

g, zachowaby by dusz swoje.

6. Ale jeliby stró ujrza miecz przy-

chodzcy, a nie zatrbiby w trb, a lu-

duby nie przestrzeg, i przyszedby miecz,

i zniósby którego z nich, takowy bdzie

w nieprawoci swojej zachwycony; ale

krwi jego z rki onego stróa szuka bd.
7. Ciebie, synu czowieczy! ciebiem

postanowi * stróem domu Izraelskiego,

aby syszc sowo z ust moich, prze-

strzeg ich odemnie. *Ezech.3,i7.i8.i9.2o.2i.

8. Gdybym Ja tedy rzek niezbone-

mu: Niezboniku! mierci, umrzesz, a

tyby mu tego nie powiedzia, przestrze-

gajc niezbonika od drogi jego; tenci

niezbonik dla nieprawoci swojej umrze;

ale krwi jego z rki twojej szuka bd.
9. Ale jeliby ty przestrzeg niezbo-

nego od drogi jego, aby si od niej

odwróci, wszake nie odwróciby si od

drogi swojej, onci dla nieprawoci swo-

jej umrze; ale ty dusz swoje wybawisz.

II. 10. A tak ty, synu czowieczy!
mów do domu Izraelskiego : Tak powia-

dacie mówic : Przeto, e wystpki nasze

i grzechy nasze s na nas, tak, e w nich

schniemy, i jakobymy y mogli?
11. Kzecze tedy do nich: Jako yj Ja,

mówi panujcy Pan: Nie * chc mierci
niepobonego, ale aby si odwróci nie-

pobony od drogi swojej, a y. Od-
wrócie si, odwrócie si od zych
di-óg swoich, przecze macie umrze, o

domie Izraelski !
*Ezech.i8,32.

12. Ty tedy, synu czowieczy! mów
do synów ludu swego: Sprawiedliwo
sprawiedliwego nie * wybawi go w dzie
przestpstwa jego. a niezbony nie upa-
dnie w swojej niezbonoci w dzie,
któregoby si odwróci od niezbonoci
swojej

; take sprawiedliwy nie bdzie
móg y dla sprawiedliwoci swojej w
dzie, któregoby zgrzeszy. *Ezech.i8,24.

13. Jelibym za rzek sprawiedliwe-
mu: Pewnie y bdziesz, a onby ufajc
sprawiedliwoci swojej czyni niepra-
wo, adna sprawiedliwo jego nie

przyjdzie na pami; ale dla tej nie-

prawoci swojej, któr czyni, umrze.
14. Zasi, rzekli niepobonemu :

mierci umi-zesz, a onby si odwróci

od grzechu swego, i czyniby sd i spra-

wiedliwo,

15. Wróciby niezbony zastaw, a co

wydar, oddaliby, i chodziby w usta-

wach ywota, nie czynic nieprawoci,

pewnie y bdzie, a nie umrze.

16. adne grzechy jego, któremi grze-

szy, nie bd mu wspominane; sd i

sprawiedliwo czyni, pewniey bdzie.

17. A wdy mówi synowie ludu twe-

go: Nie prawa jest droga * Paska,
cho onych samych droga nie jest prawa.

*Ezecli.l8,25.26.27.

18. Gdyby si odwróci sprawiedliwy

od sprawiedliwoci swojej, a czyniby

nieprawo, umrze dla niej
;

19. Ale gdyby si odwróci niezbony

od niezbonoci swojej, a czyniby sd
i sprawiedliwo, dlatego y bdzie.

20. A przecie mówicie: Nie prawa

jest droga Paska; kadego z was we-

dug drogi jego sdzi bd, o domie

Izraelski !

III. 21. I stao si dwunastego roku,

dziesitego miesica, pitego dnia tego
miesica od zaprowadzenia naszego, e
przyszed do mnie jeden, który uszed
z Jeruzalemu, mówic : Dobyto * miasta.

* 2 Król. 25,4.

22. A rka Paska bya przy mnie
w wieczór przedtem, ni przyszed ten,

który * uciek, i otworzya usta moje, a
do mnie rano przyszed; otworzya mó-
wi usta moje, abym niemym dalej nie

l^yj
^Ezech. 24,27.

23. I stao si sowo Paskie do mnie,

mówic :

24. Synu czowieczy! Obywatele tych

spustoszonych miejsc w ziemi Izrael-

skiej powiadaj, mówic : Abraham sam
jeden by, a wdy posiad t ziemi ; ale

nas jest wiele, namci dana jest ta ziemia

w osiado.
25. Dlatego mów do nich: Tak mówi

panujcy Pan: Ze krwi * jadacie,

i oczy swe podnosicie do plugawych
bawanów swoich, i krew wylewacie,

a chcielibycie t ziemi posi?
*3Moj. 17,10. r.19,26. 5Moj. 12,23.

26. stoicie na mieczu waszym, czy-

nicie obrzydliwo, a kady * on bli-

niego swego plugawi; izali ziemi po-

sidziecie? =^Ezech.22,ll.

27. Tak rzecz do nich : Tak mówi pa-

nujcy Pan: Jako yj Ja, e ci, którzy s
na miejscach spustoszonych, od miecza

I
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polegn; a ktojest napoili, tego podam 1)0-

styjoni na poarcie; a którzy si\ na zani-

kach albo w jaskiniach, nioreni pomr;
28. I pochim ziemi na wielkie spu-

stoszenie, i ustanie pycha mocy jej ; i

spustoszej góry Izraelskie, a nie bdzie,
ktoby po ni(di cliodzi.

21). I (Ulwiedz si, em Ja Pan, gdy
podam ziemi icli na wielkie spustosze-

nie dla wszystkich obrzydliwoci ich,

które czynili.

IV. 30. Ale ty, synu czowieczy! su-
chaj. Synowie ludu twojego czsto mó-
wi o tobie okoo cian i we drzwiach
domów, i mówi jeden do drugiego, i ka-

dy do bliniego swego, mówic : Pójd-
cie, a posuchajcie, co za sowo od
Pana wyszo.

31. I schodz si do ciebie, tak, jako

si schodzi lud, i siadaj przed obliczem

twojem, jako lud mój, i suchaj sów
twoich, ale ich nie czyni; a cho je sobie

usty swemi smakuj, wszake za szkara-

dnym zyskiem swoim serce ich chodzi.

32. A oto ty im jest jako pie wdzi-
czna piknego gosu, i dobrze umiejt-
nego piewaka; suchajc w prawdzie
sów twoich, ale ich nie czyni.

33. Lecz gdy to przyjdzie, (jako oto

przychodzi) dopiero, si dowiedz, e
prorok by w porodku nich.

K0DZL4 XXXIY.
I. Owiadczenie grzechów i sdów Boych pasterzom

ludu Judzkiego 1— 10. II. i obietnica trzodzie Boej,
lepszego o nich napotem, zwaszcza przez Chrystusa
prawego pasterza, dozoru 11—31.

1 stao si sowo Paskie do mnie mó-
wic:

2. Synu czowieczy ! prorokuj przeciw-

ko pasterzom * Izraelskim, prorokuj, a

mów do tych pasterzy: Tak mówi pa-

nujcy Pan: Biada pasterzom Izraelskim,

którzy sami siebie pas! *Jer.2?,i,2,3.4.

3. Izali pasterze trzody pa nie maj?
Tustoó jadacie, a wen si przyodzie-

wacie, to, co jest tustego zabijacie, a

trzody nie pasiecie
;

4. Sabych nie posilacie, a chorego

nie leczycie, i zamanego nie zawizuje-
cie, a zaposzonego nie przywodzicie,

ani zgubionego nie szukacie, owszem,
nad nimi surowie *

i srodze panujecie,
*lPi'otr.5,3.

5. Tak, e rozproszone bdc s bez

pasterza i stay si na poarcie wszel-

kiemu zwierzowi polnemu, poniewa si
rozpierzchny.

G. JJkaj si owce moje po wszyst-

kich górach, i po kadym ])agórku wy-
sokim; owszem, po wszystki(ij ziemi roz-

proszyy si owce moje, a nie by, ktoby
icli szuka, i ktoby si za niemi pyta.

7. Dhitego, wy pasterze! suchajcie
sowa Paskiego,

8. Jako yj Ja, mówi panujcy Pan:
Przeto, i trzoda moja jest na up dana.

a owce moje s na poarcie wszelkie-

mu zwierzowi polnemu, bdc bez pa-
sterza a i nie szukaj pasterze moi
owiec moich, ale tylko pasterze samych
siebie pas, a owiec moich nie pas;

9. Przeto o pasterze! suchajcie so-
wa Paskiego.

10. Tak mówi panujcy Pan: Otom
Ja przeciwko pasterzom, i szuka bd
owiec moich z rk ich, a uczyni, e oni,

przestan pa owiec moich, aby nie pa-

li wicej pasterze samych siebie; wydr
zaiste owce moje z gby ich, i nie bd
im wicej pokarmem.

11. 11. Bo tak mówi panujcy Pan:
Oto Ja, Ja szuka bd owiec moich,

pyta si za niemi.

12. Jako si pyta pasterz o trzod
swoje, kiedy bywa w porodku owiec

swoich rozproszonych : tak si Ja bd
pyta za owcami mojemi, i wyrw je ze

wszystkich miejsc, kdy byy rozpro-

szone w dzie oboku i chmury;
13. I wywiod je z narodów, a zgro-

madz je z ziem, i przywiod je do ziem^

ich, a pa je bd na górach Izraelskie]

nad strumieniami, i po wszystkich miej
szkaniach tej ziemi.

14. Na pastwiskach dobrych pa j(|

bd, a na górach wysokich Izraelskicll

bd pastwiska ich ; tam odpoczywa bdsl

w trawach bujnych, a w paszach tustycl|

pa si bd na górach Izraelskich.

15. Ja sam pa bd owce moje,

Ja im poczyni legowiska, mówi panuj]

cy Pan.

16. Zgubionej szuka bd, a zapc

szon przywiod, i poaman zawi,
sab posil; ale tust i mocn wytraca]

bo je bd pas w sdzie.

17. A wy, trzodo moja! tak mówi p\
nujcy Pan: Oto Ja uczyni sd mid2|

owc a owc, midzy barany a kozy.

18. Aza wam na tern mao, pa s|

na dobrej paszy, e jeszcze ostatek m
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stwisk waszycli depczecie nogami swo-

jemi? a czyst wod pi, e ostatek no-

gami swemi mcicie?
19. Tak, e si owce moje t^m, co

byo podeptane nogami waszemi, pa,
a mciny nóg waszych pi musz.

20. Przeto tak mówi panujcy Pan
do nich : Oto Ja, Ja sd uczyni midzy
bydlciem tustem i midzy bydlciem
chudem,

21. Dlatego, e wy bokami i plecami

trcacie, a rogami waszemi bodziecie

wszystkie sabe, tak ecie je precz roze-

gnali.

22. Przeto wyzwol owce moje, e
ju dalej upem nie bd, i uczyni sd
midzy owc i owc

;

23. I wzbudz nad niemi pasterza

jednego, * który je pa bdzie, sug
mego Dawida, on je pa bdzie, i on

bdzie pasterzem ich.
* Izaj.40,11. Jan. 10,1. yd. 13,20.

24. A Ja Panbd im Bogiem, a suga
mój Dawid ksiciem w porodku nich.

Ja Pan mówiem to.

25. I uczyni z nimi przymierze po-

koju, a wygubi zy zwierz z ziemi; i

bd na puszczy bezpiecznie mieszka,

a w lasach sypia bd
;

26. Nadto dam im, i okolicy pagórka

mego, bogosawiestwo, i spuszczabd
deszcz czasu swego ; deszcze to bogosa-
wiestwa bd

;

27. I wypuci drzewo polne owoc swój,

a ziemia wyda urodzaj swój, i bd na
ziemi swojej bezpieczni, a dowiedz si,

em Ja Pan, gdy poami zawory jarzma
ich, a wyrw je z rki tych, którzy je

zniewalaj.

28. I nie bd wicej upem naro-

lom, a zwierz ziemski poera ich nie

bdzie; ale mieszka bd bezpiecznie, a

nie bdzie, ktoby je straszy.

29. I wzbudz im latorol sawn, e
nie bd wicej godem niszczeni na zie-

mi, ani ponios pohabienia od pogan.

30. I dowiedz si, em Ja Pan, Bóg
ich, z nimi, a oni lud mój, dom Izrael-

ski, mówi panujcy Pan.

31. Ale wy owce moje, owce * pa-
stwiska mego, wycie lud mój, a Jam
Bóg wasz, mówi panujcy Pan. *Janio,ii.

EODZIA XXXV.
I. Proroctwo przeciw górze Seir, to jest przeciw Edora-

CEykom 1

—

. II. z pokazaniem przyczyn tego 5—15.

Istao si sowoPaskie do mnie, mówic:

2. Synu czowieczy! obró twarz twoje

przeciwko * górze Seir, a prorokuj prze-

ciwko niej, *Jer.49,7.

3. I mów do niej: Tak mówi panujcy
Pan: Otom Ja przeciwko tobie, góro

Seir! a wycign rk moje na ci, i po-

dam ci na wielkie spustoszenie.

4. Miasta twoje w spustoszenie obróc,

e bdziesz spustoszona, * i dowiesz si,

em Ja Pan. -Ezech.28,22.

II. 5. Przeto, i wieczn nieprzyja
wiedziesz, i rozpraszasz synów Izraelskich

ostrzem miecza czasu utrapienia ich,

czasu wykonywania kani ich
;

6. Dlatego, jako yj Ja. mówi panujcy
Pan, e ci podam na zabicie, a krew ci
ciga bdzie

;
poniewa krwi rozlewania

w ^ nienawici nie masz, przeto ci krew

ciga bdzie. -objaw.13,10.

7. I obróc gór Seir w wielkie spu-

stoszenie, a wygubi z niej przechodz-

cego, i wracajcego si ;

8. I napeni góry jej pobitymi jej ;

na pagórkach twoich, i na dolinach two-

ich, i przy wszystkich strumieniach two-

ich pobici mieczem polegn na nich ;

9. Na pustynie wieczne podam ci. i

w miastach twoich mieszka nie bd;
a dowiecie si, em Ja Pan.

10. Przeto, i mówisz: Te dwa na-

rody, i te dwie ziemie moje bd a

posidziemy te, * w której Pan mie-

szka;
'

-Ps.83.4.13.

11. Dlatego, jako yj Ja, mówi pa-

nujcy Pan. e uczyni wedug gniewu

twego i wedug zawici twojej, któr
czynia z nienawici swej przeciwko nim;

i bd poznany od nich, gdy ci sdzi
bd

;

12. I dowiesz si, em Ja Pan sy-
sza wszystkie urgania twoje, które
wyrzeka przeciw górom Izraelskim, mó-
wic : Spustoszone s, a nam podane s
ku poarciu.

13. Bocie si przeciwko mnie wyno-

sili usty waszemi, a rozmnoylicie so-

wa swoje przeciwko mnie, com Ja sysza.

14. Tak mówi panujcy Pan: Jako

si ta wszystka ziemia weseli, tak ci
obróc w pustyni.

15. Jako si ty weselisz nad dziedzic-

twem domu Izraelskiego, przeto, e jest

spustoszone, tak uczyni i tobie; b-
dziesz spustoszona, o góro Seir! a zgo-

a wszystka ziemia Edomska ; i dowie-

dz si, em Ja Pan.
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KOZDZTA XXXVI.
I. Ludu Judzkiego ucioszpiiio 1— Ifj. II. Przyczyna

przoszogo ich od Kopa karania IG—21. III. Wiolkic im
obiotnico uczyniono 22—38.

A. ty, synu czowieczy ! prorokuj o gó-

rach Izraelskich, a mów: Góry Izrael-

skie! suchajcie sowa Paskiego;
2. Tak mówi panujcy Pan : Przeto,

i nieprzyjaciel rzek o was: Hej, hej! i

wysokoci wieczne dostay si nam w
dziedzictwo;

3. Przeto prorokuj a mów: Tak
mówi panujcy Pan : Dlatego, dlatego,

mówi, i was zburzyli a pochonli
zewszd, i stalicie si dziedzictwem po-

zostaym narodom, i przyszlicie na
jzyk i na obmowisko ludzkie

;

4. Przeto, góry Izraelskie! suchaj-
cie sowa panujcego Pana. Tak mówi
panujcy Pan górom i pagórkom, stru-

mieniom i dolinom, pustyniom, obali-

nom, i miastom opuszczonym, które s
na splundrowanie, i na- pomiewisko
ostatkowi narodów okolicznych.

5. Dlatego, tak mówi panujcy Pan,
zaprawd w ogniu zapalczywoci mojej

mówi bd przeciw ostatkom tych na-

rodów, i przeciwko wszystkiej ziemi

Edomskiej, którzy sobie * przywaszczyli
ziemi moje za dziedzictwo z weselem
caego serca, i z ochotnem pustosze-

niem, aby siedhsko wygnanych jego

byo na rozszarpanie.
"^

* Ps.79,5.

6. Przeto prorokuj o ziemi Izrael-

skiej, a mów górom, i pagórkom, stru-

mieniom i dolinom: Tak mówi panujcy
Pan: Oto Ja w zapalczywoci mojej, i

w popdliwoci mojej mówi, dlatego,

i hab od narodów ponosicie.

7. Przeto tak mówi panujcy Pan:
Jam * podniós rk moje, i te narody,

które s zewszd okoo was, sami hab
swoje ponios. •^2Moj.6,8.

8. A wy, góry Izraelskie ! wypucicie
gazki swe, i owoc swój przyniesiecie

ludowi memu Izraelskiemu, gdy si
przybli a przyjd.

9. Bo oto Ja id do * was, i nawróc
si do was, a uprawiane i posiewane b-
dziecie; *Izaj.54,7.8.

10. I rozmno na was ludzi, wszys-

tek zgoa dom Izraelski; i bd mie-

szka w miastach, a miejsca zburzone

pobudowane bd.
11. Eozmno, mówi, na was ludzi

i dobytek, a rozmno si i urosn; i

sprawi, e mieszka bdziecie jako za

dawnycli czasów waszych, i lepiej wam
czyni bd ni przedtm, i

* dowiecie

si, em Ja Pan. ' Kzech.3.5.4.

12. IJo przyprowadz na was ludzi,

lud mój Izraelski, i posid ci, i b-
dziesz im dziedzictwem, a wicj ich

nie osierocisz.

13. Tak mówi panujcy Pan : Dla-
tego, e o was powiadaj: Ty jest ta

ziemia, która poerasz ludzi, i osiera-

casz narody twoje
;

14. Przeto nie bdziesz wicj lu-

dzi poeraa, ani narodów twoich wi-
cej osieracaa, mówi panujcy Pan.

15. I nie dopuszcz w tobie wicj
sysze haby narodów, ani zelywoci
ludzkiej nie poniesiesz wicej, i naro-

dów twoich nie przywiedziesz wicj do
upadku, mówi panujcy Pan.

II. 16. I stao si sowo Paskie do

mnie, mówic:
17. Synu czowieczy! dom Izraelski

mieszkajc w ziemi swej spugawia j
drogami swemi i sprawami swemi, tak,

e droga ich przed obliczem mojem by-

a jako nieczysto * niewiasty odczo-
l]Lej.

" *Izaj.64,6.

18. Przeto wylaem gniew mój na

nich dla krwi, któr wylali na ziemi, i

dla plugawych bawanów ich, któremi

j splugawili.

19. I * rozproszyem ich midzy naro-

dy, a rozwiani s po ziemiach ; wedug
dróg ich i wedug spraw ich sdziem ich.

*Ezecli. 20.23. r.22,l5.

20. A gdy weszli do * narodów, do

których przyszli, pomazali tam imi
witobliwoci mojej, gdy o nich mó-
wiono: Lud to Paski, a z ziemi jego

-ccryg2li,
*Izaj.52,5. Szym.2,24.

21. Alem im sfolgowa dla * imienia

witobliwoci mojej, które splugawi

dom Izraelski midzy narodami, do któ-

rych przyszli.
' ' mmoj.u.u.

III. 22. Przeto mów do domu Izrael-

skiego: Tak mówi panujcy Pan: Nie

dla was Ja to czyni, o domie Izraelski!

ale dla imienia"^ witobliwoci mojej,

którecie splugawili midzy narodami,

do którychecie przyszli
;

23. Abym powici wielkie imi moje.

które byo*splugawione midzy narodami,

którecie wy zmazali w porodku ich;

i dowiedz si narody, em Ja Pan,
|
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mówi panujcy Pau, gdy powicony
bd w was przed oczyma ich ;

24. Bo was zbior z narodów, i zgi*o-

nadz was ze wszystkich ziem, i przy-

iviode was do ziemi waszej ;

25. I * pokropi was wod czyst, a

)czyszczeni bdziecie od wszystkich nie-

izystót waszych, i od wszystkich pluga-

wyah. bawanów waszych oczyszcz was;
'^Izaj.4-1,3. Zach.13,1.

26. I dam wam serce "^ nowe, a du-

3ha nowego dam do wntrznoci wa-

szych, i odejm serce kamienne z ciaa

ivaszego, a dam wam serce misiste.
*Jer.32.39.'Ezech.ll,19.

27. Ducha mego, mówi, dam * do

w^ntrznoci waszej, a uczyni, f e w
ustawach moich chodzi, i sdów moich
przestrzega, i czyni je l)dziecie.

*Ezech.ll,19. f Ezech.37,24.

28. A bdziecie mieszka w ziemi,

itórm da ojcom waszym, i bdziecie

udem moim, a Ja bd Bogiem waszym.
29. Bo was wyzwol od wszystkich

lieczystót waszych, i przywoam zboa,
L rozmno je, a nie dopuszcz na was
'odu.

30. Kozmno * te owoc drzew, i

arodzaje polne, ebycie wicej nie no-

siU haby godu midzy narodami.
*Ezech. 34,27.

31. I wspomnicie * na ze drogi wa-
sze, i na sprawy wasze, które nie byy
dobre, i omierzniecie sami sobie w
oczach swoich dla nieprawoci waszych
i dla obrzydliwoci waszych.

*Ezech.6,9, r.16,61. r.20,43.

32. Nie dla wasci Ja to uczyni, mó-
wi panujcy Pan, niech wam to jawno
bdzie; sromajcie si, a wstydcie si
za drogi wasze, domie Izraelski !

33. Tak mówi panujcy Pan : Które-

go was dnia oczyszcz od wszystkich nie-

prawoci waszych, osadz miasta, a

miejsca zburzone bd pobudowane.
34. A tak ziemia spustoszaa sprawo-

wana bdzie, która przedtem bya spu-
stoszona przed oczyma wszystkich prze-

chodzcych.

35. I rzek: Ziemia ta spustoszaa
staa si jako ogród * Eden ; take mia-
sta puste i opuszczone i rozwalone, obron-
ne s i osadzone. *Ezech.28,i3.

36. I dowiedz si narody, które-
kolwiek zostan okoo was, em Ja Pan
)obudowa rozwaliny, a nasadzi miej-
sca spustoszone. Ja '^ Pan mówiem, i

ICZyni. *Ezech.l7,24. r.22.U. r.37,14.

37. Tak mówi panujcy Pan: Jeszcze

tego bdzie u mnie szuka dom Izrael-

ski, abym to im uczyni, abym ich roz-

mnoy w ludzi jako trzod.

38. Jako trzod na ofiary, jako trzod
Jeruzalemsk na wita jego uroczyste,

tak spustoszone miasta bd napenione
trzodami ludzi; i dowiedz si, em
Ja Pan.

ROZDZIA XXXVII.
I. Widzenie o kociach 1—10. II. z wykadem swym

11—14. III. Okazanie pewnym znakiem Judzkiego i Izra-

elskiego królestwa w jedno przez Chiystasa zczenia
i sprowadzenia 15—28.

-Dya nademn rka Paska, i wywiód
mi Pan w duchu, i postawi mi w po-

ród pola. które byo pene koci
;

2. I przewiód mi przez nie w okoo
a w okoo, a oto byo ich bardzo wiele

na onem polu, a oto byy bardzo suche.

3. I rzek do mnie : Synu czowieczy !

oyjli te koci? I rzekem: Panujcy
Panie ! ty wiesz.

4. W tem rzek do mnie : Prorokuj o

tych kociach, a mów do nich: Koci
suche, suchajcie sowa Paskiego !

5. Tak mówi panujcy Pan o tych

kociach : Oto Ja wprowadz w was

ducha, a oyjecie;

6. A * wo na was yy, i uczyni,

e poronie na was miso, i powlek
was. skór, a dam wam ducha, i oyjecie,

i poznacie, em Ja Pan. ^ijob.10,11.

7. Prorokowaem tedy, jako mi roz-

kazano ; i sta si szum. gdym ja proro-

kowa, a oto poruszenie; i przystpiy
koci, ko do koci swojej.

8. I ujrzaem, a oto na nich yy, i

miso poroso, i powleczone byy skór
po wierzchu; ale ducha nie byo w nich.

9. I rzek do mnie : Prorokuj do du-

cha, prorokuj, synu czowieczy! i rzecz

do ducha: Tak mówi panujcy Pan: Od
czterech wiatrów przyjd, duchu! i na-

tchnij te pobite, a niech oyj.
10. Prorokowaem tedy jako mi by

rozkaza, i wstpi w nie duch, a oyy,
i stany na nogach swoich, wojsko na-

der bardzo wielkie.

11. 11. I rzek do mnie: Synu czo-
wieczy! te koci s wszystek dom Izra-

elski. Oto mówi : Wyschy koci nasze,

i zgina nadzieja nasza, wygadzeni je-

stemy.
12. Dlatego prorokuj, a mów do

nich: Tak mówi panujcy Pan: Oto Ja
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otworzo groby wasze, i wywiod was z

grobów waszych, hidu mój ! i przywiod
was do zionii Tzraolskiój !

13. 1 dowiecie si, em Ja Pan, gdy
Ja otworz groby wasze, a wywiod was
z grobów waszych, ludu mój !

14. I dam w was duclia mojego, a

oyjecie, i dam wam odpocz w zie-

mi waszej; i dowiecie si, e Ja Pan
mówi to *

i uczyni, mówi Pan.
*Ezcch.l7,24. r.22.14. r.37,lt.

III. 15. I stao si sowo Paskie do

mnie, mówic:
16. A ty, synu czowieczy! wemij

sobie jedno drewno, i napisz na niem:

Judzie i synom Izraelskim, towarzyszom
jego. AVezmij te i drugie drewno, a na-

pisz na niem : Józefowi drewnu Efraimo-
wemu, i wszystkiemu domowi Izraelskie-

mu, towarzyszom jego !

17. I zó je sobie jedno do drugie-

go w jedno drewno, aby byy jako jedno

w rce twojej.

18. A gdy rzekn do ciebie synowie
ludu twego, mówic: Izali nam nie

oznajmisz, co przez to rozumiesz ?

19. Kzeczesz im: Tak mówi panujcy
Pan: Oto Ja wezm drewno Józefowe,

które jest w rce Efraimowej i pokolenia

Izraelskie, towarzyszów jego, i przyo
je z nim do drewna Judowego, i uczyni
je jednem drewnem, a bd jednem
w rce mojej.

20. A gdy bd one drewna, na któ-

rych napiszesz, w rce twojej przed

oczyma ich,

21. Tedy rzecz do nich: Tak mówi
panujcy Pan : Oto Ja wezm synów Izra-

elskich z porodku tych narodów, do któ-

rych byli zaszli, i zgromadz ich zewszd,
a przywiod ich do ziemi ich

;

22. I uczyni ich narodem jednym
w ziemi, na górach Izraelskich, i bdzie
król "" jeden nad onymi wszystkimi za

króla; a nie bd wicej dwa narody, i

nie rozdziela sie nigdy wicej na dwoje

królestw;
'

^

*\Tan.io,i6. 0z.i,ii.

23. Me splugawi si wicej pluga-

wemi bawanami swemi, i obrzydliwocia-

mi swemi, ani jakiemi przestpstwy swe-

mi; i wybawi ich z kadego mieszkania

ich, gdzie zgrzeszyli, i oczyszcz ich. i

bd ludem moim, a Jabd Bogiem * ich.
* Jer.7,23/r.24,7. Ezech.36,28,

24. A suga mój * Dawid bdzie kró-

lem nad nimi, i pasterza jednego wszys-

cy mie bd, aby w sdach moich
cliodzili, i ustaw moich przestrzegali, i

czynili ie.
*Jer.bO,'J. KzcLh.34, 23.21. Jan.lO,16.

25. I bd mieszka w onj ziemi,

którm by da sudze memu Jakóbowi,
w której mieszkali ojcowie wasi ; bd,
mówi, w nij mieszkali oni i synowie
ich, i synowie synów ich a na wieki, a
Dawid, suga mój, bdzie ksiciem ich

na wieki.

2(j. Uczyni te z nimi przymierze
pokoju, * a przymierze wieczne bdzie
z nimi ; i osadz ich i rozmno ich, i zao-

witnic moje w porodku nich na
-yyiel^i^

*P.s.89,4. Ezcch. 31.25.

27. I bdzie przybytek * mój midzy
nimi, i bd Bogiem f ich, a oni bd
ludem moim. *3Moj. 26,11.12. 2Kor.G.i6.

•{•Ezech.11,20. r.14,11. Objaw. 21,3.

28. I dowiedz si narody, em Ja
Pan, który powicam Izraela, gdy b-
dzie witnica moja w porodku ich na
wieki.

KOZDZIA XXXVIIL
i

I. Usiowania nieprzyjacielskie przeciw ludowi Boe-
mu, gdy si nawróci z Babilonu 1—17. II. Przegróka
przeciw tym nieprzyjacioom 18—23.

1 stao si sowo Paskie do mnie mó-
wic:

2. Synu czowieczy ! obró twarz swoje

przeciw * Gogowi w ziemi Magog, ksi-
ciu gównemu w Mesech i Tubal, pro-

rokuj przeciw niemu. *objaw.2o,8.Ezecii.39,i.

3. I rzecz: Tak mówi panujcy Pan;

Otom Ja przeciw tobie, o Gogu, ksiciu

gówny w Mesechu i w Tubalu !

4. Bo ci zawróc, i wo wdzido
w * czeluci twoje, i wywiod ci,

wszystko wojsko twoje, konie i jezdnych

wszystkich poubieranych w zupeny kirys,

hnfy wielkie z tarczami i z przybicami,

wszystkich tych, którzywadaj mieczem.
?Ezech.39,2.4.

5. Persów, Murzynów i Putejczyków

z nimi, tych wszystkich z tarczami i 2

przybicami
;

6. Gomer i wszystkie hufy jego, don

Togormy * mieszkajcego w stronacl

pónocnych, i wszystkie poczty jego, na-

rodów wiele z tob. *Ezecii.27,i4. ^ iMoj.10,3

7. Gotuj si, a wypraw si, ty

wszystkie póki twoje, które si zebra-

do ciebie, a bd stróem ich.

8.P0 wielu dniachnawiedzionybdziesz

a w * ostatnie lata przycigniesz na lu'

uwolniony od miecza, i zebrany z wieli

narodów, na góry Izraelskie, które by.
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pustyni ustawiczn, gdy oni z narodów

bdc wywiedzieni, wszyscy bezpiecznie

mieszka bd. *objaw.2u.7.

9. W tern przycigniesz i przyjdziesz

jaka bui'za. bdziesz jako obok okrywa-

jcy ziemi, ty i wszystkie poczty twoje,

i wiele narodów z tob.

10. Tak mówi panujcy Pan: Dnia

onego wstpi dziwne rzeczy na serce

twoje, a bdziesz ze zamysy myla,
11. I rzeczesz: Wtargn do ziemi,

w której s wsi: przypadn na spokojnych

i bezpiecznie mieszkajcych, na wszyst-

kich, którzy mieszkaj bez muru, a za-

wór i bram nie maj:
12. Abym wzi upy. a rozchwyci

korzyci; abym oltróci rk swoje na

spustoszone miejsca ju znowu osadzo-

ne, i na lud zs^romadzonv z narodów,

którzy si bydem i kupiectwem bawi,
a mieszkaj w porodku ziemi.

13. Seba, i Dedan. i kupcy morscy, i

wszystkie lwita jego rzekn do ciebie:

Izali ty na branie upów idziesz? Izali

na rozchwycenie korzyci zebrae póki
twoje, aiy wybra srebro i zoto, i za-

bra dobytek i majtnoci, a eby zebra
up wielki?

14. Przeto prorokuj, synu czowie-

czy I a mów do Goga: Tak mówi panu-
jcy Pan : Izali si w on dzie, gdy lud

mój Izraelski bezpiecznie mieszka b-
dzie, nie dowiesz?

15. I przyjdziesz z miejsca swego
z stron pónocnych, ty i narodów wiele

z tob. wszyscy wsiadajcy na konie, lud

wielki i wojsko .gwatowne
;

16. I przypadniesz na lud mój Izra-

elski jako obok, aby okry t ziemi.
W ostatnie dni przywiod ci do ziemi

mojej, aby mi poznay narody, gdy
bd powicony w tobie przed oczyma
ich. o Gogu !

17. Tak mówi panujcy Pan: Azae
ty nie jest on. o którymem powiedzia za

dni dawnych przez sug moich, proroków
Izraelskich, którzy prorokowali za dni

onychlat. em ci mia przywie na nich?
II. 18. Wszake w on dzie, w dzie,

którego przycignie Gog na ziemi Izra-

elsk, mówi panujcy Pan, wzruszy si
gniew mój w popdliwoci mojej

;

\
19. A w gorliwoci mojej, i w ogniu

gniewu mego mówi bd, e dnia one-
go bdzie wielki rozruch w ziemi Izra-

20. I zadr od oblicznoci mojej ry-

by morskie, i ptastwo niebieskie, i zwierz

polny, i wszelka gadzina pazajca si
po ziemi, i wszyscy ludzie, którzy s na
obliczu ziemi: i porozwalaj si góry, i

upadn wysokie wiee, i kady mur obali

si na ziemi.

21. Bo przywoam przeciwko niemu
po wszystkich górach moich miecz,

mówi panujcy Pan: miecz kadego
obróci si na brata jego.

22. I bd si z nim sdzi morem i

krwi, a deszcz gwatowny i grad ka-

mienny, ogie i siark spuszcz na, i

na wojska jego, i na wiele narodów,

które z nim bd.
23. I poka si wielmonym, i po-

wic si. i znajomym si uczyni przed

oczyma wielu narodów, i dowiedz si,

eni Ja Pan. *Ezecli.29,6.r.39,7.

KODZIA XXXIX.
I. Proroctwo o pomcie sprawiedliwej, któr Bóg na

Goga uoy. H. Obietnica ludowi Boemu uczyniona.

A. ty. synu czowieczy ! prorokuj prze-

ciw Gogowi. a mów: Tak mówi panujcy
Pan: Otom Ja przeciwko tobie. Gogu,

ksiciu gówny w Mesechu i w Tubalu!

2. I zawróc ci, a " szeciorak plag
cisn ci, i wywiod ci z stron pó-
nocnych, a przywiod ci na góry Izrael-

skie
;

" '

^'Ezech.38,4.

3. A wytrc uk twój z rki twojej

lewej, i strzay twoje z prawej rki
twojej wybij.

4. Na górach Izraelskich upadniesz,

ty i wszystkie hufy twoje, i narady,

które z tob bd : ptastwu i wszelkiej

rzeczy skrzydlastej, i zwierzowi polnemu
podam ci na poarcie.

5. Xa obliczu pola upadniesz; bom Ja
to wyrzek, mówi panujcy Pan.

6. I puszcz ogie na Magoga. i na
tych, co bezpiecznie na wyspach mie-

szkaj : a dowiedz si, em Ja Pan.

7. A imi witobliwoci mojej oznaj-

mi w porodku ludu mego Izraelskiego,

i nie dopuszcz wicej zmaza imienia

witobliwoci mojej : i dowiedz si
narody, em Ja Pan. wity w Izraelu.

8. Oto przyjdzie i stanie si to, mó-
wi panujcy Pan, tego dnia, o któ-

rymem mówi.
9. Tedy wynijd obywatele miast Izra-

elskich, a zapaliwszy spal ore i tar-

cze, i di'zewca. uki i strzay, kije rczne
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i wócznie, i b^d z nich nieci ogie
przez siedni lat;

10. A nie Ix^Mla drew nosi z pola, ani

ich rba w lasach, ale z ora ogie
nieci bd a zupi tych, którzy ich u-
pili, i splundruj tych, którzy ich plundro-

wali. mówi panujcy Pan.

11. 1 stanie si dnia onego, e dam
Gogowi miejsce na grób, tam w Izraelu,

dolin, którdy chodz na wschód soca
ku morzu, która zatka usta mimo id-
cych; i pogrzebi tam Goga i wszystkie

zgraje jego, a bd j zwa dolin mnó-
stwa Gogowego

;

12. Bo ich grze bdzie dom Izraelski

przez siedm miesicy, aby oczycili ziemi.
13. A tak pogrzebie ich wszystek lud

onj ziemi, i obróci si im to w saw,
w dzie, którego Ja bd uwielbiony,

mówi panujcy Pan.

14. 1 obior mów ustawicznych, któ-

rzyby si przechodzili po onej ziemi, prze-

chodzili, mówi, a chowali tych, którzy-

by zostali na ziemi, aby j wyczycili,

a po wyjciu siedmiu miesicy szuka
poczn.

15. A ci przechodzc chodzi bd po
ziemi, a ujrzawszy koci czowiecze po-

stawi przy nich znak, aby je pochowali
ci, co chowaj umarych, w dolinie mnó-
stwa Gogowego.

16. Owszem, to mnóstwo jego bdzie ku
sawie miastu, gdy oczyszcz on ziemi.

17. A ty, synu czowieczy! tak mówi
panujcy Pan: Kzecz ptastwu i wszelkiej

rzeczy skrzydlastej, i kadej bestyi pol-

nej : Zbierzcie si, a przyjdcie, zgro-

madcie si zewszd na ofiar moje, któr
Ja wam sprawuj, ofiar wielk na gó-

rach Izraelskich, ebycie jedli miso, i

pili krew.

18. Miso mocarzy je bdziecie, a

krewksit ziemskich pi bdziecie, ba-

ranów, baranków, i kozów, i cielców,

którzy wszyscy potyli w Basan.

19. Najecie si tustoci do sytoci, a

napijecie si krwi do upicia z tej ofiary

mojej, któr wam nagotuj.
20. 1 nasycicie si z stou mego komi,

i jedcami, mocarzami, i kadym m-
em walecznym, mówi panujcy Pan.

21. A tak objawi chwa moje mi-
dzy narodami, i ogldaj wszystkie narody
sd mój, którym uczyni, i rk moje,

którm na nie wycign;
22. A dowie si dom Izraelski, em

Ja Pan, Bóg ich, od onego dnia i na
potm.

23. Poznaj t i narody, i dla
nieprawoci swojj zawiedzieni s do
wizienia dom Izraelski, dlatego, i wy-
stpili przeciwko mnie. Dlategom t
by zakry ol)licze swoje przed nimi, a

podaem ich w rce nieprzyjació ich, aby
wszyscy od miecza polegli.

24. Wedug nieczystoci ich, i wedug
przewrotnoci ich obszedem si z nimi,

i zakryem oblicze moje przed nimi.

25. Przeto tak mówi panujcy Pan:
Juci * przywróc winiów Jakóbowych;
a zmiuj si nad wszystkim domem Izra-

elskim, i gorliwym bd dla imienia wie-
tobliwoci mojej, *Jer.3i,23. r.33,7.11,26.

26. Gdy odnios pohabienie swoje i

wszystko przestpstwo swoje, którem
wystpili przeciwko mnie, gdy bezpie-

cznie mieszkali w ziemi swojej, a nie

by, ktoby ich trwoy;
27. A gdy ich przywróc z * narodów,

i zgromadz ich z ziem nieprzyjació ich,

i bd powicony w nich przed oczyma
wielu narodów. *Jer.32,37.

28. Tedy si dowiedz, em Ja Pan,
Bóg ich, gdy zawiódszy ich do narodów
zasi ich zgromadz do ziemi ich, a nie

zostawi tam wicej adnego z nich.

29. I nie zakryj wicej oblicza mego
przed nimi, gdy wylej ducha mojego
na * dom Izraelski, mówi panujcy Pan.

*Izaj.'t4,3. Joel. 2,28. Dzie.2,lT.

KODZIA XL.
w tych nastpujcych rozdziaach opisuje si nowy

kociói. i nowe Jeruzalem, i ziemia obiecana, któr w
widzeniu ukazano Ezechyjelowi od Boga. A w tym roz-

dziale 40. opisuje si I. mur otaczajcy koció 1—16.

II. sie pierwsza 17—27, Ul, sie rednia 28—43. lY.

sie najdalsza 44—17. V. i przysionek kocioa 48. 49.

-L/wudziestego i pitego roku zaprowa-

dzenia naszego, na pocztku roku, dzie-

sitego dnia miesica, czternastego roku

po zburzeniu miasta, tego prawie dnia

bya nademn rka Paska j a przywiód

mi tam.

2. W widzeniach Boych przywiód

mi do ziemi Izraelskiej, a postawi mi
na górze bardzo wysokiej, na której bye
jakoby budowanie miasta na poudnie

3. i przywiód mi tam, a otom
który by na wejrzeniu jako ksztat mie-

dzi, majc sznur lniany w rce swej i la

sk ku rozmierzaniu, a ten sta w bramie

4. I mówi do mnie ten m: Syni

czowieczy ! patrz oczyma swemi, a uszy
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ma swemi suchaj, i przyó serce twoje

do wszystkiego, co oka ; Lo tu na to

przywiedziony, aby to ukazano, a tv

oznajmisz wszystko, co widzisz, domowi
Izraelskiemu.

5. A oto mur zewntrz przy domu
zewszd w okoo ; a w rce onego ma
bya laska ku rozmierzaniu na sze
okci, (a kady okie na do by nad

zwyczajny duszy.) i wymierzy szero-

ko onego budowania na lask jedne, i

wysoko na lask jedne.

6. Potem wszedszy do bramy, która

bya na drodze wschodniej, wstpi po

schodach jej. i wymierzy próg bramy
na lask jedne wszerz, a próg drugiej

na jedne lask wszerz
;

7. Kad te komor na jedne lask
wdu, a na jedne lask wszerz ; a mi-
dzy komorami by plac na pi okci,

próg te bramy podle przysionku bramy
wewntrz by na jedne lask.

8. I wymierzy przysionek bramy we-

wntrz na jedne lask.

9. Wymierzy te przysionek bramy na

om okci, a podwoje jej na dwa okcie,

a ten przysionek bramy by wewntrz.
10. Komory te bramy ku drodze

wschodniej byy trzy z jednej a trzy z dru-

giej strony; jednaka miara bya wszyst-

kich trzech, jednaka te miara podwoi
ich z obu stron.

11. Wymierzy te szeroko drzwi

onej bramy na dziesi okci, a dugo
bramy na trzynacie okci.

12. Bya te wystawa przed komo-
rami na jeden -okie, take wystawa z

di'ugiej strony na jeden okie, a kada
te komora na sze okci z jednej, a

na sze okci z drugiej strony.

13. Potem wymierzy bram od da-

chu komory jednej a do dachu drugiej,

szeroko na dwadziecia i pi okci, a

drzwi byy przeciwko drzwiom.

14. I uczyni podwoje na szedziesit
okci, a kady podwój u sieni i u bramy
zewszd w okoo by pod jedn miar.

15. A od przodku bramy, gdzie si
wchodzi do przodku przysionka bramy
wntrznej. byo pidziesit okci.

16. Okna te pochodziste byy w komo-
rach, i nad podwojami ich wewntrz bra-
my zewszd w okoo, take te i w przy-
sionkach. a na oknach zewszd w okoo
wewntrz, i na podwojach byy palmy.

|

II. 17. Potem mi przywiód do sieni

zewntrznej, a oto komory i to uczy-

nione byo w sieni wszdy w okoo, a

trzydzieci komór byo na onem tle.

18. A to to byo po stronach bram,
jako dugie byy bramy, a to byo tio

nisze.

19. Wymierzy take szeroko od

przodku bramy niszej a do przodku

sieni wewntrznej z dworu na sto okci
ku wschodowi i ku pónocy.

20. Bram te. która bya ku pó-
nocy przy sieni zewntrznej, wymierzy
wdu i wszerz :

21. (A komory jej byy trzy z jednej,

a trzy z drugiej strony, a podwoje jej

i przysionki jej byy wedug pomiaru
pierwszej bramy;) na pidziesit okci
bya dugo jej, a szeroko na dwa-
dziecia i pi okci.

22. Okna te jej. i przysionki jej, i

palmy jej byy wedug pomiaru bramy
onej. która patrzya na wschód, a po

siedmiu stopniach wstpowano na ni,

a przysionki jej byy tu przed scho-

dami.

23. Take brama sieni wewntrznej
bya przeciw bramie ku pónocy i ku
wschodowi, a wymierzy od bramy do

bramy sto okci.

24. Potem mi wywiód na drog po-

udniow, a oto brama bya ku drodze

poudniowej, i wymierzy podwoje jej. i

przysionki jej wedug teje miary.

2b. (A okna jej. i przysionki jej

wszdy w okoo byy. take jako i dru-

gie) na pidziesit okci wdu a wszerz

na dwadziecia i pi okci,

26. Wschód te by do niej o siedmiu

stopniach, a przysionki jej byy przed

nimi. take i palmy, jedna z jednej a

druga z drugiej strony przy podwo-
jach jej.

27. Rozmierzy te bram sieni we-
wntrznej ku poudniu, od bramy do

bramy ku poudniu sto okci.

III. 28. Potem mi wwiód do sieni

wewntrznej przez poudniow bram,
i rozmierzy on bram poudniow we-
dug tyche miar.

29. A komory jej i podwoje jj i

przysionki jej byy wedug tyche miar,

a okna jej i przysionki jej okoo niej ze-

wszd majce na pidziesit okci wdu
a wszerz na dwadziecia i pi okci.

30. A przysionki zewszd w okoo na
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dwadzioi^cia i pio okci wdii, a wszerz
na pio('(lzi(\sit okci.

31. A przysionki jej byy jako sie ze-

wnoirziia, majc ])alniy na podwojach;
wchód t ]>yi do nij o oiuiii stopniach.

32. Wwiód mi take do sieni we-
wntrznej drog wscliodni, i wymie-
rzy on bram wedug oiiyclie miar;

33. Take komory jej i podwoje jej

i przysionki jej wedug onyche miar, i

okna jej i przysionki jój wszdy w oko-
io; wdlu na pidziesit okci, a wszerz
na dwadziecia i pi okci.

34. Take przysionki jej przy sieni

zewntrznej, i palmy przy podwojach

jj z obu stron; wchód te by do niej

o omiu stopniach.

35. Potem mi wwiód do bramy pó-
nocnej, i wymierzy j wedug onyche
miar.

36. Komory jej, podwoje jej, i przy-

sionki jej i okna jej byy wszdy w oko-
io wdu na pidziesit okci, a wszerz
na dwadziecia i pi okci.

37. A podwoje jej przy sieni zewn-
trznej, i palmy przy podwojach jej z

obu stron, a wchód by do niej o omiu
stopniach.

38. Byy te komory i drzwi ich przy

podwojach bram, a tam omywano cao-
palenia.

39. W przysionku te bramy byy dwa
stoy z jednej strony, a dwa stoy z dru-

giej strony, na których bito caopalenia,

i ofiary za grzech, i ofiary za wystpek.
40. Na stronie te przed wchodem

przy drzwiach bramy pónocnej byy
dwa stoy, take i przy drugiej stronie,

która jest u przysionku bramy, byy dwa
stoy.

41. Cztery stoy z jednej, a cztery

stoy z drugiej strony byy przy stronie

bramy ; om byo wszystkich stoów, na
itórych bito ofiary.

42. A cztery stoy do caopalenia
byy z ciosanego kamienia, na pótora
•okcia wdu, a wszerz na pótora ok-
cia, a wzwy na jeden okie; na któ-

rych kadziono naczynia, któremi bito

caopalenia i inne ofiary.

43. Haki te wmisz na jedne do
w domu wszdy w okoo byy zgoto-

wane, a miso na stoach dla ofiar.

IV. 44. Byy te zewntrz przed bram
"wntrzn komory piewaków w sieni

wntrznej, których rzd jeden by przy

stronie ])ramy pónocnej, patrzcy na
poudnie; drugi rzd ))y przy stronie

bramy wscliodnij, patrzcy na pónoc.
45. I rzek do mnie: Te komory, które

])atrz ku drodze ])oudniowej, s dla

kapanów stra trzymajcych w^ domu.
46. A te za komory, których przo-

dek jest ku drodze pónocnej, s dla

kapanów stra trzymajcych koo ota-
rza; ci s synowie Sadokowi, którzy si
przybliaj z synów Lewiego do Pana,
aby mu suyli.

47. I wymierzy t sie na cztery

granie, wdu na sto okci, a wszerz na
sto okci, a otarz ])y przed domem. -

V. 48. Wwiód mi potem do przy-

sionka domu, i rozmierzy podwoje przy-

sionka na pi okci z jednej, a na pi
okci z drugiej strony; szerz zasi
bramy bya na trzy okcie z jednej, a na
trzy okcie z drugiej strony.

49. A dugo przysionka bya na
dwadziecia okci, a szeroko na jede-

nacie okci, a po stopniach wchodzono
do niego; supy te byy przy podwo-
jach, jeden z jednej, a drugi z drugiej

strony.

EODZIA XLI.
Rozmierzenie kocioa od Syna Boego, i niektórych

czstek jego.

i wwiód mi do kocioa, a wymierzy
podwoje, sze okci wszerz z jednej

strony, a sze okci wszerz z drugiej

strony, wedug szerokoci namiotu.

2. A szeroko drzwi bya na dzie-

si okci, a boki drzwi na pi okci

z jednej, a na pi okci z drugiej stro-

ny; i rozmierzy dugo ich na czter-

dzieci okci, a szeroko na dwadziecia

okci.

3. A wszedszy wewntrz wymierzy
podwoje na dwa okcie, a drzwi na sze
okci, a szeroko drzwi na siedm okci.

4. Wymierzy te dugod witnicy
na dwadziecia okci, a szeroko jej na

dwadziecia okci w kociele, i rzek do

mnie : To jest witnica witych.
5. Wymierzy te mur domu na sze

okci, a szeroko komory na cztery ok-
cie wszdy okoo domu.

6. A te komory, komora nad komor,

byy na trzydzieci i na trzy stopy, a

schodziy ^ przy murze domu spoem,

tak, e si komory wszdy w okoo trzy-

may, a nie trzymay si na murze domu.

<

IB
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7. Bo si rozszerza mur w okoo im

dalej tern bardzij z wierzchu dla ko-

mór, które byy okoo domu, od wierz-

chu a do dou zewszd w okoo do-

mu, poniewa on dom im dalej tem

szerszy by od wierzchu, a tak najnisze

komory rozszerzay si ku wierzchowi

dla redniej komory.

8. Widziaem te przy domu i naj-

wysze komory wszdy w okoo, a po-

dogi onych komór byy wymierzone na

ca lask, to jest, na sze okci, a do

koca.
9. Szeroko te muru przy komo-

rach z dworu bya na pi okci, i plac

próny pod komorami, które bj^y przy

domu.
10. A midzy komorami i komórka-

mi bya szeroko na dwadziecia okci
okoo domu zewszd.

11. A drzwi do komór byy ku pla-

cowi onemu prónemu, i byy drzwi

jedne ku drodze pónocnej , a drugie

drzwi ku drodze poudniowej, a szero-

ko onego prónego placu bya na pi
okci zewszd w okoo.

12. A budowanie, które byo przed

pitrem w kcie drogi zachodniej, byo
na siedmdziesit okci na szerz, a mur
onego budowaniaby napi okci wszerz

wszdy w okoo, a dugo jego na dzie-

widziesit okci.

13. Potem rozmierzy dom, którego

dugo bya na sto okci; take i pitro
i budowanie, i mury jego byy wdu na
sto okci :

14. Take szeroko przodku domu i

pitra ku wschodowi soca byy na sto

iokci.

15. Wymierzy te i dugo budo-

wania przed pitrem, które l)yo za niem,

take i ganki jego z jednej i z drugiej

strony, a byo tego na sto okci, take
koció wntrzny i z przysionkami sieni.

16. Progi i okna pochodziste. i ganki,

które byy w okoo po trzech stronach

ich przeciwko progom, obite byy deska-

mi wszdy w okoo od ziemi a do okien,

take i okna deskami obite byy.
17. Od wierzchu drzwi a do wntrz-

'*^j i zewntrznej strony domu, i wszys-
k mur zewszd w okoo wewntrz i

wewntrz dobrze wymierzony;
18. Która robota bya uczyniona z

cherubinami, i z palmami, a kada pal-

na bya midzy Cherubinem a Cheru-

1

]jinem, a kady Cherubin mia dwie

twarze
;

19. Mianowicie twarz ludzka bya
naprzeciwko palmy z jednj strony, a

twarz Iwica naprzeciwko palmy z dru-

giej strony; tak uczyniono po wszyst-

kim domu wszdy w okoo.
20. Od ziemi a do wierzchu drzwi

byli Cherubinowie i palmy wyryte, take
i na cianie kocielnej.

21. Podwoje kocielne byy na cztery

granie, a ksztat witnicy by jako

ksztat kocielny.

22. Otarz drewniany by na trzy

okcie wzwy, a wdu na dwa okcie z

wgami swemi; którego dugo i cia-

ny jego byy drewniane. Tedy rzek do

mnie: Oto ten jest stó, który stoi przed

obliczem Paskiem.
23. A byy dwoiste drzwi u kocioa

i u witnicy.
24. A dwoiste drzwi we wrotach, to

jest, dwoiste drzwi obracajce si, dwoi-

ste we wrotach jednych i dwoiste drzwi

w drugich.

25. A uczyniono na nich, to jest na
tych drzwiach kocielnych. Cherubiny i

palmy, tak jako je byo uczyniono na

cianach; balki take drewniane byy
przed przysionkiem z dworu.

26. Take na oknach pochodzistych

byy palmy z obu stron na bokach przy-

sionku. take i na komorach domu one-

go i na halkach.

KODZIA XLII.
I. Opisuje ostatni sie. która ostatni cz kocioa

w sol)ie miaa 1—12. II. Pokazuje poytek i uywanie
komór cnej sieni 13. 14. Ul. Znaczy wymierzenie muru
zewnti"znego 15—20.

i wywiód mi do sieni zewntrznej
drog, która idzie ku pónocy, i wwiód
mi do onych komórek, które byy prze-

ciwko pitru, a które byy przeciwko

budowaniu na pónocy.
2. Którego dugo przy di*zwiach na

pónocy bya na wejrzeniu na sto okci,

a szeroko na pidziesit okci.

3. Przeciwko sieni wewntrznej, któ-

ra miaa dwadziecia okci i przeciwko

tu. które byo w sieni zewntrznej z

dworu, by ganek przeciwko gankowi
trzema rzdami.

4. A przed komórkami by plac do

przechadzki na dziesi okci wszerz

wewntrz, cieszka do nich na jednym
okciu, a drzwi ich byy na pónocy.
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5. A komórki najwysze byy cie-

niejsze, przeto, e ganki byy szersze

ni one, nieli spodnie i rednie budo-
wania.

(). Bo byo o trzech pitrach, ale nie

iiiiao supów, jakie supy byy w sie-

niach
; j)rzeto wsze byo ni spodnie

i ni rednie od ziemi.

7. Ogrodzenia t, które byo z dwo-
ru przeciwko onym komorom ku sieni

zewntrznej przed komórkami, dugo
bya na pidziesit okci.

8. Bo dugo komórek, które byy w
sieni zewntrznj, bya na pidziesit
okci, a przed kocioem sto okci.

9. A pod tmi komórkami byo wej-

cie od wschodu soca, przez które

wchodzono do nich z onj sieni zewn-
trznej.

10. Na szerokoci ogrodzenia onej sie-

ni ku wschodowi przed pitrem i przed

budowaniem byy komórki.

11. A cieszka przed niemi bya po-

dobna cieszce onych komórek, które by-

y na pónocy; a jako bya dugo ich,

taka te bya szeroko ich, a wszyst-

kie wyjcia ich i drzwi ich byy im
podobne.

12. A drzwi onych komórek, które

byy na poudnie, podobne byy drzwiom
na pocztku drogi, drogi, mówi, przed

ogrodzeniem prosto na wschód soca,
kdy si wchodzi do nich.

II. 13. Tedy rzek do mnie: Komórki
na pónocy, i komórki na poudnie, któ-

re s przed pitrem, s komórki wite,
gdzie bd jadali kapani, którzy przy-

stpuj do Pana, przynoszc rzeczy naj-

witsze; tam ka bd rzeczy naj-

witsze, i ofiary niedne, i ofiary za

grzech i za wystpek; bo to miejsce

wite jest.

14. Tam gdy wnijd kapani, nie wy-
nijd z witnicy do sieni zewntrznej,

ale tam zostawi odzienia swoje, w któ-

rych suyli, (bo wite jest) a oblok
si w insze szaty, gdy bd mieli przy-

stpi do tego, co naley ludowi.

III. 15. A gdy odprawi wymiar do-

mu wewntrznego, wywiód mi drog
ku bramie, która idzie ku wschodowi, i

wymierzy go wszdy w okoo.

16. Wymierzy stron od wschodu
soca lask pomiaru na piset lasek

laski pomiarowej w okoo.

17. Wymierzy t stron pónocn
na piset lasek lask pomiaru w okoo.

IS. Take stron od poudnia wymie-
rzy na piset lask pomiaru.

11). A obróciwszy si ku stronie za-

chodnij, wymierzy j na piset lasek

lask pomiaru.

20. Na cztery strony wymierzy to,

to jest, mur zewszd w okoo, dugo
na piset, a szeroko take na pi-
set lasek, aby si dzielio wite miejsce
od pospolitego.

ROZDZIA XLIII.
I. Pocieszna obietnica ludowi Boemu uczyniona 1—8.

II. Opisanie suby Bo(''j w nowym kociele Boym 9—27.

Wiód mi potem ku bramie, która

brama patrzya ku drodze na wschód
soca

;

2. A oto chwaa Boga Izraelskiego

przychodzia drog od wschodu, a szum
jej by jako szum wód * wielkich, a zie-

mia si lnia od chway jego. '^Ezech.1,24.

3. A podobne byo ono widzenie, któ-

rem widzia, cale onemu widzeniu, któ-

rem widzia, gdym przychodzi, abym
psu miasto; widzenie, mówi, podobne
onemu widzeniu, którem widzia u rzeki

Chebar, i upadem na twarz moje.

4. A gdy chwaa Paska wchodzia
do domu drog bramy, która patrzaa
ku drodze na wschód soca,

5. Tedy mi podniós duch, i wwiód
mi do sieni wewntrznej, a oto dom
peen by chway Paskiej.

6. I usyszaem, a oto mówiono do

mnie z domu, a onm sta podle mnie,

7. I mówi do mnie: Synu czowie-

czy! miejsce stolicy mojej, i miejsce

stóp nóg moich, na którem mieszka
bd w poród synów Izraelskich na

wieki; nie splugawi wicej doni Izrael-

ski imienia' witobliwoci mojej, ani

oni, ani królowie ich wsz.eteczestwy

swemi i trupami królów swych, ani wy-

ynami swemi.

8. Gdy kadli próg swój podle progu

mego, a podwoje swoje podle podwoi

moich, a cian midzy mn i midzy
sob; a tak splugawiali imi witobli-

woci mojej obrzydliwociami swemi,

które czynili, przetoem ich zniszczy w
popdliwOci mojej.

II. 9. Ale teraz niech odrzuc wsze-

teczestwo swoje, i trupy ki*ólów swoich
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odemnie, a bd mieszka w porodku
ich na wieki.

10. Ty, synu czowieczy ! powiedz do-

mowi Izraelskiemu o tym domu, a niech

si wstydz za nieprawoci swoje, i niech

sobie rozmierz wizerunek jego.

11. A jeliby si zawstydzili za wszyst-

ko, co czynili, tedy im * oznajmij wize-

runek domu tego, i wymiar jego, wyj-

cie jego, i wejcie jego, i wszystkie

ksztaty jego, i wszystkie ustawy jego,

wszystkie, mówi, ksztaty, i wszystkie

ja*awa jego, a napisz przed oczyma ich,

aby przestrzegali wszystkiego ksztatu

jego, i wszystkich ustaw jego, i czynili je.

*Ezech.44.5.

12. A tenci jest zakon domu tego:

Na wierzchu góry wszystko ogrodzenie

jego wszdzie w okoo najwitsze jest;

oto tenci jest zakon domu tego.

13. A teó s pomiary otarza wedug
tyche okci, a miara okcia na okie
i na do; podstawek jego na okie
wzwy, a wszerz take na okie, a kra-

niec jego a do kraju jego w okoo by
na pid jedn; a ta bya wystawa
otarza

;

14. To jest od podstawku, który by
przy ziemi, a do przepasania niszego,

dwa okcie, a szeroko na jeden okie
;

a od mniejszego przepasania a do prze-

pasania wikszego cztery okcie, a sze-

roko na okie
;

15. Ale sam otarz niech bdzie na
cztery okcie, a z otarza w gór cztery

rogi.

16. A otarz na dwanacie okci wdu,
a na dwanacie wszerz czworograniasty

po czterech stronach swoich
;

17. A przepasanie jego na czternacie
okci wdu, a na czternacie wszerz, po
czterech stronach jego, a ki*aniec okoo
niego na pó okcia, a podstawek jego na
okie w okoo, a wschód jego na wschód
soca.

18. I rzek do mnie: Synu czowieczy!
tak mówi panujcy Pan : Te s ustawy
okoo otarza w dzie, w który zbudo-
wany bdzie, aby na nim ofiarowano ca-

opalenia, i krwi na nim kropiono.

19. A kapanom Lewitom, którzy s
i nasienia * Sadokowego, a przystpuj
lo mnie, mówi panujcy Pan, aby mi
-uyli, dasz cielca modego na ofiar za

P"Zech :
*Ezech.40,46.

20. Wemiesz tedy ze krwi jego, a
P

woysz na cztery rogi jego, i na cztery

wgy przepasania, i na kraniec w oko-

o ; a tak go oczycisz, i powicisz go.

21. Potem wemiesz onego * cielca

za grzech, a spalisz go na miejscu po-

stanowionem w onym domu zewntrz
przed witnic. '3Moj. 16,27.

22. A wtórego dnia bdziesz ofiarowa
koza z kóz Ijez wady za grzech, i oczysz-

cz otarz, tak jako go cielcem oczycili.

23. A gdy dokoczysz oczyszczania,

bdziesz ofiarowa cielca modego bez

wady, i barana z trzody bez wady.

24. Które gdy ofiarowa bdziesz przed

Panem, wrzuc kapani na nie soli, i

uczyni z nich ofiar caopalenia Panu.

25. Przez siedm dni bdziesz ofiaro-

wa koza za grzech na kady dzie,

take i cielca modego, i barana z trzody

bez wady ofiarowa bd,
26. Przez siedm dni oczyszcza bd

otarz, i oczyszcz go, a * powic rce
g-^Q-jg^

'

*2Moj.28,41. r.29,9.

27. A wypeniwszy te dni, ósmego
dnia napotem sprawowa bd kapani
na otarzu caopalenia wasze, i spokojne

ofiary wasze, i przyjm was askawie,

mówi panujcy Pan.

EODZIA XLIV.
I. Sprawa o naj-wyszym kapanie 1—3. II. o kapa-

naci niepoizadnych 4—9. lU. o Lewitach niepobonych
10—14. IV. o pobonych kapanach, synach Sadokowych
15—31.

iedy mi za przywiód drog ku bra-

mie witnicy zewntrznej, która patrzy

na wschód soca, a ta bya zamkniona.

2. I rzek do mnie Pan: Ta brama
zamkniona bdzie, nie bdzie otworzona,

a aden nie wnijdzie przez ni; bo Pan,

Bóg Izraelski, przeszed przez ni, prze-

to bdzie zamkniona.

3. Ksica jest; ksi sam bdzie
siada w niej , aby jada chleb przed

obliczem Paskiem; drog przysionku

tej bramy wchodzi, a drog jej wy-
chodzi bdzie.

II. 4. I przywiód mi drog bramy
pónocnej ku przedniej stronie domu;
i ujrzaem , a oto * napenia chwaa
Paska dom Paski, i upadem na obli-

cze swoje. -2Moj.40,34.

5. A Pan rzek do mnie : Synu czo-
wieczy! uwaaj to, a obacz oczyma twe-

mi, i uszyma twemi suchaj wszystkie-

go, co Ja mówi tobie o wszystkich usta-

wach domu Paskiego, i o wszystkich
50



786 EZECHIEL 44.

prawach jego; uwaaj, luówit^', ahy oba-

czy wejcie w dom , i wszystkie wyj-

cia z witnicy.
(). A rzecz odpornemu domowi Tzrael-

skieiuu : Tak mówi panujcy Pan : Do-
sy * miejcie na wszystkich o])rzydli-

wociach waszych, o domie Izraelski!
*lMoj.lt;,17. ll'iotr.4,3.

7. ecie tu przywodzili cudzoziemców
nieol )rzezanych na sercu, i nieobrzezanych

na ciele. e])y ])ywali w witnicy mojój a

splugawili dom mój ; wycie tó oftaro-

wali chleb mój, tusto, i krew, gdy oni

amali przymierze moje mimo wszyst-

kie obrzydliwoci wasze;

8. A nie trzymalicie stray nad wi-
tem! rzeczami mojemi, alecie postawili

stróów na stray mojej w witnicy mo-
jej miasto siebie.

9. Tak mówi panujcy Pan: aden cu-

dzoziemiec nieobrzezany na sercu i nie-

obrzezany na ciele nie wnijdzie do wit-
nicy mojej ze wszystkich- cudzoziemców,

którzy s midzy synami Izraelskimi.

III. 10. Take i Lewito wie, którzy

si oddalali odemnie, gdy bdzi Izrael,

którzy si obdzili odemnie za pluga-

wemi bawanami swemi, ci ponios nie-

prawo swoje.

11. Bo bd w witnicy mojej za

sug w powinnociach przy bramach
domu, i za sug przy domu ; onió bd
bi ofiary na caopalenie, i ofiary za lud,

i oni sta bd przed obliczem ich, aby
im suyli.

12. Dlatego, e im suyli przed plu-

gawemi ])awanami ich, a byli domowi
Izraelskiemu przyczyn upadku w nie-

prawo, przetoem podniós rk moje
dla nich, mówi panujcy Pan, e ponios
nieprawo swoje.

13. A nie przystpi do mnie, aby mi
sprawowali urzd kapaski, ani przy-

stpi do jakich witych rzeczy moich,

albo do najwitszych, ale ponios po-

iabienie swoje i obrzydliwoci swoje,

które czynili.

14. Przeto ich postanowi za stróów
obrzdów domu na kad posug jego,

i na wszystko, co w nim bdzie spra-

wowane.
IV. 15. Lecz kapani z Lewitów, sy-

nowie * Sadokowi , którzy trzymali stra
nad witnic moj, gdy si obdzili
synowie Izraelscy odemnie, ci przyst-
pi do mnie, aby mi suyli, i stan przed

twarz moj, aby mi ofiarowali tusto
i krew, mówi panujcy Pan. *K2och.4o,46.

IG. Ci wchodzi bd do witnicy
mojj, ci t przystpi do stou mego,
aljy mi suyli i stra moje trzymali.

17. A gdy bd mieli wchodzi do

bramy sieni wewntrznj, tedy sioldek
w szaty lniane , a nie wezm na si nic

wenianego, gdy suy bd w Ijramach

sieni wntrznej, i wewntrz.
18. Czapki lniane bd mieli na go-

wie swojj , i ubiory * pócienne bd
na biodrach ich, a nie bd si przepa-

sywa niczm, coby pot czynio.
*

2

Moj.28,42. r. 39,28.

19. A gdy wychodzi * bd do sieni

zewntrznej, do sieni mówi zewntrz-
nej do ludu, zewlek szaty swe, w któ-

rych suyli, a poo je w komorach
witnicy, i oblek si w inne szaty, a

nie bd powicali ludu szatami swemi.
*Ezech.42,14.

20. Gowy * te swojej nie bd go-

li, ani wosów zapuszcza, ale je równo
przystrzyga bd na gowach swoich.

*3Moj.l9,27. r,21,5.

21. Wina te nie bdzie pi * aden
kapan, gdy bdzie mia wchodzi do

sieni wntrznej. *3Moj.io,9.

22. Wdowy t i
* porzuconej nie

bd sobie pojmowa za ony; ale panny
z nasienia domu Izraelskiego, albo wdo-
w, któraby pozostaa wdow po kapa-
nie, pojmowa bd. *3Moj.2i,7.i3.i4.

23. A ludu mego uczy bd róno-
ci * midzy rzecz wit i niewit,
take midzy nieczystem i czystem niech

j

ich ucz rónoci,
'^

*3Moj.io.io.

24. A gdy bdzie jaki spór, oni sii

niech stawi do rozsdzania, a wedug
sdów moich rozsdz go; praw te mo-
ich i ustaw moich we wszystkie uro-

czyste wita moje strzedz bd, a sa-|

baty moje wici bd.
25. Do umarego te czowieka * niei

wnijdzie kapan, aby si nie zmaza;
chyba do ojca i do matki, i do syna, i

do córki, i do brata, i do siostry, kt6-|

raby jeszcze nie bya za mem
;
przy-

tych moe si zmaza-. *3Moj.2i,ij

2Q. A po oczyszczeniu jego, (siedncl

dni nalicz mu.)

27. W ten dzie, którego wnijdzie d(|

witnicy, do sieni wntrznej, aby su-

y w witnicy , uczyni ofiar za grzecj

swój, mówi panujcy Pan.

28. A miasto * dziedzictwa ich Jarr|
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jest dziedzictwem ich
;
przeto osiado-

ci nie dawajcie im w Izraelu, Jam jest

osiadoci ich.
^4Moj.i8,2o.5Moj.i8,i. Jo..i3,u.

29. Ofiar niedn i ofiar za grzech

i za wystpek, to oni je bd; take

wszelka rzecz ofiarowana Bogu w Izra-

elu ich bdzie.

30. Take te najprzedniejsze rzeczy

wszystkich * pierwocin ze wszystkiego,

i kada ofiara podnoszenia wszystkich

rzeczy ze wszystkich ofiar waszych ka-

paska bdzie
;
pierwiastki te f ciast

waszych dacie kapanowi, aby woy
bogosawiestwo na dom twój.

*2Moj.l3,2. r.22,29. r.34,19. -{-Moj. 15,20.

31. adnego cierwu, * i rozszarpanego

od zwierza ani z ptastwa ani z bydlt ka-

pani je nie bd. *2Moj.2i,3i. 3Moj.22,8.

KODZIA XLV.
I. Rozmierzenie ziemi 1—8. II. napomnienie rzdców

wiata ku czynieniu sdów i sprawiedliwoci 9—12. III.

prawa o ofiarach rozlicznych 13—25.

A. gdy podzielicie losem t ziemi w
dziedzictwo, oddacie za ofiar * Panu
dzia wity z tej ziemi, wdu na

dwadziecia i pi tysicy okci, a wszerz

na dziesi tysicy; ten dzia bdzie
wity po wszystkich granicach swoich

wokoo: =^Ezech.48,8.

2. Z niego bdzie miejsce wite na

pi set wdu, a na pi set wszerz,

czworograniaste w okoo; a niech ma
pidziesit okci wolnego placu w okoo.

3. Z tego wymiaru odmierzysz wdu
dwadziecia i pi tysicy okci, a wszerz

dziesi tysicy, aby na nim bya wit-
nica, i witnica najwitsza.

4. Ten dzia ziemi wity jest; kapa-
nom, sugom witnicy, nalee bdzie,

którzy przystpuj, aby suyli Panu,
aby mieli miejsce dla domów, i miejsce

iwite dla witnicy.
5. A tych dwadziecia i pi tysicy

-okci wdu, a dziesi tysicy wszerz

niech bdzie take Lewitom, którzysu
"W domu onym, w dzieraw po dwadzie-

cia komórek.

6. A na osadzenie miasta dacie pi
"tysicy okci wszerz , a wdu dwadzie-
cia i pi tysicy przeciwko ofierze

miejsca witego; a to bdzie dla wszyst-
kiego domu Izraelskiego.

7. A ksiciu dacie z obu stron tej

ofiary miejsca witego, i pooenia mia-
sta przed ofiar miejsca witego, i przed
.pooeniem miasta od strony zachodniej

dzia ku zachodowi, a od strony wcho-

dniej dzia ku wschodowi, a dugo na-

przeciwko kademu z tych dziaów od

granicy zachodniej a do granicy wscho-

dniej.

8. Ten dzia ziemi bdzie mu za osia-

do w Izraelu , a nie bd wicej uci-

skali ksita moi ludu mojego; ale

wydziel ziemi domowi Izraelskiemu

wedug pokolenia ich.

II. 9. Tak mówi panujcy Pan: Dosy
miejcie na tern, o ksita Izraelscy!

Grwatu i upiestwa zaniechajcie, sd i

sprawiedliwo czycie, a odejmijcie

obcienia wasze od ludu mego ,

* mówi
panujcy Pan; *Ezech.44,6.

10. Wag sprawiedliw i * Efa spra-

wiedliwe, i Bat sprawiedliwy mie b-
dziecie *2Moj.l6,3G. 3 Moj. 19,35.36.

11. Efa i Bat pod jedn miar niech

bd, aby Bat bra w si dziesit cz
Chomeru, take Efa dziesit cz Cho-

meru; wedug Chomeru jednaka obojga

miara bdzie.

12. A sykiel niech ma dwadziecia

pienidzy * a dwadziecia syków, dwa-

dziecia pi syklów, a pitnacie syklów

grzywn wam bdzie.
*2Moj.30,13. 3Moj.27,25. 4Moj.3,47.

III. 13. A tak bdzie ofiara podno-

szenia, któr ofiarowa bdziecie szóst

cz Efy z Chomeru pszenicy, take
szóst cz Efy dacie z Chomeru j-
czmienia.

14. Ustawa za okoo oliwy ta jest:

Bat jest miara oliwy; dziesit cz
Batu dacie z miary Chomeru, dziesiciu

Batów ; bo dziesi Batów jest Chomer.

15. Owc te jedne z trzody dwóch set

z obfitych pastwisk Izraelskich na ofiar

niedn , i na caopalenie , i na ofiary

spokojne ku oczyszczeniu was, mówi pa-

nujcy Pan.

16. Wszystek lud tej zj^emi obowi-
zany bdzie do tej ofiary podnoszenia i

z ksiciem w Izraelu.

17. Bo ksi bdzie powinien dawa
caopalenia, i niedne i mokre ofiary na
wita, i na nowie miesicy, i na sabaty,

i na wszystkie wita uroczyste domu
Izraelskiego ; on sprawowa bdzie ofiar

za grzech, i niedn i palon ofiar, i

ofiary spokojne na oczyszczenie za dom
Izraelski.

18. Tak mówi panujcy Pan: Pierw-

szego dnia pierwszego miesica we-
50*
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miesz modego cielca bez wady. a oczy-

cisz witnic.
19. Wemie te kapan ze krwi oiary

za grzech , i pomae podwoje domu , i

cztery wgy onego przepasania na ota-
rzu, i podwoje bramy sieni wntrznój.

20. Take tó uczyni siódmego dnia
tego miesica za kadego, który omy-
ki i z prostoty zgrzeszy; tak oczyci-
cie dom.

21. Pierwszego * miesica, czterna-

stego dnia tego miesica, bdziecie
mie wito przejcia, wito siedm dni,

których chleby przane jedzone bd.
*2Moj.l2,18. SMoj.Vs,;'!.

22. I bdzie ksi ofiarowa dnia

onego za si, i za wszystek lud onej

ziemi cielca na ofiar za grzech.

23. A przez siedm dni onego wita
uroczystego ofiarowa bdzie caopalenie
Panu, siedm cielców i siedm baranów
bez wady na kady dzie, przez siedm
dni, a na ofiar za grzech koza z kóz na
kady dzie

;

24. A ofiar niedn ef przy cielcu,

i ef przy baranie, take oliwy hyn przy

efie.

25. Siódmego miesica, dnia pitna-
stego tego miesica w wito take
wanie ofiarowa bdzie * przez siedm
dni,jako ofiar za grzech, tak caopalenie,

tak i ofiar niedn i oliw. *4mój.29,i2.

ROZDZIA XLVI.
I. Prawa o ofiarach sabatnich 1—5. II. witecznych

6—12. III. i kadodziennych 13—15. IV. O podarku od
ksicia danym 16—18. V. i o komorach kapaskich
19—24.

lak mówi panujcy Pan: Brama sieni

wiitrznej, która patrzy na wschód so-
ca, zamkniona bdzie przez sze dni ro-

botnych ; ale bdzie otworzona w dzie
sabatu , take i w dzie nowiu miesica
bdzie otworzona.

2. 1 przyjdzie ksi drog przysionku

bramy zewntrz, a stanie u podwoi
onej bramy, a kapani sprawowa bd
caopalenie jego, i spokojne ofiary jego,

a pokoniwszy si na progu bramy, po-

tem wynijdzie, a brama nie bdzie zam-
kniona a do wieczora,

3. Aby si kania lud onej ziemi u

drzwi bramy we dni sabatu i na nowiu
miesica przed obliczem Paskiem.

4. Ale caopalenie, które bdzie ksi
sprawowa Panu w dzie sabatu, bdzie

sze baranków zupenych i baran zu-
peny

;

5. I ofiara niedn, efa na barana, i

na baranki ofiara niedn wedug prze-

moenia rki jego, a oliwy hyn na efa.

II. (). A na dzie nowiu miesica
niech bdzie cielec mody zupeny , i

sze baranków i baran zupeny.
7. Take niech * ofiaruje efa ofiary

suchj przy cielcu, i efa przy baranie, a
przy barankach wedug przemoenia rki
swojj, a oliwy hyn na efa. *Ezech.4ó,24.

8. A ksi wchodzc drog przysionku
i bramy pójdzie, i drog jej odejdzie.

9. Ale gdy bdzie lud onej ziemi

wchodzi przed obliczno Pask na
wita uroczyste, tedy ten, co wnijdzie

drog bramy od pónocy, aby si kania,
wynijdzie drog bramy poudniowej ; a
kto wnijdzie drog bramy poudniowej,
wynijdzie drog bramy pónocnej ; nie

wróci si drog onej bramy, któr wszed,
ale przeciwko niej wynijdzie.

10. A gdy oni wchodzi bd, ksi
midzy nimi wchodzi bdzie ; a gdy
odchodzi bd, odejdzie.

11. Take na wita i na uroczyste

wita niech bdzie ofiara niedn efa

na cielca, i efa na barana, a na baranki,

co przemoe rka jego , a oliwy hyn na
efa.

12. A bdzieli ksi ofiarowa ofiar

dobrowoln, caopalenie albo spokojne

dobrowolne ofiary Panu , tedy mu niech

bdzie otworzona brama, która patrzy na

wschód soca , a niech sprawuje cao-
palenie swoje albo spokojne ofiary swoje,

jako ofiar w dzie sabatu; potem odej-

dzie, i zamkn bram, gdy wynijdzie.

III. 13. Nadto baranka rocznego zu-

penego * Panu ofiarowa bdzie jco dzie

na caopaleuie: na kady poranek ba-

ranka ofiarowa bdzie. *

2

moj. 29,38.39.

14. Take ofiar niedn bdzie ofia-

rowa przy nim na kady poranek szóst

cz efy, a oliwy trzeci cz hynu na

skropienie pszennej mki, niedn nió-

wi ofiar Panu postanowieniem wie-

cznem ustawicznie.

15. Tak tedy ofiarowa bd baranka

i ofiar niedn i oKw na kady pora-

nek, caopalenie ustawiczne.

IV. 16. Tak mówi panujcy Pan:

Jeli komu da ksi dar z synów

swoich, póki dziedzictwem jego jest.
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synów jego niech bdzie ku osiadoci

i ku dziedzictwu ich.

17. Ale jeli da dar z dziedzictwa swe-

go któremu z sug swoich, tedy bdzie

jego a do roku wolnoci, a potem wróci

si na onego ksicia; a wszake dziedzic-

two jego mie bd synowie jego.

18. Nie bdzie te nic bra ksi z

dziedzictwa ludu. gwatem ich wyrzucajc

z osiadoci ich: ale z osiadoci swojej

da dziedzictwo synom swoim, eby nie

by rozproszony lud mój, nikt z osia-

doci swojej.

Y. 19. Tedy mi wwiód przez wej-

cie, które jest przy stronie bramy, do

kapanów, do komórek witych, które

patrzyy na pónocy, a oto tu byo miej-

sce po obu stronach ku zachodowi :

20. I rzek do mnie: To jest miej-

sce, gdzie warz kapani ofiar za wy-
stpek i za gi"zech. gdzie sma ofiar

niedn. aby nic nie wynosili do sieni

zewntrznej ku powicaniu ludu.

21. Potem mi wywiód do sieni

zewntrznej, i obwiód mi po czterech

ktach sieni, a oto sie bya w kadym
kcie onej sieni.

22. Na czterech wgach onej sieni

byy sieni z kominami na czterdzieci

okci wdu a na trzydzieci okci wszerz,

jedna miara onych czterech sieni na-

ronych.
23. A w onych czterech byy kuchnie

w okoo, take ogniska poczynione w o-

nych kuchniach w okoo.
24. I rzek mi: Te miejsca s tych.

którzy warz, gdzie sudzy domu warz
ofiary ludu.

ROZDZIA XLVII.
I. o wodzie z kocioa pyncej 1—12. II. o grani-

cach ziemi 13—20. m. i rozdzieleniu jej 21—23.

lotem mi przywiód ku drzwiom do-

mu, a oto wody wychodziy z pod progu
domu na wschód soca: bo przednia

strona domu bya na wschód soca, a

wody one schodziy spodkiem po pra-

wej stronie domu po stronie poudnio-
wej otarza.

2. Stamtd mi wywiód drog bra-

my pónocnej . i obwiód mi drog
zewntrzn do bramy zewntrznej, dro-

g, która patrzy na wschód soca; a

oto wody wynika.ly po prawej stronie.

3. A gdy wychodzi onm na wschód
soca, w którego rku bya miara, i wy-

mierzy tysic okci . i przewiód mi
przez wod. przez wod a do kostek:

4. Potem wymierzy drugi tysic, a

przewiód mi przez wod. przez wod
a do kolan ; i za wymierzy trzeci ty-

sic, a przewiód mi przez wod a do

biódr.

5. A gdy za wymierzy tysic , by
potok, któregom nie móg przebrn

;

bo byy wezbray wody. wody. które by-

o trzeba przepyn, potok, któregom
nie móg przebrn.

6. Tedy rzek do mnie: Widziae,
synu czowieczy? I wywiód mi. i obró-

ci mi na brzeg onego potoku.

7. A gdym si obróci, oto na brze-

gu onego potoku byo drzewo ^ bardzo

wielkie po "obu stronach :
* objaw.22.2.

8. I rzek do mnie : Te wody wycho-
dz od Galilei pierwszej, a schodz po
równinie, i wchodz w morze ; a gdy do

morza wpadn, uzdrowione bywaj wody.

9. I stanie si, e kada dusza yj-
ca, która si paza . gdziekolwiek przyj-

d potoki, y bdzie, i bdzie ryb bar-

dzo wiele, przeto, e gdy przyjd tam
one wody. oczerstwiej. i y bd wsz-
dy, kdykolwiek przyjdzie ten potok.

10. Stanie si i to, e stan podle

niego rybitwi od Engaddy a do zdroju

Eglaim. tam bd rozciga sieci: ryb

bdzie bardzo wiele rozmaitego rodzaju,

jako ryb morza wielkiego.

11. Bota jego i kaue jego nie bd
uzdrowione, ale soli oddane bd.

12. A nad potokiem wyronie na
brzegu jego po obu stronach wszelkie

drzewo owoce przynoszce, którego li
nie opada, ani owoc jego ustaje, w mie-

sicach swoich przynosi pierwociny ; bo

wody jego z witnicy wychodz, prze-

to owoc jego jest na pokarm, a licie

jego * na lekarstwo. -objaw.22,2.

II. 13. Tak mówi panujcy Pan: Tac
jest granica, w której sobie dziedzicznie

przywaszczycie ziemi wedug dwana-
cie pokole Izraelskich: Józefowi si
dostan ' dwa sznury. -liioj.48,5.22.

14. Dziedzicznie, mówi, posidzie-

cie j. równie jeden jako drugi, o któr
podniosem " rk moje . e j dam oj-

com waszym : i przypadnie wam ta zie-

mia w dziedzictwo.
''lMoj.12,7. r.17,8. r.26,3. r.28,13.

15. Ta jest tedy granica tej ziemi

ku stronie pónocnej , od morza wiel-
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kie<(0, (Irogn do Hetloiiii, kody Avcliodza

do Sedad.

1(). Eiuat, Berota, Sybraiin, które s
micul/y .li^raiiic;^ Damaszku i ini^ulzy gra-

nic Kmat, wsi porednie, które s przy

granicy Hawra.
17. A tak bc^nlzie granica od morza

Chatzar Euon, bdzie granica Dama-
szek, a pónocna strona na pónocy, i

granica Emat ; a tojest strona pónocna.
18. A strona wschodnia midzy Ha-

wra i midzy Damaszkiem i midzy
Galaad i midzy ziemi Izraelsk przy

Jordanie; od t^j granicy przy morzu
wschodniem mierzy bdziecie; a to
jest strona wschodnia.

19. A strona poudniowa na poudnie
od Tamar a do wód poswarków w Ka-
des, od potoku a do morza wielkiego

;

a to jest strona poudniowa na po-

udnie.
20. Strona za zachodnia morze wiel-

kie od granicy a przeciwko kdy si
wchodzi do Emat; taó jest strona za-

chodnia.

III. 21. A tak rozmierzycie sobie t
ziemi wedug pokole Izraelskich.

22. A gdy j rozmierzycie, bdzie
wam w dziedzictwo, i przychodniom,
którzyby mieszkali midzy wami, któ-

rzyby spodzili synów midzy wami, bo
wam bd jako tu zrodzeni midzy syna-

mi Izraelskimi; z wami dziedziczybd
midzy pokoienianii Izraelskiemi.

23. A w któremkolwiek pokoleniu

przychodzie!! przychodniem bdzie, tam
mu dacie dziedzictwo jego, mówi panu-
jcy Pan.

EODZIA XLVIII.
I. Eozdzielenie losem miejsc dwunastu pokoleniom

Izraelskim 1—29. II. i opisanie ksztatu miasta 30—35.

A. te s imiona pokole : W granicach

na pónocn stron podle drogi Hetlon,

kdy wchodz do Emat Chatzar Enon,
ku granicy Damaszku na pónocn stro-

n podle Emat, od wschodniej strony

a na zachód osadzi si pokolenie jedno,

to jest Dan.
2. A przy granicy Dan , od strony

wschodniej a do strony zachodniej,

jedno, to jest Aser.

3. A przy granicy Aser , od strony

wschodniej a do strony zachodniej,

jedno, to jest Neftalim.

4. A przy granicy NeftaUm, od stro-

ny wscliodniej a do strony zachodniej,
jedno, to jest Manase.

5. A przy granicy Manase, od strony
wschodniej a do strony zachodnij,
jedno, to jest Efraim.

0. A przy granicy Efraim, od strony

wschodniej a do strony zachodnij^
jedno, to jest Kuljen.

7. A przy granicy Kul)enowj , od
strony wschodnij a do strony zacho-

dniej, jedno, to jest Juda.

8. A przy granicy Judy, od strony

wschodniej a do strony zachodnij b-
dzie * ofiara, któr ofiarowa bd, dwa-
dziecia i pi tysicy okci wszerz, a^

wdu zarówno z jednym z innych dzia-

ów od strony wschodnij a do strony

zachodniej , i bdzie witnica w po-

rodku niego. *Ezech.45,l.

9. Ta ofiara, któr ofiarowa macie
Panu, bdzie wdu dwadziecia i pi
tysicy okci, a wszerz dziesi tysicy.

10. A tym si dostanie ta ofiara,

wita, to jest kapanom, na pónocy
dwadziecia i pi tysicy okci, a na,

zachód wszerz dziesi tysicy, a na
wschód wszerz dziesi tysicy, a na po-
udnie wdu dwadziecia i pi tysicy,

a witnica Paska bdzie w poród
niego.

11. To ma by kademu kapanowi
powiconemu z synów * Sadokowych,
którzy trzymaj stra moje, którzy nie-

bdzili, gdy bdzili synowie Izraelscy,,

jako bdzili inni Lewitowie. *i^^ecii.44,i5.

12. I bdzie dzia ich ofiarowany

z ofiary onej ziemi, rzecz najwitsza,
przy granicy Lewitów.

13. A Lewitów dzia bdzie na prze-

ciwko granicy kapaskiej dwadziecia
i pi tysicy okci, wdu, a wszerz dzie-

si tysicy; kada dugo dwadziecia
i pi tysicy, a szeroko dziesi ty-

sicy.

14. I nie bd, go * sprzedawa, ani

frymarczy, ani przenosi pierwocin zie-

mi, przeto e jest powicona Panu.
* 3 Moj.25,34.

15. A pi tysicy okci, które pozo-

stan wszerz przeciwko onym dwudzie-

stu i piciu tysicy, bdzie miejsce po-

spolite dla miasta na mieszkanie i dla

przedmiecia, a miasto bdzie w porod-

ku niego?

16. A te s pomiary jego: Strom

pónocna na cztery tysice i na pi sei
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okci, take strona poudniowa na cztery

tysice i na pi set ; od strony te wscio-

dnij cztery tysice i pi set, a strona

zaciodnia na cztery tysice i na pió set.

17. A bdzie przedmiecia miejskiego

na pónocy dwiecie i pidziesit okci :

a na poudnie dwiecie i pidziesit, tak-

e na wschód soca dwiecie i pi-
dziesit, a na zachód soca dwiecie

i pidziesit ;

18. A co zbdzie wdu przeciw ofie-

rze witj ,
dziesi tysicy okci na

wschód, i dziesi tysicy na zachód ; a

z tego, co bdzie naprzeciw onej ofie-

rze witej, bd mie dochody ku wy-
chowaniu sudzy miasta.

19. A ci sudzy miasta suy bd
miastu ze wszystkich pokole Izraelskich.

20. Wszystk t ofiar na dwadzie-

cia i pi tysicy okci wedug tych

dwudziestu i piciu tysicy, czworogra-

niast ofiarowa bdziecie na ofiar

wit ku osiadoci miastu.

21. A to, co zostanie, ksice b-
dzie z obu stron ofiary witej i osia-

doci miejskiej, przed onemi dwudzie-

stu i piciu tysicami okci ofiary a ku
granicy wschodniej, i od zachodu prze-

ciwko tyme dwudziestu i piciu tysicom
okci, podle granicy zachodniej przeciw-

ko tym dziaom, ksiciu bdzie ; a to

bdzie ofiara wita, a witnica domu
bdzie w porodku niego.

22. A od osiadoci Lewitów i od
osiadoci miejskiej w poród tego,

co jest ksicego, midzy granic Ju-
dow i midzy granic Benjaminow, to

ksice bdzie.

23. A ostatnie pokolenia, od strony

wschodniej a do strony zachodniej

osadzi si pokolenie jedno, to jest Ben-
jamin.

24. A przy granicy Benjaminowej od

strony wschodniej a do strony zacho-

dniej, jedno, to jest Symeon.
25. A przy granicy Symeonowej, od

strony wschodnij a do strony zacho-

dniej, jedno, to jest Isaschar.

26. A przy granicy Lsascharowej
, od

strony wschodniej a do strony zacho-

dnij, jedno, to jest Zabulon.

27. A przy granicy Zabulonowej, od

strony wschodniej a do strony zacho-

dniej, jedno, to jest Gad,

28. A przy granicy Gadowej, ku stro-

nie poudniowej na poudnie, tu bdzie
granica od Tamar a do wód poswarku
w Kades, ku potokowi przy morzu wiel-

kiem.

29. To jest ona ziemia, któr losem

rozdzielicie od potoku wedug pokole
Izraelskich, i te dziay ich, mówi pa-

nujcy Pan.

II. 30. Te te s granice miejskie

od strony pónocnej cztery tysice i pi
set okci miary.

31. A bramy miasta wedug imion

pokole Izraelskich : trzy bramy na pó-
nocy, brama Rubenowa jedna, brama
Judowa jedna, brama Lewiego jedna.

32. A od strony wschodniej cztery

tysice i pi set, a bramy trzy, to jest

brama Józefowa jedna, brama Benjami-

now jedna, brama Danowa jedna.

33. Od strony te poudniowej cztery

tysice i pi set okci miary, i trzy

bramy: brama Symeonowa jedna, brama
Isascharowa jedna, brama Zabulonowa

jedna.

34. Od strony zachodniej cztery ty-

sice i pi set, bramy ich trzy : Brama
Gadowa jedna, brama Aserowa jedna,

brama Neftalimowa jedna.

35. W okrg omnacie tysicy okci
;

a imi miasta ode dnia tego bdzie: Pan
tam mieszka.

Proroctwo Danijelowe.

ROZDZIA I.

I. Danijel dostaivszy si do dwom królewskiego z
towarzyszami swymi 1—7. II. wiary Bogu dotrzymywa
8—16. III. a majc osobliwe dary od Boga, dla nich u
tego dworu do wielkiej sawy przyszed 17—21.

-Koku trzeciego królowania Joakima,
króla * Judzkiego, przycign Nabu-
chodonozor, król Babiloski, do Jeruza-
lemU, i Obleo- je. *2Król.24,l. 2Kron.36,6.

2. I poda Pan w rk jego Joakima,

króla Judzkiego, i cz naczynia domu
Boego, który je zawióz do ziemi * Se-

naar, do domu boga swego, i wniós ono

naczynie do domu skarbu boga swego.
^2Kroii.36,7.

3. I rozkaza król Aspenasowi prze-

oonemu nad komornikami swymi, aby
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przyprowadzi z synów Izraelskich, i z

nasi(Miia * krohnvskiogo i z ksit,
+ 2 Kron. 20,18.

4. Modzieców, naktórychby nioljyo
aduój zmazy, a piknych na wejrzeniu
i dowcipnych do wszehikij mdroci, i

sposo])nych do umiejtnoci, i dostpienia

j6j, i którzyhy hyli sposobni, aby stali

w paacu krokowskim, a uczyli si pisma
i jzyka chaldejskiego.

5. 1 postanowi im król obrok na kady
dzie z potraw swoich królewskich i z

wina, które on sam pija, a eby ich tak

chowa przez trzy lata, a po wyjciu ich

eby stawali przed obliczem królewskiem.
6. A byli midzy nimi z synów Judz-

kich: Danijel, Ananijasz, Misael, i Aza-
ryjasz.

7. I da im przeoony nad komor-
nikami imiona, a Danijela nazwa Balta-

zarem, a Ananijasza Sadrachem, a Misa-
elaMesachem, a Azaryjasza Abednegiem.

II. 8. Ale Danijel postanowi w sercu

swoj^m
, eby si nie maza pokarmem

potraw * królewskich, ani winem, które

król pija; przeto tego szuka u prze-

oonego nad komornikami, eby sie nie

zmaza. *3Moj.11,1.5Moj.14,4.

9. I zjedna Bóg Danijelowi ask i

mio przed obliczem przeoonego nad
komornikami.

10. I rzek przeoony nad komorni-
kami do Danijela: Ja si boje króla, pana
mego, który wam postanowi pokarm
wasz i napój wasz: który jeliby oba-
czy, e twarzy wasze chudsze s ni
innych modzieców, którzy jednako z

wami maj by wychowani, tedy mi
przyprawicie o gardo u króla.

11. I rzek Danijel do sugi, którego

by postanowi przeoony nad komor-
nikami nad Danijelem. Ananijaszem,
Misaelem i Azaryjaszem :

12. Dowiadcz prosz sug twoich
przez dziesi dni, a niech nam dadz
jarzyn, którebymy jedli, i wody, któr-
bymy pili.

13. Potem przypatrzysz si twarzom
naszym, i twarzom innych modzieców,
którzy jadaj pokarm z potraw królew-

skich, a jako obaczysz, tak uczynisz

z sugami twymi.

14. I usucha ich w tern, a dowiad-
czy ich przez dziesi dni.

15. A po wyjciu dziesiciu dni oka-

zao si, e twarze ich byy pikniejsze,

i ])yli tustsi na ciele, ni wszyscy mo-
dzi(M'icy, którzy jadali pokarni z potraw
królewskich.

1(). Przeto on suga bra on obrok
potraw i(;h, i wino napoju ich, a dawa
im jarzyny.

III. 17. A onym czterem modzie-
com da Bóg umiejtno i rozum we
wszelakiem pimie i mdroci; nadto
Danijelowi da wyrozumienie wszelakie-

go widzenia i snów.

18. A gdy wyszy dni, po których ich

król przyprowadzi rozkaza, przywiód
ich przeoony nad komornikami przed
twarz Nabuchodonozora.

19. I mówi z nimi król; ale nie by
znaleziony midzy onymi wszystkimi,
jako Danijel, Ananijasz, Misael i Azary-
jasz; i stawali przed obliczem królew-

skiem.

20. A w kadem sowie mdroci
i rozumu, o które si ich król pyta,
znalaz ich dziesi kro bieglejszych nad
wszystkich mdrców i praktykarzy, któ-

rzy byli we wszystkiem królestwie jego.

21. I by tam Danijel * a do roku

pierwszego króla Cyrusa. *^Dan.6,28.

KODZIA II.

I. Sen, którego mdrcy Babiloscy nie mogli na pa-
mi przjHArie 1—12. II. Danijel majc go od Boga
objawiony . przypomina Nabuchodonozorowi, i wykada
13—45. Ul. a za to z towarzyszami swymi wywysze-
nia dostpuje 46—49.

Jtloku wtórego królowania Nabuchodo-
nozora mia Nabuchodonozor sen, i

strwoy si duch jego, i przerwa mu
si sen jego.

2. Tedy król rozkaza zwoa mdr-
ców, i praktykarzy, i czarnoksiników,
i Chaldejczyków,, aby oznajmili kró-

lowi sen jego ; którzy przyszli i stanli

przed obliczem królewskiem.

3. I rzek król do nich: Miaem sen, i

strwoy si duch mój, tak, e nie wiem,

co mi si nio.
4. Tedy odpowiedzieli Chaldejczycy

królowi po syryjsku: Królu, yj na

wieki! Powiedz sen sugom twoim, a.

oznajmiemyc wykad jego.

5. Odpowiedzia król i rzek do Chal-

dejczyków: Ta rzecz ju mi z pamici

wypada
;
jeli mi nie oznajmicie snu i

wykadu jego, na sztuki rozsiekani b-
dziecie, a domy wasze w gnojowisko

obrócone bd ;

6. Ale jeli mi sen i wykad jego
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oznajmicie, dary i upominki i uczciwo
wielk odniesiecie odemnie; przeto sen

i wykad jego oznajmijcie mi.

7. Odpowiedzieli powtóre, i rzekli:

Król niech powie sen sugom swoim, a

wykad jego oznajmiemy.

8. Odpowiedzia król. i rzek : Zaiste

wiem, e umylnie odwaczacie, baczc,

e mi ten sen z pamici wyszed.

9. Jelie mi snu nie oznajmicie, pe-

wny jest o was dekret, bocie rzecz kam-
liw i przewrotn umylili mówi przede-

mn, aby czas przemin-; przeto mi
sen powiedzcie, a dowiem si, bdziecieli

mogli wykad jego oznajmi.

10. Odpowiedzieli Chaldejczycy kró-

lowi . i rzekli : Niemasz czowieka na

ziemi, któryby t rzecz królowi oznajmi
móg; dotego aden król, ksi albo

pan o tak si rzecz nie pyta adnego
mdrca, i praktykarza, i Chaldejczyka.

11. Bo rzecz, o któr si król pyta,

trudna jest, a niemasz nikogo, coby j
móg królowi oznajmi, oprócz bogów,

którzy nie mieszkaj z ludmi.
12. Z tej przyczyny zasroy si król,

i rozgniewa si bardzo, a rozkaza wy-
traci wszystkich mdrców Babiloskich.

II. 13. A gdy wyszed dekret, aby
mordowano mdrców, szukano i Danijelai

towarzyszów jego, aby ich zamordowano.

14. Tedy Danijel odpowiedzia mdrze
i roztropnie Aryjochowi, hetmanowi nad

! onierzami królewskimi, który wyszed,

;
aby zabija mdrców Babiloskich

;

' 15. A odpowiadajc rzek do Aryjocha,
' hetmana królewskiego : Przecz ten de-

kret tak prdko wyszed od króla? I

:
oznajmi t rzecz Aryjoch Danijelowi.

i • 16. Skd Danijel wszed, i prosi króla,

aby mu da czas na oznajmienie wy-
kadu królowi.

17. Odszedszy tedy Danijel do domu
swego oznajmi t rzecz Ananijaszowi,

Misaelowi i Azaryjaszowi, towarzyszom
: swoim,

i 18. Aby o miosierdzie prosili Boga
niebieskiego dla tej tajemnicy, eby nie

"zginli Danijel i towarzysze jego z pozo-
staymi mdrcami Babiloskimi.

19. Tedy objawiona jest Danijelowi
;W widzeniu nocnem t<a tajemnica, za co
Danijel bogosawi Bogu niebieskiemu.

20. A mówic Danijel rzek: Niech
bdzie imi Boe bogosawione od wieku

a na wieki; albowiem mdro i moc
jego jest;

21. On sam odmienia czasy i chwile;

zrzuca królów i stanowi królów; daje m-
dro mdrym, a umiejtnym rozum

;

22. On odkrywa rzeczy gbokie i

skryte, zna, co jest w ciemnociach, a

wiato z nim mieszka.

23. Ciebie ja, o Boe ojców moich!
wysawiam i chwal, e mi da mdro
i moc, owszem, e mi teraz oznajmi to,

o comy ci prosili; bo nam sen królew-

ski oznajmi.

24. Dla tego Danijel wszed do Aryjo-

cha, którego by postanowi król, aby wy-
tracimdrców Babiloskich; a przyszed-

szy tak rzek do niego : Nie tra mdr-
ców Babiloskich, wprowad mi do

króla, a ja ten wykad królowi oznajmi.
25. Tedy Aryjoch z kwapieniem wpro-

wadzi Danijela do króla i tak mu rzek:
Znalazem ma z winiów synów Judz-

kich, który ten wykad królowi oznajmi.

26. Odpowiedzia król, i rzek Danije-

lowi, któremu imi byo Baltazar: Izali

mnie ty moesz oznajmi sen, którym
widzia, i wykad jego?

27. Odpowiedzia Danijel królowi, i

rzek : Tajemnicy, o której si król pyta,

mdrcy, praktykarze, czarnoksinicy i

wieszczkowie królowi oznajmi nie mog ;

28. A wszake jest Bóg na niebie,

który objawia tajemnice, a on okaza
królowi Nabuchodonozorowi, co ma by
potomnych dni. Sen twój i widzenia,

które widzia na ou twojem, te s:
29. Tobie o królu! przychodzio na

myl na ou twojem, coby miao by
na potem, aten, który odkrywa tajemnice,

oznajmi ci to. co ma by.
30. Mnie te nie przez mdro, któ-

raby przy mnie bya nad wszystkich ludzi,

tajemnica ta objawiona jest. ale przez mo-
dlitw, aby ten wykad królowi oznaj-

miony by, a iby si myli serca twego

dowiedzia.

31. Ty. królu! widzia, a oto obraz

jeden wielki (obraz to by wielki, a blask

jego znaczny) sta przeciwko tobie, który

na wejrzeniu by straszny.

32. Tego obrazu gowa bya ze zota
szczerego, piersi jego i ramiona jego ze

srebra, brzuchjego i biodra jego z miedzi;

33. Golenie jego z elaza, nogi jego

czci z elaza, a czci z gliny.

34. Patrzae na to, a odcity by
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kamie, który nie bywa w rku, a ude-

rzy ten obraz w nogi jego c^lazne i gli-

niane, i skruszy je.

35. Tedy sic; skruszyo spoem elazo,

glina, mied, srel)ro i zoto, a byo to

wszystko jako plewy na bojewisku w le-

cie, i rozniós to wiatr, tak, e ich na a-
dnem miejscu nie znaleziono; a kamie
on, który uderzy o obraz, sta si(j gór
wielk i napeni wszystk ziemi.

36. Tenci jest sen. Wykad t jego

powiemy przed królem :

37. Ty, królu! królem królów; bo to-

bie Bóg niebieski królestwo, moc, potg
i saw da;

38. I wszystko, gdzie jedno mieszkaj
synowie ludzcy, * zwierz polny i ptastwo

niebieskie, da w rk twoje i postanowi
ci panem nad tem wszystkiem, a ty
jest t gow zot. *1Moj.27,6. r.28,14.

39. Ale po tobie powstanie królestwo

insze, podlejsze nieli twoje, a inne kró-

lestwo trzecie miedziane; które panowa
bdzie po wszystkiej ziemi.

40. A królestwo czwarte bdzie moc-
ne jako elazo; bo jako elazo amie i

kruszy wszystko, jako elazo, mówi,
kruszy wszystko, tak i ono poamie i po-

kruszy wszystko.

41. A ie widzia nogi, i palce cz-
ci z gliny garncarskiej a czci z e-
laza , królestwo rozdzielone znaczy , w
którem bdzie nieco mocy elaznej , tak

jako widzia elazo zmieszane z sko-

rup glinian;

42. Ale palce nóg czci z elaza a

czci z gliny znacz królestwo czci
mocne a czci do skruszenia snadne.

43. A ie widzia elazo zmieszane z

skorup glinian, znaczy, e si spokre-

wni z sob ludzie ; a wszake nie bdzie
si trzyma jeden drugiego, tak jako e-
lazo nie moe si zmiesza z glin.

44. Ale za dni tych królów wzbudzi
Bóg niebieski królestwo, które na wieki

zepsute * nie bdzie, a królestwo to

na inszy naród nie spadnie, ale ono po-

amie, i koniec nczyni tym wszystkim
królestwom, a samo sta bdzie na wieki.

='Dan.4,3.34. r.6,26. r.7,14.27. kich.4,7. iik.1,33.

45. Tak jako widzia, i z góry od-

city by kamie, który nie bywaw rku,
a skruszy elazo, mied, glin, srebro i

zoto, przez to Bóg wielki królowi oznaj-

mi, co ma by na potem; i prawdziwy
jest ten sen, i wierny wykad jego.

111. 4G. Tedy król Nabuchodonozor
pad na oblicze swoje , i ukoni si Da-
nijelowi, a rozkaza, aby mu ofiar i ka-
dz(;nia ofiarowali.

47. Tedy odpowiadajc król Danije-

lowi rzek: Zaprawd Bóg wasz jest Bo-
gi(^m * l)Ogów, a Panem królów, który

odkrywa tajemnice, poniewae móg
objawi t tajemnic. *2Moj.i5,ii.Ps.80,8.

48. Zatem król zacnie wywyszy Da-
nijela, i darów wielkich i wiele da mu,
i uczyni go pan(»jn nad wszystk krain
Babilosk, i ksiciem nad przeoo-
nymi i nad wszystkimi mdrcami Babi-
loskimi.

49. AleDanijel prosi króla, aby prze-

oy nad sprawami krainy Babiloskiej
Sadracha, Mesacha i Abednego ; a Da-
nijel bywa w bramie królewskiej.

ROZDZIA III.

I. Dla bawana zotego Sadracli , Mesach i Ahednego
1—7. II. do króla udany 8—18. III, do pieca wrzucony
19—23. TV. przy ywocie zachowany 24. 2.5. V. Król nad
tem przestraszony 26. 27. VI. Bogu da ciwa, i innych
do tego prowadzi 28—30.

JNI abuchodonozor król uczyni obraz zo-
ty, którego wysoko bya na szedzie-
sit okci, a szeroko jego na sze
okci , i postawi go na polu Dura w
krainie Babiloskiej.

2. Tedy król Nabuchodonozor posa,
aby zebrano ksit, starostów i hetma-
nów, starszych, poborców, w prawach
biegych, urzdników, i wszystkich prze-

oonych nad krainami, aby przyszli

na powicanie obrazu, który by wy-
stawi król Nabuchodonozor.

3. Tedy si zgromadzili ksita, sta-_

rostowie i hetmani, starsi, poborcy,

w prawach biegli,- urzdnicy, i wszyscy

przeoeni nad krainami ku powicaniu
obrazu,. który by wystawi Nabuchodo-
nozor król, i stanli przed obrazem, któ-

ry by wystawi Nabuchodonozor.

4. A wony woa wielkim gosem:
Wam si opowiada, ludziom, nafodom,

i jzykom;
5. Skoro usyszycie gos trby

,
pisz-

czaki, lutni, skrzypiec, harfy, symfona-

u , i wszelakiego instrumentu muzyki,

upadnijcie a kaniajcie si obrazowi

zotemu, który wystawi król Nabucho-

donozor;^

6. A k'toby nie upad i nie pokoni
si, teje godziny wrzucony bdzie w po-

ród pieca ogniem paajcego.

I
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7. Zaraz tedy, skoro usyszeli wszvs- wiadomo, o ki'olu I e
795

bogów twoich
chwali, i obrazowi zotemu, który wy-
stawi, kania si nie bdziemy.

!

"''2 Moj .20,5.

III. 19. Tedy Xabuchodonozor peen
, bdc popdliwoci, tak. e si ksztat
!
twarzy jego odmieni przeciw Sadracho-

I

wi. Mesachowi i Abednegowi. odpowia-

I

dajc rozkaza piec rozpali siedm kro
bardziej, nieli by zwyczaj rozpala go,

20. A mom co mocniejszym, któ-

rzy byh w wojsku jego. rozkaza, aby
' zwizawszy Sadracha. Mesacha i Abe-

cy ludzie gos trby, piszczaki, lutni,

skrzypiec, harfy i wszelakiego instru-

mentu muzyki, upadli wszyscy ludzie,

narody i jzyki, kaniajc si obrazowi

zotemu, który wystawi ki'ól Najucho-
donozor.

II. 8. Przeto tego czasu pi*zystpiw-

szy mowie Chaldejscy skarg uczynili

przeciwko ydom :

9. A mówic rzekli do króla Xabu-
chodonozora : Królu, yj na wieki !

10. Ty. królu I uczynie dekret, e-
].y kady czowiek, któryby usysza i^^iega wrzucili do pieca ogniem paa-

gos trby, piszczaki, lutni, ski-zypiec, j^<^'^g<^

21. Tedy onychmów zwizano w pasz-
czach ich. w ubraniach ich i w czap-

kach ich i w szatach ich. a wrzucono
ich w porodek pieca ogniem paajcego.

22. A i rozkazanie królewskie przy-

naglao, a piec bardzo by rozpalony, dla-

tego onych mów, którzy wrzucili Sadra-
cha. Mesacha i Abednega. zadusi po-
mie ogniowy.

Ale ci trzej mowie. Sadi-ach.23.

cego zwizani.

harfy, i symfouau i wszelakiesro instrii-

mentu muzyki, upad i pokoni si obra- .

zowi zotemu :
,

11. A ktobykolwiek nie upad i nie :

pokoni si. aby by wrzucony w po- •

rodek pieca ogniem paajcego.
12. Wszake si znaleli niektórzy

ydowie, któryche przeoy nad spra-
j

wami krainy Babiloskiej. Sackach. Me- '

sach i Al'cdne^o : ci mowie lekce po- ,

wayli, o królu! dekret twój, bogów plisach i Abediiego. wpadli w poród
twoich nie chwal, i obrazowi si z^o-

temu. który wystawi, nie kaniaj.
13. Tedy Naltuchodonozor w pop-

dliwoci i w gniewie rozkaza przypro-

wadzi Sadracha. Mesacha i Abednega.
których wnet przywiedziono przed ln"óla.

14. I mówi Xabuchodonozor a rzek
im : Umylnie wy, Sacb*achu, Mesachu,
* Abednego. bogów moich nie czcicie.

i obrazowi si z^otemu. którym wysta-
wi, nie kaniacie ?

15. Teraz tedy wy bdcie gotowi,

abycie zaraz, skoro usyszycie gios

Tby. piszczaki, lutni, skrzypiec, harfy

i symfouau i wszelakiego instrumentu
muzyki, upadli, i pokonili si temu
obrazowi, którym uczyni: a oto jeli

pieca ogniem pi

IV. 24. Tedy kró Xabuchodonozor
zdumia si i powsta prdko, a mówic
rzek hetmanom swoim: Izahmy nie

trzech mów zwizanych wi'zuciH w po-
ród ognia? którzy odpowiadajc rzekli

ki'olowi : Prawda, królu I

25. A on odpowiadajc rzek: Oto Ja
widz czterech mów rozwizanych
przechodzcych si w porodku ognia,

a niemasz adnego naruszenia przy nich,

a osoba czwartego podobna jest Synowi
Boemu.

V. 26. Tedy przystpiwszy Xabucho-
donozor do czeluci " pieca ogniem pa-

ajcego, rzek mówic : Sadrachu. Me-
saehu i Abednegu. sudzy Boga naj-

si nie pokonicie, teje godziny bdzie- ; wyszego! wynijdcie. a przyjdcie sam;
cie wrzuceni w poród pieca ogniem '

i wyszli Sadrach . Mesach i Abednego~ '

*Izaj.4S,10.

ksita.
paajcego: a który jest ten Bóg, coby

j
z porodku ognia.

was wyrwa z rki mojej ? 27. A zgi'omadziwszy si
16. Odpowiedzieli Sadrach . Mesach

;
starostowie urzdnicy i hetmani ki'ó-

i Abednego. i rzekli do ki'ola : O Xabu-
i
lewscy ogldali onych mów, e nie pano-

ehodonozorze ! my si nie ft-asujemy o ; wa ogie nad ciaami ich, i wos gowy
to, cobymy mieli odpowiedzie : ich nie opali si. i paszcze ich nie na-

17. Bo oto lubo Bóg nasz. którego
]
mszyy si. ani zapach ognia nie prze-

y chwalimy, (który mocen jest wyi*waó szed przez nich.

aas z pieca ogniem paajcego, i z rki
twojej, o b-ólu !) wyrwie nas.

18. Lubo nie wyrwie , niech ci bdzie

TL 28. Tedy rzek Xabuchodonozor,
mówic : Bocrosawiony Bóe ich. to iest,

Sadracha, Mesacha i Abednega, " któ-
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ry posa Anioa sw(igo, a wyrwa sug
swoi(rh. którzy ufali w nim, którzy sowa
królowskiogo nio usuchali, alo ciaa swe
wydali, alty nio suyli, a nio kaniali si
adnemu bogu, oprócz Boga swego.

*Dan.6,22.

29. Przeto ja daj taki dekr(it, alty

kady ze wszelkiego ludu, narodu, i j-
zyka, ktobykolwiek'l)lunierstwo wyrzek
przeciwko Bogu Sadraclioweniu . Me-
sachowemu i Abednegowemu, by na
sztuki rozsiekany, a dom jego w gno-
jowisko obrócony, gdy niemasz Boga
innego, któryby móg wyrwa, jako ten.

30. Tedy król zacnie * wywyszy Sa-

draclia, Mesacha i Abednega w krainie

Babiloskiej. *Dan.2,48.49.

KODZIA IV.
I. Nabuchodonozor sprawy Paskie opowiada 1— 3.

n. ma sen 4—18. III. wykad jego 19—27. IV. wy-
rzucenie tego króla z królestwa 28—33. V. przywrócenie
onego do sawy, za co chwalili Boga 34—37.

JN abuchodonozor król, wszystkim lu-

dziom, narodom, i jzykom, którzy

mieszkaj po wszystkiej ziemi: Pokój
si wam niech rozmnoy!

2. Znaki i dziwy, które uczyni ze

mn Bóg najwyszy, zdao mi si za

rzecz przystojn opowiedzie.

3. O jako s wielkie znaki jego! a

dziwy jego jako mocne ! królestwo jego
królestwo * wieczne, i wadza jego od
narodu do narodu. *i>an.2,44. r.6,26. r.7,14.27.

II. 4. Ja Nabuchodonozor yjc w po-
koju w domu moim, i kwitnc na pa-
acu moim,

o. Miaem sen, który mi przestra-

szy, i myli, którem mia na ou mo-
jem, a widzenia, którem widzia, zatrwo-

yy mi.
6. A przeto wydany jest ode mnie

dekret, aby przywiedziono przed mi
wszystkich mdrców Babiloskich, któ-

rzyby mi wykad snu tego oznajmili.

7. Tedy przyszli mdrcy i praktyka-
rze Chaldejscy, i wieszczkowie ; i po-
wiedziaem im sen, a wszake wykadu
jego nie mogli mi oznajmi

;

8. A na ostatek przyszed przed mi
Danijel, którego imi Baltazar wedug
imienia boga mego , a w którym jest

duch bogów witych, a sen powiedzia-
em przed nim,

9. Mówic: Baltazarze, przedniej szy
z * mdrców ! Ja wiem, i duch bogów

witych jest w tobie, a adna tajemnica

nie jest ci trudna; widzenia snu m(\go,

którym niiii, posuchaj, a wykad jego

powiedz mi. i)an.2,4H.

10. Te s widzenia, którem widzia
na ou mojein: Widziaem, a oto drze-

wo * w porodku ziemi, którego wyso-
ko z))ytnia bya. *Ezech.31,3.

11. Wielkie ))yo ono drzewo i moc-
ne, a wysoko jego dosigaa nieba,

a okazae byo a do granic wszystkij
ziemi

;

12. Gazie jego pikne, * a owoc jego

obfity, i pokarm dla wszystkich by na
niem; pod sob dawao cie zwierzowi

polnemu, a na gaziach jego mieszkao
ptastwo niebieskie

, a z niego miao
poywienie wszelkie ciao. *Ezech.i7,23.

13. Widziaem nadto w widzeniach

moich na ou mojem, a oto stró i

wity z nieba zstpiwszy, {

14. Woa ze wszystkiej mocy, i tak

rzek : Podrbcie to drzewo , i obetnij-

cie gazie jego, a otuczcie licie jego,

i rozrzucie owoc jego ; niech" si roz-

biey zwierz, który jest pod niem, i pta-

stwo z gazi jego
;

15. Wszake pie korzenia jego w zie-

mi zostawcie, a niech bdzie zwizany
acuchem elaznym i miedzianym na

trawie polnej , aby ros niebiesk by
skraplany, a z zwierztami niech si pa-

sie w trawie ziemskiej
;

16. Serce jego od czowieczego niech

si odmieni, a serce zwierzce niech mu
dane bdzie, a siedm lat niech pomin
nad nim.

17. Ta rzecz wedug wyroku stró-

ów, a to danie wedug mowy wi-
tych stanie si, a do tego przyjdzie, e
poznaj ludzie, i Najwyszy panuje nad

królestwem ludzkiem, a daje je, komu
chce, a najpodlejszego * z ludzi stanowi

nad niem. *ps.ii3,7.8.

18. Ten sen widziaem ja król Nabu-
chodonozor; a ty, Baltazarze! powiedz

wykad jego, gdy wszyscy mdrcy kró-

lestwa mego nie mogli mi tego wykadu
oznajmi; ale ty moesz, bo duch bo-

gów witych jest w tobie. jf
III. 19. Tedy Danijel, którego imi

Baltazar, zdumiewa si przez jedne

godzin, a myli jego trwoyy go. A
odpowiadajc król rzek: Baltazarze! senJ
i wykad jego niech ci nie trwoy.

Odpowiedzia Baltazar, i rzek: Panie
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mój ! ten sen niecli przyjdzie na tych, któ-

rzy ci nienawidz, a wykad jego na nie-

przyjació twoicli.

20. Drzewo, które widzia rose i

mocne, którego wysoko dosigaa nie-

ba, a które okazae byo wszystkiej ziemi,

21. Którego ga pikna, a owoc

jego obfity, a pokarm dla wszystkicli na

niem, pod którem mieszka zwierz pol-

ny, a na gaziacli jego przebywao pta-

stwo niebieskie,

22. Ty jest tym, o królu ! który si

rozwielmoy i zmocni. a wielko twoja

nrosa, i podniosa si a do nieba, a

wadza twoja a do koczyn ziemi.
^

23. A i król widzia stróa i wi-
tego zstpujcego z nieba a mówicego :

Podrbcie to drzewo, a zepsujcie je.

wszake pie i z korzeniem jego w ziemi

zostawcie, i niecli bdzie zwizany ela-

znym i miedzianym acuciem na tra-

wie polnej, aby ros niebiesk by skra-

piany, a z zwierztami polnemi nieci si
pasie, aby si wj^penio siedm lat nad

nim;
24. Tenci jest wykad, o królu! i ten

dekret Najwyszego, który wyszed na

króla, pana mego
;

25. Bo ci wyrzuc * od ludzi, a z

zwierzem polnym bdzie mieszkanie two-

je, a traw jako wó pa si bdziesz, a

ros niebiesk skrapiany bdziesz, a si
wypeni siedm lat nad tob, dokdby
nie pozna, e Najwyszy panuje nad
CTÓlestwem ludzkiem. a e je daje,

iOmU chce. *Dan.5,21.

26. A i rozkazano zostawi pie i

; korzeniem onego drzewa, znaczy, e
'j'olestwo twoje tobie zostanie, gdy po-

nasz, e niebiosa panuj.
27. Przeto o królu ! rada moja niech

i si podoba, a gi*zechy twoje przerwij

"prawiedliwoci . a nieprawoci twoje

liosierdziem nadutrapionym, owa sn
anie si przeduenie pokoju twego.

IV. 28. Wszystko to przyszo na króla

abuchodonozora :

29. Bo po wyjciu dwunastu miesi-
. przechodzc si w Babilonie na pa-
cu królewskim.
•>0. Mówi król i rzek: Izali nie to

: on Babilon wielki, którym ja w sile

cy mojej zbudowa, aby by stolic
lestwa i ku ozdobie sawy mojej ?

•ii. A gdy jeszcze ta mowa bya
Mistach królewskich, oto gos z nieba

przyszed, mówic: Tobie si mówi, królu

Nabuchodonozorze ! e królestwo twoje

odeszo od ciebie;

32. I od ludzi wyrzuc ci, a z zwie-

rzem polnym bdzie mieszkanie twoje ;

traw jako wó pa si bdziesz, aby
si wypenio siedm lat nad tob. do-

kdby nie pozna, e Najwyszy panuje

nad królestwem ludzkiem, a e je daje,

komu chce.

33. Tje godziny wypenio si ono

sowo "^ nad Nabuchodonozorem; bo go

wyrzucono od ludzi, a traw jada jako

wó, a ros niebiesk ciao jego ski-a-

piane byo. a na nim wosy urosy jako

pierze orle, a paznogcie jego jako pazury

u ptaków. *Dan.5,2i.

y. 34. A po skoczeniu onych dni

podniosem ja Nabuchodonozor w niebo

oczy moje, a rozum mój do mnie si
za wróci, i bogosawiem Najwysze-
go . a yjcego na wieki chwaliem i

wysawiaem; bo wadza jego wadza
wieczna, a królestwo jego od narodu do

narodu.

35. A wszyscy obywatele ziemi jako

za nic poczytani s. Wedug woli swo-

jej postpuje, z wojskiem niebieskiem

i z obywatelami ziemi, a niemasz. ktoby
wstrt uczyni rce jego i rzek mu: Có
to*czynis^z?

'

*ijoi,.9,i2.

36» Tego czasu rozum mój wróci
si do mnie, a do sawy królestwa mego
ozdoba moja, i dostojno moja wrócia
si do mnie; nadto hetmani moi i ksi-
ta moi szukali mi, a na królestwie

mojem zmocniem si, i wielmono
wiksza mi jest przydana.

37. A tak teraz ja Nabuchodonozor
chwal, i wywyszam i wysawiam króla

niebieskiege. którego wszystkie sprawy

s * prawd, a cieszki jego sdem, a

który chodzcych w hardoci poniy
moe. ,

*Ps. 111.7.

EODZIA V.

I. Balsazar z gomi swoimi z naczynia domu Bo-
ege pije 1—4. II. Skd pomsta Boa nad nim owiad-
czona rki pisaniem, a wykadem Danijelowym potwier-
dzona 5—31.

-Dalsazar król uczyni uczt wielk na
tysic ksit swoich, i przed onym ty-

sicem pi wino.

2. A gdy pi wino Balsazar. rozkaza
przynie naczynie zote i srebrne, które

by zabra * Nabuchodonozor. ojciec

jego, z kocioa Jeruzalemskiego . aby
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pili z iiiogo król i ksii^ta jogo, ony je-

go, i ZaOlliCO jogo. ^2Kl•ó'l.2;^l^,.'JKron.30,7.

3. Tody przyniosiono naczynia zoto,

które byli za])rali z kocioa domu lio-

ogo, który by w Joruzaleniio , i pili

z nich król i ksita jogo , ony jego,

i zaonico jogo
;

4. A pijc wino clnN-alili ])ogi zote i

srebrne, niiodziane, elazno, drewniano,

i kamienne.

II. 5. T^je godziny wyszy palce

rki czowieczej, które pisay przeciw-

ko wiecznikowi na cianie paacu kró-

lewskiego, a król widzia cz rki,

która pisaa.

6. Tedy si jasno królewska zmie-

nia, a mylijego zatrwoyy nim, i zwi-
ski biódr jego rozwizay si, a kolana

jego jedno o drugie si tuky.

7. I zawoa król ze wszystkiej siy,

aby przywiedziono praktykarzy, Chal-

dejczyków i wieszczków.. A mówic król

rzek do mdrców Babiloskich: Kto-
kolwiek to pismo przeczyta, a wykad
jego mnie oznajmi, obleczony bdzie
w szarat, a acuch zoty dadz na szyj
jego, i trzecim w królestwie po mnie
bdzie.

8. Tedy weszli wszyscy mdrcy kró-

lewscy; ale nie mogli ani pisma prze-

czyta, ani wykadu jego królowi oznaj-

mi.
9. Skd król Balsazar by bardzo za-

trwoony, ajasno* jego zmienia si na
nim, i ksita jego potrwoyli si.

10. Tedy królowa wesza do domu
uczty dla tego, co si przydao królowi

i ksitom jego: a przemówiwszy kró-

lowa rzeka : Królu, yj na wieki ! Niech
ci nie trwo myli twoje, a jasno
twoja niech si nie mieni.

11. Jest m w królestwie twojem,

w którym jest duch * bogów witych,
w którym si znalazo za dni ojca twego
owiecenie, i rozum, i mdro, jako m-
dro bogów, którego król Nabuchodo-
nozor, ojciec twój, przedniejszym mi-
dzy mdrcami, i praktykarzami Chaldej-

czykami, i wieszczkami, postanowi, oj-

ciec twój mówi, o królu !

*Dan.2,48.

12. Dlatego, i duch obfity, i umiejt-
no, i zrozumienie, wykadanie snów, i

objawienie zagadek, i rozwizanie rzeczy

trudnych znalazy si przy * Danijelu,

któremu król da imi f Baltazar, teraz

tedy niech przyzowi Danijola, a oznaj-

mi ten wykad. *Dun.2,31. IDan.lJ.

13. Tedy przywiedziony jest Danijel
do króla ; a król mówic rzek Danijolowi :

Tyojost on Danijel, który jest z synów
winiów Judzkici , którc^go przywiód
król, ojciec mój, z ziemi Judzkij?

14. Syszaem zaiste o tobie, i duch
bogów jest w tobie, a owiecenie i rozum
i mdro o])fita znalaza si w tobie.

15. A teraz przywiedziono przed mi
mdrców i praktykarzy, aby mi to pi-

smo przeczytali, i wykad jego oznajmili:

wszake nie mogli wykadu tj rzeczy

oznajmi.
IG. A jam sysza o tobie, e moesz

to, co jest niepojtego, wykada, a co

jest trudnego, rozwizywa; przeto te-

raz, moeszli to pismo przeczyta a wy-
kad jego mnie oznajmi, w szarat oble-

czony bdziesz, i acuch zoty na szyj '

twoje woony bdzie, a trzecim w króle-

stwie po mnie bdziesz.

17. Tedy odpowiedzia Danijel przed

królem i rzek: Upominki twoje niech

tobie zostan, a dary twoje daj innemu;
wszake pismo przeczytam królowi,

wykad mu oznajmi.
18. Ty, królu ! suchaj. Bóg najwy-

szy królestwo i wielmono i saw, i

zacno da Nabuchodonozorowi, * ojcu

twemu; *Dan.2,37.r.4,S

19. A dla wielmonoci, któr mu by
da, wszyscy ludzie, narody i jzyki
dreli i bali si przed obliczem jego ; bfl!

kogo chcia, zabija, a kogo chcia, ywi,
a kogo chcia, wywysza, a kogo chcia,

ponia.
20. Ale gdy si wynioso serce jego,

a duch jego zmocni si * w pysze, zo-

ony jest z stolicy królestwa swego, a

sawa odjta bya od niego ;
•

*Dan.4,t7

21. I hjl wyrzucony * od synów ludz-

kich, a serce jego zwierzcemu podob-

ne byo, i z dzikiemi osami byo mie-

szkanie jego; traw si pas jako wój

i ros niebiesk ciao jego skrapiau*!

byo, dokd nie pozna, e Bóg najwy''

szy ma wadz nad królestwem ludzkiem

a teffo, ko£^o chce, stanowi nad niem.

22. Ty, te, Balsazarze, synu jego! nij

upokorzye serca swego, chociae t|

wszystko wiedzia.

23. Owszem, przeciwko Panu nieb

podniose si, i naczynie domu jegj
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przyniesiono przed ci; a ty i ksita
twoi. ony twoje, i zaionice twoje,

pilicie wino z niego; nadto bogi srebrne

i zote, miedziane, elazne, drewniane, i

kamienne, którzy nie widz, ani sysz, i

nic nie wiedz, chwalie, a Boga. w któ-

rego rku jest tchnienie twoje, i n którego

s wszystkie drogi twoje , nie uczcie.

24. Przeto teraz od niego posana jest

ta cz rki. i pismo to wyraone jest.

25. A to jest pismo, które wyra-

one jest: Mene, Mene. Thekel.
upharsin.

2id. A ten ci jest wykad tych sów:
Mene. zliczy Bóg królestwo twoje i do

koca je przywiód.

27. Thekel. zwaony na wadze, a

znaleziony lekki.

28. Peres, rozdzielone jest królestwo

twoje, a dane jest Medom i Persom.

29. Tedy rozkaza Balsazar: i oble-

czono Danijela w szarat, a acuch zoty
woono na szyj jego, i obwoano o nim.

e ma by trzecim panem w królestwie.

30. Teje nocy zabity jest Balsazar.

ki*ól Chaldejski.

31. A Daryjusz, Medczyk, uj króle-

stwo, majc lat okoo szedziesit i dwa.

EODZIA TI.

I. Przeloienst'wo Daaijela z niektórymi ksitami Da-
rrjnszo'SNTmi 1—3. II. Usiowania ieh przeciwko Danije-
lówi 4—9. m. Udanie go do króla 10—13. lY. Mie.dzy

llwy wrzucenie i wybawienie 14—23. Y. Urzdników od
lwów roztarganie 24. YI. Deki-et Daryjuszowy o oddawa-
niu czci Bogu prawdziwemu 25—28.

i podobao si Daryjuszowi. aby posta-

nowi nad królestwem sto i dwadziecia
starostów, którzyby byli we wszystkiem
n-ólestwie.

2. A nad nimi troje ksit, z których
iyDanijel przedniej szym. którymby oni

tarostowie liczb czynili, aby król szkody
lie mia.

3. A sam Danijel przewysza onych
it i starszych, przeto, e duch zna-

lienitszybywnim, skd go król myla
tanowie nad wszystkiem królestwem.

II. 4. Tedy ksita i starostowie

mkali. aby znaleli przyczyn przeciwko
'aiiijelowi z strony królestwa: wszake
iduej przyczyny ani wady znaleó nie

lOgli. poniewa on by wiernym, ani a-
la wina ani wada nie znajdowaa si
nim.

5. Przeto rzekli oni mowie: Nie
lajdziemy przeciwko temu Danijelowi
dnej przyczyny, chyba ebymy co

znaleli przeciwko niemu w zakonie

Boga jego.

6. Tedy oni ksita i starostowie

zgromadzili si do króla, i tak mu rzekli:

Daryjuszu królu, yj na wieki !

7. Uradzili wszyscy ksita króle-

stwa, przeoeni i starostowie, urzdnicy
i hetmani, aby postanowiony by dekret

królewski, i stwierdzony wyrok, aby ka-

dy, któryby do trzydziestu dni o cokol-

wiek prosi którego boga albo czowieka
oprócz ciebie, królu ! by wi-zucony do

dou lwiego.

8. A tak teraz, o królu! potwierd
ten wyrok, a podaj go na pimie, eby
si nie odmieni wedug ^ prawa Med-
skiego i Perskiego, które si nie od-

mienia. -E'ster.2.1.r.8.S.

9. Skd król Daryjusz poda na pimie
ten wjTok.

ni. 10. Czego gdy si Danijel dowie-

dzia, e by podany na pimie, wszed
do domu swego, gdzie otworzone byy
okna w pokoju jego przeciw ^ Jeruza-

lemowi, a trzy kro j przez dzie klka
na kolana swoje, i modli si, a chwa
dawa Bogu swemu, jako to by zwyk
przedtem czyni. *ikiói.8.48. tPs.55.i8.

11. Tedy oni mowie zgromadziwszy

si. a znalazszy Danijela modlcego si
i proby wylewajcego do Boga swego.

12. Przystpili i mówili królowi o wy-

roku królewskim : Izali wyroku nie wyda,
aby kady czowiek, któryby do trzydzie-

stu dni o cokolwiek prosi którego Ijoga

albo czowieka oprócz ciebie, królu I by
wrzucony do dou lwiego? Odpowiedzia
król. i rzek: Prawdziwa to mowa wedug
prawa Medskiego i Perskiego, które si
nie odmienia.

13. Tedy odpowiadajc rzekli do ki'ola

:

TenDanijel. który jest z winiów synów
Judzkich, nie ma wzgldu na ci. o królu I

ani na twój wyrok, który ,wyda: bo

trzy kro przez dzie odprawuje modli-

twy swoje.

IV. 14. Te sowa sfdY król usYSza-,

bardzo si zasmuci nad tem: i skoni
król do Danijela serce swoje, aby go wy-
swobodzi: a do zachodu soca stara

sie, abY sfo WYrwa.
15. Ale mowie oni zgromadzili si

do króla, i rzekli królowi : Wiedz, królu !

i to jest prawo u Medów i u Persów,

aby aden wyrok i dekret, któryby ki^ól

postanowi, nie by odmieniony.
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1(). Tedy król rozkaza, aby przywic;-

(Izioiio Daiiijcla, i wrzucono go do dou
Iwiogo; a król mówic, rzek doDanijela:
Bóg twój, któremu ty ustawicznie su-
ysz, ten i''n^ wylniwi.

17. Tedy przyniesiono kamie jeden,

i pooono go na dziurze onego dou, i

zapiecztowa go król sygnetem swoim,
i sygnetami ksit swoich, aby nie by
odmieniony dekret wydany przeciwko
Danijelowi.

18. Potem odszed król na paac swój,

i przenocowa nic nie jadszy, i nic nie

przypuci przed si, coby go iiweseli

mogo, tak, e i sen jego odstpi od niego.

19. Tedy król wstawszy bardzo rano
na witaniu z kwapieniem poszed do
dou lwiego;

20. A gdy si przybliy do dou, za-

woa na Danijela gosem aosnym, a

mówic król rzek do Danijela: Dauije-
lu, sugo Boga ywego ! Bóg twój, któ-

remu ty ustawicznie suysz, móge ci
wybawi ode lwów ?

21. Tedy Danijel do króla rzek: Kró-
lu, yj na wieki !

22. Bóg mój posa Anioa swego,
który zamkn paszczk lwom, aby mi
nie zaszkodziy, dlatego, e si przed nim
znalaza niewinno we mnie; owszem,
aui przed tob, królu! nicem zego nie

uczyni.

23. Tedy si król wielce ucieszy z te-

go, i rozkaza Danijela wycign z do-

u; i wycigniono Danijela z dou, a a-
dnego obraenia nie znaleziono na nim

;

bo wierzy w Boga swego.

Y. 24. I rozkaza król, aby przywie-

dziono onych mów, którzy byli oskaryli

Danijela, i wrzucono ich do dou lwiego,

onych samych, i synów ich. i ony ich : a

pierwej ni dopadli do dna onego dou,
pochwyciy ich lwy, i wszystkie koci ich

pokruszyy.

VI. 25. Tedy król Daryjusz napisa
do wszystkich ludzi, narodów, i jzyków,
którzy mieszkali po wszystkiej ziemi:

Pokój si wam niech rozmnoy !

26. Wydany jest odemnie ten wyrok,

aby po wszystkiem pastwie królestwa

mego wszyscy dreK a bab si oblicza

Boga Danijelowego ; bo on jest Bóg y-
jcy i trwajcy na wieki, a ki-ólestwo

jego ani wadza jego nie bdzie skaona
a do koca

;

27. On wyrywa i wybawia, a czyni

znaki i cuda na nie])ie i na ziemi
, który

wyrwa Danijela z mocy lwów.
28. A Danijelowi si * szczliwie po-

wodzio w królestwie Daryjusza, i w kró-
lestwi(5 Cyrusa, Persy. 'Dun. 1,21.

liODZIA VII.
I. Objawienie Danijelowi wo nie o czterech monar-

cliijach pod tytuem cztiTCch bestyj 1— 12. II. take o
królestwie wiccznem Syna Boego 13—28.

Hoku pierwszego Balsazara , króla Ba-
biloskiego, mia Danijel sen i widzenia
swoje na ou swm; tedy spisa on sen,

i sum rzeczy powiedzia.

2. A mówic Danijel rzek: Widziaem
w widzeniu mojem w nocy, a oto cztery

wiatry niebieskie potykay si na morzu
wielkióm

;

3. A cztery bestyj e wielkie wystpo-
way z morza, róne jedna od drugiej.

4. Pierwsza podobna Iwowi, majc
skrzyda orle ; i przypatrywaem si, a
wyrwane byy skrzyda jej, któremi si
podnosia od ziemi, tak, e na nogach
jako czowiek stana, a serce czowiecze
jej dane jest.

5. Potem oto bestyja druga podobna
niedwiedziowi; i stana przy jednej

stronie, a trzy ebra byy w paszczce
jej midzy zbami jej, i tak mówiono
do niej :. Wsta, naryj si dostatkiem

misa.
6. Potemem widzia, a oto inna be-

styja podobna lampartowi, która miaa
cztery skrzyda ptasz na grzbiecie

swym, cztery te gowy miaa ta bestyja,

i dano jej wadz wielk.

7. Potemem widzia w widzeniach

nocnych, a oto bestyja czwarta straszna

i sroga i bardzo mocna
, majca zby

elazne wielkie, która poeraa i kru-

szya, a ostatek nogami swemi deptaa ;

a ta bya róna od wszystkich bestyj,

które byy przed ni, i miaa dziesi
rogów.

8. Pilniem si przypatrywa rogom,

a oto róg poledni may wyrasta mi-
dzy niemi, i trzy z tych rogów pierwszych

wyamane s przed nim ; a oto w onym -

rogu byy oczy podobne oczom czowie-

czym, i usta mówice rzeczy wielkie.

9. I przypatrywaem si, a one stoli-

ce postawione byy, a Starodawny usiad,

którego szata bya jako nieg biaa, a

wosy gowy jego jako wena czysta, sto-

lica jego jako pomienie ogniste, a koa
jej jako ogie gorejcy.
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10. Kzeka ognista pync wychodzia

od oblicza jego. Tysic tysicy suyo
mu, * a dziesi kro tysic tysicy stao

przed nim; sd zasiad, a f ksigi otwo-

rzone byy. ^Objaw.5,11. tObjaw.20,12.

11. Tedym si przypatrywa, skoro

si gos pocz tych sów wielkich, które

on róg mówi; przypatrywaem si, a
bya ta bestyja zabita, i zgino ciao jej,

a podane byo na spalenie ogniem.

12. Take i pozostaym bestyjom od-

jta jest wadza ich; bo dugo ywota
dana im bya a do czasu, a to do za-

mierzonego czasu.

II. 13. Widziaem te w widzeniu

nocnem, a oto przychodzi w obokach
niebieskich podobny synowi czowiecze-

mu, a przyszed a do Starodawnego, i

przywiedziono go przed oblicznoó jego.

14. I da mu wadz i cze i króle-

stwo, aby mu wszyscy ludzie, narody i

jzyki suyli; wadza jego ^ wadza wie-

czna, która nie bdzie odjta, a królestwo

jego, które nie bdzie skaone.
'^ Dan. 2,44. uk. 1,33.

15. I zatrwoy si we mnie Danijelu

duch mój w poród ciaa mego, a wi-

dzenia, którem widzia, przestraszyy mi.

16. Tedym przystpi do jednego z

tych, którzy tam stali, a pewnocim si
dowiadywa od niego o tern wszystkiem,

i powiedzia mi. i wykad mów oznaj-

mi mi.

17. Te bestyje wielkie, których s
cztery, s cztery królowie, którzy po-

wstan z ziemi.

18. Ci ujm ki*ólestwo witych naj-

wyszych miejsc, którzy posi maj
królestwo a na wieki, i a na wieki wie-

czne.

19. Tedym pragn wzi spraw o

bestyi czwartej, która bya róna od
wszystkich innych, bardzo straszna, któ-

rej zby byy elazne, a paznogcie jej

miedziane; która poeraa i kruszya, a

ostatek nogami swemi deptaa.
20. Take o onych rogach dziesiciu,

które byy na gowie jej, i o polednim,
który by wyrós, przed którym wypa-
dy trzy : o tym rogu mówi, który mia
oczy i usta mówice wielkie rzeczy, a
na wejrzeniu by wikszy nad inne rogi.

21. I przypatrywaem si, a oto róg
ten walczy z witymi, i przemaga ich;

22. A przyszed Starodawny a po-
dany jest sd witym najwyszych

miejsc, a czas przyszed, aby to króle-

stwo wici otrzymali.

23. I rzek tak: Bestyja czwarta,

czwarte królestwo znaczy na ziemi, które

bdzie róne od wszystkich królestw, a

pore wszystk ziemi, a podepcze i po-

kruszy j ;

24. A dziesi rogów to znaczy, e
z królestwa onego dziesi królów po-

wstanie; a po nich powstanie poledni,

który bdzie róny od pierwszych, i trzech

królów poniy;
25. A sowa przeciw Najwyszemu

mówi bdzie, i wite najwyszych
miejsc zetrze; nadto bdzie zamyla,
aby odmieni czasy i prawa, gdy wy-

dane bd w rce jego a do czasu i

czasów, i pó czasu.

26. Potem zasidzie sd, a tam wa-
dz jego odejm, aby by zniszczony i

wytracony a do koca.
27. A królestwo i wadza, i dosto-

jestwo królewskie pod wszystkiem nie-

bem dane bdzie ludowi witych naj-

wyszych miejsc, którego królestwo b-
dzie królestwo wieczne, a wszystkie

zwierzchnoci jemu suy i onego su-
cha bd.

28. A dotd koniec tych sów. A
mnie Danijela myli moje wielce zatrwo-

yy, a jasno moja zmienia si przy

mnie ; wszakem to sowo w sercu mojem
zachowa.

EOZDZIA YIII.

I. Widzenie barana i koza 1—14. II. i wyoenie
tego widzenia od Anioa 15—27.

-Koku trzeciego królowania Balsazara

króla, okazao mi si widzenie, mnie Da-

nijelowi, po onem, które mi si okazao

na pocztku.
2. 1 widziaem w widzeniu, a (gdym

to widzia, byem w Susan, miecie gó-
wnem, które byo w krainie Elam) wi-

dziaem, mówi, w widzeniu, gdym by
u potoku riaj.

3. I podniosem oczy moje, i ujrza-

em, a oto u onego potoku sta baran

jeden majcy dwa rogi, a te dwa rogi

byy wysokie, lecz jeden by wyszy ni
drugi; ale ten wyszy rós poledzej.

4. Widziaem onego barana tiykaj-

cego na zachód, i na pónoc, i na po-

udnie, a adna mu bestyja zdoa nie

moga, i nie by, ktoby co wvrwa z rki
61'
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jego; skd czyni wedug woli swojt^j, i

still sio wielldni.

5. Bo gdym ja uwaa, oto kozio
z kóz przycliodzi od zacliodu na oldiozo

wszystkiej ziemi, a nikt si(,' go nic do-

tyka na ziemi; a ten kozio mia róg

znaczny miedzy oczyma swemi.
(). I przyszed a do onogo 1)arana,

który mia dwa rogi, któregom widzia
stojcego u potoku; a przybiea do

niego w popclliwoci siy swojj.

7. Widziaem take, i natar na one-

go barana, a rozjadszy si na uderzy
barana, tak, e zama one oba rogi je-

go, i nie byo mocy w baranie, eby mu
móg daó odpór; a rzuciwszy go o zie-

mi zdepta go, a nie by, ktoby wyrwa
barana z mocy jego.

8. Tedy on kozio z kóz sta si bar-

dzo wielkim; ale gdy si zmocni, za-
ma si on róg wielki, a wyrosy cztery

rogi znaczne miasto niego na cztery

strony wiata.

9. A z jednego z nich wyszed róg

jeden may, a ten wielce urós ku po-

udniowi, i ku wschodowi i ku * ziemi

OZdobnei* *2Sam.l,19. Ps.48,3. Ezech.20,6.

10. I wyrós a do wojska niebieskie-

go, i zrzuci niektórych na ziemi z onego
wojska i z gwiazd, i podepta ich;

11. Nawet a do ksicia onego
wojska wyrós; bo przeze odjta bya
ustawiczna ofiara, i zarzucone miejsce

witnicy Boej,
12. Take wojsko ono podane w prze-

stpstwo przeciwko ustawicznej ofierze,

i porzucio prawd na ziemi, a cokol-

wiek czynio, szczcio mu si.

13. Tedym usysza jednego z wi-
tych mówicego: i rzek ten wity do

onego, który majc policzone tajemnice,

mówi: Dokde to widzenie o ofierze

ustawicznej i przestpstwo pustoszce
trwaó bdzie, i wite usugi, i wojsko

na podeptanie podane bdzie?
14. I rzek do mnie: A do dwóch ty-

sicy i trzech set wieczorów i poranków;
tedy przyjd do odnowienia swego usugi
wite.

II. 15. A gdym ja Danijel patrzy na
to widzenie, i pytaem si o wyrozumie-
niu jego, tedy oto stan kto podle

mnie, na wejrzeniu jako m.
16. Syszaem te gos ludzki midzy

Ulajem, który zawoawszy rzek: Ga-
bryjelu !

*wyó mu to widzenie. *Dau.9,2i.

17. I przyszed do mnie, gdziem sta;
a gdy przyszed, zlekom si i padem
na oblicze swoje. I rzek do mnie: Wy-
rozumij, synu czowieczy! 1)0 czasu

pewnego to widzc^nie si wypeni.
18. A gdy on mówi ze mn, usn-

em twardo, lec twarz swoj na zie-

mi, i dotkn sio mnie. i postawi mi
tam, gdziem pierwej sta,

19. I rzek: Oto ja to])ie oznajmi,
co si dzia liedzie a do wykonania tego

gniewu; bo czasu naznaczonego koniec

Ijdzie.

20. Ten baran, którego widzia ma-
jcego dwa rogi, s królowie, Medski i

Perski.

21. A ten kozio kosmaty jest król

Grecki, a ten róg wielki, który jest mi-
dzy oczyma jego, jest ki*ól pierwszy.

22. A i zamany jest, a powstay
cztery miasto niego, czworo królestw

(

z jego narodu powstan, ale nie z tak
moc.

23. A przy skoczeniu królestwa ich,

gdy przestpnicy zoci dopeni, po-

wstanie król niewstydliwej twarzy

chytry
;

24. I zmocni si sia jego, aczkolwiek

nie jego si, tak, e na podziw bdzie
wytraca, a szczliwie mu si powie-

dzie, i wszystko wykona; bo wytraca
bdzie mocarzów i lud wity;

25. A przemysem jego poszczci
mu si zdrada w rku jego, a uwielbi

sam siebie w sercu swojem, i czasu po-

koju wiele ich pogubi; nadto i przeciw

ksiciu ksit powstanie, a wszake
bez rki pokruszony bdzie.

26. A to widzenie wieczorne i po-

ranne, o którem powiedziano, jest sama
prawda; przeto ty zapiecztuj to wi-

dzenie, bo jest wielu dni.

27. Tedym ja Danijel zemdla, i cho-

rowaem przez kilka dni; potem wstaw-

szy odprawowaem sprawy królewskie,

a zdumiewaem si nad onem widze-

niem, czego jednak nikt nie baczy.

ROZDZIA IX.

I. Modlitwa Danijelowa 1—19. II. Proroctwo o przyj-

ciu i o sprawach Pana Chrystusowych 20—26. ifl. i o

skazie Jeruzalemu 27.

Jtloku pierwszego Daryjusza, syna Aswe-

rusowego, z nasienia Medów, który byJ

postanowiony królem nad królestwem

Chaldejskiem;

2. Roku pierwszego królowania jego
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ja Danijel zrozumiaem z ksig liczb lat,

o których byo sowo Paskie do Jere-

mijasza * proroka, e si wypeni miao
spustoszenie Jeruzalemskie w siedmdzie-

Sitlat. ^Jer.25.11.12.r.29,10.

3. I obróciem oblicze moje do Pana
Boga, szukajc go modlitw i probami
w pocie i w worze i w popiele.

4. Modliem si tedy Panu Bogu me-
mu, a w^yznawajc rzekem: Prosz Pa-

nie! * Boe wielki f i straszny, strze-

gcy przymierza i miosierdzia tym,

którzy ci ** miuj, i strzeg przykaza
tWOicl • *Neh.l,5. t5Moj.7,9. **2Moj.20,6.

5. Zgrzeszylimy i przewrotniemy
czynili, i niezboniemy si sprawowali,

i sprzeciwilimy si, a odstpilimy od

przykaza twoich i od sdów twoich;

6. I nie suchalimy sug twoich, pro-

roków, którzy mawiali w imieniu two-

jem do królów naszych, do ksit na-

szych, i do ojców naszych, i do wszyst-

kiego ludu ziemi.

7. Tobie, Panie! * sprawiedliwo, a

nam zawstydzenie twarzy naley, jako

si to dzieje dnia tego mom Judzkim
i obywatelom Jeruzalemskim i wszyst-

kiemu Izraelowi, bliskim i dalekim we
wszystkich ziemiach, do któryche ich

wygna dla przestpstwa ich, którem
wystpili przeciwko tobie.

*Ps. 145,17. Jer,9,24. uk. 18,13.

8. Panie! namci naley zawstydzenie

twarzy, * królom naszym, ksitom na-

szym i ojcom naszym, bomy zgrze-

szyli przeciwko tobie: *Nehera.9,34.

9. Ale Panu. Bogu naszemu, mio-
sierdzie i lito; poniewaemy mu od-

porni byli.

10. A nie bylimy posuszni gosowi
Pana, Boga naszego, ebymy chodzili

w ustawach jego, które on da przed

oblicze nasze przezproroków, sug swoich;

11. Owszem, wszyscy Izraelczycy prze-

stpili zakon twój i odchylili si, eby
nie suchali gosu twego: przeto si
wylao na nas to zorzeczestwo i prze-

klstwo, które jest napisane w zakonie

Mojesza, * sugi Boego; bomy zgrze-

szyli przeciwko niemu.
*

3

Moj. 26, 16. .5 Moj. 28,15. r.29.20. r. 30,18.

r.31.17. r..32,20. Tren. 2, 17. Malach.2,2.

12. Skd speni sowa swoje, które

mówi przeciwko nam, i przeciwko s-
dziom naszym, którzy nas sdzili, a przy-

wiód na nas to wielkie ze, które si

nie stao pod wszystkiem niebem, jakie

si stao w Jeruzalemie.

13. Tak jako napisano w zakonie Moj-
eszowym, wszystko to ze przyszo na
nas; a wdymy nie prosili oblicza Pa-
na, Boga naszego, abymy si odwrócili

od nieprawoci naszych, a mieli wzgld na
prawd jego.

14. Przeto nie omieszka Pan z tem
zem, aleje przywiód na nas; bo spra-

wiedliwy * jest Pan, Bóg nasz, we wszyst-

kich sprawach swoich, które czyni, któ-

regomy gosu nie suchali. *ps.i45,i7.

15. Wszake teraz, * o Panie, Boe
nasz! który wywiód lud swój z ziemi

Egipskiej rk mon, i uczynie so-

bie imi, jako si to dzi pokazuje,

zgrzeszylimy, niepoboniemy czynili.
* 2 Moj. 12,41.

IG. O Panie! wedug wszystkich spra-

wiedliwoci twoich niech si prosz
odwróci popdliwo twoja i gniew twój

od miasta twego Jeruzalemu, góry wi-
tobliwoci twojej : bo dla grzechów na-

szych i dla nieprawoci ojców naszych

Jeruzalem i lud twój nosi pohabienie
u wszystkich, którzy s okoo nas.

17. Teraz tedy wysuchaj, o Boe
nasz ! modlitw sugi twego i proby je-

go, a owie oblicze twoje nad spusto-

szon witnic twoj, dla Pana.

18. Nako, Boe mój ! ucha twego

a usysz; otwórz oczy twoje a obacz

spustoszenia nasze i miasto, które jest

nazwane od imienia twego ; bo my prze-

kadamy modlitwy nasze przed obliczem

twojem, nie dla jakiej naszej sprawie-

dliwoci, ale dla obfitego miosierdzia

twego.

19. O Panie! wysuchaj. Panie! od-

pu. Panie! obacz a uczy; nie odwa-
czaj sam dla siebie, Boe mój! bo od

imienia twego nazwane jest to miasto i

lud twój.

II. 20. A gdym ja jeszcze mówi, i

modliem si. i wyznawaem grzech mój

i grzech ludu mego Izraelskiego, i prze-

kadaem modlitw moje przed twarz
Pana, Boga mego, za gór witobli-
woci Boga mego

;

21. Prawie gdjm ja jeszcze mówi i

modliem si, oto m * on Gabryjel,

któregom widzia w widzeniu na po-

cztku, prdko lecc dotkn si mnie
czasu ofiary wieczornej, *Dan.8,i6.

22. A usugujc mi do zrozumienia
51*
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mówi zo mn i rzek: Danijelu! tera-

zem wyszed, abym ei(j nauczy wyrozu-
mi(^nia tajemnicy.

2i\. Na pocztku modlitw twoicli

wyszo sowo, a jam przyszed, abym
ci je oznajmi, bo ty wielce przyjemny;
a tak miej wzgld na to sowo, a zro-

zumiej to widzenie.

24. Siedmdziesit tego dni zamierzono
ludowi twemu i miastu twemu witemu
na zniesienie przestpstwa, i na zaga-
dzenie grzechów i na ocyszczenie nie-

prawoci, i na przywiedzienie sprawie-

dliwoci wiecznej, i na zapiecztowanie
widzenia i proroctwa, a na pomazanie
witego witych.

25. Przetoz wiedz a zrozumiej, e
od wyjcia sowa o przywróceniu i zbu-

dowaniu Jeruzalemu a do Mesyjasza

wodza bdzie tygodni siedm, potm
tygodni szedziesit i dwa, gdy znowu
zbudowana bdzie ulica i przekopanie,

a te czasy bd bardzo trudne.

26. A po onych szedziesiciu i dwóch
tygodniach zabitybdzie Mesyjasz, wszak-
e mu to nic nie zaszkodzi; owszem, to

miasto i t witnic skazi lud wodza
przyszego, tak, e koniec jego bdzie
z powodzi, i a do skoczenia wojny
bdzie ustawiczne pustoszenie.

III. 27. Wszake zmocni przymierze

wielom ich w tygodniu ostatnim; a w
poowie onego tygodnia uczyni koniec

ofierze palonej i ofierze niednej, a przez

wojsko obrzydliwe * pustoszycie! przyj-

dzie, i a do skoczenia naznaczonego wy-
leje si spustoszenie na tego, który ma
by spustoszony.

*Mat.24,l5. Dan. 12, 11. Mark. 13,14. uk.21,20.

KODZIA X.
I. Narzekanie Danijelowe w Babilonie dla ucinienia

Indu Boego w Jeruzalemie, a przeszkody w naprawie
kocioa 1—9. II. Posilenie i pocieszenie Danijela od
Boga 10—21.

xtoku trzeciego Cyrusa, króla Perskiego

objawione byo sowo Danijelowi, którego

imi nazwano * Baltazar; a to sowo
byo prawdziwe, i czas zamierzony du-
gi ; i zrozumia ono sowo, bo wzi zro-

zumienie w widzeniu. *Dan.l,7.

2. W one dni ja Danijel byem smut-

ny przez trzy tygodnie dni;

3. Chiebam smacznego nie jad, amiso
i wino nie wchodzio w usta moje, anim
si maza olejkiem, a si wypeniy dni

trzech tygodni.

4. A dnia dwudziestego i czwartego
miesica pierwszego byem nad brze-

giem rzeki wielkij, to * jest Chydekel;
1 Moj. 2, 14.

5. A podniósszy oczy moje ujrza-

em, a oto m niejaki ubrany w szat
lnian, a biodra jego przepasane * byy
zotem szczerem z Ufas; *objaw.i,i3.

6. A ciao jego byo jako Tarsys, a

oblicze jego na wejrzeniu jako byska-
wica, a oczy jego byy jako lampy go-

rejce, a ramiona jego i nogi jego na
wejrzeniu jako mied wypolerowana, a

gos * sów jego jako gos mnóstwa.
* Objaw. 1,15.

7. A widziaem ja Danijel sam to wi-

dzenie; lecz mowie, którzy byli ze-

mn, nie widzieli tego widzenia; ale

strach wielki przypad na nich, i poucie-

kali a pokryli si.

8. A jam sam zosta, i widziaem to
^

wielkie widzenie ; ale sia nie zostaa we
mnie, i krasa moja odmienia si we
mnie, i skazia si, i nie miaem adnej
siy.

9. Tedym sysza gos sów jego; a

usyszawszy gos sów jego usnem
twardo na twarzy mojej, na twarzy mo-
jej, mówi, na ziemi.

II. 10. Wtem oto rka dotkna si
mnie, i podniosa mi na kolana moje,

i na donie rk moich.

11. I rzek do mnie: Danijelu, mu
wielce przyjemny! miej wzgld na sowa
moje, które ja bd mówi do ciebie, a

stój na miejscu swem, bom teraz po-

sany * do ciebie. A gdy przemówi do

mnie to sowo, staem drc. *Dan.9,22.

12. I rzek do mnie: Nie bój si,

Danijelu! bo od pierwszego dnia, jako
przyoy serce twoje ku wyrozumieniu

i trapie si przed Bogiem twoim, wy-

suchane s sowa twoje, a jam przy-

szed dla sów twoich.

13. Lecz ksi- królestwa Perskiego

sprzeciwia mi si przez dwadziecia

dni i jeden, a oto Micha, jeden z prze- .

dniejszych ksit, przyszed mi na po-

moc; przetoem ja tam zosta przy kró-

lach Perskich.

14. Alem przyszed, abym ci
"" oznaj-

mi, co ma przyj na lud twój w osta-

teczne dnd; bo jeszcze widzenie bdzie o

tych dniach.

15. A gdy mówi do mnie temi so-
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wy, spuciem twarz moje ku ziemi, i

zamilknem.
16. A oto jako podobiestwo synów

ludzkich dotkno si warg moich; a

otworzywszy usta swe mówiem i rze-

kem do stojcego przeciwko mnie: Pa-

nie mój ! dla tego widzenia obróciy si

na mi boleci moje, i nie miaem a-
dnej siy.

17. A jako bdzie móg taki suga
Pana mego rozmówi si z takim Panem
moim? Gdy od tego czasu nie zosta-a

we mnie sia, ani tchnienie zostao we
mnie.

18. Tedy si mnie znowu dotkn na

wejrzeniu jako czowiek, i posili mi,
19. I rzek: * Nie bój si, mu wielce

przyjemny, pokój tobie! posil si, posil

si, mówi. A gdy mówi ze mn, wzi-
em si i rzekem: Niech mówi Pan
mój ; albowieme mi posili.

*Sdz.6,23. iik.24,36.

20. I rzek: Wiesze, dlaczegom przy-

szed do ciebie? Potem si wróc, abym
walczy z ksiciem Perskim, a gdy
odejd, oto ksi Grecki. przycignie.

21. Wszake oznajmic to, co jest wy-
raono w pimie prawdy; ale i jednego

niemasz, któryby mnie sta przy mnie
w tych rzeczach, oprócz Michaa, ksi-
cia waszego.

ROZDZIA XL
I. Proroctwo o czterech królach Perskich 1

—

i. U.
Wojny królów Syryjskich i Egipskich 5—20. UL. Spu-
stoszenie ziemi Judzkiej przez Antyjocha 21

—

i5.

Ja tedy roku pierwszego za Daryjusza

Medskiego stanem, abym go posili i

zmocni.
2. A teraz ci prawd oznajmi: Oto

jeszcze trzej królowie królowa bd w
Perskiej ziemi; potem czwarty zbogaci

si bogactwy wielkimi nade wszystkich,

a gdy si zmocni w bogactwach swoich.

pobudzi wszystkich przeciw ki'olestwu

Greckiemu.

3. I powstanie król mocny, a bdzie
panowa moc wielk, a bdzie czyni
wedug woli swojej.

4. A gdy si on zmocni, bdzie skru-
szone królestwo jego. i bdzie rozdzie-

lone * na cztery strony wiata, wszake
nie midzy potomków jego, ani bdzie
pastwo jego takie, jakie byo; bo wy-
korzenione bdzie królestwo jego. a innym
mimo onych dostanie si. *Dan.7.6. i-.b,s.

II. 5. Tedy si zmocni król z pou-

dnia i jeden z ksit jego; ten mocniej-

szy bdzie nade, i panowa bdzie, a

pastwo jego bdzie pastwo szerokie.

6. Lecz po wyjciu kilku lat zacz
si ; bo córka króla od poudnia pój-

dzie za króla pónocnego, al)y uczynia
przymierze; wszake nie otrzyma siy

ramienia, ani si ostoi z ramieniem swo-

jem, ale wydana bdzie ona. i ci, którzy

j przyprowadz, i syn jej, i ten, co j
zmacnia za onych czasów.

7. Potem powstanie z latoroli ko-

rzenia jej na miejsce jego. który przy-

cignie z wojskiem swem, a uderzy na

miejsce obronne króla pónocnego, i

przewiedzie nad nimi i zmocni si.

8. Nadto i bogów ich z ksitami ich,

z naczyniem ich drogiem, srebrnem i zlo-

tem w niewol zawiedzie do Egiptu; a

ten bdzie bezpieczen przez wiele lat od

króla pónocnego.
9. A tak wtargnie w ki'olestwo ki-ól

od poudnia, i wróci si do ziemi swojej.

10. Ale synowie jego walczy bd, i

zbior mnóstwo wojsk wielkich ; a z na-

ga nastpujc jako powód przechodzi

bdzie, potem wracajc si, wojskiem

naciera bdzie a na twierdze jego.

11. Skd rozdraniony bdc król z po-

udnia wycignie, i bdzie walczy z nim,

to,jest. z królem pónocnym; a uszykuje

mnóstwo wielkie, ale ono mnóstwo bdzie

podane w rk jego.

12. A gdy zniesione bdzie ono mnó-
stwo, * podniesie si serce jego; a cho
porazi wieli tysicy, przecie si nie

zmocni. *5Moj.5,2o.

13. Bo si wróci król pónocny, i uszy-

kuje wiksze mnóstwo ni pierwsze; lecz

po wyjciu czasu kilku lat z naga przyj-

dzie z wielkiem wojskiem i z wielkim

dostatkiem.

14. Onyche czasów wiele ich powsta-

nie przeciwko królowi z poudnia; ale

synowie przestpników z ludu twegobd
zniesieni dla utwierdzenia tego widzenia,

i upadn.
15. Bo przycignie król z pónocy, i

usypie way, i wemie miasto obronne,

a ramiona poudniowe nie opr si, ani

lud jego wybrany, i nie stanie im siy,

aby dali odpór.

16. I uczyni on, który przycignie

przeciwko niemu, wedug woli swojej, i

nie bdzie nikogo, coby si stawi prze-
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ciwko niemu; stawi si(j t6 w ziemi ozdo-

bnej, która zniszczeje przez rkc; jego.

17. Potom obróci twarz swoj(j, aby
przyszed z moc wszystkiego królestwa

swego, i okaza si, jakoby zgody szuka,

i uczyni co; bo mu da córk pikn,
aby go zgubi przez ni; ale ona w Um
nie bdzie stateczna, i nie bdzie z nim
przestawaa.

18. Zatem obróci twarz swoje do wy-
sep, i wiele ich pobierze; ale wódz wstrt
uczyni habieniu jego, owszem, ono ha-
bienie jego na obróci.

19. Dlaczego obróci twarz swoje ku
twierdzom ziemi swój; lecz * si po-

tknie i upadnie, i nie bdzie wicej zna-

leziony. *Dan.8,25.

20. I powstanie na miejsce jego taki,

który rozele poborców w sawie królew-

skiej ; ale ten po niewielu dniach starty b-
dzie, a to nie w gniewie ani przez wojn.

III. 21. Potem powstanie wzgardzony
na jego miejsce, acz niewo na ozdo-

by królewskiej; wszake przyszedszy

w pokoju, otrzyma królestwo pochleb-

stwem.
22. A ramionami jako powodzi wiele

ich zachwycenibd przed obliczem jego,

i skruszeni bd, take te i sam wódz,

który z nimi przymierze uczyni.

23. Bo wszedszy z nim w przyja,
uczyni zdrad, a przycignwszy zmocni
si w maym poczcie ludu.

24. Bezpiecznie i do najobfitszych

miejsc onej krainy wpadnie, a uczyni

to, czego nie czynili ojcowie jego, ani

ojcowie ojców jego; up i korzy i

majtnoci rozdzieli im, nawet i o miej-

scach obronnych chytrze przemyliwaó
bdzie, a to a do czasu.

25. Potem wzbudzi moc swoje, i serce

swoje przeciw królowi z poudnia z woj-

skiem wielkiem, z którem król z poudnia
walecznie si potyka bdzie z wojskiem
wielkiem i bardzo mocnem; ale si nie

oprze, przeto, e wymyli przeciwko nie-

mu zdrad.

26. Bo ci, * którzy jedz chleb jego,

zniszcz go, gdy wojsko onego jako

powód przypadnie, a pobitych wiele

pOle. -Ps.41,10.Ps.55,U.

27. Natenczas obaj królowie w sercu

swem myli bd, jakoby jeden dru-

giemu szkodzi móg, a przy jednyme
stole kamstwo mówi bd; ale si im

nie nada, gdy jeszcze koniec na inszy
czas odoony jest.

28. Przeto si wróci do ziemi swojój

z ])ogactwy wielkiemi, a serce jego obróci

si przeciwko przymierzu witemu; co

uczyniwszy wróci si do ziemi swojój.

29. A czasu zamierzonego wróci si i

pocignie na poudnie; ale mu si nie

tak powiedzie, jako za pierwszym i za

ostatnim razem.

30. Bo przyjd przeciwko niemu okr-
ty z Cytym, skd on nad tem bolejc
znowu si rozgniewa przeciwko przymie-
rzu witemu; co uczyniwszy wróci si,

a bdzie mia porozumienie z onymi,
którzy opucili przymierze wite

;

31. A wojska wielkie przy nim sta
bd, które splugawi wituic, i twier-

dze znios; odejm t ustawiczn
ofiar, a postawi obrzydliwo spusto-

szenia.

32. Tak aby tych, którzy niezbonie
przeciwko przymierzu postpowa bd,
w obudzie pochlebstwem utwierdzi, a

eby lud znaj,cy Boga swego imali, co

te uczyni.

33. Zaczem ci, którzy nauczaj lud,

którzy nauczaj wielu, pada bd od

miecza i od ognia, od pojmania i od upu
przcCz wiele dni.

34. A gdy pada bd, ma pomoc
mie bd; bo si do nich wiele pochleb-

ców przyczy.
35. A z tych, którzy innych nauczaj,

pada bd, aby dowiadczeni i oczysz-

czeni, i wybieleni byli a do czasu za-i

mierzonego; bo to jeszcze potrwa a do|

czasu zamierzonego.

36. Tak uczyni król wedug * woli I

swojej, i podniesie si i wielmonym si
uczyni nad kadego boga, i przeciwko

Bogu nad bogami dziwne rzeczy mówiól

bdzie, i poszczci mu si, a si dokonaj

gniew, aby si to, co jest postanowiono,!

wykonao.
'

• *2Tes.2,4. Objaw.ll,1.5.

37. Ani na bogów ojców swych nie b-j

dzie dba, ani * o mio niewiast, ani

adnego Boga dba bdzie, przeto, e|

si nade wszystko wyniesie.
*lTym.4,2.3. 2Tym.3,l.|

38. A na miejscu Boga najmocniej-'^

szego czci bdzie boga, którego nic

znali ojcowie jego; czci bdzie zotenc

i srebrem i kamieniem drogiem i rze-

czami kosztownemi.

39. A tak dowiedzie tego, e twierdza

i
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Najmocniejszego bd boga obcego; a

których mu si bdzie zdaro, tych roz-

mnoy saw, i uczyni, aby panowali nad

wiel, a rozdzieli im ziemi -miasto za-

paty.

40. A przy skoczeniu tego czasu b-
dzie si z nim potyka król z poudnia;

ale król pónocny jako burza na przyj-

dzie z wozami i z jezdnymi i z wiel
okrtów, a wtargnie w ziemi, i jako po-

wód przejdzie.

41. Potem przycignie * do ziemi

ozdobnój, i wiele krain upadnie; wszake
ci ujd rk jego, Edomczycy i Moabczy-

cy, i pierwociny synów Ammonowych.
'^ Dan. 8.9. r.11,16.

42. A gdy rk sw cignie na krainy,

ani ziemia Egipska tego uj nie b-
dzie moga.

43. Bo opanuje skarby zota i srebra,

i wszystkie rzeczy drogie Egipskie, a

Libijczycy i Murzynowie za nim pójd.

44. W tern wieci od wschodu soca
i od pónocy przestrasz go; przeto
wycignie z popdliwoci wielk, aby

wygubi i zamordowa wielu.

45. I rozbije namioty paacu swego

midzy morzami na górze ozdobnej wi-
tobliwoci; a gdy przyjdzie do koca
swego, nie bdzie mia nikogo na pomocy.

KODZIA Xn.
Proroctwo o wyswobodzeniu ludu Boego ze wszyst-

kiego utrapienia przez Chrystusa Pana.

lego czasu powstanie "" Micha, ksi
wielki, który si zastawia za synami
ludu twego; a bdzie czas ucinienia.

jakiego nie byo, jako narody poczy
by, a do tego czasu; tego. mówi,
czasu wyswobodzony bdzie lud twój,

ktokolwiek znaleziony bdzie napisany
w ksigach.

"
' *Dan.io,i3.2i.

2. A wiele z tych, którzy pi w pro-

chu ziemi, ocuc si, jedni ku ywotowi
wiecznemu, * a drudzy na pohabienie
i na wzgard wieczn. *Mat.2ó,46. jan.5,29.

3. Ale ci, którzy innych nauczaj,

wieci si bd jako wiato na nie-

bie, a którzy wielu ku sprawiedliwoci

przywodz, jako ' gwiazdy na wieki wie-

czne. Mat.13,43.

4. Ale ty, Danijelu ! zamknij te sowa,
i zapiecztuj t ksig a do czasu na-

znaczonego; bo to wiele ich przebiey,

a rozmnoy si umiejtno.
5. I widziaem ja Danijel, a oto dru-

dzy dwaj stali, jeden std nad brzegiem

rzeki, a drugi z ond nad drugim brze-

giem rzeki
;

6. I rzek do ma obleczonego w sza-

t * lnian, który sta nad wod onej

rzeki: Kiedy przyjdzie koniec tym dziw-

nym rzeczom? ^Dan.10,5.

7. I usyszaem tego ma obleczo-

nego w szat lnian, który sta nad

wod onej rzeki, e podniósszy prawic
swoje '^

i lewic swoje ku niebu przy-

sig przez yjcego na wieki, i po

zamierzonym czasie i po zamierzonych

czasach i po poowie czasu, i gdy do

szcztu rozproszy si rki ludu witego,
tedy si to wszystko wypeni. ''O^ja^-io^s.

8. A gdym ja to sysza a nie zrozu-

miaem, rzekem: Panie mój! có za

koniec bdzie tych rzeczy?

9. Tedy rzek: Id. Danijelu! bo za-

warte i zapiecztowane s te sowa a
do czasu zamierzonego.

- 10. Oczyszczonych *
i wybielonych i

dowiadczonych wiele bdzie, a nie-

zboni niezbonie czyni bd; nadto

wszyscy niezboni nie zrozumiej, ale

mdrzy zrozumiej. ^Dan.11,35.

11. A od tego czasu, którego odjta

bdzie ofiara ustawiczna, a postawiona

bdzie * obrzydliwo spustoszenia, b-,

dzie dni tvsiac, dwiecie i dziewidzie-

sit.
^

'

'^Mat.24,15.

12. Bogosawiony, kto doczeka a

dojdzie do tysica trzech set trzydziestu

i piciu dni,

13. Ale ty id do miejsca twego, a

odpoczniesz, i zostaniesz w losie twoim

a do skoczenia dni.

Proroctwo Ozeaszowe.

EOZDZIA I.

I. Prorok pewnym sposobem pokazuje bawochwalstwo
ludu Izraelskiego 1—3. II, Pomsty Boe owiadcza 4—9.
in,. a obietnice o zgromadzeniu kocioa Clu-ystusowego
z ydów i z pogan przypomina 10. 11.

Sowo Paskie, które si stao do Oze-

asza, syna Berowego, za dni Uzyjasza,

Joatama, Achaza, Ezechyjasza, królów

Judzkich, i za dni Jeroboama, syna Joa-

zowego, króla Izraelskiego.

2. Gdy pocz Pan mówi do Ozea-
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sza, rzek Pan do Ozeasza: * Id, poj-

mij sobie oiuj wszetecznic, i spod
dzieci z wszeteczestwa; bo si(j ta zie-

mia, bez wstydu wszeteczestwo po-
dzc, od Pana odwrócia. *ozoasz3.i.

i^. Odszed tedy, i poji\ Gomor,
córk Dyblaimsk. która pocza i po-

rodzia mu syna.

II. 4. I rzek Pan do niego: Nazów
imi jego Jezroel: bo jeszcze po maym
czasie nawiedz krew Jezreel nad domem
Jeliu, * a sprawi to, e ustanie królestwo

domu Izraelskiego. * 2x1-01.10,30.

5. A dnia onego zami uk Izraelski

w dolinie Jezreel.

6. I pocza znowu i porodzia córk;
i rzek mu Pan: Nazów imi jej Loru^
chama; bo si wicej nie zmiuj nad
domem Izraelskim, lecz ich zapewne wy-

7. Ale nad domem Judzkim zmiuj
si, i * wybawi ich przez Pana, Boga ich;

a nie wybawi ich przez uk, i przez

miecz, i przez wojn, i przez konie i

przez jezdnych. *izaj.35,4.

8. Potem ostawiwszy Lorucham zno-

wu pocza i porodzia syna.

9. I rzek Pan: Nazów imi jego Lo-
ami; bocie wy nie ludem moim, a Ja
te nie bd waszym.

III. 10. Wszake lij3zba synów Izrael-

skich bdzie jako piasek morski, który

ani zmierzony ani zliczony by moe; i

stanie si, e miasto * tego, co im rze-

czono: Nie jestecie wy ludem moim,
rzeczono im bdzie: Wycie synami
Boga yjcego.

=^Ozeasz2,23. Ezyiii.9,26. lPiotr.2,10.

11. I bd zgromadzeni * synowie
Judzcy i synowie Izraelscy wespó, a po-

stanowiwszy nad sob gow jedne, wy-
nijd z tej ziemi; bo bdzie wielki dzie
Jezreela. *izaj.2,2. jan. 10,10. Ezecii.37,22.

KODZIA II.

I. Przestrzega od baiwochivalstwa 1

—

-i. II. przypomina
grzechy 5. III. a nie potutuja.cym porast 6—13. IV. ale
pokutujcym ask Bo ogasza 14—23.

JMówcie braciom waszym, o ludu mój !

i siostrom waszym, * o ty, co miosier-
dzia dostpia! ^iPiotr.2,10.

2. Kozpierajcie si z matk wasz,
rozpierajcie si; bo ona nie jest on
moj, a Jam te nie jest mem jej,

póki nie odejmie wszeteczestw swoich
od oblicza swego, a cudzoóstw swych
z poród piersi swoich;

S 1.2.

;}. Bym jj sn nago nie zewlek
a nie postawi jój,

* jak bya w dzie
narodzenia swego, i nie uczyni jej jako

pustynia, i nie zostawi j6j jako ziemia

sucha, i nie umorzy jej pragnieniem:
*Ezech.l6,4.

4. I nad synami jój nie zmiowabym
si, przeto, e s synami z wszete-

czestwa,
II. 5. Bo wszeteczestwo podzi mat-

ka ich, sprosno czyni rodzicielka ich;

bo mówia: Pójd * za mionikami
moimi, którzy mi dodawaj chleba me-
go, i wody mojój, weny mojej, i lnu

mego, oliwy mojej i napojów moich.
*Jer.44,17.

III. G. Przeto oto Ja zagrodz cier-

niem drog jej, a ugrodz pot, aby cie-
ek swoich nie znalaza.

7. Tedy biega bdzie za mionika-
mi swymi, wszake ich nie dogoni; i

szuka ich bdzie, ale nie znajdzie.
'

Tedy rzecze: Pójd a wróc si do m-
a swego pierwszego; bo mi lepiój byo
na on czas, nieli teraz.

8. Bo ona nie wie tego, em Ja dawa
jej zboe, i moszcz, i oliw; nawet da-

waem jej obfito srebra i zota, które

oni obracaj na Baala.

9. Dlatego wróc si, i zabior zboe
moje czasu jego, i moszcz mój czasu

jego, i odbior jej wen moje, i len

mój dany na okrywanie nagoci jej.

10. A teraz odkryj sprosno jej

przed oczyma mioników jej, a nikt

jej nie wyrwie z rki mojej.

11. I uczyni koniec wszystkiemu we-

selu jej, witom jej, nowym miesi-
com jej, i sabatom jej, i wszystkim uro-

czystym witom jej.

12. Popiistosz te winne macice jej

i figowe drzewa jej, przeto, ie mówi:
Moja to zapata, któr mi dali mioni-
cy moi; i obróc je w lasy, a por je

zwierzta polne.

13. I nawiedz ha niej dni Baalowe,

w które im kadzi, a strojc si w nau-

sznice swoje i w klejnoty swoje, chodzi

za mionikami swymi, ale * mnie za-

pomina, mówi Pan. ^Jer.2,32.

IV. 14. Przeto oto Ja ni udzi b-
d, gdy j wywiod na puszcz, a a-
skawie z ni mówi bd;

15. I dam jej winnice jej od tego

miejsca, i dolin Achor, miasto drzwi

nadziei; i bdzie tam piewaa, jako za
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dni modoci swojej, to jest, jako w
dzie, którego wychodzia z ziemi Egip-

skiej.

16. A dnia onego mówi Pan, bdziesz

mi zwaa: Mu mój! a nie bdziesz

mi wicej zwaa : Baalu mój !

17. Bo odejm imiona Baalów od * ust

twoich, e ani wspominani bd wicej

imieniem swojem. *2Moj.23,i3. 5Moj.i2,i3.

18. I uczyni dla ciebie przymierze

dnia * onego z zwierzem polnym, i z

ptastwem niebieskiem i z pazem ziem-

skim, a uk i miecz pokrusz, i wojn
z ziemi znios, i sprawie, e bezpiecznie

mieszka bd, *ijob.5,23. Ezech.34,25.

19. I polubi ci sobie na wieki:

polubi ci, mówi, sobie w sprawie-

dliwoci i w sdzie i w miosierdziu i

w litociach
;

20. Polubi ci te sobie w wierze, i

poznasz Pana.

21. Dnia onego wysucham, mówi
Pan, wysucham, mówi, niebiosa, a one

wysuchaj ziemi;

22. A ziemia wysucha zboe i moszcz
i oliw, a te rzeczy wysuchaj Jezreela.

23. Bo j sobie rozsiej na ziemi, a

zmiuj si nad t, co bya w nieasce,

i rzek do tego, co nie by ludem moim :

Ty jest lud mój! a * on rzecze: Ty
jest Bóg" mól. *0zeaszl,10. Rzym.9,26. lPiotr.2,10.

KODZIA III.

I. CudzoJóstwo duchowne Izraelczyków ukazuje 1. 2.

n. kani dla niego 3. 4. HI. i pokut ich przysz opo-
wiada 5.

i rzek Pan do mnie: Jeszcze id, a

rozmiuj si niewiasty umiowanej od

innego, a cudzoonicy, tak jako miuje
Pan synów Izraelskich, cho si oni ogl-
daj na cudzyeh bogów, a miuj fasy wina.

2. I kupiem j sobie za pitnacie
srebrników i za pótora homera jcz-
mienia

;

II. 3. I rzekem do niej: Sied mi
tak przez wiele dni, a nie pód wsze-

teczestwa, ani chod za m, a ja te
dla ciebie.

4. Bo * przez wiele dni bd synowie
[Izraelscy bez króla i bez ksicia, i

bez ofiary i bez bawana, i bez Efodu i

tbezTerafim. =^2Kron.i5,3.

III. 5. A potem * nawróc si syno-
[wie Izraelscy i szuka bd Pana, Boga
[swego, i Dawida, króla swego, a prze-

straszeni bdc pójd do Pana i do do-

brotliwoci jego w ostatnie dni.
* 5 Moj .4,29.30.

KODZIA IV.
I. Obwinienie Izraela z grzechów, zwaszcza z bawo-

chwalstwa 1—4. II. Owiadczenie pomsty 5—14. III. Na-
pomnienie ludu Judzkiego, aby Izraela i Efraima nie na-
ladowa 15—19.

fcuchajcie sowa Paskiego, o synowie
Izraelscy! bo si Pan rozpiera z oby-

watelami tej ziemi, gdy niemasz praw-
dy, ani adnego miosierdzia, ani znajo-

moci Boej w tej ziemi.

2. Krzywoprzysistwem, i kamstwem,
i mobójstwem, i zodziejstwem, i

cudzoóstwem wylewali z brzegów, a

mobójstwo mobójstwa cigao.
3. Dlatego ziemia kwili bdzie, a

zemdleje wszystko, co na niej mieszka;

zwierz polny i ptastwo niebieskie, nawet
i ryby morskie zgin.

4. A wszake niech si nikt z nimi
nie spiera, ani ich kto strofuje; bo lud

twój jest jako ci, którzy si z kapanem
wadz.

11. 5. Przeto upadniesz we dnie,

upadnie te i prorok z tob w nocy; za-

gadz i matk * twoje. *oz.2,2.

6. Lud mój wygadzony bdzie dla

nieumiejtnoci; a poniewae ty odrzu-

ci umiejtno, i Ja te ciebie odrzuc,
aby mi kapaskiego urzdu nie odpra-

wowa; a ie zapomnia zakonu Boga
twego, Ja te zapomn na synów twoich.

7. Czem si wicej rozmnoyli, tem
wicej grzeszyli przeciwko mnie; dla-

tego saw * ich odmieni w hab.
*FiIip.3,19.

8. Ofiary za grzech ludu mego jedz:
przeto do nieprawoci ich podnosz
dusz swoje.

9. Przeto stanie si jako ludowie, tak

i * kapanowi; bo nawiedz na nim dro-

gi jego, a uczynki jego oddam mu.
*Izaj.24,2.

10. I bd je, wszake si nie na-

syc, nierzd podzi bd, ale si nie

rozrodz; bo nie chc mie wzgldu na

Pana.

IL.Wszeteczestwo, i wino, i mos2y;^

odejmuje serce.

12. Lud mój drewna swego si pyta,

a kij jego odpowiada mu; bo ich duch

wszeteczestwa w bd prowadzi, aby

nierzd podzili, odstpujc od Boga
swego.

13. Na * wierzchach gór ofiaruj, a
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na pa<,'6rkach kadz pod driiin i pod
topoliii, i ])od wi«y/iiin, bo dobry jeat

cie ich; dlatogo wszeteczestwo po-
dz córki wasze, a niewiasty wasze cu-

dzoo. Mzuj.r,7,r..7.

14. Nie iHialol)yin nawiedzi córek
waszych, gdy nierzd podz? i niewiast
waszych, gdy cudzoo? All)o gdy si
i oni sami z nierzdnicami odczaj, i

z wszetecznicami ofiaruj? Owszem, lud,

który sobie tego w rozum nie bierze,

upadnie.

III. 15. Jeli nierzd podzisz, ty

Izraehi! nieche wdy nie wystpuje
Juda; przeto nie chodcie do Galgal,

ani wstpujcie do Bet Awen, ani przy-

sigajcie mówic: * Jako yje Pan!
*r)Moj.6,13.

16. Bo Izrael jest nieokrócony jako
jaowica nieokrócona: zaprawd Pan ich

pa bdzie, jako baranki na prze-

strzestwie.

17. Stowarzyszy si Efraim z bawa-
nami; zaniechaj go.

18. Odpornymi ich czyni napój ich,

nierzd ustawicznie podz; obrocy jego
z hab miuj dary.

19. ZachAvyci ich wiatr skrzydami
swemi, i bd zawstydzeni dla ofiar

swoich.

EODIA V.
I. Grzechy kapanów, ludu Izraelskiego i Judzkiego

1

—

i. II. Ogoszenie strasznej pomsty Boej 5. 6. III.

prdkiej 7. IV. i nieuchronionej 8—15.

teuchajcie tego, o kapani! a miejcie

wzgld na to, domie Izraelski ! i ty, do-

mie królewski! suchajcie; bo przeciw-

ko wam sd jest, przeto, ecie sidem
w Masfa, a sieci rozcignion na wierz-

chu Tabor.

2. Owszem, udawajc si na zabija-

nie, przypadaj do ziemi; ale Ja pokarz
kadego z nich.

3. Ja znam Efraima, i Izrael nie jest

skryty przedemn ; bo teraz nierzd po-
dzisz, Eft-aimie! a Izrael splugawi si.

4. Nie maj si do tego, aby si na-

wrócili do Boga swego, przeto, e duch
wszeteczestwa jest w porodku nich,

a Pana nie poznali.

II. 5. wiadczy te bdzie hardo
Izraelska "* przeciwko niemu; przeto
Izrael i Efraim upadn dla nieprawoci
swojej, upadnie te i Juda z nimi.

*0zeasz.7,10.

6. Z trzodami swemi i z bydem swo-

go

4. 5. 6.

jem ])ójd szuka Pana; wszake
nie znajd; bo odstpi od nich.

*Przyp.l.28.

III. 7. Wystpili przeciwko Panu, ))0

synów cudzych iiapodzili; a tak teraz

pore ich miesic z majtnociami ich.

IV. 8. Zatrbcie w trlj w Gabaa, i

w tr]) w Kama; krzyczcie w Bet Awen:
Nieprzyjaciel za tob, o Benjaminie!

9. Efraim spustoszony bdzie w dzie
karania; w pokoleniach Izraelskich oznaj-

miem, e to prawda.
10. Ksita Judzcy stali si jako

ci, którzy granice * przenosz; wylej
na nich popdliwo moje jako wod.

-^5 Moj. 10, 14. r.27,17.

11. Uciniony jest Efraim, pokruszo-
ny sdem; wszake przecie ma * wol
chodzi za rozkazaniem ludzkiem.

*1 Król. 12,25, Oz. 7,3.

12. Przeto i Ja byem Eft-aimowi

jako mól, a domowi Judzkiemu jakq

spróchniao.
13. Skd widzc Efi-aim mdo swoje

a Juda ran swoje, uciek si Efr-aim (ICi

Assura, i posa do króla Jareba; ale or

was nie bdzie móg uzdrowi, ani wat

uleczy od rany waszej.

14. Bom Ja jest Efraimowi * jako le

srogi, a domowi Judzkiemu jako lwi
Ja, Ja porw, i odejd ; wezm, a nik

mi nie wydrze; *5Moj.32,2i

15. Pójd, wróc si do miejsc

mego, a si winnymi dadz a szukaj

bd oblicza mojego.

KODZIA YI.
I. Proroctwo o nawróceniu si ludu Izraelskiego )|

Boga 1—3. II. Owiadczenie , e im Bóg nie czj

krzywdy, gdy ich podug zasugi kara 4—11.

W utrapieniu swojem rano mi szij

ka bd, mówic: Pójdcie, a nawrój

my si do Pana; bo on porwa,
uzdrowi nas; uderzy, i zawie rarj

nasze
;

2. Oywi nas po dwóch dniach, a dnj

trzeciego wzbudzi nas, i y bdzienj

przed obliczem jego.

3. Tedy poznawszy Pana stara
bdziemy, abymy go wicej poznali;

wyjcie jego jako ranna zorza zgotow]

ne jest, a przyjdzie nam ''jako deszcz

wiosn i w jesieni na ziemi. *ómoj.ii.|

II. 4. Có mam czyni z tob.

Efraimie ? có mam czyni z tob, o J3

do? gd*y miosierdzie wasze jest "^ jaj

obok poranny a jako rosa rano pr:^
• • • * Mirh f

mijajca.

i
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5. Dlatego ociosywa/em ich przez pro-

roków, zabijaem ich * sowy ust moich,

aby wiato sdów twoich wesza.
*Izaj.ll,4. 2Tos.2,8.

6. Bo miosierdzia * chc, a nie ofia-

ry, a znajomoci Boej wicej, ni ca-o-

T)"alenia
* ^ sam. 15,22. Mat. 9,13. r.12,7.

7. Ale oni przestpili przymierze

moje, jako ludzkie, a temci wystpili

przeciwko mnie.

8. Galaad jest miastem czynicych

nieprawo, pene stóp krwawych.

9. A jako zbójcy czyni, którzy na

kogo czyhaj na drodze, kdy chodz do

Sychem, tak czyni rota kapanów; bo

umylnie niecnot podz.
10. W domu Izraelskim widz spro-

sno ; tam si wszeteczestwem Efrai-

mowem splugawi Izrael:

11. Iw tobie, o Judo! Efraim niwo
pooy, gdym Ja za przywróci pojma-

ny lud mój.

KODZIA YII.

I. Narzekanie Boe nad grzechami ludu Izraelskiego
1—11. u. Ogoszenie nad nimi pomsty Boej dla nich
12—16.

VJdy lecz Izraela, tedy si odkrywa
nieprawo Efraimowa i zoci Sama-
ryjskie, bo si * bawi kamstwem; w
miastach zodziejstwo, a na dworze u-
piestwo przewodz; *0z.i2,i.

2. A nie myl w sercu swojem, * e
na wszystkie zoci ich pamitam; a

teraz ich ogarniaj sprawy ich, i s przed

obhczem mojem. *oz.5,3.

3. Króla uweselaj zoci swoj a

ksit kamstwy swemi.
4. Wszyscy zgoa cudzoo, s jako

piec rozpalony od piekarza, który prze-

staje czu, gdy zaczyni ciasto, aby
ukisiao.

5. W dzie * króla naszego w cho-
rob go wprawiaj ksita agwiami
wina, tak e i on rk sw z namiew-
eami wyciga.

'

' *2Moj.32.5.

6. Bo przyoyli serce swe do zasa-
dzek, jako piec rozpalony; ca noc pi
piekarz ich, a z poranku gore jako po-
mie ognia.

7. Wszyscy zgoa rozpalili si jako
piec, a poeraj sdziów swoich; wszyscy
królowie ich upadaj, niemasz midzy
nimi, ktoby woa do mnie.

8. Efraim ten si z narodami zmie-
sza; Efraim bdzie jako podpomyk nie-

pnewracanv.

9. Poarli obcy si jego, a on o tern

nie wie; sdziwo te na wystpuje,

wszake on tego nie wie.

10. A cho pycha "^ Izraelska wiadczy
w oczy przeciwko niemu, wszake si nie

nawracaj do Pana, Boga swego, ani go

w tem wszystkiem szukaj. ^oz.5,1.

11. I sta si Efraim jako gobica
gupia, nie majca serca; Egiptu przyzy-

waj a do Assura si uciekaj.

II. 12. Ale gdy odejd, rozcign na

nich sie moje, a jako ptastwo niebieskie

potargn ich; skar ich. jako im o tem
powiadano w zgromadzeniu ich.

13. Biada im, e si rozbiegli ode-

mnie! spustoszenie przyjdzie na nich, bo

wystpili przeciwko mnie; choem Ja

ich odkupi, ale oni przeciwko mnie mó-
wili kamstwa;

14. I nie woaj do mnie z serca

swego, gdy wyj na oach swoich;

wprawdzie dla zboa i moszczu zgro-

madzaj si, ale mi potem odstpuj.
15. Choem utwierdza ramiona ich

pokarawszy ich, ale oni ze myl prze-

ciwko mnie.

16. Nawracaj si, ale nie do Naj-

wyszego; s jako uk ^ zdradUwy. po-

legn od miecza, ksita ich od popdli-

woci jzyka ich. co im jest ku pomie-
wisku w ziemi Egipskiej. *ps.78,57.

ROZDZIA VIIL
Przegróka Izraelczykom uczyniona o przycignieniu

nieprzyjació na nich, a to dlatego, e przymierze Boe
wzruszyli, a obudnikami i hawochwalcami byli.

Xrzyloz trb do ust twoich, a rzecz:

Oto leci na dom Paski jako orze, prze-

to, e przestpili przymierze moje, a prze-

ciwko zakonowi mojemu wykroczyli.

2. Bdc do mnie woa: Boe mój!

My, lud twój Izrael, znamy ci:

3. Ale Izrael opuci dobro; przeto

go nieprzyjaciel goni bdzie.

4. Oni stanowi królów, ale bezemnie:

ksit obieraj, do których si Ja nie

znam; ze srebra swego i ze zelota swego

czyni sobie bawany na swoje zginienie.

5. Opuci ich cielec twój, o Samaryja!

gdy si zapali na nich gniew mój ; dokde
nie bd mogli przestrzega niewinnoci?

6. Wszak i on jest z Izraela; rze-

mielnik go urobi, a nie jest Bogiem;

bo si w proch obróci cielec Samaryjski.

7. Bo i wiatr siali, wicher te
bd, a adnego dba mie nie bd;
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urodzaj nio wyda mki, a choby wyda,
cudzozioincy to zjodz.

8. Izrael poarty bdzie, wnote ))q-

dzie midzy poganami jako naczynie, z

którego niemasz adnej uciechy.

9. Przeto, e si oni do Assyryjczyka,
osa lenego, uciekaj, który si samotnie
chowa, a e Efraim sobie mioników naj-

muje,

10. A i dary posyali midzy pogan:
przeto i Ja ich wnete zbior, ow^szem.

ju cokolwiek ucierpieli dla brzemienia
króla * ksit. *2Kiói.i7,3.

11. Bo i rozmnoy Efraim otarze
ku grzeszeniu, stay mu si one otarze
ku grzeszeniu.

12. Spisaem mu wielkie rzeczy w za-

konie moim; ale tak je sobie way jako

co * obcego. *Ozcasz.6,7.

13. z ofiar darów moich ofiaruj

miso i jedz, ale ich Pan nie przyjmuje;
ju wspomn nieprawoci ich, i nawiedz
grzechy ich, e si oni do Egiptu nawra-
caj;

14. A e zapomnia Izrael stworzy-

ciela swego, i nabudowa kocioów, a

Juda rozmnoy miasta obronne, przeto
pol ogie na miasta jego, który pore
paace jego.

EODZI IX.
I. Opowiada Izraelczykom pomst i przyczyny jej

1—13. II. Przyczynia si prorok o nich 14. III. Owiad-
cza im sprawiedliwo Bo nieodmienn 15—17.

JNie wesel si, Izraelu! nie raduj si
jako inne narody, e nierzd podzisz,

odwracajc si od Boga swego, a miujesz
zapat wszetecznicy na wszystkich boje-

wiskach zboa.
2. Bojewisko ani prasa nie bdzie ich

ywia, a moszcz omyli ich.

3. ie bd mieszka w ziemi Pa-
skiej ; ale si Efraim wróci do Egiptu, a

w Assyryi nieczyste rzeczy je bd.
4. Nie bd Panu wina ofiarowali,

ani mu bd przyjemne. Ofiary ich bd
im jako chleb paczcych; którzybykol-

wiek * z niego jedli, zmazaliby si, przeto,

e chleb ich za umarych ich nie wnijdzie

do domu Paskiego. *3Moj.io,i9.

5. Có bdziecie czyni w dzie uro-

czysty i w dzie wita Paskiego?
6. Bo oto zagin przez spustoszenie,

Egipt zgromadzi ich a Memfis pogrzebie

ich ; srebro ich podane pokrzywa odzie-

dziczy, a ciernie porosn w przybytkach
ich.

8. 0. 10.

7. Przyjd dni nawiedzenia, przyjd
dni zapaty; pozna to Izrael, e ten pro-
rok ich jest gupi, szalony,m nikczem-
ny dla mnóstwa nieprawoci twojj i

dla wielkiej nienawici twojj, o Izraelu!

8. Prorok, który stra trzyma nad
Efraimem pospou z Bogiem moim, sta
si sidem ptasznika na wsystkich dro-

gach jego, nienawi jest w domu boga
jego.

9. Gboko zabrnli, popsuli si jako
za dni * Gabaa; wspomni Pan na nie-

prawoci ich, i nawiedzi grzechy ich.
*Hdz. 19,16.

10. Znalazem Izraelajako jagody win-
ne na puszczy; widziaem ojców waszych
jako pierwszy owoc figowy na pocztku
ich ; ale oni poszli za * Baal Fegorem, a
oddali si tej obrzydliwoci; przeto
bd obrzydymi, tak jako si im upo-
dobao. *4Moj.25,3.

11. Efraim uleci jako ptak, a sawa '

ich zaraz od porodzenia, i od ywota, i

od poczcia.

12. A choby odchowali synów swych,
przecie ich pozbawi wieku mskiego;
owszem, i onym biada, gdy Ja ich od-

stpi.
13. Efraim, jako widz, jest jako Tyr

wszczepiony na miejscu rozkosznem;

wszake Efraim wywiedzie do mordercy
synów swoich.

II. 14. Daj im Panie! Có im dasz?

Daj im ywot niepodny a piersi wysche.
III. 15. Wszystka zo ich jest w

Galgal, przeto i tam ich nienawidz;
dla zoci ucz3aików ich z domu mego
wyrzuc ich, nie bd ich wicej miowa.
wszyscy ksita ich odporni s.

16. Efraim poraony bdzie, korze
ich uschnie, owocu nie przynios; a cho-
by te spodzili, tedy wybij najmilsze

dziatki ywota ich.

17. Odrzuci ich Bóg mój, bo go su-

cha nie chc; a midzy poganam.

tuaczami bd.

KODZIA X.
I. Obwinia lud Izraelski z grzechów 1

—

i. II. Prze'

graa im, i ksiom ich, i bawanom 5. 6. III. i samem'

królowi 7—15.

Izrael jest macic prón, owoc przy

nosi sobie; czem wicej miewa owoci

swego, tern wicej nabudowa otarzów

a czem 'obfitsza jest ziemia jego, tr

wicej nastawia obrazów.

2. Kozdziela si serce ich, przeto
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winnymi s: on pokruszy otarze ich, i

oLrazy ich popsuje.

3. Poniewa mówi: Nie mamy króla,

nawet nie boimy si Pana, a król nam
co uczyni?

4. Mówi sowa, przysigajc kam-
liwie, gdy czyni przymierze : i wzronie

sd jako jad na zagonach polnych.

II. 5. Dla jaowic Bet Aweskich za-

trwo si obywatele Samaryjscy. gdy

kwili bd nad nim. lud jego. i popi jego.

(którzy si wic radowali z niego) pi*zeto,

e sawa jego odchodzi od niego.

6. Nawet i sam do Assyryi zaprowa-

dzony bdzie za dar królowi Jareb; za-

wstydzi si Efraim, i zasroma si Izrael

za rad swoje.

III. 7. Wycity bdzie król Samaiyj-

ski. jako piana na wierzchu wody.

8. I bd wyyny " Awenu wytracone,

grzech Izraelski: ciernie i oset wyronie
na otarzach ich: a rzekn górom: Przy-

kryjcie f nas; a pagórkom: Upadnijcie

na nas. *izaj.2,i8. tizaj.2.19.

*tilc.23.30. Objaw.6.16. r.9.6.

9. Ode dni Gabaa grzeszye. Izraelu I

tam si ostali, nie zachwycia ich w Ga-
baa bitwa przeciwko synom nieprawoci
podniesiona.

10. Przeto ich pokarz wedug upo-

dobania mego ; bo si zbior na nich na-

rody, aby byli karani dla dwojakich nie-

prawoci swoich.

11. Bo Efraim jest jako jaowica wy-
uczona, kocha si w móceniu, chociaem
Ja nastpowa na cudny kark jej. abym
do jazdy uywa Efraima. Juda aby ora.

a Jakób aby wóczy.
12. I mówiem: Siejcie sobie ku spra-

wiedliwoci; nijcie ku miosierdziu.

,
orzcie * sobie nowin ; bo czas jest szu-

ka Pana, a przyjdzie, i spuci na was
sprawiedliwo jako deszcz. -Jer.i.s.

13. Alecie orali niepobono. -
:
licie nieprawo, jedlicie owoc kam-
stwa; albowiem ufasz w drodze swej i

w mnóstwie mocarzów twoich.

14. Dlatego powstanie rozruch mi-
!
dzy ludem twoim, a wszystkie zamki

\ twoje poburzone bd. tak jako pobu-
i"zy Salman Bet " Arbel w dzie bitwy :

ROZDZIA XI.
I. Narzelca Bóg na niewdziczno lada Izraelslciega

1—4. II. Przegraa ma 5—7. III. i owiadcza si
z mioci. Proroctwo o nawróceniu si Izraela do Pana
8—12.

vTdy Izrael by dzieciciem, miowaem
go. a z Egiptu " wezwaem syna mego.

* Mat. 2.15.

2. Wzywali ich prorocy, ale oni tern

wicej uchodzili od oblicza ich. Baa-
lom ofiary czynili, a bawanom rytym
kadzili.

3. Chociaem Ja Efraima na nogi sta-

wia, przecie on ich bra na ramiona swo-

je; a nie chcieli zna. em Ja ich leczy.

4. Powrozami ludzkiemi pocigaem
ich. po'.vrozami mioci, a byem im jako

którzy odejmuj jarzmo z czeluci ich.

i dawaem im pokarm.

II. 5. Nie wróci si do ziemi Egip-

skiej : ale Assur bdzie królem jego. przeto

e si nie chcieli nawróci do mnie.

6. Nadto miecz bdzie trwa w mia-

stach jego. i skazi zawory jego. a po-

re ich dla rady ich.

7. Bo lud mój uda si na to. aby
si odwraca odemnie; a cliocia go wo-
aj do Najwyszego, przecie go nikt

nie wywysza.
III. 8. Jakobym ci poda, o Efrai-

mie? jakobym ci poda, o Izraelu? ja-

kobym ci poda jako Adam "
i po-

oy jako Seboim? Ale si obrócio we
mni'e serce moje, nawet i wntrznoci
litoci poruszyy si. ^imoj. 19,24

9. Nie wykonam gniewu zapalczy-

woci mojej, nie udam si na skaenie
Efraima: bom Ja Bóg. a nie czowiek-

w porodku ciebie wity, i nie przyjd
przeciwko miastu.

10. Pójd za Panem, który jako lew

bdzie rycza; on zaiste tak rycze b-
dzie, e ze strachem przybie synowie

od morza.

11. Ze strachem przybie jako ptaki

z Egiptu, i jako gobica zziemi Asst-

ryjskiej. i posadz ich w domach ich,

mówi Pau.

12. Efraimczycy mi ogarnli kam-
stwem, a dom Izraelski zdrad, gdy
jeszcze .Juda panowa z Bogiem, a z

witymi wierny by.

matki z synami roztrcone bd.
* 2 Król. 18.34. r.19,13.

15. Oto tak wam uczyni Betel dla

;. wielkiej zoci waszej : król Izraelski na
.

witaniu do szcztu zgadzony bdzie,
i
fraim si karmi wiatrem, a goni wiatr

KOZDZIA XIL
I. Obwinia Izraela i Jad z grzechów 1—5. II. Na-

pomina do potaty 6—10. m. Opowiada pomst niepo-
kutajcrm 11—14.
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wschodni, i)rzoz cay dzie mnoy kam-
stwo i spustoszenie; bo przymierze z

Assyryjczykami stanowi, i oliw do Egip-

tu wynosi.

2. Ma te Pan poswarek z Juda, a

nawiedzi Jakóha wedug dróg jego, we-
dug spraw jego odda mu.

;3. Jeszcze w ywocie za pi(,'t dzier-

y * brata swego, a moc swoj m-
nie sobie poczyna f z Bogiem.

* 1 Moj.'25,'J(;. 1 1 Moj. 32,24.

4. Mnie, mówi, sobie poczyna
z Anioem, a przemóg; paka i prosi
go; w Betelu go znalaz, i tam mówi
z nami.

5. To jest Pan, Bóg zastpów. Pan
jest pamitne * imi jego. *2Moj.3,i5.

n. 6. Przeto si ty do Boga twego
nawró, miosierdzia i sdu przestrzegaj,

a oczekiwaj zawdy na Boga twego.

7. Kupcem jest, w którego rku s
szale faszywe; gwat umiowa.

8. I mówi Efraim: Zaiste zbogaciem
si, nabyem sobie bogactw we wszyst-

kich pracach moich, nie znajd przy

innie nieprawoci, coby grzechem bya.
9. Alem Ja jest Panem, * Bogiem

twoim, od wyjcia z ziemi Egipskiej;

jeszcze dopuszcz mieszka w namio-
tach, jako za dni uroczystych wit;

*Izaj .43,11.

10. A mówic przez proroków widze-

nia wiele pokazywa bd, a przez pro-

roków podobiestwa podawa bede.

III. 11. Czyli, tylko w Galaad bya
nieprawo i marno? I * w Galgalu

woy ofiaruj, owszem, i otarzów ich pe-
no jako gromad na zagonach pól moich.

*0zeasz.4,15. r.9,15.

12. Tamci by uciek Jakób * z ki-ainy

Syryjskiej, gdzie suy Izrael f za o-
n, i za on strzeg stada

;

* 1 Moj .28.5. f 1 Moj .29,20.

13. Ale tu przez proroka Pan Izraela

przywiód z Egiptu, i przez proroka by
strzeony.

14. Lecz Efraim Pana pobudzi do

gniewu gorzkiego; przeto si na wy-
leje krew jego, a pohabienie jego odda

mu Pan jego.

KODZIA XIII.
I. Przypomina przesz saw Efiaimow 1—3. II. i

Boe dobrodziejstwa 4—5. HI. niewdziczno icli 6.

IV. pomst Bo 7—13. V. Obietnica pokutujcym 14. 15.

VI. i proroctwo o skaeniu Samaryi 16.

(jTdy mawia Efraim, strach bywa, bo

by wywyszony w Izraelu; ale gdy

zgrzeszy przy Baalu, tedy umar.

12.13.

2. A teraz jeszcze przyczyniaj grze-

chu; bo sobie czyni i lej z srebra

swego wedug przemysu swego stra-

szne ])awany, co wszystko tylko jest

ro))ot rzemielnika, o których jednak
sami mówi: Ludzie, którzy chc ofia-

rowa, niech cauj cielce;

3. (Przeto si stan jako obok po-

ranny, a jako rosa poranna przechodz-
ca, i jako plewy od wichru porwane z

bojewiska, i jako dym z komina.)

II. 4. Gdyem Ja jest Pan, Bóg twój,

od wyjcia z ziemi * Egipskiej ; a Boga
oprócz mnie nie poznae, i niemasz zba-

wiciela oprócz mnie. *izaj.43,ii. ozcasz.12.9.

5. Jam ci pozna na puszczy w ziemi

bardzo suchej.

III. 6. Dobremi pastwiskami swemi
nasyceni s; ale gdy si nasycili, pod-

nioso si serce ich; przeto mi zapo-

mnieli.

IV. 7. Dlatego bd im jako lew srogi,

jako lampart przy drodze ])d czyha.

8. Zabie im jako niedwied osie-

rociay, a roztargam zawarcie serca ich,

i por ich tam jako lew, jako zwierz dziki

szarpajc ich. .

9. Zginienie twoje z ciebie, o Izraelu!

ale ze mnie wspomoenie twoje.

10. Gdzie jest król twój? gdzie

jest? Mech ci zachowa we wszystkie

miastach twoich! I sdziowie twoi,

któryche mówi: Daj mi króla i ksi
t.

11. Daem ci tedy króla * w zapa.

czywoci mojej, alem go odj w zagnie-

waniu mojem. ^isam.8,5. r.15,23. r.ie,

12. Zwizana jest nieprawo Efrai

mowa, schowany jest grzech jego.

13. Boleci r.odzcej ogarn go; oi

synem niemdrym, bo inaczej nie zosta

waby tak dugo w ywocie matki.

\. 14. Z rki grobu wybawi ich, o

mierci wykupi ich. O mierci! bd
mierci twoj; o grobieJ bd skae

niem * twojem; ao skryta bdzie o

oczów moich.
*^^''-^'

^

15. Bo on midzy brami owoc prz}

niesie; pierwej jednak przyjdzie wia

ze wschodu, wiatr Paski od puszc5

wystpujcy, i wysuszy ródo jego, w;

suszy i zdrój jego; onci rozchwyci ska.

by wszelkiego naczynia podanego. ~
VL 16. Samaryja bdzie spustoszor;

przeto, e si sprzeciwia Bogu swem;

od miecza upadn, maluczcy jej * rc-
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trceni bd, a brzemienne jej rozcite

bd. ^^^•^^'^'•

KODZIA XIV.
I. Napomnienie do potuty 1—8. II. do wyrozumienia

1 do przestrzegania ksig tego proroctwa 9.

O Izraelu! nawró si cale do Pana,

Boga swego; albowieme upad dla nie-

prawoci swojej.

2. Wemijcie z sob sowa, i na-

wrócie si do Pana, mówcie do niego:

Odpu wszystk nieprawo, a daj to,

co jest dobrego, tedy oddamy cielce

warg * naszych. *yd.i3,i5.

3. Assur nie wybawi nas, na koniach

jedzi nie bdziemy, i nie rzeczemy

wicej robocie rk naszych: Wycie
bogowie nasi; bo w tobie sierotka znaj-

duje miosierdzie.

4. Uzdrowi odwrócenie ich, a roz-

miuj si w nich dobrowolnie; bo si
odwróci zapalczywo moja od nich.

5. Bd Izraelowi jako rosa, e si
rozkwitnie jako lilija, a zapuci korzenie

swe jako Liban.

6. Rozrosn si gazie jego, a ozdoba
jego bdzie jako oliwne drzewo, a wo
jego jako Libaska.

7. Nawróc si, aby siedzieli pod
cieniem jego, oyj jako zboe, i pusz-

cz si jako winna macica, której pa-

mitka bdzie jako wino Libaskie.
8. Efraimie! có mi ju do bawanów?

Ja ci wysucham, i wejrz na ci; Jam
jest jako joda zielona, ze mnie si owoc
twój znalaz.

II. 9. Kto mdry, niech to zrozumie,

a kto roztropny, niech to pozna ; bo drogi

Paskie s proste, a sprawiedliwi po

nich chodzi bd; ale przestpcy na
nich upadn.

Proroctwo Joelowe.

ROZDZIA I.

I. Ogasza ludowi Judzkiemu kani Boe 1—4. .II, po-
budza do pokuty 5—12. III. i sposób tej pokazuje 13—20.

teowo Paskie, które si stao do Joela

syna Petuelowego.

2. Suchajcie tego starcy, a bierzcie

w uszy wszyscy obywatele tej ziemi!

Izali si to stao za dni waszych, albo

za dni ojców waszych?

3. Powiadajcie o tem synom wa-
szym, a synowie wasi synom swoim, a

synowie ich rodzajowi potomnemu.

4. Co zostao po gsienicach, pojada
szaracza, a co zostao po szaraczy,
pojad chrzszcz, a co zostao po chrz-
szczu, pojad czerw.

II. 5. Ocuócie si pijani a paczcie,
i narzekajcie wszyscy, którzy pijecie

wino, dla moszczu; bo wydarty jest od
ust waszych.

6. Albowiem naród przycign do
demi mojej mocny a niezliczony; zby
ego zby lwie, a trzonowe zby jako
wa srogiego.

7. Winn macic moje poda na spu-
toszenie, a figowe drzewo moje na obu-
'ienie; w szczt je obnay i porzuci,
ak, e zbielay gazie ich.

8. Narzekaj, jako panna przepasana
worem nad mem modoci swojej.

9. Odjta jest niedna i mokra ofiara

od domu Paskiego; pacz kapani,
sudzy Pascy.

10. Spustoszone jest pole, i smuci
si ziemia, przeto, e popsowano zboe;
wysech moszcz, oliwa zgina.

11. Wstydz si oracze, narzekaj
winiarze dla pszenicy i dla jczmienia;
bo zgino niwo polne.

12. Winna macica uscha, a figowe

drzewo uwido; drzewo granatowe i

palma, i jabo, i wszystkie drzewa polne

poschy, i wesele zgino od synów ludz-

kich.

III. 13. Przepaszcie si, a paczcie,

o kapani! narzekajcie sudzy otarza;

wnijdcie a legajcie w nocy w worach,

sudzy Boga mojego! bo zawcigniona
jest od domu Boga waszego ofiara nie-
dna i ofiara mokra.

14. Powicie post, * zwoajcie zgro-

madzenia, zbierzcie starców i wszystkich

obywateli ziemi do domu Pana, Boga
waszego, i woajcie do Pana: *Joei.2,i5.

15. Ach biada na ten dzie! bo bli-

ski jest * dzie Paski, a przychodzi

jako spustoszenie od Wszechmocnego.
*Izaj.l3,6,
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10. Izali przed oczyma naszemi nie

zgina ywno, a z domu Boga naszego

rado i wesele?

17. Pogniy ziarna pod skihami swe-
mi, spustoszone s gumna, zl)urzone s
szpichlerze; bo wyscho zboe.

18. Czemu wzdycha liydo? Bkaj
si stada woów, e nie maj pastwisk,

nawet i trzody owiec wyginy.
19. Do ciebie woam, o Panie! bo

ogie poar pastwiska na puszczy a po-
mie popali wszystkie drzewa polne;

20. Take i zwierzta polne rycz
do ciebie, przeto, e wyschy strumienie

wód, a ogie poar pastwiska na puszczy.

KODZIAII.
I. Bóg ogoszeniem strasznych kani swoich 1—11.

II. do pokuty prowadzi 12—17. III. a jakim si chce
pokutujcym stawi, pokazuje 18—32.

1 rbcie w trb na Syonie, a krzycz-

cie na witej górze mojej ! niechaj za-

dr wszyscy obywatele ziemi; bo przy-

chodzi dzie Paski, bo ju bliski jest;

2. Dzie ciemnoci i mroku, dzie
oboku i chmury, jako ranna zorza roz-

cigniona po górach ; lud wielki a mocny,
któremu równego nie byo od wieku, i

nie bdzie po nim nigdy a do lat rodza-

ju i rodzaju.

3. Przed obliczem jego * ogie po-

erajcy, a za nim pomie paajcy; ta

ziemia jest przed nim jako ogród Eden,
ale po nim bdzie pustyni pust i nie

ujdzie nikt przed- nim. =^Ps.5o,3.

4. Ksztat ich jest jako ksztat koni,

a tak pobie jako jezdni.

5. Po wierzchu gór skaka bd jako

grzmot wozów, a jako szum pomienia
ognistego poerajcego ciernisko, jako

lud mony uszykowany do bitwy.

6. Ulkn si narody przed obliczem

jego, wszystkie twarze ich jako garniec

poczerniej.

7. Pobie jako mocarze, a wbie
na mury jako mowie waleczni; kady
z nich drog swoj pójdzie, a nie ust-
pi z cieek swoich.

8. Jeden drugiego nie cinie, kady
drog swoj pójdzie ; a cho i na miecz
upadn, nie bd zranieni.

9. Po miecie chodzi bd, po mu-
rze biega, na domy wstpi, a oknami
wlez jako zodziej.

10. Przed obliczem jego ziemia za-

dry, * niebiosa si porusz, soce i

miesic si zami, a gwiadzy zawcign
jasno swoje. *IzaJ-13,10. E2cch.32,7. Mat.24,2».

11. A Pan wyda gos swój przed

wojskiem swojem, przeto, e bardzo wiel-

ki l)(lzie obóz jego, przeto, e mocny
ten, co wykona sowo jego; wielki bo-
wiem dzie * Paski bdzie i straszliwy

bardzo, i któ go zniesie?
Jcr.30,7. Amo8,5,18. Sofon.1,15.

II. 12. A przeto jeszcze i teraz mówi
Pan: Nawrócie * si do mnie samego
cam sercem swojm, i w pocie i

w paczu i w kwileniu. *Jer.4,i.

13. Kozedrzyjcie serce wasze a nie

szaty wasze, i nawrócie si do Pana,
Boga waszego ; bo on * jest askawy i

miosierny, nierychy ku gniewu, a hojny

w miosierdziu, i aujcy zego.
*

2

Moj. 34,6. Ps.86,.5. Jonas. 4. 2.

14. Któ wie, nie obrócili * si, a nie

bdzieli mu al, i nie zostawili po so-

bie bogosawiestwa na niedn i moJ
kr ofiar Panu, Bogu waszemu. *Jo°as-3,9

15. Trbcie w trb * na Syonie, po-

wicie post, zwoajcie zgromadzenie
* Joel. 1,14

16. Zgromadcie lud, powicie zgro

madzenie, zbierzcie starców, zniecie ma
luczkie i ssce piersi; niech wynijdzii

oblubieniec z onicy swojej, a oblubie

nica z pokoju swego.

17. Kapani, sudzy Pascy, miedz;

przysionkiem a otarzem niech pacz
mówi: Przepu, Panie! ludowi twe

mu, a nie daj dziedzictwa swego n

pohabienie, aby nad nimi poganie pa

nowa mieli. Przeczeby * mówiono mi
dzy narodami: Gdzie jest Bóg ich?

III. 18. I zapali si Pan mioci k

ziemi swojej, a zmiuje si nad ludei

swoim.

19. I owie si Pan, a rzecze do lud

swego: Oto Ja pol wam zboe,
moszcz, i oliw, a bdziecie niemi m
syceni, i hie podam was wicej na p<

habienie midzy pogan. -

20. Bo pónocne wojsko oddal (

was, a zapdz je do ziemi suchej i spt

stoszonej; przedni huf jego obróci s;

ku morzu wschodniemu, a koniec je^

ku morzu ostatecznemu, i wynijdzie

niego smród i zgnio, cho sobie ha

dzie poczyna.

21. Nie bój si, ziemio! wesel si

raduj sf; bo Pan wielkie rzeczy uczyi

22. Nie bójcie si zwierzta pól m-

ich ; bo wzroso pastwisko na pustyi

i
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a drzewa przynios owoce swoje, figowe
'

drzewo i macica winna wydadz moc
i

swoje.

23. I wy. synowie " Syoscy! weselcie

si i radujcie si w Panu. Bogu waszym:

bo wam da deszcz wczesny, a zele wam
deszcz obfity w jesieni i na wiosn.

*Izaj.61.lO. Ezech.54.2C.

24. I bd gumna zboem ' nape-
nione, a prasy opywa beda moszczem
i oliw.

'
"

'
' -P".^-3.io.

25. A tak nagi'odze wam lata. które

zjada " szaracza, czerw, chrzszcze i g-
sienice, wojsko moje wielkie, którem po-

sya na was. ' Joei.i.i.

26. Tedy jedzc je bdziecie, a na-

syceni * bdc chwaK bdziecie imi
Pana, Boga swego, który uczyni z wami
dziwne rzeczy, i nie bdzie pohabiony
lud mój na wieki. -óm^j-s-io.

27. I dowiecie si, em Ja jest w po-

ród Izraela, a em Ja Panem. Bogiem
waszym, a e niemasz inszego: bo nie

bdzie pohabiony lud mój na wieki.

2S. A potem wylej ' Ducha mego na
wszelkie ciao, a prorokowa bd syno-

wie wasi i córki wasze: starcom waszym
sny si ni bd. a modziecy wasi wi- !

dzenia widzie bd. -izaj.u,3.Diie.2.i7.

29. Nawet i na sugi i na suebnice <

wrlej w one dni Ducha mego. i

JO. I dam cuda na niebie i na ziemi,

krew i ogie i supy dymowe.
31. Soce obróci " si w ciemno. '

a miesic w ki"ew, pierwej ni dzie >

Paski wielki a sti'aszny przyjdzie.
'fizaj. 13.16. Ezech.32J. Joel.3.15. Mat. 24.29.

'

Mark. 13.24. uk.21.25. '

32. Wszake stanie si. e ktobykol-
j

wiek wzywa imienia Paskiego, wyba- '

wiony bdzie ; bo na górze ' Syon i w Je- :

^.•uzalemie bdzie wybawienie, jako rzek
|

^an, to jest w ostatkach, których Pan '

WWOa. '^ KzTm. 10.13. Dzie.2,21.

KODZIA III.

L Bóg grozi karaniem nieprzyjacioom ldu swego i

1—16. n. a ludowi swemu mnóstwo wszelakiej pociechy !^- uje 16—21.
j

>o oto W one dni i w on czas. gdy na-
iTÓc pojmany lud Judzki i Jeruzalemski.
I 2. Zgromadz te wszystkie narody, i i

prowadz je na dolin Jozafat, i bd
l tam z nimi sdzi o lud swój , i o
iedzictwo swoje Izraelskie, które roz-

]

[•oszyli midzy pogan . i ziemi moje
]«izielili.

,

3. O lud te mój los miotali, a dawali
' P
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modzieniaszka za wszetecznic, a dzie-

weczk sprzedawali za wino. aby pili.

4. Ale wy có przeciwko mnie macie,

o Tvryjczvcy i Svdonczvcv i wszystkie

granice Filistyskie? Izali wy mnie na-

gi"od czynicie ? Jeli mi tak nagrod
czynicie, snadnie i jjrdko i Ja obróc
nagi'ode wasze na gow wasze.

5. Którzy srebro moje i zoto moje
zabieracie, a klejnoty moje wyborne wno-
sicie do kocioów swoich

;

6.A synów Judzkich i synów Jeruzalem-
skich sprzedawacie synom Jawanowym,
abycie ich oddalili od granic ich.

7. Oto Ja wzbudz ich z tego miejsca,

na którecie ich zaprzedah. a obróc na-

grod wasze na gow wasze :

8. I zaprzedam synów waszych i córki

wasze w rce synów Judzkich, i zaprze-

dadz ich Sebejczykom do narodu dale-

kiego ; bo Pan mówi.
9.0bwoajcie to midzy narodami, ogo-

cie wojn, pobudcie mocarzów. niech

przyciasn a dadz si naj wszyscy
mowie waleczni.

10. Przekujcie lemiesze wasze na
miecze, a kosy wasze na oszczepy: kto

saby, niech rzecze : Mocnym ja.

11. Zgromadcie si. a zbiecie si
wszystkie narody okoliczne, zbierzcie

si : spraw to. o Panie ! e tam zstpi
mocarze twoi.

12. Niech si ocuc i przyciga te

narody na dolin Jozafat: bo tam sie-

dzie bd. abym sdzi wszystkie na-

rody okoliczne.

13. Zapucie " sierp, bo si dostao
niwo : pójdcie, zstpcie, bo pena jest

prasa: opywaj kadzi, bo wiele jest wo-
ci ich.

' '

-0bjaw.U.ló.l8.

14. G-romady. gromady lee bd
w dolinie posieczepia : bo bHski jest

dzie Paski w dolinie posieczenia.

15. Soce i miesic " zami si. a
gwiazdy strac jasno swoje. 'Joei-2-io.3i.

16. Nadto Pan z Syonu " zaryczy, a

z Jeruzalemu wyda gos swój. tak, e
zadr niebiosa i ziemia :

'Jer.20.30. Amos.i^.

II. Ale Pan jest ucieczk ludu swego
i si synów Izraelskich.

17. I ' dowiecie si. em Ja Pan. Bóg
wasz. mieszkajcy na Syonie. górze

witobliwoci swojej: a tak Jeruzalem

bdzie wite, a obcy nie przejd wicej
przez nie.

' Zzech.34.30.

Ol'
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18. I stanie si dnia onogo, e gó-

ry kropie bitni * moszczem, a pagórki

opywa/^ mlekiem, i wszystkie strumienie

Judzkie bd pene wody, a z f domu
Paskiego wvnijdzie ródo, które obleje

dolin Sy ttym. * a.uos.d.is. t E/.och.47',i.

19. Egipt przyjdzie na spustoszenie, a

ziemia Edomska w straszn si pustyni

obróci dla gwatu synom Judzkim uczy-
nionego; 1)0 wylewali krew niewinn
w ziemi ich.

20. Ale Juda na wieki trwa bdzie,
a Jeruzalem od narodu do narodu;

21. I oczyszcz tych, którychem krwi
nie oczyci; a Pan * mieszka na Syonie.

+ P8.9,12. 74,2.

Proroctwo Amosowe.

KOZDZIA I.

I. Czas prorokowania Amosa 1. II. 0{?oszenic przez

niego kani Boej Syryjczykom 2—5. III. Filistyczy-
kom 6—8. IV. Tyryjczykom 9—10. V. Edomczykora 11.

12. VI. i Amonitczykora 13—15.

feowa Amosa, który by midzy paste-

rzami * z Tekua, które f widzia o Izra-

elu za dni Uzyjasza, króla Judzkiego, **
i

za dni Jeroboama, ff syna Joazowego,

króla Izraelskiego, dwa lata przed trz-

sieniem *** ziemi. *Amos.7,14. tlzaj.1,1.

**2Ki-on.26,l. ff 2 Król. 14,23. **-^Zach.l4,5.

II. 2. I rzek: aryczy Pan * z Syonu,

z Jeruzalemu wyda gos swój ; i bd
pakay mieszkania pasterzy, a wyschn
pola najwyborniejsze. *Jer.25,3o. joei.3,16.

3. Tak mówi Pan : Dla trzech wystp-
ków Damaszku, owszem, dla czterech,

nie przepuszcz mu, przeto, e mócili

wozami elaznemi Galaada
;

4. Ale pol ogie na dom Hazaela,

który pore paace Benadadowe.

5. Poami te zawor w Damaszku,

a wykorzeni obywatela z doliny Awen,

i tego, który trzyma sceptr z domu He-
den; i pójdzie w niewol lud Syryjski

do Kir. mówi Pan.

III. 6. Tak mówi Pan : Dla trzech

wystpków Gazy, owszem, dla czterech,

nie przepuszcz im, przeto,e ichpojmaw-

szy, w wizienie wieczne podawali Edom-
czykom

;

7. Ale pol ogie na mur Gazy, który

pore paace jej.

8. Wykorzeni te obywatela z Azotu,

i tego, który trzyma sceptr z Aszkalonu,

i obróc rk moje przeciwko Akkaro-

nowi, e zginie ostatek Filtstynów, mówi
panujcy Pan.

IV. 9. Tak mówi Pan: Dla trzech wy-

stpków Tyru, owszem, dla czterech, nie

przepuszcz mu, przeto, e ich w wizienie

wieczne podali Edomczykom, a nie wspo-

mnieli na przymierze braterskie
;

10. Ale pol ogie na mur Tyi'ski,

który pore paace jego.

V. 11. Tak mówi Pan: Dla trzech

wystpków Edoma, owszem, dla czterech,

nie przepuszcz mu, przeto, e zepsowaw-
szy w sobie wszelak lito swoje prze-

laduje mieczem brata swego, a gniewem
swym ustawicznie paa, owszem, zapal-

czywo jego rozsila si bez przestania
;

12. Ale pol ogie na Teman, i po-

re paace w Bocra.

VL 13. Tak mówi Pan: Dla trzech

wystpków synów Amonowych, owszem,
dla czterech, nie przepuszcz mu, przeto,

i rozcinali brzemienne w Galaad, tylko

aby rozszerzali granice swoje
;

14. Ale rozniec ogie na murze Kab-
by, który pore paace jego l krzykiem
w dzie wojny, i z wichrem w dzie nie-

pogody.

15. I pójdzie król * ich w niewol,

on i ksita jego z nim, mówi Pan.
* jer.49,3.

ROZDZIA II.

I. Przegrózka Moabczykom 1—3. II. Judzie 4. 5.

in. Izraelczykom, których grzechy wytyka 6—8. IV. i

Boe dobrodziejstwa im przypomina 9—16.

lak mówi Pan: Dl trzech wystpków
Moaba, owszem, dla czterech, nie prze-

puszcz mu, przeto, i spali koci ki*óla

Edomskiego na popió :

2. Ale pol ogie na Moaba, któ-

ry pore paace Karyjot; i umrze Moab
w huku, w krzyku i w gosie trby.

3. 1 wygadz sdziów z porodku jego,

i wszystkich ksit jego pobij z nim,

mówi Pan.

II. 4. Tak mówi Pan : Dla trzech wy-

stpków Judzkich, owszem, dla czterech,

nie przepuszcz mu, przeto, e odrzucaj

zakon Paski, i ustaw jego nie prze-

strzegaj, a dadz si zwodzi kam-
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stwom swoim, których naladowali oj-

cowie ich
;

5. Ale pol ogie na Jud, który

pore paace Jeruzalemskie.

III. 6. Tak mówi Pan: Dla trzech

wystpków Izraelskich, owszem, dla czte-

rech, nie przepuszcz mu, przeto, e spra-

wiedliwego za pienidze sprzedawaj, a

ubogiego za par trzewików
;

7. Którzy usiuj, aby na proch po-

tarli gowy ubogich, a drog pokornych

podwracaj; nadto syn i ojciec jego

wchodz do jedneje dziewki, aby splu-

gawili imi witobliwoci mojej
;

8. I na szatach zastawionych kania-

j si przy kadym otarzu, a wino tych,

co podpadli pod ka, pij w domu bo-

gów swoich.

IV. 9. Chociaem Ja wytraci Amo-
lejczyka * od oblicza ich, którego wy-
soko bya jako wysoko cedrów, acz-

kolwiek warownie sta jako db, wszak-

em skazi owoc jego z wierzchu, a ko-

rzenie jego ze spodku.
*4Moj.21,24. 5Moj.2,31. Joz.24,8.

10. A was wywiodem * z ziemi Egip-

skiej, i prowadziem was po puszczy

czterdzieci lat, ebycie posiedli ziemi
Amorejczyka. *2Moj.i2,5i.

11. Nadto wzbudzaem z synów wa-
szych proroków, a z modzieców wa-
szych Nazarejczyków; izali nie tak jest,

o synowie Izraelowi? mówi Pan.

12. Alecie wy napawaliNazarejczyków
winem, a prorokom zakazywalicie, mó-
wic :

* Nie prorokujcie. *Amos.7,i2.

13. Oto Ja cisn ziemi wasze, tak

jako cinie wóz napeniony snopami.

14. I zginie ucieczka od prdkiego, a

mocarz nie pokrzepi mocy swojej, i

duy nie wybawi duszy swojej
;

15. A ten, który trzyma uk, nie ostoi

si, i prdki na nogi swe nie uciecze, a

ten, który jedzi na koniu, nie zachowa
duszy swej

;

16. Ale i rycerz serca zmaego mi-
dzy mocarzami nago uciecze w on dzie,
mówi Pan.

ROZDZIA III.

I. Przegróka Izraelczykom dla niewdzicznoci 1—6.
n. Napomnienie, aby jej sobie lekce nie wayli 7. 8.
IH. Pogaskie wj'stapki, 9. 10. IV. i kani za nie przy-
pomina 11—15.

ouchajcie sowa tego, które mówi Pan
przeciwko wam, synowie Izraelscy! prze-

2. 3. 819

ciwko wszystkiemu rodzajowi, którym
wywiód z ziemi * Egipskiej, mówic:

*

2

Moj. 19,5. 5 Moj.4,20.

2. Tylkom was samych pozna ze

wszystkich rodzajów ziemi; przeto was
nawiedz dla wszystkich nieprawoci
waszych.

3. Izali dwa spoem pójd nie zgo-

dziwszy si?
4. Izali aryczy lew w lesie, gdyby

nie mia upu? Izali wyda lwi gos
swój z jaskini swojej, gdyby apa nie

miao?

5. Izali ptak wpadnie w sido na zie-

mi, gdyby sida nie byo? Izali bdzie
podniesione sido z ziemi, gdyby nic

nie uwizo?
6. Izali si ludzie nie lkaj, gdy tr-

ba w miecie zabrzmi? Izali jest w mie-

cie co zego, któregoby Pan nie uczyni?

11. 7. Zaiste nic nie czyni panujcy
Pan, chyba eby objawi tajemnic swoje

sugom swoim, prorokom.

8. Lew ryczy, któby si nie ba? Pa-
nujcy Pan mówi, któby nie proro-

kowa ?

III. 9. Obwoajcie w paacach w A-
zocie i w paacach ziemi Egipskiej, a

mówcie: Zbierzcie si na góry Samaryi,

a obaczcie wielkie zamieszania w po-

rodku jej, i ucisk cierpicych w niej;

10. I e nie umiej czyni, co jest

prawego, mówi Pan, zbierajc na pa-

acach swoich skarby z zdzierstwa i z

upiestwa.

IV. 11. Przeto tak mówi panujcy
Pan: Oto nieprzyjaciel okoo tej ziemi,

a ten odejmie od ciebie si twoje, i

rozchwycone bd paace twoje.

12. Tak mówi Pan: Jako wyiywa pa-

sterz z paszczki lwiej dwa gnaty albo

ks ucha, tak wyrwani bd synowie

Izraelscy, którzy mieszkaj w Samaryi
na stronie oa, i na stronie pocieli.

13. Suchajcie a owiadczajcie w do-

mu Jakóbowym, mówi panujcy Pan,

Bóg zastpów.

14. Bo dnia onego, którego Izraela

nawiedz dla przestpstwa jego, nawie-

dz te otarze w Betel, i odcite bd
rogi otarza, tak, e na ziemi upadn;

15. I uderz dom zimy o dom lata, a

zgin domy z koci soniowych, a domy
zacne koniec wezm, mówi Pan.

52*
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KODZIA IV.
I. Bóg pi'ozi przednicjszym w Izraelu 1— .•). II. oka-

2ttje ich krnhrnoó (i— U. III. i ogasza kaii, joieli
si^ nie jtojtiawi 12. 13.

feuclijcie sowa tego, o krowy Ba-
saskie! którecie na górach Saniaryi,

które uciskacie iK^dzników a niszczycie

ubogich, które mówicie panom ich : Przy-
niecie, abymy piy.

2. Przysig panujcy Pan przez wi-
tobliwo swoje, i oto dni id na was,
których nieprzyjaciel wemie was na
haki, a potomki wasze na wdy rybackie,

i wyjdziecie przerwami, kada tak jako
stoi;

3. I bdziecie rozrzuca, cokolwiek
byo w paacach waszych, mówi Pan.

4. Idcie do Betel a bdcie tua-
czami w Galgal; rozmnócie przestp-
stwa, a przynocie na kady poranek ofia-

ry wasze, i trzeciego roku dziesiciny
wasze

;

5. A palc ofiar chway z kwaszo-
nych rzeczy, obwoajcie ofiary dobro-
wolne, i rozgocie, poniewa si wam
tak podoba, o synowie Izraelscy ! mówi
panujcy Pan.

II. 6. A chociaem Ja wam da czysto
zbów we wszystkich miastach waszych,
to jest, niedostatek chleba po wszystkich
miejscach waszych, wszakecie si nie

nawrócili do mnie, mówi Pan.
7. Jam te zahamowa od was deszcz,

gdy jeszcze byy trzy miesice do ni-
wa, a spuciem deszcz na jedne mia-
sto, a na drugiem miasto nie spuci;
jedna dziedzina bya deszczem odwilo-
na, a druga dziedzina, na któr deszcz

nie pada, uscha.
8. I chodziy dwa i trzy miasta do

jednego miasta, aby piy wod, a nie

mogy si napi ; a wszakecie si nie

nawrócili do mnie, mówi Pan.

9. Uderzyem was susz i rdz; ob-

fito, któr przynosiy ogrody wasze,

i winnice wasze, i figowe sady wasze, i

oliwnice wasze, gsienice poary, a

wszakecie si nie nawrócili do mnie,

mówi Pan.

10. Posaem na was mór, tak jako

na Egipt, pobiem mieczem modzieców
waszych, w pojmaniem poda konie wa-
sze, i sprawiem, e smród wojsk wa-
szych wystpowa w nozdrza wasze; a

wszakecie si nie nawrócili do mnie,

mówi Pan.

U. Wywróciem was, jako Bóg wy-
wróci * Sodom i Gomor, tak, ecie
byli jako gownia wyrwana z ognia; a
wszakecie si nie nawrócili do mnie,
mówi Pan. *iMoj.iu,2. ozoahz.n.s.

III. 12. Przeto tak ci uczyni, o

Izraelu! a i ci tak uczyni chc, bde
gotowym na zabieenie Bogu swemu, o

Izraelu !

13. Al])Owiem oto on jest, który
ksztatuje góry, a tworzy wiatry, i który
oznajmuje czowiekowi, jaka jest myl
jego; on z rannj zorzy ciemno czy-

ni, a depcze wysokoci ziemi ; Pan Bóg
zastpów jest imi jego.

KODZIA V.
I. Upadek ludu Izraelskiego 1—3. II. Odwodzi go od

bawochwalstwa 4—9. III. grzechy im wytyka 10—13.
IV. wiedzie ich do pokuty 14. 15. V. grozi im, jeeli Bi
nie poprawi 16—27.

buchajcie sowa tego, które Ja wyda-

j przeciwko wam, to jest narzekania, o '

domie Izraelski !

2. Upadnie, a nie powstanie wicej
,

panna Izraelska; opuszczona bdzie w
ziemi swej, a nie bdzie, ktoby j pod-

niós.

3. Bo tak mówi panujcy Pan: W mie-

cie, z którego wychodzio tysic, zo-

stanie sto, a w tem, z którego wycho-
dzio sto, zostanie dziesi domowi Iz-

raelskiemu.

II. 4. Bo tak mówi Pan domowi Izra-

elskiemu: * Szukajcie mi, a y b-
dziecie • *lKron.28,9. Izaj.55,6.

5. A nie szukajcie * Betela, ani

chodcie do Galgal, i do Beerseby nie

udawajcie si ; bo Galgal w niewol za-

wiedzione bdzie, a Betel si wniwecz
obróci. *Amos.4,4.

6. Szukajcie * Pana, a y bdzie-
cie, by sn domu Józefowego nie prze-

nikn jako f ogie, i nie pochon
Betel, a nie byby, ktoby ugasi

;

*Izaj.55.6. Jer.17,27.

7. Którzy obracacie sd w pioun, a

sprawiedliwo na "ziemi opuszczacie:

Szukajcie, mówi.
8. Tego, który uczyni Baby na nie-

bie *
i Oryjona, który cie mierci w

poranek odmienia i dzie w ciemnoci

nocne ; który f przywouje wody mor-

skie, a wylewa je na oblicze ziemi, Pan
jest imi jego ;

*iJ«^-»'^: '^•3Mi.32. t Amos.9,6.

9. Który pokrzepia sabego przeciwko
^

mocarzowi, tak e ten osabiay do

twierdzy uchodzi.
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III. 10. Maj w nienawici tego. który
|

24. Ale sd nawalnie popynie, jako

ich w bramie karze: a tym. co mówi rze- 1 woda. a sprawiedliwo jako strumie
czy dobre, brzydz si,

11. Przeto. i uciskacie ubogiego, a

brzemi zboa bierzecie od niego, do-

mówecie wprawdzie * z ciosanego ka- domie Izraelski?

gwatowny
25. Izalicie mi ofiary i dar ofiaro-

wali ' na puszczy przez czterdzieci lat,

Dzie.7.42.

mienia nabudowali. ale nie bdziecie

w nich mieszka ; winnic rozkosznych

nasadzilicie, ale wina z nich pi nie

bdziecie. -sof.1.3.

12. Bo wiem o wielkich przestp-

stwach waszych, i srogich grzechach

waszych, e ciemiycie sprawiedliwego,

biorc poczty, a ubogich sprawy w bra-

mie podwracacie.

13. Przeto roztropny czasu onego

milcze musi: bo czas zy jest.

IV. 14. Szukajcie dobrego a nie ze-

go, abycie yli: a bdzie tak Pan Bóg
zastpów z wami. jako mówicie.

15. Miejcie w nienawici " ze. a mi-

ujcie dobre, a sd postanówcie w bra-

mie: owa si sn Pan. Bóg zastpów,
nad ostatkiem Józefa zmiuje.

^Ps.97,10. Ezvm.l2.9.

V. 16. Przeto tak mówi panujcy
Pan. Bóg zastpów : Po wszystkich uli-

cach bdzie narzekanie, a po wszystkich

stronach zakrzykn : Biada, biada I i za-

woaj oracza do paczu i do kwilenia

z tymi, którzy narzeka umiej.
17. Owszem, i po wszystkich winni-

cach bdzie narzekanie, gdy przejd
przez porodek ciebie, mówi Pan.

18. Biada tym. którzy daj ' dnia

Paskiego I có wam po tym dniu Pa-
skim, poniewa jest ciemnoci, a nie I Dawid:
wiatoci? *i"*J-5'i^-Je^-^''-J<>«i-2'2.'sofon.i,i5.

1 q Którzy pijacie wino czaszami, a

19. Jako gdyby kto ucieka przede ' drogiemi si maciami namazujecie. i nie

lwem. a zabiea mu niedwied: albo ! bolejecie nad utrapieniem Józefowem.

26. Owszem, nosilicie namiot Molo-
cha waszego i Kijuna. obrazy wasze,

gwiazd bogów waszych, którychecie

sobie naczyniu.

27. Przeto was zaprowadz za Da-
maszek, mówi Pan. Bóg zastpów imi
jego.

EODZIA VI.

I. Wvtj-ka Judzie i Izraelowi grzechy ich 1—6. II. prze-
graa im 7—14.

Joiada bezpiecznym na ' Syonie. i ufa-

jcym w górze Samaryjskiej I którzy s
sawni mimo innych u tych narodów, do

których si schodzi dom Izraelski.

2. Zajdcie do Chalny. i idcie z ond
do Emat wielkiego, a zstpcie do Giet

Filistyskiego, a obaczcie. sali które

ki'olestwa lepsze nieli te. i jeeli szer-

sza jest gi'anica ich. ni granica wasza.

3. (Biada wam) którzy mniemacie, e
daleki jest ' dzie zy. a przystawiacie

stolic drapiestwal
' "Ezech.12'27. Amos.s.is.

4. Którzy syijiacie na oach sonio-

wych, a rozcigacie si na pocielach

waszych: którzy jadacie barany z trzody,

a cielce tuczone ze stania :

5. Którzy piewacie przy lutni, wy-

mylajc sobie naczynia muzyczne, jako

gdyby wszed do domu. a podpar si
rk sw na cianie, uksiby go w.

20. Izali dzie Paski nie jest dzie
ciemnoci, a nie wiatoci, w którym
niemasz jasnoci, ale chmura?

21. Mam w nienawici i odrzuciem
m'oczyste " wita wasze, ani si kocham
w ofiarach zgromadzenia waszego.

''Izaj.l.ll. Jer.6.20.

22. Bo jeli mi ofiarowa bdziecie
ca-opalenia. i niedne ofiary wasze, nie

przyjm ich. a na spokojne ofiary tu-
stych byde waszych nie wejrz

II. 7. Przeto teraz pójd w niewol
na czele pojmanych: a tak odstpi bie-

siada od zbyteczników.

8. Przysig panujcy Pan sam przez

si. mówi Pan. Bóg zastpów: Zbi'zy-

dziem sobie pych Jakóbow i paace
jego mam w nienawici: przeto podam
miasto i wszystko, co w niem jest. nie-

przyjacielowi :

9. A zostanieli dziesi osób w domu
jednym, i ci pomr.

10. I wemie kadego z nich stryj

jego. i spali go, aby wyniós koci z

23. Odejmij odemnie wrzask pieni
;
domu. a rzecze temu. który jest w gma-

swoich: bo ich i dwiku harf waszych ' chach domu: Jeste kto wicej z tob?
sucha nie chc. '

j I odpowie: Niemasz. Tedy rzecze: Milcz;
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przeto, o nic wspoiriiiiali imionia Pa-
skiego.

11. Bo oto Pan rozkae, i uderzy na
dom wielki rozstpieniem, a na dom
mniejszy rozpadlinami.

12. Izali konie mog biega po ska-

le? Izali tam woami ora mog? Bocie
obrócili sd w truciznt^^ a owoc spra-

wiedliwoci * w pioun; *An.os.5,7.

13. Biada wam! którzy si weselicie,

a niemasz z czego, mówic: Izalimy
sobie nie nasz moc wzili rogi?

14. Ale oto Ja wzbudz przeciwko

wam, o domie Izraelski! mówi Pan,

Bóg zastpów, naród, który was ucinie

od wejcia do Emat a clo strumienia

pustyni.

KODZIA VIL
I. Ogoszenie trojakiej kani na lud Izraelski 1—9.

II. Przedsiwzicie Amazyjasza kapana przeciw Amosowi
10—13. III. Zmyo i wierno jego 14—17.

lo mi ukaza panujcy Pan. Oto two-

rzy szaracz, gdy najpierwej pocz
odrasta potraw, gdy oto potraw by po

pokoszeniu królewskiem.

2. A gdy zjady traw ziemi, rzekem:
Panujcy Panie! sfolguj prosz; bo któ
zostanie Jakóbowi, gdy maluczki jest?

3. I aowa Pan tego ; a rzek Pan :

Nie * stanie si. *imoj.i8,26.

4. Tedy mi ukazai panujcy Pan, a

oto panujcy Pan woa, e spraw swo-

je powiedzie ogniem, a spaliwszy prze-

pa wielk, spali i cz królestwa

Izraelskiego.

5. Tedym rzek: Panujcy * Panie!

przesta prosz ; bo któ zostanie Jakó-

bowi, gdy maluczki jest? *4Moj.ii,2.

6. I aowa Pan tego, a rzek panu-

jcy Pan : I to si nie stanie.

7. Potem ukaza mi, a oto Pan sta
na murze wedug sznuru zbudowanym,
w którego rku byo prawido.

8. I rzek Pan do mnie : Có widzisz

Amosie? I rzekem : Prawido. Tedy rzek
Pan: Oto Ja poo prawido w porod-
ku ludu mego Izraelskiego, a ju mu
wicej nie bd * przeglda. *Amos.8,2.

9. Bo wyyny Izaakowe spustoszone

bd, a witnice Izraelskie zburzone

bd, gdy powstan przeciwko domowi
Jeroboamowemu z mieczem.

II. 10. Tedy posa Amazyjasz, kapan
Betelski, do Jeroboama, króla Izrael-

skiego, mówic: Sprzysig si Amos
przeciwko tobie w porodku domu Izrael-

skiego, tak, i ziemia nie moe znie
wszystkich sów jego.

11. Bo tak mówi Amos: Jeroboam
0(1 miecza umrze, a Izrael zapewne do
wizienia z ziemi swojj zaprowadzony
})dzie.

1 2. Potm rzek Amazyjasz do Amosa :

() widzcy ! uchod, uciekaj do ziemi Judz-
kiej, a jedz tam chlb^ i tam prorokuj;

13. Ale w Betelu wicj nie prorokuj;

bo to jest * witnica królewska, i dom
królewski. *izaj.33,2o.

III. 14. Tedy odpowiedzia Amos i

rzek do Amazyjasza: Nie byem ja pro-

rokiem, nawet ani synem prorockim ; alem
by skotarzem, a zbieraem figi lene.

15. Ale mi Pan wzi, gdym chodzi
za bydem, i rzek do mnie Pan: Id,
prorokuj ludowi memu Izraelskiemu.

16. Teraz tedy suchaj sowa Pa-
skiego. Ty mówisz : Nie prorokuj w Iz- i

raelu, i nie ka w domu Izaakowym
;

17. Przeto tak mówi Pan: ona twoja

w miecie nierzd podzi bdzie, a syno-

wie twoi i córki twoje od miecza polegn,
a ziemia twoja sznurem bdzie podzie-

lona, a ty w ziemi splugawionej umrzesz
;

lecz Izrael zapewne zaprowadzony bdzie
do wizienia z ziemi swojej.

KODZIA VIIL
I. Bóg otjawia Amosowi zginienie ludu Izraelskiego

1—3. II. Amos lud strofuje 4—6. HI, i ogasza im kani
Boe 7—14.

lo mi jeszcze ukaza panujcy Pan, oto

by kosz letniego owocu.

2. Tedy rzek: Có widzisz Amosie?
I rzekem: Kosz letniego owocu. Znowu
rzek Pan do mnie: Przyszed koniec lu-

dowi memu Izraelskiemu, nie bd mu
ju wicej przeglda.

3. Tedy si obróc w kwilenie pieni

kocielne dnia onego, mówi panujcy
Pan, mnóstwa trupów na kade miejsce

po cichu * narzucaj. *Amos.5,i3. r.6,io.

II. 4. Suchajcie tego, którzy poe-
racie ubogiego, abycie wygubili chu-

dziny z ziemi
;

5. I mawiacie: Kiedy przeminie nów
miesica, abymy sprzedawali zboe? i

sabat, abymy otworzyli szpichlerze?

abymy umniejszyli miary efa, a pod-

wyszyli wagi, a szale zdradliwie sfa-

szowali,

6. Kupujc ubogich za pienidze, a

chudzin * za par trzewików ; nadto aby-

my odmieciny zbó sprzedawali. * ^^0^.2,6.



Amos
m. 7. Przysig Pan przez zacno Ja-

kóbow, e nie zapomn na wieki wszyst-

kich spraw ich.

8. Izaliby si i ziemia nad t^m nie

poruszya, i nie pakarby kady, kto mie-

szka na niej ? i owszem, wzjierze wszyst-

ka jako rzeka, i porwana i zatopiona

bdzie jako rzek Egipsk.

9. A dnia onego, mówi panujcy Pan,

sprawi, e s-oce zajdzie o poudniu,

i pi-zywiod ciemno na ziemi w dzie
jasny;

10. I obróc w pacz wita wasze, a

wszystkie pieni wasze w narzekanie, i

sprawi to, e bdzie na wszystkich bio-

drach wór, i na kadej gowie obysienie
;

i bdzie w tej ziemi kwilenie, jako nad
jednorocznym, a ostateczne rzeczy jej

jako dzie gorzkoci.

11. Oto dni przychodz, mówi panu-

jcy Pan. e pol gód na ziemi, nie

gód chleba, ani pragnienie wody, ale

suchania sów Paskich,
12. Tak, e si tua bd od morza

a do morza, i od pónocy a na wschód
biega bd. szukajc sowa Paskiego,
wszake nie znajd.

13. Dnia onego pomdlej panienki

pikne, nawet i modziecy od onego
pragnienia;

14. Którzy przysigaj przez obrzydli-

wo Samaryi. i mówi : Jako yje Bóg
twój. o Dan! i jako yje droga Beerseba;

i upadn, a nie powstan wicej.

ROZDZIA IX.
I. Ogasza straszne kani Boe ludowi Izraelskiemu

1—10. n. Prorokuje o królestwie Chrystusowem 11—15.

V\idzia-em Pana stojcego na otarzu,
który rzek: Uderz w gak, a zadr
podwoje, a rozetnij je wszystkie od wierz-

chu ich, a ostatek mieczem pobij : a-
den z nich nie uciecze, i nie bdzie z

nich nikt. coby tego uszed.
2. Choby si zakopali w ziemi, i

stamtdby ich rka moja " wzia : choby
wstpili a do nieba, i stamtdbym ich

stargn. ' -Ps.139.8.

3. A choby si skryli na wierzchu
Karmelu, wyszpieguj i wezm ich stam-
td: a choby si skryli przed oczyma
mojemi na dnie morskiem. przyka w-
owi, aby ich i stamtd wyksa :

4. A choby poszli w niewol przed
nieprzyjaciómi swymi, i tam przyka
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mieczowi, aby ich pomordowa; obróc
zaiste przeciwko ^ nim oko swe na ze,

a nie na dobre. "Jer.44,ii.

5. Bo panujcy Pan zastpów, gdy si
dotknie ziemi, rozpywa si, a pacz
wszyscy mieszkajcy na niej, i wzbiera

wszystka jako rzeka, a zatopiona bywa
jako rzek Egipsk.

6. Który na niebiesiech zbudowa pa-

ace swoje, a zastp swój na ziemi uszy-

kowa ; który moe zawoa wody mor-

skie. * a wyla je na oblicze ziemi : Pan
jest 7 imi jego. -Ainos.5.8. jiioj.e.s.

7. Izali nie jestecie podobni synom
Murzyskim przedemn. o synowie Izi'a-

elscy? mówi Pan: izalim Izi'aela nie wy-
wiód z ziemi Egipskiej jako Filisty-

czyków z Kaftor. i Syr^iczyków z Kii'?

8. Oto oczy panujcego Pana prze-

ciwko temu królestwu grzeszcemu, abym
je wygadzi z oblicza ziemi: wszake
nie wygadz do szcztu domu Jakóbo-

wego. mówi Pan.

9. Bom oto Ja rozkaza, a rozmiec
miedzy wszystkie narody dom Izraelski

jako miotana bywa pszenica na przetaku,

tak. i nieprzepadnie i kamyk na ziemi.

10. Wszyscy grzesznicy z ludu mo-
jego od miecza pomr, którzy mówi:
Xie * przybliy si do nas. ani nas za-

chwyci to ze.'
'

-Amos.6.3.

n. 11. Dnia onego wystawi upady
przybytek ^ Dawidowy, a zagi'odze roze-

rwanie jego. i obaliny jego naprawi, a

pobuduj go. jako za dni dawnych :

'^Dzie. 15,16. 17. Jer.24,6. r.31,28.

12. Aby posiedli ostatki Edomczyków
i wszystkie narody, nad którymi wzywano

t, .. i ./
^

imienia mojego, mówi Pan. który to czyni.

13. Oto dni id. mówi Pan. e oracz

ece zajmie, a ten. co toczy winne ja-

gody, rozsiewajcego nasienie: a" góry

moszczem ki-opi beda. a wszystkie pagór-

ki si rozpyn.
'

' -Joei.3,18.23. 3Moj.26,5.

14. I nawróc ^ za z wizienia lud

mój Izraelski, i pobuduj miasta spu-

stoszone, a mieszka w nich bd: sa-

dzi te bd winnice, i wino z nich pi
beda : sadów te naszczepia. i owoc ich

je bd. -5M0J.30.3. Jer.29.14.

15. A tak ich wszczepi w ziemi ich.

e nie bd wicej wykorzenieni z ziemi

swojej, którm im da, mówi Pan, Bóg
twój.
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Proroctwo Alxlyjaszowe.

ROZDZIA JEDEN.

V\i(lzeiiie Abdyjaszowe. Tak mówi pa-

nujcy Pan o ziemi * Edomskii^j: Sysze-
limy wie od Pana i od posa wysa-
nego do narodów : Ruszcie si, a powsta-
my przeciwko niemu ku bitwie, *Jer.49,i4.

2. oto ci maluczkim uczyni midzy
narodami, ty bdziesz bardzo wzgardzony.

3. Pyclia serca twego zdradzia ci, o

ty ! który mieszkasz w rozpadlinacli skal-

nyci, w Wysokiem mieszkaniu twojem,

który mówisz w sercu swojeui: Któ
mi na ziemi cignie ?

4. Clioby si wywyszy * jako orze,

owszem, clioby midzy gwiazdami po-

oy gniazdo twoje, i stamtd ci stargn,
mówi Pan. =^Jer.49,16.

5. O jakoe zniszczony! Izali zo-
dzieje * przyszli na ci? Izali zbójcy

nocni ? Izaliby kradli nad potrzeb swoje ?

Gdyby ci na ci przyszli, co wino zbie-

raj, izaliby nie zostawili którego grona?
=^Jer.49,9.

6. Jako wyszpiegowane s skarby

Ezaw, a wynalezione s skryte rzeczy

jego.

7. A do granicy wypchn ci wszys-

cy, z którymi masz przymierze; zdradz
ci, moc wezm nad tob ci, z którymi

masz pokój ; którzy chleb twój jedz,
ranc zdradliwie zadadz, tak, i si nie

obaczysz.

8. Izali dnia * onego, mówi Pan, nie

wytrac mdrców z Edom, a roztropnych

z góry Ezawa? *izaj.29,i4. Jerem.49,7.

9. I ulkn si mocarze twoi, o Te-

manie! dlatego, e poraeni bdc wy-
gubieni bd wszyscy z góry Ezawa.

10. Dla bezprawia bratu * twemu Ja-

kóbowi uczynionego haba ci okryje,

a wykorzeniony bdziesz na wieki.
*lMoj. 27,41. Ezech.35,1. Amos.1,11,

11. Stae dnia onego naprzeciwko,

dnia onego, gdy cudzy imali wojsko

jego, i gdy cudzoziemcy wchodzili w
bramy jego, a o Jeruzalem los miotali,

ty te by jako jeden z nich.

12. Nie * parze tedy na dzie brata
swego, nadzie pojmania jego; ani si
wesel nad synami Judzkimi w dzie zgi-

nienia ich, ani bardzie mów usty swemi
w dzie ucisku. ^Mich.4.ii.

13. Nie wchod w bram ludu mego
w dzie utrapienia ich, ani patrz na ze
jego w dzie dolegoci jego, ani ci-
gaj rki swej na majtno jego, w dzie
skruszenia jego

;

14. Ani stój na rozstaniu dróg, aby
zatraca tych, którzy z nich uchodz; ani

podawaj nieprzyjacielowi w moc tych,

którzy z nich zostali w dzie ucisku.

15. Bo bliski jest dzie Paski prze-

ciwko tym wszystkim narodom; jako .

uczyni, tak ci * si stanie, nagroda
twoja obróci si na gow twoje.

*Ezcch.35,15.

16. Bo poniewa wy pi bdziecie na
górze mojej witej, tak pi bd wszyst-

kie * narody; ustawicznie, mówi, pi
i poera bd, a si stan, jakoby ich

nie byo. *ps.75,9.

17. A na górze Syon bdzie wyba-
wienie, a ta góra bdzie wita, i posi-
dzie dom Jakóbowy osiadoci swe.

18. 1 stanie si dom Jakóbowy ogniem,

a dom Józefowy pomieniem, dom za
Ezawowy cierniskiem; i rozpali si na
nich, i strawi ich, a nikt nie zostanie z do-

mu Ezawowego; * bo Pan to mówi.
*Izaj.25,8. Amos.9,12.

19. A tak odziedzicz krain pou-
dniow z gór * Ezawa, i równin z Ei-

listyczykami
;
posid te ki'aine Efrai-

mow, i krain Samaryi, i Benjaminow
i Galaadsk.

'

'^Ainos.9,12.

20. A zaprowadzeni w niewol tego

wojska synów Izraelskich posid to, co

byo Chananejczyków a do Sarepty;

a zaprowadzeni w niewol Jeruzalemczy-

ków posid to, co jest na kocu pa-.

stwa, posid z miastami na poudnie.

21. I wstpi wybawiciele na gór
Syon, aby sdzili gór Ezawa ; a tak b-
dzie ^ królestwo samec^o Pana. *Mich.4,7.
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Proroctwo Jonaszowe.

ROZDZIA I.

I. Posanie Jonasza o<i Boga do Niniwy 1. 2. II. Nie-

posuszestwo jego 3. III. dla niego si morze wzru-

szyo 4—10. rV. a on do niego wrzucony 11—16.

I stao si sowo Paskie do Jonasza,

syiia
* Amaty. mówic: *^2Krói.u,25.

"
2. Wsta, id do Niniwy miasta tego

wielkiego, a woaj przeciwko niemu ; bo

wstpia * zo ich przed oblicze moje.
^1 Moj. 10,11. Jonasz 3,3.

II. 3. Ale Jonasz wsta, aby uciek

do Tarsu od oblicza Paskiego ; a przy-

szedszy do * Joppeu, znalaz okrt, któ-

ry mia- i do Tarsu, a zapaciwszy od

niego wstpi na. aby pyn z nimi do

Tarsu od oblicza Paskiego. "Joz.img.

III. 4. Ale Pan wzruszy wiatr wielki

na morzu, i powsta wicher wielki na

morzu; i zdao si, jakoby si okrt
rozbi mia.

5. A eglarze ulkszy si woali
kady * do boga swego, a wyrzucali do

morza to, co mieli na oki'ecie, aby tem
lejszy by; ale Jonasz zszed by na

stron okrtu, a pooywszy sie spa
twardo.

'

^ *2Ki-ói.i7,29.

6. Tedy przystpi do niego sternik.

i rzek mu: Có czynisz tj, ospalcze?

wsta, woaj do Boga swego, owa sn
wspomni Bóg na nas, abymy nie zgi-

nli.

7. Tedy rzek jeden do drugiego:

Chodcie, rzumy losy, abymy si do-

wiedzieli, dla kogo to ze na nas przy-

szo ; rzucili tedy losy, i pad los na Jo-

nasza.

8. I rzekli do niego: Powiedz nam
prosz, dla kogo to ze przyszo na nas ?

co za rzemiosa? skd idziesz? z któ-

rej ziemi i z którego narodu?
9. I rzek do nich: Jestem Hebrej-

czyk. a boj si Pana, Boga ^ niebieskie-

go, który stworz3* morze i ziemi.
^lMoj.l.9.10.

10. Tedy si zlkli mowie strachem
wielkim; a dowiedziawszy si mowie
oni, e od oblicza Paskiego ucieka, (bo

im by oznajmi) rzekli do niego : Cóe
to uczyni?

IV. 11. Xadto rzekli do niego: Có
z tob uczynimy, aby si morze uspo-
koia? Bo si morze im dalej tem bar-

dziej burzyo.

12. Tedy rzek do nich: Wemijcie
mi, a wrzucie mi w morze, a uspo-

koi si morze przed wami, gdy ja wiem,
i dla mnie to wzruszenie wielkie na
was przyszo.

13. Ale oni mowie robili wiosami,
chcc si do brzegu dosta, wszake nie

mogli; bo si morze im dalej tem wi-
cej burzyo przeciwko nim.

14. Woali tedy do Pana, mówic:
Panie ! prosimy, abymy nie zginli

dla mierci ma tego. ani wkadaj na
nas krwi niewinnej ; bo ty, o Panie! jako

chcesz, tak czynisz.

15. Zatem wzili Jonasza i wrzucili

go w morze; i
^ uspokoio si morze od

wzburzenia swego. *Mat.8,26.

16. Bali si tedy mowie strachem

wielkim Pana. i ofiarowali ofiar Panu, i

luby czynili.

ROZDZIA II.

I. Wieloryb Jonasza poyka 1. II. Jonasz si modli
i chwali Boga za i^-yswobodzenie 2—10. III. Wyrzucenie
Jonasza na brzeg li.

Liecz Pan by nagotowa ryb wielk,

eby poara Jonasza ; i by Jonasz we
wntrznociach onej ryby " trzy dni i

trzy nocy *Mat.l2",40. r.l6,4. uk.11,29.30.

II. 2. I modli si Jonasz Panu, Bogu
swemu, we wntrznociach onej ryby,

3. I rzek : Woaem * z ucisku swe-

go do Pana. a ozwa mi si; z gbo-
koci grobu woaem, a wysuchae gos
^Ai ' *Ps. 120,1. Ps. 130,1.

4. Bo mi wrzuci w gboko w
porodek morza, i rzeka ogarna mi;
wszystkie nawanoci ^ twoje i powodzi

twoje zwaliy si na mi. *ps.42,8.

5. Juzem by rzek : Wygnanym jest

od oczów twoich, wszake jeszcze bd
patrza na koció twój wity.

6. Ogarny * mi wody a do duszy,

przepa mi ogarna, rogoem obwi-

niona bya gowa moja. *ps.69.2.

7. Zstpiem a do spodku gór, zie-

mia si zaworami swemi zawara nade-

mn na wieki ; ty jednak wywiód z do-

u ywot mój. o Panie, Boe mój !

8.' Gdy ustawaa we mnie dusza moja,

wspomniaem na Pana ; modlitwa " moja

przysza do ciebie, do witego kocioa
twego.

*Ps.l8,7.
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{). Którzy pilnuj marnoci nikc/zeni- '

nycli, pozbaw iajit sitj niiosiordzia Ho-

ego ;

10. Ale ja z gtoseiii (lzikezyiiit>.iiia

ofiarowa ci * b(j(l, com lubowa, spe-
ni; od Pana jest obfite wybawienie.

^l's.r)0,M. rs,llG,17. Ozoaszl4,2. ytl.l.l.ir).

III. 11. I rozkaza Pan onj ryljie,

a wyrzucia Jonasza na brzeg.

KODZIA III.

I. Jonasz do Niniwy powtóro poshiny 1. 2. 11. kac
3. 4. 111. Niniwczykowic pokutuj 5—9. IV. a Bóg im
miosierdzie pokazuje 10.

ledy si stado sowo Paskie do Jo-

nasza powtóre, mówic :

2. Wsta, id do Niniwy, tego miasta

wielkiego, a ka przeciwko niemu to,

coc rozkazuj.

11. 3. Wsta tedy Jonasz, i poszed
do Niniwy wedug sowa Paskiego. (A
Niniwe byo miasto bardzo wielkie na
trzy dni drogi.)

4 Tedy Jonasz pocz chodzi po mie-

cie, ile móg za jeden dzie uj, i wo-
a mówic : Po czterdziestu dniach Nini-

we bdzie wywrócone.
III. 5. I uwierzyli * Niniwczycy Bo-

gu ; a zapowiedziawszy post oblekli si
w wory, od najwikszego z nich a do

najmniejszego z nich. *Mat.i2,4i. uk.11,32.

6. Bo gdy ta i:zecz przysza do

króla Niniwskiego, powstawszy z sto-

licy swojej zoy z siebie odzienie

swoje, a oblekszy si w wór, siedzia

w popiele.

7. I rozkaza wywoa i opowiada
w Niniwie z dekretu królewskiego, i ksi-t swoich, tak mówic: Ludzie i bydo,
woy i owce niech nic nie ukuszaj, i

niech si nie pas, i wody nie pij
;

8. Ale si niech okryj worami ludzie

i bydo, a niech do Boga gorliwie wo-
aj, a niech si odwróci kady od zej
drogi * swojej i od upiestwa, które jest

w rku jego. *JeiM8,n.

9. Kto wie, jeli * si nie obróci Bóg,
a nie uali si tego, nie odwrócili si,

mówi, od popdliwoci gniewu swego,
abymy nie zginli. *joei.2,u.

IV. 10. I widzia Bóg sprawy ich, i
si odwrócili od zej drogi swej i ua-
li si Bóg nad tem zem, które rzek,
e im mia uczyni, a nie uczyni.

KODZIA. IV.

I. Jonasz si nicsJusznic gniewa 1—3. II. a Bóg go
dlatego strofuje 4— 11.

.1 nie podobao si to Ijardzo Jonaszowi,

i rozpali si gniew jego.

2. Przeto si modli Panu, i rzek: '

Prosz Panie! azaem tego nie mówi,
gdym jeszcze by w ziemi mojj ? Dla-

tegom si pospieszy, abym uciek do

Tarsu, gdyem wiedzia, e ty * Bóg
askawy i litociwy, dugo cierpliwy i

wielkiego miosierdzia, a który aujesz
Z-egO.

*

2

Moj. 34,6. Ps.86,5. Joei.2,13.

3. A teraz, o Panie! prosz, odbierz

dusz moje odemnie: bo mi lepiej

umrze, nieli y.
II. 4. I rzek Pan : A dobrze to, e

si tak gniewasz?

5. Bo wyszed by Jonasz z miasta,

i siedzia na wschód soca przeciwko I

miastu; a uczyniwszy tam sobie bud,
usiad pod ni w cieniu, aby ujrza,

coby si dziao z onem miastem.

6. A Pan Bóg by zgotowa bani,
która wyrosa nad Jonaszem, aby zasa-
niaa gow jego, i zastawiaa go od go-

rca; tedy si Jonasz bardzo z onej bani

radowa.
7. Wtem nazajutrz na witaniu na-

gotowa Bóg robaka, który podgryz
on bani, tak, e uscha.

8. I stao si, gdy weszo soce,
wzbudzi Bóg wiatr suchy od wschodu
soca, i bio soce na gow Jonaszo-

w, tak, i omdlewa, i yczy sobie

mierci, mówic: Lepiej mi umrze,
nieli y.

9. I rzek Bóg do Jonasza : Dobrze
to, e si tak gniewasz o t bani? I

rzek: Dobrze, e si gniewam a na

mier.
10. Tedy mu rzek Pan : Ty aujesz

tej bani, okoo której nie pracowa, ani
jej da wzrostu, która jednej nocy uro-

sa, i jednej nocy zgina
;

11. A Jabym nie mia * aowa Ni-

niwy, miasta tak wielkiego? w którem

jest wicej nieli sto i dwadziecia ty-

sicy ludzi, którzy nie umiej rozezna

miedzy prawica swoj i lewic swoj, i

byda wiele.

'

-Jonasz3,3.
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Proroctwo Mieheaszowe.

KODZIA I.

I, Proroctwo o podwróceniu królestwa Judzkiego i

Izraelskiego 1

—

i. U. Ukazanie przyczyn, czemu si to

sta miao 5—16.

feowo Paskie, które si stao do Mi-

cheasza Morastytczyka za dni Joatama,

Achaza, i Ezechyjasza, królów Judzkich,

które w widzeniu sysza- o Samaryi i o

Jeruzalemie.

2. Suchajcie wszystkie * narody!

niech sucha ziemia, i wszystko, co na

ni^j jest, a niech hdzie panujcy Pan
przeciwko wam wiadkiem, panujcy z

kocioa witobliwoci swojej. *5Moj.32,i.

3. Bo oto Pan wyjdzie * z miejsca

swojego, f a zstpiwszy depta bdzie

po wysokociach ziemi: ^izaj-^'^^^i. tPs.nó^s.

4. I rozpyn si góry pod * nim. a

doliny popadaj si, tak jako wosk od

ognia, i jako wody, które spadaj na dó.
*Ps.97.5.

n. 5. To wszystko si stanie dla prze-

stpstwa Jakóbowego, i dla grzechów

domu Izraelskiego. Któ jest przyczyn
przestpstwa Jakóbowego? izali nie Sa-

maryja? i któ wyyn Judzkich? izai nie

Jeruzalem?

6. Przeto obróc Samaryj w gi'o-

mad gruzu, jako bywa na polu okoo
winnic, i powrzucam w dolin kamienie

jej. a grunty jej odkiyj.

7. I wszystkie obrazy je] ryte beda

potuczone, i wszystkie jej dary ogniem
spalone, i wszystkie jej Ijawany obróc
w pustyni; bo to z zapaty * nierzdnicy
zgi*omadzia. przeto si to za na za-

pat nierzdnicy obróci. ^oz.2.5.12.

8. Nad tem kwili i narzeka bd,
chodzc zewleczony i nagi: uczyni la-

ment jako * smoki, i narzekanie jako

mode strusita: ^ijob.30.29.

9. Przeto, e nieuleczone s rany
jej, gdy doszy a do Judy, a dosigy
do bramy ludu mego a do Jeruzalemu.

10. W Giet " tego nie opowiadajcie,

ani kwilc paczcie; walaj si w prochu
w f domu Ofra :

*2Sam.i,2o. t jer.6,26.

11. Przejdziesz ty. która mieszkasz
na miejscu piknem, obnaon " majc
hab: nie wnijdzie ta, która mieszka na
miejscu w bydo obfitem; pacz bdzie
>v miejscach okolicznych, które od was
iiaj ywno swoje.

'

^izaj.47.3.

12. Bdzie bowiem bolesna dla do-
brych rzeczy ta, która mieszka na miej-
scach przykrych, przeto, e zstpi ze od
Pana a do bramy Jeruzalemskiej.

13. Zaprz w wóz prdkie konie,

obywatelko Lachys ! która powodem
grzechu córki Syoskiej, gdy w tobie

znalezione s przestpstwa Izraelskie.

14. Przeto pol upominki swe do
Moreset w Giet; domy Achzyb na oszu-
kanie bd królom Izraelskim.

15. Jeszcze dziedzica przywiod, o

obywatelko Maresyl przyjdzie a do
Odollam, i a do chway Izraelskiej.

16. Oby si i ostrzy * si dla sy-

nów rozkoszy twoich; rozszerz ysin
twoje jako orze, bo si prowadz od
ciebie. 'izaj. 22,12.

EOZDZIA n.
I. Obwinienie Judy i Izraela z wielu grzechów 1. 2.

n. Przegróka Boa onym uczyniona 3—13.

iJiada tym. którzy wymylaj niepra-

wo, i knuj ze na oach swoich, a

na witaniu rano do skutku je przywo-

dz, gdy to jest w mocy rk ich.

2. Podaj ^ pól. i wydzieraj: take
i domów, i odejmuj; a tak przewodz
gwat nad mem i domem jego, nad
kadym mem i nad dziedzictwem jego.

'=lzaj.5,8.

II. 3. Dlatego tak mówi Pan: Oto

Ja ze myl przeciwko rodzajowi temu,

z którego nie wyjmiecie szyj waszych,

ani bdziecie chodzi pysznie ; bo czas

zy bdzie.

4. W on dzie uronie o was przy-

powie, i narzeka bd nad wami
paczem aosnym, mówic : Spustosze-

uimy do szcztu. Pan odmieni dzia
ludu mojego; o jako mi go odj I jako
wziwszy pole nasze rozdzieli I

5. Dlatego nie bdziesz mia. ktoby

rzuci ' sznurem na los w zgromadzeniu

Paskiem. -5Moj.32,8.9.

6. Mówi: Nie * prorokujcie, niech

nam inni prorokuj: bo nie prorokuj
tak jako ci: aden z nich nie przestaje

mów zelywych. -izaj. 30,10.

7. ty ludu, który syniesz domem
JakóbowymI izali uki"ócony ma by duch

Paski? Izali takowe s sprawy jego?
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Aza sowa * moje nie s dobre temu,
który chodzi w uprzejmoci? ^Ps-na.ay.

8. Wczoraj hyl ludem moim, a dzi ja-

ko nieprzyjaciel powstaje ; majc odzie-

nie, zdzieracie paszcz z tych, którzy

chodz bezpiecznie, którzy si wracaj
z wojny;

9. Zony ludu mego wyganiacie z domu
rozkoszy ich, od dziatek ich ustawicznie

odejmujecie saw moje.
10. Wstacie, a odejdcie, bo tu nie

masz odpocznienia
; pogubi was dla

nieczystoci, a to pogubieniem srogióm.
11. Gdy si kto za proroka udaje,

a kamstwo opowiadajc mówi: Bd
prorokowa o winie albo o napoju moc-
nym: takowy bywa miym prorokiem
ludu tego.

12. Zgromadzajc cale ci zgroma-
dz, Jakóbie! zgromadzajc zgromadz
ostatki Izraela, a spdz je w gromad
jako owce Bocra, jako trzod w poród
obory jego, i wyjdzie huk od ludu.

13. Zstpi ten, który przeamywa
bdzie przed nimi; przeamie, a przej-

d bram, i wnijd przez ni; nawet i

król ich pójdzie przed nimi, a Pan na
czele ich.

KODZIA III.

llicheasz zwierzclino wieck i duchown w ludu
Judzkim i Izraelskim gromi i* ogasza im pomsty Boe.

JLrzeto mówi: Suchajcie przedniejsi

w Jakóbie, i wodzowie domu Izraelskie-

go! izali wy nie macie by * powiadomi
sdu? =^5Moj.l7,18.

2. Ale oni nienawidz dobrego, a mi-
uj ze; odzieraj lud z skóry ich, i

miso ich z koci ich;

3. A jedz miso ludu mojego, a

skór ich z nich zdzieraj, i koci ich

ami, i rbi je jako do garnca, a jako

miso do kota,

4. Tedy do Pana woa bd, a * nie

wysucha ich, owszem, zakryje oblicze

swoje przed nimi czasu onego, tak jako

oniwykonywali ze przedsiwzicia swoje.
*Izaj.59,2.

5. Tak mówi Pan o tych prorokach,

którzy w bd * zawodz lud mój, a k-
sajc zbami swemi opowiadaj pokój,

a przeciwko temu, któryby im nic do g-
by nie da, wojn podnosz. .^Ezect. 13,10.

6. Dlatego si wam widzenie obróci

w noc, a wieszczba wasza w ciemno;
bo tym prorokom soce zajdzie, a dzie
si im zami.

7. I })d si wstydzili oni widzcy,
a wieszczkowie si zapon, a ci wszys-
cy zakryj zwierzchni warg swoje,
przeto, e nie bdzie adnj odpowiedzi

8. Alem ja napeniony si ducha
Paski(go i sdem i moc, abym oznaj-
mi Jakóbowi przestpstwa jego, a Iz-

raelowi grzech jego.

9. Suchajcie ju tego przedniejsi

w domu Jakóbowym, i wodzowie domu
Izraelskiego, którzy macie sd w obrzy-

dliwoci, a co jest sprawiedliwego, pod-
wracacie.

10. Kady buduje Syon * krwi, a

Jeruzalem nieprawoci.
* Ezech.22,27. Sofon.3,3.

11. Przedniejsi jego sdz wedug
darów, a kapani jego za zapat ucz,
a prorocy jego za pienidze prorokuj;
a przecie na Panu polegaj, mówic : Izah .

nie jest Pan w porodku nas? Nie
przyjdzie na nas nic zego.

12. Przeto Syon dla was jako pole

poorany * bdzie, a Jeruzalem, w gro-

mady gruzu obrócone bdzie, a góra do-

mu Boego w wysokie lasy. *Jei-.26,i8.

KODZIA IV.
I. Proroctwo o sawie królestwa Chrystusowego 1—7.

II. Upomina do cierpliwego znoszenia wizienia Babilon*
skiego 8—13.

A-le si stanie w ostateczne * dni, e
utwierdzona bdzie góra domu Pa-
skiego na wierzchu gór, i wywyszona
nad pagórki, a narody si do niej zbie-

ga bd. *izaj.2,2.

2. I pójdzie wiele narodów, mówic:
Pójdcie, a wstpmy na gór Pask,
to jest do domu Boga Jakóbowego, a

bdzie * nas.naucza dróg swoich, i b-
dziemy chodzili cieszkami jego; bo za-

kon z Syoiiu wyjdzie, a sowo . Paskie
,

z Jeruzalemu. *uk.24,47.
,

3. Onci sdzi bdzie midzy wieloma

narodami, a kara JDdzie narody mocne

na dugie czasy; i
* przekuj miecze swe

na lemiesze, a oszczepy swe na kosy:

nie podniesie miecza naród przeciwko \

narodowi, ani si wicej wiczy bd
do boju;

Mzaj.2,4.
,

4. Ale kady bdzie * siedzia pod

winn macic swoj, i pod figowem drze-

wem swojem, a nie bdzie nikt, eoby ich

przestraszy; bo to usta Pana zastpów
^ ,

-T,

"^

*lKról.4,25.
mówiy.

5. Bo wszystkie narody chodzi b-
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d. kady w imieniu boga swego: alei 4. I stanie a pa (ichi bdzie w sile

my chodzi bdziemy w imieniu Pana. Paskiej, i w sawie imienia Pana. Boga
Boga naszego, na wieki wieków. swego: i bd mieszka, bo ju wielmo-

6. Dnia onego. mówi Pan. zgromadz nym bdzie a do granic ziemi.

chrom *
i wygnan zbior, i on, któ-

rejm by le uczyni; *5Moj.3o,3.4.

7. A dam tej' chromej * potomstwo,

a precz wygnanej naród mony; i b-
dzie Pan f królowa nad nimi na górze

Syon odtd a na wieki.
I

*Sof.3.19. T Dan. 7.U. ak.1.33. I

5. I bdzie taki pokój, e gdy Assy-
ryjczyk wtargnie w ziemi nasze, i gdy
podepcze paace nasze, tedy wystawimy
przeciw niemu siedmiu pasterzy, i omiu
ksit z ludu.

6. Ci wypas ziemi Assyryjsk mie-

II. 8. A tT. wieo trzodv. baszto córki I

^"m^ '

"f"!'*^
Nimrodow w granicach

ich; a tak wyrwie nas Assyryjczykowi.

gdy przycignie do ziemi naszej, i gdy
bdzie depta granice nasze.

7. Przeto ostatki Jakóbowe w po-

Syoskiej! wiedz, e a do ciebie przyj-

dzie: przyjdzie mówi, pierwsze pastwo,
i ki*ólestwo córki Jeruzalemskiej.

9. Czemu teraz tak bardzo krzy-

czysz? IzaU króla niemasz w tobie? Izali
j

rodku wielu narodów bd jako rosa

radca twój zgin-. e ci zj ból, jako
\

od Pana. jako ciche deszcze sh-apiajce

rodzc ? ' traw, których si nie spodziewa od czo-

10. Bolej a stkaj, córko Syoska !
wieka, ani ich czeka od synów ludzkich,

jako * rodzca: bo ju wyjdziesz z 8. Bd te ostatki Jakóbowe mi-
miasta, i bdziesz mieszkaa w polu. a ! dzy poganami w porodku wielu narodów
przyjdziesz a do Babilonu: tam b- ! jako lew midzy zwierztami lenemi. a

dziesz wybawiona, tam ci 7 Pan odkupi 'jako szczeni lwie midzy trzod owiec.

z rk nieprzyjació twoich.
'=2Król.l9.3. flzaj.-iS.U.

11. A choc si teraz zebrao prze-

ciwko tobie wiele narodów, które mó-
wi: Niech bdzie splugawiony Syon.

a niech na "^
to patrzy oko nasze ;

*Al)d.w. 12.

które gdy idzie, a depcze i apie, niemasz

nikogo, ktoby wydar.

9. "Wywyszy si rka twoja nad nie-

przyjaciómi twoimi, a wszyscy przeciw-

nicy twoi wykorzenieni bd.
10. I stanie si dnia onego, mówi

12. Wszake one nie znaj myli
I Pan. e wytrac konie twoje z porod-

Paskich. ani rozumiej rady jego. i
i

ku ciebie, a wozy twoje popsuj.
je zgromadza jako snopy na bojewisko.

!
11. I wygubi miasta ziemi twojej.

13. Wstae, a mó, ^ córko Syo-
\

a poborze wszystkie twierdze twoje.

ska I bo róg twój uczyni elazny, a i 12. Wygubi " te gusa z ciebie, a

kopyta twoje uczyni miedziane, i po- : wieszczków nie bdzie w tobie. "Zacii.13.2.

kruszysz wiele narodów; i powic Panu
|

13. Wygubi te ryte bawany twoje

korzyci ich. a' majtnoci ich Panu i obrazy twoje z porodku ciebie, a nie

bdziesz si wicej kania robocie rk
twoich.

14. Wykorzeni i gaje twoje z po-

rodku ciebie, a wygadz nieprzyjació

twoich.

15. A tak w gniewie i w zapalczy-

woci wykonam pomst nad' narodami,
które nie byy po&uszne.

EODZIA VI.

I. Owiadczenie niewdzicznoci i krnbrnoci Indn
Izraelskiego 1—5. U. Opisanie pozwierzchnego ich na-
boestwa a okazanie prawdziwego 6—8. JJl. Ogoszenie
nad nimi kani 9—16.

kMuchajcie. prosz, co mówi Pan : Wsta,

lzaj.41, 14.15.wszystkiej ziemi.

EODZIA V.
I. Pomiewa si lud Boy z nieprzyjació. 1. II. Pro-

octwo o naiodzenin Chrystusa Pana i o poselstwie jego
?—15.

Libierze si teraz w hufy, o waleczni-

lol obl nas: niech lask bij w lice

sdziego Izi*aelskiego.

II. 2. Ale ty. Betlehemie * Efratal

.cze najmniejszy midzy tysicami
udzkimi. z ciebie mi jednak wejdzie
en. który bdzie panujcym w Izraelu, a

ryjcia jego s z dawna, ode dni wie-
Znych. *Mat.2,5.6. Jan. 7.42.

3. Przeto cho ich wyda w rozpro- 1 rozpieraj si ' z temi górami, a niech
zenie a do czasu, któregoby rodzca

j
suchaj pagórki gosu twego. 'i"Ji-2.

orodzia, wszake ostatek braci jego i 2. Suchajcie góry sporu Paskiego,
awróc si z synami Izraelskimi i najmocniejsze grunty ziemi: bo Pan
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ma spór 7 ludom swoim, a z Jeruzale-

mcm })iawo wiedzie.

3. Ludu mój ! cóom ci uczyni, a w
czómem ci sic. uprzykrzy? Odó .%ia-

dectwo przeciwko mnie.

4. Wszakiem citj wywiótR z ziemi

Egipskiój, * a z domu niewolników od-

kupiem ci, i posaem przed obliczem

twojóm Mojesza, Aarona i Maryj.
*2Moj.l2,r)l. r.14,30.

5. Ludu mój ! Wspomnij teraz, co za

rad uczyni Balak, * król Moabski, a co

mu odpowiedzia Balaam, synBeorowy:
wspomnij tó, coc si dziao od Syttym
a do Galgal, aby pozna sprawiedli-

woci Paskie. *5Moj.22,5. r.23,7.8.

IL 6. Ale mówisz: Z czeme si stawi
przed Panem, a pokoni si Bogu naj-

wyszemu ? Izali si przede stawi z ofia-

rami caopalonemi, z cielcami rocznemi?

7. Izali si Pan kocha w tysicach
baranów, i w tysicu tysicy strumieni

oliwy? Izali dam pierworodnego swego
za przestpstwo moje? albo owoc ywota
mego za grzech duszy mojej ?

8. Oznajmi ci * czowiecze, co jest

dobrego, i czegó Pan chce po tobie;

tylko aby czyni sd, a miowa f mio-
sierdzie i pokornie chodzi z Bogiem
twoim. *5Moj. 10,12. r.30,15. fOzeasz.CG.

III. 9. Gos Paski na miasto woa:
(ale roztropny sam si oglda na imi
twoje, o Boe!) Suchajcie o rózdze, i

kto j postanowi.

10. Izali jeszcz-e s w domu niezbo-

nego skarby niesprawiedliwe, i miara
niesprawiedliwa i obrzyda ?

11. IzaU mam usprawiedliwi szale

niesprawiedliwe, i w worku gwichty fa-
szywe ?

12. Bogacze jego peni s zdzierstwa,

a obywatele jego mówi kamstwo, i j-
zyk ich kamliwy jest w ustach ich

;

13. Przeto i Ja ci te nawiedz cho-

rob, uderz ci, i zniszcz ci dla grze-

chów twoich.

14. Je * bdziesz, a nie nasycisz si,

i ponienie twoje bdzie w porodku
ciebie: pochwycisz, ale nie wyniesiesz;

a co wyniesiesz, na miecz podam.
*3Moj. 26,26.

15. Ty bdziesz * sia, ale nie bdziesz

^; ty bdziesz toczy oliwki, ale nie

bdziesz si oliw maza, i moszcz, ale

nie bdziesz pi wina. *3Moj.26,i6.

5 Moj. 28,38. Aggieusz.1,6.

16. Bo to miasto pilnie przestrzega

ustaw * Amn^go, i wszelaki<5j sprawy
domu f Achabowego, i sprawujecie si
radami ich, tak abym ci wyda na spu-
stoszenie, i obywatcdi jego iiapomieeh;
przeto hab ludu mego nosi bdzie-
cie. *lKról.lO,25. f lKról.16,30.

y/KOZDZIA VII.

I. Narzolcanie nad tera, e mao jest pobonych 1

—

fl.

II. Poboni si(j ciosz nadziej wybawienia Boego 7—10.

III. Prorok cieszy wiernych obietnic naprawy kocioa Bo-
ego, wybawieniem od nieprzyjació, i pomst nad tymi,
którzy ich trapi 11—20.

iJiada mnie ! em jako ostatki po sprzt-

nieniu owoców letnich, jako pozostae
grona po zbieraniu wina; niemasz grona

ku zjedzeniu, pierwocin z owocu pragnie

dusza moja.

2. Pobony * z ziemi zgin, a szcze-

rego niemasz midzy ludmi; wszyscy

zgoa o wylaniu krwi myl, kady owi
sieci brata swego. *izaj..'i7,i. rs.12,2.

3. Co zego robi rkoma, chc, aby

to za dobre uszo ; ksi podatków da,
a sdzia z datku sdzi, a kto mony jest,

ten mówi przewrotno duszy swojj, i

w gromad j plot.

4. Najlepszy z nich jest jako oset,

najszczerszy przechodzi ciernie ; dzie
stróów twoich i nawiedzenia twego przy-

chodzi
;
ju nastanie powikanie ich.

5. Nie wierzcie * przyjacielowi, ani

ufajcie wodzowi; przed t, która ley na

onie twojem, strze drzwi ust swoich.
*Ps. 118,9.

6. Bo syn lekce * way ojca, a córka

powstaje przeciwko matce swej, synowa

przeciwko wiekrze swej, a nieprzyjaciele

kadego s domownicy jego.
^ Mat.10,21.35.36.

II. 7. Przeto ja na Pana patrzy
bd, oczekiwa bd Boga zbawienia

mego ; Bóg mój wysucha mi.
8. Nie wesel si ze mnie, nieprzyja-

cióko moja! jelim upada, powstan:
jeli siedz w ciemnociach, Pan jest

wiatoci moj...

9. Gniew Paski ponios; bom prze-

ciwko niemu zgrzeszy, a si wdy za-^

stawi o spraw moje, a wykona sd mój :'

wywiedzie mi na wiato, ujrz spra-

wiedliwo jego.

10. Ujrzy to nieprzyjacióka * moja.

a wstyd okrjje t, która do mnie mówi:

Gdzie jest Pan, Bóg twój? Oczy moje

na ni patrzy bd. gdy jako boto na,

ulicach podeptana bdzie.
*Ps.79,lO. Ps. 115,2. Joel.2,17
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ni. 11. Dnia onego, którego pobudo-

wane bd * parkany twoje, dnia onego,

mówi, daleko si wyrok rozejdzie.
* Ainos.9,11.

12. Onego dnia przychodzi bd do

ciebie i z Assyryi a do miast obronnych,

i od miast obronnych a do rzeki, i od

morza a do morza, i ^d góry a do góry.

13. Wszake ta ziemia spustoszona

bdzie dla obywateli swoich, dla owocu

wynalazków ich.

14. Pae lud twój lask twoj, trzod

dziedzictwa twego, która osobno mieszka

w lesie i w poród pola; niech wypas
Basan i Galaad jako za dni starodawnych.

15. Uka mu dziwne rzeczy, jako za

dni, któryche wyszed z ziemi Egipskiej.

16. Co widzc narody zawstydz si
nad wszystk moc swoj,wo rk na

usta, a uszy ich oguszej.

17. Proch * jakow liza bd, jako

gadziny ziemskie rusz si z lochów swo-

ich, do Pana, Boga f naszego, z stra-

chem pobie, i ba si ciebie bd.
*Ps,72,9. tOzeasz.3,5.

18. Który Bóg jest podobny tobie?

Któryby * nieprawo odpuszcza, i mija
przestpstwa ostatków dziedzictwa swe-

go, który])y nie zatrzymywa na wieki

gniewu swego, przeto, e si kocha w mi-

osierdziu. *2Moj.34,6.7.

19. Nawróci si, a zmiuje si nad na-

mi; zatumi nieprawoci nasze, i wrzuci

w gboko morsk wszystkie grzechy

nasze.

20. Pokaesz si Jakóbowi prawdo-

mównym, a miosiernym Abrahamowi,
jako przysig ojcom naszym ode dni

dawnych.

Proroctwo Nahumowe.

KOZDZIA I.

I. Proroctwo przeciwko miastu Niniwc, i wszystkiemu
pastwu Assyryjskiemu 1. JI. Opisanie majestatu Bo-
ego 2—8. Ul. Obietnica o wybawieniu ludu Izraelskiego
9—15.

Jjrzemi Niniwy. Ksigi widzenia Na-
huma Elkosejczyka.

II. 2. Pan jest Bóg * zapalczywy i

mciwy; mciwy jest Pan a gniewliwy;

Pan, który si mci nad przeciwnikami

swymi, i chowa gniew przeciwko nie-

przyjacioom swoim. *2Moj.20,5. r.34,14.

5Moj.4,24. r.5,9. r.6,15. Joz.24,19.

3. Pan * nierychy do gniewu a wiel-

kiej mocy, który winnego nie czyni nie-

winnym; w wichrze i w burzy jest di'oga

Paska, a obok jest prochem nóg jego.
*Jon.4,2. Ps.86,5.

4. Który gromi * morze i wysusza je,

i wszystkie rzeki wysusza; przed nim
Basan i Karmel mdleje, a kwiat Liba-
ski widnie

;

* izaj.50,2.

5. Góry '^ dr przed nim, a pagórki
si rozpywaj; ziemia gore od oblicza

jego, i okrg ziemi i wszyscy mieszka-
jcy na nim. *Ps.97,5.

6. Przed rozgniewaniem jego któ si
ostoi? a * kto si stawi przeciwko po-

pdliwoci gniewu jego? Gniew jego si
wylewa jako ogie, a skay si padaj
przed nim. *5Moj.32,22.

7. Dobry jest Pan, i posila w dzie uci-

nienia, * a zna tych, którzy ufaj w nim;
*r3.i,6.

8. Przeto powodzi prdk koniec u-

czyni miejscu jego, a nieprzyjació Bo-

ych ciemnoci goni bd.
III. 9.Có zamylacie przeciwko Panu?

oncr koniec uczyni, utrapienie drugi raz

nie powstanie.

10. Bo tak jako ciernie splecieni a

opojeni s jako winem
;
przeto jako

ciernisko suche do szcztu poarci bd.
11. Z ciebie wyszed ten, który ze

myli przeciwko Panu. radca zoliwy.
12. Tak mówi Pan: By si byli spo-

kojnie zachowali, zostaoby ich byo
wiele, alboby tylko byli przerzedzeni, i

byoby ich to mino, a nie trapibym
ich by wicej, tak jakom ich trapi.

13. Ale teraz skrusz jarzmo jego,

aby na tobie nie leao, a zwizki twoje

potargam.

14. Bo przeciwko tobie, o Niniwczy-

ku! Pan przykaza, e nie bdzie wi-
cej imienia nasienia twego; z domu
boga twego wygadz ryte i lane obra-

zy, a gdy zniewaony bdziesz, grób ci

zgotuj.

15. Oto na tych górach * nogi wdzi-
czne poselstwo opowiadajcego, zwia-

stujcego pokój. Obchode, o Judo!

i
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uroczyste wita twoje, oddawaj luby
twoje; bo si wicej zonik mimo ci
chodzi nie pokusi, do szcztu jest wy-
gadzony. * Iiiij.f.2,7.'Kzym. 10,15.

KODZIA II.

I. Proroctwo o przycignioniu nieprzyjació' przeciw
Niniwitora 1— 7. II. Hpnstoszenic miasta Niniwo, i roz-
proszenie 8—10. III. i wypadzcnic obywateli jego 11— 13.

Oignie skayciel przeciw tobie, o Nini-

we! opatrz miejsca obronne, wygldaj
na drog, zmocnij biodra, a bardzo

umocnij si twoje;

2. Bo Pan odwróci pych Jakóbow,
jako pych Izraelow, przeto, e ich wy-
niszczyli skayciele, a * latorole ich po-

pSOWali. *Jer.8,13.

3. Tarcza mocarzy jego czerwona,

rycerstwo jego szaratem odziane, wozy
jego jako pochodnie gorejce iskrzy si
bd w dzie potykania jego, a jody
straszne trz si bd.

4. Wozy po ulicach grzmie i po
rynku skrzypie bd ; na wejrzeniu b-
d jako pochodnie, a jako byskawice
biega bd.

5. Szykuje mocarzy swoich, ale jednak

upadn w szyku swym; pospieszy si
do murów, jakoby tam zgotowana bya
obrona.

6. Bramy si przy rzekach otworz,
a koció si rozpynie

;

7. A Chusab pojmana bdc zawie-

dziona bdzie, a suebnice jej prowa-

dzi j bd, huczc jako gobica a

bijc si w piersi' swe.

11. 8. A aczkolwiek Niniwe byo jako

sadzawka wód od pocztku swego, wszak-

e ju sami uciekaj; a cho kto rzecze:

Stójcie, stójcie! wszake si nikt nie

obejrzy.

9. Kozchwycie srebro, rozchwy-
cie zoto, i niezmierne bogactwa, i co-

kolwiek najkosztowniejszego ze wszyst-

kich klejnotów drogich.

10. Wyplundrowane i wybrane bdzie,

owszem, do szcztu spustoszone bdzie;

serce si rozpynie, kolano o kolano tuc
si bdzie, i bole na wszystkich bio-

drach bdzie, a oblicza * wszystkich po-

czerniej. *Izaj.l3,7.8.

III. 11. Gdzie jest jaskinia lwów, i

pastwisko lwit? gdzie chodzi lew, lew,

mówi, i lwica, a nie byo nikogo, ktoby

je przestraszy.

12. Lew, który dostatkiem chwyta
lwitom swoim i zadusza dla lwic

swoich, który napenia upem jaskinie

swoje, a obowem oyska swoje.

13. Otom Ja przeciwko tobie, mówi
Pan zastpów, a popal na proch wozy
twoje, a miecz pore lwita twoje; i wy-
korzeni z ziemi up twój, a nie bdzie
wicj syszany gos posów twoich.

KODZIA III.

Proroctwo o Kkacniu miastu Niniwy. I. Grzechy oby-
wateli jo^jo 1 — 7. II. Utwierdzenie proroctwa tego
8—10. lii. i opisanie zginienia Niniwczyków. 11

—

ly.

-Diada miastu * krwawemu; wszystko

kamstwa i upiestwa pene jest, a

dzierstwo z niego nie wychodzi.
*Ezech.24,6.9. Abak.2,12.

2. Tam bdzie syszane trzaskanie

biczów, i grzmot kó, i tupanie koni, i

skakanie wozów.
3. Jezdny dobdzie byszczcego mie-

cza swego, i lnicego oszczepa: tam
bdzie wiele pobitych i wielkie gromady
trupów, tak, e nie bdzie liczby trupów,

a przez ciaa pobitych wali si bd
;

4. Dla wielkoci * wszeteczestw nie-

rzdnicy rozkosznej, która si bawia
czarami, a zaprzedawaa narody wsze-

teczestwami swemi, i ludzi gusami swe-

Y[i[
*0bjaw.l7,l.

5. otom Ja przeciwko tobie, mówi
Pan zastpów, i odkryj * podoek twój

na twarz twoje, a oka narodom spro-

sno twoje, a królestwom hab twoje:
*lzaj.47,3. Ezech. 16,37.

6. I wyrzuc na ci obrzydliwoci i

zel ci, i wystawi ci za dziw,

7. Tak, e ktokolwiek ci ujrzy, oddali

si od ciebie i rzecze: Zburzone jest

Niniwe, któby si go uali? Gdzie-
bym szuka tych, którzyby ci cieszyli?

II. 8. Izali ty lepsza, ni ludne miar

sto * No, które leao midzy rzekamij

wodami otoczone bdc; którego wa-

em byo morze, i od morza mur jego?!
*Jer.46,26.|

9. Murzyska ziemia i Egipt byy si-

jego, i narody niezliczone, Putczycj]

i Lubimczycy, byy mu na pomocy;
10. Wszake i to w zaprowadzenie

:j

w pojmanie przyszo; maluczkie jego mj

rogach wszystkich ulic roztrcano a (I

najsawniejszych jego losy miotano, nal

wet wszyscy przedniej si jego okowani ssij

w pta.
III. 11. Take i ty opojona * h

dziesz, i skry si musisz, i ty szuka

bdziesz pomocy przeciwko nieprzyja 1^'

cielowi.
*^''-'^'''
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12. Wszystkie twierdze twoje s jako I gwiazdy nieljieskie: ale jako chrzszcze

figowe drzewo z owocem rannym, któ- ' przypadaj i odlatuj, tak i ci.

rym gdy kto zatrznie. zaraz wpadaj
w usta tego. co je je chce.

13. Oto lud twój s * niewiastami w
poród cieliie : nieprzyjacioom twoim

szeroko otworzone Ijd bramy ziemi

twojej, a ogie pore zawory twoje.

*Izaj. 19,16. Jer.51.30.

14. Xaczerpaj sobie wody do oble-
nia, zmacniaj twierdze twoje, wle w bo-
to, i depcz giin. oprawiwszy cegielnic :

15. Tam ci pore ogie, wytnie ci
miecz, pore ci jako chrzszcze: zgi'O-

mad si jako chrzszcze, zbierz si jako

szaracza.

16. Eozmuoyo kupców twoich nad

17. Panowie twoi s jako szaracza,

a hetmani twoi jako wielcy chrzszcze,

którzy si kad oliozami na plotach cza-

su zimna, jedno soce wesz^lo. ali odla-

tuj, i nie zna miejsca ich. gdzie byli.

18. Zdrzemi si pasterze twoi. o

królu Assyryjski I lee bd sawni
twoi: obfito ludu twego bdzie po gó-

rach . ale nie bdzie . ktoby go zgi'o-

madzi.
19. Xiemasz lekarstwa na ran twoje,

nieuleczona jest plaga twoja: wszyscy,

którzy powie o tobie usysz, klaska
bd rkoma nad tob: bo na kogó
ustawicznie nie przychodzio okrucie-

stwo twoje ?

Proroctwo Abakukowe.

EOZDZIA I.

I. Narzekanie nad nieprawociami ludu Judzkiego
u. Proroctwo o przycia_gnieniu Chaldejczyków na nich
5—11. ni. UgiTintowanie ludu Boego w ufnoci o asce
Boej 12—17.

rJrzemi. które widzia prorok Abakuk.
2. Dokde " woa bd. o Panie ! a

nie wysuchasz? Dokde do ciebie przed

gwatem krzrcze bd. a nie wybawisz ?

3. Przecze dopuszczasz, abym pa-

trzy na nieprawo, i widzia bezpra-

wie, i zgub, i gwat przeciwko sobie ?

'przecz si znajduje ten. który swar i

aiezgod roznieca ?

4. Dlatego naruszony bywa zakon, a

Drawn si nigdy dosy nie dzieje : albo-

viem niepobony otacza " sprawiedli-

wego, dlatego wychodzi sd przewi-otny.
*Ijob.21,7. Jer.l2*.l.

n. 5. spojrzyjcie na ^ narody a obacz-

ie i dziwujcie si z zdumieniem, prze-

0, i czyni nieco za dni waszych, o czem
dy wam powiada bd. nie uwierzy-

ie^
'

' *Dzio. 13.41.

6. Albowiem oto Ja wzbudz Chal-

ejczyków. naród srogi i prdki, który

croko pójdzie przez ziemi, aby po-

iad mieszkania cudze.

7. Straszny jest i ogi'omny : od niego

imego wynijdzie sd jego. i wywyszc-
ie jego.

8. Konie jego prdsze bd ni lam-
irty. a srosze nad * wilki wieczorne :

szeroko rozcign si jezdni jego. a jez-

dni jego z daleka przyjd, przylec jako

orze 7 spieszcy si do eru.
''Sof.S.S. 7Mat.24.2S.

9. Kady z nich dla upiestwa przyj-

dzie: obróc twarze swoje na wschód
soca, awiniów zgi'omadza jako piasek.

10. Ten i z królów szydzi Ijdzie. a

ksita bd na pomiech u niego ; ten

te z kadej twierdzy namiewa si b-
1

dzie. a usypawszy way wemie j.
11. Tedy si odmieni duch jego. a

wystpi i przewini, mylc, e ta moc
jego jest boga jego.

III. 12. Izali ty nie jest od wieku.

Panie . Boe mój . wity mój ? my
nie pomrzemy : o Panie I postawie go

na sd : ty. o skao nasza I na karanie

go ugruntowa.
13. Czyste s oczy twoje. tak. e na

ze patrzy i bezprawia widzie nie mo-

g : przeczeby mia ' patrzy na czy-

nicych przewrotno? Przeczeby mia
milcze, poniewa uiezbonik poera
sprawiedliwszego nieli sam ?

*Ijob.21.7. Jer.12.1.

14. Miaeby zaniecha ludzi jako

ryb morskich, jako pazu. " który nie ma
pana? -'4M0j.27.17.

15. Wszystkie wd wyciga, zagarnia

je niewodem swoim, i zgromadza je do

sieci swoich: dlatego si weseli i raduje.

16. Przeto ofiaruje niewodowi swemu
53
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i kadzi sioci swojej; albowiem przez nie

uty dzia jego, a poywienie jego hoj-

niejsze.

17. Izali dlatego liedzie zapnszoza
niewód swój, a ustawicznie zabija na-

rody bez litoci ?

KODZTA II.

BÓR dajo sprawi^ prorokowi o utrapieniu ludu Izra-
elskiego od Chaldejczyków, i o pociechach ludu Hoego.

JNa stray sw^j sta * bd, i stan
na baszcie, wygldajc, abym o])aczy,

co bdzie Bóg mówi, cobym mia odpo-
wiedzie po karaniu mojm. M/.aj.2i,8.

2. Tedy mi odpowiedzia Pan, mó-
wic: Napisz widzenie, a napisz rze-

telnie na tablicach, aby je prdko czy-

telnik przeczyta,

3. Przeto, e jeszcze do pewnego cza-

su odoone jest widzenie, które wypo-
wie na skoczeniu jego, a nie skamie

;

a jeliby na chwil odwacza, ocze-

kuj na ; bo zapewne przyjdzie, * a

nie omieszka. *yd-.io,37. Ps.27,14. r.42,6.

4. Oto kto sobie hardzie poczyna,

tego dusza nie jest szczera w nim ; ale

sprawiedliwy z wiary * swej y bdzie.
* Jan. 3,36. Rzym.1,17. Gal.3,11. yd. 10,37. 38. lJan.5,10.

5. Dopiero czowiek opiy, przewrot-

ny i hardy nie ostoi si w mieszkaniu

swojem, który rozszerza jako pieko du-

sz swoje, a jest jako mier, która si nie

moe nasyci, choby zgromadzi * do

siebie wszystkie narody, a zebra do sie-

bie wszystkich ludzi. *Pizyp.3o,i5.i6.

6. Izali ci wszyscy o nim przypowie-

ci nie uczyni i wykadów i gadanin o

nim ? mówic : Biada temu, który roz-

mnaa rzeczy nie swoje, (a dokde ?) i

obcia si gestem botem !

7. Izali nie powstan z prdka , któ-

rzy ci ksa bd, i nie ocuc si, któ-

rzy ci szarpa bd ? i staniesz si im
upem.

8. Bo ie ty zupi wiele narodów,

zupi ci te wszystkie ostatki naro-

dów, dla krwi ludzkiej i dla gwatu
uczynionego ziemi i miastu i wszystkim,

którzy mieszkaj w niem.

9. Biada temu, który akomie * szuka

zysku szkaradnego domowi swemu, aby
wystawi wysoko gniazdo swoje, a tak

uszed z mocy zego! *Jer.22.i3.

10. Uradzie hab domowi swemu,
aby wytraci wiele narodów, a grzeszy

przeciwko duszy swojej.

11. Albowiem kamie z muru wo-

a bdzie, i sk z drzewa wyda o t^m
wiadectwo.

12. Biada temu, który krwi * buduje

miasto, a utwierdza miasta nieprawo-

ci: .I<'r.22,i;J. Iv/.i'ch.21,'.>. Nah..1,l. Mich. .'i. 10.

13. Aza to nie jest od Pana zast-
pów, * i koo czego ludzie pracuj, to

ogie skazi, a nad czm si narody
sprac^oway, to nadaremno bdzie?

*Jer..51.r.s.

14. Albowiem ziemia bdzie * nape-
niona znajomoci chway Paskiej, jako

morze wody napeniaj. *izaj.n.n.

15. Biada temu, który poi bliniego
swego, przystawiajc naczynia swego,

tak aby go upoi, i napatrzy si nago-
ci jego !

IG. Nasycisz si haby dla sawy;
pi * bdziesz i ty, a obnaony l)dziesz;

obróci si do ciebie kielich prawicy Pa-
skij, i zwrócenie sromotne przyjdzie na
saw twoje. *Jer.2.5,2f;. (

17. Bo ci upiestwo Libanu okryje

i spustoszenie zwierzt, które ich stra-

szyo: dla krwi ludzkiej i dla gwatu
ziemi i miasta, i wszystkich, którzy

mieszkaj w niem.

18. Có pomoe ryty obraz, e go
wyry rzemielnik jego? albo odlewany
obraz i nauczyciel * kamstwa, e ufa

rzemielnik w robocie swojej, czynic
bawany nieme ?

* Jer.10,8. zach.10,2.

19. Biada temu! który mówi drew-

nu: Ocu si, a kamieniowi niememu:
Obud si! Tene to ma uczy? Spoj-

rzyj na, powleczony jest zotem i sre-

brem ; ale w nim niemasz zgoa adnego
ducha.

20. Pan * jest w kociele witobli-
woci swojej ; umilknij przed obliczemi

jego wszystka ziemio! *ps.ii,4. Ps.46,n.

EODZIAIII.
I. Modlitwa Abakukowa i ludu Boego 1. 2. II.

Ugruntowanie si w ufnoci sprawami Boerai 3— 15.

Ul. i obietnicami jego 16—19.

1. Modlitwa Abakuka proroka wedug
rozmaitych pieni zoona.

2. U Panie! usyszawszy wyrok twój

ulkem si. O Panie! zachowaj sprawuj

twoje w porodku lat , i objaw j w po-

rodku lat; w gniewie wspomnij na mi-|

osierdzie.

II. 3. Gdy Bóg szed * od poudnia,
?j

wity » góry Faran, Sela ! okrya nie-j

biosa sawa jego , a chway jego ziemi<j

pena f bya. *5Moj.33,2. tPs.72.l9. Izaj.6,3
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4. Jasno jego bya jako wiato,
rogi hyly ua bokach jego. a tam bya
skryta sia jego.

5. Przed obliczem jego szed mór. a

wgle paajce szy przed nogami jego.

6. Stan i rozmierzy ziemi , wej-

rza i rozproszy narody: skruszone s
góry wieczne, i skoniy si pagórki da-

wne : drogi jego s wieczne.

7. Widziaem namioty Chnsan pró-

noci poddane, a opony ziemi Mady-
jauskiej dray.

8. Izali si na rzeki, o Panie! izali

si na rzeki rozpali gniew twój? Izali

na morze rozgniewanie twoje, gdy je-

clia na koniaci twoici. i na wozach
twoich zbawiennych ?

9. Jawnie odkryty jest uk twój dla

przysigi pokoleniom wyrzeczonej. Sela!

10. Eozdzielie rzeki ziemi: widziay
ci " góry i zadray, powód 7 wód
przemina; przepa wydaa gos swój.

gboko rce swoje podniosa.
"Ps.TT.lT. 7J0Z.3.13.

1 1. Soce *
i miesic zastanowi si w

mieszkaniu swojem. przy jego wietle

latay strzay twe. i przy Idasku lni-
cej si wóczni twojej.

» Joz. 10.12.13.

12. ^Y zagniewaniu podeptae zie-

mi, w zapalczywoci mócie pogan:
13. Wyszede na wybawienie ludu

]

swego . na wybawienie z pomazacem
twoim : przel»ie gow z domu niezbo-

znika, odkrywszy gi-unt a do szyi. Sela!

14. Potuke kijmi jego gow wsi

jego. gdy si burzyli jako wicher, aby
mi rozproszyli: weselili si. jakoby
pore mieli ubogiego w skrytoci.

15. Jechae przez morze na koniach
twoich, przez gromad wód wielkich.

III. 16. Gdym to sysza, zatrzasn
si brzuch mój I na ten gos dray wargi

moje. zgnio wesza w koci moje. i

wszystekem si trzs, syszc, e mam
odpocz w dzie utrapienia, gdy przy-

cignie na ten lud nieprzyjaciel, aby go
przez wojn wygadzi.

17. Choby tigowe drzewo nie za-

kwitno i nie byo urodzaju na winni-

cach, choby i owoc oliwy pochybi. i

role nie przyniosy poytku, i z owczar-

nil)y owce wybite byy. a nie Ityolty l>y-

da w oborach:

18. Wszake si ja w Panu weseli
bd. rozraduj si w Bogu zbawienia

mego.
19. Panujcy Pan jest si moj. który

czyni " nogi moje. jako nogi ani. i po
miejscach wysokich poprowadzi mi.
Przedniejszemu nad piewakami na

muzycznem naczyniu mojem.
''2Sam.22,34. Ps.18.34.

Proroctwo Sofonijaszowe.

EODZIA I.

f'powiada prorot Sofonijasz utrapienie ziemi Jadzltiej

i obywateli jej.

Q
'

Cowo Paskie, które si stao do So-

f<"»nijasza. syna Chusego. syna Godolija-

-zowego . syna Amaryjaszowego . syna

Ezechyjaszowego. za dni Jozyjasza. syna
Vmonowecjo. króla Judzkies^o.

2. Wszystko zapewne znios z obli-

za tej ziemi, mówi Pan.

3. Znios ludzi i bydo, znios pta-

two niebieskie i ryby morskie. "
i zgor-

zenia z niepobonymi: wykorzeni czo-
wieka z oblicza tej ziemi, mówi Pan.

=" Mat. 13. 41.

4. Bo wycign rk moje na Jud. i

wszystkich obywateli Jeruzalemskich:
korzeni z miejsca tego ostatki Baa-
we. i popy jego z kapanami :

5. 1 tych, którzy si kaniaj na dachach

wojsku niebieskiemu, i tych. którzy ka-
niajc si ' przysigaj przez Pana. tak-

e i tych. którzy przysigaj przez Molo-
cha swego: "Joz.23.7.

6. I tych. * którzy si odwi*acaj od na-

ladowania Pana. i którzy nie szukaj
Pana. ani si pytaj o nim. "izaj.1.2.

7. Umilknij "^ przed obliczem panuj-
cego Pana. gdy bliski jest dzie Paski :

bo Pan zgotowa ofiar, i powici we-
zwanych swoich. 'P5.46.li.

8. A w dzie " ofiary Paskiej nawie-
dz ksit i synów ki'olewskich. i wszyst-

kich, którzy si o>ócz w szaty cudzo-

ziemskie.
*

*'Izai.30.2:..

9. Nawiedz te dnia onego kadego,
który próg przeskakuje, którzy nape-
niaj domy panów swych upiestwem i

bezprawiem.

10. A dnia onego. mówi Pan. bdzie
53*
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gos woania od bramy rybiii^j, i narze-

kanie 0(1 drugiej strony (miasta), i skru-

szenie wielkie od pagórków.

11. Narzekajcie wy, którzy mieszka-

cie wewntrz: bo wygadzony Ixjdzie

wszystek lud kupiecki, wygadzeni b(jd
wszyscy, którzy srebro nosz.

12. I stanie si w on czas, e J(M'uza-

lem szpiegowa bd z pochodniami, i

nawiedz mów, którzy polgnli w dro-
dach swoich, mówic w sercu swojm :

Pan nie uczyni dobrze, ani le uczyni.

13. Bo majtno ich przyjdzie na
rozchwycenie, i domy ich na spustosze-

nie; pobuduj * domy, lecz w nich mie-

szka nie bd ; i bd sadzi winnice,

ale z nich wina pi nie bd.
5 Moj.28,30. Mich. 6, 15. Amos.5,11.

14. Bliski jest wielki dzie Paski,
bliski jest i spieszny bardzo gos dnia

Paskiego ; tam i mocarz gorzko woa
bdzie.

15. Dzie gniewu bdzie ten * dzie,

dzie utrapienia i ucisku, dzie zamie-
szania i spustoszenia, dzie ciemnoci i

mroku, dzie oboku i chmury;
* Jer.30,7. Joel. 2,11.

16. Dzie trby i trbienia przeciwko

miastom obronnym i przeciwko basztom
wysokim,

17. W który ludzi utrapieniem ci-

sn, e jako lepi chodzi bd, poniewa
przeciwko Panu zgrzeszyli ; i wylana b-
dzie krew ich jako proch, a ciaa ich

jako gnój.

18. Ani srebro ich, ani * zoto ich nie

bdzie ich mogo wyrwa w dzie gniewu
Paskiego; bo ogniem zapalczywoci

jego bdzie f ta wszystka ziemia poarta,

przeto, e zapewne koniec prdki uczyni

wszystkim obywatelom ziemi.
*Przyp.ll,4. Ezech.7,19. tSofon.3,8.

KODZIA II.

I. Napomnienie ludn Judzkiego do pokuty 1—3. II. z

przedoeniem przykadów niektórycli srogiej kani Bo-
ej 4—15.

Wejrzyjcie w si, wejrzyjcie w si, mó-
wi, o narody przemierze !

2. Pierwój, nieli wyjdzie dekret, i

ni dzie jako * plewa przeminie; pier-

wej ni przyjdzie na was gniew zapal-

czywoci Paskiej, pierwej ni przyjdzie

na was dzie gniewu Paskiego, ^^^-i'*-

3. Szukajcie Pana wszyscy pokorni

na ziemi, którzy sd jego czynicie ; szu-

kajcie sprawiedliwoci, szukajcie pokory.

sn si ukryjecie w dzie zapalczywo-
ci Paskiej

;

II. 4. Bo Gaza opuszczona bdzie, i

Aszkalon spustoszony, Azot w pou-
dnie wyrzuc, a Akkaron wykorzeniony
l>dzie.

5. IMada mi(^szkajcym w krainie po-

morskiej, narodowi Ceretejczyków! so-
wo J*askie przeciwko wam jest, o ziemio

Chananejska Filistyczyków! e ci tak

wytrac, a)y nie byo o)ywatela.

6. I bdzie> kraina pomorska owczar-
niami i budami pasterskiemi, i oljor
dla trzód.

7. Bdzie te i ostatkowi domu Judz-
kiego krain dla pasienia; w domach
Aszkalon na wieczór lega bd, gdy ich

nawiedzi Pan, Bóg ich, i przywróci za
winiów ich.

8. Syszaem urganie Moabczyków i

habienia synów Amonowych, któremi

urgali ludowi mojemu, i wynosili si na
granicach ich.

9. Przeto jako yj Ja, mówi * Pan za-

stpów. Bóg Izraelski, e si Moab sta-

nie jako Sodoma, a synowie Ammonowi
jako Gomora, miejscem pokrzyw i jam
soln i pustyni a na wieki; ostatki ludu

mego rozchwyc ich, i pozostali z ludu

mego osid ich. *imoj. 19,24.

10. To ich spotka za pych ich, i lyli

i wynosili si nad lud Pana zastpów.

1 1

.

Straszny im bdzie Pan, bo sprawi,

e schudn wszyscy bogowie ziemi; i

bdzie mu si kania kady z miejsca

swego, wszystkie wyspy narodów.

12. Iwy te. Murzynowie! mieczem
moim pobici bdziecie

;

13. Bo wycign rk moje na pó-
nocy, i wytrac Assura, i podam Niniw
w spustoszenie i w susz, jako pustyni.

14. I bd trzody legay w porod-
ku * jego, i wszystek zwierz narodów,

i pelikan i sowa na gakach jego prze-

bywa bd, gos ptastwa w oknach

syszany bdzie, podwoje jego spusto-

szeja, gdy cedrowe listwowania jego

odedr. -izaj.13,21. r.34.n

15. Takie bdzie ono miasto wese-

lce si, które siedzi bezpiecznie, mó-

wice w sercu swojem : Jam miasto, i

oprócz mnie * niemasz. takiego. Jako si(

stao spustoszeniem! jaskini zwierzowi

kady przechodzcy przez nie zawinie

i kiwa bdzie rk swoj, *izaj.47.,^



ROZDZIA III.

I. Oglosienie utrapienia Jeruzalemczjków, i grzechów
] -j nr7PfiwVri mnip •

II. Obietnica o zgromadzeniu rozproszonych. 1
pUU pi^en^^h.0 muie.

ich 1—7. II. Obietnica o zgromadzeniu rozproszonych, i

o powoaniu pogan do koi^cioa Boego 8— 13. HI. na-

pomnienie kocioa Boego do radoci 14—20.

l3iada temu miastu zmazanemu i splu-

gawionemu. gwaty czynicemu I

2. Nie sucha gosu, ani przyjmuje

karnoci, w Panu nie ufa. do Boga swego

nie przyblia si.

3. Ksita jego w porodku jego s
lwy ' ryczce, sdziowie jego s wilki

wieczorne, które nie gryz koci a do

poranku. 'Ezech.22,27.Mich.3.11.

4. Prorocy ' jego skwapliwi, mowie
przewrotni: kapani jego splugawili rze-

czy wite. Y zakon gwac.
Jer.23.11. -j-Ozeasz.y.T.
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11. Dnia onego nie zawstydzisz si
za adne uczynki twoje, któremi wyst-

bo na ten czas

odejm z porodku ciebie tyci. którzy si
wesel z sawy twojej, a nie bdziesz si
wicej wywyszao na górze witobli-

I

woci mojej.

j

12. I zostawi w porodku ' ciebie

I

lud ubogi a ndzny, i ufa bd w imie-

I

niu Paskiem.'
*

-izaj.i.d. Ezech.e.s.

I 13. Ostatki Izraela nie bd czyniy
nieprawoci, ani bd mówiy kamstwa,

I
ani si ' znajdzie w ustach ich jzyk zdra-

dliwy: ale si pa bd i odpoczywa,
a nie bdzie, ktoby je przestraszy.

» Objaw.14p.

III. 14. Zapiewaj. " córko Syoska!
o. Pan sprawiedliwy jest w poród ' ^ykrzykajcie. Izraelczycy! wesel si a

mego. nie czyni nieprawoci, kadego
i i-aduj 'sie ze wszystkiego serca . córko

Jeruzalemska !
* -izaj.12,6. r.54,1. zach.9.9.

15. e odj Pan sdy twoje, uprzt-n nieprzyjaciela twego: król Izrael-

. s zamki ich. obróciem w pustyme uhce
^ .'^.^^^ ^^^. .•

^jj;
ich. tak. e niemasz. ktoby przez me cho-

1 \\ ^ .
'

. , t 1

dzi: spustoszone sa miasta ich. tak. e ' ..1^- P^^ onego rzek do Jeruzalemu :

* niemasz ani czowieka ani obywatela. :^\^, ^.^^J '''•• ^ ^,^ ^yonu: Niech me

7. Ezekem : Wdy sie mnie ba
|

^^^^J^- ^^^'^ ^^'-'^^ •

bdziesz, przyjmiesz karno. abv nie IT. Pan. Bóg twój, w porodku cie-

dnia sd swój wydaje nad wiato bez

przestania : wszake zonik wstydzi si
nie umie.

by wytracony przybytek twój. przez to.

zemem cie nawiedzi chcia: ale rano

bie mocny zachowa ci. rozweseli si
wielce nad tob. przestanie na mioci

wstawszy psuj wszystkie przedsiwzi- i

swej przeciwko tobie . i rozweseli si

cia swoje.
* 'i ^'^^^ tob z piewaniem, mówic :

II. 8. Pi-zeto oczekiwajcie na mi. ! 18. Tsknicych po Jeruzalemie zasi
mówi Pan, do dnia. którego powstan zgromadz, bo *z ciebie s i smutni dla

do upu : bo sd mój jest. abym zebra brzemienia zelywoci woonej na ci.
narody i zgromadzi królestwa, abym na

^^ ^^,3 j^ 'j^.^i^^. ^,.^^^i^ ^,^^,^.
me wyla rozgmewanie moje 1 wszystk ^^ ^^^^.^^ ^^-^ -^ 1^^^^ ^^ ,^ ^;^^,^
popdhwosc gniewu mego: ogniem zai- ^

^ ^^^.j^.^^^^ ^^^^^ i

--

wygnana zgro-
ste gorliwoci mojej bdzie poarta ta.^^^^^^. ^^^^^^ sposobie *im chw^e i

wsz}^tka ziemia.
^ ,-j^-c wszystkiej ziemi, w której zel-

9. Bo na ten czas przywróc narodom
, ywo ponosili. -Mich.4.7.

20. Wtenczas przywiod was. wten-
wargi czyste, któremiby wzywali wszys-
cy imienia Paskiego, a suyli mu je-

momyhiie.
10. Ci, którzy s za rzekami " ziemi

"^hirzyskiej. pokon mi oddaj z córk
rozproszonych moich, przynios mi dary.

czas, mówi, zgromadz was: albowiem
dam wam imi i chwa midzy wszyst-

kimi narodami ziemi, gdy za przywiod
winie wasze przed oczyma waszemi,

mówi Pan.

i
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Proroctwo Aggieuszowe.

ROZDZIA 1.

I. Przymciwka ludowi Judzkiemu o niewystawipnic
kocioa 1—4. II. i przypomnienie karania, ktoio dla-

te^ro nastjpoway f) 11. III. Napomnienie Zorobabcla
i Josuogo do budynku kocioa 12— 11.

lioku wtórego Daryjusza króla, miesi-

ca szóstego, dnia pierwszego tego mie-

sica, stao si sowo Paskie przez

Aggieiisza proroka do * Zorobabela. sy-

na Salatyjelowego, ksieia Judzkiego,

i do Jesuego, syna Jozedekowego, ka-

pana najwyszego, mówic: *Ezdi-&,i.

2. Tak powiada Pan zastpów, mó-
wic : Ten lud mówi : Jeszcze nie przy-

szed czas, czas budowania domu Pa-
skiego.

o. Przeto si stao sowo Paskie
przez Aggieusza proroka, mówic :

4. Izali wam jest czas, abycie mie-

szkali w domach waszych- listwowanych,

a dom ten aby pusty sta?
II. 5. Teraz tedy tak mówi Pan za-

stpów; Uwaajcie, jako si wam po-

wodzi ;

6. Siejecie * wiele, a mao zbieracie
;

jecie, ale si nie nasycacie; pijecie, ale

nie ugaszacie pragnienia; obóczycie si,

ale si nikt nie moa zagrza, a ten, co

sobie zapat zgromadza, zgromadza j
do worka dziurawego.

*^ 5 Moj.28,38. Mieli. 6,14.15.

7. Tak mówi Pan zastpów : Uwaaj-
cie, jako si wam powodzi;

8. Wstpcie na t gór, i zwocie
drzewo; budujcie ten dom, a zakocham
si w nim, i bd uwielbiony, mówi Pan.

9. Pogldacie na wiele, a oto mao
dostawacie, a co wnosicie do domu, to

Ja rozdmuchywam ; dlaczego? mówi Pan
zastpów; dlatego, e dom mój jest

pusty, a midzytem si kady z was

stara o dom swój.

10. Przeto si nad wami niebo za-

waro, * aby rosy nie dawao; ziemia

take zawara si, aby nie wydawaa
urodzaju swego. *5Moj.28,23.\kiói.i7,i.

11. A tak przyzwaem susz na t
ziemi, i na te góry, i na pszenic, i na

moszcz, i na oliw, i na to, coby mia^a

wyda ziemia, i na ludzi i na bydo, i

na wszystk prac rczn.
III. i2. Tedy usucha Zorobabel, syn

Salatyjelowy, i Jesua, syn Jozedekowy,

kapan najwyszy, i wszystkie ostatki

ludu, gosu Pana, Boga swego, i sów Ag-
gieusza proroka, poniewa go posa
Pan, Bóg ich; bo si lud ba oblicza Pa-
skiego.

13. Tedy Aggieusz, pose Paski,
rzek do ludu, bdc w poselstwie Pa-
skim, mówic: Jam * z wami, mówi
Pan. "'Aggieusz. 2,5.

14. Wtm wzbudzi Pan ducha Zoro-

babela, syna Salatyjelowego, ksicia
Judzkiego, i ducha Jesuego, syna Joze-

dekowego, kapana najwyszego, i du-

cha ostatków wszystkiego ludu, e przy-

szedszy robili okoo domu Pana zast-

pów. Boga swego.

.
ROZDZIA II. «

I. Pobudza ydów do budowania kocioa 1—10. II.

Opowiada przyczyny kani na nich woonych 11—20.

III. Proroctwo o w^ygadzeniu nieprzyjació ludu Boego, i

o wywyszeniu Pana Chrystusa 21—24.

Unia dwudziestego i czwartego, mie-

sica szóstego, roku wtórego Daryjusza

króla
;

2. Siódmego miesica, dwudziestego

i pierwszego dnia tego miesica stao
si sowo Paskie przez Aggieusza pro-

roka, mówic:
3. Mów teraz do Zorobabela, syna

Salatyjelowego, ksicia Judzkiego, i

do Jesuego, syna Jozedekowego, kapana
najwyszego, i do ostatku ludu, mówic :

4. Któ midzy wami pozosta, co

widzia ten dom w sawie pierwszej je-

go ? I jaki wy teraz widzicie ? Izali nie

jest przeciwko onemu jako nic w oczach

waszych?
5. Jednak teraz zmocnij si Zoroba-

belu! mówi Pan; zmocnij si, Jesue,

synu Jozedekowy, kapanie najwyszy I

zmocnij si te wszystek ludu tej zie-

mi, mówi Pan, a róbcie ; bom Ja * z wa-

mi, mówi Pan zastpów, *Aggie^sz.i,i3.

6. Wedug sowa , któremem * przy-

mierze uczyni z wami, gdycie wycho-
dzili z Egiptu; duch take mój stanie

w porodku was, nie bójcie si.
* 2 Moj. 19,5.

7. Bo tak mówi Pan zastpów: Oto

Ja * jeszcze raz, a to po maym czasie,

porusz aiebem i ziemi, i morzem i

such ;^ *yd.l2,26.

8. Porusz, mówi, wszystkie naro-
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(ly, i przyjd do Podanego od wszyst-

kich narodów ; i napeni ten dom chwa-

, mówi Pan zastpów.

9. Moje jest srebro, i moje zoto, mó-
wi Pan zastpów.

10. Wiksza bdzie sawa domn tego

poledniego, ni onego pierwszego, mó-
wi Pan zastpów; bo na tem miejscu

dam pokój, mówi Pan zastpów.

11. 11. Dwudziestego i czwartego

dnia, dziewitego miesica, roku wtórego

Daryjusza, stao si sowo Paskie przez

Aggieusza proroka, mówic :

12. Tak mówi Pan zastpów: Pytaj

si teraz kapanów o zakon, mówic:
13. Gdyby kto niós miso powi-

cone w podoku sukni swej, alboby si
dotkn podokiem swoim chleba, albo

potrawy, albo wina, albo oliwy, albo

wszelkiego pokarmu, izali si powici?
I odpowiedzieli kapani a rzekli: Nie.

14. Tedy rzek Aggieusz: Jeli kto

bdc nieczysty od trupa, dotknby si
czego z tych rzeczy, bdzieli nieczyste ?

I odpowiedzieli kapani i rzekli : Bdzie
nieczyste.

15. Tedy odpowiadajc Aggieusz rzek:
Takci lud ten, tak i naród ten przed obli-

czem mojem, mówi Pan, tak i wszystka

sprawa rk ich, i cokolwiek tam ofiaro-

wali, nieczyste byo.
16. A tak uwaajcie, prosz, jako

si wam powodzio od tego dnia a do

onego, kiedy przestano ka kamienia
na kamieniu w kociele Paskim

;

17. Od tego czasu, gdy kto przyszed

do gromady zboa, od dwudziestu korcy

znalaz dziesi; gdy przyszed do pra-

sy, aby naczerpa pidziesit wiader

wina, znalaz tylko dwadziecia;

18. Karaem was zaraz ' zbó i rdz,
i gradem wszystkie prace rk waszych

;

wszake aden z was nie wróci si do

mnie, mówi Pan. *Amos.4,9.

19. Uwaajcie teraz ode dnia tego

a do onego, ode dnia dwudziestego i

czwartego miesica dziewitego a do

dnia, którego by zaoony koció Pa-
ski, uwaajcie, mówi:

20. Izali jeszcze jest nasienie w szpi-

chlerzu? I owszem, ani macica winna,

ani figowe ani granatowe ani oliwne

drzewo nie wyday owocu; lecz ode dnia

tego bd bogosawi.
III. 21. Potem stao si sowo Pa-

skie powtóre do Aggieusza dnia -dwu-

dziestego i czwartego tego miesica,

mówic :

22. Mów do Zorobabela, ksicia
Judzkiego, a rzecz : Ja porusz niebiosa

i ziemi
;

23. I podwróc stolice królestw, i

zepsuj moc królestw pogaskich; pod-

wróc, mówi, wóz, i tych, którzy na nim
jed, i upadn konie i jedcy na

nich, * kady od miecza brata swego.
*Ezech.38,21.

24. W on dzie, mówi Pan zastpów,

wezi ci, Zorobabelu, synu Salatyje-

lowy, sugo mój ! mówi Pan, i uczyni
ci jako sygnet; albowiem wybraem ci,

mówi Pan zastpów.

Proroctwo Zacharyjaszowe.

KOZDZIA I.

I. Napomnienie ludu Judzkiego do pokuty 1—6. II.

Widzenie Zacharyjasza proroka o Anioach 7—17. III. i

o czterech rogach 18. 19. IV. i o czterech kowalach 20. 21.

'Miesica ósmego roku wtórego Dary-
jusza stao si sowo Paskie do mnie
Zacharyjasza, syna Barachyjaszowego,
syna Iddowego, proroka, mówic :

2. Kozgniewa si Pan na ojców wa-
szych bardzo.

3. Przeto rzecz do nich : Tak mówi
1'an zastpów : Nawrócie * si do mnie,
iiówi Pan zastpów, a nawróc si do
ivas. mówi Pan zastpów. *izaj.3i,6. jer.3,12.

. 18,11. Ezech.18,30. r.33,11. Ózeasz.14,2. Joel.2,12.Mal.3,7.

4. Me bdcie jako ojcowie wasi, na
których woali prorocy pierwsi, mówic :

Tak mówi Pan zastpów: 'Nawrócie
si * teraz od zych dróg waszych, i od

zych spraw waszych ; ale nie usuchali,

ani dbali na mi, mówi Pan.
*Jcr.25,5. r.35,15.

5. Gdzie s ojcowie wasi, i prorocy ?

IzaK na wieki y bd?
6. Wszake izali sowa moje i ustawy

moje, którem rozkaza prorokom, su-
gom moim, nie zasigy ojców waszych ?

tak, e nawróciwszy si rzekli: Jako
nam Pan zastpów uczyni umyli we-
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(Hug ilróg naszych i wodiig uczyuków
naszych, tak nam uczyni.

II. 7. Dnia dwudziestego i czwartego

jedenastego miesica (ten jest miesic
Sebat) roku wtórego Daryjuszowego stao
si sowo Paskie do Zacharyjasza, syna
l^arachyjaszowego, syna Iddowego, pro-

roka, mówic:
8. AVidziatem w nocy, a oto m je-

cha na koniu rydzym, który sta mi-
dzy mirtami, które byy w nizinie, a za

nim konie rydze, czarne i Ijiae.

y. Tedym rzek: Co zacz s ci, pa-

nie mój ? I rzek do mnie Anio rozma-
wiajcy zemn: Ja tobie oka, co zacz s.

10. I odpowiedzia m, który sta
midzy mirtami, i rzek : Ci s, których

posa Pan, aby przeszli ziemi.

11. I odpowiedzieli Anioowi Paskie-
mu stojcemu midzy mirtami, i rzekli:

Przeszlimy ziemi, a oto wszystka zie-

mia bezpieczestwa i pokoju nywa.
12. Tedy odpowiedzia Anio Paski,

i rzek : O Panie zastpów ! i dokde
si nie zmiujesz nad Jeruzalemem, i nad
miastami Judzkiemi, na które si gnie-

wa ju siedmdziesit lat?

13. I odpowiedzia Pan Anioowi one-

mu, który mówi zemn, sowy dobremi,

sowy pociesznemi.

14. I rzek do mnie Anio, który mó-
wi zemn: Woaj a rzecz: Tak mówi
Pan zastpów: Zapaliem si za Jeru-

zalemem i za Syonem * gorliwoci
wielk.

"

=^zach.8,2.

15. A gniewam si bardzo na te na-

rody, które uywaj pokoju; bo gdym
si Ja troch zagniewa, tedy one poma-
gay do zego.

16. Przeto tak mówi Pan: Nawró-
ciem si do Jeruzalemu w miosierdziu,

dom mój zbudowany bdzie w niem,
mówi Pan zastpów, i sznur rozcignio-
ny bdzie na Jeruzalem.

17. Jeszcze woaj, mówic: Tak mówi
Pan zastpów: Jeszcze si osadz miasta
moje dla obfitoci dobrego : bojeszcze Pan
Syon pocieszy, i obierze jeszcze Jeruzalem.

III. 18. Tedj^m podniós oczy swe i

ujrzaem, a oto cztery rogi.

19. I rzekem do Anioa, który mó-
wi zemn: Có to jest? I rzek do
mnie: Teó s rogi, które rozrzuciy Jud
i Izraela i Jeruzalem.

IV. 20. Ukaza mi te Pan czterech
dowali.

21. I rzekem: Có ci id czyni? I

odpowiedzia, mówic: Te s rogi, które

rozrzuciy Jud, tak, i aden nie móg
podnie gowy swojj; przeto ci przy-

szli, al>y je przestraszyli, i strcili rogi

ty cli narodów, które podniosy róg prze-

ciwko ziemi Judzkiej, aby j rozrzuciy,

ROZDZIA II.

I. Widzenie o mu . który mierzy Jeruzalem 1. 2.

U. Rozmnoenie ó. 4. III. bezpieczno i sawa kocioa
;'). IV. Napomnienie ludu w Babilonie 6—9. V. Powo^
anie pogan do kocioa 10— 13.

iotóm podniosem oczy swoje i ujrza-

em, a oto m, w którego rce by sznur

pomiarowy.

2. I rzekem: Dokd idziesz? I rzek
do mnie : Abym rozmierzy Jeruzalem, i

obaczy, jako wielka jest szeroko jego,

i jako wielka dugo jego.

II. 3. A oto gdy on Anio, który roz-

mawia zemn, wychodzi, inszy Anioa
wychodzi przeciwko niemu,

j

4. I rzek do niego : Bie, rzecz do

tego modzieca, mówic: Jeruzalem-

czycy po wsiach mieszka bd dla mnó-
stwa ludu i Ijyda w porodku jego.

III. 5. A ja bd, mówi Pan, murem
jego ognistym w okoo, i bd saw w
porodku jego.

IV. 6. Nue, nue! Ucieczcie * juz

z ziemi pónocnej, mówi Pan, poniewa
na cztery strony wiata, mówi Pan, roz-

proszyem was. *IzaJ'52,ll. Jer.51,4ó. Objaw. 18,4.

7. Nue Syonie! który mieszkasz u
córki Babiloskiej, wyswobod si.

8. Bo tak mówi Pan zastpów: Po-

sa mi po saw przeciwko tym naro-

dom, którzy was zupili; bo kto si was
dotyka, dotyka si * renicy oka mego.

^5 Moj.32, 10. Ps.17,8.

9. Albowiem oto Ja podnios rk
moje przeciwko niin, i bd upem su-
gom swoim, a dowiecie si, i mi Paik

zastpów posa. *
V. 10. Zapiewaj a rozraduj * si, cór-

ko Syoska! bo oto Ja przyjd, a miesz-

ka bd j w porodku ciebie, mówi
Pan

' * Izaj. 12,6. r.54,1. i 3Moj. 27,12. Ezech.37,27.

11. I przyczy si w on dzie wiele

narodów do Pana, i bd ludem moim,

i bd mieszka w poród ciebie, a do-

wiesz si, i Pan zastpów posa mi
do ciebie.

12. Tedy Pan Jud wemie w osia-

do za dzia swój w ziemi witej, i.

obierze za Jeruzalem.
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ocuci z jiiieszkaiiia witoljliwoci swojej

ROZDZIA III.

II. i obietnicaI. Widzenie o kapanie Jesuem 1—

6

temu i innjm wiernym uczyniona 6—10.

Ziatem mi okaza^ Jesuego , kapana naj-

wyszego, stojcego przed Anioem Pa-
skim, i szatana stojcego po prawicy

jego, aby mu si sprzeciwi.

2. Ale Pan rzek do szatana: Niecli

ci Pan * zgromi, szatanie I niech ci.

mówi, zgromi Pan. który obra Jeru-

zalem, j Izali ten nie jest jako gownia
wyrwana z ognia? *J^<2asw.9. tzach.i,iT. r.2,12.

3. Ale Jesua by obleczon w szat
plugaw, a sta przed Anioem.

4. A odpowiadajc rzek do tycli. któ-

rzy stali przed nim. mówic: Zdejmijcie

t szat plugaw z niego. I rzek do nie-

go: Otom przeniós z ciebie nieprawo
twoje, a oblekem ci w szaty odmienne.

5. Znowu rzek: Niech wo pikn
czapk na gow jego : i woyli pikn
czapk na gow jego. i oblekli go w
szaty, a Anio Paski sta przytem.

II. G. I owiadcza si Anio Paski
przed Jesuem. mówic :

7. Tak mówi Pan zastpów: Jeli

drogami mojemi chodzi bdziesz, a jeH
ustaw moich przestrzega bdziesz, tedy

te ty bdziesz sdzi dom mój, i b-
dziesz strzeg sieni moich ; i dam ci to

zapewne, aby chodzi midzy tymi. któ-

rzy tu stoj.

8. Suchaje tedy teraz, Jesue. ka-

panie najwyszy! ty i towarzysze twoi,

tórzy siedz przed"^ tob: Aczkolwiek
i mowie s dziwem, wszake oto Ja
)rzywiod * sug mego Latorol.

^Izaj.11,1. Jer.23,5. r.33,15. Zach.6,12. uk.lJS.

9. Albowiem oto ten kamie, który

iad przed Jesuego, na ten kamie je-

en obrócone bd siedm oczów : oto Ja
yrze na nim rzezanie, mówi Pan za-

tpów. a odejm nieprawo tej ziemi.

nia jednego.

10. Dnia onego, mówi Pan zastpów,
ezwie kady bliniego swego pod ma-
.c winn i pod figowe drzewo.

ROZDZIA IV.
I. Posilenie proroka od Anioa 1. II. ukazanie mu
widzeniu wiecznika, czaszv. siedmiu lamp 2. ni. i

óc oliw 3. i. IV, Wykad tego widzenia 5—U.

lOtem nawróci si Anio, który mówi

13. Xiech umilknie wszelkie ciao
|

zemn, i obudzi mi. jako gdy kto bu-

przed obUczem Paskiem: albowiem si
i
dzony bywa ze snu swego:

II. 2. I rzek do mnie : Có widzisz?

I rzekem : Widz, a oto wiecznik wszys-

tek zoty, a czasza na wierzchu jego, i

siedm lamp jego na nim. siedm te na-

lewek do onych siedmiu lamp. które s
na wierzchu jego;

III. 3. Dwie te oliwy przytem, je-

dna po prawej stronie czaszy, a druga
po lewej stronie jej.

4. Tedy odpowiadajc rzekem do

Anioa . który mówi zemn . mówic :

Có to jest. panie mój ?

IV. 5. 1 odpowiedzia Anio, który mó-
wi zemn, i rzek mi: Iza nie wiesz, co

to jest? I rzekem: Nie wiem. panie mój I

(j. Tedy odpowiadajc rzek do mnie,

mówic: To jest sowo Paskie do Zo-

robabela mówice: Nie wojskiem ani

si stanie si to. ale duchem moim,
mówi Pan zastpów.

7. Cóe ty jest, o góro wielka I prze-

ciwko Zorobabelowi ? Równina ; bo on
wywiedzie kamie gówny z gonym
okrzykiem : aska, aska nad nim.

8. I stao si sowo Paskie do mnie,

mówic :

9. Rce Zorobabelowe zaoyy dom
ten, i rce jego dokonaj go: a dowiesz

si. e Pan zastpów posa mi do was.

10. Bo któby wzgardzi dniem ma-
ych pocztków? poniewa si wesel,
patrzc na ten kamie, to jest. na pra-

wido wrceZorobabelowej, na te siedm
oczów Paskich przechodzcych wszyst-

k ziemi.

11. Tedy odpowiadajc rzekem mu:
Có s te dwie oliwy po prawej stronie

tego wiecznika, i po lewej stronie jego?

12. Znowu odpowiadajc rzekem mu:
Có s te dwie oliwki, które s midzy
dwoma rurkami zotemi, które z siebie

zoto wylewaj ?

13. Tedy rzek do mnie. mówic:
Izali nie wiesz, co to jest? Rzekem: Nie

wiem. Panie mój.

14. I rzek: Te s one dwie " oliwy,

które s u Panujcego na wszystkiej

ziemi
' '

*0bjaw.ll,4.Zach.6,5.

ROZDZIA V.
I. Widzenie ksig latajcych 1—4. H. Miary efa 5.

6. ni. Blachy oowianej 7. TV. Niewiasty w porodku
miary 7. 8. \. i innych dwóch z skrzydami 9—11.

-totemem si obróci, a " podniósszy

oczu swych ujrzaem, a oto ksiga leciaa.
'^ Zach.l,lS. r.i,!.
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2. I rzokl do * iiiuie: Có widzisz? I

rzekem: AVidzt^^ ksicjj^e lecc, której

du^^oó iia dwadziecia okci, a szero-

ko na dziesi okci. *Jcr.i,ii.i3.

o. 1 rzeki do iiiuie: Toc jest przekl-
stwo, które wyjdzie na oblicze wszyst-

kiej ziemi: bo kady zodziój wedug
tego przeklstwa, jako i ta ziemia, wy-
gadzony, i kady faszywie przysiga-
jcy wedug niego, jako i ona, wyga-
dzony bdzie.

4. Wywiod je, mówi Pan zastpów,
aby przyszo na dom zodzieja, i na dom
kamliwie przez imi moje przysigaj-
cego; owszem, mieszka bdzie av po-

rodku domu jego, i zniszczy go, i drzewo
jego i kamienie jego.

II. 5. Wyszed tedy Anio on, który

zeinn mówi, i rzek mi: Podniee te-

raz oczu swych, a obacz, co to jest, co

wychodzi.

6. I rzekem: Có jest? A on odpo-

wiedzia: To jest efa wychodzce. Po-
tem rzek: To jest oko ich przypatru-

jce si wszystkiej ziemi.

III. lY. 7. A oto sztuk oowiu nie-

siono, a przytern bya niewiasta jedna,

która siedziaa w porodku efa.

8. Tedy rzek Anio: To jest ona
niezbono ; i wrzuci j w poród efa,

wrzuci i on sztuk oowiu na wierzch

efy.

y. 9. A * podniósszy oczu swych uj-

rzaem, a oto dwie niewiasty wycho-
dziy, majce wiatr w skrzydach swych,

a miay skrzyda, jako skrzyda bocianie,

i podniosy ono efa midzy ziemi i

midzy niebo. *zach.i,i8.r.2,i. r.5,9.

10. Tedym rzek do onego Anioa, któ-

ry mówi zemn: Dokde nios to efa?

11. I rzek do mnie: Aby mu zbudo-

wano dom w ziemi * Senaar, gdzieby

umocnione byo i postawione na pod-

stawku swoim. *lMoj.lO,10.r.ll,2.

EODZIA VI.

I. Widzenie wozów, gór i koni 1

—

i. U. Wykad tego
widzenia 5—8. m.Spiawienie i wstawienie korony na gow
Jesuego 9—11. IV. Proroctwo o królestwie i kapastwie
Cirystusowem 12—15.

Xotem obróciwszy si * podniosem oczu

swych i ujrzaem, a oto cztery wozy wy-
chodziy z porodku dwóch gór , a góry

one byy góry miedziane. *zach.5,9.

2. W pierwszym wozie byy konie

rydze, a w drugim wozie konie wron
(kar)

;

3. W trzecim wozie konie l)iae, a
w czwartym wozie byy konie strokate,

a wszystkie mocne.

4. Tedy odpowiadajc rzekem do
Anioa, który mówi zemn: * Co to jest,

Panie mój? *zach.i,i9.

II. 5. I odpowiedzia Anio a rzek do
mnie: Te s cztery wiatry niebieskie, wy-
chodzce z miejsca, gdzie stay, przed pa-

nujcym * nad wszystk ziemi. *2ach.4,i4.

0. Konie wron zaprzone wycho-
dz do ziemi pónocnj, a biae wycho-
dz za nimi , strokate za wychodz do
ziemi poudniowej.

7. Te tedy mocne konie wyszedszy
chciay i, aby obeszy ziemi ; tedy

rzek: Idcie, a * obejdcie ziemi! I

obeszy ziemi. ^zacb.1,10.

8. A zawoawszy mi rzek do mnie,

mówic : Oto te, które wyszy do ziemi

pónocnej, uspokoiy ducha mego w zie-|

mi pónocnej.

III. 9. I stao si sowo Paskie do
mnie, mówic:

10. Wemij od tych, co byli pojmani
od Cheldajego i od Tobijasza, i od Jeda-

jasza; (a ty przyjdziesz tego dnia,

wnijdziesz do domu Josyjasza, syna o-
fonijaszowego) którzy id z Babilonu;

11. Wemij, mówi, srebro i zoto,

uczy korony, awó je nagow Jesuego,

synaJozedekowego,kapana najwyszego.
IV. 12. I rzecz do niego, mówic

Tak powiada Pan zastpów, mówic
Oto m, którego imi jest * Latorol
który z miejsca swego wyronie, tei

wystawi koció Panu. ^Jer.23,j

13. Bo ten ma wystawi koció Pa
nu, ten za przyniesie saw, i siedzii

i panowa bdz-ie na stolicy swojej
,

bdzie kapanem na stolicy swojej,

rada pokoju bdzie midzy nii^i obiemi

14. A te korony zostan Chelemowjl

i Tobijaszowi, i Jedajaszowi, i ChenowiJ

synowi Sofonijaszowemu, na pamitl
w kociele Paskim.

15. Bo dalecy przyjd, * a bd bud(

wa koció Paski; i dowiecie si.

Pan zastpów posa mi do was; a

si stanie, jeli pilnie sucha bdzieeJ|

gosu Pana, Boga swego.

ROZDZIA VII.
I. Odpo^yed ludowi Judzkiemu od Boga dana z stro.l

postów 1—7. II. Woli Boej ogoszenie , i obwinieij

icli z ocitnoci 8—14.
J

Potem stao si roku czwartego DaiJ
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jusza króla, stao si sowo Paskie do

Zacliaryjasza dnia czwartego, miesica

dziewitego, który jest Kislef
;

2. Gdy posa lud do domu Boego
Sarassara i Regiemmelecha, i mów je-

go, aby si modlili przed obliczem Pa-
skiem ;

3. I aby mówili do kapanów, którzy

byli w domu Pana zastpów, take i do

proroków, mówic : Izali jeszcze paka
bd miesica pitego, wyczywszy si

tak, jakom ju czyni przez kilka lat?

4. 1 stao si sowo Pana zastpów do

mnie. mówic :

5. Rzecz do wszystkiego ludu tej zie-

mi, i do kapanów, mówic : Gdycie po-

cili *
i pakali pitego i siódmego mie-

sica przez te siedmdziesit lat. izaecie

mnie, mnie, mówi, post pocili?
*Izaj.58,5. Zach.8,13.

6. A gdy jecie albo pijecie, izaK nie

sobie jecie i nie sobie pijecie?

7. Izalicie nie tak czyni mieli we-

dug sowa, które przepowiedzia Pan
przez proroków przeszy cti, gdy jeszcze

Jeruzalem bezpieczestwa i pokoju uy-
wao, i miasta jego okoo niego, i lud w
stronie poudniowej i po polach mieszkai

(w pokoju ?)

II. 8. I stao si sowo Paskie do

Zachar}jasza, mówic :

9. Tak powiedzia Pan zastpów, mó-
wic : Sprawiedliwie * sdcie , a mio-
sierdzie i lito pokazujcie kady nad
3linim swoim

;

*zacii.8,i6.

10. A wdowy i sieroty, i przychodnia,

i ubogiego * nie uciskajcie, i zego je-

den przeciwko drugiemu nie mylcie
w sercu swojem.

* 2 Moj. 22,21. 22. 3 Moj. 19,33. Izaj. 1,23. Jer.5.28.

11. Ale nie * chcieli dba; i obrócili

;i tyem, a uszy swe zatulili, aby nie

UChali. =^Iz.42,23. Jer.2,27.

12. Serca te swe zatwardzili jako

yjament, aby nie suchali zakonu tego

sów, które posya Pan zastpów du-

hem swoim przez proroków przeszych,
|id przyszed wielki gniew od Pana za-

ipów.

13. Bo jako oni, gdy ich woano, nie

uchali, tak te, gdy oni woali, * nie

ysuchaem, mówi Pan zastpów.
*Przyp.l,24.25.28. Izaj.1,15. Jer. U,U. r. 14.12.

r.6ó,12. Ezech.8,18.

14. I rozproszyem ich jako wicher
lidzy wszystkie narody, które nie

lali, i ta ziemia spustoszaa po nich,

tak, e nie by przechodzcy i wracajcy
si, a tak ziemi podan w spustosze-

nie obrócili.

ROZDZIA YIII.

I. Obietnica ludowi Judzkiemu od Boca uczyniona
1—15. II. przymierze Boe z nimi 16. 17. III. proroctv,o
o nawróceniu pogan 18—23.

lotem stao si sowo Pana zastpów,
mówic :

2. Tak mówi Pan zastpów : Zapali-

em si nad Syonem * gorliwoci wielk,
owszem, rozgniewaniem wielkiem za-

paliem si. *Zach.l,U.

3. Tak mówi Pan :
^ Nawróciem si

do Syonu, i mieszkam w poród Jeruza-

lemu, aby Jeruzalem zwano miastem
wiernem, a gór Pana zastpów, gór
witobliwoci. * zach.i.ie. r.2,12.

4. Tak mówi Pan zastpów : Jeszcze

siada bd starcy i baby na ulicach Je-

ruzalemskich, majc kady z nich lask
w rce swej dla zeszoci wieku.

5. UUce take miasta pene bd
chopit i dziewczt grajcych na uK-

cach jego.

6. Tak mówi Pan zastpów : Izali, e
si to * niepodobna widzi przed oczyma
ostatków ludu tego tych dni, bdzie te
to niepodobna przed oczyma mojemi?
mówi Pan zastpów. *Mat.i9,26. uk.1,37.

7.
' Tak mówi Pan zastpów : Oto Ja

wybawi lud mój z ziemi na wschód, i

z ziemi na zachód soca.
8. 1 przywiod ich za ; abd mieszka

w poród Jeruzalemu, i
* bd ludem

moim, a Ja bd Bogiem ich w prawdzie

i w sprawiedliwoci. *Jer.7,23. Ezech.11,20.

9. Tak mówi Pan zastpów: Niech

si zmocni * rce wasze , którzycie

suchali w tych dniach sów tych z ust

proroków, którzy byli ode dnia. którego

zaoony jest dom Pana zastpów, e
koció ma by dobudowany. ^izaj.35,3.

10. Bo si * przed temi dniami praca

ludzka i praca bydlt nie nagradzaa,

nawet wychodzcemu i wchodzcemu
nie byo pokoju dla nieprzyjaciela; bom
Ja spuci wszystkich ludzi jednego z

drugim.
"^

*Aggieusz.l,6.

11. Lecz teraz nie tak jako za dni

przeszych czyni ostatkowi ludu tego,

mówi Pan zastpów:
12. Ale siewy macie spokojne; win-

na macica wydaje owoc swój, i * ziemia

wydaje urodzaj swój, niebiosa take wy-
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dawaj ros twoje, a to wszystko daj
w osiadoó ostatkom ludu tego.

*3 Moj. 26,4.

13. I stauie si, e jakocie byli prze-

klstwem midzy poganami, o domie
Judzki i domie Izraelski ! tak was za b-
d ochrania, * i bdziecie bogosawie-
stAvem; nie f bójcie si, niech si zmac-
niaj rce wasze. *Aggieiisz.2,2o. tizaj.35,3.4.

14. Bo tak mówi Pan zastpów : Jakom
wam by umyli le uczyni, gdy mi
do gniewu pobudzali ojcowie wasi, mówi
Pan zastpów, a nie aowaem tego,

15. Tak nawróciwszy si umyliem
w te dni dobrze czyni Jeruzalemowi i

domowi Judzkiemu ; nie bójcie si.

II. 16. Te s rzeczy, które czyni
bdziecie: Prawd "^ mówcie kady z

blinim swoim, prawy f i spokojny sd
czj'ncie w bramach waszych;

*Efez.4,25. tZach.7,9.

17. A jeden drugiemu * nic zego nie

mylcie w sercach waszych, a w krzy-

woprzysistwie si nie kochajcie; bo to

wszystko jest, czego nienawidz, mówi
Pan. =^Zach.7,10.

III. 18. I stao si sowo Pana zast-
pów do mnie, mówic:

19. Tak mówi Pan zastpów: * Post
czwartego, i post pitego, i post siódmego,
i post dziesitego , miesica obróci si
domowi Judzkiemu w rado i wesele, i

w rozkoszne uroczyste wita; ale praw-
d i pokój miujcie. *zach.7,5.

20. Tak mówiPan zastpów: Jeszcze
bd przychodzi narody i obywatele
wielu miast

;

21. Przychodzi, mówi, bd obywa-
tele jednego miasta do drugiego, mó-
wic: * Pójdmy ochotnie baga obli-

cze Paskie, a szuka Pana zastpów ; i

rzecze kady : Pójd i ja.
*izaj.2,3.

22. A tak wiele ludu i narodów niezli-

czonych przyjdzie szuka Pana zastpów
w Jeruzalemie, i baga oblicze Paskie.

23. Tak mówi Pan zastpów :W one dni

uchwyc si dziesi mów ze wszyst-
kich jzyków onych narodów ; uchwyc
si, mówi, podoka jednego yda, mó-
wic: Pójdziemy z wami, bo syszymy,
e Bóg jest z wami.

EOZDZIA IX.
I. Przegróka Damaszczeczykom, Ematczykom, Tyryj-

czykom, Sydoczykora, Filistyczykom 1—8. II. Proroctwo
o Chi-ystusie 9. III. i o wyswobodzeniu, a wielkiemi da-
rami obdarzeniu kocioa Boego 10—17.

Brzemi sowa Paskiego przeciwko

ziemi, która jest w okoo ciebie, a Dama-
szek bdzie odpocznieniem jego; all>o-

wiem oko Paskie przypatruje si lu-

dziom i wszystkim pokoleniom Izrael-

skim
;

2. Nawet i do J]mat dosie, i do Ty-
ru * i do Sydonu , cho jest f mdry
bardzo. =^1210.23,1. ffizecu.aa.a.

3. Bo sobie Tyr obron zbudowa, i

nazbiera srebra jako prochu, a zota
jako bota po ulicach.

4. Oto Pan go wypdzi, a wrazi w
morze si jego, a sam od ognia poarty
bdzie.

5. Co widzc Aszkalon, ulknie si,

take Gaza wielce aosne bdzie, i Aka-
ron, przeto, e je zawstydzia nadzieja

ich ; i zginie król z Gazy, a Aszkalon nie

bdzie osadzone;

6. I bdzie mieszka bkart w Azocie,

a tak wykorzeni pych Fibstyczyków.'

7. I odejm krew kadego od ust jego,

i obrzydliwoci jego od zT3Ów jego ; zo-

stawiony te bdzie i on Bogu. naszemu,
aby by jako ksi w Judzie, a Akaroii

jako Jebuzejczycy.

8. I poo si obozem u domu sweg
dla wojska, i dla przechodzcego a wra-

cajcego si; i nie przejdzie wicej przf

nich upieca, przeto, e si tak tera^

podoba w oczach moich.

n. 9. Wesel si bardzo, * córko Sy

oska! wykrzykaj, córko Jeruzalemska

Oto król twój przyjdzie tobie sprawie

dliwy i zbawiciel ubogi i siedzcy na ole
to jest, na olciu, rebitku olicy.

*Izaj. 62,11. Mat. 21,5. Jan. 12.1'

III. 10. Bo wytrac wozy z * Efraim;

i konie z Jeruzalemu, i bdzie poaman
uk wojenny ; i ogosi pokój narodom,

wadza jego (bdzie) od morza a do m
rza, i od rzeki a do koczyn ziemi.

^ Ps.72,|

11. Owszem, ty wesel si dla kr

przymierza swego ; albowiem wypucie
winiów twoich z dou, w którym ni<j

masz wody.

12. Wrócie si tedy do twierdzy

winiowie, którzy nadziej macie ! albj

wiemci i dzi * dwojako opowiadani

nagrodz. *izaj.4o

13. Gdy sobie nacignJud, a uk n

peniEfraimem; i wzbudz synów ^^^i^Ak^
o Syonie ! przeciwko synom twoim, o Jjujj
wanie! i zgotuj ci jako miecz mocari-,^

14. Bo si Pan ukae przeciwko niir*-"'^

i.Il^
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a jako blask ^yynikme strzaa jego : pa-

nujcy, mówi. Pan zatrbi w trb, a

pójdzie w wichrach poudniowych.
15. Pan zastpów ochrania bdzie

lud swój, aby podbiwszy sobie kamie-

. nie z procy, jedli i pili wyki*zykajc jako

1 wina: i napeni, jak miednice, tak i

ivgi otarza.

16. A tak wybawi ich dnia onego Pan.

Bóg ich. jako trzod ludu swego: bo ka-

mienie wiecami ozdobione, wystawione

'•d miasto chorgwi w ziemi jego.

17. Albowiem oto o jakie bogosa-
wiestwo jego ! i jako wielka ozdoba

jego I Zboe modzieców, a moszcz pan-

ny mowne uczyni.

ROZDZIA X.
I. Napomnienie ludu Judztiego do modlitw 1. 2. II.

I ogoszeniem pomst Boych nad pasterzami ludu Izrael-

sUego. i z obietnic wiernym uczynion 3—12.

dajcie od Pana ddu czasu potrzeb-

nego, a Pan uczyni oboki ddyste, a

deszcz obfity da wam i kademu traw
na polu.

2. Bo obrazy mówi " próno, a

wieszczkowie prorokuj kamstwo i sny

próne opowiadaj, daremnie ciesz: dla-

tego poszli w niewol, jako trzoda, utra-

pieni s. e nie mieli pasterza.'
=*= Jer. 10.8. Abak.2.18.

II. 3. Przeciwko takim pasterzom za-

palia si popdliwo moja. a te kozy
nawiedz : ale trzod swoje, dom Judzki,

nawiedzi Pan zastpów, i wystawi ichjako

ubranego konia do boju.

4. Od niego wgiel, od niego gwód,
od niego uk wojenny, od niego take
wynijdzie wszelki poborca:

5. I bd jako mocarze depczcy w
joto po ulicach w bitwie, i walczy b-
d: bo Pan z nimi; a zawstydz tych.

I którzy wsiadaj na ko.
6. I umocni dom Judowy. a dom Jó-

zefowy wybawi, i w pokoju ich osadz,
bo mam lito nad nimi : i bd. jako-

I

bym ich nie odrzuci: bom Ja jest Pan,
Bóg ich. a wysucham ich.

7. I bd Eft-aimczycy jako mocarz.
a rozweseli si jako od wina serce ich :

synowie ich widzc to weseli si
d, i rozraduje si serce ich w Panu.

'^Ps. 104.15.

8. Zawisu na nich. a zgi'omadze ich.

o ich odkupi; i bd rozmnoeni, jako
rzedtem rozmnoeni byli.

9. 1 rozsiej ich midzy narody, aby na

miejscach dalekich wspomnieli na mi,
a ywi bdc z synami swoimi nawrócili

si.

10. A tak ich przywiod z ziemi Egip-

skiej, i z Assyryi zgromadz ich. a do

ziemi Galaad i do Libanu przywiod ich;

ale im miejsca stawa nie bdzie.

11. Przeto dla ciasnoci przez morze
przejdzie, i rozbije na morzu way. i

wyschn wszystkie gbokoci rzeki;

tedy bdzie zniona pycha AssyiTi. a
sceptr od Egiptu odjty bdzie.

12. Zmocni ich te w Panu. a w imie-

niu jego chodzi bd. mówi Pan.

EODZIA XI.
I. Proroctwo o zburzeniu Jeruzalemu 1— 3. n. Kie-

wdziczno ydów ku Panu Ckrystusowi, pasterzowi
swemu 4—14. iH. Przegróka zym pasterzom 15—17.

Utwórz . Libanie I wrota swe . niech

pore ogie cediy twoje.

2. Eozkwil si jodo I bo upad cedr,

bo wielmoni spustoszeni s : kwilcie

dby Basaskie. bo wycity jest las

ogrodzony.

3. Gos narzekania pasterzy syszany
jest. i zburzona jest wiebuono ich;

gos ryku lwit, i zbm*zona jest pycha
Jordanu.

II. 4. Tak mówi Pan. Bóg mój : Pa
owce na rze zgotowane :

5. Które dzierawcy ich zabijaj, a

nie bywaj obwinieni, i owszem, sprze-

dawajcy je mówi: Bogosawiony Pan.

emy si zbogacili. a którzy je pas,
nie maj litoci nad niemi.

6. Przeto nie sfolguj wicej oby-

watelom tej ziemi, mówi Pan: bo oto

Ja podam tych ludzi kadego w rk bli-

niego jego. i w rk kixda ich. i potr
ziemi, a nie wyrwie jej z rk ich.

7. Bom pas owce zgotowane na rze.

was. mówi, o ndzne owce I i wziwszy
sobie dwie laski, jednm nazwa Ucie-

ch, a drugm nazwa Zwizujcych, a

pasem one owce.

8. I zgadziem trzech pasterzy w
jednym miesicu: ale utsknia sobie

dusza moja z nimi. przeto, e dusza ich

brzydzia si mn.
9. Ezekem tedy: Nie bd was

pas: co zdycha. " niech zdechnie, a co

ma by wygadzone, niech bdzie wy-
gadzone, a które pozostan, niech po-

era miso jedna drugiej. *Jer.i5.2.

10. Przeto wziwszy lask moje
Uciechy, porbaem j. wzruszywszy
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przyiniorzo moje. którem postanowi
z tym wszystkim ludem.

11. A (lilia oiietro, gdy wzruszone

liyo, pewnie ])Ozuali ndzni z trzody,

którzy sit^ na mitj ogldali, e to sowo
Paskie.

12. Bom rzek do nich: Je'/li to jest

dobre w oczach waszych, dajcie zapat
moje, a jeli nie, zaniechajcie; tedy

odwayli * zapat moje trzydzieci

srebrników. ^Mat.acir,.

13. Zatem rzek Pan do mnie: Po-
rzu je * przed garncarza; zacna to za-

pata, którm jest od nich tak drogo

oszacowany! Wziem tedy trzydzieci

srebrników, a porzuciem je w domu
Paskim przed garncarza. *Mat.27,5.9.io.

14. Potem porbaem lask moje dru-

g Zwizujcych, wzruszywszy brater-

stwo midzy Juda i midzy Izraelem.

III. 15. I rzek Pan do mnie : Wemij
sobie jeszcze or pasterza gupiego.

16. Bo oto Ja wzbudz pasterza

w tej ziemi, który nie bdzie obkanych
nawiedza, ani bdzie jagnitek szuka,

zamanego te leczy, i tego, co usta-

nie, nosi nie bdzie ; ale miso tustych
je bdzie, a kopyta ich postrca.

17. Biada pasterzowi * niepoyteczne-

mu, który opuszcza trzod! miecz nad
ramieniem jego i nad prawem okiem

jego ; rami jego cale uschnie, a prawe
oko jego cale zamione bdzie.

*Jer.23,l. Ezecli.34,2. Jan.10,12.

EODZIA XIL
I, Przegróka nieprzyjacioom ludu Boego 1—3. II.

Obietnica o ochronie Boej, 4—9. HI. o Duchu witym.
Pokuta ludu Izraelskiego 10—14.

JJrzemi sowa Paskiego nad Izraelem.

Tak mówi Pan, który rozpostar nie-

biosa, a ugruntowa ziemi, który tworzy

ducha czowieczego we wntrznociach
jego:

2. Oto Ja postawi Jeruzalem kub-

kiem opojenia wszystkim narodom oko-

licznym, którzy bd przeciwko Judzie

na oblenie, i przeciwko Jeruzalemowi.

3. Owszem, stanie si dnia onego, e
uczyni Jeruzalem kamieniem cikim
^Yszystkim narodom; wszyscy, którzy go

dwiga bd, bardzo si ura, choby
si zgromadziy przeciwko niemu wszyst-

kie narody ziemi.

II. 4. Dnia onego, mówi Pan, zara
kadego konia zdrtwieniem i jedca
jego szalestwem ; ale nad domem Juda

otworz oczy moje, a kadego konia na-

rodów zara lepot.
5. I rzekn ksita Judzcy w sercu

swm: Mamy si i obywatele Jeruza-

lemscy w Panu zastpów. Bogu swoim.
(). Dnia onego poo ksit Judz-

kich jako wgle ogniste midzy drwy, a

jako pochodni gorejc midzy sno-

py ; i por na praw i na lew stron
wszystkie narody okoliczne, i zostanie

jeszcze Jeruzalem na miejscu swm
w Jeruzalemie.

7. Zachowa Pan i namioty Judzkir

pierwj, aby si nie wywyszaa chwa-
a domu Dawidowego, i chwaa obywate-
li Jeruzalemskich przeciwko Judzie.

8. Dnia onego Pan bdzie broni oby-

wateli Jeruzalemskich, a któryby by
midzy nimi najsabszy, stanie si dnia

onego podobny Dawidowi, a dom Dawi-
dowy podobny bogom, podobny Anioowi

i

Paskiemu przed nimi.

9. Bo si stanie dnia onego, e szuka
bd wszystkie narody, które przyci-

gn przeciwko Jeruzalemowi, abym je

wytraci.

III. 10. I wylej na dom * Dawidowy,
i na obywateli Jeruzalemskich Ducha a-
ski i modlitw, a patrzy bd na mi
którego f przebodli ; i paka bd nad

nim paczem, jako nad jednorodzonym
gorzko, mówi, paka bd nad nim,

jako gorzko pacz nad pierworodnym.
* Joel. 2,28. f Jan. 19,37.

11. Dnia onego bdzie wielkie kwile-

nie w Jeruzalemie, jako kwilenie w Ada-

drymon na polu * Magieddon
;

*2Kron.35,22.

12. Bo ziemia kwili bdzie, kade po-

kolenie osobno, pokolenie domu Dawido-

wego osobno, i niewiasty ich osobno:

pokolenie domu Natanowego osobno,

niewiasty ich osobno;

13. Pokolenie domu Lewiego osobno

i niewiasty ich osobno; pokolenie Se-

mejego osobno, i- niewiasty ich osobno

14. Wszystkie insze pokolenia, ka

de pokolenie osobno, i niewiasty icl

osobno.

EODZIA Xin.
I. Proroctwo o oczyszczeniu grzechów przez Chrystus

1. n. i bawanów, i faszywych proroków wygubien

2—6. Ul. O ucierpieniu Chrystusowem. 7. IV. o zach(

waniu ostatków ludu Judzkiego. 8. 9.

Won dzie bdzie otworzona studnie

domowi Dawidowemu i obywatelom Jt

'i
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nizalemskiin na omycie grzechu i nie-

czystoci.

II. 2. I stanie si dnia onego , mówi

Pan zastpów , , e wykorzeni imiona

bawanów * z ziemi, tak, e nie bd
wicej wspominane ; dotego i tych proro-

ków i ducha nieczystego znios z ziemi.
*Ezech.30.13.

3. I stanie si, gdyby kto dalej pro-

rokowa, e mu rzekn ojciec jego i

matka jego, którzy go spodzili : Nie b-
dziesz y. przeto e kamstwo mówi
w imieniu Paskiem; i przebij go oj-

ciec jego i matka jego. którzy go spo-

dzili, e prorokowa.

4. I stanie si dnia onego. e si za-

wstydz oni prorocy, kady za widzenie

swoje, gdyby prorokowali, i nie oblek
si w sukni kosmat, aby kamali

;

5. Ale kady rzecze: Nie jestem ja

prorokiem, ale rolnikiem; bo mi tego

nauczono od dziecistwa mego.

6. A jeeli mu kto rzecze : Có to

masz za rany na rkach twoich ? Tedy
rzecze: Temi jestem zraniony w domu
tych. którzy mi miuj.

III. 7. O mieczu! ocknij si na paste-

rza mego, i na ma towarzysza mego,
mówi Pan zastpów; uderz * pasterza, a

owce rozproszone bd; ale za obróc
rk moje ku maluczkim.

* Mat. 26.31. Mark.U.27.

IV. 8. Bo si stanie po tej wszystkiej

ziemi, mówi Pan, e dwie czci w niej

wytracone bd i pomr, a trzecia zo-

stanie w niej.

9. I wwiod i on trzeci cz * do

)gnia, a wypawi je jako pawi s-rebro.

i dowiadcza ich bd, jako dowiad-
•zaj zota; kady bdzie wzywa imie-

lia mego, a Ja go wysucham: rzek:
y lud mój, a on rzecze: Ty f Pan
ióg mój. *Przyp.l7i. tJan.20,18.

KODZIA XIY.
I. Proroctwo o zburzeniu Jemzalemu 1. 2. II. o obro-
e i zbawieniu kocioa 3—11. Ul. o kaniach przela-
iwców kocioa Boego 12—15. IV. o wezwaniu pogan
' Chrystusa 16—19. V. i o gorliwoci ludu Boego

. 21.

'to * przychodzi dzie Paski, a roz-

delone bd korzyci twoje w porod-
i ciebie.

'

-izaj.39,6.

2. Bo zgromadz * wszystkie narody
"zeciwko Jeruzaleraowi na wojn , a

iasto wzite bdzie, i domy rozchwy-
ne bd. i niewiasty pogwacone bd;
gdy pójdzie cz miasta w pojmanie.

ostatek ludu nie bdzie wygadzony z

miasta.
'

' -zacii.i2,3.

II. 3. Bo wyjdzie Pan, i bdzie wal-

czy przeciwko onym narodom, jako

zwyk wojowa w dzie potykania.

4. I stan nogi jego w on dzie ' na

górze Oliwnej, która jest przeciwko Je-

ruzalemowi na wschód soca , a góra

Oliwna si na poy rozszczepi, na wschód

i na zachód soca rozpadlin bardzo

wielk, i odwali si poowa onej góry

na pónoc, a poowa jej na poudnie.
''Dzie.1,12.

5. Tedy ucieczecie przed dolin gór
;

(bo dolina tych gór dosie a do Azal)

bdziecie, mówi, ucieka, jakocie ucie-

kali przed trzsieniem* ziemi za dni Ozy-

jasza, króla Judzkiego, f gdy przyjdzie

Pan, Bóg mój, i wszyscy wici z nim.
*Amos.l,l. f Objaw.l9.U. Jud.w. 14.

6. I stanie si dnia onego, e nie b-
dzie wiatoci drogiej , ani ciemnoci
gstej

;

7. Lecz bdzie dzie * jeden, który

jest wiadomy Panu, a nie bdzie f dnia ani

nocy ; wszake czasu wieczornego bdzie
wiato *Objaw.21,25. flzaj. 60,20. Objaw.21,23.

8. A dnia onego w}jd wody " ywe
z Jeruzalemu ;

poowa ich do morza na

wschód soca, a poowa ich do morza

ostatniego, a to bdzie w lecie i w zimie.
*Ezech.47.1. Joel.3,18. Objaw. 22.1.

9. A Pan bdzie królem nad wszystk
ziemi; w on dzie bdzie Pan jeden, i

imi jego jedno.

10. I uczyniona bdzie ta wszystka

ziemia, jako równina od Gabaa a do

Kemmon na poudnie ku Jeruzalemowi,

który wywyszony bdc, sta bdzie na

miejscu swojem od bramy Beujaminowej

a do miejsca bramy pierwszej i a do

bramy wgielnej, a od wiey Chananeel

a do pras królewskich.

11. I bd w nim mieszka, a nie b-
dzie wicej przeklstwem, a Jeruzalem

bezpiecznie mieszka bdzie.

III. 12. A ta bdzie plaga, któr
uderzy Pan wszystkie narody, któreby

walczyy przeciwko Jeruzalemowi : Ciao
kadego stojcego na nogach swoich

schn bdzie, a oczy ich wypyn z do-
ków swoich, i jzyk ich uschnie w ustach

ich.

13. I * stanie si dnia onego wielkie

ucinienie Paskie midzy nimi, tak, i
rk jeden drugiego uchwyci, a rka

I
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jego podniesie si na rk liliniego

swego. *Sdz.7,»2.

14. T tyó iH, Judo! walczy^. l>odziesz

w Jeruzalemio, a zgromadzone ]»(h\ bo-

gactwa wszystkich narodów okolicznych,

zoto i srebro i szat obfito wielka.

15. A taka Itdzie plaga na konie,

niny, wielbdy, i osy, i na wszystkie

bydlta, które bd w onym obozie, jako

i ta plaga.

IV. 10. A ile ich pozostanie z onych
wszystkich narodów, któreby * przyci-
gny przeciwko Jernzalemowi . bd
przychodzi od roku do roku. pokon
oddawa królowi. Panu zastpów, i ob-

chodzi wito Kuczek ;

* ^ai-i-i*-

17. A ktoby nie szed z pokolenia

ziemi do Jeruzalemu. pokon oddawa
królowi, Panu zastpów, na tych deszcz

pada nie bdzie.

IH. A jeli pokolenie Egips^kie nie

wstpi, i nie jtrzyjdzie, * cho na nich

deszcz nie pada. przyjdzie jednak ta

plaga, któr uderzy Pan narody, które

nie i>rzyszy, obchodzi wita Kuczek.
iziij.r..fi.

HK A ta bdzie ka grzechu Egij)-

skiego, i ka grzechu wszystkich naro-

dów, któreby nic przychodziy ku obcho-
dzeniu wita Kuczc^k.

V. 20. Dnia onego bdzie na rzdach
koskich napisane : witobliwo Pa-
ska : a kotów bdzie w domu Paskim,
jako miednic przed otarzem.

21. Owszem, kady kocie w Jeruzale-

mie i w Judzie powicony bdzie Panu
zastpów; a przychodzc wszyscy, którzy

ofiarowa maj, bra je i warzy w nich

bd, a nie bdzie Chananejczyka * wi-
cej w domu Pana zastpów dnia onego.

*Izaj.35,l. Jod. 3, 17. Objaw.21,27. r. 22,15.

Proroctwo Malaehyjaszowe.

KOZDZIA I.

I. Przypomnienie Indowi Boemu wybrania ich z szcze-

rej aski Boej 1—5. II. Obwinienie kapanów z ich przy
subie Boej lekkomylnoci 6—9. IH. skd Bóg ofiarami
ich gardzi 10—13. IV. i przeklstwo na nich wydaje 14.

-Drzemi sowa Paskiego przeciwko

Izraelowi, przez Malachyjasza.

2. Umiowaem was, mówi Pan, a wy
mówicie: W czeme nas umiowa?
Izali Ezaw nie hyl bratem Jakóbowi?
mówi Pan: wszakem umiowa * Ja-

\Q\j2i
* Rzym. 9, 13. 1 Moj. 25. 13.

3. A Ezawa miaem w nienawici, i

podaem góry jego na spustoszenie, a

dziedzictwo jego * smokom na pustyni.
'^Izaj. 13,21. 22. r.31,13.

4. Jeliby rzeka ziemia Edomska:
Stalimy si ubogimi, ale wrócimy si, i

pobudujemy miejsca popustoszone, tedy

tak mówi Pan zastpów: Niechaj oni

buduj, a Ja rozwal; i nazwie ich gra-

nic niepobonoci i ludem, który sobie

zbrzydzi Pan a na wieki.

5. To ogldaj * oczy wasze, a wy
rzeczecie: Niech bdzie Pan uwielbiony

w granicach Izraelskich. *ps.52,8.

II. 6. Syn ma * w uczciwoci ojca, a

suga pana swego; jelim tedy Ja ojcem,

gdzie jest cze moja? i jeliem Ja Pa-
nem, gdzie jest boja moja? mówi Pan
zastpów wam, o kapani ! którzy lekce

powaacie imi moje, a wszake mówicie :

W czeme lekce powaamy imi twoje ?
*

2

Moj. 20. 12. Jan. 8,49..

7. Którzy przynoszc na otarz mój'i

ofiar splugawion, mówicie: Czeme-I
my ci splugawili ? Tem, e mówicie :'

Stó Paski splugawiony jest.

8. Bo gdy przywodzicie, co * lepego

jest, na ofiar, izali to nie za rzecz? ]',

gdy przywodzicie chrome i chore. izaL

to nie za rzecz? Ofiaruj to jedno ksi-
ciu twemu, obaczysz, jeeli mu si to po-

doba bdzie, a przyjmieli twarz twoje

mówi Pan zastpów. *3Moj.22,2(!

9. Przeto teraz bagajcie, prosz
oblicze Boe, aby si zmiowai nad nami
ale póki si to dzieje z reki waszej, izal

przyjmie oblicze którego z was? mów
Pan zastpów.

III. 10. Owszem, kto jest midzy wam
aby zawar drzwi, albo darmo zapali n

otarzu moim? Nie mam chci do was,m<f

wi Pan zastpów, i
* ofiary nie przyjmie

reki WaSZei *Mal.2,13.Izaj.l,ll. Jer.6,20. Amos. .').->

11. Albowiem od wschodu * soca a

do zachodu jego wielkie jest imi mo
midzy narodami, a na wszelkiem miejsc

przyniesione bdzie kadzenie imienio-v

memu i^ofiara czysta; wielkie zaiste im

moje bdzie midzy narodami, mówi Pf

zastpów. Ps.113
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12. Lecz wy plugawicie je, gdy mó-
wicie: * Stó Paski spliigawioiiy jest; a

co na kad, jest wzgardzonym pokar-

mem. *Ps.ll3,3.

13. Mówicie te: O jaka to praca!

chobycie to zdmuchn mogli, mówi
Pan zastpów; bo przynosicie to, co jest

wydartego, i chromego i schorzaego, a

przynosicie to na ofiar: izali to przyj-

m z rki waszej ? mówi Pan.

IV. 14. I owszem przeklty jest zdra-

dliwy, który majc w trzodzie swej sam-
ca, a przecie czynic hiby ofiaruje Panu
to, co jest uomnego; bom Ja * królem

wielkim, mówi Pan zastpów, a imi
moje straszne jest midzy narody. *ps-47,3.

ROZDZIA II.

I. Przegróka kapanom 1—3. II. Przymierze z przod-
Icanii ich, i ywot przykadny 4—9. m. Obwinienie
ich. i Indviz nieporzdnego maestwa 10

—

IG. IV. i z

krnhrnoci 17.

A tak teraz do was mówi to rozkaza-

nie, o kapani !

2. Jeli nie usuchacie, i jeli nie zo-
ycie do serca, abycie dali chwa imie-

niowi memu, mówi Pan zastpów, tedy

pol na was * przeklstwo, a przeklina

bd bogosawiestwa wasze; owszem
juein je przekl: bocie tego nie zo-
yli do serca.

'

*3Moj.26,14. 5Moj.28,1ó.

3. Oto, Ja wam popsuj siewy wasze,

a wrzuc * ajno na twarzy wasze , aj-

no, mówi, ofiar waszych, tak, e was
przytarguie do siebie. *Amos5,2j.

II. 4. I* dowiecie si, iemposa do was
to rozkazanie, aby byo przymierze moje
z Lewim, mówi Pan zastpów. *zach.2,9.

. 5. Przymierze moje byo z nim ywo-
ta i pokoju, a daem mu je dla bojani;
bo si mnie ])a, i dla imienia mojego
skruszony by.

6. Zakon prawdy by w ustach je-

go, a ^ nieprawo nie bya znaleziona
w wargach jego; chodzi zemn w pokoju
w prawoci, i wielu odwróci od nie-

.rawoci. *sof.3,i3.

7. Bo wargi kapaskie umiejtnoci
trzedz maj, a pyta si bd na zakon

. ust jego; Anioem zaiste jest Pana za-

U]])6w.

'S. Alecie wy zstpili z drogi, i byli-

'ie zgorszeniem wielom w zakonie, ze-

rwalicie przymierze Lewiego, mówi
*an zastpów.
9. Przeto i Jam was uczyni wzgar-

zone i ponione u wszystkich ludzi, tak

jakocie wy nie strzegli dróg moich, a

mielicie wzgld na osob w zakonie.

III. 10. Izali nie jeden ojciec jest nas

wszystkich? Izali nie jeden * Bóg stwo-

rzy nas? Czemu tedy brat zdradza

brata swego, gwacc przymierze ojców

naszych? ^iob.31,15.

11. Zdradliwie si sprawuje Juda, a

obrzydliwo si dzieje w Izraelu i w Je-

ruzalemie; bo Juda splugawi wito-
bliwo Pask, w której si kocha
mia.pojwszyzaon córk boga obcego.

12. Pan ma, który to czyni, wy-
korzeni z namiotów Jakóbowych, tak

czujcego
,

jako i odpowiadajcego i

ofiarujcego dar Panu zastpów.
13. A tocie drugi raz uczynili, okry-

wajc zami otarz Paski, paczem i

woaniem, tak, e wicej nie patrzy na

dar, i nie przyjmuje wdzicznej ofiary

z rki waszej.

14. Wszake mówicie: Dlaczegó to?

Dla tego, e Pan jest wiadkiem mi-
dzy tob i midzy on modoci two-

jej, przeciw której ty wystpi, gdy
ona jest towarzyszk twoj, i on przy-

mierza twego.

15. Bo aza nie uczyni jednym, cho
mu jeszcze ducha zbywao? A czemu
jednym? aby szukali nasienia Boego;
a tak strzecie ducha swego, a z on
modoci swojej si zdradliwie nie ob-

chodcie
;

16. Bo on ma w nienawici opuszcze-

nie ony, mówi Pan, Bóg Izraelski, prze-

to e taki okrywa okruciestwo pasz-
czem jego, mówi Pan zastpów ; a tak

strzecie ducha waszego, a nie obchod-
cie si zdradliwie.

IV. 17. Praccie zadali *Panu sowy
swojemi, a przecie mówicie: W czeme-
my mu prac zadali? W tem, gdy mó-
wicie : Wszelki, który zo czyni, podo-

ba sie Panu, i w tych ma kochanie; al-

bo : Gdzie jest Bóg sdu ? ' *Mai.3,i3.i4.

ROZDZIA III.
I. Proroctwo o przyjciu Jana Chrzciciela, i Chrystusa

Pana 1. II. o mocy i sprawie jego 2—6. III. Przypomnie-
nie grzechów ludu 7—9. IV. Napomnienie ich do po-
kuty 10—18.

Uto Ja posyam Anioa * mego , który

zgotuje drog przed obliczem mojem ; a

zarazem prz\jdzie do kocioa swego

Panujcy, którego wy szukacie, i Anio
przymierza , którego wy dacie ; oto,

przyjdzie, mówi Pan zastpów.
^Mat.ll.io'. Mark. 1,2. Luk. 7, 27.

5 4
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ir. 2. LiMvz któ bculzio iiió^ znie
(Izio przyjcia jo»,'o? 1 kto Ah\ ostoi, gdy
aii^ Oli okiio? IJo on jt'st jako ogie roz-

tapiajcy, i jako mycllo blcc.liarzów.

3. I b(>(lzio siedzia roztapiajc i wy-
czyszczajc* srebro, ioczyci syny Lewie-

go, i przepawi je jako zoto i jako sre-

bro, i bitni otiarowa Panu dar w spra-

wiedliwoci. *K/,ocli.22,22. Ziicli.U/J.

4. Tedy Panu bajdzie wdziczna ofiara

od Judy i od Jcruzaleniu, jako za dni

pierwszych i jako za lat starodawnycli.

5. Ale si do was przybli z sdem,
i bd wiadkiem prdkim przeciwko

czarownikom, i przeciwko cudzooni-
kom, i przeciwko krzywoprzysicom, i

przeciwko tym, którzy krzywd czynic
zatrzymywaj zapat najemnikowi, wdo-
wie i sierocie i cudzoziemcowi krzywd
czyni, a nie Ijoj si mnie, mówi Pan
zastpów.

6. Gdy Ja Pan nie * odmieniam si,

przeto wy, synowie Jakóbowi! nie jeste-

cie zniszczeni. *4Moj.23,i9. isam.15,20.

III. 7. Zaraz ode dni ojców waszych
odstpilicie od ustaw moich, a nie strze-

glicie ich; nawrócie * si do mnie, a

nawróc si do was, mówi Pan zastpów.
Ale mówicie : W czeme si nawrócimy ?

*Zach.l,3.

8. Izali czowiek ma Boga zupi, e
wy mnie upicie ?

' Wszake mówicie :

W czeme ci upimy? W dziesicinach

i w ofiarach.

9. Zgoacie przeklci, i mi tak u-
picie, wy i wszystek naród wasz.

IV. 10. Zniecie wszystk dziesicin

do szpichlerza, aby bya ywno w do-

mu moim, a dowiadczciemi terazw tem,

mówiPan zastpów ; jeliwam nie otworz
okien * niebieskich, a nie wylej na was

bogosawiestwa, tak e go nie bdziecie

mieli gdzie podzia; *imoj.7,ii. 2x1-01.7,2.19.

11. I zgromi dla was poerajcego,

a nie popsuj wam urodzaju ziemskiego,

i nie pochybi winna macica na polu,

mówi Pan zastpów.
12. I bd was bogosawi wszyscy

narodowie; bo wy bdziecie ziemi roz-

koszn, mówi Pan zastpów.
13. Zmocniy si przeciwko mnie sowa

wasze, mówi Pan; wszake mówicie : Có-

emy * mówili przeciwko tobie ? * Mai.2,17.

14. Mówilicie: Próna to * Bogu su-

y, a có za poytek, cho bdziemy
strzedz rozkazania jego, ibedzieiny sm-
tnie chodzi, bojc si Pana zastpów V

Mob. 21, 15.

15. Owszejn, pyszne mamy za bogo-
sawione, ])oni(5wa si ci buduj, którzy

czyni ni(v/J)ono, a którzy * kusz
Boga, zachowani bywaj. ^^I's.M.y.

10. Tedy rozi nawiali o tóm ci, którzy

si boj Pana, kady z blinim swoim.
I obacrzy Pan, a usysza, i napisano
ksig pamitki przed obliczem jego dla

bojcych si Pana i mylcych o imie-

niu jego.

17. Ci mi bd, mówi Pan zastpów,
w * dzie, który Ja uczyni, wasnoci

;

i f zmiuj si nad nimi, jako si zmio-
wywa ojciec nad synem swoim, który

mu suy. *Mal.4,3. tlMoj.7,23. r.l9,lG.

18. Tedy si nawrócicie, a obaczycie

róno midzy * sprawiedliwym i nie-

zbonym, midzy tym, który suy Bogu,
i midzy tym, który mu nie suy.

*Izaj.3,10.11. r.65,13.14.|

KODZIAIY.
I. Ogoszenie sdów Boych niezbonym 1. II. Po-

cieszenie 2. 3. III. i napomnienie pobonych 4. IV. Pro-
i"Octwo o przyjciu Jana Chrzciciela 5. 6.

-Bo oto, przychodzi dzie paajcy jako

piec, w który wszyscy pyszni, i wszyscy

czynicy * niezbono bd jako cier-

nisko, a popali je ten dzie przysz;

mówi Pan zastpów, tak, e im nie zo

stawi korzenia ani gazki. *Mai.3,i5

11. 2. Ale wam, którzy si boicie

imienia mego, wznijdzie * soce sprawie-

dbwoci, a zdrowie bdzie na skrzy-

dach jego; tedy wychodzi bdziecie,

porociecie jako cielta karmne.
*Ps.97,ll. uk.1,78

3. A podepczecie niezbone, tak, |
bd jako proch pod nogami waszeni

w dzie, który Ja uczyni, mówi Pan iBf

stpów.
III. 4. 'Pamitajcie na * zakon Moj

esza, sugi mego, któremum rozka
na Horebie, przedoy wszystkiemi

Izraelowi ustawy i sdy. *2Moj.2o,:

IV. 5. Oto, Ja wam pol Ehjasz

proroka, pierwej ni przyjdzie on wielfe

i straszny dzie Paski,
6. Aby obróci serca ojców ku sy

nom, a serca synów ku ojcom ich, abyr

przyszedszy ziemi przeklstwem nii

skara. -
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• PORZDEK
c

wszystkich

Ksig Nowego Testamentu.

1. Ewangielija w. Mateusza ma 28 Eodzialów na 1 stronie.

2. Ewangielija w. Marka n 16 „ ,36 „

3. Ewangielija w. ukasza n 24 „ - 57 „

4. Ewangielija w. Jana « 21 „ « 94 „

5. Dzieje Apostolskie n 28 „ „ 122 „

6. List w. Pawa do Rzymian n 16 n « 158 „

7. „ pierwszy w. Pawa do Koryntów » 16 „ „ 173 „

8. „ wtóry „ „ r,
Koryntów 13 „ „188

9. „ w. Pawa do Galatów t,6 „ „ 197 „

10. „ „ „ „ Efezów „6 „ ,202
11- » « „ „ Filipensów „4 „ „208 „

12. „ „ n „ Kolosensów „4 „ „211 „

13. „ pierwszy w. Pawa do Tesalonicensów . . . . „ 5 „ „ 215 „

14. „ wtóry , „ „ Tesalonicensów . . . . „ 3 „ , 218 „

15. „ pierwszy „ „ „ Tymoteusza „6 „ „220 „

IG. „ wtóry „ „ „ Tymoteusza „4 „ „224 „

17. „ w. Pawa do Tytusa „3 „ „227 „

18. „ „ „ „ Filemona „1 „ „228
19. » n „ „ ydów „13 „ „229 „

20. „ w. Jakóba '
. . „ 5 „ „240 „

21. „ pierwszy w. Piotra „5 „ „ 244 „

22. „ wtóry w. Piotra „3 „ „248 „

23. „ pierwszy w, Jana „5 „ „ 251 „

24. „ wtóry w. Jana „1 „ „ 255 „

25. „ trzeci w. Jana „1 „ „ 255 „

26. „ w.' Judasa „1 „ „ 256 „

27. Objawienie w. Jana „22 „ „ 257 „





Ewaiigielija wedug S. Mateusza.

ROZDZIA I.

I. Porzdek przodków, z których Chrystus Pan Tredug;

ciaa poszed na troje rozc'zielony 1—^17. II. Historyja

o poczciu i narodzeniu jego z Panny Maryi, Józefowi

polubionej 18—20. III. imi Jezusa Chrystusa 21—23.

IV. i postpki Józefowo opisane 24. 25.

Ivsiesfa o rodzie Jezusa CluTstusa, svna

Dawidowego, syna Al)raliamowego.

2. Altraliam spodzi * Izaaka, a Izaak

spodzi j Jakóba, a Jakób ** spodzi
Jiid. i braci jego.

* 1 Moj. 21,2. 3. f 1 Moj.2r),25.2G, ** 1 Moj. 29.35.

3. A Juda spodzi * Faresa i Zar
z Tamary, a Fares f spodzi Hesrona,

a Hesron spodzi ** Ai-ama.
*1 Moj. 38,29. ilMoj.4G,12. **Rut.4,18.

4. A Aram spodzi * Aminadaba, a

Amiiiadab spodzi Naasona, a Naason
spodzi Salraona. MKron.2,10.

5. A Salmon spodzi * Booza z Ea-
chaby, a Booz spodzi f Obeda z Euty,

a Obed spodzi ** Jessego.
*Eut.4.21. tPtut.4.17. **Eut.4,22.

6. A Jesse spodzi * Dawida króla, a

Dawid król f spodzi Salomona z tej,

która bjia on Uryjaszow.
*2Sam.l7,12. f2Sain.l2,24.

7. A Salomon spodzi * Eoboama. a

Roboam spodzi f Abijasza, a Abijasz

spodzi ** Az.
*1 Król. 11,43. tlKról.l4,31**l Król. 15,8.

8. A Aza spodzi * Jozafata, a Joza-

fat spodzi f Jorama, a Joram spodzi
OzyiaSZa *2Kron.l7,l. f 2Kron.21,l-

9. A Ozyjasz spodzi * Joatama a Joa-

tam spodzi f Achaza. a Achaz spo-
dzi ** Ezechijasza.

=^2KróI.15,7. f 2 Król. 10,1. ** 2 Król. 16,20.

10. A Ezechijasz spodzi * Manasesa,
a Manases spodzi Amona, a Amon
spodzi Jozyjasza. *2Krói.2o,2i.

11. A Jozyjasz spodzi * Jec^ionijasza

i braci jego podczas zaprowadzenia do

Babilonu. *2Kiói.23,34.

12. A po zaprowadzeniu do Babilonu
Jeclionijasz spodzi Salatyjela, a Sala-

tyjel spodzi Zorobabela.

13. A Zorobabel spodzi Abijuda, a

Abijud spodzi Elijakima, a Elijakim
spodzi Azora.

14. A Azor spodzi Sadoka. a Sadok

spodzi Achima, a Achim spodzi
Elijuda.

15. AElijud spodzi Eleazara. a Elea-

zar spodzi Matana, a Matan spodzi
Jakólta.

16. A Jakób spodzi Józefa, ma
Maryi, z której si narodzi Jezus, któ-

rego zowi Chrystus.

17. A tak wszystkiego pokolenia od

Abrahama a do Dawida jest pokole
czternacie, a od Dawida a do zapro-

wadzenia do Babilonu , pokole czter-

nacie, a od zaprowadzenia do Babilonu

a do Chrystusa, pokole czternacie.

II. 18. A narodzenie Jezusa Chrystusa

takie Ijyo: Albowiem gdy Maryja, mat-

ka * jego, polubiona bya Józefowi,

pierwej nieli si zeszli ,
znaleziona jest

brzemienn z Ducha witego.
* uk. 1,27. r.2,5.

19. Ale Józef, m jej, bdc spra-

wiedliwym i niechcc jej osawi, chcia

j potajemnie * opuci. '^5Moj24,i.

20. A gdy on o tem zamyla, oto mu
si Anio Paski we nie ukaza, mó-
wic : Józefie, synu Dawidów ! nie bój

si przyj Maryi . ony twojej ; albo-

wiem, co si w niej poczo, z " Ducha
witego jest. *uk.l,35.

III. 21. A urodzi * syna, i nazowiesz

imi jego Jezus : albowiem f on zbawi

lud swój od gi-zechów ich.
*Luk.l,31. tDzie.4,12.

22. A to si wszystko stao . aby si
wypenio, co powiedziano od Pana przez

proroka, mówicego :

23. Oto, * panna bdzie brzemienna
i porodzi syna, a nazowi imi jego

Emanuel, co si wykada : Bóg z nami.
=^Izaj.7,14.

ly. 24. Tedy Józef ocuciwszy si ze

snu. uczyni, jako mu rozkaza Anio
Paski, i przyj on swoje ;

25. Ale jej nie uzna, a porodzia
onego syna swego pierworodnego, i na-

zwa imi jego Jezus.

A
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KOD/IA II.

J. Mfjdrcy <lo ("lirystusa przyjudmli 1— isi. II. Józef
i Maryj i /. d/.iocit^cium do K;rii)tu uci«!kli 13— If).

HI. Horod dzioci Hetlohomskic pobi lU— 18. IV. Józef
si z Egiptu po inioici Herodowej powróci 1!)—23.

A. gdy si Jezus * narodzi w lictiolio-

nii(' .]ii<l/l\i('m za dnia Hoioda króla, olo

iiiodrcy /(» wschodu soca })rzyl)yli do

Jeruzalciuu. iJi(nvi;\c: ^Luk.2,o.7.

2. Gdzie jest ten, który si narodzi,

król ydowski? Bomy widzieli gwia-

zd jego na wschód soiu-a, i i)rzyjecha-

limy, abymy mu si pokonUi.

o. Co gdy król Herod usysza , za-

trwoy si, i wszystko Jeruzalem z nim:

4. Przeto zebrawszy wszystkie prze-

dniejsze kapany i nauczyciele ludu, do-

wiadywa' si od nich, gdzieby si mia
Chrystus narodzi.

5. A oni mu rzekli: W Betlehemie

Judzkiem: )»o tak napisano przez pro-

roka :

6. I ty Betlehemie, * ziemio Judzka !

adn miar nie jeste najmniejsze mi-
dzy ksity Judzkimi; albowiem z cie-

bie wynijdzie wódz. który rzdzi bdzie
lud uiój 'izraelski.

*Mkh.5,2. jan.7,42.

7. Tedy Herod wezwawszy potajemnie

onych mdrców, pilnie si wywiadywa
od nich o czasie, którego si gwiazda

nkazaa.

8. A posawszy
^
je do Betlehemu,

rzek: Jechawszy, pilnie si wywiadnjcie

o tem dziecitku; a gdy znajdziecie,

oznajmijcie mi, abym i ja przyjechawszy,

pokoni mu si.
'

9. Oni tedy, wysuchawszy króla, po-

szli ; a oto ona gwiazda, któr widzieli

na wschód soca, prowadzia je, a
przyszedszy, stana nad miejscem,

gdzie byo dziecitko
;

10. A gdy ujrzeli on gwiazd, urado-

wali si radoci bardzo wielk
;

11. I wszedszy w dom, znaleli dzie-

citko z Maryj, matk jego, a upad-
szy, pokonili mu si, i otworzywszy

skarby swoje, ofiarowali mu dary: zoto
i kadzido i myrr.

12. Lecz bdc upomnieni od Boga
we nie, aby si nie wracali do Heroda,

insz drog wrócili si do krainy swojej.

II. 13. A gdy oni odeszli, oto Anio
Paski ukaza si we nie Józefowi mó-
wic: Wstawszy, wemij dziecitko i

matk jego, a uciecz do Egiptu, a bd
tam, a ci powiem; albowiem Herod
bdzie szuka dziecitka, aby je zatraci.

MAITIIAKUS 2. ;;.

1 4. Który wstawszy, wzi dziec-itko

i matk jego w nocy. i uszed do Egiptu;
If). I by am a do mierci Herodo-

wej, aby si wyj)eiiilo, co powi(uiziano

od Pana przez proroka, mówicego:
Z Kgiplum * wezwa syna mego. *oze-iM-

III. 1(). Tedy Herod ujrzawszy, e
)»y oszukany od mdrców, rozgniewa
si bardzo, a posawszy polu wszystkie

dziatki, które byy w lietlehemie i po
wszystkich granicach jego, od dwóch lat

i niój, wedug czasu, o którym si by
pilnie wywiedzia od mdrców.

17. Tedy si wypenio, co powie-

dziano przez Jeremijasza proroka, mó-
wicego :

18. Gos * w Ramie syszany jest,

lament, i pacz, i narzekanie wielkie:

Rachel paczca synów swoich nie daa
|

si pocieszy, przeto, e ich niemasz.
*Jer.31,15.

IV. 19. A gdy umar Herod, otoi

Anio Paski ukaza si we nie Józe-

fowi w Egipcie,

20. Mówic: Wstawszy, wemij dzie-

citko i matk jego , a id ' do ziemi

Izraelskiej; albowiem pomarli ci, któ-

rzy szukali duszy dziecicej.

21. A on wystawszy, wzi do siebie

dziecitko i matk jego, i .przyszed do

ziemi Izraelskiej.

22. Lecz gdy usysza, i Archelaui

królowa w Judzkiej ziemi na miejsci

Heroda, ojca swego, ba si tam ió
ale napomniony bdc od Boga w(

nie, ustpi w strony Galilejskie
;

23. A przyszedszy mieszka w mie-

cie , które zowi Nazaret , aby si wy
penio, co powiedziano przez proroM

I Nazarejczykiem nazwany bdzie.

ROZDZIA m. I
I. Kazanie Jana Chrzciciela o pokucie 1—3. II. szat

i ywno jego 4. m. Chrzci 5—7. IV. 'do pokuty na

pomin: 8. 9. V. ktoby tego nie czyni, karaniem grozi

10—12. VI. i Chrystusa Pana w Jordanie ochrzci 13—11

A w one dni przyszed * Jan ChrzcicieJ

kac na puszczy w ziemi Judzkiej.
=^ Mark. 1,4. uk.S..:

2. A mówic: Pokutujcie; albowieii

si przybliyo królestwo niebieskie.

3. Tenci bowiem jest on, o któryr

powiedziano przez Izajasza proroka, mó
wicego: * Gos woajcego na puszczy

Gotujcie drog Pask, proste czyci

CieSZki*ieo"0.
''izaj.40,3.Mark.l,3. uk.3,4. Jan.1,2

II. 4. A ten Jan mia * odzieni

z sierci wielbdowej , i pas skórzan



S. Mate

okoo biódr swoicli, a pokarin jego by
szaracza i miód leny. ^Mark.i.e.

III. 5. Tedy wychodzio do niego

Jeruzalem i wszystka Judzka ziemia i

wszystka kraina okoo Jordanu;

6. I byli chrzczeni od niego * w Jor-

danie, wyznawajac grzechy swoje.
* Mark. 1,5.

7. A gdy ujrza wiele * z Faryzeuszów

i Saduceuszów przychodzcych do chrztu

swego, rzek im: f Kodzaju jaszczurczy!

któ wam pokaza, ebycie uciekali

przed przyszym gniewem?
*uk.3,7. +Mat.23,33.

IV.- 8. Przynocie tedy owoce godne

pokuty;

9. A nie mniemajcie, e moecie mó-
wi sami w sobie: Ojca * mamy Abra-

hama; albowiemci powiadam wam, i
Bóg i z tych kamieni wzbudzi moe
dzieci Abrahamowi. *jan.8,39.

V. 10. A ju i siekiera do korzenia

drzew przyoona jest; wszelkie tedy

drzewo, * które nie przynosi owocu do-

brego, bywa wycite, i f w ogie wrzu-

QQj^Q
*Mat.7,19. t Jan.15,6.

11. Ja was chrzcz wod * ku po-

kucie; ale ten, który idzie za mn, moc-
niejszy jest nad mi; któregom obuwia

nosi nie jest godzien; ten was chrzci

bdzie Duchem witym i ogniem.
*Mark.l,8. iik.3,16. Jan. 1,26. Dzie.1,5.

12. Którego * opata jest w rku je-

go, a wyczyci bojewisko swoje, i zgro-

madzi pszenic swoje do gumna, ale ple-

wy spali ogniem f nieugaszonym.
*uk.3,17. fyd. 10,27.

VL 13. Tedy Jezus przyszed od Ga-
lilei * nad Jordan do Jana, aby by
ochrzczony od niego; *Mark.i,9,

I

14. Ale mu Jan bardzo zabrania, mó-
' wic : Ja potrzebuj, abym by ochrzczony
od ciebie, a ty idziesz do mnie ?

15. A odpowiadajc Jezus, rzek do

niego: Zaniechaj teraz; albowiem tak

przystoi na nas, abymy wypenili wszel-

k sprawiedliwo; tedy go zaniecha.

16. A Jezus ochrzczony bdc, wnet
wystpi z wody, a oto si mu otworzyy
niebiosa, *

i widzia Ducha Boego, zst-
pujcego jako gobic, i przychodzcego
na;

'

* Jan. 1,32.

17. A oto gos z niebios mówicy:
Ten jest on * Syn mój miy, w którym
tni si f upodobao.

*Ps.2,7. Mat.12,18. r.17,.5. uk.9,35. tlzaj.42,1.

usz o. 4. 3

ROZDZIA IV.

I. Cudowny post Chrystusowy, z szatanem pojedynek
1—9. II. zwycistwo 10. 11. III. Pocztek nauczania
12—17. IV. Wezwanie Apostoów 18—22. V. uzdrowienie
cliorób, i cuda rozmaite 2.3—25.

ledy Jezus * zawiedziony jest na pusz-

cz od Ducha, aby by kuszony od dyja-

I^J^
*Mark.l,12. uk.4,1.

2. A gdy poci czterdzieci dni i

czterdzieci nocy, potem akn.
3. I przystpiwszy do niego kusiciel,

rzek: Jeli jest Syn Boy, rzecz, aby

si te kamienie stay chleljem.

4. A on odpowiadajc rzek: Napi-

sano: Nie samym chlebem * czowiek

y bdzie, ale kadem sowem pocho-

dzcem przez usta Boe. *5Moj.8,3.

5. Tedy go wzi dyjabe do miasta

witego, i postawi go na ganku ko-

cielnym,
6. I rzek mu: Jeli jest Syn Boy,

spu si na dó, albowiem napisano : I
Anioom swoim * przykaza o tobie, i

bd ci na rkach nosili, aby sn nie

obrazi o kamie nogi swojej. *ps-9i,ii-

7. Rzek mu Jezus: Zasi napisano:

Nie bdziesz * kusi Pana, Boga twego.
* 5 Moj. 6, 1(5.

8. Wzi go zasi dyjabe na gór bar-

dzo wysok, i pokaza mu wszystkie

królestwa wiata i saw ich,

9. I rzek mu: To wszystko dam to-

bie, jeli upadszy, pokonisz mi si.

IL 10. Tedy mu rzek Jezus: Pójd
precz, szatanie! albowiem napisano:

Panu Bogu twemu kania * si b-
dziesz, i jemu samemu suy bdziesz.

*.

5

Moj. 6,13. r.10,20.

II. Tedy go opuci dyjabe. a oto.

Anioowie przystpili i suyli mu.
III. 12. A gdy usysza Jezus, i Jan

by * podany do wiezienia, wróci si
do Galilei;

' -Mark.l,14.uk.4,14.

13. A opuciwszy * Nazaret, przy-

szed, i mieszka w Kapernaum, które

jest nad morzem w granicach Zabulo-

nowych i Neftalimowych ;

*uk.4,i6.

14. Aby si wypenio, co powiedziano

przez Izajasza proroka, mówicego:
15. Ziemia Zabulonowa i ziemia Nef-

talimowa przy drodze morskiej za Jor-

danem, Galilea * poganów; *izaj.9,1.2.

16. Lud, który siedzia w ciemnoci,

widzia wiato wielk, a siedzcym
w krainie i w cieniu mierci wesza im

wiato.
17. Od onego czasu pocz Jezus ka-

A*
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za6 i mówi: Pokntiijcio, '* alhowioiu

si przyhliyo królostwo niel»ioski(\
^Mark.l,H.ir>.

IV. 18. A j^dy Joziis chodzi * nad
morzom O al II oj s kiom, ujrza dwóoli l)ra-

ci: Szymona, któn^go zowi J^iotrom, i

Andrzoja, brata jogo, którzy zapiiszozali

sie w niorzo; albowioin byli ry))itwy.
* Mark. 1,10.

19. I rzok im: Pójdcio za mn,
a nozynio was rybitwami Indzi.

20. A oni zaraz opnAciwszy sioci, szli

za nim.

21. A postpiwszy stamtd, ujrza
drugich dwóch braci, Jakóba, syna Zo-

bodouszowogo, i Jana, brata jego, w o-
dzi z Zobodouszem, ojcom ich, poprawia-
jcych sieci swoje, i wezwa ich.

22. A oni wnete * opuciwszy ód
i ojca swego, poszli za nim. *Mat.i9,27.

V. 23. I obchodzi Jezus wszystk
Galile, uczc w bónicach ich, i kac
Ewangielij królestwa, a uzdrawiajc
wszelk chorob i wszelk niemoc mi-
dzy ludem.

24. I rozesza si wie o nim po
wszystkiej Syryi; i przywodzono do niego

wszystkie le * si majce, a rozmaitemi
chorobami i mkami zdjte, take i op-
tane, i lunatyki i powietrzem ruszone;

i uzdrawia je. *Maik.6,55.5G.

25. A szed za nim * lud wielki z Ga-
lilei, i z dziesiciu miast, i z Jeruzalemu,

i z Judzkiej ziemi, i z Za-Jordania.
*Mark.3,7.

EODZIA V.
I. Którzy, i czemu bogosawieni 1—12. II. Apostoo-

wie s sol i wiatoci wiata 13. III. miastem na
gór^e 14. IV. i wiec 15. V. Dobremi uczynkami wie-
ci 16. 17. VI. zakonu Boego przestrzega 18. 19.

VII. obfitsz sprawiedliwo, ni jest Faryzejska, si
stara 20—22. "VIII, z blinimi swoimi si jedna 23—48.

A. Jezus widzc lud, wstpi na gór; a

gdy usiad, przystpili do niego ucznio-

wie jego.

2. A otworzywszy usta swe, uczy je,

mówic :

3. Bogosawieni * ubodzy w duchu;

albowiem ich jest królestwo niebieskie.
*uk.G,26.

4. Bogosawieni, * którzy si smc;
albowiem pocieszeni bd. *izaj.6i,2.

5. Bogosawieni * ciszy; albowiem
oni odziedzicz ziemi. *rs.37,ii.

G. Bogosawieni, * którzy akn i pra-

gn sprawiedliwoci; albowiem oni na-

syceni bd. *izaj.55,i.

7. Bogosawieni miosierni ; albowiem
oni miosierdzia dostpi.

MATT11AKUS4. 5.

8. liogosawieni czystego serca
;

*ps.ir>,2.albowiem oni Boga ogldaj.
9. Bogosawieni pokój czynicy; albo-

wiem oni synami Hoymi nazwani bd.
10. Bogosawieni, którzy * cierpi

l)rzi'hidowani(^ dla sprawiedliwoci; al- :

l)Owiem ich jest królestwo nie])ieskie.'i
*2Tym.2,12.

11. Bogosawieni jestecie, gdy wam
zorzeczy bd, i przeladowa * was,
i mówi wszystko ze przeciwko wam,
kamajc dla mnie. *iPiotr.4,u

12. liadujcie si, i weselcie si; albo-

wiem zapata * wasza obfita jest w nie-

biesiech ; tak bowiem przeladowali pro-

roki, którzy ])yli przed wami. *uk.o,23.

II. 13. Wy jestecie sól ziemi; jeli

tedy * sól zwietrzeje, czeme soli b-
d? Do niczego si ju nie zgodzi, tylko

aby bya precz wyrzucona i od ludzi

podeptana. *Mark.9,r,o.

III. 14. Wy jestecie wiato wia-
ta, nie moe si miasto ukry na górze

lece.
IV. 15. Ani zapalaj * wiecy, i sta-

wiaj jej pod korzec, ale na wiecznik,
i wieci wszystkim, którzy s w domu.

*Mark.4,21. uk.8,16,

V. 16. Tak niechaj wieci wiatoi
wasza przed ludmi, aby uczynki waszi

dobre widzieli, a chwalili * ojca wasze

go, któi;y jest w niebiesiech. *iPiotr.2,i8'

17. Nie mniemajcie, abym przyszed

rozwizywa zakon al])0 proroki; niei

przyszedem rozwizywa, ale wypeni,
VI. 18. Zaprawd bowiem powiadam

wam: A przeminie * niebo i ziemia,

jedna jota albo kreska nie przeminie z za

konu, aby si wszystko stao.
*Ps. 119,89. Izaj.40,8. Mat.24,35

19. Ktoby tedyTozwiza* jedno z tych

przykaza najmniejszych, i uczyby tafe

ludzi, najmniejszym bdzie
,
nazwany

w królestwie niebieskiem; a ktobykol-

wiek czyni i uczy, ten bdzie wielkim

nazwany w królestwie niebieskiem.
'^Jak,2,l0

VIL 20. Albowiem powiadam wam:
Jeli nie bdzie obfitsz sprawiedliwo

wasza, ni nauczonych w Pimie i Fa

ryzeuszów, adnym sposobem nie wnij-

dziecie do królestwa niebieskiego.

21. Syszelicie, i rzeczono * sta-

rym: Nie bdziesz zabija; a ktobykol-

wiek zabi, bdzie winien sdu;
*2Moj.20,l3, 5Moj.5,l7

22. Ale ja wam powiadam: I kady

kto si gniewa na brata swego bez przy

I

I



3zyny, bdzie winien sdn; a ktokolwiek

rzecze bratu swemu: Raclia: bdzie wi-

oien rady, a ktokolwiek rzecze: Banie!
bdzie winien ognia piekielnego.

VIII. 23. A tak jeliby ofiarowa dar

twój na otarzu, a tamby wspomnia,

i brat twój ma co przeciwko tobie,

24. Zostaw tam dar twój przed ota-

rzem, a odejd, pierwej si pojednaj

z bratem twoim, a potem przyszedszy

ofiaruj dar twój.

25. Zgód si z przeciwnikiem twoim
r}'clio, * póki jest z nim w drodze, by

ci snaó przeciwnik nie poda sdziemu,

a sdziaby ci poda sudze, i byby
wrzucony do wizienia. '*^uk.i2,58.

2G. Zaprawd powiadam: Nie wy-
nijdziesz stamtd, pókiby nie odda do

ostatniego pienika.
27. Syszelicie, i rzeczone starym:

Nie bdziesz cudzooy;
*2Moj.20,14. 5Moj.5,18.

28. Ale Ja wam powiadam: I ka-

dy, który patrzy na niewiast, aby jej

poda, ju z ni cudzoóstwo popeni
w sercu swojem.

29. eJeli ci tedy oko twoje prawe
gorszy, "^ wyup je, a zarzu od siebie;

ilbowiem poyteczniej jest tobie, aby
'.gin jeden z czonków twoich, awszyst-

co ciao twoje nie byo wrzucone do o-

jnia piekielnego.
"

*Mark.9,47.

30. A jeli ci prawa rka twoja gor-

zy, odetnij j. i zarzu od siebie; albo-

riem poyteczniej jest tobie, aliy zgin
den z czonków twoich, a wszystko

iao twoje nie byo wrzucone do ognia

iekielnego.

31. Zasi rzeczono: Ktobykolwiek
)uci on * swoje, niech jej da list

)zwodny; *5Moj.24,i.

32. Ale Ja wam powiadam: Ktoby-
)lwiek opuci * on swoje oprócz

•zyczyny cudzoóstwa, przywodzi j
cudzoóstwo, a ktoby opuszczon po-

l, cudzooy.
"

*lKor.7,10.

33. Syszelicie zasi, i rzeczono

arym: Nie bdziesz * krzywo przysi-

2, ale oddasz Panu przysigi twoje;
*2Moj.20,7. 3Moj!l9,12. óMoj.5,11.

34. Ale Ja wam powiadam, abycie
'oa* nie przysigali, ani na niebo,

jest stolic Bo; *Jak.5,i2.

'iix Ani na ziemi, gdy jest podnó-
em * nóg jego: ani na Jeruzalem, gdy
jt miasto wielkiego króla; *izaj.6G,i.

. Mateusz 5. 6.

36. Ani

5

na gow twoje lidziesz

przysiga, gdy nie moesz jednego

wosa biaiym albo czarnym uczyni.
37. Ale mowa wasza * niech bdzie :

Tak, tak; nie. nie; a co wicej nadto
jest, to od zego jest. *Jak.5.i2.

38. Syszelicie, i rzeczono: * Oko
za oko, a zb za zb;

*2Moj.21,23.2t. 3 Moj. 24,19.20. (iMoj. 19,21.

39. Ale Ja wam powiadam: ebycie
si nie przeciwili * zemu, ale ktol)y ci
uderzy w prawy policzek twój. nadstaw
mu i drugi;

*

=^uk.6,29. Rzym.12,17.

40. I temu. który si z tob chce

prawowa, a sukni twoje wzi, pu
mu i paszcz;

41. A ktoby ci przymusza i mil
jedne, id z nim i dwie;

42. Temu, co ci prosi, daj, a od

tego, co chce u ciebie * poyczy, nie

odwracaj si. ^r>Moj.ir»,8.

43. Syszelicie, i rzeczono: Bdziesz
miowa * bliniego twego, a Ijdziesz

mia w nienawici nieprzyjaciela twego;
* 3 Moj. 19, 18.

44. Ale Ja wam powiadam: ]\Iiuj-

cie * nieprzyjacioy wasze; bogosawcie
tym, którzy was przeklinaj: dobrze

czycie tym, którzy was maj w niena-

wici, i módlcie si j za tymi, którzy

wam zo wyrzdzaj 1 przesiaauj was;
' *Kzyni. 12.20. -J-iik. 23,24.

45. Abycie b3^1i synami Ojca wasze-

go, kfóry jest w niebiesiech: bo on to

czyni, e soce jego wschodzi na ze i

na dobre, i deszcz spuszcza na sprawie-

dliwe i na niesprawiedliwe,

46. Albowiem jeli miujecie * te,

którzy was miuj, jak zapat macie?
aza i celnicy tego nie czyni? *"1^'-6,32.

47. A jelibycie tylko braci waszych
pozdrawiali, có osobliwego czynicie?

aza i celnicy tak nie czyni?
48. Bdcie wy tedy doskonaymi,

jako i Ojciec wasz, który jest w niebie-

siech, doskonay jest.

EODZIA YI.
I. Przy jamunie 1

—

. II. modlitwie 5—13. m. od-
puszczaniu braci 14. 15. IV. pocie 16—18. V. i zbieraniu
skarbów, jako si zachowa 19—23. YI. Bogu, nie ma-
monie suy 24. VII. jako si o siebie stara 25—32.

VIII, królestwa Boego naprzód szuka 33. 34.

tetrzecie si, abycie jamuny waszej

nie czynili przed ludmi dlatego, aby-

cie byli widziani od nich; inaczej nie

bdziecie mieli zapaty u Ojca waszego,

który jest w niebiesiech.

2. Przeto, gdy czynisz jamun, nie
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Irl) j)I7ahI soh, jako obudnicy czyni
w tónicach i nii ulicach, ahy byli cliwa-

Jcni 0(1 lud/i; za])rawdo powiadam wam.
odbioraj zapiao swojc'.

H. Ale ty gdy czynisz jamunc, nie-

chaj nic wie lewica twoja, co czyni pra-

wica twoja.

4. Aby jainuna twoja hya w skry-

toci, a Ojciec twój, który widzi, w skry-

toci, ten ci jawnie * odda.
Luk. 11,14. Mat.2r.,:t1.

II. 5. A gdy si * modlisz, nie bd
jako obudnicy; albowiem si oni radzi

w bónicach i na rogach nlic stojc,

modl, aby ])yli widziani od ludzi; za-

prawd powiadam wam, i odbieraj

zapat swoje. *Mat.i5,s.

6. Ale ty, gdy si modlisz, wnijd do

komory swojej, a zawarszy * drzwi

swoje, módl si Ojcu twemu, który jest

w skrytoci; a Ojciec twój, który widzi

w skrytoci, odda jawnie. *2Kiói.4,33.

7. A modlc si, nie bdcie wielo-

mówni, jako * poganie; albowiem oni

mniemaj, e dla swojej wielomównoci
wysuchani bd. *ikiói.8,28.

8. Nie bdcie tedy im podobni, gdy
wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie,

pierwej * nibycie wy go prosili. *ps. 139,4.

9. Wy tedy tak * si módlcie: Ojcze

nasz, który jest w niebiesieci ! wiec
si imi twoje;

* *uk.ii,2.

10. Przyjd królestwo twoje; bd
wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

11. Chleba naszego powszedniego daj

nam dzisiaj.

12. I odpu nam nasze winy, jako

i my odpuszczamy naszym winowajcom;
13. I nie wwód nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode zego; albowiem twoje

jest królestwo i moc i chwaa na wieki.

Amen.
III. 14. Bo jeli odpucicie ludziom

upadki ich, odpuci i wam Ojciec wasz
niebieski

;

15. Ale jeli nie odpucicie ludziom

upadków * ich, i Ojciec wasz nie odpu-

ci wam upadków waszych.
*Mat.l8.35. Mark. 11,25.

IV. 16. A gdy pocicie, nie bdcie
smtnej twarzy, jako ^ obudnicy; szpe-

c bowiem twarzy swoje, aby byli wi-

dziani od ludzi, e poszcz; zaprawd
powiadam wam, odbieraj zapat swoje.

*Izaj.58,5.6.

17. Ale ty, gdy pocisz, nama go-
w twoje, i umyj twarz twoje,

IS. Aby nie by widziany od ludzi

e pocisz, ale od Ojca twojego, któr;

jest w skrytoci; a Ojciec twój, któr;

widzi w skrytoci, odda jawnie.

V. lU. Nie skarbcie sobie skarbów

na * zi(;mi, gdzie mól i rdza psuje,

gdzii^ zo{lziej(», pod kopywuja i kradn
uk. 12,33. 1 Tym. (i, 1{

20. Ale sobie skarbci(; skarl)y w nie

bie, gdzie ani mól ani rdza psuje, i gdzi

zodzieje nie podkopywnj, ani kradn

21. Albowiem gdzie jest skarb wasz
tam jest i serce wasze.

22. Oko twoje jestci wiec * ciai

twego ;jeliby tedy oko twojebyo szczere

wszystko ciao twoje jasne bdzie;
* uk. 11,34

23. Jeliby za oko twoje ze byo
wszystko ciao twoje cienme bdzie; je

li tedywiato, która jestw tobie, ciem
noci jest, sama ciemno jaka bdzie'

VI. 24. Nikt nie moe * dwom pa'

nom suy, gdy albo jednego bdzi'

mia w nienawici, a drugiego bdzie rai

owa; albo jednego trzyma si l)dzie

me moecie Bogi
*uk.l6,i;

a drugim pogardzi;

suy i mamonie
VII. 25. Dlatego powiadam wam

Nie troszczcie * si o ywot wasz, cob;

cie jedli, albo cobycie pili, ani o cia

wasze, czembycie si odziewali; aza

ywot nie jest zacniejszy ni pokarm,

ciao ni odzienie? *?s.b7,5. Ps.55,2

26. Spojrzyjcie na ptaki * niebieskii

i nie siej ani n, ani zbieraj do gi

mien, a wdy Ojciec wasz niebieski yi
je; izali wy nie jestecie daleko zacniej

nad nie? *iob.39,3. Ps.u;

27. I któ z was troskliwie myl
moe przyda do wzrostu swego oki(

jeden?

28. A o odzienie przecze si tros

czycie? Przypatrzcie si lilijóm polny

r

jako rosn; nie pracuj, ani przd.
29. A Ja wam powiadam, i ani Sal

mon we wszystkiej sawie swojej nie b

tak przyodziany, jako jedna z tych.

30. Jeli tedy traw poln, która d:

jest, a jutro bywa w piec wrzucona, B '

tak przyodziewa, aza nie daleko wi(i

was? o maowierni!
31. Nie troszczcie si tedy, mówi:

Có bdziemy je? albo co bdzier'

pi? albo czem si bdziemy przyodz-

wa?
32. Bo tego wszystkiego poganie si-

I
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kaj; wiec bowiem Ojciec wasz niebieski,

le tego wszystkiego potrzebujecie.

VIII. 33. Ale szukajcie naprzód kró-

lestwa Boego, i sprawiedliwoci jego, a

to wszystko bdzie wam przydano.

34. Przeto nie troszczcie si o jutrzej-

szy dzie: albowiem jutrzejszy dzie tro-

ska si bdzie o swoje potrzeby. Dosyó-

zi ma dzie na swojm utrapieniu.

KODZIA VII.

I, Lekkomylnie nie sdzi 1—5. II. psom witego
lie dawa 6. Ul. Ustawicznie si modli 7—11. IV. za-

to i proroków dobrze rozumie 12. V. drog wsk cho-

izi 13. 14. VI. faszywych proroków si strzedz 15—17.

ni. po dobrych owocach drzewo i ludzi poznawa 18—29.

N ie sdcie, abycie * nie byli sdzeni
;

*uk.6,37. Rzym.2,1. lKor.4,5.

2. Albowiem * jakim sdem sdzicie,

takim sdzeni bdziecie, i jak miar
mierzycie, tak wam odmierzono b-
jj^jg

"
*Mark.4,24.

3. A czemu widzisz * dbo w oku

brata twego, a balki, która jest w oku

twojem, nie baczysz? *uk.6.ii.

4. Albo jako rzeczesz bratu twemu:
Dopu, i wyjm dbo z oka twego,

i oto balka jest w oku twojem.

5. Obudniku! wyjmij pierwej balk
i oka twego, tedy przejrzysz, aby wyj
idbo z oka brata twego.

II. 6. Nie dawajcie witego psom,

ini miecie pere waszych przed winie,

by ich sn nie podeptay nogami swemi,

L obróciwszy si, nie rozszarpay was.

III. 7. Procie, a bdzie '^ wam dano,

szukajcie, a znajdziecie; koaczcie, a b-
Izie wam otworzono. '^jer.29,12. Mat.21.22.

-Maik. 11, 24. uk. 11,9. Jan. 14.13.

8. Kady bowiem, kto prosi, bierze;

i kto szuka, znajduje; a temu, co koacze,

jedzie otworzono.

;
9. I który z was jest czowiek, któ-

ego prosiliby syn jego o chleb, izali mu
la kamie?

I

10. A prosiliby o ryb, izali mu da
jra?
, 11. Jeli wy tedy* bdc zymi, umie-
ie dary dobre dawa dzieciom waszym,
zeme wicej Ojciec wasz, który jest

1^ niebiesiech, da rzeczy dobre tym, któ-

zy go prosz. ^imoj.6,5.

IV. 12. Wszystko tedy, * cobycie
hcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy
;zycie im; tenci bowiem jest zakon i

rorocy. *uk.6,3i.

V. 13. Wchodcie przez ciasn bram;
'jowiem * przestronna jest brama i sze-

roka droga, która prowadzi na zatrace-

nie, a wiele ich jest, którzy przez nie

wchodz. -uk.13.24:

14. A ciasna jest brama i wska droga,

która prowadzi do ywota; a ma^o ich

jest, którzy j znajduj.

VI. 15. A strzecie si * faszywych
proroków, którzy przychodz do was
w odzieniu owczem, ale wewntrzs wilcy

drapieni. *5Moj.i3,3.

16. Z owoców ich poznacie * je; iza-

li zbieraj z ciernia grona winne, albo

z ostu gi? -uk.6,44.

17. Takci wszelkie drzewo dobre owoce
dobre przynosi; ale ze drzewo owoce
ze przynosi.

VII. 18. Nie moe dobre drzewo owo-
ców zych przynosi, ani drzewo ze owo-

ców dobrych przynosi.

19. Wszelkie drzewo, * które nie przy-

nosi owocu dobrego, bywa wycite i

w ogie wrzucone. ^Mat.3,10.

20. A tak z owoców ich poznacie je.

21. Nie kady, który mi mówi: Panie,

Panie! wnijdzie * do królestwa niebie-

skiego; ale który czyni wol Ojca mojego,

który jest w niebiesiech. *Rzym.2,i3.

22. Wiele ich rzecze mi dnia onego:

Panie, Panie ! izaemy w imieniu twojem
nie prorokowali, iwimieniu twojem dyja-

bów nie wyganiali, i w imieniu twojem
wiele, cudów nie czynili?

23. A tedy im * wyznam: em was
nigdy nie zna; odstpcie ode mnie, któ-

rzy czynicie nieprawo. *ixk.i3,27.

24. Wszelkiego tedy, który * sucha
tych sów moich i czyni je. przypodobam
mowi mdremu, który zbudowa dom
swój na opoce; *uk.6,47.

25. I spad gwatowny deszcz, i przy-

sza powód, i wiatry wiay, i uderzyy
na on dom, ale nie upad, bo by zaoony
na opoce.

26. A wszelki, który sucha tych sów
moich, a nie czyni ich, przypodobany b-
dzie mowi gupiemu, który zbudowa
dom swój na piasku

;

27. I spad deszcz gwatowny, i przy-

sza powód, i wiatry wiay a uderzyy
na on dom, i upad, a by wielki upadek
jego.

28. I stao si, gdy dokoczy Jezus

tych sów, e si * zdumiewa lud nad
nauk jego. *Mark.i,22. uk.4,32.

29. Albowiem je uczy jako moc ma-
jcy, a nie jako nauczeni w Pimie.
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EOZDZIA VIII.

I. Trdowaty oczyszczony 1—4. 11. Wiarabctnikowa.5—9.
III. powoaniu popanów 10. H. IV. o odrzuceniu y-
dów 1-2. V. Slu^'a setnika 13. VI. wiekra Piotrowa 11.

15. Vll. i inni uzdrowieni liJ—22. VILI. Morze uspokojone
23—27. IX. dwaj optani uzdrowieni 28—34.

A gdy zstpowa z góry, szed za nim
lud wielki;

2. A oto trdowaty przyszedszy,

pokoni mu si, mówic: * Panie! jeli

chcesz, moesz mi oczyci.
*Mark.l,10. uk.5,12.

3. 1 wycignwszy Jezus rk, dotkn
si go, mówic : Chc, bd oczyszczony

;

i zaraz oczyszczony jest trd jego.

4. Tedy mu rzek Jezus: Patrz, aby
nikomu nie powiada; ale id, uka si
kapanowi, i ofiaruj dar on, który przy-

kaza * Mojesz na wiadectwo przeciwko

nim.,
*= 3 Moj. 14,4.5.

II. 5. A gdy Jezus wszed do Kaper-
naum, przyszed * do niego setnik, jDro-

SZC go, *uk.7,1.2.

6. I móv/ic : Panie !
' suga mój ley

w domu powietrzem ruszony, i ciko si
trapi.

7. I rzek mu Jezus: Ja przyjd i

uzdrowi go.

8. A odpowiadajc setnik rzek: Pa-
nie! nie jestem godzien, aby wszed pod
dach mój ; ale tylko rzecz ^ sowo, a b-
dzie uzdrowiony suga mój. *ps.io7,2o.

9. Bomci i ja czowiek pod moc in-

nego, majcy pod sob onierze; i mó-
wi temu: Id, .a idzie; a drugiemu:
Przyjd, a przychodzi; a sudze memu:
Czy to, a czyni.

III. 10. A gdy to usysza Jezus,

zadziwi si, i rzek tym, którzy szli

za nim: Zaprawd powiadam wam:
Anin^ w Izraelu tak wielkiej wiary nie

znalaz.

11. A powiadam wam: I wiele ich

od wschodu i od zachodu soca przyj-

dzie, a usid za stoem z Abrahamem
i z Izaakiem i z Jakóbem w królestwie

niebieskiem.

IV. 12. Ale synowie królestwa bd
wyrzuceni w ciemnoci zewntrzne, tam
bdzie pacz * i zgrzytanie zbów.

* Mat. 13,42. r.22.13. r.24,51. r.25,30. uk. 13.28.

V. 13. I rzek Jezus setnikowi: Id,

a jako uwierzy, niech ci si stanie; i

uzdrowiony jest suga jego oneje go-

dziny.

Vi. 14. A gdy Jezus przyszed do

domu Piotrowego, ujrza wiekr jego,

lec na ou i majc gorczk.

15. I dotkn si * rki jój, i opu-
cia j gorczka; i wstiia a posugo-
waa im. 'Mark.1,31.

VII. 16. A gdy I>y * wieczór, przy-
wiedli do niego wiele optanych: i wy-
gania duchy sowem; i wszystkie, któ-^

rzy si le mieli, uzdrawia;
* Mark. 1,32. uk. 4,40.

17. Aby si wypenio, co powiedzia-
no przez Izajasza * proroka, mówice-
go: On niemocy nasze na si wzi, a
choroby nasze nosi. *izaj.53,4.5.

18. A widzc Jezus * wielki lud oko-

o siebie, kaza si przeprawi na dru-

g stron morza. *Mark.4,35.

19. Tedy przystpiwszy * niektóry

z nauczonych w Pimie, rzek mu:
Mistrzu! pójd za tob, gdziekolwiek

pójdziesz. ^uk.i),57.

20. I rzek mu Jezus: Liszki maj,
jamy, a ptaki niebieskie gniazda; ale

Syn czowieczy niema, gdzieby gow
skoni.

21. A drugi * z uczniów jego rzek
mu: Panie! dopu mi pierwej odej
i pogrze ojca mego; ^uk.o.sa.

22. Ale mu Jezus rzek: Pójd za

mn, a niechaj umarli grzebi umare i

swoje.

VIII. 23. A gdy on wstpi w ód.
wstpili za nim *

i uczniowie jego.
*Mark.4,35.36. nk.S.L':.'

24. A oto si wzruszenie wielkie

stao na morzu, tak i si ód waami
okrywaa; a on spa.

2b. A przystpiwszy uczniowie jego.

obudzili go, mówic: Panie! ratuj nas.

giniemy.

26. I rzek do nich: Przeczecie bo-

jaliwi? o maowierni! Tedy wstawszy,

zgromi "" wiatry . i morze, i stao si
_

uciszenie wielkie. ' *JPs.io7,29.'

27. A htdzie si dziwowali, mówic :(|

Jaki to jest ten, e mu i wiatry i morzeij

posuszne s?
IX. 28. A gdy si on przewióz

drug stron do krainy * Giergiezeczy-j

ków, zabieeli mu dwaj optani z grobói

wychodzcy, bardzo okrutni, tak i
móg nikt przechodzi on drog.

*Mark.5.1. uk. 8.2';

29. A oto zakrzyknli, mówic: Có;

my z tob mamy, Jezusie, Synu Boy;
Przyszede tu "^przed czasem, drczy

i

nas?

30. I bya daleko od nich trzoda wiel

ka wini pascych si.
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31. Tedy go dyjahli prosili, mówic:
Jeli nas wyganiasz, dopu nam wnij
w trzod tych wini.

32. I rzek im: Idcie. A oni wy-

szedszy, weszli w one trzod wini, a

oto porwawszy si ona wszystka trzoda

wini, z przykra wpada w morze, i po-

zdychay w wodach.

33. Lecz pasterze uciekli, a poszedszy

do miasta, opowiedzieli wszystko, i to,

co si z onymi optanymi stao.

34. A oto wszystko miasto wyszo
przeciwko Jezusowi, a ujrzawszy go

prosili, aby z ict granic odszed.

ROZDZIA IX.

I. Powietrzem ruszony uzdrowiony 1—8, II. Mateusz
powoany 9. Ul. grzesznicy przyje.ci io—19. IV. niewiasta

pynienie krwi cierpica uzdrowiona 20—22. V. córka

ksica wskrzeszona 23—26. VI. lepi owieceni 27—31.

vii! I)}-jal)el z optanego wygnany 32—35. VTII. lud roz-

proszony 36—38.

iedy wstpiwszy w ód, przewióz si,

i przyszed do miasta swego;

2. A oto przynieli mu powietrzem

ruszonego, * na ou lecego. A widzc
Jezus wiar ich, rzek powietrzem ruszo-

nemu: Ufaj, synu! odpuszczone s tobie

grzechy twoje. -3iark.2,3. uk.5,18.

3. A oto niektórzy z nauczonych w Pi-

mie mówili sami w sobie: Ten bluni.

4. A widzc Jezus myli ich, rzek:
Przecze wy mylicie ze rzeczy w ser-

cach waszych?
5. Albowiem có atwiej rzec: Od-

puszczone s tobie grzechy, czyli rzec:

Wsta, a chod?
6. Ale abycie wiedzieli, i ma moc

Syn czowieczy na ziemi odpuszcza
grzechy, tedy rzek powietrzem ruszo-

nemu: Wstawszy, wemij oe twoje, a

id do domu twego.

7. Tedy wstawszy, poszed do domu
swego.

8. Co ujrzawszy lud, dziwowa si,

i chwali Boga, który da tak moc
ludziom.

II. 9. A odchodzc * stamtd Jezus,

jrza czowieka siedzcego na cle, któ-

^go zwano Mateusz, i rzek mu: Pójd
i mn; tedy wstawszy, szed za nim.

* Mark. 2.u. Luk. 5. 27.

III. 10. I stao si, gdy Jezus siedzia
ia stoem w domu jego, e oto wiele

'elników i grzeszników przyszedszy,
isiedli z Jezusem i z uczniami jego.

. 11. Co widzc Faryzeuszowie, rzekli

uczniom jego: Przecze z celnikami i

grzesznikami je nauczyciel wasz?

12. A Jezus usyszawszy to, rzek im:

Nie potrzebujc zdrowi lekarza, ale ci,

co si le maj.
13. Owszem idcie, a nauczcie si, co

to jest: Miosierdzia ^ chc, a nie ofiary;

bom nie przyszed, wzywa sprawiedli-

wych, f ale grzesznych do pokuty.
^Ozea.6,6. Mat. 12,7. tl'Tym.1,13.

14. Tedy przyszK * do niego ucznio-

wie Janowi, mówic : Przecz my i Faiy-

zeuszowie czsto pocimy, a uczniowie

twoi nie poszcz? *Mark.2,i8.

15. I rzek im Jezus : Izali si mog
synowie onicy * maeskiej smci,
póki z nimi jest oblubieniec? Ale przyj-

d dni, gdy od nich bdzie oblubieniec

odjty, a tedy poci bd.
=^Izaj.62.5. Mark.2,19.

16. A aden nie wprawuje aty sukna

nowego w szat wiotch; albowiem ono

zaatanie ujmuje nieco od szaty, i stawa

si gorsze rozdarcie;

17. Ani lej wina modego w stare

statki; bo inaczej pukaj si statki, a

wino wycieka, i statki si psuj; ale

mode wino lej w nowe statki, i oboje

bywaj zachowane.

18. To gdy on * do nich mówi, oto nie-

który przeoony bónicy przyszedszy,

pokoni mu si, mówic: Córka moja
dopiero skonaa; ale pójd a wó na

ni rk twoje, a oyje. *Mark.5,22.

19. Tedy wstawszy Jezus, szed za

nim, i uczniowie jego.

IV. 20. (A oto niewiasta, która py-
nienie "^ krwi ode dwunastu lat cierpiaa,

przystpiwszy z tyu, dotkna si po-

doka szaty jego
;

-Mark.5,25. Luk.8,43.

21. Bo rzeka sama w sobie: JeLi si
tylko dotkn szaty jego, bd uzdrowiona.

22. Ale Jezus obróciwszy si i ujrzaw-

szy j, rzek: Ufaj, córko! wiara twoja

ciebie uzdrowia : i uzdrowiona bya nie-

wiasta, od onej godziny.)

V. 23. A gdy przyszed Jezus w dom
przeoonego, i ujrza^ piszczki i lud

zgiek czynicy,

24. Ezek im: Ustpcie; albowiem
dzieweczka nie umara, ale pi. I na-

miewali si z niego.

25. Ale gdy wygujiny by on lud,

wszedszy, uj j za rk jej, i wstania

dzieweczka.

I
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26. I rozesza si ta wie po wszyst-

kiej ziemi.

VI. 27. A gdy Jezus odchodzi stam-

td, szli za nim dwaj lepi, woaje i mó-
wic: Synu * Dawidowy! zmiuj sie nad
nami.

"

'^Matao.so.

2S. A gdy on wszed do domu, przy-

szli do niego lepi; i rzek im Jezus:

Wierzycie, i to mog uczyni? Rzekli

mu: Owszem Panie!

29. Tedy si dotkn oczu ich, mó-
wic: Wedug wiary waszej niechaj si
wam stanie.

30. I otworzyy si oczy ich; i przy-

grozi im srodze Jezus, mówic: Patrz-

cie, aby * nikt o tern nie wiedzia.
^ *Mat.l2,lG.

31. Lecz oni wyszedszy, rozsawili go

po wszystkiej onej ziemi.

VII. 32. A gdy oni * wychodzili, oto

przywiedli mu czowieka niemego, op-
tanego od dyjaba. *uk.ii,i4.

33. A gdy by wygnany on dyjabe,

przemówi niemy; i dziwowa si lud,

mówic: Nigdy si taka rzecz niepoka-

zaa w Izraelu.

34. Ale Faryzeuszowie mówili: Przez

ksicia * dyjabelskiego wygania dy-

iabV' *Mat.l2,24. Mark. 3, 22. uk.11,15.

35. I obchodzi * Jezus wszystkie

miasta i miasteczka, nauczajc w bóni-

cach ich, i kac Ewangielij królestwa,

a uzdrawiajc wszelk chorob, i wszelk
niemoc midzy ludem. *Maik.6,6.

VIII. 36. A widzc on * lud, uali
si go, i by strudzony i rozproszony

jako owce niemajce pasterza. ''Maiii.6,34.

37. Tedy rzek uczniom swoim: ni-
wo * wprawdzie wielkie, ale robotni-

ków mao. *uk.lO,2. Jan.4,35.

38. Procie tedy Pana niwa, aby

Avypchn * robotnik! na niwo swoje,
*2Tes.3,l.

ROZDZIA X.
I. Pan posa dwunastu Apostoów kaza Ewangielij

1—7. II. i cuda czyni 8. Ul. nauczy ici, jakoby sie

w tem sprawowa mieli 9. IV. czego si przytem spo-

dziewa, i jako to ponosi 10—39. V. nagroda tych,

którzyby icli przyjli 40—42.

A zwoawszy * dwunastu uczniów swo-

ich, da im moc nad duchy nieczystymi,

aby je wyganiali, i aby uzdrawiali wszelk
chorob i wszelk niemoc. *Mark.6,7. uk.9,1.

2. A dwunastu Apostoów, te s imio-

na: Pierwszy Szymon, którego zowi
Piotr, i Andrzej, ^ brat jego; Jakób, syn

Zebedeusza, i Jan, brat jego;

3. Filip i Bartomiej, Tomasz i Ma-

teusz on celnik, Jakób, syn Alfeusza,

i Lebeusz, nazwany Tadeusz;

4. Szymon Kananejczyk, i Judasz

Iszkaryjot, który go t wyda.
5. Tych dwunastu posa Jezus, roz-

kazujc im i mówic: Na drog poga-

nów nie zachodcie, i do miasta Sama-*^

rytaczyków nie wchodcie;

6. Ale raczej idcie do ^ owiec, które i

zginy z domu Izraelskiego;
*Mat.l5,24. Dzie. 13,46.

7. A idc kacie, mówic: Przybli-

yo si królestwo niebieskie.

II. 8. Chore * uzdrawiajcie, trdo-
wate oczyszczajcie, umail'e wskrzeszajcie,

dyjaby wyganiajcie; darmocie wzili,

darmo f dawajcie. -uk.10,9. tDzic.8,20.

III. 9. Nie bierzcie z sob * zota,

ani srebra, ani miedzi w trzosy wasze;
-Mark. 6,8. uk. 9,3.

IV. 10. Ani taistry na drog, ani dwóclj

sukien, ani butów, ani laski; albowiem

godzien jest * robotnik ywnoci swojj.
=t^ 1 Tym.5,18.

11. A do któregokolwiek miasta albo

miasteczka wnijdziecie, wywiadujcie si.

ktoby w niem tego by godzien, a tame
mieszkajcie, póki nie wynijdziecie;

12. A wszedszy w dom, pozdrówcie go.

13. A jeliby on dom tego by go

dny, niech na przyjdzie pokój wasz

a jeliby nie by godny, pokój was

niech si wróci do was.

14. A ktoby was nie przyj, ani su-

cha * sów waszych, wychodzc z domi

albo z miasta onego, otrznijcie procl

7 nÓ2' WaSZVCh *Mark.6,ll. uk.9,4.5. Dzie. 13,51

15. Zaprawd wam powiadani: Lj
bdzie ziemi Sodomskiej i Gomorskie

w dzie sdny, nieli miastu onemu.

16. Oto Ja was posyam jako owci

midzy * wilki; bdcie tedy roztrop

nymi jako we, a szczerymi jak<

gobice, '

'
^^^^-^^'^

17. A strzecie si ludzi; albowien

was bd wydawa * do rady, i w zgi'O

madzeniach swoich was biczowa bd^i
*Mat.24,!

18. Take przed starosty i przed kró

le wodzeni bdziecie dla mnie, na wia

dectwo przeciwko nim i poganom.

19. Ale gdy was podadz, nie troszcz*

cie * si, jako i cobycie mówili; albop

wiem wam dano bdzie oneje godzinjr

cobycie mówili;
*Mark.i3.ii. uk.12.1

20. Bo wy nie jestecie, którzy mm
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wicie, ale duch Ojca waszego, który

mówi w was.

21. I wyda brat brata * na mier, i

ojciec syna. i powstan dzieci przeciwko

rodzicom, i bd je zabija. ^Mich.7.6.

22. I bdziecie w nienawici u wszyst-

kich dla imienia mego; ale kto wy-

trwa * do koca, ten bdzie zbawion.
^ Mark. 13, 13.

23. A gdy was przeladowa bd
w tem miecie, uciekajcie do drugiego

;

bo zaprawd powiadam wam. e nie

obejdziecie miast Izraelskich, a przyj-

dzie Syn czowieczy.

24. Nie jestci ucze "" nad mistrza,

ani suga nad Pana swego ;

* ut. 6.40. Jan. 13. 16. r.15,20.

25. Dosy uczniowi, aby by jako

mistrz jego. a suga jako Pan jego:

jeli gospodarza Beelzebubem * nazy-

wali, czem wicej domownik! jego na-

zywa bd. ^ *Mat.9,35.r.l2,24.

26. Przeto nie bójcie si ich : albo-

wiem nic nie jest skrytego, coby nie-

miao by * objawiono, i nic tajemnego,

czegoby si dowiedzie nie miano.
-= Mark. 4.22. rik.8,17,

27. Co wam w ciemnoci mówi, po-

iriadajcie na wiate ; a co w ucho sy-
szycie, obwoywajcie na dachach;

28. A nie bójcie si tych, którzy

tabijaj ciao, lecz duszy zabi nie mo-
; ale raczej bójcie si tego, który

noe i dusz i ciao zatraci w piekiel-

lym ogniu.

29. Izali dwóch wróbelków za pieni-
ek * nie sprzedaj, a wdy jeden z nich

de upadnie na ziemi oprócz woli Ojca
raszego. ^uk.12.6.

30. Nawet i wosy wszystkie * na
owi waszej policzone s. *Tik.2i,i8.

31. Nie bójcie si tedy: nad wiele

TÓbelków wy zacniejszymi jestecie.

32. Wszelki tedy, któryby mi wy-
la przed ludmi, wyznam go Ja te
rzed Ojcem moim, który jest w niebie-

ech;

33. A ktoby si mnie * zapar przed
:dmi, zapr si go i Ja przed Ojcem
oim, który jest w niebiesich.

* Mark. 8. .38. uk. 9, 26. r.12,9. 2 Tym. 2, 12.

34. Nie mniemajcie, * em przyszed.
vwa pokój na ziemi: nie przyszedem
-wa pokoju, ale miecz.

-^ uk. 12,51.

135.
Bom przyszed, abym rozerwanie

zyni midzy synem a ojcem jego, i

sz 10. 11. 11

midzy córk a matk jej, take midzy
synow i wiekr jej :

36. I nieprzyjaciómi bd czowie-
kowi domownicy jego.

37. Kto miuje ojca albo * matk
nad mi, nie jest mi godzien; a kto

miuje syna albo córk nad mi, nie jest

mie cjodzien: *uk.i4.26.

38. A kto nie bierze * krzya swego,

i nie idzie za mn. nie jest mi godzien.
' "Mat. 16,24.

39. Ktoby znalaz dusz " swoje, straci

j; a ktoby straci dusz swoje dla mnie.

znajdzie j.
^ Mat. 16,24.

Y. 40. Kto was * przyjmuje ,
mnie

prz}jmuje; a kto mnie przyjmuje, przyj-

muje tego, który mi posa. ^uk.io,i6.

41. Kto przyjmuje proroka w imieniu

proroka, zapat proroka wemie; a kto

przyjmuje sprawiedliwego w imieniu

sprawiedliwego, sprawiedliwego zapat
wemie.

42. Ktoby te napoi jednego z tych

to ^ maych tylko kubkiem zimnej wody
w imi ucznia, zaprawd powiadam wam,
nie straci zapaty swojej. Mat.25.40.

KOZDZIA XL
I. Poselstwo Jana Chrzciciela do Chiystusa Pana 1—6.

n. Paskie o nim wiadectwo 7—19. Ul. Miastom nie-

którym srodze Pan grozi 20— 24. lY. Ojca swojego
chwali 25—27. Y. a spracowanych, i utrapionych do sie-

Ine woa 28—30.

i stao si, gdy Jezus przesta rozkazy-

wa dwunastu uczniom swoim
,
poszed

z ond, aby uczy i kaza w miastach ich.

2. A Jan usyszawszy w wizieniu o

uczynkach " Chrystusowych, posawszy

!
dwóch z uczniów swoich, "^ uk.7.19.

3. Ezek mu: TYe iest on. który ma
przyj, czyli inszego czeka mamy ?

4. A odpowiadajc Jezus . rzek im :

Szedszy. oznajmijcie Janowi, co sy-
szycie i widzicie.

5. lepi ^ widz, a chromi chodz,
trdowaci bior oczyszczenie, a gusi sy-
sz, umarli zmartwychwstaj, i ubogim
Ewangiehja f opowiadana bywa;

*Izaj'.35,5. ilzaj.61,1.

6. A bogosawiony jest, który si
nie zgorszy ze mnie.

II. 7. A gdy oni odeszli, pocz Jezus

mówi do ludu o Janie: Cocie wyszli na

puszcz widzie ? Izali trzcin chwiejc
si od wiatru ?

8. Ale cocie wyszli widzie? Izali

czowieka w mikkie szaty obleczone-

B
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go? oto którzy mikkie szaty nosz,
w domach królewskich s.

V). Ale cocie wyszli widzie? Izali

proroka? zaiste powiadam wam, i wi-
cój ni proroka.

10. lio ten jest, o którym napisano :

Oto Ja posyam * Anioa mego przed

obliczem twojóm, który zgotuje drog
twoje przed tob. '^Mai.s,!. Mark.1,2.

11. Zaprawd powiadani wam: Nie

powsta z tych , którzy si z niewiast

rodz, wikszy nad Jana Chrzciciela; ale

który jest najmniejszym w królestwie

niebieskiem, wikszy * jest, nieli on.
+ uk.7,28.

12. A ode dni Jana * Chrzciciela a
dotd królestwo niebieskie gwat cierpi,

a gwatownicy porywaj je.
*uk.i6,i6.

13. Bo wszyscy prorocy i zakon a do

Jana prorokowali.

14 A jeli to chcecie przyj, * onci

jest Elijasz, który mia przyj. *MaL4,5.

15. Kto ma uszy ku. suchaniu, nie-

chaj sucha.

16. Ale komu przypodobam * ten

naród? podobny jest dziatkom, które sie-

dz na rynkach, i woaj na towarzysze

swoje, *uk.7,31.

17. 1 mówi: Graymy wam na pisz-

czace a nie tacowaycie; pieway-
my pieni aobne, a nie pakaycie.

18. Albowiem przyszed Jan ani je-

dzc* ani pijc, a mówi: I dyjabelstwo

jQ^
'

*Mat.3,4.

19. Przyszed Syn czowieczy jedzc
i pijc, a mówi: Oto czowiek oberca
i pijanica wina, przyjaciel celników i

gi'zesznikow; i usprawiedliwionajestm-
dro od synów swoich.

III. 20. Tedy pocz * przymawia
miastom, w których si najwicej dziao

Gudów jego, e nie pokutoway, mówic:
*iik. 10,13.

21. Biada tobie Chorynie! biada to-

bie Betsaido ! bo gdyby si byy w Tyrze

iw Sydonie te cuda stay, które si w was
stay, dawnoby byy w worze i w popiele

pokutoway.
22. Wszake powiadam wam: Lej

bdzie Tyrowi i Sydonowi w dzie sdny,
nieli wam.

23. A ty Kapernaum! które a do

nieba wywyszone, a do pieka strcone

bdziesz; bo gdyby si byy w Sodomie

te cuda dziay, które si dziay w tobie,

zostaaby bya a do dnia dzisiejszego.

24. Nawet powiadam wam: I I^j

l)dzie ziemi Sodomskij w dzie sdny,
nieli tobie.

IV. 25. W on czas odpowiadajc Je-

zus, rzek: Wysawiam ci, Ojcze, Panie
nie])a i ziemi ! e te * rzeczy zakry przed

mdrymi i roztropnymi, a objawie je ^

niemowltkom. *iKor.i,27.

26. Zaprawd, Ojcze ! tak si upodo-
l)ao tol)ie.

27. Wszystkie rzeczy * dane mi s od

Ojca mego, i nikt nie zna f Syna, tylko

Ojciec, ani Ojca kto zna, tylko Syn,

a komuby chcia Syn objawi.
*Mat.28,18. t Jan. 1,18.

V. 28. Pójdcie do mnie wszyscy,

którzycie spracowani i obcieni
, a Ja

wam sprawi odpocznienie
;

29. Wemijcie jarzmo moje na si, a

uczcie si ode mnie, em Ja cichy i po-

kornego serca; a* znajdziecie odpocznie

nie duszom waszym; *Jer.6,i6.'

30. Albowiem jarzmo moje * wdzi-
czne jest, a brzemi moje lekkie jest.

*Jan.5,3.

KOZDZIA XII.

I. Uczniowie kosy rw w sabat 1—9. II. uscha rka.
10. 11. III. w sabat dobrze czyni 12—21. IV. optany
22—24. V. królestwo rozdwojone 25—30. VI. grzech prze-
ciwko Duchowi . 31. 32. VII. drzewo dobre i ze 33—39.
VIII. Jonasz w wielorybie 40. IX. Niniwczycy 41. X. kró-
lowa z Saby 42

—

4G. XI. powinni Pascy 47—50.

W on czas szed Jezus w * sabat przez

zboa, a uczniowie jego aknli, i poczli

rwa kosy i je. * Mark.2,23, uk.6,1

2. A ujrzawszy to Faryzeuszowie,

rzekli mu: Oto uczniowie twoi czyni,

czego si nie godzi * czyni w sabat.
* 5 Moj .23,25,

3. A on im rzek : Izacie nie czytali,

co uczyni * Dawid, gdy akn, on i ci,

którzy z nim byli-? *isam.2i.6;!i

4. Jakowszeddo domu Boego, i chleby

pokadne jad, których mu si nie godzio;

je, ani tym, którzy z nim byli, tylko sa-;

mym * kapanom. *2Moj.29,33. 3 Moj.8,31

5. Albocie nie czytali w zakonie, e
w sabat i kapani * w kociele sabal

gwac, a bez winy s? *4Moj.28,9

6. Ale mówi wam, i tu wikszy jesU

ni koció.
7. A gdybycie wiedzieli, co to jest

Miosierdzia * chc, a nie ofiary, nie po

tpialibycie niewinnych; *oze.r,.(;

8. Albowiem Syn czowieczy Panen

jest *
i sabatu.

*Mark.2,2.^
^^

9. A odszedszy stamtd * przyszed' ,
do bónicy ich

;

* Mark. 3,1

i
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II. 10. A oto by tam czowiek ma-
jcy rk usch ; i pytali go. mówic :

Godzili si w sabat uzdrawia ? aby go

oskaryli.

11. A 011 im rzek: Który czowiek

z was bdzie, któryby mia^ owc jedne,

a gdyby mu ta w sabat w dó wpada.
izali jej nie "^ dobdzie i nie wycignie ?

" *

5

Moj. 22,1.

ni. 12. A czeme zacniejszy jest

czowiek nieli owca? Przeto godzi si
w sabat dobrze czyni.

13. Tedy rzek czowiekowi onemu:
Wycignij rk twoje ; a on wycign, i

przywrócona jest do zdrowiajakoidruga.

14. A wyszedszy Faryzeuszowie. uczy-

nili " rad przeciwko niemu, jakoby go

stracili.
-Mark.3,6.

15. Ale Jezus poznawszy to. odszed
stamtd, i szed za nim lud wielki; i

uzdrowi one wszystkie.

16. I przTgi"ozi im, aby ^ go nie obja-

wiali.

^ "
-Mat.9,30.

17. eby si wypenio, co powie-

dziano przez Izajasza * proroka, mówi-
cego: *Izaj.42.1.

18. oto ten suga mój, któregom
obra, ten umiowany mój. w którym
si upodobao * duszy mojej

;
poo

ducha mojego na nim, a sd narodom
opowie

;

^ Mat.3.17.

19. Nie bdzie si wadzi, ani bdzie
woa, i nikt na ulicach nie usyszy go-
su jego:

20. Trzciny naamanej nie doamie.
a lnu kurzcego si nie zagasi, a wy-
sawi sd ku zwycistwu;

21. A w imieniu jego narodowie bd
nadziej mieU.

IV. 22. Tedy przywiedziono do niego

optanego. * lepego i niemego, i uzdro-

iril go. tak. i on lepy i niemy i mówi
i widzia.

'
" ''uk.ii.u.

23. I zdumia si wszystek lud. i mó-
wili: Xie tene jest on syn Dawidowy?

24. Ale Faryzeuszowie usyszawszy
to, rzekli: Ten nie wygania d^jabów.
tylko przez * Beelzebuba. ksicia dyja-

SeIskieg'0.
'^ Mat. 9. 34. Maik.3. 22. uk-.ii.ló.

T. 25. Lecz Jezus widzc myli ich.

raek im : Kade ki-ólestwo rozdzielone

Iamo
przeciwko sobie, pustoszeje, i kade

11
• " ^

-
-

-

•©zdzielony, nieostoi si.

26. A jeli szatan szatana wygania.

13

sam przeciwko sobie rozdzielony jest;

jako si tedy ostoi ki'olestwo jego?

27. A jeli ja przez Beelzebuba wy-
ganiam dyjaby. synowie wasi przez ko-

gó wyganiaj? Przeto oni sdziami
waszymi bd:

28. A jeli ja duchem Boym wy-
ganiam dyjaby. tedy do was przyszyo

ki-ólestwo Boe.
29. Albo jako moe * kto wnij do

domu mocarza, i sprzt jego rozchwyci,
jeliby pierwej nie zwiza mocarza one-

go? to dopiero dom jego rozchwyci.
''iilark.3,27.

30. Kto nie jest zemn. przeciwko

mnie jest. a kto nie zbiera zemn. roz-

prasza.

\1. 31. Dlatego powiadam wam :

Wszelki grzech i blunierstwo ludziom

odpuszczone bdzie; ale blunierstwo
przeciwko " Duchowi witemu nie b-
dzie odpuszczone ludziom.

''Maik.3.2S. tik.12.10, lJan.5,16.

32. I ktobykolwiek rzek sowo prze-

ciwko Synowi czowieczemu, bdzie mu
odpuszczono: ale ktoby mówi przeciwko

Duchowi witemu . nie bdzie mu od-

puszczono, ani w tym wieku ani w przy-

szym.
VII. 33. Czycie albo drzewo dobre,

i owoc jego dobry : albo czycie drzewo

ze. i owoc jego zy: albowiem z owocu
drzewo poznane bywa.

34. Eodzaju jaszczurczyl jako mo-
ecie mówi dobre rzeczy, bdc zymi,
gdy z obfitoci serca usta mówi?

35. Dobry czowiek " z dobrego skar-

bu serca wynosi rzeczy dobre, a zy czo-
wiek ze zego skarbu wynosi rzeczy ze.

^'ak.6.4ó.

36. Ale powiadam wam. i z kadego
sowa prónego . któreby mówili ludzie,

dadz ' z niego liczb w dzie sdny;
^ Rz}Tn*14,12.

37. Albowiem z mów twoich bdziesz
usprawiedliwiony, i z mów. twoich b-
dziesz osdzony.

38. Tedy odpowiedzieli " niektórzy

z nauczonych w Pimie i z Faryzeuszów,

mówic: Nauczycielu, chcemy od ciebie

znami widzie.
* Macie. 1.4. uk. 11. 29. 1 Kor.1.22.

39. A on odpowiadajc rzek im : Ro-
dzaj z.y i cudzoony znamienia szuka :

ale mu nie bdzie znami dane. tylko
laiiasto albo dom. sam przeciwko sobie

j
ono znami Jonasza proroka

VIII. 40.

w brzuchu

Albowiem jako Jonasz by
wieloiTba trzy dni i trzy

B*
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nocy, tak hodzio Syn czowieczy w sercu

ziemi trzy dni i trzy nocy. Jon.2,1.2.

IX. 41. Mowie Niuiwiccy stan na
sdzie z tym rodzajem, i potpi go,

przeto, e pokutowali * na kazanie Jona-

szowe; a oto tu wicój nieli Jonasz.
*Jon.3,5.

X. 42. Królowa z poudnia * stanie na
sdzie z tym rodzajem, i potpi go ; i
przysza od krajów ziemi, aby sucha-a
mdroci Salomonowej ; a oto tu w^icój

nieli Salomon. *ikiói.io,i. 2Kron.i>,i.

43. A gdy nieczysty duch * od czo-
wieka wychodzi, przechadza si po

miejscach suchych, szukajc odpocznie-

nia, ale nie znajduje. ^uk. 11,24.

44. Tedy mówi: Wróc si do donau

mego, skdem wyszed ; a przyszedszy

znajduje go próny i umieciony i och-
doony.

45. Tedy idzie, i l3ierze z sob siedm

inszych duchów^ gorszych, nieli sam:
a wszedszy mieszkaj tam, i bywaj
ostatnie * rzeczy czowieka onego gorsze,

nieli pierwsze. Tak si stanie i temu
rodzajowi zemu. *2Piotr.2,2o.

46. A gdy on jeszcze * mówi do ludu,

oto matka i bracia jego stali przed do-

mem chcc z nim mówi.
* Mark. 3. 31. uk.8,19-

XI. 47. I rzek mu niektóry: Oto

matka twoja i bracia twoi stoj przed

domem, chcc z tob mówi.

48. A on odpowiadajc , rzek temu,

co mu to powiedzia : Która jest matka
moja? i którzy s bracia moi?

49. A wycignwszy rk swoje na

uczniów swoich, rzek : Oto matka moja

i bracia moi!

50. Albowiem ktobykolwiek czyni

wol Ojca mojego, który jest w niebie-

siech, ten jest * bratem moim , i siostr

i matk. -Jan.15,14.

EODZIA XIII.

I. o czworakiem nasieniu 1—16. II. czemu w podo-
biestwach mówi 17—23. III. podobiestwo o pszenicy

i kkolu 24—30. IV. o ziarnie gorczycznem 31. 32. V. o

kwasie 33—43. TI. o skarbie zakopanym 44. VII. o perle

45. 46. VIII, o nicAvodzie 47—52. IX. prorok w ojczynie
swojej nie jest przyjemny 53—58.

-A- dnia onego wyszedszy Jezus z domu,

usiad nad morzem :

2. I zebra si do niego * wielki lud,

tak, i wstpiwszy w ód, siedzia, a

wszystek lud sta na brzegu.
^Mark.4.1. uk. 8,4.

3. I mówi do nich wiele w podobie-

wyszed roz-
*uk.8,5.

stwach i rzek: Oto

siewca, aby rozsiewa;

4. A gdy on rozsiewa, niektóre pado
podle drogi; i przyleciay ptaki, a pozo-,

bay je.

5. Drugie zasi pado na miejsca opo-

czyste, gdzie nie miao wiele ziemi; i(

wnet weszo, i nie miao gbokoci
ziemi.

6. Ale gdy soce weszo, wygorzao,
a i nie miao korzenia, uscho.

7. A drugie pado midzy ciernie,

wzrosy ciernie a zadusiy je.

8. A drugie pado na ziemi dobr,
wydao poytek, jedno setny, drugie

szeódziesitny, a drugie trzydziestny.

9. Kto ma uszy ku suchaniu, niecha,

sucha.

10. Tedy przystpiwszy uczniowie, rze-

kli mu : Dlaczegó im w podobiestwach
mówisz ?

11. A on odpowiadajc, rzek imr
AVam dano wiedzie tajemnic królestwa,

niebieskiego, ale onym nie dano;

12. Albowiem kto ma, bdzie mu da-

no, i obfitowa bdzie; ale kto niema,

to, co ma, bdzie od niego odjto.
=^Mat.25,29,

13. Dlatego im w podobiestwach
mówi, i widzc nie widz, i syszc ni(

sysz, ani rozumiej.
14. I peni si w nich proroctwo Iza-

jaszowe, które mówi: Suchem sucha-
bdziecie, * ale nie zrozumiecie : i widzc
widzie bdziecie, ale nie ujrzycie

;

*Izaj.6,9.'Mark.4,12. uk.8,10. Jan.12,40. Dzie. 28,26
J

Ezym.ll,8l

15. Albowiem zatyo serce ludu tegoj

a uszyma ciko syszeli, i oczy sw(

zamruyli, eby kiedy oczyma nie wii

dzieli i uszyma nie syszeli, a sercei

nie zrozumieli, i nie nawrócili si,

uzdrowibym je.

16. Ale oczy wasze * bogosawione, (|

widz, i uszy wasze, e sysz; *uk.io,23l

II. 17. Bo zaprawd powiadam wami
i wiele proroków i sprawiedliwych J
dao widzie to, co wy widzicie, ale ni(

widzieli, i sysze to, co syszycie, alj

nie syszeli.

18. Wy tedy suchajcie podobiestw^

onego * rozsiewcy. '^Mark.4,i4.uk.8,ii

19. Gdy kto sucha sowa o tói

królestwie, a nie rozumie, przychodzi oJ

zy i porywa to, co wsiano w serce jego!

tenci jest on, który podle drogi posiatt;j

jest.
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20. A na opoczystych miejscach po-

siany, ten jest, który sucha sowa i za-

raz je z radoci przyjmuje
;

21. Ale niema korzenia w sobie, lecz

doczesny jest; a gdy przychodzi ucisk,

albo przeladowanie dla sowa, wnet si
gorszy.

22. A midzy ciernie posiany, ten

jest, który sucha sowa; ale pieczoo-

wanie wiata tego i omamienie bogactw

zadusza sowo, i staje si bez poytku.

23. A na dobrej ziemi posiany, jest

ten, który sucha sowa i rozumie, tenci

poytek przynosi; a przynosi jeden set-

ny, drugi szedziesitny, a drugi trzy-

dziestny.

II. 24. Drugie podobiestwo przeoy
im, mówic: Podobne jest królestwo nie-

bieskie czowiekowi ,
rozsiewajcemu

dobre nasienie na roli swojej.

25. A gdy ludzie zasnli, przyszed

nieprzyjaciel jego, i nasia kkolu mi-
dzy pszenic, i odszed.

26. A gdy urosa trawa i poytek
przyniosa, tedy si pokaza i kkol.

27. Tedy przystpiwszy sudzy gospo-

darscy, rzekli mu : Panie ! izali dobrego

nasienia nie nasia na roli twojej? Skd-
e tedy ma kkol?

28. A on im rzek: Nieprzyjaciel czo-
wiek to uczyni. I rzekli sudzy do

niego: A chcesze, i pójdziemy, a

zbierzemy go ?

29. A on rzek : Nie ! bycie sn
zbierajc kkol, nie wykorzenili zaraz

z nim i pszenicy.

30. Dopucie obojgu spoem ro
a do niwa; a czasu niwa rzek e-
com : Zbierzcie pierwej kkol a zwicie
go w snopki ku spaleniu; ale pszenic
zgromadcie do gumna mojego.

IV. 31. Insze podobiestwo przeoy
im. mówic: Podobne jest królestwo nie-

bieskie ^ ziarnu gorczycznemu , które

wziwszy czowiek, wsia na roU swojej.
* Mark. 4,30.31. uk.13,19.

32. Które najmniejszejest ze wszyst-

liich nasion; ale kiedy uronie, naj-

wiksze jest ze wszystkich jarzyn, i

>taje si drzewem, tak, i ptaki nie-

bieskie przylatujc, gniazda sobie czyni
la gazkach jego.

V. 33. Insze podobiestwo powiedzia
m : Podobne jest ^ królestwo niebieskie

kwasowi, który wziwszy niewiasta, za-

15

krya we trzy miary mki. aby wszystka
skwaniaa.

'
" ^ ^ moj.i8,6. uk.13.21.

34. To wszystko mówi * Jezus w po-
dobiestwach do ludu. a bez podobie-
stwa nie mówi do nich; '^ Mark.4,33.

35. Aby si wypenio, co powiedzia-

no przez proroka mówicego :
* Otworz

w podobiestwach usta moje. wypowiem
skryte rzeczy od zaoenia wiata.

*Ps.78,2.

36. Tedy rozpuciwszy on lud. przy-

szed Jezus do domu; i przystpili do

niego uczniowie jego, mówic: Wyó
nam podobiestwo o kkolu onej roli.

37. A on odpowiadajc, rzek im:
Ten, który rozsiewa dobre nasienie, jest

Syn czowieczy
;

38. A rola jest wiat, a dobre nasienie

s synowie królestwa ; ale kkol s syno-

wie onego zego
;

39. Nieprzyjaciel zasi. który go roz-

sia, jestci dyjabe, a * niwo jest doko-

nanie wiata, a ecy s Anioowie.
'''"joel.3.13. Objaw.l4:,15.

40. Jako tedy zbieraj kkol, a pal
go ogniem, tak bdzie przy dokonaniu
wiata tego.

41. Pole Syn czowieczy Anioy
swoje, a oni zbior z królestwa jego

wszystkie zgorszenia, i te, którzy niepra-

wo czyni;
42. I wrzuc je w piec ognisty, tam

bdzie pacz "
i zgrzytanie zbów.

"
=^]Mat.8.12.\-.22,13. r.24,51.

43. Tedy sprawiedliwi lni "" si b-
d jako soce w królestwie Ojca swego.

Kto ma uszy ku suchaniu, niechaj su-
Q]^2i

'^ Dau. 12. 3. 1 Kor. 15.41.42.

\l. 4A. Zasi podobne jest królestwo

niebieskie skarbowi skrytemu w roli.

który znalazszy czowiek, skiy, i od

radoci, która mia z nies^o. odchodzi, i

wszystko, co ma, sprzedaje, i kupuje

on rol.

YII. 45. Zasi podobne . jest króle-

stwo niebieskie czowiekowi kupcowi,

szukajcemu piknych pere;

46. Który znalazszy jedne per bar-

dzo drog, odszed, i
^ posprzedawa

wszystko, co mia, i kupi j. *Fii.3.7.

YIII. 47. Zasi podobne jest króle-

stwo niebieskie niewodowi zapuszczo-

nemu w morze, i ryby wszelkiego ro-

dzaju zagarniajcemu.
48. Który gdy by peen, wycignli

rybitwi na brzeg, a usiadszy, wybierali
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dobro ryby w naczynia, a zo precz wy-
rzucali.

49. Takci bdzie przy dokonaniu
wiata; wynijd Anioowie, i wycz ze
z porodku sprawiedliwych,

50. I wrzuc je w piec ognisty ; tam
bdzie pacz i zgrzytanie zbów.

51. Kzek im Jezus: Wyrozumielicie
to wszystko? Kzekli mu: Tak, Panie!

52. A on im rzek: Przeto kady
nauczony w Pimie, wywiczony w kró-

lestwie niebieskim, podobny jest czo-
wiekowi gospodarzowi, który wynosi
z skarbn swego nowe i stare rzeczy.

IX. 53. I stao si, gdy Jezus do-

koczy tych podobiestw, puci si
stamtd.

54. A przyszedszy do * ojczyzny

swojej, naucza je w bónicy ich, tak i
si bardzo zdumiewali i mówili: Skd-
e temu ta mdro, i ta moc?

*Mark.6,l. uk.4,16.

55. Iza ten nie jest .on * syn cieli?

Iza matki jego nie zowi Maryj, a bra-

cia jego Jakób, i Jozes, i Szymon, i Ju-
das ? *Jan.6,42.

56. A siostry jego izali wszystkie u
nas nie s? Skde tedy temu to

wszystko ?

57. I gorszyli si z niego ; ale Jezus
rzek im : Nie jest prorok * beze czci, tylko

w ojczynie swojej i w domu swoim.
* Mark. 6,4- uk.4,24. Jan,4,44.

58. 1 nie uczyni tam wiele cudów dla

niedowiarstwa ich.

EODZIA XIV.
I. Mniemanie Herodowe o Chrystusie 1. 2. n. Herod

cudzoonik Jana Chrzciciela zabi 3—12. lU. Jezus przed
Herodem ustpi 13. 14. IV. Picioma chichami pi tysicy
nakarmi 15—22. V. modli si 23. 24. VI. po morzu cho-
dzi 25—27. VII. Piotr za nim 28—34. VIII, moc Bosk
w uzdrowieniu wielu pokaza 35. 36.

W on czas usysza * Herod Tetrar-

cha, wie o Jezusie. ^Mark.e.u. uk.9,7.

2. I rzek sugom swoim: Tenci jest

Jan Chrzciciel; onto zmartwychwsta, i

dlatego si cuda przeze dziej.

II. 3. Albowiem Herod * pojmawszy
Jana, zwiza go by i wsadzi do wi-
zienia dla Herodyjady, ony Filipa, brata

SWe^O. =t^Mark,6,17. uk.3,19.20.

4. Bo mu Jan mówi : Nie godzi sie

jej * mie. ^3Moj.i8,i6:

5. Ale gdy go on chcia zabi, ba
si ludu; albowiem go za * proroka

jjjjgjj^
=^Mat.21,26.

6. Gdy tedy obchodzono dzie naro-

dzenia Herodowego , tacowaa córka

Herodyjady w porodku goci, i podo-
baa si Herodowi.

7. Skd pod przysig obieca jój
da, czegobykolwiek daa.

8. A ona przedtm bdc naprawiona
od matki swojj, rzeka: Daj mi tu na
misie gow Jana Chrzciciela.

9. I zasmuci si król; ale dla przy-
sigi i dla spósiedzcych kaza jj da.

10. A posawszy kata,ci Jana w wi-
zieniu.

11. I przyniesiono gow jego na mi-
sie, i oddano dzieweczce, i odniosa j
matce swojj.

12. A przyszedszy uczniowie jega
wzili ciao i pogrzebli je, a szedszy po-
wiedzieli Jezusowi.

III. 13. To usyszawszy Jezus, ustpi
stamtd * w odzi na miejsce puste osob-
no; a usyszawszy lud, szli za nim
z miast pieszo. *Mark.6,31.32. uk.9,10. Jan.6,J -

14. Wyszedszy tedy Jezus ujrza
wielki lud, i uali si ich, a uzdrawia
chore ich.

IV. 15. A gdy nadchodzi wieczór,

przystpili * do niego uczniowie jego,

mówic : Puste jest to miejsce, a czas

ju przemin; rozpu ten lud, aby od-

szedszy do miasteczek, kupili sobie

ywnoci. * Mark.6,35. uk.9,12. Jan.6,5.

16. A Jezus im rzek: Nie potrzeba

im odchodzi, dajcie wy im co je.
17. Ale mu oni rzekli: Nie mamy tu

tylko pi chlebów i dwie ryby.

18. A on rzek: Przyniecie mi je tu.

19. I rozkazawszy ludowi usi na

trawie, wzi onych pi chlebów i dwie

ryby, a wejrzawszy w niebo, bogosa-
wi, a amic dawa uczniom chleby, a

uczniowie ludowi.-

20. I jedli wszyscy a nasyceni byli ; i

zebrali, co zbywao uomków >, dwana-

cie koszów penych.
21. A tych, którzy jedli, byo okoo

piciu tysicy mów, oprócz niewiast i

dziatek.

22. A wnete przymusi Jezus uczniów

swoich, aby wstpili w ód, i uprzedzili'

go na drug stron, aby rozpuci lud.

V. 23. A rozpuciwszy lud, wstpi
na gór * z osobna, aby si modli ; a

gdy by wieczór, sam tam by.
•^

*Mark.6,46. Jan.6,15

24. A' ód ju w porodku morza

bdc, miotana bya od waów; albo-

wiem by wiatr przeciwny.
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VI. 25. Lecz o czwartej stray noc-

nej szed do nicli Jezus, chodzc po

morzu.

26. A ujrzawszy go uczniowie po

morzu chodzcego, zatrwoyli si. mó-
wic: Obuda to jest! i od bojani krzyk-

nli.

27. Lecz wnet rzek do nich Jezus,

mówic: Ufajcie! Jamci to jest; nie

bójcie si.

YIL 2S. A odpowiadajc mu Piotr

rzek: Panie! jelie ty jest, ka mi
przyj do ciebie po wodzie.

29. A on rzek: Pójd! A Piotr, wy-
stpiwszy z odzi, szed po wodzie . aby

przyszed do Jezusa;

30. Ale widzc wiatr gwatowny,
zlk si; a gdy pocz ton, zakrzyk-

n, mówic: Panie, ratuj mi!
31. A Jezus zaraz wycignwszy rk,

uchwyci go i rzek mu: Omaowierny!
przecze wtpi ?

32. A gdy oni wstpili w ód, uci-

szy si wiatr.

33. A ci, którzy byli w odzi, przy-

stpiwszy pokonili mu si, mówic:
Prawdziwie jeste Synem Boym.

34. I przeprawiwszy si, przyszli do

ziemi "^ Gienezaret.
^

^''Mark.6,53.

Vin. 35. A poznawszy go mowie
miejsca onego, posali do wszystkiej

onej okolicznej krainy; i przyniesiono

do niego wszystkie, którzy si le mieli.

36. I prosili go. aby si tylko podo-
ku szaty jego dotykali: a którzy si
kolwiek dotknli, uzdrowieni sa.

17

EOZDZLi XY.
I. Boychli przykaza czy ustaw ludzkich bardziej

przestrzega 1—11. U. Faryzeuszowie si tem zgor-
szyli 12. III. Pan ich giomi 13—21. TV. niewiast Cha-
nanejsk ratuje 22—28. V. inne nzdi-awia 29—31. Yl.
siedmiorgiem chleba 4000 ludzi karmi 32—39.

ledy przystpili " do Jezusa z Jeniza-
lemu nauczeni w Pimie i Faryzeuszo-
wie, mówic: ""-Mark.Ta.

2. Czemu uczniowie twoi przestpuj
ustaw starszych? albowiem nie umy-
waj rk swych, gdy maj je chleb.*^

3. A on odpowiadajc
, rzek im: Cze-

mu i wy przestpujecie przykazanie
Boe dla ustawy waszej ?

^
4. Albowiem Bóg przykaza, mówic :

Czcij "^ ojca twego i matk; i ktoby
zorzeczy t albo matce, mierci

* 2 Moj. 20.12.

I
OJCU

niechaj umrze.
tóMoj.5,16. 2Moj^^,17. 3 Moj. 20.9

O. Ale wy powiadacie : Ktoby rzek
, a za nami.

ojcu albo matce : Dar, którykolwiek jest

ode mnie, tobie poyteczny bdzie; a

nie uczciby ojca swego albo matki
swojej, bez winy bdzie.

6. I wzruszylicie przykazania Boe
dla ustawy waszej.

7. 01)udnicy! dobrze o was proroko-

wa Izajasz, mówic :

8. Lud ten przyblia * si do mnie
usty swemi, i wargami czci mi ; ale serce

ich daleko jest odemnie. -izaj.29,13.

9. Lecz próno mi czcz, nauczajc
nauk. które s przykazania ludzkie.

10. A zawoawszy do siebie ludu,

rzek im: Suchajcie a rozumiejcie.

11. Nie to. co wchodzi w usta, " po-

kala czowieka ; ale co wychodzi z ust,

to pokala czowieka.
" -Mark.7,18.

II. 12. Tedy przystpiwszy uczniowie

jego, rzekli mu: Wiesz, i Faryzeuszo-

wie, usyszawszy t mow, zgorszyli si?

III. 13. A on odpowiadajc rzek:
TTszelki szczep, którego nie szczepi Oj-

ciec mój niebieski, wykorzeniony bdzie.

14. Zaniechajcie ich; lepi " s wo-
dzowie lepych, a lepy jeUby lepego
prowadzi, obadwa w dó wpadn.

=^ uk.6.89.

15. A odpowiadajc Piotr, rzek mu:
Wyó nam to podobiestwo.

16. I rzek Jezus: Jeszcze i
" wy bez-

roziimni jestecie ?
-Mark.7.18.

17. Jeszcze nie rozumiecie, i wszyst-

ko, co wchodzi w usta . w brzuch idzie,

i do wychodu bjrwa wyrzucono ?

18. x4.1e co z ust pochodzi, z serca

wychodzi, a to pokala czowieka.

19. Albowiem z serca wychodz ze
myli, " mobójstwa. cudzoóstwa, wsze-

teczestwa. zodziejstwa, faszywe wia-
dectwa, bltinierstwa. ='imoj.6,5. r.8,2].

20. To jest. co pokala czowieka:
ale je nieumytemi rkoma, to nie po-

kala cz-owieka.

21. A wyszedszy * Jezus stamtd,
ustpi w strony Tyru i Sydonu.

^Mark.7,24.

lY. 22. A oto niewiasta Chananej-

ska z onych crranic wyszedszy, woaa,
mówic do niego: Zmiuj si nademu
Panie, synu Dawidowy ! córka moja ci-
ko bywa od dyjaba drczona.

23. A on jej nie odpowiedzia i so-
wa. Tedy przystpiwszy uczniowie jego,

prosili go. mówic: Odpraw j, bo wo-
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24. A on odpowiadajc rzek: Nie
jestem posany tylko do ' owiec, które

zginy z domu Izraelskiego. •'Mat.io.c.

25. Lecz ona przystpiwszy, poko-
nia musie, mówic: Panie, ratuj mi!

26. A on odpowiadajc rzek: Nie-

dobra jest, bra chleb dziecinny, a mio-
ta szczenitom.

27. A ona rzeka: Tak jest. Panie!

a wszake i szczenita jedz odrobiny,

które padaj z stou panów ich.

28. Tedy odpowiadajc Jezus rzek
jj: O niewiasto! wielka jest wiara
twoja; niechaj ci si stanie, jako chcesz.

I uzdrowiona jest córka jej od oneje
godziny.

,

V. 29. A Jezus poszedszy stamtd,
przyszed nad morze Galilejskie, a wst-
piwszy na gór, siedzia tam.

30. I przyszed do niego wielki lud,

majacz sob chrome, lepe, nieme, uom-
ne i inszych wiele, i kadli je u nóg
Jezusowych, i uzdrawia je,

31. Tak i si on lud dziwowa, wi-

dzc, * e niemi mówi, uomni uzdro-

wieni s, chromi chodz, a lepi widz
;

i wielbili Boga Izraelskiego.
*Mat.ll,5. uk.7,22.

YI. 32. Lecz Jezus zwoawszy ucz-

niów swoich, rzek: al mi * tego ludu;

albowiem ju trzy dni przy mnie trwaj,

a nie maj, coby jedli, a nie chc ich

rozpuci godnych, by sn nie po-

mdleli na drodze.
• *Mat.8,2.

33. Tedy mu rzekli uczniowie jego:

Skdebymy wzili tak wiele chleba na
tej puszczy, abymy tak wielki lud na-

sycili?

34. I rzek im Jezus: AYiele macie
chlebów? A oni rzekli: Siedm, i troch
rybek.

35. Tedy rozkaza ludowi, aby siedli

na ziemi.

36. A wziwszy one siedm chlebów
i one ryby, uczyniwszy * dziki, ama
i da uczniom swoim, a uczniowie ludowi.

* Jan. 6, 11- Dzie, 27,35. lTyiii.4,3.

37. I jedli wszyscy i nasyceni s,
i zebrali, co zbyo uomków, siedm ko-

szów penych.

38. A byo tych, którzy jedli, cztery

tysice mów, oprócz niewiast i dziatek.

39. Tedy rozpuciwszy lud , wstpi
w ód, i przyszed na granice Magda-
laiiskie.

ROZDZIA xvi.
I. Pan cuda pragncych zgromit 1—4. II. kwasn Fa-

lyzcjskiogo strzedz si«j rozkaza: 5—12. III. coby o nim
ludzio rozumieli, pytat 13—15. IV. wyznanio uczniów
pochwalif IH—20. V. o mierci powiedzia 21. 22. VI. Pio-
tra zgromi: 23. VII. i jakimi naladownicy jego maj by,
pokaza 21—28.

ix przystpiwszy Faryzeuszowie i Sa-
duceuszowie, kuszc prosili go, aby im
znami * z nieba ukaza.

* Mat. 12,38. Mark. 8,11.

2. A on odpowiadajc, rzek im: Gdy
bywa wieczór, mówicie : Pogoda bdzie.;

bo si niebo czerwieni.

3. A rano: Dzi bdzie niepogoda;
al])Owiem si niebo pochmurne czer-

wieni. Obudnicy ! postaw nieba rozs-
dzi umiecie, a znamion tych czasów
nie moecie.

4. Eodzaj zy i cudzoony znamie-
nia szuka; ale mu znami nie bdzie
dane, tylko ono znami Jonasza * pro-"

roka. I opuciwszy je, odszed.
* Jonasz 2,1. Mat.12,39.

II. 5. A gdy si przeprawili ucznio-

wie jego * na drug stron morza , za-

pamitali wzi chleba. *Mark.8,i4.

6. 1 rzek im Jezus : Patrzcie, a strze-

cie * si kwasu Faryzeuszów i Sadu-

ceuszów. *uk.l2,l.

7. A oni rozmawiali midzy sob,
mówic: Nie wzilimy chleba.

8. Co obaczywszy Jezus, rzek im: O
czeme rozmawiacie midzy sob, o ma-
owierni, ecie chleba nie wzili?

9. Jeszcze nie rozumiecie, * ani pa-

mitacie onych piciu chlebów, a onych

piciu tysicy ludzi, i jakocie wiele ko-

szów zebrali? *jan.6,9.

10. Ani onych siedmiu * chlebów i

czterech tysicy ludzi, a jakocie wiele

koszów nazbierali? *Mat.i5,34

11. Jako nie rozumiecie, em wam
nie o chlebie powiedzia, mówic : Aby-
cie si strzegli kwasu Faryzeuszów i

Saduceuszów ?

12. Tedy zrozumieli, e nie mówi,
aby si strzegli kwasu chleba, ale nauki

Faryzeuszów i Saduceuszów.

III. 13. A gdy przyszed Jezus w stro-

ny * Cezaryi Filippowej, pyta uczniów

swoich, mówic: Kime mi powiadaj

by ludzie Syna czowieczego? *uk.9,is.

14. A oni rzekli : Jedni * Janem'

Chrzcicielem, a drudzy Elijaszem, insi

te Jeremijaszem, albo jednym z proro

ków.
* Mat. 14,2.

r
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15. I rzek im : A wy kim mi by
powiadacie ?

IV. 16. A odpowiadajc Szymon Piotr

rzek: Ty jest * Chrj^stus, on Syn Boga
ywego."' ^J^^-^'^^-

17. Tedy odpowiadajc Jezus rzek
' mu: Bogosa-^nony Szymonie, synu Jo-

naszowy! bo tego ciao i krew nie obja-

wiy tobie, ale Ojciec mój, który jest

w niebiesiech.

18. A Ja te powiadam, * e ty jest

Piotr; a na tej opoce zbuduj koció
mój, a bramy piekielne nie przemog
gQ.

' "
* Jan. 1,42.

19. I tobie dam klucze królestwa nie-

bieskiego ;
* a cokolwiek zwiesz na zie-

mi, bdzie zwizane i w niebiesiech ; a

cokolwiek rozwiesz na ziemi, bdzie
rozwizane i w niebiesiech.

•*Mat.lS,18. Jan.20,23.

20. Tedy przykaza uczniom swoim,

aby nikomu nie powiadali, e on jest

Jezus Chrystus,

Y, 21, I odtd poczi Jezus pokazy-

wa uczniom swoim, i musi odej do

Jeruzalemu, i wiele cierpie od starszych

od przedniej szych kapanów i nauczo-

nych w Pimie, a by ^ zabitym i trze-

ciego dnia zmartwychwsta. ^uk.9,22.

22. A wziwszy go Piotr "" na stron,

)ocz go strofowa, mówic: Zmiuj
si sam nad sob. Panie! nie przyjdzie

to na ci.
'

*Maik.8,32.

YI. 23. A on obróciwszy si, rzek
?iotrowi: Id odemnie, szatanie! jeste
mi zgorszeniem; albowiem nie poj-

mujesz tego, co jest Boego, ale co jest

udzkiego.

YII. 24. Tedy rzek Jezus do uczniów
swoich: Jeli kto chce i za mn, nie-

chaje samego siebie zaprze, a wemie
Q'zy ^ swój, i naladuje mi! "^^1-^.8,34.

25. Bo ktoby chcia dusz ^ swoje za-

chowa, straci j; a ktoby straci dusz
swoje dla mnie, znajdzie j.

^Mat.10,39. Mark.8,35.

26. Albowiem có pomoe czowie-
kowi, choby wszystek wiat pozyska,
a na duszy swojej szkodowa? albo co

za zamian da czowiek za dusz swoje ?
* Mark. 8,36. uk.9,25.

27. Albowiem Syn czowieczy przyj-

izie * w chwale Ojca swego z Anioy
swoimi, a tedy odda f kademu wedug
iczynków jego. *^iat.25.3i. tPs. 62,13. EzTra.2.6.

28. Zaprawd ^ powiadam wam: S
liektórzy z tych, co tu stoj, którzy nie

19

ukusz mierci , aby ujrzeU Syna czo-
wieczego, idcego w królestwie swojem.

*Mark.9,l. uk.9,27.

ROZDZIA XYIL
I. Chrystus Pan si przemieni; 1

—

t. U. tego Ojciec
sucha rozkaza .5—11. Ul. o Elijaszu mówi 12—16.

IV. uczniów o niedowiarstwo zgromi 17. V. lunatyka
uzdrowi 18. 19. \1. wiar 20. Ml. modlitw post za-

leci 21. Vm. mier swoje przepowiedzia 22. 23.

IX. co za si i za Piotra zapaci 21—27.

^ po szeciu * dniach wzi Jezus

Piotra i Jakóba i Jana . brata jego , i

wprowadzi je na gór wysok osobno.
*Mark.9,2. uk.9,28.

2. I przemieniony jest przed nimi, a

rozjanio si oblicze '^ jego, jako soce,
a szatv jego stay sie biae, jako wia-
to,' "

'
' ^Objaw.1,14.

3. A oto ukazali si im Mojesz i

Elijasz. z nim rozmawiajcy,
4. I odpowiadajc Piotr, rzek do Je-

zusa: Panie! dobrze nam tu by; jeli

chcesz, uczynimy tu trzy namioty, tobie

jeden, i Mojeszowi jeden, i Elijaszowi

jeden,

II, 5, A gdy on jeszcze mówi, oto

obok jasny zacieni je: a oto gos
z oboku mówicy: Ten jest Syn * mój

miy, w którym mi si upodobao, f tego

suchajcie.
*Mark.9,7. ak.9,35. 2 Piotr. 1,17. 5Moj.l8.15.

6. To usyszawszy uczniowie, upadli na

twarz swoje i bali si bardzo.

7. Tedy przystpiwszy Jezus dotkn
si ich i rzek: Wstacie, a nie bójcie si.

8. A oni podniósszy oczy swoje, ni-

kogo nie widzieli, tylko Jezusa samego.

9. A gdy zstpowali z góry, przykaza

im Jezus, mówic : Nikomu nie powia-

dajcie tego widzenia, a Syn czowieczy

zmartwychwstanie.

10. I pytah go uczniowie jego , mó-
wic: Có tedy nauczeni w Pimie po-

wiadaj, e ma Elijasz pierwej przyj?
11. A Jezus odpowiadajc, rzek im:

Elijaszci pierwej " przyjdzie i naprawi

wszystko;
"

' ^-^^1.4,0.

III. 12. Ale wam powiadam: I Elijasz

ju ^ przyszed, wszake nie poznali go,

ale uczynili mu, cokolwiek chcieli; takci

i Syn czowieczy ma ucierpie od nich,
'^ Mat. 11, 14. Mark.9,13.

13. Tedy zrozumieli uczniowie, e o

Janie Chrzcicielu mówi do nich.

14. A gdy przyszli do ludu, przystpi
do niego czowiek, i upad przed nim na

kolana,

15. I rzek: Panie! zmiuj si nad sy-
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nem moim; alhowiom luiiatykiom jest,

i cioko si(,' trapi; cz(^'stokro bowiem
wpada w ogie, i czstokro w wo(l(j.

1(). I przywiodem go do uczniów

twoich, ale go nie mogli uzdrowi.

IV. 17. A odpowiadajc^ Jezus, rzek:

O rodzaju niewierny i przewrotny! Do-
kde bd z wami? Dokdo was bdtj

cierpia? przywiedcie mi go sam.

V. 18. I zgromi onego dyjaba Jezus;

i wyszed od niego, i uzdrowiony jest on

modzieniec od onje godziny.

19. Tedy przystpiwszy uczniowie do

Jezusa osobno, rzekli mu: Czemuemy
go my * wygna nie mogli? ^Maik.9,28.

VI. 20. Lecz Jezus rzek do nicli: Dla

niedowiarstw^a waszego; zaprawd bo-

wiem powiadam wam : Jelibycie, majc
wiar jako ziarno gorczyczne , rzekli tej

górze: Przenie si* std na ono miejsce,

tedy si przeniesie, a nic niemoebnego
wam nie bdzie *Mat,2i,2i. Mark.11,23. uk. 17, g.

VIL 21. Ale ten rodzaj nie wychodzi

tylko przez modlitw i przez post.

VIII. 22. A gdy przebywali w Gali-

lei, rzek do nich Jezus: Syn czowie-

czy bdzie wydany w * rce ludzkie;
*Mat.20,18. Mark.8,31. r.9,31. uk.9,M.

23. I zabij go, ale trzeciego dnia

zmartwychwstanie. I zasmucili si bardzo.

IX. 24. A gdy przyszli do Kaper-

naum, przystpili do Piotra ci, którzy

podatek wybierali, i rzekli: Izali nau-

czyciel wasz nie daje podatku?

25. I rzek: Daje. A gdy wchodzi
w dom, uprzedzi go Jezus, mówic: Có
ci si zda, Szymonie? Królowie ziemscy

od kogó bior co albo czynsz ? od sy-

nów swoich, czyli od obcych ?

26. Rzek mu Piotr:" Od obcych. I

rzek mu Jezus: To tedy synowie s
wolni.

27. Wszake aloymy ich nie zgor-

szyli, szedszy do morza, zarzu wdk,
a t ryb, która najpierwej uwinie,
wemij, a otworzywszy gb jej, znaj-

dziesz stater, który wziwszy, daj im
za mi i za si.

EODZIA X^ail.
I. Kto w królestwie Boem najwikszym 1—4. II. ma-

luczkie przyjmowa 5. III. zgorszenia si strzedz i

czemu 6—11. IV. Bóg si nie kocha w zginieniu naj-

mniejszego 12—14. V. jako sobie z grzeszcymi post-
powa 15— 20. VI pokutujcym odpuszcza 21— 22.

VII. pikny tego przykad 23—35.

Unej godziny przystpili uczniowie do

']US 17. 18.

Jezusa, mówic : Któ wdy * najwikszy
jest w królestwie nie))ieskim?

*Murk.!>,:M. Luk.9,4C. r.22,25.

2. A zawoawszy Jezus dziecicia,

postawi je w porodku ich,

3. I rzek: Zaprawd powiadam wam:
Jeli si * nie nawrócicie i nie staniecie

si jako dzieci, adnym sposobem nirf

wnijdziecie do królestwa nieljieskiego.
* Mat. 19,14. 1 Kor. 14,20.

4. Kto si tedy uniy jako to dzieci,

tenci jest najwikszym w królestwie nie-

bieskim.
II. 5. A ktoby przyj jedno dzieci

takie w imieniu mojin, mnie przyjmuje.

III. 6. Ktoby za zgorszy * jednego

z tych maych, którzy we mi wierz,
poytecznijljy mu byo, aby zawieszony

by kamie myski na szyi jego, a uto-

piony by w gbokoci morskij.
*Mark.9,42. uk.l7,

7. Biada wiatu dla zgorszenia! albo»

wiem musz zgorszenia przyj; wszake
biada czowiekowi onemu, przez którego

przychodzi zgorszenie!

8. Przeto jeli rka * twoja albo no-

ga twoja gorszy ci, odetnij j i zarzu
od siebie; lepiej jest tobie, wnij do

ywota chromym albo uomnym, nieli

dwie rce al])o dwie nogi majc, wrzu-

conym by do ognia wiecznego.
*Mat.5,30. Mark.9,4S.

9. A jeli ci oko twoje gorszy, wy-

up je i zarzu od siebie; lepiej jest to-

bie jednookim wnij do ywota , nie]

oba oczy majc, by wi'zuconym d
ognia piekielnego.

10. Patrzajcie, abycie nie gardzi

adnym z tych maluczkich; albowiei

wam powiadam, i Anioowie * ich w nie

biesiech zawsze patrz na oblicze Oje
mojego, który jest w niebiesiech. '"^s.aM

11. Przyszed bowiem Syn czowie
czy, * aby zbawi to, co byo zgino.

* uk.l9,H)

IV. 12. Co si wam zda? Gdyby któr

czowiek * mia sto owiec, a zabkaab
si jedna z nich, aza nie zostawia onyc!

dziewidziesiciu i dziewiciu, a poszed
szy na góry, nie szuka zbkanej ?

* uk,l5,4

13. A jeli mu si zdarzy, znaleój
zaprawd powiadam wam , e si z ni^

bardziej raduje, ni z onych dziewi-

dziesiciu i dziewiciu niezbkanych.
14. T,ak nie jest wola Ojca waszego

który jest w niebiesiech, aby zgin jfr

den z tych maluczkich.
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V. 15. A jeliby zgrzeszy * przeciw-

:o tobie brat twój, id, strofuj go mi-
zy tob i onym samym : jeli ci usu-
ha, pozyskae brata twego.

* 3 Mój. 19, 17. uk. 17,3. Jak.5,19.

16. Ale jeli ci nie usucha, przy-

lierz do siebiejeszczejednego albo dwóch,

,byw uciech dwóch albo trzech wiadków
tano * kade sowo.

*5 Moj. 19,10. Jan.8,17. 2Kor.l3,l. yd. 10,28.

17. A jeliby ich nie usucha, po-

riedz zborowi; a jeliby zboru nie usu-
ha, niechci bdzie jako poganin i celnik.

18. Zaprawd powiadam wam: Co-

lyciekolwiek zwizali na ziemi, bdzie
wizane i na niebie ; a cobycie rozwi-
ali na ziemi; bdzie rozwizane i na

liebie.

19. Zasi powiadam wam: I gdyby
i z was dwaj zgodzili na ziemi o wszelk
zecz, o którby prosili, stanie si im
id Ojca mego, który jest w niebiesiech.

20. Albowiem gdzie s dwaj albo trzej

gromadzeni w imi moje, tamem jest

V porodku ich.

VL 21. Tedy przystpiwszy do niego

i*iotr, rzek: Panie! wielekroó zgrzeszy

)rzeciwko mnie brat mój, a odpuszcz
nu? czy a do * siedmiu kro? *^uk.i7,4.

22. I rzek mu Jezus: Me mówió
L do siedmiu kroó, ale a do siedmdzie-

it siedmiu kroó.

VII. 23. Dlatego podobne jest kró-

estwo niebieskie czowiekowi królowi,

[tory si chcia rachowa z sugami
wymi.
24. A gdy si pocz rachowa

, sta-

wiono mu jednego, który by winien

Iziesi tysicy talentów.

25. A gdy niemia skd odda, kaza
:o pan jego zaprzeda, i on jego, i

zieci, i wszystko, co mia, i dug odda.

26. Upadszy tedy suga on, pokoni
lu si, mówic: Panie! miej cierpli-

i^o nademn, a wszystkoó oddam.
27. A ualiwszy si pan onego sugi,

wolni go, i dug mu odpuci.
28. A wyszedszy on suga, znalaz je-

nego z spósug swoich, który mu by
inien sto groszy; a porwawszy go, du-

go, mówic : Oddaj mi, co winien.

29. Przypadszy tedy on spósuga
•go do nóg jego

,
prosi go, mówic :

[iej cierpliwo nade mn, a oddam ci

szystko.

30. Lecz on nie chcia, ale szedszy

wi-zuci go do wizienia , aby odda, co

by winien.

31. Ujrzawszy tedy spósudzy jego,

co si stao , zasmucili si bardzo , a

szedszy oznajmili panu swemu wszyst-

ko, co si stao.

32. Tedy zawoawszy go pan jego,

rzek mu: Sugo zy! wszystek on dug
odpuciem ci, e mi prosi;

33. Azae si i ty nie mia zmiowa
nad spósuga twoim, jakom si i ja zmi-

owa nad tob?
34. A rozgniewawszy si pan jego, po-

da go katom , aby odda to wszystko^

co mu by winien.

35. Tak i Ojciec * mój niebieski

uczyni wam, jeli nie odpucicie kady
bratu swemu z serc waszych upadków
^Q^ *Mat.6,15. Mai-k.11,26. Jak.2,13.

KODZIA XIX.
I. Chrystus Pan wielu uzdrowi 1—6. II. z Faryzeu-

szami o maestwie mówi 7— 11. III. Prawdziwe rao-
dziece opisa 12. IV. dziateczki, które mu przynoszono,
przyjmoAva 13—15. V. rozmow z modziecem bogatym
mia 16—26. VI. nagrod obfit tyra, którzy dla niego
wiele opuszczaj, przyobieca 27—30.

i stao si, gdy dokoczy * Jezus tych

mów, odszed z Galilei, a przyszed na
granice Judzkie nad Jordan. '^Mark.10,1.

2. I szed za nim wielki lud, i uzdra-

wia je tam.

3. Tedy przyszli do niego Faryzeu-

szowie, kuszc go i mówic mu: Godzili

si czowiekowi opuci on swoje dla

kadej przycz3aiy?

4. A on odpowiadajc rzek im : Nie
czytalicie, i ten, który stworzy * na
pocztku czowieka, mczyzn i nie-

wiast uczyni je? *imoj.i,27.

5. I rzek: Dlatego opuci czowiek
ojca i matk, a przyczy si do ony
swojej, i bd dwoje * jednem ciaem.

*lMoj.2,24. lKor.6,16. Efez.5,31.

6. A tak ju nie s dwoje, ale jedno

ciao; co tedy Bóg zczy, czowiek
niechaj nie rozcza.

II. 7. Kzekli mu: Przecze tedy Moj-
esz rozkaza * da list rozwodny i opu-

ci j? -5Moj.v4,l.

8. Kzek im: Mojesz dla zatwardze-

nia * serca waszego dopuci wam, opu-

ci ony wasze, lecz z pocztku nie byo
tak. ^Mark.10,5.

9. Ale ja powiadam wam : I ktoby-

kolwiek opuci * on swoje, (oprócz

dla wszeteczestwa.) a inszby poj.
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cudzooy; a ktoby opuszozon poj,
cudzooy.

*Mat.5,32. Mailc.10,11. nk. 16,18. lKor.7,10.

10. Rzekli mu ucziiiowio jogo : Jeli
taka jest sprawa uh^/ai z ou. tedy nie

jest dobra, eni si.

11. A on im rzek: Nie wszyscy poj-

muj t^j rzeczy, ale tylko ci, którym to

dano.

III. 12. Albowiem s rzezacy, którzy

si tak z ywota matki narodzili; s tó
rzezacy, którzy od ludzi s urzezani; s
Ua rzezacy, którzy si sami urzezali dla

królestwa niebieskiego. Kto moe poj,
niechaj pojmuje !

lY. 13. Tedy mu * przynoszono dziat-

ki, aby na nie rce wkada i modli si
;

ale uczniowie gromili je.
= Mark. 10, 13. uk. 18, 15.

14. Lecz Jezus rzek: Zaniechajcie

dziatek, a nie zabraniajcie im, przycho-
dzi do mnie; albowiem takich jest kró-

lestwo niebieskie.

15. A woywszy na nie rce, poszed
stamtd.

Y. 16. A oto, jeden przystpiwszy,
rzek mu; Nauczycielu dobry ! co dobre-

go mam czyni * abym mia ywot
wieczny?

"

*Maik. 10,17. uk.l8,l8.

17. Ale mu on rzek: Przecz mi zo-

wiesz dobrym? nikt nie jest dobry, tylko

jeden, to jest Bóg; a jeli chcesz wnij
do ywota, przestrzegaj przykaza.

18. I rzek mu: Których? A Jezus
rzek: Nie bdziesz * zabija, nie b-
dziesz cudzooj^,- nie bdziesz krad, nie

bdziesz mówi faszywego wiadectwa
;

* 2 Moj. 20,13.

19. Czcij ojca twego i matk, i mio-
wa bdziesz* bliniego swego, jako sie-

bie samego. -Mat.22,89.

20. Ezek mu modzieniec: Tegom
wszystkiego przestrzega od modoci
mojej; czegó mi jeszcze nie dostaje?

21. Ezek mu Jezus : Jeli chcesz by
doskonaym, id, sprzedaj majtnoci
twoje, i rozdaj ubogim, a bdziesz mia
skarb * w niebie, a przyszedszy, nala-
duj mi. "^iTym.e.ie.

22. A gdy modzieniec te sowa usy-
sza, odszed smutny; albowiem wiele

mia majtnoci.
23. Tedy Jezus rzek uczniom swoim :

Zaprawd powiadam wam. * e z tru-

dnoci bogaty wnijdzie do królestwa

niebieskiego.
"

*Mark.io,23.

24. I zasi powiadam wam: e sna-

dnij wielbdowi przez ucho igielne
przej, ni bogatemu wnij do króle-
stwa Boego.

25. Co usyszawszy uczniowie jego,
zdumieli si })ardzo, mówic: Któ tedy
moe by zbawion?

20. A Jezus wejrzawszy na nie, rzek *

im: U udzi to nie mona; lecz u Boga
wszystko * jest moebne. uk.1,37.

YI. 27. Tedy * odpowiadajc Piotr,

rzek mu : Otomy my opucili wszystko,
i poszlimy za tob; có nam tedy za to

bdzie? * Mark. 10,28. uk. 18,28.

28. A Jezus im rzek : Zaprawd po-
wiadam wam: I wy, którzycie mi
naladowali w^ odrodzeniu, gdy usidzie
Syn czowieczy na stolicy chway swo-
jej, usidziecie i wy na dwunastu * sto-

licach, sdzc dwanacie pokole Iz-

raelskich. *uk.22,30.

29. A kady, ktoby opuci domy, albo^

braci, albo siostry, albo ojca, albo mat-'

k, albo on, albo dzieci, albo role. dla

imienia mego, stokro wicej wemie,
i ywot wieczny odziedziczy.

30. A wiele pierwszych bd * ostatni-

mi, a ostatnich pierwszymi.
* Mat. 20,16." Mark. :0,31. ut.13,30.

EODZIA XX.
I. Chrystus podobiestwem o winnicy koció swój wy-

razi 1—16. II. o mierci swojej mówi 17—19. III. mat-
k z synami jej o rzeczy nieprzystojne proszc uspo-
koi 20—28. lY. i dwóch lepych uzdrowi 29—34.

Albowiem podobne jest królestwo nie-

bieskie czowiekowi gospodarzowi, który

wyszed bardzo rano najmowa robotni-

ków do winnicy swojej.

2. A zmówiwszy si z robotnikami

z grosza na dzie posa je do winnicy

swojej.

3. A wyszedszy o trzeciej godzinie,

ujrza drugich, którzy stali na rynku

prónujcy
;

4. 1 rzek im : Idcie i wy do winnicy,

a co bdzie sprawiedliwego, dam wam.
5. A oni poszli. Zasi wyszedszy o

szóstej i dziewitej godzinie ,
" take

uczyni.

6. Potem o jedenastej godzinie wy-

szedszy, znalaz drugie, którzy stah

prónujcy, i rzek im : Przecz tu stoicie

cay dzie prónujcy?
7. Ezekli mu: I nas nikt nie naj;

i rzek iQi: Idcie i wy do winnicy, a co

bdzie sprawiedliwego, wemiecie.

8. A gdy by wieczór, rzek Pan win-
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nicy sprawcy swemu : Zawoaj robotni-

ków, a oddaj im zapat, poczwszy od

ostatnicli a do pierwszych.

9. A gdy przyszli oni, którzy o jede-

nastej godzinie byli najci, wzi kady
z nich po groszu.

10. Przyszedszy te i pierwsi, mnie-

mali, e wicej wezm; ale wzili i oni,

kady z nich, po groszu.

11. A wziwszy, szemrali przeciwko

gospodarzowi.

12. Mówic: Ci ostatni jedne godzin
robili, a uczynie je nam równymi, któ-

rzymy znosili ciar dnia i upalenie.

13. A on odpowiadajc rzek jedne-

mu z nich : Przyjacielu ! nie czynió
krzywdy; aza si nie z grosza zmówi
zemn?

14. Wemij. co twojego jest. a id;
chc bowiem temu ostatniemu da jako

i tobie.

15. Aza mi si nie godzi czyni
z mojem, co chc? Czyli oko twoje zo-
liwe jest. iem ja jest dobry?

16. Takci bd * ostatni pierwszymi,

a pierwsi ostatnimi; albowiem wiele jest

wezwanych, ale mao wybranych.
'^ Mat. 19. 30. Mark. 10,31. Luk. 13. 30.

II. 17. A wstpujc Jezus do Jeruzale-

mu, wzi z sob dwanacie uczniów na

osobne miejsce w drodze, i rzek im:

18. Oto wstpujemy * do Jeruzalemu,

a Syn czowieczy bdzie wydany prze-

dniejszym kapanom i nauczonym w Pi-

mie, i osdz go na mier;
* Maik. 10.32. Luk. 18,31.

19. I wydadz go * poganom na po-

miewanie i na ubiczowanie i na uki'zy-

owanie : ale trzeciego dnia zmartwych-
wstanie. -Jan.l8.*'31.32.

III. 20. Tedy przystpia do niego

matka * synów Zebedeuszowych z syna-

mi swoimi, kaniajc mu si. i proszc
nieco od niego. '=Mark.io,35.

21. A on jej rzek: Czegó chcesz?
Rzeka mu: Rzecz, aby siedzieli ci dwaj

synowie moi. jeden po prawicy twojej

a drugi po lewicy w królestwie twojem.

22. Ale Jezus odpowiadajc rzek : Nie
wiecie, o co ^ prosicie; moecie pi kie-

lich, który jabd pi? i chrztem, którym
>i ja chrzcz, by ochrzczeni? Rzekli

ani: Moemy.
'

='Rzyin.s.2c..

23. Tedy im rzek: Kielichci mój
M bdziecie, i chrztem. * którym sie ia
- •• . » i/

.'hrzcz. ochrzczeni bdziecie; ale siedzie

sz 20. 21. 23

po prawicy mojej i po lewicy mojej?

nie jest moja rzecz da wam, ale tym,

którym jest zgotowano od Ojca mojego.
^ uk. 12.50.

24. A usyszawszy to oni dziesiciu,

rozgniewali si na onych dwóch braci.

25. Ale Jezus zwoawszy ich
, rzek:

Wiecie, * i ksita narodów panuj
nad nimi. a którzy wielcy s. mocy do-

kazuj nad nimi.
" -Mark.io.42. uk.22.25.

26. Lecz nie tak bdzie midzy wami :

ale " ktobykolwiek midzy wami chcia
by wielkim, niech bdzie sug waszym.

'Mat. 23. 11.

27. A ktobykolwiek midzy wami
chcia by pierwszym, niech bdzie su-

g waszym.
28. Jako i Syn czowieczy * nie przy-

szed, aby mu suono, ale f aby suy,
i aby da dusz sw na okup za wielu.

*Filip.2.7. fLuk. 22,27.

IV. 29. A gdy oni wychodzili z Jery-

cha. ^ szed za nim wielki lud. ^^i^iJ^-io-^e.

30. A oto dwaj lepi, siedzcy przy

drodze, usyszawszy, i Jezus przecho-

dzi, zawoali, mówic: Zmiuj si nad
nami, Panie, synu Dawidowy I

31. Ale on lud gromi ich, aby mil-

czeli; lecz oni tem wicej woali, mó-
wic: Zmiuj si nad nami. Panie, synu
Dawidowy I

32. A zastanowiwszy si Jezus, zawo-

a ich i rzek: Có chcecie, abym wam
uczyni?

33. Rzekli mu: Panie! aby byy otwo-

rzone oczy nasze.

34. A ualiwszy si ich Jezus, dotkn
si oczu ich, a zaraz przejrzay oczy ich;

i szli za nim.

ROZDZIA XXL
L Pan do Jeruzalemu wjeclia 1—11. U. w kociele

Boym rzd uczyni 12—18. Ul. figowe drzewo ususzy
19—22. ly. w kociele z biskupy rozmow mia 23—27.

V. i przez podobiestwa rozmaite onym domawia 28

—

i€.

A gdy si przybliyli do Jeruzalemu . i

przyszli do " Betfagie, do góry oliwnej,

tedy Jezus posa dwóch ucznlów,''^^^'-^^'^^-

2. Mówic im: Idcie do miasteczka,

które jest przeciwko wam. a zaraz znaj-

dziecie olic uwizan i ol z ni ; od-

wicie je a przywiedcie do mnie.

3.Ajeliby wam co kto rzek, powiedz-

cie, i Pan ich potrzebuje; a zarazem

puci je.

4. A to si wszystko stao, aby si
wypenio, co powiedziano przez proroka,

mówicego :
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5. Powiedzcie * córce Syoskiej : Oto
król twój idzie tobie cichy, a siedzcy na
olicy, i na olciu, synu olicy pod
jarzmem bdcój. *zacii.9,9. jun.12,15.

G. Szedlszy tedy uczniowie a uczy-

niwszy tak, jako im by rozkaza Jezus,

7. Przywiedli olic i ol, i woyli
na nie szaty swoje, i wsadzili go na nie.

8. A wielki lud sa szaty swoje na
drodze, a drudzy obcinali gazki z drzew,

i sali na drodze.

9. A lud wprzód i pozad idcy woa,
mówic : Hozanna synowi Dawidowemu !

bogosawiony, który idzie * w imieniu

Paskióm, Hozanna na wysokociach!
*Ps. 118,26,

10. A gdy on wjecha do Jeruzalemu,

wzruszyo si wszystko miasto, mówic:
Któ ten jest?

11. A lud mówi: Tenci jest Jezus, on
prorok z Nazaretu Galilejskiego.

II. 12. Tedy wszed Jezus do ko-

cioa * Boego, i wygna wszystkie

sprzedawajce i kupujce w kociele, a

stoy tych, co pienidzmi handlowali, i

stoki sprzedawajcyeh gobie poprze-

wraca, =^Mark.ll,l5.

13. I rzek im: Napisano : Dom * mój
dom modlitwy nazwany bdzie; alecie

wy uczynili z niego jaskini zbójców.
*Izaj.56,7. Jer.7,11-

14 Tedy przystpili do niego lepi i

chromi w kociele, i uzdrowi je.

15. A obaczywszy przedniej si kapani
i nauczeni w Pimie cuda, które czyni, i

dzieci woajce w kociele, i mówice :

Hozanna synowi Dawidowemu: rozgnie-

wali si.

16. 1 rzekli mu: Syszysze, co ci mó-
wi ? A Jezus im rzek : I owszem. Ni-

gdycie nie czytali, i z ust niemowltek
i * sscych wykonae chwa? *ps.8,3.

17. A opuciwszy je, wyszed z miasta

do Betanii, i tam zosta;

18. A rano wracajc si do miasta,

akn.
II. 19. I ujrzawszy jedno figowe

drzewo * przy drodze
,
przyszed do niego,

i nie znalaz nic na niem, tylko same li-

cie, i rzek mu: Niechaj si wicej
z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uscho
zarazem one figowe drzewo. *Mark.ii,i3.

20. A ujrzawszy to uczniowie, dziwo-

wali si, mówic : Jako prdko uscho
to figowe drzewo !

21. Tedy odpowiadajc Jezus, rzek

im: Zaprawd powiadam wam: Jeliby-
cie " mieli wiar, a nie wtpilibycie,
nie tylko to, co si stao z figowm drze*

wem, uczynicie, ale gdybycie i tój górze

rzekli : Podnie si, a rzu si w morze,

stanie si. *Mat.i7,2o.

22. 1 wszystko, o cobyciekolwiek pro

sili * w modlitwie wierzc, wemiecie.
* Mat.7,7.8.

IV. 23. A gdy on przyszed do ko-

cioa, przystpili do niego, gdy uczy,
przedniejsi kapani i starsi ludu, mówic:
Któr moc * to czynisz? a kto da t
JJ20C ? *Maik.ll,27. uk.20,1.

24. A odpowiadajc Jezus, rzek im:

Spytam i ja was o jedne rzecz, któr jeli

mi powiecie, i ja wam powiem, któr
moc to czyni.

25. Chrzest Jana skd by? z nieba

czyli z ludzi? A oni myleli sami w sobie,

mówic: Jeli powiemy z nieba, rzecze

nam: Czemuecie mu tedy nie uwierzyli?

26. Jeli za powiemy z ludzi, boimy
sie ludu; bo Jana wszyscy maj* za pro-

roka. *Mat.l4,.

27. A odpowiadajc Jezusowi rzekh:

Nie wiemy. Kzek im i on: I ja wam nie

powiem, któr moc to czyni.

V. 28. Ale có si wam zda? Czo-
wiek niektóry mia dwóch synów ; a przy-

stpiwszy do pierwszego, rzek: Synulj

id, rób dzi na winnicy mojej.

29. Ale on odpowiadajc rzek: Ni
chc, a potem obaczywszy si, poszed.

30. A przystpiwszy do drugiego, rzek

take; a on odpowiadajc rzek: Ja id,

panie! ale nie szed.

31. Który z tych dwóch uczyni wol
ojcowsk?Kzeklimu: On pierwszy. Kzek
im Jezus : Zaprawd powiadam wam, e
was celnicy i wszetecznice uprzedzaj do

królestwa Boego.
32. Albowiem przyszed do was * JaD

drog sprawiedliwoci, a nie uwierzyli-

cie mu, ale celnicy i wszetecznice uwie-

rzyli mu ; a wy widzc to, przecie si

nie obaczylicie , abycie mu uwierzyh.
*Mat.3,l!

33. Drugiego podobiestwa suchaj-

cie : Czowiek niektóry by gospodarzem

który nasadzi winnic , i potem * j?

ogrodzi, i wkopa w niej pras, i zbudo-

wa wie, i naj j winiarzom, i odje-

cha preez. '^Ps.80,9. izaj.5,i.rj

jer.2,21. Mark.12,1. uk.20,9

34. A gdy si przybliy czas odbiera-

I
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nia poytków, posa sugi swoje do onych

winiarzy, aby odebrali poytki jej.

35. Alewiniarze pojmawszy sugi jegc.

jednego " ubili, a drugiego zabili, a dru-

giegof ukamionowali. - Jer.37.15. t2Kron.24,21.

36. Zasi posa iuszycli sug. wicej
' ni pierwszych : i take im uczynili.

37. Ale na ostatek posa do nich syna

swego, mówic : Bd si wstydzi syna

mego.

38. Lecz winiarze. ujrzawszy onego

syna. rzekli midzy sob: Tenci jest

dziedzic: pójdcie, zabijmy* go. a otrzy-

mamy dziedzictwo jego.
=^ Mat. 26.3.4. r.27.1. Jan. 11.53.

39. Tedy porwawsay go. wyrzucili go

precz z winnicy i zabili.

40. Gdy tedy pan winnicy przejdzie.

có uczyni onym winiarzomV

41. Ezekli mu: Ze. le potraci, a win-

nic najmie inszym winiarzom. którzy

mu oddawa bd poytki czasów swoich.

42. Rzek im Jezus : Xie czytalicie

nigdy w Pismach: Kamie. * który

odrzucili budujcy, ten si sta gow
wgieln: od Pana si to stao, i dziwne

jest w oczach naszych?
*Ps. 118.22. Izaj.2S.16. Kzym.9.33. lPiotr.2.7.

43. Przeto powiadam wam: I od

was odjte bdzie ki'olestwo Boe. i b-
dzie dane narodowi, czynicemu poytki

Jego.

I

44. A ktoby pad na ten ^ kamie,
roztrci si, a na kogoby f on upad,
zetrze' ffo

'

''izaj.s.u.is. ^^ Dan. 2. 34'.

45. A usyszawszy przedniej si ka-

pani i Faryzeuszowie podobiestwa je-

go, domylili si. i o nich mówi:
46. A chcc go pojma, bali si ludu.

poniewa " go mieli za proroka

25

co ])yomój nagotowal. woy moje i

karmnego, pobito, i wszystko gotowe,

pójdcie * na wesele. '^izaj.25,6.

5. Ale oni zaniedbawszy odeszli, je-

den do roli swojej, a drugi do kupiectwa

sugi jego,
-^ Mat. 21..%.

*uk.7.16. Jan. 6. 14

ROZDZIA XXn.
I. Chrystus podobienstTvem "wesela ask Bo^. nam

zileca 1

—

S. n. o powoaniu pogan mówi 9—15. III. po-
winnoci Bogu i cesarzowi oddawa rozkazuje 16—22.
I^ . z Saduceuszami o zmaiTwycliwstaniu 23—33. T. a

Faryzeuszami o najwikszem przykazaniu zakonnem—40. V. i o Mesyjaszu rozmawia 41

—

i6.

A odpowiadajc Jezus, zasi im rzek
w podobiestwach, mówic :

2. Podobne jest ki-ólestwo niebieskie

czowiekowi ki'olowi. który
wesele synowi swemu :

*uk.'i4.i6. objaw.19

3. I posa sugi swe. aby wezwali
zaproszonych na wesele: ale nie chcieli

przyj.

4. Znowu posa insze sugi, mówic :

^'medzcie zaproszonym: Otom obiad

swego;

6. A drudzy pojmawszy
zelyli i pobili je.

7. Co gdy król usysza, rozgniewa
si. a posawszy wojska * swoje, wy-
traci one morderc, i miasto ich zapali.

* Jcr.25,9.

8. Tedy rzek sucrom swoim : "Wese-

le wprawdzie jest gotowe ; lecz zapro-

szeni nie byli godni.

II. 9. Przeto idcie na rozstania drós^.

a kogokolwiek znajdziecie, wezwijcie na
wesele.

10. Tedy wyszedszy oni sudzy na
drogi, zgromadzili wszystkie, którekol-

wiek znaleli, ze i dobre, i napenione
jest wesele gomi.

11. A wszedszy król. aby oglda
gocie, obaczy tam czowieka nieodzia-

nego szat weseln;
12. I rzek mu: Przyjacielu! jako

tu wszed, nie majc szaty weselnej ? A
on zamilkn.

13. Tedy rzek ki-ól sugom: Zwi-
zawszy nogi i rce jego. wemijcie go.

a wi'zuccie do ciemnoci " zewntrznych,
tam bdzie pacz i zgi'zytanie zbów.

*MaT.S.12. Luk.13.28.

14. Albowiem wiele " jest wezwa-
nych, ale mao wybranych. ''Mat.20.i6.

15. Tedy odszedszy " Faryzeuszowie
uczynili rad. jakoby go usidlili w mowie.

''Mark.12.13. uk. 20. 20.

III. 16. I posali do niego ucznie

swoje z Herodyjany. mówic: Nauczy-
cielu I wiemy, e jest prawdziwy, i drogi

Boej w prawdzie uczysz, a niedbasz na
nikogo : albowiem niepatrzysz na osob
ludzk.

17. Przeto powiedz nam. co si
zda? Godzih si da czynsz cesarzowi,

czyli nie?

18. Ale Jezus poznawszy zo ich.

rzek: Czemu mi kusicie, obudnicy?

19. Pokacie mi monet czynszow:
sprawi a oni mu podali gi'osz.

20. I rzek im: Czyje to obraz i

napis ?

21. Rzekli mu: Cesarski. Tedy im
rzek: Oddawajcie tedy. co jest cesar-

skiesfo. " cesarzowi, a co jest Boego.
Bogu. Kzvm.13,7.
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22. To usyszawszy, zadziwili si, a

opuciwszy go, odeszli.

IV. 23. Dnia onego przyszli * do niego

Saduceuszowie , którzy mówi, i nie-

niasz zmartwychwstania, i pytali go,
+ Miirk.Kt,l,H. uk.2<),ii7. l)xic.23,K.

24. Mówic : Nauczycielu ! Mojesz
powiodzia: Jeliby kto umar, niema-
jc * dzieci , aby brat jego prawem po-

winowactwa poj on jego, i wzbudzi
nasienie bratu swemu. 'r)Moj.2ó,r..

2b. Byo tedy u nas siedm braci; a

pierwszy pojwszy on, umar, a nie

majc nasienia, zostawi on swoje bra-

tu swemu.
26. Take t^ wtóry i trzeci, a do

siódmego.

27. A na ostatek po wszystkich umara
i ona niewiasta.

28. Przeto przy zmartwychwstaniu,
którego z tych siedmiu bdzie on,
gdy j wszyscy mieli?

29. A odpowiadajc Jezus rzek im :

Bdzicie, nie bdc powiadomieni Pi-

sma, ani mocy Boej.
30. Albowiem przy zmartwychwsta-

niu ani si eni, ani za m chodzi
nie bd, ale bd jako Anioowie Boy
w niebie.

31. A o powstaniu umarych nie czy-

talicie, co wam powiedziano od Boga
mówicego :

32. Jam jest Bóg * Abrahama, i Bóg
Izaaka, i Bóg Jakóba? Bóg nie jestci

Bogiem umarych, ale ywych. *2Moj.3,6.

33. A usyszawszy to lud, zdumia
si * nad nauk jego. *Mat.7,28.

V. 34. Lecz gdy usyszeli * Fary-

zeuszowie, e zawar usta Saduceuszom,
zeszli si wespó. *Mark.i2,28.

35. I spyta go jeden z nich, * zakon-

nik, kuszc go i mówic: *iik.io,25.

36. Nauczycielu ! które jest najwiksze
przykazanie w zakonie ?

37. A Jezus mu rzek: Bdziesz mi-

owa * Pana, Boga twego, ze wszyst-

kiego serca twego, i ze wszystkiej

duszy twojej i ze wszystkiej myli two-
j^-j . *5 Moj. 6,5. uk. 10,27.

38. To jest pierwsze i najwiksze
przykazanie.

39. A wtóre podobne jest temu:
Bdziesz miowa * bliniego twego, jako

samego siebie. *3 moj.i9,i8. Mark.12,31.

40. Na tych dwóch przykazaniach

wszystek zakon i prorocy zawisnli.

VI. 41. A gdy si Faryzeuszowie ze-

brali, spyta * ich Jezus, Ma.k.iii.as.

42. Mówic : Co si wam zda o Chry-
stusie? Czyim jest synem? Kzekli mu:
Dawidowym.

43. 1 rzek im : Jako tedy Dawid
w duchu nazywa go Panem? mówic:

44. Kzek Pan Panu * memu: Sid
po prawicy mojej, a poo nieprzyja-

cioy twoje podnókiem nóg twoich.
* Ps. 110,1. Mark. 12,36.

45. Poniewa go tedy Dawid nazywa
Panem, jako jest synem jego?

46. A aden mu nie móg odpowie-

dzie i sowa, i nie mia go nikt wi-
cj od onego dnia pyta.

KODZIA XXIIL
I. Chrystus opisuje nauczone w Pimie, i Faryzeusze,

i ze postpki ich 1—7. II. przestrzega uczniów od nie-
których rzeczy 8. III. narzeka na grzechy Faryzeuszów
9—34. IV. i pomst im grozi 3.5. 3fi. V. dobrodziejstwa
swoje Jeruzalemowi dane. i niewdziczno ich poka-
zawszy 37. VI. karanie srogie opowiada 38. 39.

i edy Jezus rzek do ludu i do uczniów

swoich, mówic:
2. Na stolicy Mojeszowej usiedli

nauczeni w Pimie i Faryzeuszowie.

3. Przeto wszystkiego, czegoby wam
kolwiek rozkazali przestrzega, prze-

strzegajcie i czycie, ale wedug uczyn-

ków ich nie czycie; albowiem oni mó-
wi, ale nie czyni.

4. Bo wi brzemiona * cikie
nieznone, i kad je na ramiona ludz-

kie, lecz palcem swoim niechc ich ru-

g2Y0
* uk. 11,46. Dzie. 15,10.

5. A wszystkie uczynki swoje czyni,

aby byli widziani od ludzi, i rozszerzaj

bramy swoje, i rozpuszczaj * podok
paszczów swoich. *4Moj.l5,38.5Moj.6,r"

6. Nadto miuj pierwsze * miejsca

na wieczerzach, i pierwsze stoki w bó-

nicach.

7. I pozdrawiania na * rynkach, i abj

je nazywali ludzie: Mistrzu, mistrzu!
^ Mark. 12,38

II. 8. Ale wy nie * nazywajcie si^

mistrzami; albowiem jeden jest * mistrs

wasz ,
Chrystus ; ale wycie wszysc}

brami.
III. 9. I nikogo nie zówcie ojcen

waszym na ziemi; albowiem jeden jes'

Ojciec * wasz, który jest w niebiesiech
*Mal.2,10. Efez. 3.14.15

10. A niechaj was nie zowi mistrza-

mi, gdy jeden jest mistrz wasz, Chrystus

11. 'Ale kto z was * najwikszy jest

bdzie sug waszym.
* Mat.20,26
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12. A ktoby si wywysza, bdzie

ponion}': a ktobv si * ponia, bdzie

wywyszony.
"

^uk.u,ii.

13. Lecz biada wam. nauczeni w Pi-

mie i Faryzeuszowie obudni! i za-

mykacie królestwo ^ niebieskie przed

ludmi ; albowiem tam sami nie wcho-

dzicie, ani tym. którzyby wnij chcieli,

wchodzi nie dopuszczacie. '^uk.11,02.

14. Biada wam. nauczeni w Pimie
i Faryzeuszowie * obudni ! i poeracie

domy wdów. a to pod pokrywk du-
gich modlitw, dlatego ciszy sd od-

niesiecie
'^Maik.1240. uk.20,-17.

15. Biada wam. nauczeni w Pimie
i Faryzeuszowie obudni ! i obchodzicie

morze i ziemi, abycie uczynili jednego

nowego yda ; a gdy si stanie, czynicie

go synem zatracenia, dwakro w^icej

uielicie sami.

16. Biada wam. wodzowie lepi! któ-

rzy powiadacie: Ktoby przysig na ko-

ció, nic nie jest: ale ktoby przysig na

zoto kocielne, winien jest.

17. Gupi i lepi! albowiem có jest

wikszego, zoto czy koció, który po-

wica zoto?

18. A ktoby przysig na otarz, nic

nie jest; lecz ktoby przysig na dar,

który jest na nim, winien jest.

19. Gupi i lepi! albowiem có wik-
szego jest? dar, czyli otarz, który po-

wica dar?

20. Kto tedy przysiga na otarz,

przysiga na, i na to wszystko, co na
nim jest

;

21. A kto przysiga na koció, przy-

siga na. i na tego. " który w nim mie-

szka:
" *lKról.8,l3.

22. I kto przysiga * na niebo, przy-

siga na stolic Bo. i na tego, który

siedzi na niej. ^Mat.5,34.

23. Biada wam. nauczeni * w Pimie
Faryzeuszowie obudni! i dawacie
ziesicin z mitki i z anyu i z kminu,

a opuszczacie powaniejsze rzeczy w za-

1

tonie, sad i miosierdzie 1 wiare: te

raeczy mielicie czyni, a onych nie

3pUSZCZa.
"

*uk.n,42.t0ze.6,6.

24. Wodzowie lepi! którzy przece-

Izacie komara, i wielbda poykacie.

25. Biada wam. nauczeni * w Pimie
Faryzeuszowie obudni! i oczyszczacie

cubek z wierzchu i mis. a wewntrz
)ene s drapiestwa i zbytku. "J^^-i-ii-s?.

p

26. Faryzeuszu lepi ! oczy pierwej

to, co jest wewntrz w kubku i w misie,

aby i to, co jest z wierzchu, czystembyo.

27. Biada wam, nauczeni w Pimie i

Faryzeuszowie obudni! iecie podobni

grobom pobielanym, które si zdadz
z wierzchu by cudne, ale wewntrz pene
s koci umarych i wszelakiej nieczy-

stoci.

28. Take i wy z wierzchu zdacie si
by ludziom sprawiedliwi ; ale wewntrz
penicie obudy i nieprawoci.

29. Biada wam. nauczeni w Pimie i

Faryzeuszowie obudni! i budujecie

groby proroków, i zdobicie nagrobki

sprawiedliwych.

30. I mówicie: Bymy byli za dni oj-

ców naszych, nie byliljymy uczestnikami

ich we krwi proroków.

31. A tak wiadczycie sami przeciw-

ko * sobie, ecie synowie tych, którzy

proroki pozabijali.
^Dzie.7,52.

32. I wy te dopeniacie miary ojców

waszych.

33. Wowie! rodzaju ^ jaszczurczy!

i jako bdziecie mogb uj przed sdem
ognia piekielniego? "Mat.s,?.

34. Przeto oto ja posyam do was

proroki. i mdrce, i nauczone w Pimie, a

z nich niektóre ^ zabijecie i ukrzyujecie,

a niektóre z nich ubiczujecie w bónicach

waszych, i bdziecie je przeladowa od

miasta do miasta; -Dzie.7,59.

IV. 35. Aby przysza na was wszystka

krew sprawiedliwa, wylana na ziemi,

ode krwi Abla " sprawiedliwego a do

krwifZacharyjasza. syna Barachyjaszo-

wego, któregocie zabili miedzy kocio-

em i otarzem. *lMoj.4,8.yd.ll,4.t2Kron.24,21.

36. Zaprawd powiadam wam: Przyj-

dzie to wszystko na ten naród.

V. 37. Jeruzalem! Jeruzalem! które

zabijasz ^ proroki. i które kamionujesz

te, którzy do ciebie byli posyani: ilekro

chciaem zgromadzi dzieci twoje, tak

jako zgromadza kokosz kurczta swoje

pod skrzyda, a nie chcielicie ?*^"^-^^'^*-

VI. 38. Oto wam dom wasz pusty

zostanie.

39. Albowiem powiadam wam. e mi
nie ujrzycie od tego czasu, a rzeczecie:

Bogosawiony, który idzie w imieniu

Paskiem.
c
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ROZDZIA XXIV.

I. Pun mówi o zbur/oiiiu kocioa Jciuziili'inskiogo 1. 2.

II. o /.i\ak;u'li uprzcd/.iijcyih to zburzoiiio i przyjcie

raskio, i dokoiiauio wiata 3

—

'i'). 111. napomina do pil-

nego si na dziou sdny gotowania 3G—51.

A wyszedszy Jezus * z kocioa szed;

i j)i-zvsti\pili uczniowie jego. a])y iiiii uka-

zali budowania kocielne. ^Maik.i3,i.Luk.2i.5.

2. I rzek im Jezus: Iza nie widzicie

tego wszystkiego? Zaprawd powiadam
wam, nie zostanie tu " kamie na kamie-

niu, któryhy nie by rozwalony.
* ^"'^i^'^^-

II. 3. A gdy siedzia na górze oliwnój,

przystpili do niego uczniowie osobno,

mówic : Powiedz nam, kiedy si to sta-

nie, i co za znak przyjcia twego i doko-

nania wiata ?

4. I odpowiadajc Jezus, rzek im:

Patrzcie, aby was kto * nie zwiód.
*Efez.5,6. 2Tes.2,3.

5. Albowiem wiele ich przyjdzie pod

imieniem mojem, mówic: Jam jest

Clirystus ; i wiele ich zwiod.

6. I usyszycie wojny i wieci o woj-

nach; patrzcie, abycie sob nie trwo-

yli; albowiem musi to wszystko by; ale

jeszcze nie tu jest koniec.

7. xilbowiem powstanie naród przeciw-

ko narodowi, i królestwo przeciwko kró-

lestwu, i bd gody i mory i trzsienia

ziemi miejscami.

8. Ale to wszystko jest pocztkiem
boleci.

9. Tedy was podadz * w udrczenie, i

bd was zabija, i bdziecie w nienawi-

ci u wszystkich narodów dla imienia

meffO '^ Mat. 10,17. Maik. 13,9. uk.21,12. Jan. 16,2.

10. A tedy wiele si ich zgorszy, a

jedni drugich wydadz, i jedni * drugich

nienawidzieó bd. *Mat.io,22.

11. I wiele faszywych proroków po-

wstanie, i zwiod wielu.

12. A i si rozmnoy nieprawo,
ozibnie mio wielu.

13. Ale kto wytrwa * a do koca, ten

zbawion bdzie. *Mat.io,22.

14. 1 bdzie kazana ta Ewangielija kró-

lestwa po wszystkim wiecie, na wiade-
ctwo wszystkim narodom. A tedyó przyj-

dzie koniec.

15. Przeto gdy ujrzycie * obrzydli-

wo spustoszenia, opowiedzian przez

Danijela proroka, stojc na miejscu

witem, (kto czyta, niechaj uwaa.)
* Dan.9,26.27. Mark. 13,U. uk. 21, 20.

16. Tedy ci, co bd w ziemi Judz-
kiej, niech uciekaj na góry;

AEUS 24.

17. A kto na dachu, niechaj nie zst-
puje, aby co wzi z domu swego

;

18. A kto na roli, niech si nazad nie

wraca, aby wzi szaty swe.

ly. A Ijiada l)rzemiennym i piersiami

karmicym w one dni !

20. Przeto módlcie si, aby nie byo
uciekanie wasze w zimie, albo w sabat.

21. Albowiem naonczas * bdzie wiel-

ki ucisk, jaki nie by od pocztku wiata
a dotd, ani potom bdzie. Di»n.i2,i,ii.

22. A gdyby nie byy skrócone one
dni, nie byoby zbawione adne ciao;
ale dla wybranychbd skrócone one dni.

23. Tedy jeliby * wam kto rzek:
Oto tu jest Chrystus, albo tam, nie

wierzcie. * Mark. 13, 21. uk. 17, 23.

24. Albowiem powstan faszywi Chry-
stusowie, i faszywi prorocy, i czyni
bd znamiona wielkie, * i cuda, tak, iby
zwiedli (by mona) i wybrane. *Mark.i3,22.

25. Otom wam przepowiedzia.

26. Jeliby wam tedy rzekli: Oto na
puszczy jest, nie wychodcie ; oto w ko-

morach, nie wierzcie.

27. Albowiem jako byskawica wycho-
dzi od wschodu soca i ukazuje si a
na zachód, tak bdzie i przyjcie Syna
czowieczego.

28. Bo gdziekolwiek bdzie ^ cierw,

tam si zgromadz i ory. *uk.i7,37.

29. A zaraz po * utrapieniu onych

dni soce si zami, a ksiyc nie da

jasnoci swojej, i gwiazdy bd pada
z nieba, i mocy niebieskie porusz si.

*Izaj. 13,10. Jer.15,9. Ezech.32,7. Joel 2,31.

Amos 8,9. Micli.3,6. Sofon.1,15.

30. Tedy si ukae znami Syna

czowieczego na niebie, a tedy bd na-

rzeka wszystkie .pokolenia ziemi, i ujrz

Syna czowieczego, przychodzcego na

obokach * niebieskich z moc i z chwaa
wielk; *objaw.i,7

31. I pole Anioy swoje z * trbi

gosu wielkiego, i zgromadz wybran*

jego od czterech wiatrów, od krajów nie

bios a do krajów ich. =^ikron.i5,óiiu

32. A od drzewa figowego nauczci"

si tego podobiestwa : Gdy si ju ga

jego odmadza i licie wypuszcza

poznajecie, i blisko jest lato.

33. Take i wy, gdy ujrzycie t

wszystko, poznawajcie, i blisko jest,

we drzwiach. *

34. Zaprawd powiadam wam, im
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nie przeminie ten wiek, aby si to

wszystko stao.

35. Niebo i ziemia * przemin, ale

sowa moje nie przemin.
* Izaj.40,8. Mat. 5, 18.

III. 36. A o onym dniu i
* godzinie

nikt nie wie, ani Anioowie niebiescy,

tylko sam Ojciec mój. *Mark.i3,32.

37. Ale jako byo za dni * Noego, tak

bdzie i przyjcie Syna czowieczego.
*lMoj.7,7. ulc.17,20.27.

38. Albowiem jako za dni onych przed

potopem jedli, i pili, i oeniali si i zam wydawali, a do onego dnia, którego

wszed Noe do korabia,

39. I nie spostrzegli si, a przyszed

potop i zabra wszystkie: tak bdzie i

przyjcie Syna czowieczego.

40. Tedy bd dwaj * na roli; jeden b-
dzie wzity a drugi zostawiony

;

*uk.l7,35.36.

41. Dwie bd mleó we mynie
;
jedna

bdzie wzita a druga zostawiona
;

42. Czujcie tedy, poniewa nie wie-

cie, * której godziny Pan wasz przyj-

^2ie *Mat.25,13. Mark.13,33.35.

43. A to wiedzcie, e, gdyby * wie-

dzia gospodarz, o której stray zodziej

ma przyj, wdyby czu, i nie daby
podkopa domu swego. *iTes.5,2.

44. Przeto i wy bdcie gotowi ;
* bo

której si godziny nie spodziejecie, Syn
czowieczy przejdzie. ^objaw.ics.

45. Który tedy jest * suga wierny

i roztropny, którego postanowi pan jego

nad czeladzi swoj, aby im dawa po-

karm na czas suszny? *uk.i2,-i2.

46. Bogosawiony on suga, którego-

by, przyszedszy Pan jego, znalaz tak

czynicego
;

47. Zaprawd powiadam wam, e go
nad wszystkiemi dobrami swemi posta-

nowi.

48. Ale jeliby rzek on zy suga
w sercu swojem: Odwacza pan mój
z przyjciem swojem

;

49. I poczby bi spósugi, a je
1 pi z pijanicami:

50. Przyjdzie pan sugi onego, dnia,

którego si nie spodzieje, i godziny, któ-

rj nie wie
;

51. I odczy go, a cz jego pooy
obudnikami; tam bdzie * pacz

i zgrzytanie zbów. *Mat.8,i2.

ROZDZIA XXV.
I. Podobiestwo o dziesicim pannach 1—12. II. Do

czujnoci napomnienie 13. III. Talenty sugom rozdane
14—23. IV. jeden z nich zgromiony 24—30. V. Sd Boy
ostateczny i porzdek jego 31—16.

iedy podobne bdzie królestwo niebie-

skie dziesiciu pannom, które wziwszy
lampy swoje, wyszy przeciwko oblu-

biecowi.

2. A byo z nich pi mdrych, a pi
gupich.

3. One gupie wziwszy lampy swoje,

nie wziy oleju z sob.
4. Lecz mdre wziy oleju w naczynia

swoje z lampami swemi.

5. A gdy oblubieniec odwacza
z przyjciem, zdrzemay si wszystkie

i posny.
6. A o pónocy sta si krzyk: Oto

oblubieniec idzie; wynijdcie przeciwko

niemu!
7. Tedy wstay one wszystkie panny,

i ochdoyy lampy swoje.

8. Ale gupie rzeky do mdrych:
Dajcie nam z oleju waszego ; bo lampy
nasze gasn.

9. I odpowiedziay one mdre, mó-
wic: Nie damy, by sn nam i wam
niedostao ; idcie raczej do sprzedawa-

jcych, a kupcie sobie.

10. A gdy odeszy kupowa, przyszed

oblubieniec; a te, które byy gotowe,

wesoy z nim na wesele ; i zamknione s
drzwi.

11. Lecz potem przyszy i one dru-

gie panny, mówic: Panie, Panie,

otwórz * nam! *uk.i3,25.

12. A on odpowiadajc, rzek: Za-

prawd powiadam wam, * nie znam was.
*Mat.7,23.

II. 13. Czujcie * tedy; bo nie wiecie

dnia ani godziny, której Syn czowieczy

przyjdzie. *iKor.i6,i3. Efez.eas.

Kol.4,2. lTes.5,6. lPiotr.4,7. r.5,8. Objaw.3,2.

III. 14. Albowiem jako czowiek precz

odjedajcy * zwoa sug swoich i odda
im dobra swoje

;

"^ Mark. 13,24.

15. I da jednemu pi talentów, a

drugiemu dwa, a drugiemu jeden, ka-

demu wedug przemoenia jego. i zaraz

precz odjecha.

16. A poszedszy on, który wzi pi
talentów, robi niemi, i zyska drugie

pi talentów
;

17. Take i on. który wzi dwa, zy-

ska i ten drugie dwa.

18. Ale ten, który wzi jeden, od-

c*
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szedlszy wykopa dó w ziomi, i skry
pienidze pana swego.

hi A po (Iiigini czasie przyszed pan
cnych sng, i rachowa sie z nimi.

20. Tedy przystpiwszy on, który l)y

wziivl pitahMitów. ])rzy niós (h*ngie pi
takMitów, mówic: Tanie! od(hie:^ mi
pi tahMitów, otom drugie pi taU^ntów

zyska niemi.

21. I rzek mn pan jego: To dobrze,

sugo dobry i wierny ! nad maem Ijye
wiernym, nad wielem ci postanowi;
wnijd do radoci pana twego.

22. A przystpiwszy i on, który ])y

dwa talenty wzi, rzek: Panie! oddae
mi dwa talenty, otom drugie dwa talenty

zyska nienli.

23. Ezek mu pan jego: To dobrze,

sugo dobry i wierny ! gdye by wierny

nad maem, nad wielem ci postanowi
;

wnijd do radoci pana twego.

IV. 24. A przystpiwszy i ten, który

by wzi jeden talent, rzek: Panie!

wiedziaem, e czowiek srogi, który

niesz, gdzie nie rozsiewa, i zbierasz,

gdzie nie rozsypywa
;

25. Bojc si tedy, szedem i skryem
talent twój w ziemi ; oto masz, co twe-

go jest.

26. A odpowiadajc pan jego, rzek
mn : Sugo zy i griuny ! wiedziae, i
n, gdziem nie rozsiewa, i zbieram,

gdziem nie rozsypywa;

27. Przetoe- mia pienidze moje

da tym, co pienidzmi handluj, a ja

przyszedszy, wzibym by, co jest mo-
jego, z lichw.

28. Przeto wemijcie od niego ten

talent, a dajcie temu, który ma dziesi
talentów.

29. (Albowiem kademu, * który ma,

bdzie dano, i obfitowa bdzie; a od te-

go, który niema, i to, co ma, bdzie od

niego odjto.)
*Mat.l3,12. Mark.4,25. ut. 8,18. r.19,26.

30. A niepoytecznego sug wrzucie

do onych ciemnoci zewntrznych, tam
bdzie pacz * i zgrzytanie zbów.

*Mat.8,12.

V. 31. A gdy przyjdzie * Syn czo-

wieczy w chwale swojej, i wszyscy

wici Anioowie z nim, tedy usidzie na

stolicy chway swojej.
^Mat.16,27.

32. I bd * zgromadzone przede
wszystkie narody, i odczy je, jedne od

AEUS 25.

drugich, jako pasterz odcza owce od

kozów. *Rzyra.l4,10. 2Kor.5,10.

33. A postawi owce zaiste po prawicy

swojj, a kozy po lewicy.

34. Tedy rzecze król tym, którzy bd
po ])rawicy jego: Pójdcie, bogosa-
wieni Ojca mego! odziedziczcie królestwo*

wam zgotowane od zaoenia wiata.

35. Albowiem * aknem, a dalicie

mi je; pragnem, a (lalicie mi pi;
byem gociem, a przyjlicie j mi ;

+ Izaj.58,7. Ezech.18,7. t yd. 13, 2.

3G. Byem nagim, a przyodzialicie

mi ; byem chorym , a nawiedzilicie

mi ; byem * w wizieniu, a przycho-

dzilicie do mnie.
*

' Tym.iac Jak.1,27.

37. Tedy mu odpowiedz sprawiedli-

wi, mówic : Panie ! kiedyemy ci w i-

dzieli akncym, a nakarmilimy ci ? al-

bo pragncym, a napoilimy ci?

38. I kiedymy ci widzieli gociem,
a przyjlimy ci? albo nagim, a przy-

odzialimy ci?

39. Albo kiedymy ci widzieli cho-

rym, albo w wizieniu, a przychodzilimy

do ciebie?

40. A odpowiadajc król, rzecze im:

Zaprawd powiadam * wam, cokolwie-

kiecie uczynili jednemu z tych braci

moich najmniejszych, mniecie uczynili.
^' Mat. 10,40

41. Potem rzecze i tym, którzy bd
po lewicy : Idcie * odemnie, przeklci

w ogie f wieczny, który zgotowany jesi

dyjabu i anioom jego. *ps.6,9

Mat.7,23. uk.13,27. |Izaj. 30,33. 0])jaw.l4,19

42. Albowiem aknem, a nie dalicie

mi je; pragnem, a nie dalicie m
pi;

43. Byem gociem, a nie przyjliciJ

mi; nagim, a nie przyodzialicie mi
chorym i w wizieniu, a nie nawiedzili

cie mi. .

44. Tedy mu odpowiedz i oni, mó
wic : Panie ! kiedymy ci widzieli ak
ncym, albo pragncym, albo gociem
albo nagim, albo chorym, albo w wi
zieniu, a nie suylimy tobie?

45. Tedy im odpowie, mówic: Za

prawd powiadam warn, czegociekoj

wiek nie uczynili jednemu z tych naj

mniejszych, i mniecie nie uczynili.

46. I* pójd ci na mki * wieczne

ale sprawiedliwi do ywota wiecznego.
* Dan. 12,2. Jan.5,2



ROZDZIA XXVL
I. Pan mówi o mierci swojej 1. 2. II. Ksia prze-

ciwko niema radzili 3

—

ó. III. niewiasta go maci na-

inazaa 6—13. IV. Judasz Pana sprzeda 14—25. V. Pan
starozakonn wieczei-z zniósszy, now postanowi 26—37.

VI. W ogrójcu si smci 38
—

'46. VII. tame go Judasz

tdradzi 47—49. VIII, i pojman 50—65. IX. na mier
osdzon 66—68. X. a Piotr si go zaprza 69—75.

1 stao si. gdy dokoczy Jezus tycli

wszystkich mów. rzek do uczniów swoicli:

2. Wiecie, iz po dwóci dniach bdzie

Wielkanoc ^ a Syn czowieczy bdzie wy-

danv. abv bv ukrzvzowanv.
* Mark. 14.11. uk.22.1.

II. 3. Tedy si zebrali ' przedniejsi

kapani i nauczeni w Pimie i starsi lu-

du do dworu najwyszego kapana, któ-

rego zwano Kaifasz: ,

*Jan.ii,47.

"4. I naradzali si. jakoby Jezusa zdra-

d pojmali i zabili;

5. Lecz mówili: Xie w wito, aby

nie by rozruch midzy ludem.

III. 6. A gdy Jezus by w Betanii, w do-

mu ' Szymona trdowatego. "^i^rk.us.

7. Przystpia do niego niewiasta,

majca soik alabastrowy maci bardzo

kosztownej, i wylaa j na gow jego.

gdy siedzia u stou.

8. Co widzc uczniowie jego. rozgnie-

wali si. mówic : I na có ta utrata ?

9. Albowiem moga by ta ma dro-

go sprzedana, i mogo si to da ubogim.

10. Co gdy pozna Jezus, rzek im:

Przecz si przyki'zycie tej niewiecie?

. Mateusz 26. 31

18. A on rzek: Idcie do miasta, do

niektórego czowieka, a rzeczcie mu:
Kazaci nauczyciel powiedzie: Czas

mój blisko jest. u ciebie je bd ba-

ranka z uczniami moimi.

19. I uczynili uczniowie, jako im roz-

kaza Jezus, i nagotowali baranka.

20. A gdy by wieczór, usiad za sto-

em ze dwunastoma.
21. A gdy jedli, rzek : Zaprawd po-

wiadam " wam. i jeden z was wyda mi.
^'Mark.14.18.

2'2. I zasmuciwszy si bardzo, poczli

mówi do niego kady z nich : Azaem
ja jest Panie ?

23. A on odpowiadajc, rzek: Który

macza zemn rk w misie, ten mi
wyda.

24. Synci czowieczy idzie, jako na-

pisano o nim: ale biada czowiekowi

temu. przez którego Syn czowieczy wy-

dany bywa I dobrzeby mu byo. by si byJ

nie narodzi ten czowiek.

25. A odpowiadajc Judasz, który go

wydawa, rzek: Izalim ja jest. Mistrzu?

Mówi mu : Ty powiedzia.

Y. 2^. A gdy oni jedli, wziwszy Je-

zus ' chleb, a pobogosawiwszy ama,
i da uczniom i rzek : Bierzcie, jedzcie,

to jest ciao moje.
"Mark. 14.22. uk. 22. 19. lKor.11,22.

A. wziwszy kielich i podziko-
Dobry zaprawd uczynek uczynia prze- wawszv. da im. mówic : Pijcie z tego
ciwko mnie.

11. Albowiem ubode zawsze macie
z sob. ale mnie nie zawsze mie b-
dziecie *óMoj.l5.11. Mark. 14. 7.

12. Bo ona wylawszy t ma na cia-

o moje. uczynia to. gotujc mi ku po-

grzebowi.

wszyscy:

28. Albowiem to jest krew moja no-

wego testamentu, która si za wielu wy-

lewa na odpuszczenie grzechów.

29. Ale powiadam wam. i nie bd
pi odtd z tego rodzaju winnej macicy,

a do dnia onego. gdy go bd pi z wa-
13_. Zaprawd powiadam wam : Gdzie-

1 ^i uowy w królestwie Ojca mego
folwiek bdzie kazana ta Ewangielija po
wszystkim wiecie, i to bdzie powiada-
no, co ona uczynia, na pamitk jej.

IV. 14. Tedy odszedszy jeden * ze

dwunastu, którego zwano Judaszem Isz-

[aryjotem, do przedniejszych kapanów.
^Ma'i-k.14.10. uk.22.3.4.

15. Ezek im : Co mi chcecie da. a

ia go wam wydam ? A oni mu odwayli
Tzydzieci srebrników.

16. A odtd szuka czasu sposobnego.
iby go wyda.

17. A pierwszego " dnia przanikówj
)rzystpili uczniowie do Jezusa, mówic I ^-Za^,^^ r,

au: (iaziez chcesz, zec nagotujemv,
by jad baranka ? ->moj.i2,i5. Mark.14,22

30. I zapiewawszy " pie, wvszli na

f^óre oliwna
' ''Luk.22.39.Mark.14.26.

31. Tedy im rzek Jezus : Wy wszys-

cy zgorszycie si ze mnie tej nocy:

albowiem napisano: Uderz " pasterza,

i bd rozproszone owce trzody.
"Zach. 13. 7. Jan. 1*5, 32.

32. Lecz gdy ja " zmartwychwstan,
poprzedz was do Galilei. ^Mark.i4.28.

33. A odpowiadajc Piotr, rzek mu :

Choby si wszyscy ' zgorszyli z ciebie,

i

ja si nigdy nie zgorsz. -uk. 22.33.

34. Rzek mu Jezus: Zaprawd po-

i tej nocy. ' pierwej ni
kur zapieje, trzykro si mnie zaprzesz.

" Jan. 13.38.
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35. Rzok mn Piotr: Chobym z to-

b, mia i iimrzoc'-, iiio zapnj si ciebie.

Take i wszyscy iicziiiowi(^ mówili.

30. Tedy przyszed Jezus ' z nimi jia

miejsce, które zwano Gietsemane, i rzek
uczniom: Sidcie tu, a odszedszy,

b(;d(:, si tam modli. >Ma.k.i.»,:k

37. A wziwszy z sob Piotra i dwóch
synów Zebedeuszowych, pocz si sm-
ció i tskni.

VI. 38. Tedy im rzek Jezus : Smtna
jest * dusza moja a do mierci; zo-

stacie tu, a czujcie ze mn. * Jan. 12,27.

39. A postpiwszy troch, pad * na

oblicze swoje, modlc si i mówic:
Ojcze mój, jeli mona, niech mi ten

kielich minie; a wszake nie jako ja

chc, ale jako ty.
^uk.22,41.

40. Tedy przyszed do uczniów, i

znalaz je pice, i rzek Piotrowi : Tak-
ecie nie mogli przez jedne godzin
czu zemn?

41. Czujcie a módlcie si, abycie
nie weszli * w pokuszenie ; duchci jest

ochotny, ale ciao mde. *Maik.i4,38.

42. Zasi powtóre odszedszy, modli
si, mówic: Ojcze mój, jeli mi nie

moe ten kielich min, tylko abym go

pi, niech si stanie * wola twoja.
^uk.22 ,42.

43. A przyszedszy, znalaz je zasi

pice; albowiem oczy ich byy obci-
one.

44. A zaniechawszy ich, znowu od-

szed i modli si po trzecie, te sowa
mówic.

45. Tedy przyszed do uczniów swo-

ich i rzek im: pijcie ju i odpoczy-

wajcie; oto si przybliya godzina, a

Syn czowieczy bdzie wydany w rce
grzeszników.

46. Wstacie, pójdmy! oto si przy-

bliy ten, który mi wydaje.

VII. 47. A gdy on jeszcze * mówi,
oto Judasz, jeden ze dwunastu, przy-

szed, a z nim wielka zgraja z miecza-

mi i z kijmi, od przedniejszych kapa-
nów i starszych ludu

;

*Mark. 14,43. uk. 22,47. Jan. 18,3.

48. Ale ten, który go wydawa, da
im by znak, mówic: Któregokolwiek

pocauj, tenci jest ; imajcie go.

49. A wnet przystpiwszy do Jezusa,

rzek: Bd pozdrowiony, Mistrzu! i

pocaowa go.

VIIL 50. Ale mu rzek Jezus : Przy-

jacielu! Jia co i»rzyszed? Tedy przy-

stpiwszy, rzucili rce na Jezusa i poj-

mali go.

r>l. A oto jeden z tych, którzy 1)yli

z Jezusem, wycign rk, i doby mie-
cza swego, a uderzywszy sug kapana
najwyszego, uci mu ucho.

52. Tedy mu rzek Jezus: Obró miecz
twój na miejsce jego ; albowiem wszys-

,

cy, '' którzy miecz bior, od miecza po-
(jijjn

^ 1 Moj. 9, G. Objaw. 13, 10.

53. Aza mniemasz, ebym nie móg
teraz prosi Ojca mego, a stawiby mi
wicej ni dwanacie wojsk Anioów?

54. Ale jakoby si wypeniy * Pi-

sma, które mówi, i si tak f musi
g^g^^p *Izaj..')3,2. t Luk. 24,26.

55. Oneje godziny mówi Jezus do
onej * zgrai : Wyszlicie jako na zbójc
z mieczami i z kijmi, pojma mi; na,

kady dzie siadaem u was, uczc w ko-

ciele, a nie pojmalicie mi. *Mark.i4,4s.

56. Ale si to wszystko stao, aby
si wypeniy Pisma * prorockie. Tedy
uczniowie jego wszyscy f opuciwszy
go, uciekli. ^^^-^^.S- Mark.l4,.50.

57. A oni pojmawszy Jezusa, wiedli

go * do Kaifasza, najwyszego kapana,
gdzie si byli zebrali nauczeni w Pimie
i starsi. *Maik.i4,53.

58. Ale Piotr szed za nim z daleka

a do dworu najwyszego kapana: a

wszedszy tam, siedzia z sugami, aby
ujrza koniec.

59. Ale przedniej si * kapani i starsi,

i wszystka rada szukali faszywego wia-
dectwa przeciwko Jezusowi, aby go na
mier wydali. *Maik.i4,55.

60. Ale nie znaleli; i cho wiele fa-
szywych wiadków przychodzio, prze-

cie nie znaleli. A na ostatek wystpiw-
szy dwaj faszywi wiadkowie,

61. Ezekli: Ten mówi: Mog rozwa-

li koció * Boy, a za trzy dni zbudo-

wa go. -
*Jan.2,ld.

62. A wstawszy najwyszy kapan,
rzek mu: Nic nie odpowiadasz? Có
to jest, co ci przeciwko tobie wiadcz?

63. Lecz Jezus milcza. A odpowia-

dajc najwyszy kapan rzek mu-: Po-

przysigam ci przez Boga ywego, aby^

nam powiedzia, jeli ty jest Chrystus,

on Syn Boy?
64. E«ek mu Jezus: Ty * powie-

dzia; wszake powiadam wam: Odtc
ujrzycie Syna czowieczego siedzcep
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krew niewinn ! A oni rzekli : Có nam
do tego? ty ujrzysz I

II. 5. A porzuciwszy one srebrniki w ko-

ciele, odszed, a odszedszy ^ powiesi si.
* Dziel, 18.

6. Ale przedniejsi kapani wziwszy
one srebrniki, mówili: Xie godzi si ich

ka do skarbu kocielnecro. gdv za-

na prawicy mocy Boej, i przychodz-

cego na obokach niebieskich.
*Mat.lfi.27. Mark. 14.62.

65. Tedy najwyszy kapan rozdar

szaty swoje, mówic: Blunil Có jesz-

cze potrzebujemy wiadków? Otocie te-

raz syszeli blunierstwo jego.

IX.* 66. Có si wam zda? A oni od-

powiadajc, rzekli : AVinien jest mierci, pata jest krwi

67. Tedy plwali na oblicze jego. i ~
'

piciami go Idli. a drudzy " go poli-

czkowali. '-Izaj.óO.G.Jan.ie.S.

GS. Mówic: Prorokuj nam. Chry-

stusie ! kto jest ten. co ci uderzy?
X. 69. Ale Piotr siedzia '' przed do-

mem na podwórzu. Tedy przystpia do

niego jedna dziewka, mówic: I ty by
z tym Jezusem Galilejskim.

^Mark.l4.t^0. uk. 22,55.56. Jan.18.17.

70. A on si zaprza przed wszystki-

mi, mówic : Xie wiem. co powiadasz.

71. A gdy on wychodzi do przysion-

ka, ujrzaa go insza dziewka, i rzeka

do tych. co tam byli : I tenci by z tym
Jezusem Xazareuskim.

72. Tedy powtóre zaprza si z przy-

sig, mówic: Xie znam tego czowieka.

73. A przystpiwszy po maej chwilce

ci. co tam stali, rzekli Piotrowi : Praw-
dziwie i ty jest z nich; bo i mowa
twoja ciebie wydaje.

74. Tedy si pocz przeklina i pi'zy-

siga. mówic: Xie znam tego czo-
wieka : a zarazem kur zapia.

75. I wspomnia Piotr " na sowa
Jezusowe, który mu by powiedzia:
Pierwej ni kur zapieje, trzy kro si
mnie zaprzesz : a wyszedszy precz, gorz-

ko paka.
*

* *Mark.U,72.

EOZDZIA XXVII.
I. CHrystusa Pana pod sa.d Piata oddano 1—4. U. Jn-

dasz,si poiriesi 5—18. m. Piata ona przestrzega 19.
IV. ydzi o Barabbasza prosz 2<'j—23. \. Piat umyw-
szy rce. skaza Pana na mier 24—28. yi. którego
ukoronowano 29. 30. yH. ukrzyowano 31—49. Vni. Pan
w mkacli dokona 50. IX. cuda po mierci 51—56. X. po-
grzeb Paski 57—61. XI. i grobu obwarowanie 62—66.

A gdy " byo rano. weszli w 7 rade

i. I naradziwszy si. kupili za nie

rol garncarzow na pogrzeb gociom.
8. Dlatego ona rola nazwana jest rol

ki-wi, a do dnia dzisiejszego.

9. Tedy si wypenio, co powiedziano

przez Jeremijasza proroka, mówicego:
I wzili trzydzieci srebrników, zapat
oszacowanego, który by oszacowany od

synów Izraelskich:
'

10. I dali je za rol garncarzow,

jako mi postanowi Pan.

11. A Jezus sta przed starost; i py-

ta go starosta, mówic : Tye jest on

h-ól ydowski? A Jezus " mu rzek: Ty
powiadasz. *Mark.l5.2. uk.23,3.

12. A gdy na skaryli przedniejsi

kapani "
i starsi, nic nie odpowiedzia.

''izaj.53.7.

13. Tedy mu rzek Piat: Xie sy-
szysze. jako wiele przeciwko tobie

wiadcz?
14. Lecz mu nie odpowiedzia i na

jedno sowo. tak. i si starosta bardzo

dziwowa.
15. Ale na wito zwyk by staro-

sta wypuszcza " ludowi jednego wi-
nia, któregoby chcieli.

"Mark.15.6.

16. I mieli natenczas winia zna-

cznego, którego zwano Barabbasz.

17. A ordy sie zebrali, rzek do nich

Piat: Któres^o chcecie, abym wam wy-
puci ? Barabbasza. czyli Jezusa, którego

zowi Chrystusem?
18. Bo wiedzia, i go z nienawici

wydali.

III. 19. A gdy on siedzia na sdo-
wej stoHcy. posaa do niego ona jego,

mówic : Xie miej adnej sprawy z tym
wszyscy przedniejsi kapani i starsi ludu '; sprawiedliwym : bom wiele ucierpiaa
przeciwko Jezusowi, aby " go zabili:

''Mark. 15,1. 7PS.2.2. ^"Dzie.3.15.

2. I zwizawszy go. wiedli i podali
go Ponckiemu Piatowi, starocie.

3. Tedy Judasz, który go by wyda,
widzc, i by osdzony, aujc tego.

wróci trzydzieci srebrników przedni^j-
szym kapanom i starszym ludu,

4. Mówic: Zgrzeszyem, wydawszy

dzi we nie dla niego.

IT. 20. Ale przedniejsi kapani i

starsi namówili " lud. aby prosili o Ba-
rabbasza. a Jezusa aby stracili.

''Mark.15,11. uk.23.18. Jan. 18,40. Dzie.3.14.

21. A odpowiadajc starosta, rzek
im : Którego chcecie abym wam z tych

dwóch wypuci? a oni odpowiedzieli:

Barabbasza.
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22. Kzek im Piat : Có tody uozyniij

z Ji'zusoin, którego zowi (nirystuscin?

Rzekli mu wszyscy: Niech bdzie ukrzy-

owany.
23. A starosta rzek: Có wdy zego

uczyni? Al(» oni i6m l»ardziej woali,

mówic: Niecli lidzii' ukrzyowany!
V. 24. A widzc Piat, i to nic nie

pomagao, ale owszem si wikszy roz-

ruch wszczyna, wziwszy wod, umy
rce przed ludem, mówic : Nie jestem

ja winien krwi tego sprawiedliwego ; wy
ujrzycie.

25. A odpowiadajc wszystek lud,

rzek: Krew jego na nas i na dziatki

nasze.

26. Tedy im * wypuci Baral)hasza;

ale Jezusa ubiczowawszy, wyda go, aby
by ukrzyowany. *Mark.i5,i5.

27. Tedy onierze starocin! * przy-

wiódszy Jezusa na ratusz, zebrali do

niego wszystk rot; *Maik.i5,46.

28. A zawlekszy go. przyodziali go
paszczem szaratowym

;

YI. 29. I uplótszy koron z ciernia,

woyli na gow jego, i dali trzcin
wpraw rk jego, a upadajc przed nim
na kolana, namiewali si z niego, mó-
wic :Bd pozdrowiony, królu ydowski !

30. A plujc na, wzili on trzcin,

i bili go w gow jego.

VII. 31. A gdy si z niego namiali,

zewlekli go z onego paszcza, i oblekli

go w szat jego, i wiedli go, aby by
ukrzyowany.

32. A wychodzc znaleli czowieka
Cyrenejczj^ka, imieniem Szymona; tego

przymusili, aby niós krzy jego.

33. A przyszedszy na miejsce rze-

czone Golgata, które zowi miejscem
trupich gów,

34. Dali mu pi ocet * z óci zmie-

szany; a skosztowawszy, nie chcia pi.
*Ps.69,22. Mark. 15,23.

35. A ukrzyowawszy go, rozdzielili

szaty * jego, i miotali los, aby si wy-
penio, co powiedziano przez proroka:

Kozdzielili f sobie szaty moje. a o odzie-

nie moje los miotali. '*Maik.i'5,24.fPs.22,i9.

36. A siedzc, strzegli go tam.

37. I przybili nad gow "" jego win
jego napisana : Ten jest Jezus, król y-
dowski.

'

*Mark.l5,2.3.

38. Byli te ukrzyowani z nim dwaj
' ^^cy, * jeden po prawicy a drugi po

*Izaj.53,12.

AEUS 27.

39. A ci, którzy mimo * chodzili, blu-

nili go, chwi(\jc gowami swojemi,
*l's.22',«. I's. 109.25.

40. I mówic: Ty, co rozwalasz ko-

ció, a w trzech dniach budujesz go,

ratuj samego siebie
;
jeli j(^st Syn Bo-

y, zstj) z krzya.
^

41. Take i przedniejsi kapani z nau-
czonymi w Pimie, i z starszymi, namie-
wajc si, mówili :

42. Inszych ratowa, * a samego sie-

bie ratowa nie moe; jeli jest król

Izraelski, niech teraz zstpi z krzya, a

uwierzymy mu. *uk.2:j,:{(i.

43. Dufa w Bogu, nieche * go teraz

wybawi, jeli si w nim kocha ; bo po-

wiedzia: Jestem Synem Boym. *ps.22.9.

44. Take te i zbójcy, którzy byli

z nim ukrzyowani, urgali mu.
45. A od szóstej godziny staa * si

ciemno po wszystkiej ziemi a do

dziewitej godziny. *Maik.i5,33.

46. A okoo dziewitej godziny za-

woa Jezus gosem wielkim, mówic:
Eli, Eli, Lama Sabachtani ! to jest, Bo-
e '"' mój ! Boe mój ! ozemu mi opu-

ci? *I'«-^2,2.

47. Tedy niektórzy z tych, co tam
stali, usyszawszy to, mówili: Elijasza

ten woa.
48. A zarazem * bieawszy jeden

z nich, wzi gbk, i napeni j octem
a woywszy na trzcin, da mu pi.

* Ps.69,22.

49. A drudzy mówili: Zaniechaj;

patrzajmy, jeli przyjdzie Elijasz, aby

go wybawi. J|

VIII. 50. Ale Jezus zawoawszy po-

wtóre gosem * wielkim, odda ducha.
* uk. 23,46.

IX. 51. A oto zasona * kocielna

rozerwaa si na dwoje od wierzchu a
do dou, i trzsa sie ziemia, a skay
si rozpaday.

'

'=^2Moj.26,3i.2Kron.31,4.

52. I groby si otwieray, a wiele

cia witych, którzy byli zasnli, po-

wstao :

53. A wyszedszy z grobów po zmar-j

twychwstaniu jego, weszli do miasta'

witego, i pokazali si wielom.

54. Tedy setnik i ci, co z nim Jezusa

strzegli, widzc trzsienie ziemi, i to, co

si dziao, zlkli si bardzo, mówic:
Prawdzi\^ie ten by Synem Boym.

55. A l)yo tam wiele niewiast z da-

leka si przypatrujcych, które byy
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przyszy za Jezusem od Galilei, posu-

gujc ni 11

;

56. Midzy któremi bya Maryja Ma-
gdalena, i Maryja, matka Jakóljowa i Jo-

zesowa. i matka synów Zebedeuszowych.

X. 57. A gdy »3'l wieczór, przyszed

czowiek * bogaty z Arymatyi. imieniem

Józef, który te by uczniem Jezusowym.
*Maik.ló.-12.4o. Lnlc.23.50. Jan.i9.;3S.

58. Ten przyszedszy do Piata, pro-

si o ciao Jezusowe. Tedy Piat rozka-

za, aby mu byo ono ciao oddane
;

59. A Józef wziwszy ono ciao, uwi-

n je w czyste przecierado
;

60. I pooy je w nowym grobie

swoim, który by w opoce wykowa-; a

przywaliwszy do drzwi grobowych ka-

mie wielki, odszed.

61. A bya tam Maryja Magdalena, i

druga Mar}ja, które siedziay przeciwko

grobowi.

XL 62. A drugiego dnia. który by
pierwszy po przygotowaniu, zgromadzili

si przedniejsi kapani i Faryzeuszowie

do Piata.

63. Mówic: Panie! wspomnielimy.
i on zwodziciel powiedzia, gdy jeszcze

yw by : Po trzech "" dniach zmartwych-
wstan *Mat.l6,21.

64. Rozka tedy obw^arowa grób a
do dnia trzeciego, by sn przyszed-

szy uczniowie jego w nocy, nie ukradli

go, i nie powiedzieli ludowi, i powsta
od umarych; i bdzie poledni bd
gorszy ni pierwszy.

65. Ezek im Piat : Macie stra, id-
cie, obwarujcie, jako umiecie.

66. A oni poszedszy, osadzili grób
stra, zapiecztowawszy kamie.

ROZDZIA XXYin.
I. Niektóre panie chcc Pana pomaza , do grobu

przyszy 1. II. Którym Anio o zmartwychwstaniu po-
wiedzia 2—7. III. Pan si im pokaza 8—10. IV. Stra
0^ tera daa zna. co ksiia zatumi chcieli 11—17,
V. a Pan Apostoów na wszystek wiat rozesa 18—20.

A gdy si koczy * sabat, i ju wi-
tao na pierwszy dzie onego tygodnia,

przysza Maryja Magdalena i druga Ma-
ryja, aby grób oglday.

*Mark.l5.1. uk.24.1. Jan. 20.1.

I

n. 2. A oto sta-o si wielkie trz-
'enie ziemi; albowiem Anio Paski
'.stpiwszy z nieba, przystpi i odwali
zamie ode drzwi, i usiad na nim.

3. A byo wejrzenie jego jako by-
•kawica, a szata jego biaa jako nieg.

4. A ci, którzy strzegli grobu, dreli,

»ojc si go, i stali si jako umarli.
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5. Ale Anio * odpowiadajc, rzek do

niewiast: Nie bójcie si wy: bo wiem,
i Jezusa ukrzyowanego szukacie.

* Mark. 16.-5.

6. Xiemaszci go tu; albowiem po-

wsta, jako powiedzia-; chodcie, ogl-
dajcie * miejsce, gdzie lea Pan.

'•Mat.27,fi0.

7. A prdko idc. powiedzcie ucz-

niom jego. e zmartwychwsta; a oto

uprzedza was do Galilei, tam go ujrzy-

cie ; otom wam powiedzia.

III. 8. Tedy wyszedszy * prdko od

grobu z bojani i z radoci wielk,

bieay, aby to opowiedziay uczniom
iecO

" "

=*'Mark.l6,8. uk.24,9.

9. A gdy szy, aby to opowiedziay
uczniom jego. oto Jezus spotka si
z niemi, mówic : Bdcie pozdrowione.

A one przystpiwszy, uchwyciy si nóg
jego i pokoniy mu si.

10. Tedy im rzek Jezus : Xie bójcie

si; idcie, opowiedzcie braciom moim,
aby poszli do Galilei, a tam mi ujrz.

TV. 11. A gdy one poszy, oto nie-

którzy z stray przyszedszy do mia-

sta, oznajmili przedniejszym kapanom
wszystko, co si stao.

12. Którzy zgromadziwszy si z star-

szymi, i naradziwszy si. dali niemao
pienidzy onierzom,

13. Mówic : Powiadajcie, i ucznio-

wie jego w nocy przyszedszy, ukradli

go. gdymy spali.

14. A jeliby si to do starosty donioso,

my go namówimy a was bezpiecznymi

uczynimy.

15. A oni wziwszy pienidze, uczy-

nili, jako ich nauczono. I rozniosa si
ta powie midzy ydy a do dnia dzi-

siejszego.

16. Lecz jedenacie uczniów poszli

do Galilei na gór, gdzie im by " na-

znaczy Jezus.
'

-Mark.l4.2S.

17. Ale ujrzawszy go. pokonili mu
.^ ; lecz niektórzy wtpili. '

Y. 18. Ale Jezus przystpiwszy, mó-
wi do nich. a rzek: Dana mi '^ jest

wszelka moc na niebie i na ziemi.
» Mat. 11.27. Jan.3.3.

19. Idc tedy. nauczajcie wszystkie

narody, '^ chrzczc je w imi Ojca. i Sy-

na, i Ducha witego; ^^Mark.ie.ió.

20. Uczc je przestrzega wszystkie-

go, com wam przykaza. A oto Jam
jest z wami po wszystkie dni. a do

skoczenia wiata. Amen.
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f

Ewaiigi(4ijti wedug S. Marka.

TU^ZDZIA I.

I. Jan;i (hizciciolii urzd 1—fi. II. Szaty, ywno fi.

III. i pokora 7. 8. IV. Chrystus Pan ochrzczony «— 11.

V. od dyjaba kuszony 12. l.. VI. KwanRiclija opowiada
14. l.'>. 'vii. kilku uczniów powoa Id— 20. VIII, w bó-
nicy naucza 21. 22. IX. optanego 2;<—28. X. wiekr
Piotrowa 21)—31. XI. wielo niemocnych 32—39. XII. i tr-
dowatego uzdrowi 40—45.

i en jost pocztek Ewangielii Jezusa

Chrystusa, Syna Boego.
2. Jako napisano w prorokaeli : Oto

Ja posyam * Anioa niego przed obli-

czem twojm, który zgotuje drog twoje

przed tob.
"

* Mai. 3,1.

3. Gos woajcego na puszczy : Go-
tujcie drog * Pask, proste czycie
cieszki jego. '^izaj.40,3.

4. Jan chrzci * na puszczy, i kaza
chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów.

*Mat.3,l.

5. I wychodzia do niego wszystka

kraina Judzka, i Jeruzalemczycy, a wszys-

cy byli od niego chrzczeni w rzece Jor-

danie, wyznawajc grzechy swoje.

II. 6. Ale Jan przyodziany by sier-

ci * wielbdow, a pas skórzany by
okoo biódr jego, a jada szaracz f i

miód leny. *Mat.3,4. t3Moj.ii,22.

III. 7. I kaza, mówic : Idzie za mn
moniejszy * nieli ja, któremum nie jest

godzien, schyliwszy si, rozwiza rze-

myka u obuwia jego. *Mat.3,ii.

8. Jamci * ws chrzci wod; ale on

was bdzie chrzci * Duchem witym.
* Jan. 1.26. Dzie.1.5. r.11,16. r.19,4. | Joel 2.28.

IV. 9. I stao si * w one dni. e przy-

szed Jezus z Nazaretu Galilejskiego, a

ochrzczony jest od Jana w Jordanie.
*Mat.3.13.

10. A zarazem wystpiwszy z wody,

ujrza rozstpujce si niebiosa, i Du-
cha jako gobic na zstpujcego.

11. I sta si gos z nieba: Ty jest

on Syn mój * miy, w którym mi si
upodobano. '"^^•2'^- i2aj.42,i.

V. 12. A zaraz Duch * wypdzi go

na puszcz. *Mat.4,i.

13. I by tam na puszczy przez czter-

dzieci dni, bdc kuszony od szatana, a

by z zwierzty, a Anioowie suyli mu.
VI. 14. Lecz potem, gdy Jan by po-

dany do wizienia, przyszed Jezus * do

Galilei, kacEwangielija królestwa Bo-
ego,

'

*Mat.4,12.

15. A mówic : Wypeni si czas, i

])rzybliyo si królestwo Boe: Poku-
tujcie, a wierzcie Ewangielii.

VII. 1(). A przechodzc * si nad mon
rzem Galilejskióm, ujrza Szymona i

Andrzeja^ brata jego , zapuszczajcych
sie w morze: bo byli rybitwi. *Mat.4,i8.

17. I rzek im Jezus: Pójdcie za

mn, a uczyni was * rybitwami ludzi.
* Mat. 4, 19.

18. A oni zarazem * opuciwszy sieci

swoje, poszli za nim. *Mat.4,22.

19. A stamtd troszeczk odszedszy,

ujrza Jakóba, syna Zebedeuszowego,
i Jana, brata jego, a oni w odzi popra-

wiali sieci.

20. I zaraz ich powoa; a oni zosta-

wiwszy ojca swego Zebedeusza w o-
dzi z czeladzi, poszli za nim.

VIII. 21. Potem weszli * do Kaper-

naum; a zaraz w sabat wszedszy Je-

zus do bónicy, naucza. *Mat.4,i3.

22. I zdumiewali si nad * nauk je-

go; albowiem on ich uczy jako majcy
moc, a nie jako nauczeni w Pimie.

*Mat.7,28.

IX. 23. A by w bónicy * ich czo-

wiek majcy ducha nieczystego, którj

zawoa,
^

*uk.4,33

24. Mówic : Ach ! có my z tob ma-

my, Jezusie Nazareski? Przyszede
aby nas wytraci. Znam ci, kto jest

e on wity Boy.
25. 1zgromi go Jezus, mówic : Umilk-

nij a wynijd z niego.

26. Tedy rozdarszy go duch nieczy-

sty i zawoawszy gosem wielkim, wy-

szed z niego.

27. I wylkli si wszyscy, tak i si<

pytali midzy sob, mówic: Có \k

jest? có to za nowa nauka, i moc
duchom nieczystym rozkazuje, i s mi
posuszni?

28. 1 rozesza si powie o nim prd
ko po wszystkiej krainie, lecej oko-

Galilei.

X. 29. A wyszedszy * zaraz z bó

nicy, przyszli do domu Szymonoweg
i Andrzejowego z Jakóbem i z Janeir

^Mat.S.l

30. A * wiekra Szymonowa lear
majc gorczk, o której mu wnet pc

wiedzieli.
'

^'

*i.^va.z^

31. Tedy przystpiwszy podniós j
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ijwszy j za rk(j jej ; a zaraz j go-

•czka opucia, i poslugowaa im.
'

XI. 32. A gdy by * wieczór i soce
nachodzio, przynosili do niego wszyst-

de. którzy si le mieli, i optane ;

*Mat.8,16.

33. A wszystko miasto zgromadzio

do drzwi.

34. I uzdrowi wiele tych, co si le

nieli na rozliczne choroby, i wygna
wciel dyjabów, a nie dopuci mówi
lyjabom ; Ijo go znali.

35. A bardzo * rano przede dniem

svstawszy, wyszed i odszed na puste

miejsce, a tam si modli. *uk.4,42.

36. I poszli za nim Szymon i ci, któ-

rzy z nim byli;

37. A znalazszy go, rzekli mu: Wszys-
cy ci szukaj.

38. Tedy im on rzek: Idmy * do

przylegych miasteczek, abym i tam
kaza ; bom f na to przyszed.

*uk.4,43. |Izaj.61,12. uk.4,18.

39. 1 kaza w bónicach ich pro wszyst-

kiej Galilei, i wygania dyjaby,

XII. 40. Tedy przyszed * do niego

trdowaty, proszc go i upadajc przed

aim na kolana, i mówic mu: Jeli

chcesz, moesz mi oczyci. *Mat.8,2.3.

41. A tak Jezus ualiwszy si, wy-
cign rk, a dotkn si go i rzek
mu: Chc, bd oczyszczony!

42. A gdy to Pan rzek, zarazem od-

szed trd od niego, i by oczyszczony.

43. A srodze mu przygroziwszy Je-

ms, zaraz go odprawi
;

44. I rzek mu : Patrz, aby nikomu
lie powiada; ale id a uka si kapa-
|iowi, i ofiaruj za oczyszczenie twoje to,

po rozkaza * Mojesz, na wiadectwo
|)rzeciwko nim. *3Moj.i4,4.

45. Ale on odszedszy, pocz wiele

powiada i rozsawia t rzecz, tak i
u nie móg Jezus jawnie wnij do mia-
ta, ale by na ustroniu na miejscach
ustych. I schodzili si do niego zewszd.

EODZIA II.
I. Pan Jezus uzdi-owi powietrzem ruszonego 1—13.
. Mateusza powoa 14, III. grzesznik! przyjmowa,
.0 nie si zastawia 15—17. IV. uczniów swoicli z stro-
je postu 18—22. V. i z strony rwania kosów w sabat
•oni 23—28.

^ zasi przyszed po kilku * dniach do
'.apernaum, i usyszano, e jest w domu.

* Mat. 9,1.

2. A wnet zeszo si ich tak wiele, e
zmieci nie mogli ani przede drzwia-

mi ; i opowiada im sowo Boe.
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3. Tedy przyszli do niego * nioscy
powietrzem ruszonego, którego czterej

nieli. *uk.5,i8.

4. A gdy do niego przystpi nie mo-
gli dla ciby, odarli dach, gdzie by
Jezus, a przeamawszy go, spucili po
powrozach na dó oe, na którem lea
powietrzem ruszony.

5. A widzc Jezus wiar ich, rzek
powietrzem ruszonemu : Synu ! odpusz-

czone s tobie grzechy twoje.

6. A byli tam niektórzy z nauczonych
w Pimie, siedzc i mylc w sercach

swoich :

7. Czemu ten takie mówi * blunier-
stwa? któ moe grzechy f odpuszcza^
tylko sam Bóg? *uk.5,21. *Izaj.43,25.

8. A zaraz poznawszy Jezus duchem
swym, i tak w sobie myleli, rzek im :

Czemu tak myliciew sercach waszych ?

9. Có atwiejszego jest, rzec po-
wietrzem ruszonemu: Odpuszczone s
tobie grzechy, czyli rzec : Wsta i we-
mij oe twoje a chod?

10. Ale ebycie wiedzieli, * i Syn
czowieczy ma moc na ziemi grzechy
odpuszcza, rzek powietrzem ruszone-

Y^ll
. * Mat.9,6.

11. Tobie mówi: Wsta, a wemij
oe twoje, a id do domu twego.

12. A on zarazem wsta, i wziwszy
oe swoje, wyszed przed wszystkimi,

tak i si wszyscy zdumiewali i chwa-
lili Boga, mówic: Nigdymy nic takiego

nie widzieli.

13. I wyszed zasi nad morze, a
wszystek lud przychodzi do niego, i

naucza je.

II. 14. A idc mimo ca, * ujrza Le-
wiego, syna Alfeuszowego , siedzcego
na cle, i rzek mu: Pójd za mn! a on
wstawszy szed za nim. *Mat.9,9.

III. 15. I stao si, gdy Jezus siedzia

za stoem w domu jego, e wiele celni-

ków i grzeszników wespó siedziao z Je-

zusem i z uczniami jego ; bo ich wiele

byo, i chodzili za nim.

16. A nauczeni w Pimie i Faryzeu-

szowie widzc go, e jad z celnikami

i z grzesznikami, mówili do uczniów je-

go: Có jest, i z celnikami i z grzeszni-

kami je i pije?

17. A usyszawszy to Jezus, rzek im:
Nie potrzebuj zdrowi lekarza, ale ci, co

si le maj; nie przyszedem, * wzywa

i
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sprawiodliwych, ale grzesznych do po-

kuty. *Mut...M3.

IV. 18. A uczniowie * Janowi i Fary-

zejscy pocili, a przyszedszy mówili

do niego: Czemu uczniowie Janowi i

FaiTzcjscy poszcz, a twoi uczniowie

nic poszcz? 'Mat.SMl. Luk.r,,:J3.

1*.). I rzek im Jezus: Izali mog sy-

nowie onicy maeskiej poci, póki

z nimi jest olilubieniec? Póki z so])

oMuhieca maj, nie mog poci.
20. Ale przyjd dni, gdy od nich

odjty bdzie oblubieniec, a tedy bd
poci w one dni.

21. A aden nie wprawuje * aty
sukna nowego w szat wiotch, inaczej

ona jego ata now^a ujmuje nieco od

wiotchej szaty, i stawa si gorsze roz-

darcie *Mat.9,16. Luk.5,36.

22. I aden nie leje wina modego
w stare statki; bo inaczej wino mode
rozsadza statki, i wycieka wino, a statki

si psuj; ale wino nowe ma by wle-

wane w statki nowe.

V. 23. I stao si, e szed Jezus

w sabat * przez zboa, i poczli ucznio-

wie jego idc rwa f kosy.
*Mat.l2,l. uk. 6,1. etc, f 5 Moj. 23,25.

24. Ale Faryzeuszowie mówili do

niego : Oto czemu ci czyni w sabat,

czego si nie godzi czyni?
25. A on im rzek: Nigdycie nie czy-

tali, co uczyni Dawid, gdy niedostatek

cierpia, a akn, sam i ci, którzy z nim
byU?

26. Jako wszed do domu Boego za

Abijatara, kapana najwyszego, * i jad
chleby pokadne, (których si nie go-

dzio je, tylko f kapanom) a da i

tym, którzy z nim byli.
*lSam.21,6. t2Moj. 29,33. 3Moj.8,31. r.24,9.

27. Dotego rzek im: Sabat dla

czowieka uczyniony, a nie czowiek dla

sabatu.

28. Dlatego * Syn czowieczy jest Pa-

nem i sabatu. *n\.6,5.

EOZDZIA III.

I, Chrystus Pan usch rk majcego uzdrowi 1—5.

II. o co go Faryzeuszowie z Herodyjany zabi chcieli

€— 13. III. Dwanacie Apostoów zebra 14—22. IV. z Fa-
ryzeuszami, bronic samego siebie, rozmawia 24—35.

1 wszed zasi do * bónicy, a by tam
czowiek, który mia rk usch.

*Mat.l2,9.10.

2. I * podstrzegali go, jeliby go

w sabat uzdrowi, aT3y go oskaryli.
*uk.l4,l.

.-5. I rzek onemu czowiekowi, który

mia rk(^' uscli: Wystp w porodek.
4. i rzek do nich: ' Godzili sie w sa-

bat dobrze czyni, czyli le czyni? czo-
wieka zachowa, czyli zabi? a oni mil-

czeli. *Mat.I2,I-j.

5. Tedy spojrzawszy po nich z gnie-i

wem, i zasmuciwszy si nad zatwardze-

niem ser(;a ich, rzek onemu czowieko-,

wi: Wycignij rk twoje! i wycign;
i przywrócona jest rka jego do zdrowia

jako i druga.
i

II. (). Tedy wyszedszy Faryzeuszowie,

uczynili * wnet rad z Herodyjany prze-

ciwko niemu, jakoby go stracili.
* Mat. 12. 14

7. Ale Jezus z uczniami swymi ustpi
nad morze, a wielkie mnóstwo * szo za

nim z Galilei i z ziemi Judzkij, *Mat.4,25.

8. I z Jeruzalemu, i z Idumei, i z Za-

Jordania, i z tych, którzy mieszkali okoo
Tyru i Sydonu, wielkie mnóstwo, sy-
szc, jak wielkie rzeczy czyni, przyszli

do niego.

9. I rozkaza uczniom swoim, aby

ódk mieli zawsze pogotowiu, dla ludu.

aby go nie cisnli.

10. Albowiem ich wiele uzdrawia, tak

i na padali, aby si go dotykali, któ-

rzykolwiek choroby mieU.

11. A duchowie nieczyci, gdy g(

ujrzeli, upadali przed nim i woali, mó
wic: Ty jest Syn Boy!

12. Ale ich on srodze gromi, eby g(

nie objawiali.

13. I wstpi na gór, a wezwa * d(

siebie tych, których sam chcia, i przj'

szli do nieffO
*Mat.l0,l.Mark.6,7.nk.6,12.13.r.9,l

III. 14. I postanowi ich dwanacie
aby z nim byli, a iby je wysa kaza^

Ewangielij:

15. I eby mieli moc uzdrawia cho-

roby i wygania dyjaby:
16. Szymona, któremu imi da Piotr

17. I Jakóba,syna Zebedeuszowego

i Jana, brata Jakóbowego, (którym da

imi Boanerges, to jest, synowie gro

mu ;)

18. I Andrzeja, i Filipa, i Barto

mieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakóba

syna Alfeuszowego, i Tadeusza, i Szymon:

Chananejczyka ;

19. 1 Judasza Iszkaryjota, który go te

wyda.
20. I przyszli do domu. I zgromadzi
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si znowu lud. tak, i nie mogli aui chle-

ba je.
21. A gdy o tern usyszeli jego po-

winni, przyszli, alty go pojmali: bo mó-
wili, e odszed od rozumu.

22. A nauczeni w Pimie, którzy byli

przyszli z Jeruzalemu. mó^s•ili : I * ma
Beelzebuba. a i przez ksicia dyjabel-

skiego wygania chjably.
*Mat.9.:i4. r.12.24. uk. 11.1.'..

IV. 23. I wezwawszy ich. mówi do

nich w podobiestwach: Jako moe
szatan szatana wi'ganiac V

24. A jelie królestwo samo w sobie

bdzie rozdzielone, nie moe si osta
ono królestwo.

25. I dom. jeliby sam przeciwko so-

bie by rozdzielony, nie bdzie si móg
osta on dom.

26. Takci. jeli szatan powsta sam
przeciwko sobie i jest rozdzielony, nie

moe si osta, ale koniec bierze.

27. Xikt nie moe sprztu mocarzowe-

go. wszedszy do domu jego. rozchwyci.

jeliby pierwej mocarza onego nie zwi-
za: a potem dom jego splundi'uje.

2S. Zaprawd powiadam wam. e
wszystkie grzechy synom ludzkim bd
odpuszczone, i blunierstwa. któremiby-

kolwiek bluniU :

29. Ale kto bluni ^ przeciwko Du-
chowi witemu, niema odpuszczenia na
wieki, ale winien jest sdu wiecznego.

''Mat. 12.31. uk.12.20. lJan.5.16.

30. Bo mówili: Ma ducha nieczy-

)1. Przyszli tedy bracia i
" matka

jego. a stojc przed domem, posali do

niego, i kazali gó zawoa. ^3iat.i2.46.

32. A lud siedzia okoo niego, i rzekli

mu: Oto matka twoja i bracia twoi

szukaj ci przed domem.
33. Ale im on odpowiedzia, mówic:

Któ jest matka moja. i bracia moi?
34. A spojrzawszy w okoo po tych.

którzy koo niego siedzieli, rzek: Oto
matka moja. i bracia moi I

35. Albowiem ktobykolwiek czyni
'wol ^ Bo. ten jest brat mój. i siostra

moja. i matka moja.

KOZDZIA lY.
I. Pan podobiestwo lozsiewcy. i wykad jego. przy-

pomnia 1—25. n. królestwo Boe do nasienia w ziemie,
wrmconego przyrówna 26—34. Ul. morze, na które si
« uczniami swoimi puci, uspokoi 35—41.

pocz * zasi uczy pi*zy morzu: i

zgromadzi si do niecro lud* wielki, tak

. Marek 3. 4. o

i wstpiwszy w ód. siedzia- na morzu,

a wszystek lud by przy moi-zu na ziemi.
»Mat.l3.1.2. uk.>.4.

2. I naucza ich wiele I'zeczy w podo-

biestwach, a mówi do nich w nauce

swojej : Suchajcie I

3. Oto wyszed rozsiewca. aby roz-

siewa.

4. I stao si. gdy rozsiewa-, e jedno

pado podle drogi, a ptaki niebieskie

przyleciay i pozobay je.

5. Drugie zasi pado na miejsca

opoczyste. gdzie nie miao wiele ziemi;

i prdko weszo, przeto i nie miao
gbokoci ziemi :

6. A gdy soce weszo, wygorzao, a

i korzenia nie miao, uscho.

7. A drugie pado midzy ciernie: i

wzrosy ciernie i zadusiy je. i nie wy-
dao poytku.

8. Drugie zasi pado na ziemi do-

br, i wydao poytek bujno wschodzcy
i rosncy: i przynioso jedno trzydzie-

siatuy. a di'uorie szedziesiatny. a drueie

setny.

9. I mówi im : Kto ma uszy ku su-
chaniu, niechaj sucha.

10. A gdy * sam tylko by. pytali go

ci. co przy nim byli ze dwunastoma, o to

podobiestwo.
*

-Mat.is.io.

11. A on im odpowiedzia: Wam dano
wiedzie tajemnic ki'olestwa Boego;
ale tym. którzy s obcymi, wszystko si
podawa w podobiestwach :

12. Aby patrzc * patrzeli, ale nie

widzieli, i syszc syszeli, ale nie zro-

zumieli, by si sn nie nawrócili, a

byyby im grzechy odpuszczone, 'iiaj.6,9.
"
3iat.l3.14. uk.8.10. Jan.l2.4<X Dzie.2S.2t:. Kzym.11.8.

13. Zatem rzek do nich: Nierozumie-

cie tego podobiestwa ? A jako zro-

zumiecie wszystkie inne podobiestwa?

14. Kozsiewca ^ on rozsiewa sowo.
*Mat.l3.18.

15. A którzy podle drogi, ci s. któ-

rym si rozsiewa sowo : ale gdy usy-
szeli, zaraz przychodzi szatan, a wybiera

sowo wsiane w serca ich.

16. Take i ci. którzy na opoczystych

miejscach posiani s. ci s. którzy, gdy
usyszeli sowo, zaraz je z radoci
przyjmuj :

17. Wszake nie maj korzenia w so-

bie, ale s doczesnymi: potem, gdy
przychodzi ucisk all)0 przeladowanie
dla sowa, wnet si gorsz:

Mat. 12.50. Luk.S.21
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18. A którzy miodzy cieruiom s po-

siani, ei s, którzy siicliaj sowa;

11). Alo pieczoowaiiio wiata * togo

i onianiienio bugactw, i podliwoci
inuych rzeczy, wszedszy zaduszaj so-

wo, i staje si l»ez poytku. MTym.c,!?.

20. A którzy na dobr ziemi przyjli

nasienie, ci s, co suchaj sowa, i

przyjmuj je, przynosz poytek, jedno

trzydziesitny, a drugie szedziesitny,

ii drugie setny.

21. Nadto mówi im: Izali * przynosz
wiec, aby wstawiona bya pod korzec

albo pod oe ? izali nie dlatego, aby j
na wiecznik wstawiono?

* Mat. 5, 15. uk.8,lG. r,ll,33.

22. Bo nic niemasz * tajemnego, coby

nie miao by objawiono; ani si stao co

skrytego, aby na jaw nie wyszo.
* Mat. 10, 26. uk. 8,17. r.12,2.

23. Jeli kto ma uszy ku suchaniu,

niechaj sucha!
24. I rzek do nich : Patrzcie, czego

suchacie; jak * miar' mierzycie, tak
wam bdzie odmierzono, a bdzie wam
przydano, którzy suchacie.

*Mat.7,2. uk.6,38.

25. Albowiem kto ma, bdzie * mu
dano; a kto niema, i to, co ma, bdzie
od niego odjto.

^Mat.13,12. r.25,29. uk. 8, 18. r. 19,26.

II. 26. I mówi; Takie jest króle-

stwo Boe, jako gdyby czowiek wrzuci

nasienie w ziemi
;

27. A spaby i wstawaby we dnie i

w nocy, a nasie'nieby weszo i uroso,

gdy on nie wie.

28. Bo ziemia sama z siebie poytek
wydawa, naprzód traw, potem kos, a

potem zupene zboe w kosie.

29. A skoro si okae urodzaj, wnet

gospodarz zapuszcza sierp ; bo niwo
przyszo.

30. Nad to rzek: Do czego przypodo-

bamy * królestwo Boe, albo którem je

podobiestwem wyrazimy? *Mat.i3,3i.

31. Jest jako * ziarno gorczyczne;

które, gdy wsiane bywa w ziemi, naj-

mniejsze jest ze wszystkich nasion, które

s na ziemi.
*uk.i3,i9.

32. Ale gdy bywa wsiane, wzrasta, i

bywa najwiksze nad wszystkie jarzyny,

i rozpuszcza gazie wielkie, tak, i pod

cieniem jego mog sobie czynie gniazda

ptaki niebieskie.

33. I przez wiele takich podobiestw

mówi * do nich sowo, tak jako sucha
mogli. Mat.i:J.34.

34. A bez podobiestwa nie mówi
do nich ;

wszake uczniom swym wszyst-
ko z oso))na wykada.

III. 35. I rzek do nich w tene dzie,
gdy * ju by wieczór: Przeprawmy si
na drug stron. 'uk. 8.22.

3(). A rozpuciwszy lud, wdzieli go z so-

b, tak jako by w odzi; ale i inne ód-
ki ))yy przy nim.

37. Tedy powstaa wielka nawanoó
wiatru, a way biy na ód, tak, e si
ju napeniaa.

38. A on na zadzie odzi spa na we-
zgówku; i obudzili go i mówili mu:
Nauczycielu! nie dbasz, e giniemy?

39. A tak ocknwszy si, zgromi wiatr,

i rzek morzu: Umilknij a umierz si.

I przesta wiatr, a stao si wielkie uci-

szenie.

40. Zatem rzek im: * Przeczecie '

tak bojaliwi? Jako nie macie wiary?!
* Mat.8,26.

41. I bali si bojani wielk, i mó-
wiJi jedni do drugich : Któ wdy ten jest,

e mu i wiatr i morze s posuszne ?

KODZIA Y.
I. Optany uzdrowiony 1—10. II. winie od dyjablów

w morzu potopione 11—21, III. niewiasta pynienie krwi
cierpica uzdrowiona 22—34. IV. córka Jairusowa wzbu-
dzona 35—43.

i edy si przeprawili * za morze do

krainy Gadareczyków. *Mat.8,28. uk.8,26.

2. A gdy on wyszed z odzi, zaraz

mu zabiea z grobów czowiek majcy
ducha nieczystego

;

3. Który mia mieszkanie w grobach,

a nie móg go nikt i acuchami zwizac
4. Przeto e on czsto bdc ptami

acuchami zwizany, acuchy porwa
i pta pokruszy"; a nie móg go nik

ukróci.

5. A zawsze we dnie i w nocy na gó-

rach w grobach by, woajc i kamie^

niem si tukc.
6. Ujrzawszy tedy Jezusa z daleka

biea i pokoni mu si
;

7. A woajc gosem wielkim, rzek

Có mam z tob Jezusie, Synu Boga naj

wyszego? Poprzysigam ci przez Bogi

aby mi nie trapi.

8. (Albowiem mu mówi: Wynijd:

duchu nieczysty ! z tego czowieka.)

9. Tedy go pyta: Co mas!z za imi
A on odpowiadajc, rzek: Imi moj

jest wojsko: albowiem nas jest wiel



27

. Marek 5.

10. I prosi go bardzo, aby ich nie

wygania z onej krainy.

*II. 11. A bya tam przy * góracli

wielka trzoda wini, która si pasa.
* Mat.8.30.

12. I prosili go oni wszyscy dyjabli.

mówic : Pn nas w te winie, abymy
w nie weszli.

13. I pozwoli im zaraz Jezus. A wy-

szedszy oni duchowie nieczyci, weszli

w one winie; i porwaa si ona trzoda

z przykraw morze (a byo ich okoo dwóch

tysicy.) i potony w morzu.

14. A oni. którzy winie pali, uciekli.

i oznajmili to w miecie i we wsiach; i

wvszli. abv odadali to. co sie stao.

15. I przyszli do Jezusa, i ujrzeli

cnego, który by optany, i siedzia oble-

czony, bdc przy dobrem baczeniu:

cnego, mówi, w którym byo wojsko

dyjabów ; i bali si.

16. A ci. którzy to widzieli, opowie-

dzieli im, co si dziao z onym opta-
nym, i o winiach.

17. Tedy go poczli * prosi, aby od-

szed z granic ich. *Luk.8.37.

18. A gdy wstpi w ód, prosi go

on. co by optanym, aby by przy nim.

19. Lecz mu Jezus nie dopuci, ale

mu rzek: Id do domu sweo:o. do swo-

ich. a oznajmij im. jako wielkie rzeczy

Pan uczyni, a jako si nad tob zmiowa.
20. Tedy odszed, i pocz opowiada

w dziesiciu miastach, jako mu wielkie

neczy uczyni Jezus; i dziwowali si
wszyscy.

21. A gdy si zasi Jezus przeprawi
w odzi na drug stron, zebra si do

niego wielki lud; a on by nad morzem.
in. 22. A oto przyszed jeden z prze-

oonych * bónicy, imieniem Jaii-us. a

ujrzawszy go. przypad do nóg jego,
"^ Mat.9.18. uk.8,41.

23. I prosi go wielce, mówic : Po-
niewa córeczka moja kona. pójde.
wó na ni rce. aby bya uzdrowiona,

i bdzie ywa. I poszed z nim.

24. I szed za nim lud wielki, i ci-

snli go.

25. Tedy niektóra niewiasta, która

cierpiaa pynienie ' krwi ode dwuna-
stu lat.

*

"3Moj.15.25. Mat.9.20.

26. I wiele ucierpiaa od wielu leka-

ny, i wynaoya wszystko, co miaa:
a nic jej nie pomogo, owszem si jej

tem wicej pogorszao :

41

Usyszawszy ' o Jezusie, przysza
z tyu midzy ludem, i dotkna si szaty

ie<^*0
•

*

* uk.6.19. r.8.44.

28. Bo mówia : Jeli si tylko dotkn
szaty jego. bd uzdiowiona.

29. A zarazem wyscho ródo krwi

jej. i poczua na ciele, e uzdrowiona

bya od choroby swojej.

30. A wnet poznawszy Jezus sam w so-

bie, e z niego moc wysza, obróci si
do ludu i rzek : Kto si dotkn szat

moich ?

31. I rzekli mu uczniowie jego: Wi-
dzisz, e ci ten lud cinie, a mówisz:
Kto si mnie dotkn?

32. I spojrza w koo. aby ujrza t.
która to uczynia :

33. Ale niewiasta ona z bojani i ze

di-eniem. wiedzc, co si przy niej stao,

przystpia i upada przed nim. a po-

wiedziaa mu wszystk prawd.
34. Zatem jej on rzek: Córko I wiara

twoja " ciebie uzdrowia, ide w pokoju,

a bd zdrowa od choroby twojej.

IT. 35. A gdy on jeszcze mówi, przy-

szli sudzy od przeoonego bónicy,

mówic: Córka twoja umara, czemu
jeszcze trudzisz nauczyciela ?

36. Ale Jezus skoro usysza to. co oni

mówili, rzek do przeoonego bónicy:
Nie bój si. tylko wierz I

37. I nie dopuci nikomu i za sob.
tylko Piotrowi, i Jakóbowi, i Janowi,

bratu Jakóbowemu.
38. A przyszed ' do domu pneoonego

bónicy, i ujrza tam zgie. i paczce
i bardzo narzekajce. 'MaT.3.23.

39. Wszedszy tedy. rzek im: Przecz

zgiek czynicie i paczecie ? nie umarae
dzieweczka, ale " pi. 'Jan.ii.n.

40. I namiewali si z niego. Ale on

wygnawszy wszystkie, wzi z sob ojca

i matk dzieweczki, i te. którzy przy

nim byli. i wszed tam. gdzie dzieweczka

leaa.
41. A ujwszy za rk on dziewe-

czk, rzek do niej: Talita kumi! co

si wykada : Dzieweczko (tobie mówi)
wsta I

42. A zaraz dzieweczka wstaa, i cho-

dzia : albowiem bya w dwunastym roku.

I zdumieli si zdumieniem wielkiem.

43. Tedy im przykaza wielce, aby

tego nikt nie wiedzia, i rozkaza, aby

jej dano je.
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KODZIA VI.

1. Prorok w ojczynie wzfjurdzony 1—5. II. I'lin mia-
steczku okoliczne uczy (!. III. Apostoy przed sob ro-
zesa 7

—

lii. IV. Herod o nim rónic rozumie 11—16,

V. Jana Chrzciciela pojma i ci rozkaza 17

—

2K.

VI. Jan od uczniów pochowany 2'.». VII. Apostoowie si
do Pana wrócili 30

—

M. VIII, i Pan pi<; tysitjcy chlebem
nakarmi 3'i—Ui. IX. po morzu chodzi 47

—

M. X. i roz-
maite choroby uzdrawia bi— f)?.

A wyszedszy * stamtd przyszed do

ojczyzny swojej, i szli za nim ucznio-

wie iefifO.
*Mat.l3,54.

2. A gdy przyszed sabat, pocz
uczy w bónicy, a wiele icli suchajc,
zdumiewali si i mówili: Skde temu to

wszystko? a co to za mdro, która mu
jest dana. e si i takie mocy dziej przez

rce jego?

3. Izali ten nie jest ciela, syn Maryi,

i brat Jakóba, i Jozesa, i Judasa, i Szy-

mona? Aza tu niemasz i sióstr jego u

nas? I gorszAii si z niego.

4. Ale Jezus rzek do nich: Nie jestci

prorok * beze czci, chyba w ojczynie

swojej, a midzy pokrewnymi, i w do-

mu swoim. .

'*=Jan.4,44.

5. I nie móg tam uczyni * adnego
cudu, oprócz i niektóre chore, wka-
dajc na nie rce, uzdrowi. *Mat.i3,58.

II. 6. A dziwowa si niedowiarstwu

ich, i obchodzi * okoliczne miasteczka,

nauczajc. *Mat.9.35.

III. 7. Tedy zwoawszy do siebie

onych * dwunastu, pocz je po dwóch
rozsya, i da im moc nad duchami nie-

czystymi * Mat. 10,1. uk. 9,1.

8. I rozkaza im, aby nic nie brali na
drog, jedno tylko lask: ani taistry,

ani chleba, ani w trzos pienidzy;

9. Ale eby si obuli w trzewiki, a

nie oboczyli dwóch sukien.

10. Zatem mówi do nich : Gdziekol-

wiek wnijdzieci w dom, tam zostacie,

pókibycie stamtd nie wyszli.

11. A którzyby was kolwiek * nie

przyjli, ani was suchali, wyszedszy
stamtd, otrznijcie proch z nóg wa-
szych na wiadectwo im; zaprawd po-

wiadam wam: Lej bdzie Sodomie i

Gomorze w dzie sdny, ni miastu

onemu.
'

*uk.9,5.

12. Tedy wyszedszy kazali, aby lu-

dzie pokutowali.

13. 1 wyganiali wiele dyjabów, i wiele

chorych * olejkiem mazali i uzdrawia-

Jj -jg =^Jak.5,14.

IV. 14. A usysza o tem * król He-
rod, (bo si imi jego stao rozsawione.)

i rzek: j Jan Clirzciciel zmartwych-
wsta, dlatego si cuda dziej przeze.

Mat*. 11,1. t uk.9,7.

15. A drud/y mówili: Elijasz to jest;

drudzy za mówili : l^rorok to jest, albo

jako jeden z onych proroków.

IG. Co usyszawszy Herod, rzek:
Ten jest Jan, któregom ja ci, on'

zmartwychwsta.
V. 17. Albowiem * tene Herod po-

sawszy pojma Jana, i wsadzi go do

wizienia dla Herodyjady, ony Filipa,

brata swego, i j by poj za on
'f Mat. 14,8.

18. Bo Jan mówi Herodowi: Nie
godzi si mie ony * brata twego.

^3 Moj. 18,16.

19. A Herodyjas czyhaa na, i chcia-

a go zabi, ale nie moga;
20. Albowiem * Herod obawia si

Jana, wiedzc, i by mem sprawie-

dliwym i witym ; i oglda si na, i

suchajc go, wiele czyni i rad go su-
Q}l2ii.

"

*Mat.l4,5. r.21,6,

21. A gdy przyszed dzie sposobny,

którego Herod, obchodzc pamitk na-

rodzenia swego, wieczerz sprawi na

ksita swoje i na hetmany i na prze-

dniej szy z Galilei
;

22. A gdy wesza córka onej Hero-

dyjady i tacowaa, i podobaa si Hero-

dowi i pósiedzcym, rzek król do dziej

weczki: Pro mi o co chcesz, a dam ci

23. I przysig jej : O cokolwiekby

mi prosia, dam ci, a do poowy kró-

lestwa mego.

24. Ona tedy wyszedszy, rzeka mat-

ce swojej: O co mam prosi? A on

rzeka : O gow Jana Chrzciciela.

25. A tak ona zaraz wszedszj

prdko do króla, • prosia mówic : Chc
aby mi teraz da na misie gow Jan?

Chrzciciela.

26. 1 zasmuci si król bardzo; wszak

e dla przysigi i dla spósiedzcych ni(

chcia jej odmówi.
27. A zarazem posawszy ki*ól kata

rozkaza przynie gow jego.

28. A on poszedszy ci go w wi
zieniu, i przyniós gow jego na misie

a da j dzieweczce, a dzieweczka dai

j matce swojej.

YI. 29. Co gdy usyszeli uczniowi

jego, przyszli i wzili ciao jego, i poo
yli je w" grobie.

YII. 30. A Apostoowie * zszedsz;

i
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5i do Jezusa, opowiedzieli mu wszystko, sami robic : (Lo wiatr mieli przeeiw-

[ co czynili, i czego uczyli. 'uk.9,10.
| j^j^^ ^ ^^^ okoo czwartej stray uoc-

31. I rzek im: Pójdcie wy sami
|

nej przyszed do uich. chodzc po mo-
osobno na miejsce puste, a odpocznijcie rzu. i chcia je wymin,
troch; bo ich wiele byo. co przycho- 49. Ale oni ujrzawszy go chodzce-

izili, i odchodzili, tak i nie mieli wol-
;

go po morzu, mniemali, eby bya obu-
da, i krzyknli:

50. (Bo go wszyscy widzieli, i wylkli
si.) Ale zaraz przemówi do nich. i

na miejsce
Mat. u. 13. uk. 9.10.

aego czasu, eby jedli.

32. I odjechali w odzi

puste osobno

33. A widzc je lud. e odjedali.
|

rzek im: Ufajcie, jam jest; nie bójcie si I

poznao go wiele ich. i zbieeli si tam I 51. I wstpi ' do nich w ód. i uci-

pieszo ze wszystkich miast, i poprze- !
szy si wiatr: a oni si sami w sobie

Izili je, i zgromadzili si do niego.
- -

34. A wyszedszy Jezus " ujrza wiel-

ti lud. i uali si ich. i byli jako owce

nie majce 7 pasterza, i pocz ich nau-

cza wiele rzeczy. =^Mat.9.36. tEzech.54,5.

VIII. 35. A gdy ju czas " mijai.

przystpiwszy do niego uczniowie jego.

rzekli: To miejsce jest puste, a ju czas

mija. -Mat.u,i5.

36. Eozpu je. aby poszedszy do

okolicznych wsi i miasteczek, nakupili

sobie chleba: bo nie maj. coby jedh.

37. A on odpowiadajc, rzek im:

Dajcie wy im je. I rzekli mu: Szed-
szy kupimy za dwiecie groszy chleba.

i damy im je?
38. A on im rzek: Wiele " chleba

macie? Idcie, a dowiedcie si. A oni

iowiedziawszy si. powiedzieli: Pi-
3ioro. i dwie ryby.* '^^''•^^'^"•^^^•^•^^••^^°-^''^-

39. Tedy im kaza wszystkie gi-oma-

lami posadzi na zielonej trawie.

40. I usiedli rzd podle rzdu, tu po

itu. tu za pidziesit.

nader zudumiewali i dziwowali. 'Mat.14.32.

02. Bo nie zrozumieli z strony cile-

bów. gdy serce ich byo zdrtwiao.
53. A przeprawiwszy si przyszli do

ziemi Gienezaret i przybili si do brzegu.

X. 54. A gdy wyszli z odzi, zaraz ci,

co go poznali.

55. Obieawszy wszystk on okoli-

czn krain, * poczli nosi na oach
tych. którzy si le mieli, gdziekolwiek

usyszeU o nim. e tam jest.
"^2^-^-^- ~•^•-•

56. A gdziekolwiek on wszed do mia-

steczek, albo do miast, albo do wsi. ka-
dli niemocne po ulicach, i prosili go,

aby si tylko dotykali podoka szaty

jego: a ile si go ich dotknli, byli

uzdi'owieni.

KODZIA VII.

I. Faryzeuszowie lajaii uczniom Paskim, ie nie Timj-

t-emi rkoma jedli 1—5. U. Pan Farrzeusze gromi 6—13.

Ul. co nieczTstrm czowieka czyni, pokazuje 14—23-

lY. a potem córk niewiasty Chananejskiej 24—31. T.

i czowieka guchego uzdrawia 32—37.

iedy si zgromadzili do " niego Fary-

zeuszowie. i niektórzy z nauczonych41. A wziwszy one pi chlebów
one dwie ryby. wejrzawszy w niebo.

\

w Pimie, którzy byli przyszli z Jeruza-

»ogosawi. I poama one chleby i da-

7a uczniom swoim, aby kadli przed

de: i one dwie ryby rozdzieli midzy
wszystkie.

42. I jedli wszyscy, i nasyceni byli.

43. I zebrali uomków, dwanacie
oszów penych, i z onych ryb.

44. A byo tych. którzy jedli chleby,

iolo piciu tysicy mów.
45. I wnet przymusi ^ ucznie swoje.

lemu: -Mai.15.1.

2. A ujrzawszy niektóre z uczniów

jego. e pospolitemi rkoma, (to jest,

nieumytemi) jedli chleb, ganili to.

3. Albowiem Faryzeuszowie i wszys-

cy ydzi niejedz. jeHby pilnie rk
nie umyli, trzymajc ustaw, starszych.

4. I z rynku przyszedszy, jeliby si
nie umyli, nie jedz: i innych rzeczy

wiele jest. które przyjli ku trzymaniu.

by wstpili w ód. i uprzedzili go na I jako umywanie kubków, konewek, i mie-

rug stron ku Betsaidzie, aby on

)ZpUci lud! *Mat.l4.22.

46. A odprawiwszy je. odszed na
Sr. aby si modli.
IX. 47. A gdy by wieczór, bya ód
poród morza a on sam by na ziemi,

dnie, i stoów.

5. Potem go pytali Faryzeuszowie i

nauczeni wPimie : Przecz uczniowie twoi

nie chodz wedug podania starszych,

ale nieumytemi rkoma chleb jedz?
n. 6. tedy on odpowiadajc, rzek

48. I widzia, e si spracowali, wio- 1 im: Dobrze Izajasz o was obudnikach
D
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prorokowa, jako napisano: Lud ten

czci * mio wargami, alo serce ich daleko

jest odeumie. Mzaj.ait.ia.

7. Lecz próno mic; czcz nauczajc
nauk i ustaw ludzkich.

8. Albowiem wy opuciwszy przyka-

zania Boe, trzymacie ustawy ludzkie,

umywanie konewek i kubków, i wiele

innych takich tym ])odo])nych rzeczy

czynicie.

9. Mówi im tó: Wy czycie znosi-

cie przykazanie Boe, abycie ustawy
wasze zachowali.

10. Bo Mojesz rzek: Czcij * ojca

twego i matk twoje; a kto zorzeczy

ojcu albo matce, niech f mierci umrze.
*2Moj. 20,12. f) Moj. 5,16. Mat. 15,4. Efcz.6,1.

i2Moj.21,17. 3Moj.20,9. 5Moj.27,16. Przyp. 20,20.

11. Ale wy mówicie: Jeliby czowiek
rzek ojcu albo matce: Korban, (co jest

dar.) którykolwiek bdzie odemnie, to-

bie poyteczny bdzie, bez winy bdzie
;

12. I nie dopucicie mu nic wicej
czyni ojcu swemu albo matce swojej,

13. Wniwecz obracajc sowo Boe
ustaw wasz, którcie ustawili; i wiele

innych rzeczy tym podobnych czynicie.

III. 14. A zwoawszy wszystkiego lu-

du, * mówi im: Suchajcie mi wszys-

cy, a zrozumiejcie! *Mat.i5,io.

15. Niemasz nic z rzeczy zewntrz-
nych, które wchodz w czowieka, coby

go mogo pokalaó; ale to, co pochodzi

z niego, to jest, co pokala czowieka.

16. Jeli kto ma uszy ku suchaniu,

niechaj sucha!
17. A gdy wszed w dom od * onego

ludu, pytali go uczniowie jego o to po-

dobiestwo. '^Mat.15,15.

18. Tedy im rzek: Take i wy bez-

rozumni jestecie? Aza nie rozumiecie,

i wszystko, co zewntrz wchodzi w czo-
wieka, nie moe go pokalaó?

19. Albowiem nie wchodzi w serce

jego, ale w brzuch, i do wychodu wycho-
dzi, czyszczc wszystkie pokarmy.

20. 1 powiedzia, e co pochodzi z czo-
wieka, to pokala czowieka.

21. Bo z wntrznoci * serca ludzkiego

pochodz ze myli, cudzoóstwa, wsze-

teczestwa, mobójstwa, *Pizyp.6,i4.

22. Kradziee, akomstwa, zoci,
zdrada, niewstyd, oko ze, blunierstwo,

pycha, gupstwo.
23. Wszystkie te ze rzeczy pocho-

dz z wntrznoci, i pokalaj czowieka.

IV. 24. A stamtd * wstawszy, poszed
na granice Tyru i Sydonu, a wszedszy
w dom, niechcia, aby kto wiedzia; lecz

si utaió nie móg. ^Mat.i.^gi.

25. Albowiem usyszawszy o nim nie-

wiasta, której córeczka miaa ducha
nieczystego, przysza i przypada do^

"ógjego,
2(). (A ta niewiasta bya Grecka, ro-

dem z Syrofenicyi) i prosia go, aby dyja-

ba wygna z córki jej.

27. Ale jej Jezus rzek: Niech si
pierwój dzieci nasyc; bo nie jest do-

bra, bra chleb dzieciom i miota szcze-l

nitom.
28. A ona odpowiedziaa i rzeka mu:

Tak jest. Panie! Wszake i szczenita

jadaj pod stoem z odrobin dziecinnych.

29. I rzek do niej: Dla tj mowy
id, wyszed dyjabe z córki twojej.

30. A gdy ona odesza do domu swe-

go, znalaza, i dyjabe wyszed a córka

leaa na ou.
V. 31. A wyszedszy za z granic

Tyrskich i Sydoskich, przyszed nad

morze Galilejskie, porodkiem granic

dziesiciu miast.

32. I przywiedli mu guchego i z ci-
koci mówicego, a prosili go, aby naf

rk woy.
33. A wziwszy go Pan od ludu osob-

no, woy palce swoje w uszy jego, a plu-

nwszy dotkn si jzyka jego
;

34. A wejrzawszy w niebo, westchn
rzek do niego: Efata! to jest, otwórz si

35. I wnet si otworzyy uszy jego

i rozwizaa si zwizka jzyka jego

i wymawia dobrze.

36. Tedy im zakaza, aby tego nikom
nie powiadali.

37. Ale czem on im bardziej zakazy

wa, tern oni to bardziej rozgasza!

i nader si bardzo zdumiewali, mówic
Dobrze wszystko uczyni; bo czyni, i

gusi sysz i niemi mówi.

KODZIA YIII.

I. Chrystus Pan siedmiorgiem chleba cztery tysit

nakarmi 1—10. II. ydowie znamion szukaj 11—1'

III. Pan si strzedz kwasu Faryzejskiego uczniom rozb
za 15—21. rv. lepego uzdrowi 22—26. V. ucznió'*

cobv o nim ludzie rozmaici 27. 28. VI. i oni sami rozi

mieli, pyta 29—32. YU. Piotra zgromi 33. Ym. sir

swoich niektóre powinnoci opisa 34—38.

A w one dni, * gdy nader wielki lu

by, a nie mieb. coby jedli, zwoawsz

Jezus uezniów swoich, rzek im
^ Mat. 15,3

2. al mi tego * ludu; bo ju tr

1
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dni trwaj przy mnie, a nie maj, coby

jedli;
*Mark.6,34.

3. A jeli je rozpuszcz godne do do-

mów ich, pomdlej na drodze; albowiem

niektórzy z nich z daleka przyszli.

4. Tedy mu odpowiedzieli uczniowie

jego: Skde te kto bdzie móg nasy-

ci chlebem tu na puszczy?

5. I spyta ich: Wiele macie chle-

bów? A oni rzekli: Siedm.

6. I rozkaza ludowi, eby usiad na

ziemi; a wziwszy one siedm chlebów,

podzikowawszy ama, i dawa uczniom

swoim, aby przed lud kadli; i kadli

przed lud.

7. Mieli te troch rybek, które po-

bogosawiwszy, kaza i one przed lud

ka.
8. Jedli tedy i nasyceni s, i zebrali,

co zbyo uomków, siedm koszów.

9. A byo tych, co jedli, okoo czte-

rech tysicy; i rozpuci je.

10. A wnet * wstpiwszy w ód z ucz-

niami swoimi, przyszed w strony Dal-

manutskie. *Mat.i5,39.

11. 11. I wyszli * Faryzeuszewie, a

poczli z nim spór wie, szukajc od

niego znamienia z nieba a kuszc go.
=^ Mat. 16,1.

12. Tedy westchnwszy serdecznie

w duchu swym, rzek: Przecze * ten ro-

dzaj znamienia szuka? Zaprawd po-

wiadam wam, e nie bdzie dane zna-

mi temu rodzajowi. *uk.ii,29.

13. I opuciwszy ich, wstpi zasi
w ód, i przeprawi si na drug stron.

14. A zapomnieli * byli uczniowie

wzi z sob chleba, i nie mieli z sob
nic wicej, tylko jeden chleb w odzi.

i

*Mat.l6,5.

I
III. 15. Tedy im przykaza, mówic:

Baczcie, a strzecie si kwasu Fary-
zeuszów i kwasu Herodowego.

16. I rozmawiali midzy sob i rze-

kh: O tern snaó mówi, e nie mamy
3hleba.

17. Co poznawszy Jezus, rzek im:
3 czeme rozmawiacie, i nie macie
^hleba? Jeszcze nie baczycie i nie zro-

'.umiewacie? Jeszcze macie serce swo-
e zdrtwiae? *Ezech.2,4.

18. Oczy majc nie widzicie, i uszy
uajc nie syszycie, i nie pamitacie?

19. Gdym onych pi chlebów ama
nidzy * pi tysicy ludzi, wieleecie

45

penych koszów uomków zebrali? Rze-

kli mu: Dwanacie; *Mat.i4,i9.2o.

20. A gdym onych siedm chlebów a-
ma * midzy cztery tysice ludzi, wie-

lecie koszów penych uomków zebra-

li? A oni rzekli: Siedm. * Mat. 15,34-37.

21. A on im rzek: Jako tedy nie

rozumiecie ?

IV. 22. Potem przyszed do Betsai-

dy; i przywiedli do niego lepego, pro-

szc go, aby si go dotkn.

23. A ujwszy onego lepego za r-
k, wywiód go precz za miasteczko, i

plunwszy na oczy jego, woy na niego

rce, i pyta go, jeliby co widzia.

24. A on spojrzawszy w gór, rzek:

Widz ludzi; bo widz, e chodz jako

drzewa.

25. Potem zasi woy rce na oczy

jego, i rozkaza mu w gór spojrze; i

uzdrowiony jest na wzroku, tak, e i z da-

leka wszystkich jasno widzia.

26. 1 odesa go do domu jego, mówic:
I do tego miasteczka nie wchod, i ni-

komu z miasteczka nie powiadaj.

y. 27. Tedy wyszed Jezus * i ucznio-

wie jego 'do miasteczek nalecych do Ce-

zaryiFilipowej, a w drodze pyta uczniów

swoich, mówic im: Kime mi powia-

daj by ludzie? =^Mat.i6,i3.

28. A oni mu odpowiedzieli: Jedni

Janein Chrzcicielem, a drudzy Elijaszem,

a drudzy jednym z proroków.

VI. 29. Ale on im rzek: A wy kim
mi by powiadacie? A odpowiadajc
Piotr, rzek mu: Ty jest on * Chrystus.

* Jan. 6,69-

30. I przygrozi im, aby o nim niko-

mu nie powiadali.

31. I pocz je naucza, e Syn czo-
wieczy musi wiele ucierpie, i odrzuco-

nym by od starszych ludu, i od prze-

dniejszych kapanów i nauczonych w Pi-

mie, i by zabity, a po trzech dniach

zmartwychwsta. ^Mat.16,21. uk.9,22. r.24,7,26.

32. A to mówi jawnie. Tedy go Piotr

wziwszy na stron, pocz go strofowa.

VIL 33. Ale on obróciwszy si, a

wejrzawszy na ucznie swoje, zgromi
Piotra, mówic: Id ode mnie, szatanie;

albowiem nie pojmujesz tego, co jest

Boego, ale co jest ludzkiego.

VIII. 34. A zwoawszy ludu z ucznia-

mi swoimi, rzek im: Ktokolwiek chce
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za mn * i, niech samofifo sieliie zaprze,

a wemie krzy swój, i naladuje mi(^.
Mat. 10,38. r.l('.,24. Luk.y,23. r.14,27.

35. Albowiem ktoby * chcia zachowa
(lusz(,^ sw, straci j; a ktoby straci
dusz sw dla mnie i dla Ewangielii,

ten j zachowa.
M;it. 10,39. r.lC),25. uk.9,24. r.17,32. Jan. 12,25.

3G. Bo CÓ pomoe czowiekowi,
choby wszystek * wiat pozyska, a

szkodowaby na duszy swojj?
'^rs.'49,9. Mat.lfi,2G.

37. Albo co za zamian da czowiek
za dusz swoje?

38. Albowiem ktoby si * wstydzi za

mi i za sowa moje midzy tym ro-

dzajem cudzoonym i grzesznym, i Syn
czowieczy wstydzi si za bdzie, gdy
przyjdzie w chwale Ojca swego z Anioy
witymi. *Mat.io,33. uk.9,26.

KODZIA IX.
I. Pan si przemieni 1—3. II. któremu si Mojesz i

Elijasz pokaza 4—6. III. a Ojciec go sucha rozkaza
7—10. IV. Pan o Elijaszu mówi 11—13. V. optanego
uzdrowi 14—29. VI. o mierci swojej i zmartwycliwsta-
niu kaza 30—33. VII. Apostoy pokory 34—41. VIII, i

wystrzega si zgorszenia uczy 42—50.

1 mówi im: Zaprawd powiadam wam,
i * s niektórzy z tych, co tu stoj, któ-

rzy nie iikusz mierci, aby njrzeli, e
królestwo Boe przyszo w mocy.

*Mat.l6,28. uk.9,27.

2. A po szeciu dniach wzi z sob
Jezus * Piotra, Jakó.ba i Jana, i wiód je

na gór wysok same osobno, i przemie-

ni si przed nimi. *Mat.i7,i. uk.9,28.

3. A szaty jego stay si lnice, i

bardzo biae jako" nieg, jak ich blecharz

na ziemi nie moe wybieli.

II. 4. I ujrzeli Elijasza z Mojeszem,
którzy rozmawiali z Jezusem.

5. A odpowiadajc Piotr, rzek Jezuso-

wi: Mistrzu! dobrze nam tu by; prze-

ó uczynimy tu trzy namioty, tobie je-

den, Mojeszowi jeden, i Elijaszowi jeden.

6. Albowiem nie wiedzia, coby mó-
wi; bo przestraszeni byli.

III. 7. I sta si obok, który je zacie-

ni, a przyszed gos z oboku mówicy:
Ten jest Syn * mój miy, f tego su-
chaicie ^Mat.17,5. t5Moj.i8,i5.

8. A wnet obejrzawszy si, nikogo

wicej nie widzieli, tylko Jezusa samego
z sob.

9. A gdy oni zstpowali * z góry,

przykaza im, aby tego nikomu nie po-

wiadali, co widzieli, a kiedyby Syn
czowieczy zmartwychwsta.

*Mat.l7,9. uk.9,36.

10. A tak oni zatrzymali t rzecz

siebie, pytajc si midzy sob, coby to
byo zmartwychwsta.

IV. 11. I pytali go, mówic: Có tedy.

nauczeni w Pimie powiadaj, e Elijasi

pierwej i)rzyj ma?
12. A on odpowiadajc, rzek imf

Elijaszci przyszedszy pierwej, * naprawi
wszystko, a jako napisano f o Synu czo-
wieczym, e musi wiele ucierpie, a za
nic poczytanym by.

* Mai. 4,5. tlzaj.ó3,4. Ps.22,7,

13. Ale wam powiadam, * e i Elijasz

przyszed, i uczynili mu cokolwiek
chcieli, jako o nim napisano. *Mat.ii,i4.

V. 14. A przyszedszy do uczniów,
ujrza lud wielki okoo nich, i nauczona
w Pimie spór majce z nimi.

15. A wnete lud wszystek ujrzawszy
go, polkali si, i zbieawszy si, przy-
witali go.

16.. I pyta nauczonych w Pimie: O
có spór macie midzy sob?

17. A odpowiadajc * jeden z onego
ludu, rzek: Nauczycielu! przywiodem
do ciebie syna mego, który ma ducha
niemego. *Mat.i7,i4

18. Ten gdzie go kolwiek popadnie

rozdziera go, a on si lini, i zgrzyta

zbami swemi i schnie; i mówiem
uczniom twoim, aby go wygnali ; ale nie

mogli.

19. Lecz on odpowiadajc mu, rzek:

O rodzaju niewierny! dokde z wami
bd? i dokde was cierpie bdr
przywiedcie go do mnie.

20. I przywiedli go do niego ; a skore

go ujrza, zaraz go duch rozdar, a oe

upadszy na ziemi, przewraca si, E
nic si.

21. Zatem spyta Jezus ojca jego

Jako mu si to dawno przydao? A or

powiedzia: Z dziecistwa.

22. I czsto go miota * w ogie
w wod, eby go straci; - ale moeszl

co, ratuj nas, ualiwszy si nad nami.
*Mat.l7,15

23. Ale mu Jezus rzek: Jeli moes:

temu wierzy? Wszystko jest * mon(
wierzcemu. *Mar.2i,2i.uk.i7,6

24. A zarazem zawoawszy ojcidt

onego modzieca, ze zami rzek,

Wierz, Panie! ty ratuj niedowiarstwj

mego. .

25. A widzc Jezus, i si lud zbiegaj

zgromi onego ducha nieczystego, mój
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kiem wody w imieniu mojern. dla tego,

iecie Chrystusowi, zaprawd powiadam
wam. nie straci zapaty swojej. "Mat.io.42.

YIII. 42. A ktoby " zgorszy jednego

z tycli mayeli. którzy w mi wierz, da-

lekoLy mu lepiej byo. aby by zawieszo-

ny kamie myski u szyi jego. i w mo-
rze by wrzucony.

' *Mat.i8,6. uk.n.i.

43. A jeliby ci gorszya * rka

wmc mu: Ductiu niemy i guchy! ja to-

)ie rozkazuj, wynijd z niego, a nie

wchod wicej we.
26. Zawoawszy tedy bardzo, roz-

larszy go, wyszed; i stal si on czo-

mek jako umary, tak, e ich wiele mó-
(vio. i umar.

27. Ale Jezus ujwszy go za rk.
podniós go ; i wsta.

28. A gdy * wszed w dom. pytali go
,

twoja, odetnij j; bo lepiej jest tobie

)Sobno uczniowie jego: Czemuemy go

prygna nie mogli? -Mat. u. 19.

29. A on im rzek: Ten rodzaj dyja-

bów inaczej wynij nie moe. tylko

przez modlitw i przez post.

YI. 30. A stamtd wyszedszy, szli

K sob przez Galilej : ale nie chcia, aby

tto o tern wiedzia.

31. Albowiem uczy ucznie swoje, i

mówi im: Syn czowieczy " bdzie wy-
lany w rce ludzkie, i zabij go: ale gdy
bdzie zabity, dnia trzeciego zmartwych-
w^stanie.

'

'

-ui.9.u.

32. Lecz oni tej rzeczy nie rozumieli:

s^szake bali si go spyta.

33. Zatem przyszed do Kapernaum,
i bdc w domu. pyta ich : O czeme-
jcie w drodze midzy sob rozmawiali?

Vn. 34. Lecz oni milczeli: albowiem
•ozmawiali " midzy sob w drodze, kto-

)y z nich by wikszy.
' *^at.i8,i. uk.9.46.

I 35. A usiadszy, zawoa dwunastu
I

*/ -

mówi im: Jeli kto chce by pierw-

zym. niech bdzie ze wszystkich ostat-

dm. i su^a wszystkich.

36. A wziwszy dziecitko, postawi je

porodku nich, a wziwszy je na rce,
zek im:

37. Ktoby jedno z takich * dziateczek

rzyj w imieniu mojem. mnie przyj -

luje; a ktoby mnie przyj, nie mnie
rzyjmuje, ale onego, który mi posa.

'*Mat.lS,5.

38. Tedy mu odpowiedzia Jan. ^ mó-
wic: Nauczycielu! widzielimy niektó-

3go w imieniu twojem dyjaby wyga-
iajcego. który nie chodzi za nami.
zabranialimy mu. przeto e nie chodzi

i nami.
"

*uk.9,49.

39. Ale Jezus rzek: Xie zabraniaj-

le '^ mu; albowiem nikt nie jest. coby
syni cuda w imieniu mojem, aby móg
ladnie mówi le o mnie. "1K01M2.3.

40. Bo kto nie jest przeciwko nam,
i nami jest.

41. Albowiem ktoby was * napoi kub-

uomnym wnij do ywota, nieli dwie

rce majc, i do pieka w on ogie
nieugaszony, *Mat.5.3o. r.i8,8.

44. Gdzie robak ich nie umiera, a

ogie nie ganie.

45. A jeliby ci noga twoja gorszya,

odetnij j: bo lepiej tobie chromym
wnij do ywota, nieli dwie nogi

majc, by wrzuconym do pieka, w 0-

gie nieugaszony.

46. Gdzie robak ich nie umiera, a

ogie nie ganie.

47. A jehby ci oko twoje gorszyo,

wyup je; bo lepiej tobie jednookim
wnij do ki-ólestwa Boego, nieU dwa
oczy majc, wrzuconym by do ognia

piekielnego.

48. Gdzie robak * ich nie umiera,

a ogie nie ganie. '^izai. 66.24.

49. Albowiem kady czowiek os^niem

osolony bdzie, i kada ofiara " sol oso-

lona bdzie. -3M0J.2.13.

50. Dobra'" jest sól; ale jeli si sól

nieson stanie, czemej osolicie? Miej-

cie sól sami w sobie, a miejcie pokój

midzy sob. ''Mat.5.13.

EODZLi X.
I. Pan ony opuszcza broni 1—12. II. Dziatki przyj-

mowa 13—16. III. modziecowi bogatemu nauk da
17—20. IV. tym. którzyby dla niego co opucili, nagrod
obieca 21—34. T. prob synów ebedeuszowycli zgani
35

—

ió. yi. Bartymeuszowi wzrok przywi-óci 46—52.

A. wstawszy stamtd, przyszed * do

granic Judzkich przez krain za Jorda-

nem lec; i zszed si za do

lud. i uczy je za jako mia zwyczaj.
^ Mat. 19,1.

2. Tedy przystpiwszy Faryzeuszowie,

pytali go: Godzili si mowi on opu-

ci? a to czynili, kuszc go.

3. Ale on odpowiadajc, rzek im:

Có wam przykaza Mojesz?
4. A oni rzekli: Mojesz pozwoli, na-

pisa '^
list rozwodny. i opuci j.

'5 Moj.24.1.

5. A odpowiadajc Jezus, rzek im;

niego
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Dla zatwardzenia serca waszego napisa
wam to przykazanie.

C). Aleó * 0(1 pocztku stworzenia ukj-
czyzn i niewiast uczyni je Bóg.

l*Moj.l,27. Mut.ll),4.

7. Dlatego opuci czowiek ojca swego
i matk, a przyczy si do ony swojej,

8. I bd dwoje jednóm * ciaem;
a tak ju uie s dwoje, ale jedno ciao.

*1 Moj. 2,21. 1 Kor. 0,1(5. Kfca.f),31.

9. Co tedy Bóg zczy, czowiek nie-

cliaj nie rozcza.
10. A w domu za uczniowie jego

o to go pytali.

11. I rzek im: Ktobykolwiek * opu-

ci on sw, a pojby inn, cudzooy
przeciwko niej

;

*Mat.5,32.

12. A jeliby niewiasta opucia ma
swego, a szaby za drugiego, cudzooy.

II. 13. Tedy przynoszono do niego

dziatki, * aby si ich dotyka; ale ucznio-

wie gromili tych, którzy je przynosili.
* Mat. 19,13.

14. Co ujrzawszy Jezus, rozgniewa
si i rzek im: Dopucie dziatkom przy-

chodzi do mnie, a nie zabraniajcie im;

albowiem takich jest królestwo Boe.
15. Zaprawd powiadam wam: Kto-

bykolwiek nie przyj królestwa Boego
jako dziecitko, nie wnijdzie do niego.

16. I biorc je na rce * swoje, i ka-
dc na nie rce, bogosawi im.

*Mat.l9,l5.

III. 17. A gdy on wychodzi w drog,
przybiea jeden, i upadszy przed nim
na kolana, pyta go : Nauczycielu dobry !

có czyni '^ mam, abym odziedziczy

ywot wieczny? *Mat.i9,i6.

18. Ale mu Jezus rzek: Przecz mi
zowiesz dobrym? Nikt nie jest dobry,

tylko jeden, to jest Bóg.

19. Przykazania umiesz: * nie bdziesz

cudzooy, nie bdziesz zabija, nie b-
dziesz krad, nie bdziesz mówi wiade-

ctwa faszywego, nie bdziesz oszukiwa

nikogo, czcij ojca twego i matk twoje.
*2Moj. 20,12. 13. 5Moj.5,16.17. Kzym.13,9.

20. A on odpowiadajc, rzek mu:
Nauczycielu! tegom wszystkiego prze-

strzega od modoci mojej.

lY. 21. A Jezus spojrzawszy na, roz-

miowa si go, i rzek mu: Jednego
nie dostaje; id, * sprzedaj co masz,

a rozdaj ubogim, a bdziesz mia skarb

w niebie, a przyjd, naladuj mi, wziw-
szy krzy. *Mat.l9,21.

22. A on zafrasowawszy si dla tego

1-

sowa, odszed smutny; albowiem mia
wiele inajtnoci.

2.*}. A spojrzawszy Jezus w * koo,
rzek do uczniów swoich: Jako trudno
ci, którzy maj bogactwa, wnijd do kró-l

lestwa Boego! *Mat.iy.23J

24. Tedy uczniowie zdumieli si nac!^

temi sowami jego. Lecz Jezus za odpo-j

wiadajc, rzek im: Dziatki! jako jestJ

trudno " tym, co ufaj w bogactwach,]

wnijó do królestwa Boego, ^i'r^yp-u-'-is.j

25. Snadnij jest wielbdowi przej
przez ucho igielne, ni bogaczowi wnij
do królestwa Boego.

26. A oni si tern wicej zdumiewali
mówic midzy sob: I któ moe by
zbawiony?

27. A Jezus spojrzawszy na nie, rzek

U udzi to niemono, ale nie u Boga
albowiem u Boga * wszystko jest mono

*Ijob.42,

28. I pocz Piotr mówi do niego

Otomy my * opucili wszystko, a poszl

my za tob. *Mat.i9,27

29. A Jezus odpowiadajc, rzek: Za
prawd powiadam wam: Nikt nie jest

ktoby opuci dom, albo braci, albo sio

stry, albo ojca, albo matk, albo on
albo dzieci, albo role dla mnie i d

Ewangielii,

30. eby nie mia wzi stokrotni

teraz w tym czasie domów, i braci.

sióstr, i matek, i dzieci, i ról z przel
dowaniem, a w przyszym wieku ywot
wiecznego.

31. Ale wiele pierwszych hd ostat

nimi, a ostatnich * pierwszymi.
^Mat.19,30. r.20,1

32. I byli * w drodze, wstpujc
Jeruzalemu; a Jezus szed przed nimi

i zdumiewali si,, a idc za nim, bali si^

A on wziwszy zasi z sob onych dwa
nacie, pocz im powiada, co na;

przyj miao, *Mat.2o,i7. uk.i8,s;

33. Mówic: Oto * wstpujemy
Jeruzalemu, a Syn czowieczy bdzie wy
dany przedniejszym kapanom i nauczc

nym w Pimie, i osdz go na mier
i wydadz go poganom. *Mat.i6,2

34. A oni si z niego namiewa bd{
i ubiczuj go, i bd na plwa, i zabij

go; ale dnia trzeciego zmartwychwstani

Y. 35. Tedy przystpili do niego J£

kób i
* Jan, synowie Zebedeuszowi, m^

wic: Nauczycielu! chcemy, aby nai

uczyni, o co ci prosi bdziemy.
^Mat.20,20. uk.?'

d
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36. A on im rzek: Có chcecie, abym
wam uczyni?

37. A oni mu rzekli: Daj nam, aby-

my jeden na prawicy twojej a drugi na

lewicy twojej siedzieli w chwale twojej.

38. Lecz im Jezus rzek: Nie wiecie,

co prosicie. Moecie pió kielich, który

ja pij, i chrztem, którym si ja chrzcz,

by ochrzczeni?

39. A oni mu rzekli : Moemy. A Jezus

im rzek: Kielichci, który ja pij, pió b-
dziecie i chrztem, którym sieja chrzcz,

ochrzczeni bdziecie.

40. Ale siedzie po prawicy mojej

albo po lewicy mojej, nie moja rzecz jest

da; ale bdzie dano tym, którym zgoto-

wano.

41. A usyszawszy to oni dziesiciu,

poczli si gniewa na Jakóba i na Jana.

42. Ale Jezus zwoawszy ich, rzek
im: Wiecie, i ci, którym si zda, e
wadz maj nad narody, panuj nad

nimi, a którzy z nich wielcy s, moc
przewodz nad nimi.

43. Lecz nie tak bdzie midzy wami;
ale ktobykolwiek chciai by wielkim

midzy wami, bdzie sug waszym;

44. A ktobykolwiek z was chcia by
pierwszym, bdzie sug wszystkich.

45. Bo i Syn czowieczy nie przyszed,

aby mu suono, ale aby suy, i aby

da dusz sw * na okup za wielu.
*Mat.20,28. lKoi-.l,30. Efez. 1,7. Kol. 1,4.

VL 46. Tedy przyszli do Jerycha; a

gdy on wychodzi z Jerycha, i uczniowie

jego i lud wielki, syn Tymeusza, Barty-

meusz lepy, siedzia podle drogi ebrzc.

47. A usyszawszy, i jest Jezus on

1

Nazareski, pocz woa, mówic : Jezu-

sie, Synu Dawida! zmiuj si nademn.

48. I gromio go wiele ich, aby mil-

cza; ale on tem wicej woa: Synu
Dawida! zmiuj si nademn.

49. Tedy zastanowiwszy si Jezus,

kaza go zawoa. I zawoano lepego,
mówic mu: Ufaj, wsta, woa ci.

50. A on porzuciwszy paszcz swój?

wsta, i przyszed do Jezusa.

51. I odpowiadajc Jezus, rzek mu:
Có chcesz, abym ci uczyni? A lepy
mu rzek : Mistrzu ! abym przejrza.

52. A Jezus mu rzek: Id, wiara
twoja ciebie uzdrowia. A zarazem przej-

rza, i szed drog za Jezusem.

ROZDZIA XL
I. Pan wjecha do Jcruzalemu 1—2. II. Figowe drzewo

przetl 13. 14. III. Z kocioa nierzd wyprztn
15—22. IV. moc wiary 23. V. i modlitw z wiar zaleci
24. VI. Braci odpuszcza kaza 25. 26. VII. z ksimi o

powadze urzdu swego 27—29. VIII, i o chrzcie Jano-
wym rozmow mia 30—33.

A. gdy si przybliyli * do Jeruzalemu
i do Betfagie i do Betanii ku górze oli-

wnej, posa dwóch z uczniów swoich,
*Mat.21,l. uk.lH,29.

2. I rzek im: Idcie do miasteczka,

które jest przeciwko wam, a wszedszy
do niego, zaraz znajdziecie ol uwi-
zane, na którem nikt z ludzi nie siedzia;

odwicie je a przywiedcie.

3. A jeKby wam kto rzek: Có to

czynicie? Powiedzcie, i go Pan potrze-

buje; a wnet je tu pole.

4. Szli tedy i znaleli ol uwizane
u drzwi na dworze na rozstaniu dróg, i

odwizali je.

5. Tedy niektórzy z onych, co tam
stali, mówili: Có czynicie, e odwi-
zujecie ol?

6. A oni im rzekli, jako im by roz-

kaza Jezus. I pucili je.

7. Przywiedli tedy ol do Jezusa, i

woyli * na nie szaty swoje; i wsiad
na nie. *Jan.i2,i4.

8. A wiele ich sali szaty swoje na
drodze; drudzy zasi obcinali gazki
z drzew, i sali na drodze.

9. A którzy wprzód szli, i którzy po-

zad szli, woali, mówic :
* Hozanna, bo-

gosawiony, który idzie w imieniu Pa-
skiem! * ps. 118,26. jan. 12,13.

10. Bogosawione królestwo ojca na-

szego Dawida, które przyszo w imieniu

Paskiem! Hozanna na wysokociach!
11. I wjecha * Jezus do Jeruzalemu

i przyszed do kocioa, a obejrzawszy

wszystko, gdy ju bya wieczorna go-

dzina, wyszed do Betanii z dwuna-
stoma *Mat.21, 12. uk. 19,45.

12. A drugiego * dnia, gdy wycho-

dzili z Betanii, akn. -

*Mat.2i,i8.

II. 13. I ujrzawszy z * daleka figo-

we drzewo, majce licie, przyszed,

jeliby sn co na niem znalaz; a gdy

do niego przyszed, nic nie znalaz tylko

licie; bo nie by czas figom. *uk.i3,6.

14. A odpowiadajc Jezus, rzek mu:
Niechaje wicej na wieki nikt z cie-

bie owocu nie je. A syszeli to ucznio-

wie jego.

III. 15. I przyszli do Jeruzalemu; a

wszedszy * Jezus do kocioa, pocz
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wygania sprzedawajoe i kupujce w ko-

ciele, i poprzewraca stoy tych, co

pieiiidzini handlowali, i stoki tych, co

sprzedawali golt^bie; Mat.ai.ii.

U). A nie dopuci, eby kto mia
nie naczynie przez koció.

17. I naucza, mówic im: Aza nie

napisano: e * dom mój, dom modli-

twy ])dzie nazwany od wszystkicli na-

rodów? a W7cie go uczynili jaskini
zbójców. *Izaj.56,7.Jer.7,41.

18. A syszeli to nauczeni w Pimie
i przejdniejsi kapani i szukali, jakoby
go stracili ; albowiem si go bali, prze-

to, i wszystek lud zdumiewia si nad
nauk jego.

19. A gdy przyszed wieczór, wyszed
z miasta.

20. A rano idc mimo figowe drzewo,

ujrzeli, i z korzenia uscho.
21. Tedy wspomniawszy Piotr, rzek

mu: Mistrzu! oto figowe drzewo, któ-

re przekl, uscho.
22. A Jezus odpowiadajc, rzek im:

Miejcie wiar w Boga.

lY. 23. Bo zaprawd powiadam wam,
i ktobykolwiek rzek tej górze : Podnie
si, a rzu si w morze, a nie wtpiby
w sercu swojem, leczby wierzy, e si
stanie, co mówi, stanie si mu, cokolwiek

rzecze.

Y. 24. Przeto powiadam wam: O
cokolwiekbycie, modlc * si, prosili,

wierzcie, e wemiecie, a stanie si wam.
*Mat.7,7. r.21,22. uk.11,9.

YI. 25. A gdy stoicie * modlc si,

odpucie, jeli co przeciw komu ma-
cie, aby i Ojciec wasz, który jest w nie-

biesiech, odpuci wam upadki wasze.
*Mat.6,14.

26. Bo jeli wy nie odpucicie, i

Ojciec wasz, który jest w niebiesiech,

nie odpuci wam upadków waszych.

YII. 27. I przyszli * znowu do Jeru-

zalemu. A gdy si on przechodzi po

kociele, przystpili do niego przedniejsi

kapani i nauczeni w Pimie i starsi;
*Mat.21,23.

28. I mówili do niego: Któr to

moc czynisz? a ktoó da t moc, aby
to czyni?

29. Tedy Jezus odpowiadajc, rzek
im: Spytam was i ja o jedne rzecz;

odpowiedzcie mi, a powiem, któr moc
to czyni.

YIII. 30. Clirzest Jana z nieba by,
czyli z ludzi? Odpowiedzcie mi.

31. I roz])ierali to sami miv-jdzy sob,
mówic: Jeli powiemy, z nieba, rzecze:

l^rzeczecie mu tedy nie wierzyli?

32. A jeli powiemy, z ludzi, bojemy
si ludu; albowiem wszyscy Jana * mieli

za prawdziwego proroka. * Mat. 11,5.

33. Tedy odpowiadajc rzekli Jezui
sowi: Nie wiemy. Jezus tó odpowia-
dajc rzek im: I ja wam nie powiem,
któr moc to czyni.

ROZDZIA XII.
I. Chrystus o winnicy wynajtój mówi 1—9. U. Sam

jost kamieniem wgielnym 10— 12. Ul. Czynsz cesarzowi
da kaza 13—17. IV. Saduceuszom zmartwychwstania
dowiódJ 18—27. V. najwiksze przykazanie 28—32. VI. mi-
io Boga i blinich ofiar hyc najprzedniejsz 3.3—.3.5.

j

VII. i jakoby on byi synem Dawidowym, pokaza 36—41.1
VIII, dar ubouchnej wdowy zaleci: 42—44.

ledy pocz do nich mówi w podo-

biestwach: Czowiek jeden * nasadzi
winnic, i ogrodzi j potem, i wykopa
pras, i zbudowa wie, i naj j wi-

niarzom, i odjecha precz.
*Izaj.3,14:. r.5,1. Jerem.2,21. Mat.21,33. uk. 20,9.

2. I posa, gdy tego b3^ czas, sug
do winiarzy, aby od winiarzy odebra
poytki onej winnicy.

3. Lecz oni pojmawszy go, ubili, i

odesali prónego.
4. I zasi posa do nich sug dru-

giego, którego te oni ukamionowawszy,
gow mu zranili, i odesali obelonego.

5. I zasi posa inszego sug; ale

i tego zabili, i wiele innych, z których

jedne ubili, a drugie pozabijali.

6. A majc jeszcze jednego swego

miego syna, posa na ostatek do nich

i tego, mówic : AYdy si bd wsty-

dzili syna mego.
7. Ale oni winiarze rzekli midzy

sob: Tenci jest dziedzic; pójdcie, za-

bijmy * go, a bdzie nasze dziedzictwo.
*Mat.21.38.

8. I wziwszy go zabili, a wyrzucili

precz z winnicy.

9. Có tedy uczyni pan onej winnicy?

Przyjdzie a potraci one winiarze, i di

winnic innym. .

II. 10. Izalicie nie czytali tego pi-

sma: Kamie, który * odrzucili buduj-
cy, ten si sta gow wgieln?

*Ps. 118,22. Izaj.8,14. r.28,16' Mat.21,42. uk,20,17
Dzie.4,11. Rzym. 9,33. lKor.3,11. lEiotr.2,7

11. Od Panaó si to stao, i jest dziw-

ne w oczach naszych.

12. Starali si tedy, jakoby go poj-

ma, ale, si ludu bali; bo poznali, ii

przeciwko nim ono podobiestwo powie-

dzia. I zaniecliawszy go, odeszli.
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III. 13. Potem posali do niego nie-
j

czonych w Pimie, syszc, e z soL
gadali, a widzc, e im dobrze odpowie-

dzia, spyta go: Które jest najpierwsze

ze wszystkich przykazanie? 'Mat.22.30.

29. A Jezus mu odpowiedzia: Naj-

pierwsze ze wszystkich przykazanie jest :

Suchaj. ' Izi*aelu! Pan, Bócr nasz. Pan

które z Faryzeuszów "
i z Herodyjanów.

aby go usidlili w mowie. -Mat.12.15.

14. A tak oni przyszedszy rzekli

mu: Nauczycielu I wiemy, e jest pra-

wdziwy, a niedbasz na nikogo; albo-

wiem nie patrzysz na osob ludzk, ale

w prawdzie drogi Boej uczysz: godzi i jeden jest

si da czynsz cesarzowi, czyli nie?

Mamy go da. czyli nie da?
15.' A on poznawszy obud ich. rzek

im: Czemu mi kusicie? Przyniecie

mi grosz, abym go oglda.
16. Tedy mu oni przynieli; a on im

rzek: Czyje to jest obraz i napis? A
oni mu powiedzieli: Cesarski.

17. I odpowiadajc Jezus, rzek im:

Oddawajcie tedy. " co jest cesarskiego,

cesarzowi, a co jest Boego, Bogu. I

dziwowali mu si. -Kzym.is.iT.

IV. 18. I przyszli do niego ' Sadu-

ceuszowie. którzy mówi, i niemasz

zmartwychwstania, i pvtaK go mówic :

''Mat.22.23.

19. Nauczycielu I Mojesz nam na-

pisa, i jeliby " czyj brat umar, i zo-
j ki^j duszy i "ze wszystkiej siy. a mi

5 Moj.6,4.

30. Przeto bdziesz miowa Pana,

Boga twego, ze wszystkiego serca twe-

go, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze

wszystkiej myli twojej, i ze wszystkiej

siy' twojej ; to jest pierwsze przyka-

zanie.

31. A wtóre temu podobne to jest:

Bdziesz miowa ' diniego twego,

jako samego siebie. Wikszego przyka-

zania innego nad to niemasz.
^SMoj.iy.Ts. Mat. 22.39. Kzym.13.9. Gal.5.14. Jak. 2.8.

32. Tedy mu rzek on nauczony w Pi-

mie: Nauczycielu I zaprawd dobrze

powiedzia, i jeden jest Bóg. a niemasz

inszego oprócz niego.

VI. 33. I miowa go ze wszystkiego

serca i ze wszystkiej myli i ze wszyst-

stawi on. a dziatekby nie zostawi,

aby brat jego poj on jego. a wzbu-
dzi nasienie bratu swemu. "5Moj.25,5.

20. Byo tedy siedm braci: a pierw-

szy pojwszy on umar, i nie zostawi
nasienia :

21. A drugi pojwszy j, umar, lecz

i ten nie zostawi nasienia; take i trzeci.

22. A takj pojo onych siedm braci.

a nie zostawili nasienia. Na ostatek po
wszystkich umara i ona niewiasta.

23. Przeto przy zmartwychwstaniu

owa bliniego jako samego siebie, wi-
cej jest nad wszystkie caopalenia i ofiary.

34. A widzc Jezus, e on mdrze
odpowiedzia, rzek mu: Nie daleko

jest od królestwa Boego. I nie mia
go nikt dalej pyta.

35. Tedy Jezus " odpowiadajc rzek,

ofdy uczv w kociele: Jako mówi
nauczeni w Pimie, i Chrvstus jest Svn

Dawida?
' '

-Mat.22:41.

VIL 36. Bo sam Dawid przez Ducha
witego powiedzia: Ezek Pan " Panu

gdy powstan, którego z nich bdzie
j
memu." sid po prawicy mojej, a po-

ona? bo siedm ich mieli ia za on
24. Na to Jezus odpowiadajc rzek

im: Za nie dlatego bdzicie, iecie
nie powiadomi Pisma ani mocy Boej?

25. Albowiem gdy zmartwychwstan,
ani si eni, ani zam wydawaj: ale

;S jako " Anioowie w niebiesiech.
''MaT.22.30.

26. A o umarych, i bd wzbu-
dzeni, nie czytalicie w ksigach Moj-
eszowych, jako Bóg do niego ze krza

mówi, i rzek: Jam jest " Bóg Abraha-
ma. Bóg Izaaka, i Bóg Jakóba?

"2 Moj. 3. 6. Mat. 22.32.

27. Bóg nie jestci Bogiem umarych,
\le Bogiem ywych: przeto wy bardzo

-iadzicie.

oe nieprzvjaciolv twoje podnókiem
nóg twoich.*

'

^^Ps.llO.l.Dzie.2.34.

37. Poniewa go sam Dawid " nazywa

Panem, jako tedy jest svnem jego? a

wielki lud rad go sucha.* -Mat.22.45.

38. I mówi do nich w nauce swojej :

Strzecie si nauczonych w Pimie, któ-

rzy chc w dugich szatach chodzi, a

by pozdrawiani na rynkach:
*
39. I na pierwszych stokach siada

w bónicach, i pierwsze miejsca mie
na wieczerzach;

40. Którzy poeraj " domy wdów. a

to pod pokrvwka dugich modlitw: ci
odnios ciszy sd. ^Mat.23.u. ak.20.47.

41. A Jezus " siedzc przeciwko skarb-

V. 2S. A przystpiwszy " jeden z nau-
\
nicy, przypatrywa si. jako lud rzuca
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pienidze do skarbnicy, i jako wiele bo-

gaczów wicie rzucao. *uk.2i,i.

VIII. 42. I przysztHllszy jedna wdo-
wa u])Oga, wrzucia dwa drobne pie-

niki, co czyni kwartnik.

43. Tedy zwoawszy uczniów swoich

rzek im: Zaprawdij wam powiadam, e
ta uboga wdowa wi^jcj wrzucia, nieli

ci wszyscy, którzy rzucali do skarbnicy.

44. Albowiem ci wszyscy z tego, co

im zbywao, rzucali; ale ta z ubóstwa
swego wszystko, co mia^a, wrzucia,

wszystk ywno swoje.

KODZIA XIIL
I. Pan o zlnirzeniu miasta Jcruzalcraskicgo, o przyjciu

swojem na sd. i o znakacli to obojo uprzedzajcych,
przepowiedzia 1—25. II. e na sd przyjdzie, upewni
26—31. III. o tera przyjciu nikt nic wic 32. IV. i e-
bymy si pilnie na nie gotowali, upomnia 33—37.

iV gdy * 011 wychodzi z kocioa, rzek
mu jeden z uczniów jego: Nauczycielu!

patrz, jakie to kamienie, i jakie budo-

wania? *Mat.24,l. uk.21,5.

2. A Jezus odpowiadajc rzek mu:
Widzisz te wielkie budowania? Nie b-
dzie zostawiony kamie * na kamieniu,

któryby nie by rozwalony. *Mat.24,2.

3. A gdy siedzia na górze oliwnej

przeciwko kocioowi, pytali go osobno

Piotr, i Jakób, i Jan, i Andrzej :

4. Powiedz nam, kiedy si to stanie,

i co za znak, kiedy ^i to wszystko pe-
ni bdzie?

5. A Jezus odpowiadajc im, pocz
mówi: Patrzcie, aby was kto * nie

zwiód.
"

*Efez.5,6. 2Tes.2,3.

6. Albowiem wiele ich prz}jdzie pod

imieniem mojem, mówic: Jam jest

Chrystus, a wiele ich zwiod.
7. Gdy tedy usyszycie wojny, i wie-

ci o wojnach, nie trwócie sob; bo
to musi by; ale jeszcze nie tu koniec.

8. Albowiem powstanie naród prze-

ciwko narodowi, i królestwo przeciwko

królestwu, i bd miejscami trzsienia

ziemi, i bd gody i zamieszania.

9. A to pocztki boleci. Lecz * wy
strzecie samych siebie; bo was po-

dawa bd przed rady i do zgroma-

dzenia, bd was bi, a przed starostami

i królmi dla mnie stawa bdziecie na
wiadectwo przeciwko nim. *Mat.io,i7.

10. Ale u wszystkich narodów * musi

by przed tem kazana Ewangielija.
* Mat. 24.14.

11. A gdy was * powiod wydawa-
jc, nie troszczcie si przed czasem, co-

bycie mówi mieli, ani o tm mylcie,
ale co wam bdzie dano onje godziny,

to mówcie; al)0wiem nie wy jestecie,

którzy mówicie, ale Duch »^wity.
3Iat.lO,iy' uk. 21, 15.

12. I wyda * brat l)rata na mier,
a ojciec syna; i powstan dzieci prze4

ciwko rodzicom, ibd je zabija. *Mich.7,«.

13. A bdziecie w nienawici u wszyst-,

kich dla imienia mego; ale * kto wytrwa
a do koca, ten bdzie zbawion.

Mat.10.22.

14. Gdy tedy ujrzycie * on obrzydli-

wo spustoszenia, opowiedzian od Da-
nijelaf proroka, stojc, gdzie sta nie

miaa; (kto czyta, niechaj uwaa,) tedy ci,

którzybd**w Judzkiej ziemi, niech ucie-

kai na góry *Mat.24,i5. iDan.9,27. **uk.2i,2i.

15. A kto bdzie na dachu, niech nie

zstpuje do domu, ani wchodzi, aby co

wzi z domu swego;

16. A kto bdzie na roli, niech si nie

wraca nazad, aby wzi szat swoje.

17. Lecz biada brzemiennym i pier-

siami karmicym w one dni!

18. Przeto módlcie si, aby ucieka-

nie wasze nie byo w zimie.

19. Albowiem bd te dni takienc

ucinieniem, jakiego nie byo od po-

cztku stworzenia, które stworzy Bóg,

a dotd, ani bdzie.

20. A jeliby Pan nie skróci dn
onych, nie byoby adne ciao zbawione

lecz dla wybranych, które wybra, skró-

ci dni onych.

21. A tedy jeliby * wam kto rzek
Oto tu jest Chrystus, albo oto tam, ni(

wierzcie. ^Mat.24,23

22. Bo powstan faszywi Chrystu-

sowie, i faszywi prorocy, i bd czyni

znamiona i cuda ku zwiedzieniu, by mo-

na, i wybranych.

23. Wy tedy strzecie si ; otom wan
wszystko przepowiedzia.

24. Ale w one dni po ucinieniu *
o-

nem, zami si soce, i ksiyc ni<

wyda wiatoci swojej;
*Izaj. 13.10. Ezech.32,7. Joel 2.31. r,3,l5

25. I gwiazdy niebieskie bd paday
a mocy, które s na niebie, porusz si

II. 26. A tedy ujrz Syna * czowie-

czego, przychodzcego w obokach z mO'

c i z chwa wielk. *Dan.7,i£

27. A tedy pole * Anioy swoj<

i zgroma>dzi wszystkie wybrane swoje o<

czterech wiatrów, od koczyn ziemi a:

do koczyn nieba.
*Mat.24,3i
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28. A od figowego * drzewa nauczcie

si tego podobiestwa: Gdy si ju ga-

jego odmadza i puszcza licie, po-

znajecie, i blisko jest lato.
*Mat.24.32

29. Take i wy, gdy ujrzycie, i si

to dzia bdzie, poznawajcie, e blisko

jest i we drzwiach.

30. Zaprawd powiadam wam, e
nie przeminie ten rodzaj, aby si to

wszystko stao.

31. Niebo i ziemia * przemin; ale

sowa moje nie przemin.
^Ps.102,27. Ps. 119,89.

III. 32. Lecz o onym dniu i godzi-

nie * nikt nie wie. ani Anioowie, którzy

s w niebie, ani Syn, tvlko Ojciec.
*Mat.24,36.

IV. 33. Patrzcie, czujcie, a módlcie

si ;
* bo nie wiecie, kiedy ten czas b-

dzie.
*Mat.24,42.

34. Jako czowiek, który precz od-

jedajc, zostawi dom swój, i rozda
urzdy sugom swoim, i kademu robot
jego. i wrotnemu przykaza, aby czu.

35. Czujcie tedy; (bo nie wiecie,

kiedy Pan domu onego przyjdzie, z wie-

czorali, czyli o pónocy, czyli gdy kury

piej, czyli rano.)

36. By snaó niespodzianie przyszed-

szy, nie znalaz was picymi.
37. A co wam mówi, wszystkimci

mówi: Czujcie.

EODZIA XIV.
I. Kada przeciwko Panu 1. 2. II. Pan w Betanii 3—11.

lU. przygotowanie baranka wielkanocnego 12—21. IV. przy
nowozakonnej wieczerzy obszerne kazanie 22—31. V. Pan
si do Ogrójca stawiwszy, tam si modli 32—42. VI. po-
caowa si Judaszowi 43—45. VII. a zgrai ydowskiej
pojma dopuszcza 46-^53. YIU.. przed najwyszymi
kapany na sd staje, i tam wiele cierpi 54—65. IX. tame
si go Piotr zaprza 66—72.

A po dwóch dniach bya * Wielkanoc,

wito przaników; i szukali przedniejsi

I

kapani i nauczeni w Pimie, jakoby go
i zdrad pojmawszy, zabili.

i
*Mat.26,2. uk.22.1. Jan. 11.55.

2. Lecz mówili: Nie w wito, aby
snaó nie by rozruch midzy ludem.

II. 3. A gdy on by w Betanii, w do-

mu Szymona trdowatego, gdy siedzia

u stou, przysza niewiasta, * majc soik
alabastrowy maci szpikanardowej py-
ncej, bardzo kosztownej, a stukszy
-oik alabastrowy, wylaa j na gow
ieo-Q. *Mat.26,6. uk.7,38. Jan. 12,3.

4. I gniewali si niektórzy sami w so-

bie a mówili: Na có si staa utrata tej

maci?
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5. Albowiem si to mogo sprzeda
droej ni za trzysta groszy, i rozda
ubogim; i szemrali przeciwko niej.

6. Ale Jezus rzek: Zaniechajcie jj,
przecze si jej przykrzycie? Dobry
uczynek uczynia przeciwko mnie.

7. Zawsze bowiem ubogie * macie

z sob, i kiedykolwiek chcecie, moecie
im dobrze czyni; ale mnie nie zawsze

mie bdziecie. *5Moj.i5,ii.

8. Ona, co moga, to uczynia; po-

przedzia, aby ciao moje pomazaa ku
pogrzebowi.

9. Zaprawd powiadam wam : Gdzie-

kolwiek kazana bdzie ta Ewangielija po

wszystkim wiecie, i to co ona uczynia,

powiadano bdzie na pamitk jej.

10. Tedy Judasz Iszkarjjot, "^ jeden

ze dwunastu, odszed do przedniejszych

kapanów, aby im go wyda. *Mat.26.i4.

11. Co oni usyszawszy, uradowali

si, i obiecali mu da pienidze. I szu-

ka sposobnego czasu, jakoby go wyda.
III. 12. Pierwszego tedy dnia prza-

ników, gdy baranka * wielkanocnego

zabijano, rzekli mu uczniowie jego: Gdzie

chcesz, abvsmy szedszy nagotowali. e-
by jad baranka? *2Moj.i2,i4. Mat.26,17.

13. I posa dwóch z uczniów swych,

i rzek im : Idcie do miasta, a spotka si
z wami czowiek, dzban wody nioscy:
idcie za nim.

14. A dokdkolwiek wnijdzie, rzeczcie

gospodarzowi: Nauczyciel mówi: Gdzie
jest gospoda, kdybym jad baranka

z uczniami moimi?
15. A on wam ukae sal wielk u-

san i gotow, tame nam nagotujcie.

16. I odeszli uczniowie jego, i przy-

szli do miasta, i znaleU tak, jako im
by powiedzia, i nagotowali baranka.

17. A gdy by * wieczór, przyszed ze

dwunastoma. *uk.22,i4.

18. A gdy za stoem siedzieli i jedli,

rzek Jezus: Zaprawd wam powiadam,
i jeden z was * wyda mi, który je ze-

mn. -ps.4i,2o.

19. Tedy oni poczli si smuci, i do

niego mówi, kady z osobna: Azaem
ja jest? A drugi: Azaja?

20. Lecz on odpowiadajc rzek im:

Jeden ze dwunastu, który ze mn ma-
cza w misie.

21. Synci czowieczy idzie, jako o

nim napisano: ale biada czowiekowi

temu, przez którego Syn czowieczy b-
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dzie wydany! dobrzeby mu byo, by si
by ten czowiek nie narodzi.

IV. 22. A gdy oni jedli, wzi Jezus

cil^b, * a pobogosawiwszy, ama i

da im, mówic: Bierzcie, jedzcie, to

jest ciao moje. *uk.22,iy. iKor.11.24.

23. A wziwszy kielich, i podziko-
wawszy, da im; i pili z niego wszyscy.

24. I rzek im: To jest krew moja
nowego testamentu, która si za wielu

wylewa.

25. Zaprawd powiadam wam: I nie

bd wicej pi z rodzaju winnej maci-

cy, a do dnia onego, gdy go pi Ijd
nowy w królestwie Bo^m.

26. A zapiewawszy pie, wyszli na

gór oliwn.

27. Potem im rzek Jezus : Wszyscy
wy * zgorszycie si zemnie tej nocy;

bo napisano: Uderz f pasterza, i bd
rozproszone owce. *Mat.26,3i.32. tzach.13,7.

28. Lecz gdy zmartwychwstan, po-

przedz * was do Galilei. *Maik.i6,7.

29. Ale mu Piotr powiedzia: Choby
si wszyscy zgorszyli, ale ja nie.

30. i rzek mu Jezus: Zaprawd po-

wiadam tobie, i dzi tej nocy. pierwej

ni * dwakro kur zapieje, trzykro si
mnie zaprzesz. *uk.22.34.

31. Ale on tern wicej mówi: Bym
z tob mia i umrze, nie * zapr si
ciebie. To te i wszyscy mówili:

*Jan.l3,37.88.

Y. 32. I przyszli na miejsce, które

zwano * Gietsemane; tedy rzek do

uczniów swoich: Siedcie tu, a sie po-

modl. *Mat.26,36.

33. I wziwszy z sob Piotra, i Ja-

kóba, i Jana, pocz si lka, i bardzo

tskni
;

34. I rzek im: Bardzo jest smutna
dusza * moja a do mierci; zostacie

tu a czujcie. *Jan.l2,27.

35. A postpiwszy * troch, pad na

ziemi i modli si. aby, jeli mona,
odesza od niego ta godzina; *Tik-22,4i.

36. I rzek: Abba Ojcze! * wszystko

tobie jest mono, przenie odemnie ten

kielich; wszake nie co ja chc. f ale co

'Jy '^uk.1,37. t Mat. 26, 39. Jan.6,38.

37. Tedy przyszed, i znalaz je pi-
ce, i rzek Piotrowi: Szymonie, pisz?
niemoge czu jednej godziny?

38. Czujcie a módlcie * si. abycie
nie weszU w pokuszenie; duchci jest

ochotny, ale ciao mde. *Mat.25,i3.

39. I odszedszy znowu, modli si,t sowa mówic.
40. A wróciwszy si znalaz je zasi^^

pice, (bo oczy ich byy o])cione,) a

nie wiedzieli, co mu odpowiedzie mielL

41. I przyszed po trzecie, a rzek
im: pijcie ju i odpoczywajcie! Do-
syci ! przysza ta godzina, oto wydany
bywa Syn czowieczy w rce grzeszników.

42. Wstacie, pójdmy! oto który

mi wydawa, blisko jest.

VI. 43. A wnete, gdy on * jeszcze

mówi, przyszed Judasz, który by je-

den ze dwunastu, a z nim wielka zgra-

ja z mieczami i z kijami od przedniej-

szych kapanów, i od nauczonych w Pi-

mie i od starszych. *uk.22,47. jan.18,3.

44. A ten. który go wydawa, da im
by znak, mówic: Któregokolwiek po-

cauj, tenci jest, imajcie go, a wied-
cie ostronie.

45. A przyszedszy, zarazem przyst-

pi do niego, i rzek: Mistrzu, Mistrzu!

i pocaowa go.

VII. 46. Tedy si oni na rkoma
rzucili, i pojmali go.

47. A jeden z tych, co tam stali, do-

bywszy miecza, uderzy sug najwy-
szego kapana, i uci mu ucho.

48. A Jezus odpowiadajc rzek im:

Jako na zbójc wyszlicie "^
z mieczami i

z kijami, abycie mi pojmali. *uk.22,52

49. Na kady dzie bywaem u was

w kociele, uczc, a nie pojmalicie mi:
ale trzeba, aby si * wypeniy Pisma.

*Ps. 22,13. Ps.69,10. Izaj. 53,10.

50. A tak opuciwszy * go, wszyscy

uciekli. "Ps.88,9.

51. A jeden jaki modzieniec szedJ

za nim. przyodziany przecieradem na

nagie ciao; i uchwycili go modziecy.

52. Ale on opuciwszy przecierado,

nago uciek od nich.

53. Tedy przywiedli Jezusa * do naj-

wyszego kapana-: a zeszli si do niegc

wszyscy przedniejsi kapani, i starsi, i

nauczeni w Pimie. *uk.22,54

VIII. 54. A Piotr szed z nim z da-

leka a do dworu najwyszego kapana,

i siedzia z sugami, grzejc si u ognia

55. Ale * przedniejsi kapani, i wszyst-

ka rada szukali przeciwko Jezusowi wia-

dectwa. aJ3y go na mier wydali; wszak-

e nie znaleli.
^ *Mat.26,59

56. Albowiem ich wiele faszywif
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wiadczyli przeciwko niemu; ale wia-
iectwa ich nie byy zgodne.

57. Tedy niektórzy powstawszy, fa-

szywie wiadczyli przeciwko niemu, mó-
wic :

58. Mymy to syszeli, e mówi: Ja

rozwal ^ ten koció rk uczyniony, a

we trzech dniach inny nie rk uczy-

Diony zbuduj. *jan.2,i9.

59. Lecz i tak nie byo zgodne wia-
dectwo ich.

60. Tedy stanwszy w porodku naj-

wyszy kapan, pyta Jezusa, mówic:
Nie odpowiadasz nic? Có to jest, co ci

przeciwko tobie wiadcz?
61. Ale on milcza a nic * nie odpo-

wiedzia. Znowu go pyta najwyszy
kapan, i rzek mu: Tye jest f on

Chrystus, Syn onego Bogosawionego?
*Izaj.53.7. I uk. 22,67.

62. A Jezus rzek: Jam jest; i ujrzy-

cie Syna czowieczego, * siedzcego na
prawicy mocy Boej, i przychodzcego
z obokami niebieskiemi. ''i>an.7,i3.Mat.24,3o.

63. Tedy najwyszy kapan rozdar-

szy szaty swoje, rzek: Có jeszcze po-

trzebujemy wiadków?
64. Syszelicie blunierstwo. Có si

wam zda? A oni wszyscy osdzili go win-

nym by mierci.

65. I poczli niektórzy na plwaó, i

zakrywa oblicze jego, i bic we picia-
mi i mówi mu :

* Prorokuj ! A sudzy
policzkowali go. *izaj.5o,6.

IX. 66. A gdy Piotr by we * dworze

jna dole, przysza jedna z dziewek naj-

wyszego kapana; '^uk.22,55.56,

67. A ujrzawszy Piotra grzejcego
si, wejrzaa na, i rzeka: I ty by
Jezusem Nazareskim.
68. Ale si on zaprza, mówic: Nie

mam go, a nie wiem, co ty mówisz. I

ryszed na dwór 4o przysionka, a kur
apia.

69. Tedy dziewka ujrzawszy * go a-
l, pocza mówi tym, którzy tam stali:

Cen jest jeden z nich. *uk.22,58.

70. A on zasi zaprza si. A znowu
)0 maej chwilce ci, co tam stali, rzekli

i^iotrowi: Prawdziwie z nich jeste; bo
Galilejczyk, i mowa twoja podobna jest.

71. A on si pocz przeklina i przy-

lega, mówic : Nie znam czowieka tego,

którym mówicie.

^
72. Tedypowtóre kur zapia. I wspom-

iia, Piotr na sowa, które mu by po-

55

wiedzia Jezus: e pierwej ni * kur dwa-

kro zapieje, trzykro si mnie zaprzesz.

A wyszedszy, paka. *Mat.26,75.

EODZIA XV.
I. Pan wydany Piatowi 1—6. II. nad Barabbasza za

wikszego otra osdzony 7—14. III. na mier skazany
15. 16. IV. cierniem ukoronowany 17. 18. V. uplwany 19.

VI. z miasta na miejsce mk wyprowadzony 20—26.

Vn. midzy dwoma otrami ukrzyowany 27. 28. VIII, obel-

ony 29—36. IX. mier jego 37. X. cuda 38—44. XI. po-

gi'zeb 45—47.

A zaraz * rano naradziwszy si prze-

dniejsi kapani z starszymi i z nauczo-

nymi w Pimie i ze wszystk rad, zwi-
zali Jezusa, i wiedli go, i podali Piatowi.

*Ps.2.2. Mat.27,1.

2. I pyta go Piat: Tye jest * król

ydowski? A on mu odpowiadajc rzek:

Ty powiadasz. *Mat.27,ii.

3. I skaryli na przedniejsi kapani

o wiele rzeczy
;

(ale on nic nie odpo-

wiedzia.)

4. Tedy go zasi * pyta Piat, mó-
wic: Nic nie odpowiadasz? Oto jako

wiele rzeczy wiadcz przeciwko tobie.
*Mat.27,13.

5. Ale Jezus przecie nic nie odpowie-

dzia, tak, i si Piat dziwowa.
6. A na wito zwyk im by wy-

puszcza winia * jednego, o któregoby

prosili.
*uk.23,i7.

II. 7. I by jeden, którego zwano Ba-

rabbasz, w wizieniu z tymi, co rozruch

czyni, którzy byli w rozruchu mobój-
stwo popenili.

8. Tedy lud wystpiwszy i gosem za-

woawszy, pocz prosi, eby uczyni

tak, jako im zawsze czyni,

9. Ale Piat im odpowiedzia-, mówic i

Chcecie, wypuszcz wam króla ydow-
skiego?

10. (Wiedzia bowiem, i go z niena-

wici wydali przedniejsi kapani.)

11. Ale przedniejsi kapani podbu-

rzali lud, iby im raczej * Barabbasza

wypuci. ,

*Dzie.3,14.

12. A odpowiadajc Piat, rzek im
zasi: Có tedy chcecie, abym uczyni
temu, którego nazywacie królem y-
dowskim?

13. A oni znowu zawoali: Ukrzy-

uj go!

14. A Piat rzek do nich: 1 có wdy
zego uczyni? Ale oni tem bardziej wo-

ali: Ukrzyuj go!

III. 15. ' A tak Piat, chcc * ludowi

dosy uczyni, wypuci im Barabbasza^
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a Jezusa u>iczowawszy, poda im, aby

by ukrzyowany. ^mui.st.^g.

10. Lecz onierze wprowadzili go do

dworu, to jest do ratusza, i zwoali
wszystkiej roty.

IV. 17. A oblekszy go w szarat, i

uplótszy * koron z ciernia, woyli na
;

"* Jan. 19.2.

18. I poczli go pozdrawia, mówic;
Bd pozdrowiony, królu ydowski!

V. 19. I bili gow jego trzcin i

plwali na, a upadajc na kolana, ka-
niali mu si.

VL 20. A gdy si z niego namiali,
^ew^lekli go z szaratu, i oblekli go
w szaty jego wasne, i wiedli go, aby
go ukrzyowali.

21. Tedy przymusili mimo idcego
niektórego* Szymona Cyrenejczyka, (któ-

ry szed z pola,) ojca Aleksandrowego i

Kufowego, aby niós krzy jego. *Mat.27,32.

22. I przywiedli go na * miejsce Gol-

gata, co si wykada: Miejsce trupich

gJ5-yy^ /^uk.23,33. Jan.19,17.

23. I dawali mu pi wino z myrr;
ale go on nie przj-j.

24. A gdy go ukrzyowali, rozdzielili

szaty * jego, miecc o nie los, coby kto

wzi mia. *Ps.22,i9.

Mat.27,35. uk.23,34. Jan. 19,24.

25. A bya trzecia godzina, gdy go
ukrzyowali.

26. By te napis winy jego napisany:
Ki-ól ydowski.
Vn. 27. Ukrzyowali te z nim dwócti

zbójców; jednego po prawicy, a drugiego

po lewicy jego.

28. 1 wypenio si Pismo, które mówi:
Z zoczycami "'jest policzony. *izaj.53,i2.

YIII. 29. A ci, którzy mimo ciodzili.

blunili * go, chwiejc gowami swemi
a mówic: Ehej! który f rozwalasz ko-

ció a we trzech dniach budujesz go!
*Ps.22,8. Mat.27,39. uk.23,36. f Jan. 2. 19.

30. Katuj samego siebie, a zstp
z ki'zyza!

31. Take te i przedniej si kapani
namiewajc si, jedni do drugich z nau-
czonymi w Pimie mówili: Innych rato-

wa, a samego siebie ratowa nie moe
;

32. Nieche teraz Chrystus on król

Izraelski zstpi z krzya, abymy ujrzeli

i uwierzyli. Ci te, co z nim byU ukrzy-

owani, urgali mu.
33. A gdy byo o godzinie ^ szóstej,

staa si ciemno po wszystkiej ziemi,

a do godziny dziewitej. '^Mat.27,45.

34. A o godzinie dziewitj zawoa
Jezus gosem wielkim, mówic: Kloi!

Eloi! Lammasabachtani, co si wykada:
Boe * mój! Boe mój! czemu mi
opuci?

'

M'8.22,2.

35. A niektórzy z tych, co tam stali,

usyszawszy mówili: Oto Elijasza woa.^
36. Zatm bieawszy jeden, napeni

gbk octem, a woywszy j na trzcin,

dawa * mu pi, mówic: Zaniechajcie,

patrzmy, jeli przyjdzie Elijasz, zdejmo-
wa ffO. *Ps. 69,22. Mat. 27,48.

IX. 37. A Jezus zawoawszy gosem
wielkim, odda ducha.

X. 38. I rozerwaa si zasona ko-

cielna * na dwoje, od wierzchu a do

dou. *Mat.l7,.0l.

39. Tedy widzc setnik, * który sta
przeciwko niemu, i tak woajc odda
ducha, rzek: Prawdziwie czowiek ten

by Synem Boym.
40. Byy te i niewiasty z daleka

si przypatrujc, midzy któremi bya
Maryja Magdalena, i Maryja, Jakóba ma-
ego i Jozesa matka, i Salome; *Mat.27,55.

41. Które gdy jeszcze byy w Galilei,

chodziy * za nim, a posugoway mu ; i

wiele innych, które z nim byy, wstpiy
do Jeruzalemu. *uk.8,2.

42. A gdy ju by wieczór, * (ponie-

wa by dzie przygotowania,) który jest

przed sabatem,
"

'^Mat.27,57.

43. Przyszedszy Józef z Arymatyi,

poczesny radny pan, który te sam ocze-

kiwa królestwa Boego, miele wszed
do Piata, i prosi o ciao Jezusowe.

44. A Piat si dziwowa, jeliby ju
umar; i zawoawszy setnika, pyta go,

dawnoli umar?
XI. 45. A dowiedziawszy si od set-

nika, darowa ciao Józefowi.

46. A on kupiwszy przecierado, i

zdjwszy go, obwin w przecierado,

i pooy go w grobie, który by wyko-

wany z opoki, i przywali kamie do

drzwi grobowych..

47. Ale Maryja Magdalena, i Maryja,

matka Jozesowa, patrzay, kdy go po^

oono.

EODZIA XYI.
I. Anio paniom, które do grobu przyszy, kaza

zmartwychwstaniu Paskiem 1—8. II. Z których poteii

jednej 9. 10. Ul. wnet dwom uczniom 11—13. IV. »:

i jedenastu ukaza si Pan 14. V. na wszystek wiat j'

rozesa 15-^18. VI. potem na niebo wsta.pi 19— 2:>.

A gdymin sabat, * Maryja Magdalena



i Maryja, matka Jakóbowa, i Salome, na-

kupiy wonnych rzeczy, aby przyszedszy

[lamazay go.
*jan.2o,i.

2. A bardzo rano pierwszego dnia po

sabacie przyszy do grobu, gdy weszo
soce.

3. I mówili do siebie: Któ nam od-

wali kamie ode drzwi grobowych?

4. (A spojrzawszy njrzay, i by ka-

mie odwalony;) bo by bardzo wielki.

5. I wszedszy w grób, * njrzay mo-
dzieca, siedzcego na prawicy, odzia-

nego szat bia; i ulky si,
*Mat.28,5.6. Jan. 20, 12.

6. Ale im on rzek: Nie lkajcie si;

Jezusa * szukacie onego Nazareskiego,

który by ukrzyowany; wsta z mar-

twych, niemasz go tu; oto miejsce,

gdzie go byo pooono. *Mat.28,5.

7. Ale idcie a powiedzcie uczniom

jego. i Piotrowi, * e was uprzedza do

Galilei; tam go ogldacie, jako wam
Dowiedzia *Mat.26,32. Maik,14,28.

8. A wyszedszy prdko, ucieky od

gi'obu: albowiem zdjo je drenie i zdu-

mienie, a nikomu nic nie powiaday; bo

si bay.
II. 9. A Jezus, gdy * zmartwychwsta

raniuczko pierwszego dnia po sabacie,

ukaza si naprzód Maryi Magdalenie,

z której by wygna f siedm dyjabów.
* Jan. 20,14. |uk.8.2.

10. A ona szedszy, opowiedziaa
tym. co z nim bywali, którzy si smu-
cili i pakali.
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III. 11. A oni usyszawszy, i yje, a

i jest widziany od nij, nie wierzyli.

12. Potem si te dwom z nich id-
cym * ukaza w innym ksztacie, gdy
szli przez pole. ^uk.24,13.

13. A ci szedszy opowiedzieli dru-

gim ; i tym nie uwierzyli.

IV. 14. Na ostatek si te onym je-

denastu wespó * siedzcym ukaza, i

wyrzuca im na oczy niedowiarstwo ich,

i zatwardzenie serca, i tym, którzy go

widzieli wzbudzonego, nie wierzyli.
*iik.24,3G. Jan.20,19.

V. 15. I rzek im: Idc na * wszys-

tek wiat, kacie Ewangielij wszyst-

kiemu stworzeniu. *Mat.28,i9.

16. Kto uwierzy a ochrzci si, zba-

wion bdzie; ale * kto nie uwierzy, b-
dzie potpion. '^Jan.sas.

17. A znamiona tych, co uwierz, te

naladowa bd: W imieniu * mojem
dyjaby wyganiabd, nowemijeykami
mówi t bd; *Dzie.i6,i8. tDzie.2,4: r.io,46.

18. We bra bd, a choby co

miertelnego pili, nie zaszkodzi im; na

niemocne * rce ka bd. a dobrze si
mie bd.

'

*Dzie.28,8.

VI. 19. A tak Pan przestawszy z ni-

mi* mówi, wzity jest do nieba, i usiad
na prawicy f Boej. *D"e.i,9. tEfez.1,20.

20. A oni wyszedszy kazali wszdy;
a Pan* im pomaga, i sowa ich potwier-

dza przez cuda, które czynili. Dzie.14,3.

Ewangielij wedug S. ukasza.

KOZDZIA I.

I. Przedmowa Ewangielisty 1—4. II. Rodzice Jana
Chrzciciela 5—19. m. niemota Zacharyjaszowa dla nie-
dowiarstwa 20—25. lY. Anielskie poselstwo do Panny
Maryi o poczciu i narodzeniu Syna Boego 26—38.
V. Panna Elbiet nawiedza 39—45. VI. Pie jej 46—56.
VII. Jana w. narodzenie 57. 58. Vm. ochi'zczenie 59—75.

K. urzd 76—80.

loniewa wiele si ich podjo, spo-

rzdzi histor}j o tych sprawach, o któ-

rych my pewn wiadomo mamy;
2. Tak jako nam podali ci, którzy od

pocztku sami widzieli, i sugami tego

sowa byli:

3. Zdao si te i mnie, którym tego

^vszystkiego z pocztku pilnie doszed,
:obie to porzdnie wypisa, zacny Teo-

4. Aby pozna pewno tych rzeczy,

których ci nauczono.

II. 5. By za dni Heroda, króla Judz-

kiego, kapan niektóry, imieniem Za-

charyjasz, z przemiany Abijaszowej, a

ona jego bya z córek Aaronowych,

której imi byo Elbieta.

6. A byli oboje sprawiedliwymi przed

obliczem Boem, chodzc we wszystkich

przykazaniach i usprawiedliwieniach

Paskich bez nagany.

7. I nie mieli potomstwa, przeto i
Elbieta bya niepodna, a byli oboje

podeszymi w latach swoich.

8. Sta-o si tedy, gdy odprawia
urzd kapaski w porzdku przemiany

swojej przed Bogiem,

k
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9. o wecluf,^ zwyczaju urzdu ka-

paskiego przy}>a(l na los. a)»y kadzi,
wszedszy do kocioa * Paskiego.

i! Moj. 30,7.

10. A wszystko * mnóstwo ludu Ijyo

na dworze, modlc si w godzin ka-

dzenia. '3Moj.lG,17.

11. Tedy mu si pokaza Anio Pa-
ski, stojcy po prawej stronie * otarza,

na którym kadzono. *2Moj.3o,i.

12. I zatrwoy si Zacharyjasz uj-

rzawszy go, a boja przypada na.
13. I rzek do niego * Anio: Nie bój

si, Zacharyjaszu ! bo jest wysuchana
modlitwa twoja, a Elbieta, ona twoja,

urodzi syna, i nazwiesz imi jego Jan,
*Dzie.lO,3l'.

14. Z którego bdziesz mia rado
i wesele, i wiele ich radowa si bd
z narodzenia jego.

15. Albowiem bdzie * wielkim przed

obliczem Paskiem; wina i napoju moc-
nego nie bdzie pi, a Duchem wi-
tym bdzie napeniony zaraz z ywota
matki swojej. *Mat.ii,9.ii.

16. A wielu z synów Izraelskich

obróci ku Panu, Bogu ich.

17. Bo on pójdzie wprzód przed

obliczem * jego w duchu i w mocy Eli-

jaszowej, aby obróci serca ojców ku
dzieciom, a odporne ku roztropnoci
sprawiedliwych, aby-sporzdzi Panu lud

gotowy.
^ *Mal.4,5l Mat.11,14. r.17,12.

18. I rzek Zacharyjasz do Anioa: Po
czeme to poznam? bom ja jest stary,

a ona moja podesza w latach swych.

19. A odpowiadajc Anio, rzek mu:
Jam jest * Gabryjel, który stoj przed

obliczem Boem, a posanym jest, abym
mówi do ciebie, a ibym ci to wesoe
poselstwo odniós. *Dan.8,16.

III. 20. A oto oniemiejesz, a nie b-
dziesz móg mówi a do onego dnia,

którego si to stanie, dlatego, e nie

uwierzy sowom moim, które si wy-
peni czasu swego.

21. A lud oczekiwa Zacharyjasza;

i dziwowali si, e si tak dugo bawi
w kociele.

22. A wyszedszy nie móg do nich

mówi; i poznali, e widzenie widzia
w kociele ; bo im przez znaki ukazywa,
i zosta niemym.

23. I stao si, gdy si wypeniy dni

posugiwania jego, odszed do domu
swego.

A8 1.

24. A po onych dniach pocza El-

bieta, ona jego. i krya si przez pi
miesicy, mówic :

25. i mi tak Pan uczyni we dni,

w które na mi wejrza, aby odj hab
moje midzy ludmi.

IV. 20. A w miesicu szóstym posanyi
jest Anio Gal)ryjel od Boga do miasta
Galilejskiego, które zwano Nazaret,

27. Do Panny * polubionj mowi,
któremu imi Ityo Józef, z domu Dawi-
dowego, a imi Panny, Maryja.

* Mat. 1,18. nlc.2,5.

28. A wszedszy Anio do nij, rzek:
Bd pozdrowiona, ask udarowana. Pan
jest z tob; bogosawioua ty midzy
niewiastami.

29. Ale ona ujrzawszy go, zatrwo-

ya si na sowa jego, i mylia, jakieby

to byo pozdrowienie.

30. I rzek jej Anio: Nie bój si. Ma-
ryjo! albowiem znalaza ask u Boga.

31. A oto poczniesz w ywocie, i po-

rodzisz * syna, i nazwiesz imi jego

Jezus. *Izaj.7.U.

32. Ten bdzie wielki, a Synem Naj-
wyszego bdzie nazwany, i da mu Pan
Bóg stolic * Dawida, ojca jego;

*2 Sam. 7. 12. 16. Izaj.9,7.

33. I bdzie królowa^ nad domem Ja-

kóbowym * na wieki, a królestwu jego

nie bdzie koca. *ps.45,7. Ps.89,3o.

Jer.23,5, Dan.2,44. r.7,14. Mich.4,7. yd. 1,8.

34. Zatem Maryja rzeka do Anioa:
Jako to bdzie, gdy ja ma nie znam?

35. A odpowiadajc Anio, rzek jej:

Duch wity zstpi na ci, a moc Naj-

wyszego zacieni ci ; przeto i to, co si

z ciebie wite narodzi, nazwane bdzie
Synem Boym.

36. A oto Elbieta, pokrewna twoja,

i ona pocza syna w staroci swojej, a

ten miesic jest szósty onej, któr na-

zywano niepodn.
37. Bo nie bdzie niemone * u Boga

adne sowo. '^Jer.32,17.27,

38. I rzeka Maryja: Oto suebnica
Paska; nieche mi si stanie weduf
sowa twego. I odszed od niej Anio.

y. 39. Tedy wstawszy Maryja w pnycl

dniach, posza w górn krain z kwapie-

niem do miasta Judzkiego.

40. A wszedszy w dom Zacharyja-

szowy, pt>zdrowia Elbiet.
41. I stao si, skoro usyszaa El-

bieta pozdrowienie Maryi, skoczyo nie-
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mowltko w ywocie jej, i napeniona

jest Elbieta Duchem witym.
42. I zawoaa gosem wielkim, i

rzeka: Bogosawiona ty midzy nie-

wiastami, i bogosawiony owoc ywota
twego !

43. A skde mi to, i przysza matka

Pana mego do mnie?
44. Albowiem oto jako doszed gos

pozdrowienia twego do uszów moich, pod-

skoczyo od radoci niemowltko w y-
wocie moim.

45. A bogosawiona, która uwierzya :

gdy si wykonaj te rzeczy, które jej s
opowiedziane od Pana.

VL 46. Tedy rzeka Maryja : Wielbi

dusza moja Pana
;

47. I rozradowa si duch mój w Bo-

gu, zbawicielu moim,
48. I wejrza na unienie suebnicy

swojej; albowiem oto odtd bogosa-
wion mi zwa bd wszystkie narody.

49. Bo mi uczyni wielkie rzeczy ten,

który mocny jest, i wite imi jego
;

50. I którego miosierdzie zostaje od

narodu do narodu nad tymi, co si go

boj.
51. Dokaza * mocy ramieniem swo-

j^m, i rozproszy pyszne w mylach ser-

Q^ ^c^ *Izaj.51,9. Ps.33,10.

52. cign mocarze z stolic ich, a

wywyszy * unione. *ps.ii3,7.

53. aknce napeni * dobremi rze-

czami, a bogacze rozpuci próne.
*1 Sam. 2,7. Ps. 84,11.

54. Przyj Izraela, sug swego, pa-

mitajc * na miosierdzie swoje.
*Izaj. 30,18. r.41,8. r.54,5. Jer.31,20.

55. Jako mówi do ojców naszych, do

Abrahama * i nasienia jego na wieki.
*lMoj.l7,7.19.

i 56. I zostaa z ni Maryja jakoby trzy

jmiesice; potem si wrócia do domu
swego.

VII. 57. A Elbiecie wypeni si czas,

aby porodzia, i porodzia syna.

58. A usyszawszy ssiedzi i pokrewni

j, i Pan z ni uczyni wielkie mio-
sierdzie swoje, radowali si pospou
i ni.

VIII. 59. I stao si, e ósmego dnia

3rzyszli, aby obrzezali dziecitko ; i na-

rwali je imieniem ojca jego, Zacharyja-
!zem.

60. Ale odpowiadajc matka jego,

zeka: Nie tak; lecz nazwany bdzie
f^anem.

p

61. I rzekli do nij: adnego niemasz

w rodzie twoim, coby go zwano tem
imieniem.

62. I skinli na ojca jego, jakoby gc

chcia nazwa.
63. A on kazawszy sobie poda ta-

bliczk, napisa mówic : Jan jest imi
jego. I dziwowali si wszyscy.

64. A zarazem otworzyy si usta jego,

i jzyk jego, i mówi, wielbic Boga.

65. I przyszed strach na wszystkie

ssiady ich, i po wszystkiej górnej krai-

nie Judzkiej rozgoszone s wszystkie

te sowa.
66. Tedy wszyscy, którzy o tem sy-

szeli, skadali to do serca swego, mó-
wic: Có to wdy za dzieci bdzie?
I bya z nim rka Paska.

67. A Zacharyjasz, ojciec jego, na-

peniony bdc Duchem witym, pro-

rokowa mówic :

68. Bogosawiony niech bdzie Pan,

Bóg Izraelski, i nawiedzi i sprawi od-

kupienie ludowi swojemu
;

69. I wystawi nam róg zbawienia

w domu * Dawida, sugi swego, *^''-^^2'^^-

70. Tak jako mówi przez usta wi-
tych * proroków swoich, którzy byli od

wieku : *Izaj.9,2. r.ll,l. r.40,11. r.62,1.

*Jer.23,6. r.30,10. r.33,6.

71. I im mia da wybawienie od

nieprzyjació naszych i z rki wszyst-

kich, którzy nas nienawidzili;

72. Aby uczyni miosierdzie z ojcami

naszymi, i wspomnia na * przymierze

swoje wite, nMoj.17,7.

73. I na przysig, któr * przysig
Abrahamowi, ojcu naszemu, e nam to

da mia, *imoj.22,i6.

74. Ibymy mu bez bojani, z rki
nieprzyjació naszych bdc wybawieni,

suyli
;

75. W witobliwoci i w sprawiedli-

woci * przed obliczem jego,, po wszyst-

kie dni ywota naszego. *koi.i,22.

IX. 76. A ty, dziecitko! Prorokiem

Najwyszego nazwane bdziesz; bo pój-

dziesz wprzód przed obliczem Paskiem,
aby gotowa * drogi jego, *Mat.8,3.

77. A iby da znajomo zbawienia

ludowi jego przez odpuszczenie grze-

chów ich.

78. Przez wntrznoci miosierdzia

Boga naszego, w których * nawiedzi nas

Wschód z wysokoci.

E

*Zach.6.12. Mal.'i,3,
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70. Ahy siii ukaza siedzcym * w ciem-
noci i w cieniu mierci ku wypro-
stowaniu nóg naszycli na drog pokoju.

*Izaj.i),5>.

80. A ono dziecitko roso, i umacnia-
o si(j w duchu, i hylo na pustyniach a
do onego dnia, którego si okazao przed

Izraelem.

ROZDZIA II.

I. Podczas popisu wiata za Augusta 1—0. II. Chry-
stus Pan w Botlohcuiio si urodzi 7. III. o tein paste-
rzom przez Anioa zna dano 8—20. IV. Chrystusa Pana
obrzezano 21. V. do kocioa go 22—27. VI. gdzie
Symeon 28. VII. i Anna byli, przyniesiono 29— 39.

VIII. Znowu w dwunastym roku w kociele si stawi
40—43. IX. od rodziców zgubiony i szukany 4-1. 45.

X. z doktorami dysputujcy znaleziony 46—52.

1 stao si w one dni, e wyszed de-

kret od cesarza Augusta, aby popisano

wszystek wiat.
2. A ten popis pierwszy sta si, gdy

Cyreneusz by starost Syryjskim.

3. I szli wszyscy, aby popisani byli,

kady do miasta swego.

4. Wstpi te i Józef z Galilei z mia-
sta Nazaretu do ziemi Judzkiej, do

miasta Dawidowego, które * zowi Bet-

lehem, (przeto, i on by z domu i z fa-

milii Dawidowej ;)
'^Micii.5,2. Jan.7,42.

5. Aby by popisany z Maryj, polu-
bion sobie maonk, która bya brze-

mienn.
6. I stao si, gdy tam byli, wypeniy

si dni, aby porodzia.

II. 7. 1 porodzia syna * swego pierwo-

rodnego; a uwina go w pieluszki, i

pooya go w obie, przeto, i miejsca

nie mieli w gospodzie. *Mat.i,25.

III. 8. A byli pasterze w onej krainie

w polu nocujcy i stra nocn trzymajcy
nad stadem swojem.

9. A oto Anio Paski stan podle

nich, a chwaa Paska zewszd owiecia
je, i bali si bojani wielk.

10. I rzek do nich Anio: Me bójcie

si ; bo oto zwiastuj wam rado wiel-

k, która bdzie wszystkiemu ludowi :

11. I si wam dzi narodzi zbawi-

ciel, który jest Chrystus Pan, w miecie
Dawidowem.

12. A to wam bdzie za znak : Znaj-

dziecie niemowltko uwinione w pielu-

szki, lece w obie.
13. A zaraz z onym Anioem przybyo

mnóstwo * wojsk niebieskich, chwal-
cych Boga i mówicych :

*Dan.7,io.

14. Chwaa na wysokociach Bogu, a

na ziiMiii pokój, w ludziach dobre upo-

dobanie.

15. I stao si, gdy odeszli Anioowie
od nich do nieba, e oni pasterze rzeki

jedni do drugich: Pójdmy a do Bet-

lehemu, a ogldajmy t rzecz, która si^

staa, któr nam Pan oznajmi.

1(). A tak spieszc si, przyszli i zna-

hr/li Maryj i Józefa, i ono nieinowltk(
lece w obie.

17. I ujrzawszy rozsawiali to, co inc

byo powiedziano o tóm dziecitku.

18. A wszyscy, którzy syszeli, dziwo-

wali si temu, co im pasterze powiadali,

19. Lecz Maryja zachowywaa wszyst-

kie te sowa, uwaajc je w sercu swojem,

20. I wrócili si pasterze, wielbic i

chwalc Boga ze wszystkiego, co sy-
szeli i widzieli, tak jako im byo powie-

dziano.

IV. 21. A gdy si wypenio * our
dni, aby obrzezano ono dziecitko, tedj

imi jego nazwane jest Jezus, którem

byo f nazwane od Anioa, pierwej nii

si w ywocie poczo.
=^1 Moj. 17, 12. 3 Moj, 12,3. Jan.7,22. tMat.l,21j

V. 22. Gdy si te wypeniy * dn
oczyszczenia jej wedug zakonu Mo
eszowego, przynieli go do Jeruzalemu

aby go stawili Panu, *3Moj.i2,

23. (Tak jako napisano w zakon
Paskim : e wszelki * mczyzna, otwie

rajcy ywot, witym Panu nazwana

bdzie.) *2Moj.i3,-

24. A eby oddali ofiar, wedug te

go, co powiedziano w zakonie Paskim
par * synogarlic, albo dwoje gobit

*3Moj.l2,i

25. A oto by czowiek w Jeruzale

mie, któremu imi byo Symeon ; a tei

czowiek by sprawiedliwy i bogobojny

oczekujcy pociechy Izraelskiej, a Due
wity by nad nim.

26. I obwieszczony by od Boga prze

Ducha witego, e nie -mia oglda;

mierci, aby pierwej oglda Chrystus

Paskiego.

27; Ten przyszed z natchnienia Du
cha witego do kocioa ; a gdy rodzi

ce wnosili dziecitko, Jezusa, aby uczy

niliwedug zwyczaju zakonnego przy niir

VL 28. Tedy on wziwszy go na rc
swoje, chwali Boga i mówi :

VIL 29. Teraz puszczasz sug tweg<

Panie! wedug sowa twego, w pokoji
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30. Gdy OCZV inoje * oglday zLa-

wienie twoje,
'

' -i's.98,2.izaj.52,io.

31. Które zgotowa przed obliczem

wszystkich ludzi;

32. wiato ku * objawieuiu poga-

nom, a chwa ludu twego Izraelskiego.
*Izaj.4:J,(;.

33. A ojciec i matka jego dziwowali

si temu, co powiadano o nim.

34. I bogosawi im Symeon, i rzek

do Maryi, matki jego : Oto * ten poo-
ony jest na upadek i na powstanie wielu

ich w Izraelu, i na znak, przeciw któremu

mówi bd. *ii^aj.8,u. Rzyra.9,33. iPiotr.2,7.

35. (I twoje wasn dusz miecz prze-

niknie.) aby myli z wielu serc objawione

36. A bya Anna prorokini, córka Fa-

nuelowa, z pokolenia Asser, która bya
bardzo podesza w latach, i ya siedm

lat z mem od paniestwa swego.

37. A ta bya w^dow, okoo omdzie-
sit i czterech lat ; która nie wychodzia
z kocioa, w postach i w modlitwach

suc Bogu w nocy i we dnie.

38. Ta te oneje godziny nadszed-

szy, wyznawaa Pana, i mówia o nim
wszystkim, którzy oczekiwali odkupie-

nia w Jeruzalemie.

39. A tak wykonawszy wszystko we-

dug zakonu Paskiego, wrócili si do

Galilei, do miasta swego Nazaretu.

YIII. 40. A dziecitko ono roso, i

umacniao si w Duchu, pene bdc
mdroci, a aska Boa bya nad niem.

41. A rodzice jego chadzali * na kady
rok do Jeruzalemu na wito wielkanocne.

* 5 Moj. 16, 16.

42. A gdy ju by we dwunastym roku,

a oni wstpowali do Jeruzalemu wedug
zwyczaju * onego wita

;

*2Moj.23,l5. r.24,23. 5Moj.l6,l-

43. I gdy skoczyli one dni, a ju
si wracali nazad. zostao dzieci Jezus

w Jeruzalemie, a tego nie wiedzia Jó-

zef i matka jego.

IX. 44. Lecz mniemajc, e jest w to-

c^arzystwie podrónem, uszli dzie dro-

?i, i szukali go midzy krewnymi i mi-
izy znajomymi.

45. A gdy go nie znaleli, wrócili si
io Jeruzalemu, szukajc go.

X. 46. I stao si po trzech dniach,

56 go znaleli siedzcego w kociele
w porodku doktorów, suchajcego ich

pytajcego ich.

47. I zdumiewali si * wszyscy, któ-
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rzy go suchali, nad rozumem i nad od-

powiedziami jego. *Maik.l,22. r.6.2.

48. A ujrzawszy go rodzice, zdumieli

si. I rzeka do niego matka jego: Synu!

przecze nam to uczyni? Oto ojciec

twój i ja z boleci szukalimy ci.

49. I rzek do nich : Có jest, ecie
mi szukali? Izalicie nie wiedzieli, i
w tych rzeczach, które s Ojca mego, ja

by musz?
50. Lecz oni nie zrozumieli * tego

sowa, które im mówi. *uk.9,4ó.

51. I zstpi z nimi, i przyszed do

Nazaretu, a by im poddany. A matka

jego zachowywaa wszystkie te sowa
w sercu swojem.

52. A Jezus pomnaa si w mdroci,
i we wzrocie i w asce u Boga i u ludzi.

KODZIA IIL

I. Jan Chrzciciel do pokuty wzywa i chrzci 1—9.

II. uczy 10—14. III. o Panu wiadectwo wydaje 15—18.

IV. do wizienia wrzucony 19. 20. V. Chrzest Paski
21. 22. VI. i rodu jego opisanie 23—38.

A roku pitnastego panowania Tybe-

ryjusza Cesarza, gdy Poncki Piat by
starost Judzkim, a Herod Tetrarch

Galilejskim, a Filip, brat jego. Tetrar-

ch Iturejskim i krainy Trachonitskiej,

a Lizanijasz Tetrarch Abileskim ;

2. Za najwyszych kapanów Anna-

sza *
i Kaifasza, stao si sowo Boe do

Jana, Zacharyjaszowegosyna, na puszczy.
=^Dzie.4.6.

3. I przyszed do wszystkiej * krainy

lecej okoo Jordanu, kac chrzest

pokuty na odpuszczenie grzechów\
*Mat.3,l. Mark.1.4.

4. Jako napisano w ksigach proroctw

Izajasza * proroka, mówicego: Gos
woajcego na puszczy; gotujcie drog
Pask, proste czycie cieszki jego.

*Izaj.40,3. Mat.3.3. Mark. 1,3. Jan. 1,23.

5. Kady padó bdzie wypeniony,

a kada góra i pagórek bdzie zniony,

i miejsca krzywe wyprostuj si. a ostre

drogi bd gadkiemi
;

6. I oglda wszelkie ciao * zbawie-

nie Boe.
'

*Ps.98,2.Izaj.52,10.

7. Mówi tedy ludowi, który wycho-

dzi, aby by ochrzczony od niego : Ko-

dzaju jaszczurczy !
* któ wam pokaza,

ebycie uciekali przed przyszym gnie-

.^gj-^V *Mat.3.7. r.23.33.

8. Przynocie tedy owoce godne po-

kuty a nie poczynajcie mówi sami

w sobie : Ojca mamy ^ Abrahama; albo-

wiem powiadam wam, e Bóg moe i
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z tych kamieni wzlnidzi dzieci A))raha-

mowi. * ^''^'''

9. A ju * siekiera do korzenia drzew

przyoona jest; przeto kade drzewo,

które nie przynosi owocn dobrego, bywa
wycite i w ogie wrzucone. *Mat.3,io.

II. 10. I pyta go Ind, mówic: Có
tedy czyni bdziemy?

11. A on odpowiadajc rzek im: Kto
ma dwie * suknie, niechaj udzieli temu,

co niema; a kto ma pokarm, niech take
uczyni *Jak.2,15. Uan.S.n.

12. Przyszli te i celnicy, aby byli

chrzczeni, i rzekli do niego: Nauczycie-

lu ! a my có czyni bdziemy ?

13. A on rzek do nich: Nic wicj
nie wycigajcie nad to, co wam posta-

nowiono.

14. Pytali go t i onierze, mó-
wic: A my co czyni bdziemy? I rzek
do nich: Nikomu gwatu nie czycie, i

nikogo nie potwarzajcie, a przestawaj-

cie na odzie waszym.
III. 15. A gdy lud oczekiwa, i my-

lili wszyscy w sercach swych o Janie,

jeliby sn on nie by Chrystusem,
16. Odpowiedzia Jan wszystkim, mó-

wic: Ja * was chrzcz wod; lecz idzie

mocniejszy nad mi, któremum nie jest

godzien rozwiza rzemyka u botów
jego ; ten was chrzci bdzie Duchem
witym f i ognienii.

*Mat.3,ll. Maik.1,8. Jan.1,26. Dzie.1,5. f Joel.2,28.

17. Którego opata jest w * rku je-

go, a wyczyci bojewisko swoje, i zgro-

madzi pszenic do gumna swego, ale

plewy spali ogniem nieugaszonym.
*Mat.3.12.

18. A tak wiele i innych rzeczy na-

pominajc, odpowiada ludowi.

IV. 19. A Herod, Tetrarcha, bdc
strofowany * od niego dla Herodyjady,

ony Filipa, brata jego, i dla wszystkich

zych spraw, które czyni Herod,
'^ Mark. 6. 17.

20. Przyda i to nade wszystko, i
wsadzi Jana do wizienia.

V. 21. I stao si, gdy by chrzczony

wszystek * lud, i gdy Jezus by ochrzczo-

ny, i modli si, e si niebo otworzyo;
^Mat.SJG. Mark. 1,9. 10. Jan. 1.33.

22. 1 zstpina Duch wity w kszta-

cie cielesnym jako gobica, i sta si
gos z nieba, mówic : Ty jest on Syn
mój * miy ; w tobie mi si upodobao.

*Ps.2,7. Mat.3.17.

VL 23. A Jezus poczyna by jakoby

w trzydziestu latach, bdc * (jako mnie-

mano,) synem Józefa, syna Helego,
* Maik.ej

24. Syna Matatowego, syna Lewiegp
synaMelchyjego, syna Jannego, syna J6
zefowego,

25. SynaMatatyjaszowego, syna Amc
sowego. syna Naumowego, syna Eslego

syna Naggiego,

26. Syna Maatowego, syna Mattatyja

szowego, syna Semejego, syna Józefowe

go, syna Judowego,
27. Syna Joannowego, synaResowego

syna Zorobabelowego, syna Salatyjelowe

go. syna Neryjego,

28. Syna Melchyjego, syna Addyjego

syna Kosamowego, syna Elmodamow(
go, syna Irowego,

29. Syna Jozego, syna Elijezerowego

syna Jorymowego, syna Mattatego, syni

Lewiego,

30. Syna Symeonowego, syna Judowe
go, syna Józefowego, syna Jonanowegc
syna Elijakimowego,

31. Syna Meleowego, syna Mainano
wego, syna Mattatanowego, syna Nata

nowego, syna Dawidowego,
32. Syna Jessego, syna Obedowegc

syna Boozowego, syna Salmonowegc
syna Nasonowego,

33. Syna Aminadabowego, syna An
mowego, syna Esromowego, syna Fare

sowego. syna Judowego,
34. Syna Jakóbowego, syna Izaakowe

go, syna Abrahamowego, syna Tareg(

syna * Nachorowego. *imoj.ii,2

35. Syna Saruchowego, syna Ragawo
wego, syna Falekowego, syna Heberowe
go, syna Salego,

36. Syna Kainowego, syna Arfaksa

dowego, syna Semowego, syna Noegc

syna Lamechowego,
37. Syna Matusalemowego, syna Eno

chowego, syna Jaredowego, syna Mala
leelowego, syna Kainanowego,

38. Syna Enosowego, syna Setowegc

syna * Adamowego, syna Boego".
*lMoj.5,!

ROZDZIA IV.

I. Chrystus Pan zwycistwo nad szatanem otrzyma'
1—13. II. w Galilei, a mianowicie w Nazarecie kan
14—27. Ul. I go tam wdziczni nie byli 28—30. IV. i

Kapernanm poszed, kdy kaza 31. 32. V. i cuda ro!

maite czyni 33—44.

A Jezu& peen bdc Ducha * witegc
wróci si od Jordanu, i pdzony jest O'

Ducha na puszcz. =^Mark.i,ii
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2. I by przez czterdzieci dni ku-

szony od dyjaba, a nie jad nic przez

one * dni ; ale gdy si te skoczyy, po-

tem akn. *2Moj.24.i8.

3. I rzek mu dyjabe: Jeli jest Syn

Boy, rzecz kamieniowi temu, aby si

sta chlebem.

4. Ale Jezus odpowiedzia mu, mó-
wic : Napisano, * i nie samym chlebem

y bdzie czowiek, ale kadem sowem
BOem. *5Moj.8,3. Mat.4,4.

5. 1 wwiód go dyjabe na gór wysok,
i pokaza mu wszystkie królestwa wiata
we mgnieniu oka.

6. I rzek mu dyjabe: Dam ci t
wszystk moc i saw ich; bo mi jest

dana, a komu chc, dawani j.
7. A tak jeli si ukonisz przedemn,

bdzie wszystko twoje.

8. A odpowiadajc Jezus * rzek mU:
Pójd precz odemnie, szatanie! albowiem
napisano: Panu, Bogu twemu, kania
sie bdziesz, i jemu samemu suy
bdziesz.

'

*5Moj.6,i3. r.io:2o.

9. Potem wiód go do Jeruzalemu.

i postawi go na ganku kocielnym,
i rzek mu : Jeli jest Syn Boy, spu
si std na dó

;

10. Albowiem napisano: e Anioom
swoim * przykaza o tobie, aby cie

strzegli, *Ps.9i,ii:

11. A e ci na rkach nosi bd, by
sn nie obrazi o kamie nogi twojej.

12. A odpowiadajc Jezus rzek mu:
Powiedziano : Nie bdziesz kusi * Pana,

Boga twego. *5Moj.6,i6.

13. A gdy dokoczy wszystkich pokus
dyjabe, odstpi od niego do czasu.

II. 14. I wróci si Jezus w mocy one-

go * Ducha do Galilei. I rozesza si
o nim wie po wszystkiej onej okolicz-

nej krainie. ^ Mark. 1,34. jan.4,43.

15. A on naucza w bónicach ich,

i by sawiony od wszystkich.

16. I przyszed do Nazaretu, gdzie

by '^ wychowany, i wszed wedug zwy-
czaju swego w dzie sabatu do bónicy,
i wsta., aby czyta. *Mat.i3,54. Maik.6,1.

17. I podano mu ksigi Izajasza pro-

roka; a otworzywszy ksigi, znalaz
miejsce, gdzie byo napisano :

18. Duch Paski nademn :
* przeto

mi pomaza, abym opowiada Ewangie-
'ij ubogim; posa mi, abym uzdrawia
skruszone na sercu, abym zwiastowa
oojmanym wyzwolenie, i lepym przej-

63

renie, i abym W3'puci ucinione na
wolno; *izaj.6i,i.

19. Abym opowiada rok Paski
przyjemny.

20. A zawarszy ksig i oddawszy j
sudze, usiad; a oczy wszystkich w bó-
nicy pilnie na patrzay.

21. I pocz do nich mówi: Dzici
si wypenio to pismo w uszach wa-
szych.

22. I wszyscy mu dawali wiadectwo,
i dziwowali si wdzicznoci onych sów.
które pochodziy z ust jego, i mówili:

Iza ten nie jest syn Józefowy?

23. I rzek do nich : Pewnie mi rze-

czecie on przypowie : Lekarzu ! ulecz

samego siebie! Comy * syszeli, e
uczyni w Kapernaum, uczy i tu w oj-

czynie swojej.
"Mat.4,13.

24. I rzek do nich : Zaprawd wam
powiadam: aden prorok nie jest * przy-

jemnym w ojczynie swojej. *Jan.4,44.

25. Ale wam w prawdzie powiadam,

e wiele wdów * hjlo za dniElijaszowych

w ludzie Izraelskim, gdy byo zamknione

niebo przez trzy lata i sze miesicy,

tak i by wielki gód po wszystkiej

ziemi* *ikiói.i7,9. jak.5,17,

26. Wszake do adnej z nich nie by
posany Elijasz, tylko do Sarepty, miasta

Sydoskiego, do jednej wdowy.
27. I wiele byo trdowatych za Eli-

zeusz:a * proroka, w ludzie Izraelskim;

wszake aden z nich nie by oczyszczony,

tylko Naaman, Syryjczyk.
* 2x1-01.5,14.

III. 28. Tedy wszyscy w bónicy, gdy

to syszeli, napenieni byli gniewem
;

29. A wstawszy, wypchnli go precz

z miasta, i wywiedli go na wierzch góry,

na której miasto ich zbudowane byo,

aby go z niej na dó zrzucili.

30. Ale on przeszedszy przez po-

rodek ich, uszed.

lY. 31. I zstpi do Kapernaum, mia-

sta Galilejskiego, a tam ,je naucza
w sabaty.

32. I zdumiewali si nad nauk jego;

bo bya mocna * mowa jego. ="Mat.7,29.

y. 33. A w bónicy * by czowiek,

który mia ducha dyjaba nieczystego,

i zawoa gosem wielkim, *Mark.i,23.

34. Mówic : Ach! Có my z tob ma-
my, Jezusie Nazareski? Przyszede,
aby nas wytraci: znam ci, kto jest,

e on wity Boy.
35. 1 zgromi go Jezus, mówic : Umilk-
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nij a wynijd z imgo. Tody dyjahet po-

rzuciwszy go w poiod('k, wyszed z nie-

go, nio iiiii nie zaszkodziwszy.

3(). I przyszed straidi Jia wszystkie, i

rozmawiali miedzy sob, mówic : Có to

za sowo, e z wadz *
i z mo('A\ rozka-

zuje duchom nieczystym, a wycliodzaV
+ Mat.8.1(;. r.(>,;j3,

37. I rozesza si o nim wie na
wszystkie miejsca okolicznej krainy.

38. A Jezus * wstawszy, z bónicy
wszed w dom Szymona, a wiekra Szy-

monowa miaa gorczk wielk; i pro-

sili go za ni. *Mat.8,ll. Mark.l.;iO.

39. Tedy on stanwszy nad ni, zgro-

mi gorczk, i opucia j ; a zarazem

wstawszy, posugiwaa im.

40. A gdy soce zachodzio, wszyscy,

którzy mieli chorujce na rozmaite nie-

mocy, przywodzili je do niego, a on na
kadego z nich rce woywszy, uzdra-

wia je.

41. Ku temu wychodzili i dyjabli

z wielu ich, woajc i mówic: Ty jest on

Chrystus, * Syn Boy ; ale on zgromiw-
szy je, nie dopuszcza im mówi; bo

wiedzieli, i on jest Chrystus. *Mar^.i,34.

42. A gdy by dzie, wyszedszy, szed
na miejsce puste. A lud go szuka, i

przyszli a do niego, i zatrzymywali go,

aby nie odchodzi od nich.

43. A on rzek do fiich: I innym mia-

stom musz opowiada królestwo Boe;
bom na to posany.

44. I kaza w bónicach Galilejskich.

EODZIA V.
I. Chrystiis Pan kazanie mia 1—3. II. po kazaniu

ryby owi kaza 4—9. III. Apostoy powoa 10—11.
IV. trdowatego 12—17. V. i powietrzem ruszonego uzdro-
wi 18—26. VI. Mateusza powoa 27. 28. VII. grzeszni-
ków przyjmowa, i broni icli 29—38. VIII, o ucznie
swoje przed zakonnikami si zastawi 34—39.

1 stao si, gdy na lud nalega, aby
sucha sowa Boego, e on sta podle

jeziora Gienezaretskiego.

2. I ujrza dwie odzi stojce przy

jeziorze; ale rybitwi wyszedszy z nich,

pókali sieci.

3. A wstpiwszy w jedne z tych odzi,

która bya Szymonowa, prosi go, aby
maluczko odjecha od brzegu; a usiad-
szy, uczy on lud z onej odzi.

II. 4. A gdy przesta mówi, rzek do

Szymona: Zajed na gbi, a zapucie
sieci wasze ku owieniu.

5. A odpowiadajc Szymon, rzek mu:
Mistrzu ! przez ca noc robic, nicemy

nie pojmali ; wszake na sowo twoje

zapuszcz sie.

(). A gdy to uczynili, zagarnli ryb
mnóstwo wielkie, tak, e si rwaa
sie ich.

7. 1 skinli na towarzysze, którzy

byli w drugiej odzi, aby przy])ywszy*

ratowali ich; i przybyli i napenili obie

odzi, a si zanurzay.

8. Co widzc Szymon Piotr, przypad
do kolan Jezusowych, mówic: Wynijd
odemnie; bom jest czowiek grzeszny,

Panie !

9. Albowiem go by strach ogarn,
i wszystkie, co z nim byli, z onego obo-
wu ryb, które byli zagarnli.

III. 10. Take i Jakóba i Jana, syny
Zebedeuszowe, którzy byli towarzysze

Szymonowi. I rzek Jezus do Szymona:
Nie bój si ; od tego czasu ludzi owi
bdziesz.

11. A oni wycignwszyód na brzeg,

wszystko * opuciwszy, poszli za nim.
* Mark. 10,28.

IV. 12. I stao si, gdy by w niektó-

rem * miecie, e oto by tam m pe-

en trdu, który ujrzawszy Jezusa, pad
na twarz, i prosi go, mówic: Panie!

jeli chcesz, moesz mi oczyci.
*Mat.8,2. Mark.1,40.

13. Tedy wycignwszy Jezus rk,
dotkn si go, mówic: Chc, bd
oczyszczony ; i zaraz odszed trd od niego.

14. I przykaza mu, aby tego nikomu
nie powiada; ale rzek: Id, a uka si
kapanowi, i ofiaruj za oczyszczenie

twoje, tak jako rozkaza * Mojesz, na

wiadectwo przeciwko nim. *

3

moj. 14,2.4.

15. I rozchodzia si tern wicej po-

wie o nim; i schodziy si mnóstwa
wielkie, aby go suchay i uzdrowieni

byli od niego od niemocy swoich.

16. Ale on odchadza na pustyni,

i modli si'.

17. I stao si dnia niektórego, e oa

naucza, a siedzieli te tam i Faryzeu-

szowie i nauczyciele Zakonu, którzy si

byli zeszli ze wszystkich miasteczek Ga-

lilejskich i Judzkich, i z Jeruzalemu;

a moc Paska przytomna bya ku uzdra-

wianiu ich.

V. 18. A oto mowie nieli na ou
czowieka powietrzem * ruszonego,

^

szukali, jakoby go wnie i postawi

przednim. *Mat.9,2.Mark.2,3.

19. A gdy nie znaleli, którdyby go
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wnieli, dla ciby, wstpiwszy na dach.

przez posow spucili go z oem w po-

rodek przed Jezusa.

20. Który ujrzawszy wiar ich. rzek

mu: Czowiecze I odpuszczone s tobie

grzechy twoje
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nie odjty bdzie od nich; tedy w one

dni poci bd.
36. Powiedzia im te podobiestwo :

I aden aty z szaty nowej nie przy-

prawia do szaty wiotchej : bo inaczej to,

co jest nowego, drze wiotche, a do wiot-

21. Tedy poczli myli nauczeni i chego nie zgadza si ata z nowego.

w Pimie i Faryzeuszowie. mówic : Któ
to jest. co mówi bluzuierstwaV Któ
moe odpuszcza grzechy, tylko ' sam
T)/<y *Ps.32,2. Ps.41,3.4. Izaj.43.25. r.M,22.

22. Ale Jezus poznawszy myli ich,

odpowiadajc rzek do nich: Có my-
licie w sercach waszych?

23. Có jest atwiejszego, rzec: Od-

puszczone s tobie grzechy twoje, czyli

rzec: Wsta a chod?
24. Ale ibycie wiedzieli, e * Syn

cz^owieczy ma moc na ziemi odpuszcza
gi'zechy. (rzek powietrzem ruszonemu:)

Tobie mówi: Wsta, a wziwszy na si
oe swoje, id do domu twego. "Mark.2,10.

25. A on zarazem wstawszy przed

nimi. wziwszy na si to. na czem lea,
szed do domu swego, wielbic Boga.

26. I zdumieli sie wszyscy, i chwalili

nowego37. I nikt nie leje ' wma
w stare statki; bo inaczej wino mode
rozsadzi statki, i samo wyciecze, i statki

si popsuj. '-Mat.9.17.

38. Ale mode wino ma by wlewane
w statki nowe: a tak oboje bywaj za-

chowane.

39. A nikt. kto si napi starego, nie

zaraz chce modego : ale mówi : Lepsze

jest stare.

ROZDZIA VL
I. Pan uczniów swoich kosy w satat rwicych bro-

ni 1—5. II. rk uschi uzdrowi 6—12. m. Apostoy
powoa 13—19." lY. o bogosawiestwie i zorzecze-
stwie mówi 20

—

3ó. V. miosiernymi by kaza 36

—

10.

YI. obudy zakaza 41. 42. YII. po czem pozna dobrego
i zego, pokaza 43

—

iS. YM. pilne shicianie sowa
Boego zaleci 47—49.

sie " W drucri sabat, e szedI stao
Jezus przez zboa: i rwali uczniowie

Boga. i napenieni IiyII' bójania. mó-;jego kosY. a rekami wYcierajc jedli,

wia: WidzielimY dzi dziwne rzeczY. i

'

5M.:.j.23:25.Mar.i2.i.Mark.2.2

Tl. 21. A potem wyszed i
" ujrza !

celnika, imieniem Lewiego. siedzcego

na cle. i rzek mu: Pójd za mn.
* Mat. 9.9. llark.2.14.

^ 28. 1 opuci wszystko, a wstawszy,

szed za nim.

V1L 29. I sprawi mu Lewi uczt
wielk w domu swoim: a byo wielkie

zgromadzenie celników i innych, którzy

z nim za stoem siedzieli.

30. Tedy szemrali nauczeni w Pimie
i Faryzeuszowie, mówic do uczniów

I

jego: Przecz z celnikami i z grzeszni-

I

kami jecie i pijecie ?

31. A Jezus odpowiadajc, rzek do

nich: Nie potrzebujc zdrowi lekarza,

ale ci. co si le maj :

32. Nie przyszedem. ' wzywa spra-

wiedliwych, ale gi'zesznych do pokuty.
*Mat.9.l3. iTyro.l.ió.

33. A oni mu rzekli : Przecz ucznio-

wie " Janowi czsto poszcz i modl si,

take i Faryzejscy. a twoi jedz i pij?
^_^

" *

"Mat. 9.14' Mark. 2. 18.

Vni. 34. A on im i-zek : Izali moe-
cie uczyni, eby synowie onicy ma- i Wsta a sta w porodku. A on wstaw-

23.

2. Ale niektórzy z Faryzeuszów rze-

kli do nich : Przeeze czynicie to. czego

si " nie godzi czyni w sabat ?

^2Moj.20aO. lSam.21.6.

3. A odpowiadajc Jezus, rzek do

nich : Azacie tego nie czytali, co uczy-

ni Dawid, gdy akn sam. i ci. którzy

z nim byli?

4. Jako wszed do domu Boego, a

wzi " chleby pokadne. i jad, a da
i tym. którzy z nim byli: których si nie

godzio je. tYlko samYm kapanom?
^2Moj!29.33. 3Moj.S.3l. r.24.9.

5. I rzek im: Syn czowieczy jestci

Panem i sabatu.

IL 6. Stao si take i w inszy sa-

bat, e Jezus wszed " do bónicy, i nau-

cza : i by tam czowiek, . którego rka
prawa bya uscha. -Mark.3.1.

7. I podstrzegaii go nauczeni w Pi-

mie i Faryzeuszowie. jeliby w sabat

uzdrawia, aby znaleli, o coby na
skaryli.

8. Ale on wiedzia myli ich. i rzek
czowiekowi. któiT mia reke usch:

eskiej pocili, póki z nimi ' jest oblu-

bieniec? "'Izaj.62.5. Jan.3,29.

35. Lecz przyjd dni. gdy oblubie-

szY. stan.
'9. Ezek tedy do nich Jezus: Spytam

was o jedne rzecz: Godzili si w sa-
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baty dobrze czynió, czyli le czyni?
Czowieka zachowa, czyli zatraci?

10. A spojrzawszy w koo po wszyst-

kich, rzeki oiii'imi czowiekowi: Wy-
cignij njktj twoj(j ! a on tak uczyni,

i przywrócona jost do zdrowia rtjka jego,

jako i druga.

11. Ale oni napenieni bdc szale-

stwem, rozmawiali miedzy sob, coby

uczyni mieli Jezusowi.

12. I stao si w one dni, odszed
na gór, aby si modli ; i by tam przez

noc na modlitwie Boj.
III. 13. A gdy by dzie, * zwo-

a uczniów swych i wybra z nich

dwanacie, które t nazwa Aposto-

ami • ^Mat.10,1. Maik.3,13. r.6,7. uk.9,1.

14. Szymona, którego te nazwa Pio-

trem, i Andrzeja brata jego, Jakóba,

i Jana, Filipa, i Bartomieja
;

15. Mateusza, i Tomasza, Jakóba,

syna Alfeuszowego, i Szymona, którego

zowi Zelotes
;

16. Judasza, brata Jakóbowego, i Juda-

sza Iszkaryjot, który potem by zdrajc.

17. A zstpiwszy z nimi, stan na
miejscu pola równego, i gromada uczniów
jego, i wielkie mnóstwo "" ludu ze wszyst-

kiej Judzkiej ziemi, i z Jeruzalemu, i

z kraju pomorskiego, lecego przy Tyrze

i Sydonie, którzy byli przyszli, aby go
suchali, i byli uzdrowieni od chorób

swoich; *Maik.3,7.

18. I ci, którzy byli trapieni od du-

chów nieczystych," byli uzdrowieni.

19. A wszystek lud szuka, jakoby si
go dotkn; albowiem moc wychodzia
z niego, i uzdrawiaa wszystkich.

IV. 20. A on podniósszy oczy swoje

na uczniów, mówi: Bogosawieni * jeste-

cie wv, ubodzy! bo wasze jest królestwo

Boe.
"

^Mat.5,3.

21. Bogosawieni jestecie, którzy

teraz * akniecie; bo bdziecie nasyceni.

Bogosawieni jestecie, którzy f teraz

paczecie; bo si mia bdziecie.
'
*Izaj.G5,13. f Izaj.61,2.3. r.66,10.

22. Bogosawieni bdziecie, gdy was
ludzie nienawidzie * bd, i gdy was
wycz, i bd was sromoci, i imi
wasze wyrzuc jako ze, dla Syna czo-
wieczego. *Mat.5,ll-

23. Radujcie * si dnia tego i wesel-

cie si; albowiem oto zapata wasza jest

obfita w niebiesiech ; bo tak ' wanie
prorokom czynili ojcowie ich. *i>zie.5,4i.

24. Ale biada " wam bogaczom ! bo

ju macie pociech wasze. *Amos,ti,i.

25. liiada wam, którzycie nasyceni!

all)owiem akn bdziecie. Biada wam,
którzy si teraz miejecie! bo si smuci
i i)aka * bdziecie. *Jak.4.9. r.5.1.

2(). i^iada wam, gdyby dobrze o was
mówili wszyscy ludzie ; bo tak czynili

faszywym prorokom ojcowie ich.

27. Ale wam powiadam, którzy su-
chacie: Miujcie nieprzyjacioy " wasze,

czycie dobrze tym, którzy was maj
w nienawici. ^Mat.s.u.

28. Bogosawcie tym, którzy was
przeklinaj; i módlcie si za tymi, którzy

wam zo wyrzdzaj.
29. Temu, któryby * ci uderzy w po-

liczek, nadstaw mu i drugiego: a temu,

któryby bra paszcz, i sukni nie zbra-
jj^jr^i . *^Mat.5,39. lKor.6,7.

30. I kademu, któryby ci prosi,

daj, a temu, co twoje bierze, nie upomi-
naj si;

31. I cobycie chcieli, aby * wam
ludzie czynili, tak i wy im czycie.

* Mat. 7.11.

32. Albowiem jeli miujecie te, któ-

rzy * was miuj, jak ask macie?
albowiem i grzesznicy to wanie czy-

ni. *Mat.5,4ti.

33. A jeli dobrze czynicie tym, któ-

rzy wam dobrze czyni, jak ask ma-
cie? albowiem to i grzesznicy czyni.

34. A jeli poyczacie tym, od których

si spodziewacie odebra, jak ask
macie? albowiem i grzesznicy grzeszni-

kom poyczaj, aby zasi tyle odebrali.

35. Owszem miujcie * nieprzyjacioy

wasze, i czycie im dobrze, i poyczajcie,

nic si std nie spodziewajc, a bdzie
wielka zapata wasza, i bdziecie f sy-

nami Najwyszego; albowiem on dobro-

tliwy jest przeciw niewdzicznym i zym.
^5Moj.l5,8. tMat.5,45.

V. 36. Przeto bdcie miosierni,

jako i Ojciec wasz "miosierny jest.

37. Nie sdcie, a nie bdziecie s-
dzeni; nie potpiajcie, a nie bdziecie

potpieni; odpuszczajcie, a bdzie wam
odpuszczono.

38. Dawajcie, a bdzie wam dano;

miar dobr, natoczon, i potrzsion,

i opywajc dadz na ono wasze; albo-

wiem t miar, któr mierzycie, ^ b-
dzie wam za odmierzono. ^Mat.7,2.

39. I powiedzia im podobiestwo:,
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Izali moe * lepy lepego prowadzi?

aza nie obadwaj w dó wpadn ? "^^^t-is,!-!.

40. Nie jestci ucze nad mistrza swego ;

lecz * doskonay bdzie kady, bdzieli

jako mistrz jego.
*jan.i3,iG. r.15,20.

VI. 41. A czemu widzisz dbo
w oku ^ brata twego, a balki, która jest

w oku twojem, nie baczysz? ^Mat.7,3.

42. Albo jako moesz rzec bratu

twemu: Bracie I dopu, i wyjm dbo,
które jest w oku twojem, a sam balki,

która jest w oku twojem, nie widzisz?

Obudniku! wyjmij pierwej balk z oka

twego, a tedy przejrzysz, aby wyj
dbo, które jest w oku brata twego.

YII. 43. Nie jest bowiem * drzewo

dobre, które przynosi owoc zy; ani jest

drzewo ze, które przynosi owoc dobry;
*Mat.7,i7.

44. Gdy kade drzewo z owocu wa-
snego poznane bywa; bo nie zbieraj

z ciernia* figow, ani z gogu zbieraj win-

nycli gron. -Mat.7.16.

45. Cz-owiek dobry * z dobrego skarbu

serca swego "vvynosi rzeczy dobre, a zy
czowiek ze zego skarbu serca swego
wynosi vzeczy ze; albowiem z obfitoci

serca mówi usta jego. ^Mat.12,34.

46. Przecze mi tedy * zowiecie

Panie, Panie! a nie czynicie tego, co

mówi ? ^iiai.1,6. Mat. 7, 22. KiYm.2,13. jak.1,22.

YIII. 47. Kady, który przychodzi

do '^ mnie, a sucha sów moich, i czyni

je, poka wam, komu jest podobnym.
^ Mat. 7, 24.

48. Podobny jest czowiekowi dom
budujcemu, który kopa i wTkopa g-
boko, a zaoy grunt na opoce ; a gdy
przysza powód, otrcia si rzeka o on
dom, ale nie moga go poruszy; bo by
zaoony na opoce.

49. Ale który sucha a nie czyni, po-

dobny jest czowiekowi, który zbudowa
dom swój na ziemi bez gi'untu ; o który

si otrcia rzeka, i zarazem upad, a

by upadek domu onego wielki,

EODZIA YII.
I. Chrystus na prob starszych ydowskich 1—5. II.

letnika wierzcego 6. m. sug uzdrowi 7—10. IV. a
ijna wdowy w Nairn wzbudzi 11—17. V. do Pana Jan
Czciciel uczniów swoich odesa 18—23. VI. Pan muwiel-
e zalecenie da 24—29. XU. Faryzeusz owie rad Bo
>ogardzili 30—35. VIII. Jeden z nich Pana na uczt pro-
il 36. IX. a Pan gi-zesznice pokutujca do aski swojej
•rayjl 37—00.

OL gdy dokoczy wszystkich mów swo-
ch przed onym ludem, wszed do Ka-
^'^rnaum

;
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2. A * niektórego setnika suga le
si majc,ju prawie mia umrze, które-

go on sobie bardzo powaa. *Mat.8,5.

3. Ten usyszawszy o Jezusie, posa
do niego starszych z ydów, proszc go,

aby przyszedszy uzdrowi sug jego.

4. A oni przyszedszy do Jezusa, pro-

sili go z pilnoci, mówic: Godzien jest,

aby mu to uczyni
;

5. xllbowiem miuje naród nasz, i on
nam bónic zbudowa.

11. 6. A tak Jezus szed z nimi. Ale
gdy nie daleko by od domu, posa do

niego on setnik przyjacioy, mówic mu :

Panie! nie zadawaj sobie pracy; bomci
nie jest godzien, aby wszed pod dach
mój.

III. 7. Przeto i samego siebie nie

miaem za godnego, abym by mia
przej do ciebie; ale rzecz sowo, a b-
dzie uzdrowiony suga mój.

8. Bomci i ja czowiek pod moc po-

stanowiony, majcy pod sob onierzy,
i mówi temu: Id, a idzie, a drugiemu:
Przyjd, a przychodzi, a sudze mojemu:
Czy to, a czyni.

9. Tedy usyszawszy to Jezus, zadzi-

wi mu si, i obróciwszy si, rzek do

ludu, który za nim szed: Powiadam wam,
em ani w Izi-aelu tak wielkiej wiary nie

znalaz.

10^ A wróciwszy si do domu ci, któ-

rzy byli posani, znaleli sug, który si
le mia, zdrowego.

lY. 11. I stao si nazajutrz, e szed
do miasta, które zowi Naim, a szo
z nim uczniów jego wiele i lud wielki.

12. A gdy si przybliy do bramy
miejskiej, tedy oto wynoszono umar-
ego, syna jedynego matki swojej, a ta

bya wdow, a z ni szed wielki lud

miasta onego.

13. Któr ujrzawszy Pan uali si
jej, i rzek jej: Nie pacz!

14. 1 przystpiwszydotkn si trumny,
(mar,) (a ci, co nieli, stanli) i rzek:
Modziecze! tobie mówi, wsta.

15. I usiad on, który by umar, i

pocz mówi; i odda go matce jego.

16. Tedy wszystkich strach zdj, a

wielbili Boga, mówic : Prorok wielki po-

wsta midzy nami, a Bóg nawiedzi lud

swój.

17. I rozesza si o nim ta wie po
wszystkiej Judzkiej ziemi, i po wszyst-

kiej okolicznej krainie.
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V. 18. T oznajmili * Janowi ucznio-

wie jego o teni wszystkini. A wezwaw-
szy dwóch niektórycli z uczniów swoicli,

Mat. 11, 2.

19. Posa je do Jezusa, mówic: Ty-e jest t(Mi, który lua przyj;^, czyli

inszego czeka mamy ?

20. A gdy przyszli do niego nurowie
oni, rzekli: Jan Chrzciciel posa nas do

ciebie, mówic; Tye jest ten, który

ma przyj, czyli inszego czeka mamy?
21. A oneje godziny wiele ich uzdro-

wi od chorób, od niemocy, i od duchów
zych, i wiele lepych wzrokiem darowa.

22. A odpowiadajc Jezus, rzek im:
Szedszy oznajmijcie Janowi, cocie wi-

dzieli i syszeli, i * lepi widz, chromi
chodz, trdowaci bior oczyszczenie,

gusi sysz, umarli zmartwychwstaj, a

ubogim opowiadana f bywaEwangielija.
*Izaj.29,17. r.35,5. Mat.15,30. |Izaj.Gl,l. Mat. 11,5.

23. A bogosawiony jest, ktoby si
uie zgorszy ze mnie. -

VI. 24. A gdy odeszli posowie Ja-

nowi, pocz mówi do ludu o Janie:

Cocie wyszli na puszcz widzie? Izali

trzcin chwiejc si od wiatru ?

25. Ale cocie wyszli widzie? Izali

czowieka w mikkie szaty obleczone-

go? Oto ci, którzy w szatach koszto-

wnych i w rozkoszy yj, s w domach
królewskich.

26. Ale cocie wyszli widzie? Izali

proroka? Zaiste powiadam wam, i wi-
cej ni proroka.

27. Tenci bowiem jest, o którym na-

pisano: Oto Ja posyam * Anioa mego
przed obliczem twojem, który zgotuje

drog twoje przed tob. *Mai.3,i. Mark.1,2.

28. Albowiem powiadam wam : Wik-
szego proroka z tych, którzy si z nie-

wiast rodz, niemasz nad Jana Chrzci-

ciela adnego; lecz kto najmniejszy jest

w królestwie Boem, wikszy jest, ni-

eli on.

29. Tedy wszystek lud syszc to, i

celnicy, wielbili Boga, bdc ochrzczeni

chrztem Janowym.
VII. 30. Ale Faryzeuszowie i zakonnicy

pogardzili rad Bo sami przeciwko

sobie, nie bdc ochrzczeni od niego.

31. I rzek Pan: Komu tedy * przy-

podobam ludzi rodzaju tego, a komu
s podobni? *Mat.ii,i6.

32. Podobni s dzieciom, które sie-

dz na rynku, a jedne na drugie woaj.

mówic : Graymy wam na piszcza-
kach, a nie tacowalicie; piewaymy
aobne pieni, a nie pakalicie;.

33. Albowiem przyszed * Jan Chrzci-

ciel, i chhiba nie jedzc i wina nie pijc,

a mówicie : Dyjabelstwo ma.
*Mat.3,4. Maik.l,r,.7f

34. Przyszed Syn czowieczy jedzci
i pijc, a mówicie : Oto czowiek ober-
ca i pijanica wina, przyjaciel celników
i grzeszników.

35. Ale usprawiedliwiona jest m-
dro od wszystkich synów swoich.

VIII. 36. I prosi go niektóry z Fa-
ryzeuszów, al)y z nim jad. A tak wszed-
szy w dom Faryzeuszów, usiad.

IX. 37. A oto niewiasta, która bya
w miecie grzeszna, dowiedziawszy si,

i siedzi w domu Faryzeuszowym, przy-

niosa alabastrowy soik maci
;

38. A stanwszy z tyu u nóg jego,

paczc pocza zami polewa nogi jego,

a wosami gowy swojój ucieraa, i ca-

owaa nogi jego, i maci mazaa.

39. A widzc to * Faryzeusz, który

go by wezwa, rzek sam w sobie, mó-
wic : By ten by prorokiem, wiedzia-

by, która i jaka jest ta niewiasta, co si(

go dotyka; bo jest grzesznica. *uk.i5,s

40. A odpowiadajc Jezus, rzek dc

niego: Szymonie! mam ci nieco powie-

dzie, a on rzek: Powiedz, Nauczycielu

41. Mia niektóry lichwiarz dwóch du-
ników; jeden duen by pi set gro«

szy, a drugi pidziesit.
42. A gdy oni niemieli czem zapaci

odpuci obydwom. Powiedz tedy, któryi

z nich bardziej go miowa bdzie ?

43. A odpowiadajc Szymon, rzek:

Mniemam, i ten, któremu wicej odpu-

ci. A on mu rzek: Dobrze rozsdzi
44. I obróciwszy si do niewiasty

rzek Szymonowi: Widzisz t niewiast'

Wszedem do domu tweg^, nie daei

wody na nogi moje; ale ta zami po-

laa nogi moje, i wosami gowy sw
otara.

45. Nie pocaowae mi : ale tak jato

wesza, nie przestaa caowa nóg moich

46. Nie pomazae oliw gowy mo-

jej ; ale ta maci pomazaa nogi moje

47. Dlaczego, mówd tobie, odpusz

czono jej wiele grzechów, gdy wieL

umiowaa ; a komu mao odpuszczono

mao miuje.
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48. A on jej rzek: Odpuszczone s
tobie grzechy.

49. I poczli spósiedzcy mówi mi-
dzy sob: Któ jest ten, który i grzechy

odpuszcza?

50. I rzek do niewiasty: Wiara two-

ja ciebie zbawia. Ide w pokoju.

ROZDZIA VIII.
I. Panie niektóre ushigiwaj' Panu 1

—

t. H. Pan o

nasieniu kaza 5—15. lU. i o podobiestwie wiecy
16—18. IV. którzyby byli przyjaciele Pascy 19—21.

V. wiatry i nawanoci uspokoi 22—25. VI. optanego od
ba uwolni 2G—3G. ^^I. od Gadareczyków nie

ety 37

—

2. VUI. niewiasta krwi pynienie cierpica
-4.^

—

4S. IX. córka Jairusowa 49—56.

i stao si potem, e on chodzi po mia-

stach i po miasteczkach kac i opowia-

dajc królestwo Boe, a oni dwunastu
byli z nim.

2. I niektóre niewiasty, które by
uzdrowi od duchów zych i od niemocy
ich. jako Maryja, któr zwano Magda-
lena, z której byo siedm * dyjabów
wyszo

;

"

-Mark.16.9.

o. I Joanna, ona Chuzego. urzdnika
Herodowego, i Zuzanna, i inszych wiele,

które mu suyy z majtnoci swoich.

4. A gdy si schodzi wielki lud. i

zrónych miast garnli si do niego, rzek
przez " podobiestwo ;

'*Mat.i3,3. Mark.4.2.

II. 5. Wyszed rozsiewca. aby roz-

siewa nasienie swoje ; a gdy on rozsiewa,

tedy jedno pado podle drogi i podeptane
jest. a ptaki niebieskie pozobay je.

6. A di'ugie pado na opok, a gdy
weszo, uscho, przeto i nie miao wil-

gotnoci.

7. A drugie pado midzy ciernie:

I ale ciernie wespó z niem wzrosy, i za-

dusiy je.

I

8. A drugie pado na ziemi dobr.
a gdy weszo, przynioso poytek sto-

krotny. To mówic woa: Kto ma uszy
ku suchaniu, niechaj sucha

9. I pytali go ^ uczniowie jego. mó-
wic: Coby to bjio za podobiestwo?

''Mark.4.10.

10. A on im rzek: Wam dano wie-

dzie tajemnic królestwa Boego: ale

innym w podobiestwach, aby widzc
nie " widzieli, a syszc nie rozumieli.

*Izaj.6,9. Ezech.12.2. Mat.13.14. Mark.4.12. Jan. 12.40.

Dzic.2S.26. Kzym.ll.S.

11. A to podobiestwo takie jest : Na-
sienie jest sowo Boe.

12. A którzy podle drogi, ci s. któ-

rzy suchaj, zatem przychodzi dyjabe.
i wybiera sowo z serca ich. aby uwie-
rzywszy, nie byli zbawieni.

13. A którzy na opoce, ci s, którzy

gdy suchaj, z radoci sowo przyj-

muj; ale ci korzenia nie maj, ci do

czasu wierz, a czasu pokusy odstpuj.

14. A które pado midzy ciernie, ci

s, którzy suchaj sowa : ale odszed-
szy, od pieczoowania. '

i bogactw, i

rozkoszy ywota bywaj zaduszeni, i nie

przynosz poytku. -Mat.19.23.

15. Ale które pado na ziemi dobr,
ci s, którzy w sercu uprzejmem i do-

brem syszane sowo zachowuj, i owoc
przynosz w cierpliwoci.

III. 16. A aden zapaliwszy wiec,
nie nakrywa ' jej naczyniem, ani jej

kadzie pod oe. alej stawia na wiecz-
niku, aby ci, którzy wchodz, widzieli

wiato
'

^Mat.5.15. Mark.4.21. uk.11,33.

17. Bo niemasz nic tajemnego, " coby

nie miao by objawiono : i niemasz nic

skrytego, czegoby si nie dowiedziano,

i coby na jaw nie wyszo.
-= Ij ob. 12.22. Mat.10,26. Mark.4,22.

18. Przeto patrzcie, jako suchacie:

albowiem kto ma, temu " Ijdzie dane,

a kto niema, i to. co mniema, e ma,
bdzie odjte od niego.

'"^ Mat. 13,12. r.25.29. Mark.4.25. uk. 19,26.

lY. 19. Tedy przyszli "^ do niego

matka i bracia jego : ale do niego przy-

stpi nie mogli dla ludu. ''Mark.3.32.

20. I dano mu zna. mówic : Matka
twoja i bracia twoi stoj przed domem,
chcc ci widzie.

21. A on odpowiadajc, rzek do

nich : Matka " moja i bracia moi s ci,

którzy sowa Boego suchaj i czy-

ni je.
'-Jan.lS.U.

V. 22. I stao si dnia jednego, e on

wstpi " w ód i uczniowie jego. i

rzek do nich : Przeprawmy si na drug
stron jeziora. I pucili si. ''Mat.8.23.

23. A gdy pynli, usn. I przypada
nawano wiatru na jezioro, i ód si

zalewaa, tak e byli -^ niebezpie-

czestwie.

24. A przystpiwszy, obudzili go, mó-
wic : Mistrzu, mistrzu ! giniemy. A on

ocknwszy si, zgromi wiatr i way
wodne, i umierzyy si, i stao si uci-

szenie.

25. Tedy im rzek : Gdzie jest wiara

wasza? A bojc si. dziwowali si. mó-
wic jedni do drugich: Któ wdy ' jest

ten. e i wiatrom rozkazuje i wodom,

a s mu po^suszne ? "^0^.26.12. Ps.107.29.
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VI. 2(3. I przewieli si do krainy Ga-

dareczyków, * która jest przeciw Ga-
lilei.

"

Muik.5,1.

27. A gdy wstpi na ziemicj, zabiea
mu m niektóry z cnego miasta, co

mia dyjaby od niemaego czasu, a nie

obóczy si w szaty, i nie mieszka
w domu, tylko w grobach.

28. Ten ujrzawszy Jezusa, zakrzykn,
i upad przed nim a gosem wielkim
rzek: Có ja mam z tob, Jezusie, Synu
Boga najwyszego? prosz ci, nie drcz
mi.

29. Albowiem rozkaza onemu du-
chowi nieczystemu, aby wyszed z onego
czowieka: bo od wielu czasów porywa
go; a chocia go wizano acuchami i

w ptach strzeono, jednak on porwawszy
okowy, bywa od dyjaba na pustynie

pdzony.
30. I pyta go Jezus, mówic: Co

masz za imi? Aon rzek: Wojsko; albo-

wiem wiele dyjabów wstpio byo we.
31. Tedy go prosili, aby im nie roz-

kazywa stamtd odej w przepa.

32. A bya tam trzoda wielka wini,
która si pasa na górze, i prosili go,

aby im dopuci wstpi w nie. I do-

puci im.

33. A wyszedszy dyjabli z onego czo-
wieka, weszli w winie ; i porwaa si ona
trzoda pdem z przykra do jeziora, i

utona.
34. A widzc -pasterze, co si stao,

uciekli; a poszedszy, oznajmili to w mie-

cie i we wsiach.

35. I wyszli, aby ogldali to, co si
stao; a przyszedszy do Jezusa, znaleli

czowieka onego, z którego wyszli dyjabli,

obleczonego, przy dobrem baczeniu sie-

dzcego u nóg Jezusowych, i bali si.

36. Opowiedzieli im tedy ci, którzy

widzieli, jako uzdrowiono tego, który

by optany.
YII. 37. I prosio go wszystko mnó-

stwo onej okolicznej krainy Gadare-
czyków, aby odszed od nich ; albowiem
ich by wielki strach ogarn. A on

wstpiwszy w ód, wróci si.

38. I prosi go on m, * z którego

wyszli dyjabli, aby by przy nim ; ale go

Jezus odprawi, mówic :
*Mark.5,i8.

39. Wró si do domu twego, a opo-

wiadaj, jako wielkie rzeczy Bóg uczy-

ni. I odszed, po wszystkiem miecie

AS 8.

opowiadajc, jako mu wielkie rzeczy Je-
zus uczyni.

40. I stao si, gdy si wróci Jezus,

e go przyjjv lud; albowiem na wszyscy
oczcddwali.

41. A oto przyszed m * imieniem
Jairus, a ten )y przeoonym bónicy;^
a przypadszy <lo nóg Jezusowych, prosi
go, aby wszed w dom jego.

*Mat.9,18. Murk. 5, 22.

42. Albowiem mia córkjedyn okoo
dwunastu lat, która ju konaa. (A gdy
on szed, cisn go lud.)

VIIL 43. A niewiasta, * która pynie-
nie krwi cierpiaa od lat dwunastu, i wy-
naoya bya na lekarzy wszystko swoje

poywienie, a nie moga by od nikogo

uleczona, *Mat.9,2o. Maik.5,2.5.

44. Przystpiwszy z tyu, dotkna si
podoka szaty jego, a zarazem si za-

stanowio pynienie krwi jej.

45. I rzek Jezus: Któ jest, co si
mnie dotkn? a gdy si wszyscy zapie-

rali, rzek Piotr, i ci, którzy z nim byli :

Mistrzu! lud ci cinie i toczy, a ty mó-
wisz: Kto si mnie dotkn?

46. I rzek Jezus: Dotkn si mnie
kto; bom pozna, e moc odemnie
wysza.

47. A widzc ona niewiasta, e si nie

utaia, ze dreniem przystpia i upada
przed nim, i dlaczego si go dotkna,
powiedziaa mu przed wszystkim ludem,

i jako zaraz uzdrowiona bya.
48. A on jej rzek: Ufaj, córko! wiara

twoja ciebie uzdrowia ; ide w pokoju.

IX. 49. A gdy on to jeszcze mówi,
przyszed niektóry * od przeoonego bó-

nicy, powiadajc mu : I umara córk
twoja, nie trud Nauczyciela. *Maik.5,35.

50. Ale Jezus usyszawszy to, odpo-

wiedzia mu, mówic : Nie bój si ; tylko

wierz, a bdzie uzdrowiona.

51. A wszedszy w dom, nie dopuci
z sob wnijó nijiomu, tylko Piotrowi,

i Jakóbowi, i Janowi, i ojcu i matce onj
dzieweczki.

52. A pakali wszyscy, i narzekali nad

ni. Ale on rzek: Nie paczcie! * Nif

umara, ale pi. =^Dan.i2,2. Mat.25,5. jan.n.u

Dzie.7,60. r.13,36. lTes.4,15. 2Piotr.3,4

53. I namiewali si z niego, wiedzc
i bya umara.

54. A (5n wygnawszy precz wszystkich

i ujwszy j za rk, zawoa, mówic
Dzieweczko, wsta!
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55. I wróci si duch jej : i wstaa
zaraz; i rozkaza, aby jej je dano.

56. I zdumieli si rodzice jj. A on im

zakaza, aby nikomu nie powiadali tego,

co si byo stao.

^ ROZDZIA IX.

I. Pan Apostoów rozesa 1—6. U. Herod o tera

jziwnie rozumia 7—11. III. lud nakarmiony 12—17.

IV. Ludzkie i Apostolskie o Panu rozumienie 18—27.

V. Paskie przemienienie 28— 37. VI. Miesicznik
uzdrowiony 38—4.5. VII. Poswarek Apostolski uspokojony
4(^—5(;. VIII, jako Pana naladowa 57—62.

A^ zwoawszy Jezus dwunastu uczniów

swoich, da im moc i wadz nad wszyst-

kimi dyjaby, *
i aby uzdrawiali choroby.

*Mat.l0.1.2. Mark. 6. 7.

2. I rozesa je. eby kazali * króle-

stwo Boe. i uzdrawiali niemocne.
*Mat.lO,7.

3. Tedy rzek do nich : Nie bierzcie

nic * na drog, ani laski, ani taistry, ani

chleba, ani pienidzy, ani dwóch sukien

miejcie. *Mat.io,9.

4. A do któregokolwiek * domu wnij-

dziecie. tame zostacie, i stamtd wy-
nijdcie. =^Mark.6,io.

5. A którzybykolwiek * was nie przy-

jli, wychodzc z miasta onego, i proch

z nóg waszych otrznijcie na wiadectwo
przeciwko nim. ^nzie.is.si. r.is.e.

6. Wyszedszy tedy, obchodzili wszyst-

kie miasteczka, opowiadajc Ewangielij,

a wszdzie chore uzdrawiajc.

II. 7. I usysz,! Herod, * Tetrarcha, o

wszystkiem, co si dziaio od niego, i by
wtpliwym dlatego, e niektórzy powia-

dali, i Jan zmartwychwsta.
*Mat.l4.1. Mark.6.14.

8. A niektórzy zasi: I si Elijasz

ukaza; a drudzy, i prorok jeden z o-

nych starych zmartwychwsta.
9. Tedy rzek Herod: Janamci ja

ci; któ wdy ten jest. o którym ja

takie rzeczy sysz? i pragn go wi-

dzie.

10. A wróciwszy si Apostoowie, po-

wiadali mu. cokolwiek czynili. A on

wziwszy * je z sob, ustpi osobno na
miejsce puste przy miecie, które zowia

Betsaida.
"

*Mat.i4.i3. Mark.6,32:

11. Czego gdy si lud dowiedzia,

szed za nim; a przyjwszy je, mówi im
o ki'olestwie Boem ; a te, którzy uzdro-

wienia potrzebowali, uzdrawia.

III. 12. A gdy si dzie pocz ska-
nia ku wieczorowi, przystpiwszy oni

dwunastu, rzekli mu : Kozpu ten lud.

aby odszedszy do miasteczek okoli-

cznych, i do wsi, i do gospód, znaleli

ywno; bomy* tu na miejscu pustm.
* Mat. 14. 15. Mark,6,35.

13. Ale on rzek do nich: Dajcie wy
im je. A oni powiedzieli : Nie mamy
wicej * tylko pi chlebów i dwie ryby,

oprócz ebymy szli. a kupili, na ten

wszystek lud ywnoci. *Jan.6,9.

14. Albowiem byomów okoo piciu
tysicy. I rzek do uczniów swoich:

Kozkacie im usi w kadym rzdzie

po pidziesit.
15. I uczynili tak, i usiedli wszyscy.

16. A on wziwszy onych pi chlebów
i one dwie ryby, wejrzawszy w nieba,

bogosawi im, i ama i dawa uczniom,

aby kadli przed on lud.

17. I jedli, i nasyceni s wszyscy; i

zebrano, co im zbyo z uomków, dwa-
nacie koszów.

IV. 18. I stao si, gdy si on sam
osobno modli, e z nim byli uczniowie;

i pyta * ich mówic : Kime mie by po-

wiadaj ludzie ? ' *Mat.lG.13. M;rk.8,27.

19. A oni odpowiadajc rzekli: Ja-

nem * Chrzcicielem, a drudzy Elijaszem^

a drudzy mówi, i prorok niektóry

z onych starych zmartwychwsta-.**^^*-^^-^-

20. I rzek im : A wy kim mi by
powiadacie? A odpowiadajc Piotr rzek:

Chrystusem, * onym Boym. ^^lat.ie.ie.

21. Ale on przygroziwszy im. rozka-

za, aby tego nikomu nie powiadali,

22. Mówic: e Syn czowieczy musi
wiele cierpie, a by odrzuconym od star-

szych ludu i od przedniejszych * kapanów
i od nauczonych w Pimie, i by zabi-

tym, a trzeciego dnia zmartwychwsta.
*Mat.l6,21. Mark.8.81.

23. I mówi do wszystkich: Kto chce

za * mn i, niech zaprze samego sie-

bie, a niech bierze krzy swój na ka-

dy dzie, i naladuje mi.
=^ Mat. 10.38. i'.16,24. Mark. 8,34.

24. Albowiem ktobykolwiek chcia
zachowa * dusz swoje, straci j; a

ktobykolwiek straci dusz swa dla mnie,

ten j zachowa. *Mat.ió.39. jan.12,25.

25. Albowiem * có pomoe czowie-

kowi, choby wszystek wiat pozyska,

gdyby samego siebie straci, albo sobie

uszkodzi.
' *Mark.8,36.

26. Albowiem ktoby si kolwiek wsty-

dzi * za mi i za sowa moje, za tego

si Syn czowieczy wstydzi bdzie, gdy
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przyjdzie w chwale swój i w ojcowskij

i witych Anioów.
^ Mat.IO,;W. Miiik.H.aH. Luk. 12,9. 2Tyin.2,12.

27. Alo wiiiii powiadam prawdzi-

wie: S niektórzy z tych, * co tu stoj,

którzy nio ukiisz Ainicrci, a ogldaj
królestwo Boe. ^Mat.i(;,2H. Mu.k.!.',i.

V. 28. I sta-o si * po tych mowach,
jako])y po omiu dniach, e wziwszy
z sob Piotra i Jana i Jakóba, wstpi
ua gór, aby si modli. * Mat. 17,1.

29. A gdy si modli, sta si inak-

szy ksztat oblicza jego, i szaty jego

stay si biae i wietne.
30. A oto dwaj mowie rozmawiali

z nim, a ci byli Mojesz i Elijasz
;

31. Którzy pokazawszy si w sawie,
powiadali o jego mierci, któr mia
podstpió w Jeruzalemie.

32. A Piotr i ci, którzy byli z nim,
obcieni byli snem, a ocuciwszy si,

ujrzeli chwa jego i onych dwóch mów,
którzy z nim stali.

33. I stao si, gdy oni odeszli od
niego, rzek Piotr do Jezusa : Mistrzu !

dobrze nam tu by; przeto uczymy
trzy namioty, tobie jeden i Mojeszowi
jeden i Elijaszowi jeden; nie wiedzc,
co mówi.

34. A gdy on to mówi, sta si obok,
i zacieni je ; i bali si, gdy oni wcho-
dzili w obok.

35. I sta si gos z oboku mówicy:
Ten jest * Syn mój miy, f tego suchaj -

q[q^

"

*Mat.3,17.

1

5 Moj. 18,15. Dzie. 3,22.

36. A gdy si sta on gos, znaleziony

jest sam Jezus. A oni milczeli, i niepo-

wiadali w one dni nikomu nic z tego, co

widzieli.

37. I stao si * nazajutrz, gdy oni

zstpili z góry, e mu lud wielki zabie-

ga. * Mat. 17,14. Mark.9,14.

VL 38. A oto m z onego ludu

zawoa, mówic: Nauczycielu! prosz
ci, wejrzyj na syna mego; bo jedy-

nego mam.
39. A oto duch zy popada go, a za-

raz krzyczy, a on rozdziera go, lini-
cego si, a zaledwie odchodzi od niego,

skruszywszy go.

40. I prosiem
.
uczniów twoich, aby

go wygnali ; ale nie mogli.

41. Tedy Jezus odpowiadajc rzek:
O rodzaju niewierny i przewrotny! do-

kde z wami bd, i dokde was cier-

pie bd ? Przywied tu syna twego.

42. A wtóm, gdy on przychodzi,
rozdar go dyjal»e i roztarga; ah^ Jezus
zgromi ducha nieczystego i uz(h-o\vi

modzieca, i od(hi go ojcu jego.

43. I zdumieli si wszyscy nad wiel-

iiionoci JJo. A gdy si wszyscy
dziwowali wszystkim rzeczom, które cz}^-*

ni Jezus, rzek do uczniów swoich :

44. Skadaj(;ie wy do uszów waszych
sowa te : albowiem Syn * cz-owieczy ma
liy wydany w rce ludzkie.

^ Mat. 17, 22. Maik.9.31,

45. Lecz oni nie zrozumieli sowa
tego, i ])yo zakryte od nich, e go poj
nie mogU, i nie mieli go pyta o to sowo.

VTI. 46. I wszcza * si gadka mi-
dzy nimi, ktoby z nich by najwikszym.

^Mat.lS.l.

47. A Jezus widzc myl serca ich,

wziwszy * dzieci, postawi je podle

siebie, *Maik.u..36.

48. I rzek im :
* Ktobykolwiek przy-

j to dziecitko w imieniu mojem, mnie
przyjmuje ; a f ktobykolwiek mnie przy-

j, przyjmuje onego, który mi posa;
albowiem kto jest najmniejszy midzy
wszystkimi** wami, tenci bdzie wielkim.

*Mark.9,37. iMat.10,40. **^Mat.20.26.

49. A Jan odpowiadajc, rzek : Mi-
strzu ! widzielimy niektórego w imieniu

twojem * dyjaby wyganiajcego, i za-

branialimy mu, przeto, e za tob
z nami nie chodzi. *Maik.9,33.

50. I rzek do niego Jezus : Nie za-

braniajcie mu; bo kto nie jest prze-

ciwko nam, za nami jest.

51. I stao si, gdy si wypeniy
dni, aby by wzity w gór, e si on na

to uda, aby szed do Jeruzalemu.

52. Tedy posa posy przed sob;
którzy idc weszli do miasteczka Sa-

marytaskiego, aby mu nagotowali go-

spod.
53. Lecz oni go nieprzyjli, przeto, e

oblicze jego-byo obrócone do Jeruzalemu,

54. A widzc to uczniowie jego, Ja-

kob i Jan, rzekli-: Panie! chcesze i
rzeczemy, aby ogie zstpi z nieba, i

spali je, jako i * Elijasz uczyni?
* 2 Król. 1,10,12.

55. Ale Jezus obróciwszy si, zgro-

mi je, i rzek: Nie wiecie wy jakiego-

cie ducha.

56. Albowiem Syn czowieczy nie

przyszed, * zatraca dusz ludzkich, ale

zachowa. I szli do inszego miasteczka.
* Jan. 3, 17. r.12.47

YIII. 57. I stao si, gdy oni szli.
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e w drodze rzek niektóry * do niego :

Pójd za toL. gdziekolwiek pójdziesz.

Panie! -Mat.8,i9.

58. A Jezus mu i^zek: Liszki maj
jamy. i ptaszki niebieskie gniazda: ale

Syn czowieczy nie ma. gdzieby gow
skoni.

59. I rzek " do drugiego: Pójd za
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w niem byli, a mówcie im : Przybliyo
si do was królestwo Boe.

II. 10. A do któregobyciekolwiek
miasta weszli, a nieprzyjtoby was. wy-
szedszy na ulice jego. mówcie :

11. I proch, który pi-zylgn ' do nas

z miasta waszego, otrzsamy na was;
wszake to wiedzcie, e si do was przy-

mnl Ale on rzek: Panie! dopu mi .

i^j-.^j^ królestwo Boe

r

pierwej odej i pogi"ze ojca mego.
' 3Iut.S.21.

60. Ale mu Jezus rzek: Xiecliaj

umarli grzebi umarych swoich : a ty po-

szedszy, opowiadaj królestwo Boe.

61. Rzek te i (h'ugi : Pójd za tob.

Panie ! ale mi pierwej dopu poegna
si z tymi. którzy s w domu moim.

Cy2. Rzek do niego Jezus: aden,
któryby przyoy rk swoje do puga,
a ogldaby si nazad. nie jest sposobny

do królestwa Boego.

ROZDZIA X.
I. Pan rozesa siedmdziesit uczniów 1—9. U. nie-

wdziczno miast niektóiTcli 10—16. m. uczr z czego ^,„„ >,.^i„: ^-,,. j„: ^^__, i /
si radowa 17-20. lY. Ojca swego ciwaii 21. 22. Y. mn gardzi. gardzi ouym. ktory mi po-
oczT bogosawione 23

—

2S. Yl. krobr by naszym
tliznim. nauczy 29—37. YH. Mart gromi 38

—

ii. Yin.
Maryj pochwali 42.

'Mat. 10.U. uk.9,5. Dzie.13,51. r.18,6.

12. A mówi wam : I Sodomie w on
dzie lej bdzie, ni onemu miastu.

13. Biada " tobie. Chorynie! biada

tobie. Betsaido! bo gdyby si byy w Ty-
rze i w Sydonie te cuda stay, które

si stay w was. dawnoby byy w worze

i w popiele siedzc pokutoway, "^i^^-n-^i.

14. Dlatego Tyrowi i Sydonowi lej

bdzie na sdzie, nieli wam.

15. A ty. Kapernaum! które a do
nieba v\y\syszone. a do pieka strcone
bdziesz.

16. Kto was sucha, mnie sucha : a

kto wami ' crardzi. mn 7 eardzi: a kto

Ja. " Mat.in.-fj. Jan.13.20. f 1 Tes.4.8.

m. 17. A tak wrócili si oni siedm-

A potem naznaczY Pan i drugich siedm- i ^l^i'^-^if,
z^^^elem. niówic: Panie! i

dziesiat. i rozesa je po dwóch przed ^^^J^^/^^^ ^^^ ^^^^ poddawaj w imienm
twojem.

18. Tedy im rzek :
" Widziaem sza-

tana, jako bYskawice z nieba spadaj-
cego.

" '

-Objaw.12.9.

19. Oto wam daj ^ moc. abycie
deptali po wach i po niedwiadkach
i po wszystkiej mocy nieprzyjacielskiej,

a nic was nie uszkodzi. '^Mark.i.^.i*.

20. Wszake nie radujcie si z tego.

i si wam duchy poddawaj : ale raczej

radujcie si. e imiona " wasze napisane

s w niebiesiech. Tiiip.-t.s.

IV. 21. Oneje godziny rozradowa
si " Jezus w duchu, i rzek : Wysawiam
ci. Ojcze. Panie nieba i ziemi! e te

rzeczy zaki-y przed 7 mdrymi i roz-

tropnymi, a objawie je niemowltkom:
zaprawd. Ojcze ! e si tak upodobaio
tobie.

'

*Mat.ll.2ó.'7lzaj.29,14. lKor.1.26.

22. Wszystkie ' rzeczy dane mi s
od Ojca mego. a nikt f nie zna. kto

jest Syn. tylko Ojciec, i kto jest Ojciec,

tylko Syn. a komuby chcia Syn obja-
^j^.

'
*

" Mat. 11.1^7*. 7 Jan. 1.2S.

V. 23. Tedy obróciwszy si ' do

uczniów, rzek im z osobna

obliczem swojem do kadego miasta i

miejsca, do którego sam przyj mia.

2. I mówi im: niwo wprawdzie
wielkie. " ale robotników mao : procie
tedy Pana niwa, aby wypchn robotni-

ków na niwo swoje. '•Mat.9.36.37. jan.4.35.

3. Idcie: Oto Ja was * posyam
jako baranki w poród wilków. "Mat.io.ie.

i

4. Nie nocie mieszka, ani " taistry.

ani obuwia, i nikogo w drodze j nie

pozdrawiajcie
;

-iiark.e.s. t2Krói.4,29.

5. A do któregokolwiek " domu wnij-

dziecie. naprzód mówcie: Pokój temu
domowi. -Mat.10.12.

6. A jeliby tam by który syn po-

koju, odpocznie nad nim pokij wasz;
a jeK nie. wróci si do was.

7. A w tyme domu" zostacie, jedzc
,

i pijc to, co maj: albowiem godzien
jest 7 robotnik zapaty swojej: nie prze-

chodcie si z domu do domu. *iKor.io.25.

t3Moj.l9,l3. 5Moj.24.14. lKor.9.U. lTjTn.5,18.

8. A do któregobyciekolwiek miasta
' weszli, a przyjliby was. jedzcie, co przed
was poo:

9. 1 uzdrawiajcie niemocnych, którzyby Bogosa-
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wion oczy, które widz, co wy wi-

dzicie.

^

Mat.i:M(].

24. IJo powiadani wam, i wiele pro-

roków i królów dali widzieó, co wy
widzicie, ale nie widzieli; i sysze, co wy
syszycie, ale nie syszeli.

25. A oto niektóry * zakonnik po-

wsta, knszc go i mówic: Nauczycielu!

co czynic odziedzicz ywot wieczny?
^ Mut.22,:5r).

2G. A on rzek do niego : W zakonie

co napisano, jako czytasz ?

27. A on odpowiadajc rzek: B-
dziesz miowa * Pana, Boga twego,

ze wszystkiego serca twego, i ze wszyst-

kiej duszy twoj(5j, i ze wszystkiej siy
twojej, i ze wszystkiej myli twojej ; a

bliniego twego, jako f samego siebie.
*

5

Moj. 6,5. r.10,12. r.30,li'. Mark. 12,30.

t3 Moj. 19, 18.

28. 1 rzek mu: Dobrze odpowiedzia;

to czy, a bdziesz y.
VL 29. A on chcc samego siebie

usprawiedliwi, rzek do Jezusa : I któ
jest mój blini?

30. Ale Jezus odpowiadajc rzek;
Czowiek niektóry zstpowa z Jeruza-

lemu do Jerycha, i wpad midzy zbójców,

którzy zupiwszy go i rany mu zadawszy,

odeszli, na pó umarego zostawiwszy.

31. I przydao si, e kapan nie-

który szed t drog, a ujrzawszy go,

pomin.
32. Take i Lewita, dostawszy si na

ono miejsce, a przyszedszy i ujrzawszy

go, pomin.
33. Ale Samarytanin niektóry jadc,

przyjecha do niego, a ujrzawszy, uali
si go.

34. A przystpiwszy zawiza rany

jego, a nalawszy oliwy i wina, i woyw-
szy go na bydl swoje, wiód go do go-

spody, i mia staranie o nim.

35. A nazajutrz odjedajc, wyj
dwa grosze, i da gospodarzowi, mówic
mu: Miej o nim staranie, a cokolwiek

nad to wynaoysz, ja, gdy si wróc,
oddam ci.

36. Który tedy z tych trzech zda si
tobie blinim by onemu, co by wpad
midzy zbójców?

37. A on rzek: Ten, który uczyni
miosierdzie nad nim. Kzek mu tedy

Jezus : Ide, i ty uczy take.

VII. 38. I stao si, gdy oni szli, e on
wszed do niektórego miasteczka, a nie-

wiasta niektóra, * imieniem Marta, przy-

ja go do domu swego. *Jan.n,l. r.i2.2;3.

Hil A ta miaa siostr, któr zwano
Maryj, która t usiadszy u nóg Jezu-
sowych, suchaa sów jego.

40. A\^' Marta roztargniona Itya okoo
rozmaitej posugi; która przystpiwszy,^
rzeka : Panie ! i nie dbasz, ^e siostra

moja mnie same zostawia, abym posu-
giwaa? Kz<H;ze jj, a])y mi pomoga.

41. A odpowiadajc Jezus rzek jej:

Marto
,
Marto ! troszczysz si i kopo-

czesz si okoo wielu rz<;czy
;

VIII. 42. Ale jednego potrzeba.

Lecz Maryja dobr czstk obraa, która

od niej ocljta nie bdzie.

ROZDZIA XI.
I. Pan uczy modli si 1—13. II. djjabelstwo nieme wy-

gna 14—26. III. Niewiasty wyznania poprawi 27. 28.
IV". o Jonaszu 29—31. V. Niniwczykacli 32. VI. wiecy
33. VII. oku mówi 34—47. VIII, na obud Faryzcjsk
narzeka i karaniem grozi 48—54.

1 stao si, gdy on by na niektórera

miejscu, modlc si, e gdy przesta,

rzek do niego jeden z uczniów jego:

Panie! naucz nas modli si, tak jako

i Jan nauczy uczniów swoich.

2. I rzek im: Gdy si * modlicie,

mówcie: Ojcze nasz, który jest w nie-

biesiech! wi si imi twoje; przyjd
królestwo twoje; bd wola twoja, jako

w niebie tak i na ziemi. ^^Mat.c.e.

3. Chleba naszego powszedniego daj

nam na kady dzie.

4. I odpu nam grzechy nasze; bo

te i my odpuszczamy kademu wino-

wajcy naszemu. A nie wwód nas na

pokuszenie, ale nas zbaw od zego.

5. Zatem rzek do nich : Któ z was
mie bdzie przyjaciela, i pójdzie do

niego o pónocy i rzecze mu: Przyja-

cielu ! poycz mi trzech chlebów
;

6. Albowiem przyjaciel mój przy-

szed z drogi do mnie, a nie mam, co

przede pooy.
7. A on bdc w domu, odpowiedziaby

mówic : Nie uprzyki'zaj mi si
;
ju s

drzwi zamknite, a dziatki moje s z-
mn w pokoju ; nie mog wsta, abym
ci da.

8. Powiadam wam: Chociaby mu nie

da wstawszy, przeto e jest przyjaciel

jego, wszake dla niewstydliwego nalega-

nia jego wstawszy, da mu, ile potrzebuje.

9. I ja wam powiadam: Procie, a

bdzie '^ wam dano; szukajcie, a znaj-
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dzieci: koaczcie, a bdzie wam otwo-

rzono. *Jer.29.12. Mat.7,7. r.21,22. Mark.11.24.

Jan. 14.13. r.15.7. r.16,23. Jak.1,6.

10. Kady liowiem. kto prosi, bierze,

a kto szuka, znajduje, a temu. co koacze,

bdzie otworzono.

11. A któiT jest z was " ojciec, kto-

\
25. A przyszedszy , znajduje umie-

: ciony i ocidoony.

I

26. Tedy idzie i bierze z sob siedm
I innych ducliów gorszych nieli sam . a

I

wszedszy mieszkaj tam . i bywaj
i rzeczy ostatnie czowieka ' onego gorsze.
' nieli pierwszy.

* Mat. 12.45. Jan.5.14. 2Piotr.2.20.

rego gdyby prosi syn o chleb, izali mu
; ni. 27. I stao sie. gdy on to mówi,

da kamie? Albo prosiliby o ryb. izali ^e wyniósszy gos niektóra niewiasta
mu zamiast ryby da wa? -Mat.7.9.10.

^ ludii. rzeka mu: Bogosawiony ywot,
12. All»o prosiliby o jaje. izali mu da 1 który ci nosi, i piersi, które ssa!

28. Ale on rzek : Owszem bogosa-
wieni s. którzy suchaj sowa Boego
i strzeg go.

TV. 29. A gdy si lud gromadzi, po-

niebieski da Ducha witego tym. któ- | cz- mówi: Rodzaj ten zy ' jest: zna-

niedwiadka ?

13. Poniewa tedy wy. bdc zymi,

umiecie dary dobre dawa dzieciom wa-

szym : jako daleko wicej Ojciec wasz

rzy go o prosz ? : mienia szuka, ale mu znami nie bdzie

II. 14. Tedy wygania ' d^iaba. który ^ dane. tylko ono znami Jonasza 7 pro-
V r • T '

i. 1 •
j' IV "

! rnta - Mat. 12. 38. 39.40. f Jonasz. 2.1.

byi niemy. I sta-o si. gdy wyszed on ^^^^

dyjabe. przemówi niemy: i dziwowa

niego z nieba. Mat. 16.1.

30. Albowiem jako Jonasz by za zna-

sie lud -Mat.9.31. r.12.22. ijan.3.8. mi Niuiwczykom. tak bdzie i Syn czo-

15. Ale niektórzy z nich mówili: wieczy temu rodzajowi.

Przez Beelzebuba.
"' ksicia dyjabel- : 31. Królowa z poudnia ' stanie na

skiego. wydania dyjaby. -^51^1^.3.22.
,

sdzie z mami rodzaju tego. i potpi

16. Drudzy zasi kuszc go. dali
j

je: bo przyjechaa od koczyn ziemi.

aby suchaa mdroci Salomonowej: a

oto tu wicej, nieli Salomon.
' iKiól.lO.l. 2Kron.9.1.

V. 32. Mowie Xiniwiccy * stan na
sdzie z tym rodzajem, i potpi go. prze-

to, e pokutowali na 7 kazanie Jonaszo-

we: a oto tu wicej, nieli Jonasz.
"Mat. 12.41. 7 Jonasz. 3,5.

VI. 33. A nikt ' wiec zapaliwszy,

nie stawia jej w skrytoci. ani pod ko-

rzec. ale na wiecznik, aby ci. którzy

znamienia od

17. Ale on widzc myli ich. i*zek

im : Kade królestwo ' rozdzielone samo
przeciwko sobie pustoszeje , a dom na

dom upada. -Mat.12.20.

18. A jelie i szatan rozdzielony

jest przeciwko sobie, jako si ostoi kró-

lestwo jego? albowiem powiadacie, i ja

przez Beelzebuba wyganiam dyjaby.

19. A jeli ja przez Beelzebuba wy-
ganiam dyjaby! synowie wasi przezkogo

;

schodz, wiato widzieli.

wyganiaj? Przeto oni bd sdziami
waszymi.

20. Ale jeli ja palcem Boym wy-
ganiam dyjaby. zaiste przyszo do was
królestwo Boe.

21. Gdy mocarz uzbrojony sti-zee pa-

acu swego, w pokoju s majtnoci jego:

22. Ale gdy mocniejszy nade nad-
szedszy, zwyciy so. " odejmuje wszyst-

Mat.5.15. Mart.4.21. tik.8,16.

I

Vn. 34. wiec ' ciaa jest oko:

Ijeliby tedy oko twoje byo szczere, i

j ciao twoje wszystko bdzie jasne : a

ijeliby ze byo. i ciao twoje ciemne

I

bdzie.
^

-Mat.6.22.

!
35. Patrzaje tedy. aby wiato, które

jest w tobie, nie byo ciemnoci.
36. Jeli tedy wszystko , ciao twoje

jasne bdzie, niemajc jakiej czstki
koorejego.wktórem ufa^. aupyjego zamionj. bdzie wszystko tak jasne,
^"'^^^^ "K01.2.1D.

^^ c-g j^j,^ wieca blaskiem owieci.
o nie jest ze mn. przeciwko

i 37; 'a gdy to mówi, prosi go nie-
nmie jest: a kto me zbiera ze mn, roz- który Faryzeusz, aby jad obiad u niego:
prasza

24. Gdy duch nieczysty wychodzi od
czowieka. " przechadza si po miej-
scach suchych, szukajc odpoczuieuia.
a nie znalazszy, mówi: Wróc si do
omu mego. skadem wyszed. 'Mat.12,43.

P

wszedszy tedy. usiad za stoem.
VIII. 38. A widzc to Faryzeusz, dzi-

wowa " sie. e si nie umy przed obia-

dem.
" '

'Mat.15,2.

39. I i-zek Pan do niego : Teraz wy.

Faryzeuszowie ! to , co jest

F
zewntrz
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kubka * i misy, ochdaacie, ale to, co

jest wowntrz w was, pene jest dra-

piestwa i zoci.
'

' wat.aa.an.

40. Szaleni! iza ten, który uczyni
to, co jest zewntrz, nie uczyni tó tego,

co jest wewntrz?

41. AVszakze i z lego, co jest w(;-

wntrz, (iawajcie jaliuun, a oto wszyst-

kie rzeczy ])d wam czyste.

42. Ale Liada wam, Faryzeuszowie !

e dajecie dziesicina^ z mity, i
* z ru-

ty, i z kadego ziela, lecz opuszczacie

sd i mio Bo: te rzeczy trzeba

byo czyni, a onych nie opuszcza.
^ Mat.23,23.

43. Biada wam, Faryzeuszowie! e
miujecie pierwsze * miejsca w bóni-
cach i poz(lrawiania na rynkach.* ^^**-23'^-

44. Biada wam, nauczeni w Pimie i

Faryzeuszowie * obudni! bocie jako

groi3y, których nie wida, a ludzie, któ-

rzy chodzc po nich, nie wiedz o nich.
=*^Mat.23,27.

45. A odpowiadajc niektóry z za-

konników, rzek mu: Nauczycielu! to

mówic i nas habisz.

46. A on rzek: I wam * zakonnikom
biada! albowiem obciacie ludzi brze-

miony nieznonemi, a sami si i jednym
palcem swoim tych brzemion nie doty-

Jj^cjg

"

*Mat.23,4. Dzie.15,10.

47. Biada wam ! e budujecie groby

proroków, * a ojcowie wasi pozabijaU je.

*Mat.23,29.

48. Zaiste wiadczycie, i si kocha-

cie w uczynkach ojców waszych; albo-

wiem oni je pozabijali, a wy budujecie

groby ich.

49. Dlatego te mdro Boa rze-

ka : Pol do nich * proroki i Apostoy,
a z nich niektóre zabija i przeladowa
bd; *Mat.23,34.

50. Aby szukano od tego rodzaju

krwi wszystkich proroków, która wylana

jest od zaoenia wiata,

51. Od krwi * Abla a do f krwi Za-

charyjasza . który zgin midzy ota-

rzem, i kocioem; zaiste powiadam
wam, bd jej szuka od rodzaju tego.

*1 Moj. 4.8. t2Kron.24,21. Mat.23,35.

52. Biada wam zakonnikom! bocie
wzili klucz * umiejtnoci; samicie nie

weszli, a tym, którzy wnij chcieli, za-

branialicie. *Mat.23,13.

53. A gdy im to mówi, poczli na
nauczeni w Pimie i Faryzeuszowie bar-

11. 12.

dzo naciera, i przyczyn mu dawa do
mówienia o wielu rzeczach:

54. Czyhajc na i szukajc, a])y co

uchwycili z ust jego, eby go oskaryli.

BODZIA XIT.
1. Strzodz sif; kwasu Faiyzojskio^fo 1—1. II. kogo si'^

ba 5—15. III. liogatogo pcst^pki 1(>—30. IV. królcst>N:
iJoogo szuka 31—38. V. o przyjciu rauskióm nit;-

spodzianóm 39. 40. VI. o shidzo wiernym i mdrym
41

—

U. VII. o shidze zym 45—48. Vin. o niepokoju
przy Ewungiclii 49—59.

Midzy tm, gdy si zgromadzio wiele

tysicy ludu, tak i jedni po drugich dep-

tali, pocz mówi do uczniów swoich;

Naprzód * strzecie si od kwasu Fary-
zejskiego, który jest obuda.

* Mat.16,6. Mark. 8,15.

2. Bo nie jest nic skrytego, * coby
objawione by nie miao, ani tajemnego
czegoby si dowiedzie nie miano.

*Ijob. 12,22. Mat. 10,26.

3. Przeto, cocie mówili w ciemno-

ci, na wietle syszane bdzie, a cocie
w ucho szeptali w komorach, obwoane
bdzie na dachach.

4. A mówi wam przyjacioom moim
Nie bójcie * si tych, którzy ciao za-

bijaj, a potem nie maj, coby wicej
UCZVnili *Izaj.51,7. Jerem. 1,8.

II. 5. Ale wam oka, kogo si l)ad

macie: Bójcie si tego, który, gdy zabije,

ma moc wrzuci do piekielnego ognia

zaiste powiadam wam, tego si bójcie.

6. Izali piciu Wróblików nie sprzedajs

za * dwa pieniki? Wszake jeden z nich

nie jest w zapamitaniu przed obliczem

Boem. *Mat.lO,29.

7. Owszem i wosy * gowy wasze;

wszystkie s policzone. Przeto si nie

bójcie; nad wiele Wróblików wycie za-

cniej si.
*uk.21

8. A mówi wam : Wszelki, któryby

mi wyzna * przed ludmi, i Syn czo-

wieczy wyzna go przed Anioy Boymi.
*Mat"lO,32.

9. Ale ktoby si mnie * zaprza przed

ludmi, zapr si" go przed Anioy Bo^

^yj^j *Mark.8,38. 2Tym.2,l!

10. I kademu, ktoby mówi sowt:

przeciwko * Synowi czowieczemu, b^
dzie mu odpuszczone: ale temu. ktobj

przeciwko f Duchowi witemu bluni.

nie bdzie odpuszczone.
*Mat.l2.31.3.2. Mark.3,28. •j-lJan.5,16

11. A'gdy was bd * wodzi do bó-

nic, i do przeoonych, i do zwierzch-

noci, nie troszczcie si. jako i cobyci(



. ukasz 12.

ku obronie odpowiedzie, albo cobycie

mówi mieli. *Mat.io,i9. Mark.13,11.

12. Albowiem Duch wity nauczy

was oneje godziny, cobycie mówi
mieli.

13. I rzek mu niektóry z ludu : Nau-
czycielu ! rzecz bratu memu, aby si ze

mn podzieli dziedzictwem.

14. Ale mu on rzek: Czowiecze!

któ mi postanowi sdzi albo dzielc

midzy wami?

15. 1 rzek do nich: Patrzcie, a strze-

cie si akomstwa, gdy nie w tem, e
kto ma obfite majtnoci, ywot jego

zaley.

III. 16. I powiedzia im podobie-
stwo, mówic : Niektórego czowieka bo-

gatego pole obfity urodzaj przynioso.

17. 1 rozmyla sam w sobie, mówic:
Có uczyni, gdy nie mam, gdziebym
zgromadzi urodzaje moje?

18. I rzek: To uczyni: Eozwal
gumna moje, a wiksze pobuduj, i zgro-

madz tam wszystkie urodzaje moje i

dobra moje;

19. I rzek do duszy mojej : Duszo !

masz * wiele dóbr zoonych na wiele

lat; odpocznije, jedz, pij, bd dobrej

jjiy^li^
*Izaj.22,i3. lKor.15,32.

20. Ale mu rzek Bóg: O gupi, tej

nocy upomn si duszy twojej od cie-

bie, a to, co nagotowa, * czyje b-
dzie? ^Vs.39,7.

21. Takci jest, który sobie skarbi,

a nie jest w Bogu bogaty.

22. I rzek do uczniów swoich: Dla-

tego powiadam wam, nie troszczcie si
o ywot * wasz, cobycie jedli, ani o cia-

o, czembycie si przyodziewali.
'*Ps.55,23. Mat.6,25. lPiotr.5,7.

23. Zacniejszy jest ywot, ni po-

karm, a ciao, ni odzienie.

24. Przypatrzcie si * krukom, i nie

siej ani n, i nie maj spiarni, ani

gumna, a wdy je Bóg ywi; czemecie
wy zacniejsi ni ptacy? *^}0\>.i2,i. Ps.147,9.

25. I któ z was * troskhwie mylc,
moe przyda do wzrostu swego okie
•jeden? *Mat.6,27.

26. Poniewa tedy i najmniejszej
rzeczy nie przemoecie, czemu si o inne
troszczycie ?

^
27. Przypatrzcie si lilijom, jako rosn,

nie pracuj, ani przd; a powiadam
wam, e ani Salomon we wszystkiej sa-

77

wie swojej nie by tak przyodziany, jako

jedna z tych.

2(S. A jelie traw, która dzi jest na
polu, a jutro bdzie w piec wrzucona,
Bóg tak przyodziewa, jako daleko wi-
cej was, o maowierni!

29. Wy tedy nie pytajcie si, cobycie
je, albo cobycie pi mieli, ani wysoko
latajcie mylami waszemi.

30. Albowiem tego wszystkiego naro-

dy tego wiata szukaj; ale Ojciec wasz
wie, e tego potrzebujecie.

IV. 31. Owszem szukajcie królestwa

Boego, a to wszystko bdzie wam przy-

dane.

32. Nie bój si , o maluczkie stadko !

albowiem si upodobao Ojcu waszemu,
da wam królestwo.

33. Sprzedawajcie * majtnoci wasze,

a dawajcie jamun; gotujcie sobie

mieszki, które nie wiotszej, skarb, któ-

rego nie ubywa w niebiesiech, gdzie

zodziej przystpu nie ma, ani mól
PSUie.

' '

* uk. 16,9. lTym.6,17-

34. Bo gdzie jest skarb wasz, tam b-
dzie i serce wasze.

35. Niech bd przepasane * biodra

wasze, i wiece zapalone.
*Efez.G,14. lPiotr.1,13.

36. A wy bdcie podobni ludziom 0-

czekujcym pana swego, aby si wró-

ci z wesela, eby, gdyby przyszed a za-

koata, wnet mu otworzyli.

37. Bogosawieni oni sudzy, których,

gdy przyjdzie pan, czujcych znajdzie;

zaprawd powiadam wam, i si prze-

pasze, a posadzi ich za stó, a przecha-

dzajc si, bdzie im suy.
38. A jeliby przyszed o wtórej

stray, i o trzeciej stray przyszedliby,

a takby ich znalaz, bogosawieni s oni

sudzy.

Y. 39. A to wiedzcie, iby, * gdyby
wiedzia gospodarz, o której godzinie

zodziej ma przyj, wdyby czu, a nie

dopuciby podkopa domu swego.
* Mat. 24,43. lTes.5,2.'

40. Przeto * i wy bdcie gotowi;

bo o tej godzinie, o której si nie spo-

dziewacie. Syn czowieczy przyjdzie.
* Mark.13,33.

VI. 41. I rzek mu Piotr: Panie! do

nasze mówisz to podobiestwo, czyli do

wszystkich ?

42. A Pan rzek: Który tedy jest

wierny * szafarz i roztropny, którego Pan
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postanowi nad czf^ladzi swoj, aby im
na czas wydawa obrok naznaczony?

* Mat.24,45,

43. Bogosawiony jest on suga, któ-

rego, gdyby przyszcnl pan jego, znaj-

dzie, e tak czyni;

44. Zapraw(i(^' wam powiadam, e go
nad wszystkiemi dobrami swojemi po-

stanowi.

VII. 45. Ale jeliby rzek on suga
w sercu swojóm: Odwacza pan mój
z przyjciem swojem, i poczby bi
sugi i suebnice, a je, pi i opija si

;

4C. Przyjdzie pan sugi onego, dnia,

którego si nie spodzieje, i godziny, któ-

rj nie wie, i odczy go, a cz jego

pooy z niewiernymi.

47. Ten zasi * suga, któryby zna
wol pana swego, a nie by gotowym,
ani czyni wedug woli jego, wielce b-
dzie karany; *Jakób.4,17.

48. Ale który nie zna, a czyni rzeczy

godne karania, mniej plag odniesie; a

od kadego, komu wiele dano, wiele

si od niego upomina bd: a komu
wiele powierzono, wicej bd chcie od
niego.

VIII. 49. Przyszedem, abym ogie
puci na ziemi, i czegó chc, jeli ju
gore?

50. Ale mam by chrztem ochrzczony;

a jakom jest ciniony, póki si to nie

wykona !

51. Mniemacie^ abym * przyszed, po-

kój dawa na ziemi? Bynajmniej, po-

wiadam wam, ale rozerwanie. *Mat.io,34.

52. Albowiem od tego czasu bdzie
ich pi w domu jednym rozerwanych,

trzej przeciwko dwom, a dwaj prze-

ciwko trzem.

53. Powstanie ojciec * przeciwko sy-

nowi, a syn przeciwko ojcu, matka
przeciwko córce, a córka przeciwko
matce, wiekra, przeciwko synowej

swojej , a synowa przeciwko wiekrze
swojej. *Mich.7,6.

54. Mówi te i do ludu : Gdy widzicie

obok * wschodzcy od zachodu, zaraz

mówicie : Przychodzi gwatowny deszcz
;

i tak bywa. *Mat.i6,2.

55. A gdy wiatr wiejcy od poudnia,
mówicie : Gorco bdzie ; i bywa tak.

56. Obudnicy ! postaw nieba i ziemi

rozeznawa umiecie , a tego czasu jako
nie poznawacie ?

57.

dzi(*ie

Przecze 1 sann przez si nie s-
,
co jest sprawiedliwego?

58. Gdy tedy idziesz z przeciwnikiem
twoim ' przed urzd, staraje si w dro-
dze

,
aby by wolen, l>y' ci sn nie

})Ocign przed sdziego, a sdziaby ci
l)odal ceklarzowi, a ceklarz])y ci wrzu-*
ci do wizienia. / Mat.r^sjr..

59. Powiadam ci: Nie wynijdziesz
stamtd, pókiby nie odda do ostatniego
pienika.

KODZIA^ XIII.
I. Piat Galilejczyki pomordowa 1—3. W. wiea Sylo*

otnnastu zabia 4. 5. KI. figowe drzewo fi— 10. IV. nie-
wiasta, przez omnacie lat chorujca, w sabat uzdro-
wiona 11—13. V. ksi bónicy Panu o to przymawift.
14—17. VI. królestwo Boe podobne ziarnu gorczycznemu
18—20. VII. i kwasowi 21. 22. VIII, wiele ich ma by
zbawionych 23—30. IX. Herod lis 31—33. X. Jeruzalem
morderc 34. 35.

ix prawie natenczas byli przytomni
niektórzy

, oznajmujc mu o Galilejczy

kach, których krew Piat pomiesza*

z ofiarami ich.

2. A Jezus odpowiadajc, rzek im
Mniemacie,e ci Galilejczycy nad wszyst

kie inne Galilejczyki gi'zeszniejszymi

byli, i takowe rzeczy ucierpieli ?

3. Bynajmniej, mówi wam; i ow-
szem

,
jeli nie bdziecie pokutowa

wszyscy take poginiecie.

II. 4. Albo omnacie onych, na które

upada wiea w Syloe i pobia je, mnie*

macie, eby ci winniejszymi byh nac

wszystkie ludzie mieszkajce w Jeruza-

lemie?

5. Bynajmniej, mówi wam: i ow-i
szem, jeli pokutowa nie bdziecie

wszyscy take poginiecie.

III. 6. I powiedzia im to podobie
stwo : Czowiek . niektóry mia figowe

drzewo wsadzone na winnicy swojej
,

przyszedszy, szuka na niem owocu, ale

nie znalaz.

7. Tedy' rzek do winiarza: Oto po

trzy lata przychodz, szukajc owocu n
tem drzewie figowem, ale nie znajduj

Wytnije je; bo przecze t ziemi

próno zastpuje?

8. Ale on odpowiadajc rzek mu:
Panie! zaniechaj go jeszcze i na, ten,

rok, a je okopi i obo gnojem
;

9. Owa sn przyniesie owoc, a jel

nie, potem je wytniesz.

10. 1 nauczawjednj bónicy w sabat

IV. 11. A oto bya tam niewiasta

która miaa ducha niemocy omuacit.

I
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lat. a bya skurczona, tak. i si adn
jniiar nie moga rozprostowa.

f 12. T gdy ujrza Jezus, zawoa jej

Ido siebie i rzek jej : Niewiasto ! uwol-

laiona od niemocy twojej.

\ 13. I woy na ni rce. a zarazem

Tozprocia si i chwalia Boga.

V. 14. Tedy odpowiadajc przeoony
aad bónic, który si bardzo gniewa,

e Jezus w sabat uzdrawia, rzek do

ludu: Sze dni jest. w które * trzeba ro-

bie ; w te tedy dni przychodzc. leczcie si.

a nie w dzie sabatu, ^-'^oj.20,9. 5Moj.5,i3.

15. Ale mu odpowiedzia^ Pan i rzek :

Obudniku, aza kady z * was w sabat

nie odwizuje wou swego, albo osa
swego od o1)u. a nie wiedzie, eby go

napoi? -uk.14,5.

16. A ta córka Abrahamowa. któr
by zwiza szatan oto ju omnacie lat.

za nie miaa by rozwizana od tej

zwizki w dzie sabatu?

17. A gdy on to mówi, zawstydzili

si wszyscy przeciwnicy jego: ale wszys-

tek lud radowa si ze wszystkich onych
chwalebnych spraw, które si dziay od

aiego.

VI. 18. Zatem rzek Jezus : Komu
podobne * jest królestwo Boe. a do cze-

gó je przypodobam? --^^t.is.si; Mark.4,30.31.

19. Podobne jest ziarnu gorczycznemu.

które wziwszy czowiek, wrzuci do 0-

^'odu swego ; i roso i stao si drzewem
wielkiem . a ptaszki niebieskie czyniy
sobie gniazda na gaziach jego.

20. I rzek znowu: Do czegó przy-

podobam "" królestwo Boe? ^Mat.13,30.

TIL 21. Podobne jest kwasowi, który

^^ziwszy niewiasta, zakrya go we trzy

miary mki. aby wszystko skwaniao.
22. I chodzi * po miastach i miaste-

czkach, nauczajc a idc w drog do

leruzalemu. -Mat.9,35. Mai-k.6,6.

VIII. 23. I rzek mu niektóry : Panie!

:-zyli mao tych jest. którzy maj by
zbawieni? A on rzek do nich :

24. Usiujcie, abycie weszli przez

3iasn * bram: albowiem powiadam
w'am: Wiele ich bd chcieli wnij. ale

aie bd mogli. --Mat.Tas.

25. Gdy wstanie gospodarz i zamknie
Jrzwi, a poczniecie sta przede drzwia-

mi, i koata we drzwi, mówic : Panie,

Panie I otwórz " nam. tedy on odpowia-
lajc rzecze wam : Nie znam was. sk-
iecie. ^ Mat.?,2k

czynicie
'
^Ps.6,9. Mat.25,41.

Zgrzytanie

26. Tedy poczniecie mówi: Jadali-

my przed tob i pijali, i uczye na uli-

cach naszych.

27. A on rzecze: Powiadam wam, nie

znam was. skdecie; ' odstpcie ode-

mnie wszyscy, którzy czynicie niepra-

wo.
28. Tam bdzie pacz

zbów, gdy ujrzycie Abrahama. Izaaka,

i Jakóba. i wszystkie proroki w króle-

stwie Boem. a samych siebie precz wy-
rzuconych.

"

'Mat.8.11.12.

29. I przyjd drudzy od wschodu i od

zachodu, i od pónocy, i od poudnia, a

usid za stoem w królestwie Boem.
30. A oto s ostatni . którzy * bd

pierwszymi, a s pierwsi, którzy bd
ostatnimi

' ^ Mat. 19,30. r.20,l6.Mark.l6,31.

IX. 31. w one dzie przystpili nie-

którzy z Far}'zeuszów. mówic mu: TTy-

nijd a id std: bo ci Herod chce zabi.

32. I rzek im: Idcie, a powiedzcie

temu lisowi: Oto wyganiam dyjaby. i

uzdrawiam dzi i jutro, a trzeciego dnia

dokoczenie wezm.
33. Wszake musz dzi i jutro i po

jutrze odprawia drog: albowiem nie-

moe by. aby mia prorok zgin, oprócz

w Jeruzalemie.

X. 34. Jeruzalem I Jeruzalem I które

zabijasz " proroki. a kamioniijesz te,

I

którzy do ciebie bywaj posani; ilekro

chciaem zgromadzi dzieci twoje, tak

jako kokosz zgromadza kurczta swoje

pod skrzyda, a nie chcielicie. "^^^^.23.37.

35. Otó zostanie wam " dom wasz
pusty. A zaprawd wam powiadam, e
mi nie ujrzycie, a przyjdzie czas . gdy
rzeczecie : Bogosawiony, który f idzie

w imieniu Paskiem.
^Izaj.1,7. Jerem.7,U. Micli.3. 12. fPs. 113,26.

EODZIA XIV.
I. Pan opuchego w sabat uzdrowi 1—6. II. do po-

kory napomina 7—11. Ul. ubogim dobrze czyni kaza
12—15. ly. podobiestwo o wieczerzy wielkiej 16—25.

y. dla niego wszystko opuszcza 26. yi. o budowaniu
wiey 27—30. yÓ. o stoczeniu bitwv 31—33. 'STII. i o

soli 34. 35.

1 stao sie. sjdy wszed Jezus w dom
niektórego przedniej szego Faryzeusza

w sabat, aby jad chleb, e go * oni pod-

strzegali.
"

''Mark.3.2.

2. A oto czowiek niektóry opuchy
by przed nim.

3. A odpowiadajc Jezus . rzek do

zakonników, i do " Faryzeuszów, mówic :

Godzili sie w sabat uzdrawia? "J'Uk.6,9.
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4. A oni niilczi'li. Tedy on ujwszy go,

uzcirowit i o(l])riiwi'.

5. A odpowiailajc rzek do nich:

Którego z was osie albo wó wpadnie
w studni, a nie wnet go wycignie
w dzie sabatu ?

0. I nie mogli mu na to * odpowie-
dzie. *Mat.22.4«.

II. 7. Powiedzia te i wezwanym po-

dobiestwo, (baczc, jako przedniejsze

miejsca obierali,) mówic do nich:

8. Gdyby by od kogo wezwany na
wesele, nie siadaje na przedniejszem

miejscu, by sn zacniejszy nad ci nie

by wezwany od niego
;

9. A przyszedszy ten, który ciebie i

onego wezwa, rzekby tobie : Daj temu
miejsce: a tedyby ze wstydem pocz
siedzie na poledniem miejscu.

10. Ale * gdyby by wezwany, szed-
szy, usid na poledniem miejscu; a

gdyby przyszed ten, który ci wezwa,
rzekby tobie : Przyjacielu! posid si
w^yej; tedy bdziesz mia cze przed

spósiedzcymi z tob. *Przyp, 25,6.7.

11. Bo wszelki, kto si * wywysza,
poniony bdzie, a kto si ponia, wywy-
szony bdzie.

*Ijob. 22,29. Przyp. 29,23. Mat.23,12. uk.18,14.

III. 12. Mówi te i onemu, który go
by wezwa: Gdy s;crawujesz obiad albo

wieczerz, nie wzywaje przyjació two-

ich, ani braci twoich, ani krewnych two-

ich, ani ssiadów bogatych, eby ci
sn i oni zasi nie wezwali, a staaby
si nagroda.

13. Ale gdy sprawujesz uczt, we-
zwije ubogich, uomnych, chromych i

lepych,

14. A bdziesz bogosawionym; bo
nie maj czem nagrodzi, ale bdzie
nagrodzono przy zmartwychwstaniu spra-

wiedliwych.

15. A usyszawszy to niektóry z spó-
siedzcych, rzek mu: Bogosawiony,
który je chleb w królestwie Boem.

IV. 16. A on mu rzek: Czowiek nie-

który sprawi * wieczerz wielk i zapro-

si wielu* *Izaj.25,6. Mat.22,2. 01)jaw.l9,7.

17. I posa sug swego w godzi-

n wieczerzy, eby rzek zaproszonym :

Pójdcie! bo ju wszystko gotowe.

18. I poczli si wszyscy jednostaj-

nie wymawia. Pierwszy mu rzek: Ku-
piem wie, i musz i a oglda j,
prosz ci, miej mi za wymówionego.

10. A drugi rzek: Kupiem pi jarzm
woów, i id, aliym ich dowiadczy: pro-
sz ci, miej mi za wymówionego.

20. A drugi rzek: onm poj, a
dlatego przyj nie mog.

21. A wróciwszy si on suga, oznaj-|

mi to panu swemu. Tedy si gospodarz
rozgniewawszy, rzek sudze swemu : Wy-
nijd prdko na ulice i na drogi miejskie,

a ubogie i uomne i chrome i lepe wpro-
wad tu.

22. I rzek suga: Panie! stao si,

jako rozkaza, a jeszcze miejsce jest.

23. I rzek Pan do sugi: Wynijd naj

drogi i midzy opotki, a przymu wnij,
,

aby by napeniony dom mój.

24. Albowiem powiadam wam, e a-
den z onych mów, którzy byli zapro-

szeni, nie ukusi wieczerzy mojej.

25. I szed z nim wielki lud ; a obró-

ciwszy si, rzek do nich:

V. 26. Jeli kto idzie do * mnie a nie-

ma w nienawici ojca swego, i matki,

i ony, i dzieci, i braci, i sióstr, nawet i

duszy swojej , nie moe by uczniem
moim "^ Mat.10,37. r.16,24. Mark.8,34. uk.9,23.

27. A ktokolwiek nie niesie krzya
swego, a idzie za mn, nie moe by
uczniem moim.
VL 28. Bo któ z wa^ jest, chcc

zbudowa wie, aby pierwej usiadszy,

nie obrachowa nakadu, mali to, czemby
jej dokoczy?

29. Aby sn, gdyby zaoy funda-

menta a dokoczy nie móg, wszyscy,

którzyby to widzieli, nie poczli si

namiewa z niego,

30. Mówic: Ten czowiek poczs

budowa, a nie nóg dokoczy.

VII. 31. Albo który król jadc na

wojn, potyka si z drugim królem,

pierwej usiadszy, nie radzi si, móg-
liby si w ' dziesi tysicy spotka z o-

nym, który we dwadziecia-tysicy jedzie

przeciwko niemu?
32. A jeli nie

,
gdy on jeszcze jesi

daleko od niego, posy wyprawiwszy d(

niego, prosi o to, co naley do pokoju.

33. Take i kady z was, ktoby si<

nie wyrzek wszystkich majtno;
swoich, nie moe by uczniem moim.

VIIL 34. Dobra jest sól; lecz * jel

sól zwietrzeje, czeme j naprawi?
*Mat.5,13. Maik.6,5(l

35. Nie przygodzi si ani do ziem
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ani do gnoju, alej precz wyrzucaj. Kto

ma uszy ku suchaniu, niechaj sucha.

ROZDZIA XV.
I. Pan pokutujce przyjmowa 1—3. II. siebie i cnych

podobiestwem dwojakiem 4—10. III. i przykadem mar-

notrawnego syna i miosiernego ojca broni 11—32.

1 przybliali si do niego * wszyscy cel-

nicy i grzesznicy, aby go suchali.
^Mat.9,13. Mark.2,17.

2. 1 szemrali Faryzeuszowie i nauczeni

w Pimie, mówic: Ten grzeszniki przyj-

muje i je z nimi.

3. I powiedzia im to podobiestwo,

mówic :

11. 4. Który z was czowiek, gdyby
mia * sto owiec, a straciby jedne

z nich, izali nie zostawia onych dziewi-

dziesicu i dziewiciu na puszczy, a nie

idzie za on, która zgina, aby j zna-

U2I?
' '

*Mat.l8,12.

5. A znalazszy kadzie j na ramiona
swoje, radujc si.

6. A przyszedszy do domu, zwouje
przyjació, i ssiadów, mówic im: Ra-
dujcie si ze mn; bom znalaz owc
moje, która bya zgina.

7. Powiadam wam, e taka bdzie
rado w niebie nad jednym grzeszni-

kiem pokutujcym, wicej ni nad dzie-

widziesit i dziewiciu sprawiedliwych,

którzy nie * potrzebuj pokuty.
* ui.5,31.32.

8. Albo która niewiasta majc dzie-

si groszy, jeliby stracia grosz jeden,

izali nie zapala wiecy, i nie umiata do-

mu, a nie szuka z pilnoci, aby zna-

laza ?

9. A znalazszy, zwouje przyjació-

ek i ssiadek, mówic: Radujcie si
ze mn: albowiem znalazam gi*osz, któ-

rym bya stracia.

10. Tak, powiadam wam, bdzie ra-

do przed Anioy Boymi nad jednym
gi'zesznikiem pokutujcym.

III. 11. Nadto rzek: Czowiek nie-

który mia dwóch synów,

12. I rzek modszy z nich ojcu: Oj-

cze ! daj mi dzia majtnoci na mi
przypadajcy. I rozdzieli im majtno.

13. A po niewielu dniach, zebrawszy
wszystko on modszy syn, odjecha
w dalek krain, i rozproszy tam ma-
jtno swoje, yjc rozpustnie.

14. A gdy wszystko potraci, sta si
gód wielki w onej krainie, a on pocz
niedostatek cierpie.

15. A tak szedszy, przysta do je-

dnego mieszczanina onej krainy, który

go posa do folwarku swego, aby pas
winie.

16. I da napeni brzuch swój

motem, które jaday winie; ale mu
nikt nie dawa.

17. Potem przyszedszy do siebie, rzek:
O jako wiele najemników ojca mego
maj dosy chleba, a ja od godu gin !

18. Wstawszy tedy, pójd do ojca

mego i rzek mu: Ojcze! zgi-zeszyem

przeciwko niebu i przed tob.
19. I nie godzienem wicej by na-

zywany synem twoim, uczy mi jako

jednego z najemników twoich.

20. Tedy wystawszy, szed do ojca

swego. A gdy on jeszcze * by opodal,

ujrza go ojciec jego, i ualiwszy si
go. przybiea, a padszy na szyj jego,

pocaowa go.
-Efez.2,13.

21. I rzek mu syn: Ojcze! zgrzeszy-

em przeciwko niebu i przed tob. i ju-

zem nie jest godzien, abym by nazy-

wany synem twoim.

22. Rzek tedy ojciec do sug swoich:

Przyniecie on przedni szat, a oblecz-

cie go. i dajcie piercie na rk jego,

i obuwie na nogi jego,

23. A przywiódszy ono tuste ciel,

zabijcie, a jedzc bdmy weseK.

24. Albowiem ten syn mój umar
by, 'a zasi oy; zgin by, i znaleziony

jest: i poczli si weseli.

25. Ale starszy syn jego by na polu;

a gdy przychodzc przybliy si ku
domowi, usysza muzyk i tace

;

26. A zawoawszy jednego z sug,

pyta, "coby to byo.
27. A on mu powiedzia : Brat twój

przyszed, i zabi ojciec twój ono tuste

ciel, i go zdrowego dosta.

28. I rozgniewa si, a nie chcia
wnij; ale ojciec jego wyszedszy pro-

si go.

29. A on odpowiadajc, rzek ojcu:

Oto przez tak wiele lat su tobie , a

nigdym nie przestpi przykazania twe-

go ; AYSzake mi nigdy nie da kolcia,

abym si z przyjacioy moimi weseli.

30. Ale gdy ten syn twój . który po-

ar majtno twoje z wszetecznicami,

przyszed, zabie mu ono tuste ciel.

31. A on mu rzek: Synu! ty zawsze

ze mn, a wszystkie dobra moje twoje s.

32. Lecz trzeba byo weseli si i ra-
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dowa, t' ten hrat twój umar by a

zasio oy, i zgiui^l by a znaleziony jest.

ROZDZIA XVI.
I. Szafiirz niowiorny 1. 2. II. i postpki jogo 3—12.

III. dwom panom suy nio mona 13. IV. akomi Fa-
ryzouszowio zgroniitMii 11. 1.'). V. zakon Boy i prorocy
dokd trwa mioli Ki. 17. VI. zony nio opuszcza 18.

VII. Bogacz i azarz 19—31.

JMówi tó i do uczniów svi^oich : Czo-
wiek niektóry by bogaty, który mia
szafarza, a ten by odniesiony do niego,

jakoby rozprasza dobra jego.

2. A zawoawszy go , rzek mu : Có
to sysz o tobie? Oddaj liczb z sza-

farstwa twego ; albowiem ju wicej nie

bdziesz móg szafowa.
II. 3. I rzek on szafarz sam w so-

bie: Có uczyni, gdy pan mój od-

biera odemnie szafarstwo? Kopa nie

mog, ebra si wstydz.
4. Wiem, co uczyni, e, gdy bd

zoony z szafarstwa, przyjm mi do
domów swoici.

5. Zawoawszy tedy do siebie kadego
z duników pana swego rzek pierwsze-

mu: Wiele winien panu memu?
6. A on rzek: Sto bare oliwy. I

rzek mu: Wemij zapis twój, a siad-
szy prdko, napisz pidziesit.

7. Potem drugiemu rzek: A ty wiele

winien? A on mu rzek: Sto korcy psze-

nicy. I rzek mu: Wemij zapis twój,

a napisz omdziesit.
8. I pochwali pan szafarza niespra-

wiedliwego, i roztropnie uczyni; bo
synowie tego wiata roztropniejsi s nad
syny wiatoci w rodzaju swoim.

9. I Ja wam powiadam : Czycie so-

bie * przyjacioy z mammony niespra-

wiedliwoci, aby, gdy ustaniecie, przy-

jli was do wiecznych przybytków.
*Mat.6,20. r.19,21. lTym.6,18.

10. Kto wierny jest w maem, i w wielu

wiernymjest ; a kto w maem niesprawie-

dliwy, i w "wielu niesprawiedliwym jest.

11. Poniewaecie tedy w mammonie
niesprawiedliwej wiernymi nie byli,

prawdziwego któ wam powierzy?

12. A jelicie w cudzem wiernymi
nie byli, któ wam da, co -waszego jest?

III. 13. aden suga nie * moe dwom
panom suy, gdy albo jednego b-
dzie mia w nienawici, a drugiego b-
dzie miowa ; albo si jednego trzyma
bdzie, a drugim pogardzi; nie moe-
cie Bogu suy i mammonie. *Mat.6,24.

TV. 14. A suchali tego wszystkiego

i Faryzeuszowie, którzy byli akomi, i

namiewali si z niego.

15. I rzek im : Wy jestecie, którzy
sami siebie usprawiedliwiacie przed
ludmi, ab* Bóg zna ^ serca wasze; bo co
jest u ludzi wyniosego, obrzydliwoci
jest przed Bogiem.

*r.s.7,10. J(M-.11,20. r.17,10. r.iiO,12. Przyp.17,;;

V. 1(3. Zakon i prorocy a * do Jana;
a od tego czasu królestwo Boe opo-
wiadane bywa, a kady si do niego

gwatem cinie.
^ *Mat.ii, 12.13.

17.1 atwiej jest niebu *
i ziemi prze-

min, nielijednj kresce zakonu upa.
1

*Izaj.40,%.

VI. 18. Wszelki, który * opuszcza on
swoje a inn pojmuje, cudzooy; a kto

od ma opuszczon pojmuje, cudzooy.
' *Mat.5,32. r.19,9. 1 Kor.7,10.

YII. 19. A by niektóry czowiek bo-

gaty, który si oboczy w szarat i

w bisior, i uywa na kady dzie hojnie.

20. By te niektóry ebrak, imieniem
azarz.któryleau wrótjego owrzodziay,

21. Pragnc by nasycony z odrobin,

które paday z stou bogaczowego; ale

i psy przychodzc lizay wrzody jego.

22. I stao si, e umar on ebrak, i

odniesiony by od Anioów na ono
Abrahamowe; umar te i bogacz, i po-

grzebiony jest.

23. A bdc w piekle., podniósszy
oczy swe

,
gdy by w mkach , ujrza

Abrahama z daleka, i azarza na onie
jego.

24. Tedy bogacz zawoawszy, rzek:

Ojcze Abrahamie! zmiuj si nademn,
a polij azarza, aby omoczy koniec

palca swego w wodzie, a ochodzi jzyk
mój, bo mki cierpi w tym * pomieniu.

*Izaj. 66,24. Mark.9.44.

25. 1 rzek Abraham : Synu! wspomnij,

e ty odebra dobre rzeczy twoje za y-
wota twego, a azarz take ze ; a teraz

on ma pociech, a ty mki cierpisz.

26. A nad to wszystko midzy nami
i wami otcha wielka jest utwierdzona,}

aby ci, którzy chc std przej do was,

nie mogli, ani owi stamtd przej do

nas.

27. A on rzek: Prosz ci tedy, oj-

cze! aby go posa do domu ojca naego:

28. Albowiem mam pi braci, aby

im wiadectwo wyda, eby te i oni nie

przyszli na to miejsce mki.
29. 1 rz'ek mu Abraham: Majc Moj-

esza i
* proroków, nieche ich suchaj.

*Izaj.8,20. r.34,16.
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30. A on rzek : Nie. ojcze Abraha-

mie I ale gdyby kto z umarych szed do

nich. bd pokutowa.
31. I rzek mu: Poniewa Mojesza

i proroków nie suchaj, tedy. choby
te kto * zmartwychwsta, nie uwierz.

¥ ROZDZIA XVII.
I. Zgorszenia by musz 1. 2. FI. winy odpuszcza

'i—r,. Ul. moc wiary 6. IV. niegodno ludzka 7—10.

iziesi trdowatych 11—19. Ti. o przyjciu kró-

.a Boego 20—22* VII. o faszywych prorokach 23.

VIII, sposób przyjcia Paskiego na sd 24. 25. IX. co

si przed tern dzia ma 26—37.

1 rzek do uczniów: Nie mona, aby

zgorszenia * przyj nie miay; ale bia-

da temu. przez którego przychodz!
^^Jlat.lS.T. Mark.9,42.

2. Lepiejby mu byo. aby myski
kamie zawieszony by na szyi jego. i

wrzucony by w morze, niby jednego

z tych maych zgorszy mia.
II. 3. Miejcie si na pieczy. A je-

liby zgrzeszy * przeciwko tobie brat

twój. strofuj go : a jeliby si upami-
ta. odpu 7 mu.

^3 Moj. 19. 17. Mat. 18.15. •rMark.11.25.

-4. A choby siedmkro na * dzie
zgrzeszy przeciwko tobie, i siedm kro
przez dzie si do ciebie nawróci, mó-
wic: al mi tego; odpu mu. "^at.18.22.

5. I rzekli Apostoowie Panu: Przy-

mnó nam wiary.

III. G. A Pan rzek: Jelibycie mieli

wiar "jako ziarno gorczyczne. a rzekli-

bycie temu drzewu lenej figi: Wyrwij
si z korzenia, a wsad si w morzu,

usuchaoby was.
' -Mat.17.20.

lY. 7. I któ z was jest. coby mia
sug orzcego albo paszcego. który,

gdyby si wróci, zarazby mu rzek:
Pójd, a usid za stó?

8. I owszem, izaii mu nie rzecze : Na-
gotuj, cobym wieczerza, a przepasaw-

szy si, su mi. a si najem i napij,

a potem i ty jedz i pij?

9. Izali dzikuje sudze onemu. i
uczyni to. co mu byo rozkazano? Nie
zda mi si.

10. Take i wy. gdy uczynicie wszyst-

ko. co wam rozkazano, mówcie: Su-
dzy nieuyteczni jestemy, bo comy

I

byli powinni uczyni, uczynilimy.

I

V. 11. I stao si. gdy szed do Jeru-
1 zalemu. e szed porodkiem Samaryi i

I

Galilei.

12. A gdy wchodzi do niektórego

miasteczka, zabieao mu dziesi m-
ów trdowatych, którzy stanli z daleka.
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13. A ci podniósszy gos swój. rze-

kli : Jezusie . Nauczycielu ! zmiuj si
nad nami.

14. Które on ujrzawszy, rzek im:
Szedszy okacie ' si kapanom. I stao
si. gdy szli. e oczyszczeni s. '3Moj.i4.2.

15. Ale jeden z nich ujrzawszy, e
jest uzdrowiony . wróci si : wielkim

gosem chwalc Boga:
16. 1 pad na oblicze swoje u nóg jego.

dzikujc mu: a ten by Samarytanin.

17. A Jezus odpowiadajc, rzek: Za
nie dziesi jest oczyszczonych, a dzie-

wi kdy ?

18. Nie znaleli si. aby si wrócili.

i dali chwa Bogu, jedno ten cudzo-

ziemiec ?

19. I. rzek mu : Wsta. id. wiara

twoja ciebie uzdrowia.

VL 20. A bdc pytany od Faryzeu-

szów, kiedy przyjdzie królestwo Boe.
odpowiedzia im i rzek : Nie przyjdzie

ki'olestwo Boe z postrzeeniem :

21. Ani rzek: Oto tu. albo oto tam
jest : albowiem oto królestwo Boe we-

wntrz was jest.

22. I rzek do uczniów: Przyjd dni.

e bdziecie da, abycie widzieli

jeden dzie ze dni Syna czowieczego,

ale nie ogldacie.

YII. 23. I rzek wam: Oto tu. albo

oto ^ tam jest: ale nie chodcie, ani si
za nimi udawajcie. -Mat.24.23. Mark.13.21.

YHl. 24. Albowiem jako byskawica,

byskajc si od jednej strony, która jest

pod niebem, a do drugiej, która jest

pod niebem, wieci: tak bdzie i Syn
czowieczy w dzie swój.

25. Ale pierwej musi " wiele ucier-

pie, i by odrzuconym od narodu tego.
"Mat. 16.21. Mark.8.31.

IX. 26. A jako byo za dni ' Noego,

tak bdzie i za dni Syna czowieczego.
-"iMoj.e.S. Mat. 24.37. lPiotr.3.20.

27. Jedli. pili. enili si i zam wy-

dawali a do onego dnia. którego wszed
Noe do korabia, i przyszed potop, a

wytraci wszystkie.

28. Take te jako si dziao za dni

Lotowych. jedli, pili, kupowali, sprzeda-

wali, szczepili, budowali.

29. Ale dnia tego. crdy " wyszed Lot

z Sodomy, spad jako deszcz ogie
z siark z nieba, i wytraci wszystkie.

"1^0^.19.24.20.

30. Takci te bdzie w on dzie, któ-

rego si Syn czowieczy objawi.
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31. Oii(\<;o (lilia, l)y.lli)>y kto na da-

chu, a naczynia jogo w domu, niiich mv.

zstpuje, aby je pobra; a kto na roli,

niech si take nie wraca do tego, co

jest pozad.

32. Pamitajcie na on Lotow.
lMoj.l9,2(;.

33. Ktobykolwiek chcia zachowa
dusz swoje, * straci j; a ktoby j kol-

wiek straci, oywi j.
"Mat.lO.ai). Maik.8,3r). uk.9,2i. Jan. 12,2').

34. Powiadam wam : Onój nocy bd
dwaj * na jednni ou; jeden wzity
bdzie, a drugi zostawiony. *Mat.2t,4i.

35. Dwie bd mle z sob; jedna

wzita bdzie, a druga zostawiona.

36. Dwaj bd na roli; jeden bdzie
wzity, a drugi zostawiony.

37. A odpowiadajc rzekli mu: Gdzie
Panie? A on im rzek: Grdzie bdzie
cierw, tam si zgromadz i ory.

KODZIA XVIII.
I. Sdzia niesprawiedliwy 1—9/ II. o modlitwie Fary-

zeuszowej 10—14. IH. dziatkom królestwo Boe naley
15—17. IV. z ksiciem o otrzymaniu ywota wieczne-
go rozmawia 18—27. V. uczniom nagroda za i cli utrat
obiecana 28—34. VI. lepemu wzrok przywrócony 35—43.

i powiedzia im jeszcze podobiestwo
do tego zmierzajce, i si zawsze po-

trzeba * modli, a nie ustawa,
*Kzym.l2,12. Efcz.G,l8. lTes.5,17. 1 Tym. 2,1.

2. Mówic: By niektóry sdzia w je-

dnem miecie, który si Boga nie ba,
i czowieka si nie wstydzi.

3. Bya te wdowa w teme miecie,

która przychodzia do niego, mówic:
Pomcij si krzywdy mojej nad prze-

ciwnikiem moim.
4. Lecz on dugo nie chcia. Ale po-

tem rzek sam w sobie: Aczci si Boga
nie boj i czowieka si nie wstydz,

5. Wszake i mi si uprzykrza ta

wdowa, pomszcz si krzywdy jej, aby

na ostatek przyszedszy, nie bya mi
cik.

6. Rzek tedy Pan: Suchajcie, co

mówi niesprawiedliwy sdzia.

7. A Bóg izali * si nie pomci
krzywdy wybranych swoich, woajcych
do siebie we dnie i w nocy, chocia
im dugo cierpi ?

*objaw.6,io.

8. Powiadam wam, i si pomci
krzywdy ich w rychle. Ale gdy przyj-

dzie Syn czowieczy, izali znajdzie wiar
na ziemi?

9. Rzek te i do niektórych, którzy

ufali sami w sobie, e byli sprawiedli-

17. 18.

wymi, a inszych za nic nie mieli, to po-

doi dcstwo:
II. 10. Dwoje ludzi wstpio do ko-

cioa, a)y si modlili, jeden Faryzeusz

a drugi (celnik.

11. Faryzeusz stanwszy, tak si sam
u siebie modli: Dzikuj tobie. Boe)
em nie jest jako inni ludzie, (bapieni,

niesprawie-dliwi, cudzoonicy, allio jako

i ten celnik.

12. Poszcz dwakro w tydzie; daje

dziesicin ze wszystkiego co mam.
13. A celnik stojc z daleka, nie chcia

podnie i oczów swych w niebo, ale si
bi w piersi swoje, mówic: Boe! bd
miociw mnie grzesznemu.

14. Powiadam wam , e ten odszed
usprawiedliwionym do domu swego,

wicej nieli on: albowiem kto * si
wywysza, bdzie poniony, a kto si
ponia, bdzie wywyszony.

*Ijol).22,29. Przyp. 29,23. Mat.23,12. uk. 14. 11.

III. 15. Przynoszono te * do niego

i niemowltka, aby si ich dotyka ; co

gdy widzieli uczniowie, gromili je.
* Mark. 10. 13.

16. Ale Jezus zwoawszy ich, rzek:

Dopucie dziatkom przychodzi do mnie,

a nie zabraniajcie im; albowiem tako-

wych jest * królestwo Boe. *Mat.i8,3.

17. Zaprawd powiadam wam: Kto-

bykolwiek nie przyj królestwa Boego
jako dziecitko, nie wnijdzie do niego.

IV. 18. I pyta go * niektóry ksi,
mówic: Nauczycielu dobry! co czynic
odziedzicz ywot wieczny? •

*Mat.l9,16. Mark.10,17.

19. I rzek mu Jezus: Przecz mi zo-

wiesz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko

jeden, to jest Bóg.

20. Umiesz przykazania? Nie * cudzo-

ó, nie zabijaj, nie kradnij, nie wiadcz
faszywie, czcij f ojca twego i matk
lYlQia *2Moj.20,13. tRzym.13,9. Efez.6,2.

21. A on rzek: Tegom wszystkiego

przestrzega od modoci mojej.

22. Co usyszawszy Jezus, rzek mu :

Jednego jeszcze nie dostaje; wszystko,

co masz, sprzedaj, a rozdaj ubogim, a

bdziesz mia skarb w niebie; a przy-

szedszy naladuj mi.
23. A on usyszawszy to ,

bardzo si

zasmuci; bo by nader bogaty.

24. A gdy go Jezus ujrza bardzo

zasmuconego, rzek : Jako * trudno ci,

co maj pienidze, wnijd do królestwa

Boego! *Mat.l9,23.
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25. Albowiem atwij jest wielb-
dowi przej przez ucho igielne, ni bo-

gatemu wnijó do królestwa Boego.

26. Tedy rzekli ci, którzy to syszeli:

I któ moe by zbawiony?

27. Ale on rzek: Co jest nie moebne
u * ludzi, moebne jest u Boga.

*Ijob.42,2. Jcr.32,17. Mat.19,26.

V. 28. I rzek Piotr: Otomy my
opucili wszystko, a poszlimy za tob.

29. Tedy im on rzek: Zaprawd po-

wiadam wam, i niemasz * nikogo, coby

opuci dom, albo rodziców, albo braci,

albo on, albo dzieci dla królestwa Bo-

2egO, -5Moj.33,9.

30. Aby nie wzi daleko wicej w tym
czasie, a w przyszym wieku ywota
wiecznego.

31. A wziwszy z sob * onyci dwu-
nastu, rzek im: Oto wstpujemy do

Jeruzalemu, a wypeni si wszystko, co

napisano przez proroki f o Synu czo-
V.'ieCZVm. +Mat.20,18. tPs.22,7. Izaj.53,7.

32. Bo bdzie wydany poganom, i b-
dzie namiewany, i zelony, i uplwany :

33. A ubiczowawszy zabij go; ale

dnia trzeciego zmartwychwstanie.

34. Lecz oni z tego nic nie zrozu-

mieli, i byo to sowo zakryte przed nimi,

i nie wiedzieli, co mówiono.

VI. 35. I stao si, gdy si * on przy-

blia do Jerycha, lepy niektóry siedzia

podle drogi, ebrzc. *Mark.io,46.

36. A usyszawszy lud przechodzcy,
pyta, coby to "byo ?

37. I powiedziano mu, i Jezus Naza-
reski tdy idzie.

38. I zawoa, mówic: Jezusie, Synu
Dawidowy! zmiuj si nademn.

39. Lecz ci co szli wprzód, gromili go,

aby milcza. Ale on tem wicej woa:
Synu Dawidowy! zmiuj si nademn.

40. Zastanowiwszy si tedy Jezus, ka-
za go przywie do siebie; a gdy si
przybliy, pyta go, mówic:

41. Co chcesz, abym ci uczyni? A
on rzek : Panie ! abym przejrza.

42. A Jezus mu rzek: Przejrzyj,

wiara twoja ciebie uzdrowia.

43. I zarazem przejrza, i szed za

nim, wielbic Boga. Co wszystek lud

widzc, da chwa Bogu.

yiKOZDZIA XIX.
I. Zachcus25 Pana widzie pragnie 1—9. II. u którego

Pan bdc, grzcszniki cieszy 10. 11. III. przykad czo-
wieka, który daleko odjecha 12—28. IV. wjazd Paski
do Jeruzalemu 29—40. V. pacz nad miastem 41—44.

VI. nierzdu z kocioa wyrzucenie 45—48.

A. Jezus wszedszy, szed przez Jerycho.

2. A oto m , którego zwano imie-

niem Zacheusz, który by przeoony
nad celnikami, a ten by bogaty.

3. I da widzie Jezusa, coby zacz

by ; lecz nie móg przed ludem, bo by
maego wzrostu.

4. A bieawszy naprzód, wstpi na
drzewo lenej figi, aby go ujrza; bo

tamtdy i mia.
5. A gdy przyszed na ono miejsce^

spojrzawszy Jezus w gór, ujrza go, i

rzek do niego: Zacheuszu! zstp prdko
na dó; albowiem dzi musz zosta
w domu twoim.

6. I zstpi prdko i przyj^ go z ra-

doci.
7. A widzc to wszyscy, szemrali,

mówic: U czowieka grzesznego go-

spod stan.
8. A stanwszy Zacheusz, rzek do

Pana: Oto poow majtnoci moich
dam ubogim, Panie! a jeliem kogo

w czem podszed, oddam w czwórnasób.

9. I rzek mu Jezus : Dzi si stao
zbawienie domowi temu, dlatego, e i

on jest synem Abrahamowym.
. 10. Bo przyszed * Syn czowie-

czy, aby szuka i zachowa, co byo
zgino. *Mat.l8.11. lTjTn.l,15.

II. Tego gdy oni suchali, mówic
dalej powiedzia im podobiestwo, dla-

tego, e by blisko od Jeruzalemu, a i
oni mniemali, e si wnet królestwo Boe
objawi miao.

III. 12. Kzek tedy: Niektóry czo-

wiek * rodu zacnego jecha w dalek
krain, aby sobie wzi królestwo, i za-

si si wróci.
' -Mat.25,14. Mark.13,34.

13. A zawoawszy dziesiciu sug swo-

ich, da im dziesi grzywien i rzek do

nich: Handlujcie, a przyjad.

14. Lecz mieszczanie jego mieli go

w nienawici, i wyprawili za nim posel-

stwo, mówic : Nie chcemy, aby ten kró-

lowa nad nami.

15. I stao si, gdy si wróci wziw-
szy królestwo, e rozkaza do siebie

zawoa sug onych, którym by da
pienidze, aby si dowiedzia, co który

handlujc zyska.
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1(). Tt'dy przyszed piorwszy. mówic :

Panic! grzywna twoja dzit^si grzywien

iirol)ia.

17. I rzek inn: Do])rze, sugo doljry!

ie by nad niaeni wiernym, mije
wadz(» nad dziesicioma miastami.

18. Przyszed i drugi, mówic: Panie!

grzywna twoja pi grzywien uro))ia.

19. Kzek i temu: I ty ))d nad pi-

cioma miastami.

20. A inszy przyszed, mówic : Pa-

nie ! oto grzywna twoja . którm mia
scliowan w chustce

;

21. Bom si ciebie ba, e jest czo-

wiek srogi; bierzesz, czego nie pooy,
a nies,z, czego nie sia.

22. Tedy mu rzek: Z ust * twoich

sdz ci, zy sugo! Wiedziae, em ja

jest czowiek srogi, który bior, czegom
nie pooy, a n, czegom nie sia.

*Mat.l2,37.

23. Przecze tedy nie da srebra

mego do lichwiarzy? a ja przyszedszy,

wzibym je by z lichw.

24. 1 rzek tym, którzy tu stali: We-
mijcie od niego t grzywn, a dajcie

temu, który ma dziesi grzywien.

25. I rzekli mu: Panie! ma dziesi
grzywien.

26. Zaprawd powiadam wam, i
wszelkiemu, * który ma, bdzie dane,

a od tego, który nie ma, i to, co ma, bdzie
od niego odjte.

* Mat. 13, 12. r.25,29. Mark.4.25. uk.8,18.

27. Ale i nieprzyjacioy moje, którzy

nie chcieli, abym królowa nad nimi,

przywiedcie tu, a pobijcie przedemn.
28. A to powiedziawszy, szed wprzód,

wstpujc do Jeruzalemu.

IV. 29. I stao si, * gdy si przy-

bliy do Betfagie i Betanii, ku górze,

która zowia oliwna, posa dwóch z ucz-

niów' swoich.
'

*Mat.21,l. Mark.11,1.

30. Mówic : Idcie do miasteczka,

które jest przeciwko wam, do którego

wszedszy, znajdziecie ol uwizane, na

którem aden czowiek nigdy nie sie-

dzia; odwizawszy je, przywiedcie:

31. A jeliby was kto spyta, przecz je

odwizujecie? tak mu powiecie: Przeto,

e go Pan potrzebuje.

32. Odszedszy tedy ci, którzy byK po-

sani, znaleli, jako im by powiedzia.

33. A gdy oni odwizywali ono ol,
rzekli panowie jego do nich: Przecz od-

wizujecie ol?

34. A oni powiedzieli: Pan go potrze-

buj (^

35. I przywiedli je do " Jezusa, a wo-
ywszy szaty swoje na ono ol, wsadzili

Jezusa na nie. * Jan. 12, u.

3(). A gdy on jecha, sali szaty swoje

na drodze.

37. A gdy si ju przyblia tam,

gdzie si spuszczaj z góry oliwnej
,
po-

czo wszystko mnóstwo uczniów radujc
si chwali Boga gosem wielkim ze

wszystkich cudów, które widzieli,

38. Mówic : Bogosawiony * król,

który idzie w imieniu Paskiem; po-

kój f na niebie a chwaa na wysoko-
ciach *Ps. 118,26. tuk.2,U. Efez. 2, 14.

39. Ale niektórzy z Faryzeuszów
z onego ludu rzekli do niego : Nauczy-
cielu ! zgrom ucznie twoje.

40. A on odpowiadajc, rzek im:
Powiadam wam, jeliby ci milczeli, wnet
kamienie woa bd.

Y. 41. A gdy si przybliy, ujrzaw-

szy miasto, paka nad niem, mówic:
42. O gdyby poznao i ty, a zwa-

szcza w ten to dzie twój , co jest ku
pokojowi twemu! lecz to teraz zakryte

od oczów twoich.

43. Albowiem przyjd na ci dni, gdy
ci otocz nieprzyjaciele twoi waem, i

oblg ci, i cisn ci zewszd;
44. I zrównaj ci z ziemi, "^

i dzieci

twoje w tobie, a nia zostawi w tobie

kamienia na kamieniu, dlatego, e nie

poznao czasu nawiedzenia twego.
*lKról.9,7. Mich. 3, 12.

YI. 45. A wszedszy do kocioa, po-

cz * wygania te, którzy w nim sprze-

dawali i kupowali.
* Mat. 21. 12. Mark. 11, 1.5. Jan. 2,14.15.

46. Mówic im; Napisano: Dom mój

dom * modlitwy jest, a wycie go uczy-

nili f jaskini zbójców. izaj.56,7. t jer.7,11.

47. I uczy na kady dzie w kocie-

le; lecz przedniej si kapani i nauczeni

w Pimie, i przedniejsi z ludu szukali go

straci
;

48. Ale nie znaleli, coby mu uczy-

nili; albowiem wszystek lud zawiesza!

si na nim, suchajc go.

KODZIA XX.
I. FaryzeuszoTvie pytali Pana, jakby moc. to czyni

1. 2. II. a Chrystus Pan ich o chrzest Jana 3—8.
m. o -wynajciu winnicy 9—19. IV. Czynsz cesarzowi,

a Bogn, co Boego , oddawa naley 20—26. V. zmar-

twychwstanie Cewno hdzie 27—40. VI. Pan czyimby by
Synem 41—44. VII. kwasu Faryzejskiegosistrzedz 45—47.

I stao si z onyci dni dnia jednego,
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gdy liczy lud w kociele i kaza Ewan-

gielij, e nadeszli przedniej si kapani i

nauczeni w Pimie z starszymi,

2. I rzekli do niego, mówic: Powiedz

nam, * któr moc to czynisz, albo kto

jest ten, coc da te moc?
* Mat. 21,23. Mark. 11,28.

II. 3. A on odpowiadajc, rzek do

nich: Spytam i ja was o jedne rzecz, a

powiedzcie mi:

4. Chrzest Jana byli z nieba, czyli

z ludzi ?

5. A oni mylili sami w sobie, mó-
wic : Jeli powiemy , z nieba, rzecze :

Czemuecie mu tedy nie wierzyli?

G.Jelizasirzeczemy, z ludzi, wszys-

tek lud ukamionuje nas, poniewa za

pewne maj, e Jan jest prorokiem.

7. I odpowiedzieli, e nie wiedz,

skd])y by.
8. A Jezus im rzek: I ja wam nie

powiem, któr moc to czyni.

III. 9. I pocz do ludu mówi to

podobiestwo : Czowiek * niektóry na-

sadzi winnic, i naj j winiarzom, i

odjecha precz na czas niemay.
*Ps.80,9. Izaj.5,1. Jer.2,21. Mat. 21,33. Maik.12,1.

10. A czasu swego posa sug do

cnych winiarzy, aby mu dali z poytku
cnej winnicy; ale oni winiarze ubiwszy

go, odesali prónego.
11. I posa zasi drugiego sug ; ale

oni i tego ubiwszy i zelywszy, odesali

prónego.
12. I posa zasi trzeciego; ale oni

i tego zraniwszy, wyrzucili precz.

13. A tak rzek Pan onej winnicy:

Có uczyni? pol syna mego miego,
snaó, gdy tego ujrz, zawstydz si.

14. Ale winiarze ujrzawszy go , rzekli

midzy sob, mówic: Tenci jest dzie-

dzic
;
pójdcie * zabijmy go, aby nasze

byo dziedzictwo. *Mat.26,4. r.27,1. jaii.11,53.

15. I wypchnwszy go precz z win-
nicy, zabili. Có im tedy uczyni Pan onej

winnicy ?

16. Przyjdzie a potraci one winia-

rze, a winnic odda innym. Co oni usy-
szawszy, rzekli: Nie daj tego Boe!

17. Lecz on spojrzawszy na nie, rzek:
Có tedy jest ono, co napisano : Kamie,
który * odrzucili budujcy, ten si sta
gow wgieln? *Ps.ii8,22. izaj.28,16.

Mat.21,42. Mark,12,l0. Dzie.4,11. Rzym. 9,33. lPiotr,2,6.

18. Wszelki, który upadnie * na ten
kamie, roztrci si, a na kogoby on
upad, zetrze go. *izaj.8,i4. zach.12,3.
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19. I starali si przedniejsi kapani
i nauczeni w Pimie, jakoby na rce
wrzucili oneje godziny, ale si ludu

bali; albowiem poznali, i przeciwko
nim wyrzek to podobiestwo.

IV. 20. A tak podstrzegajc * go,

posali szpiegi, którzy zmylali, jakoby
byli sprawiedliwymi, aby go podchwy-
cili w mowie jego, a potem aby go po-
dali zwierzchnoci i w moc starocin.

* Mark. 12,13.

21. I pytali go, mówic : Nauczycielu !

wiemy, e dobrze mówisz i uczysz, ani

przyjmujesz osób ; ale drogi Boej
w prawdzie uczysz.

22. Godzili si nam da czynsz ce-

sarzowi, czyli nie?

23. Ale on obaczywszy chytro ich,

rzek do nich : Czemu mi kusicie ?

24. Ukacie mi grosz; czyj ma obraz

i napis? A odpowiadajc rzekli: Cesa-

rza.

25. Zatem on im rzek: Oddawaj-
cie tedy, co jest cesarskiego, * cesa-

rzowi, a co jest Boego, Bogu.
*Mark.l2,17. Rzym. 13, 7.

26. 1 nie mogli go podchwyci w mo-
wie jego przed ludem, a zadziwiwszy
si odpowiedzi jego, umilknli.

V. 27. A przyszedszy niektórzy * z Sa-
duceuszów, (którzy przecz, i mówi,
i nie masz zmartwychwstania) pytali go,

* Mat. 22, 23. Mark.12,18!

28. Mówic: Nauczycielu! Mojesz
nam * napisa: Jeliby komu brat u-
mar, majc on, a umarby bez dziatek,

aby brat jego poj one on, a wzbu-
dzi nasienie bratu swemu. *5Moj.25,5.

29. Byo tedy siedm braci, ^ których
pierwszypojwszyon,umar bez dziatek.

30. I poj wtóry on on, a umar
i ten bez dziatek.

31. Potem j poj i trzeci, take i

oni wszyscy siedmiu, a nie zostawiwszy

dziatek, pomarli.

32. Po wszystkich te umara i ona
niewiasta.

33. Przeto przy zmartwychwstaniu
którego z nich ona bdzie ona, ponie-

wa siedmiu ich miao j za on?
34. Tedy odpowiadajc, rzek im Je-

zus: Synowie tego wieku eni si i zam wydaj..

35. Ale ci, którzy godni s, aby do-

stpili onego wieku, i powstan od umar-
ych, ani si eni ani zam dawa bd.

36. Albowiem umiera wicej nie
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bod mogli ; 1)0 l)od równi Anioom,
b(h\c synami ^ Boymi, gdy s synami
zmartwychwstania. * ^ Jan.u.a.

37. A i nmarli zmartwychwstan,
i Mojesz i)okaza ])rzy onym * krzaku,

gdy zowio Pana IJoga IJogiom Ahralia-

mowym i Bogiem Izaakowym i J^ogiom

Jakóbowym, *2Moj.3,r,.

38. A Bógci nie jest Bogiem umar-
ych, ale ywych; bo jemu wszyscy yj.

31). Tedy odpowiadajcniektórzy znau-
czonych w Pimie, rzekli: Nauczycielu!
dobrze powiedzia.

40. 1 nie mieli go wicej o nic pyta.
VL 41. I rzek do nich: Jako po-

wiadaj, * e Chrystus jest synem Da-
widowym? *Mat.22.42.

42. A sam Dawid mówi w ksigach
Psalmów: Rzek Pan * Panu memu:
Sid po prawicy mojej, *ps.iio,i. Dzic.2,33.

43. A poo nieprzyjacioy twoje

podnókiem nóg twoich.

44. Poniewa go tedy Dawid nazywa
Panem, i jako jest synem jego?

VII. 45. A gdy sucha wszystek lud,

rzek uczniom swoim :

46. Strzecie si nauczonych w Pi-

mie, którzy chc * chodzi w szatach

dugich, i miuj pozdrawiania na ryn-

kach i pierwsze stoki w bónicach, i

pierwsze miejsca na wieczerzach
;

*Mat.23,6. Maik.12,38. uk.11,43.

47. Którzy poeraj domy wdów, a

to pod pokrywk dugich modlitw : ci
odnios ciszy sd.

EODZIA XXI.
I. Pan w^owy szczodrobliwo zaleca 1— 4. II. o

zburzeniu kocioa 5—8. III. i Jeruzalemu, i o dniu
sdnym mówi 9—24, IV. pewne znaki to poprzedzajce
mianuje 25—33. V. do pilnego si gotowania na sd
Boy upomina 34—37.

A spojrzawszy ujrza * bogacze rzu-

cajce dary swoje do skarbnicy.
^ Mark. 12,41.

2. Ujrza te i niektór wdow ubo-

uchn, wrzucajc tame dwa drobne

pieniki.
3. I rzek: Prawdziwie wam powia-

dam, e ta uboga wdowa wicej ni
ci wszyscy wrzucia.

4. Ci bowiem wszyscy z tego , co im
zbywao, wrzucili do darów Boych, ale

ta z niedostatku swego wszystk yw-
no, któr miaa, wrzucia.

II. 5. A gdy niektórzy mówili o ko-

ciele, i by piknym ^ kamieniem i

upominkami ozdobiony, rzek: ''^ark.isa.

C). Z tego, co widzicie, przyjd dni,

w które nie bdzie zostawiony kamie na
kamieniu, któryljy nie by * rozwalony.

*uk.l!i.i.l.

7. I pytali go, mówic: Nauczycielu!
kiedy to bdzie? a co za znak, gdy si
to bdzie miao dzia? "

^

8. A on rzek: Patrzcie, a])ycie nie

))yli * zwiedzieni; bo wiele ich przyj-

dzie f w imieniu mojm, mówic: Jani

jest Chrystus, a czas si przybliy; nic

udawajcie si tedy za nimi.
*Efoz.5,6. 2Tcs.2,3. f Jer.14,14.

III. 9. A gdy usyszycie o wojnach i

rozruchach, nie lkajcie si; albowiem
musi to by pierwj, ale jeszcze nie tu

jest koniec.

10. Tedy im mówi: Powstanie naród
przeciwko narodowi, i królestwo przeciw-

ko królestwu;

11. I bd miejscami wielkie trzsie-

nia ziemi, i gody i mory, take strachy

i znaki wielkie z nieba bd.
12. Ale przed tern wszystkiera wrzuc

na was rce swoje, i bd * was przela-

dowa, podawajc do bónic i do wizie-
nia, wodzc przed króle i przed starosty

dla imienia mego. *Mat.24,9. jan.16,2 i daisze.

13. A to was spotka na wiadectwo.
14. Przeto zócie to * do serc wa-

szych, abycie przed czasem nie mylili,

jakobycie odpowiada mieli. *Mat.io,i9.

15. Albowiem ja wam * dam usta i

mdro, której nie bd mogli ode-

prze, ani si sprzeciwi wszyscy prze-

ciwnicy wasi. *2Moj.4,12. Dzie.6,10.

16. A bdziecie * te wydani od rodzi-

ców i od braci i od krewnych i od

przyjació, i zabij niektóre z was;
* Mich. 7,6.

17. 1 bdziecie w nienawici * u wszyst-

kich dla imienia mego. *Mark.i3,i8.

18. Ale ani wos z gowy * waszej nie

zginie.
* Mat. 10,30?

19. W cierpliwoci waszej posiadajcie

dusze wasze.

20. A gdy ujrzycie * Jeruzalem od

wojsk otoczone, tedy wiedzcie, e si

przybliyo spustoszenie jego. *Mat.24,i5.

21. Tedy ci, co s w Judzkiej ziemi,

niech uciekaj na góry, a ci, -co s
w porodku jej, niech wychodz, a ci, co

s w polach, niechaj nie wchodz do

niej.

22. Albowiem te dni s pomsty ,
aby

si wypenio wszystko, co napisane.

23.' Ale biada brzemiennym i piersi-
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mi karmicjm w one dni ! albowiem b-
dzie ucisk wielki w tej ziemi i gniew

Boy nad tym ludem.

24. I polegn od ostrza miecza, i za-

pdzeni bd w niewol midzy wszyst-

kie narody, i bdzie Jeruzalem deptane

od pogan, a si wypeni czasy po-

gan.

IV. 25. Tedy bd "^ znaki na socu
i na ksiycu i na gwiazdach, a na ziemi

ucinienie narodów z rozpacz, gdy za-

szumi morze i way;
*Izaj.l3,10. Jocl.2,31. Mat.24,29.

26. Tak, i ludzie drtwie bd przed

strachem i oczekiwaniem tych rzeczy,

które przyjd na wszystek wiat; albo-

wiem mocy * niebieskie porusz si.
*2Piotr.3,10.11.12.

27. A tedy ujrz Syna czowieczego,

przychodzcego * w oboku z moc i

chwa wielk. *Dan.7,i3.

28. A gdy si to pocznie dzia, spo-

gldajcie a podnocie gowy wasze,

przeto, i si * przyblia odkupienie

wasze. =*=Rzyni.8,23.

29. 1powiedzia im podobiestwo : Spoj-

rzyjcie * na figowe drzewo i na wszystkie

drzewa; *Mark.i3.28.

30. Gdy si ju pukaj, widzc to, sa-

mi to uznawacie, e ju blisko jest lato.

31. Take i wy, gdy ujrzycie, i si to

dzieje, wiedzcie, e blisko jest królestwo

Boe.
32. Zaprawd powiadam wam, e nie

przeminie ten wiek, aby si to wszystko
stao.

33. Niebo i ziemia przemin
, ale so-

wa moje * nie przemin. *izaj.4o,8,

V. 34. A strzecie si , aby * sn nie

byy obcione serca wasze obarstwem
i opilstwem i pieczoowaniem o ten y-
wot, a nagleby na was przyszed ten
dzie. *Rzym.l3,13.

35. Albowiem jako * sido przypadnie
na wszystkie, którzy mieszkaj na obliczu

wszystkiej ziemi. *iTes.5,3. 2Piotr.3,io.

36. Przeto czujcie,, modlc * si na
kady czas, abycie byli godni uj tego
wszystkiego

, co si dzia ma , i stan
przed Synem czowieczym. *Mat.25,i3.

I
37. I naucza we dnie w kociele; ale

w nocy wychodzc, przebywa na górze,
któr zowi oliwn.

38. A wszystek lud rano si schodzi
do niego, aby go sucha w kociele.

EOZDZIA XXIL
I. Ksia radzili o wj'daniu rafiskiem 1—3. II. Judasz

si z nimi zmawia 4

—

G. Iii. Pan skoczywszy staroza-
konn wieczerz, nowozakonn postanowi 7—23. IV. Po-
swarek midzy Apostoami 21—30. V. szatan si o nie
stara 31—39. VI. Pan si w Ogrójcu modli 40—43. VII.
krwi si poci 44—46. VIII, pojmany 47—53. IX. do bi-
skupa zaprowadzony 54. X. Piotr si go zaprza 55—62.
XI. Pan zelony i ubity G3—71.

A przybliao si * wito przaników,
które zowi Wielkanoc.

*2Moj.l2,15. Mat.26.2. Mark. 14,1.

2. I szukali * przedniejsi kapani i

nauczeni w Pimie, jakoby go zabili; ale

si bali ludu. =^ps.2,i.2.

3. 1 wstpi szatan w Judasza, * które-

go zwano Iszkaryjotem, który by z liczby

dwunastu. *Mark.l4,10.

II. 4. Ten tedy odszedszy, zmówi si
z przedniejszymi kapanami i z przeo-
onymi kocioa, jakoby go * im wyda.

*Mat.2G,14.l5,

5. I uradowali si, i umówili si
z nim, e mu chc da pienidze.

6. I obieca, i szuka sposobnego cza-

su, aby go im wyda bez rozruchu.

III. 7. Tedy przyszed dzie * prza-

ników, którego mia baranek by zabity.
* Mark.14,12.

8. I posa Piotra i Jana, mówic:
Poszedszy nagotujcie nam baranka, aby-

my jedli.

9. Ale oni mu rzekli: Gdzie chcesz,

abymy go nagotowali ?

10. A on rzek do nich : Oto gdy do

miasta wchodzi bdziecie, spotka si
z wami czowiek, nioscy dzljan wody;
idcie za nim do domu, do którego

wnijdzie,

11. A rzeczcie gospodarzowi domu
onego : Kaza ci powiedzie nauczyciel :

Gdzie jest gospoda, kdybym jad baran-

ka z uczniami moimi ?

12. A on wam ukae sal wielk usa-
n, tame nagotujcie.

13. Tedy odszedszy znaleli, jako im
by powiedzia, i nagotowali baranka.

14. A gdy przysza godzina, usiad za

stó, * i dwanacie Apostoów z nim.
* Mat.26.20. Mark.14,18.

15. I rzek do iiich: dajc daem
tego baranka je z wami

,
pierwej ni-

bym cierpia.

16. Bo wam powiadam, e go wicej
je nie bd, a si wypeni w króle-

stwie Boem.
17. A wziwszy kielich i podziko-

wawszy, rzek: Wemijcie to a podziel-

cie midzy si.

18. Albowiem * powiadam wam, e
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nie IhhUi V^^ 'i- lodzaju winnej macicy,

a })rz}'j(izie królestwo lk)/.e.

Mat.L'O.Jiit. Mark. 14, af).

li). A wziwszy * clilb i podziko-
wawszy, anial' i da im, mówie : To
jest ciiio moje, które si za was daje;

to czycie na pamitk moje.
^ Mat.2«,2(;. Mark. 14,22. lKor.11,24.

20. Take i kielich, gdy byo po wie-

czerzy, mówic : Ten kielich jest nowy
testament we krwi mojej, która si za

was wylewa.

21. Ale oto * rka tego, co mi wyda-
je, zemn jest za stoem.

^Mat.26,21. Mark.U. 18. Jan. 13, 18.

22. Synci zaiste czowieczy idzie, tak

jako jest * postanowione ; ale biada

czowiekowi temu, który go wydaje!
*Ps.41,10.

23. Tedy si oni poczli midzy sob
pyta o tem, ktoby wdy z nich by, co-

by to uczyni mia.
IV. 24. A wszcz si te spór midzy

nimi o tem, ktoby si z nich zda by
wikszy.

25. Ale on im rzek : Królowie * na-

rodów panuj nad nimi, a którzy nad ni-

mi moc maj, dobrodziejami nazywani
bywaia

'

* Mat. 20,25. iiark. 19.42.

2^. Lecz wy nie tak: owszem * kto

najwikszy jest midzy wami, niech b-
dzie jako najmniejszy, a kto jest wo-
dzem, bdzie jako ten, co suy.

*lPiotr.5,3.4.5.

27. Bo który wikszy jest? Ten,

co siedzi , czyli - ten , co suy ? Izali

nie ten, co siedzi? Alem ja jest * w po-

rodku was jako ten, co suy.
*Mat.20,28. Jan. 13,4.5. Filip. 2,7.

28. A wy jestecie, którzycie wy-
trwali przy mnie w pokusach moich.

29. I ja wam sporzdzam jako * mi
sporzdzi Ojciec mój, królestwo,

* uk. 12,32.

30. Abycie jedli i pili za stoem mo-
im w królestwie mojem, i siedzieli * na
stolicach, sadza dwanacie pokole Iz-

raelskich.
'

*Mat.l9,28.

V. 31. 1 rzek Pan: Szymonie, Szymo-
nie ! oto szatan wyprosi was, aby was
odwiewa jako pszenic,

32. Alem ja prosi za tob, aby nie

ustaa wiara twoja; a ty niekiedy nawró-
ciwszy si, utwierdzaj braci twoich.

33. A on mu rzek: Panie !
* gotówem

z tob i i do wizienia i na mier.
*Mat.26,35. Mark.14,31. Jan.13,37.

34. A on rzek: Powiadam ci. Pio-

trze ! nie zapieje dzi kur, a si pier-

wej trzykro zaprzesz, e mi nie znasz.

35. I rzek im: Gdym was * posya
bez mieszka, i bez taistry, i bez botów,
izali wam czego nie dostawao? A oni

rzekli: Niczego. *Mat.io,».

30. Tedy im rzek: Ale teraz kto ma^
mieszek, niech go wemie, take i tai

str ; a kto nie ma miecza, niech sprzeda

sukni swoje a kupi go.

37. Albowiem powiadam wara, *i si
|

jeszcze musi to, co napisano, wypeni*'

na mnie, mianowicie: 1 * z zoczycami
policzonyjest; bo te rzeczy, które wiad-
cz o mnie, koniec bior. ^izaj.53,12.

38. Ale oni rzekli : Panie ! oto tu

dwa miecze. A on im rzek: Dosy jest.

39. I wyszedszy szed wedug zwy-
czaju * na gór Oliwn, a szli za nim
i uczniowie ieffO

* ^^t-2(>,3(>. Mark. 14,32. Jan.l8,l.

VI. 40. A gdy przyszed na miejsce,

rzek im: Módlcie si, abycie nie * we-
szli w pokuszenie. *Mat.26,4i.

41. A sam oddali * si od nich, jako-

by na cinienie kamieniem, a klknw-
szy na kolana, modli si, *Mat.26,39.

42. Mówic: Ojcze! jeli chcesz,

przenie ten kielich odemnie ; wszake
nie moja wola, lecz twoja niech si
stanie.

43. I ukaza mu si Anio z nieba,

posilajcy go.

VII. 44. Ale bdc w boju, gorliwiej

si modli, a by pot jego jako krople

krwi ciekajce na ziemi.

45. A wstawszy od modlitwy, przy-

szed do uczniów, i znalaz je pice od

smutku.

46. I rzek im: Có picie? wstacie
a módlcie si , bycie nie weszli w po-

kuszenie.

VIII. 47. A gdy on * jeszcze mówi,
oto zgraja, i ten, którego zwano Juda-,

szem, jeden ze dwunastu, szed prze^

nimi, i przybliy si do Jezusa, aby gd

DOCaOWa
^

*Mat.26,47. Mark. 14,43. Jan. 18,*

48. A Jezus mu rzek : Judaszu ! po-

caowaniem wydajesz Syna czowie-

czego ?

49. A widzc ci, którzy przy nim byli.

co si dzia miao, rzekli mu: Panie

mamyli bi mieczem ?

50. I uderzy jeden z nich sug naj-

wyszego * kapana, i uci mu uch(

Draw * Mat.26,51. Mark.14,47

51. Ale Jezus odpowiadajc, rzek
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Zaniechajcie a poty; a dotknwszy si
ucha jego, uzdrowi go.

52. I rzek Jezus do onych, którzy

byli przyszli przeciwko niemu, do prze-

dniejszych kapanów i do starszych:

Wyszlicie jako na zbójc z mieczami

i z kijami.

53. Gdym na kady dzie bywa^

z wami w kociele, nie cignlicie rk
na mi; ale ta jest ona godzina wasza

i moc ciemnoci.

IX. 54. Pojmawszy go tedy, prowa-

dzili * go i przyprowadzili go w dom
najwyszego kapana, a Piotr szed za

nim z daleka "^^^1.26,57. Mark. 14,53. jan. 18,12. 13.

X. 55. A gdy oni rozniecili ogie
w porodku dworu i wespó * usiedli,

usiad i Piotr midzy nimi. *Jan.i8,25.

56. A ujrzawszy go niektóra dziewka

u ognia siedzcego, i pilnie mu si przy-

patrzywszy, rzeka: I ten z nim by.

57. A on si go zaprza, mówic:
Niewiasto! Nie znam go.

58. A po maej chwili ujrzawszy go

drugi, rzek: I ty jest z nich; ale Piotr

rzek: Czowiecze! nie jestem.

59. A gdy wysza jakoby jedna go-

dzina, kto inszy twierdzi, mówic:
Prawdziwie i ten z nim by; bo te jest

Galilejczyk.

60. A Piotr rzek: Czowiecze! nie

wiem co mówisz; a zatem zaraz, gdy on
jeszcze mówi, kur zapia.

61. A Pan obróciwszy si, spojrza

na Piotra. I wspomnia Piotr na sowo
Paskie, jako mu by powiedzia: I
pierwej * ni kur zapieje, trzykro si
mnie ZanrzeSZ ''^ Mat. 26, 34. Mark. 14,72. Jan. 13,38.

6*2. A Piotr wyszedszy precz, gorzko

XI. 63. Lecz mowie, którzy we-
'spó trzymali * Jezusa, namiewali si
z niego, bijc go; *Maik.u,65.

64. A zakrywszy go, bili twarz jego

i pytali go, mówic : Prorokuj, kto jest,

co ci uderzy.

65. I wiele innych rzeczy blunic
mówili przeciwko niemu.

66. A gdy by dzie, zeszli si starsi

z ludu * i najwysi kapani i nauczeni
w Pimie, a przywiedli go do rady swojej,

*Mat.27,l. Mark. 15,1. Jan. 18.28.

07. Mówic: Jeli ty jest Chrystus,
powiedz nam? I rzek im: Chobym
wam powiedzia, nie uwierzycie.

91

68. A jelibym t o co pyta, nie

odpowiecie mi, ani mi wypucicie.

69. Od tego czasu bdzie Syn czo-
wieczy siedzia * na prawicy mocy Bo-
r^gi * Ps. 110, 1. Mai^k. 22.44.

70. I rzekli wszyscy: Ty tedy jest

on syn Boy? A on rzek do nich: Wy
powiadacie, em ja jest.

71. A oni rzekli: Có jeszcze potrze-

bujemy wiadectwa? Wszakiemy sami
syszeli z ust jego.

ROZDZIA XXIII.
I. Pan oddany Piatowi i przed nim oskarony 1—6.

II. do Heroda odesany 7—10. m. naigrawany 11—23.

I\\ na mier skazany 24. 25. Y. z miasta wyprowadzo-
ny 26—32. VI. na miejsce trupich gów przyprowadzo-
ny i ukrzyowany 33—38. VII. i dwaj otrowie z nim
39—45. YIII. w mkaci umar 46—49. IX. pogrzebiony
50—56.

ledy powstawszy wszystko mnóstwo
ich. wiedli go * do''Piata.*^^*-2'-2.Mark.i5,i.

2. I poczli na skary, mówic:
Tegomy znaleli, e odwraca lud i za-

kazuje * dani dawa cesarzowi, powia-

dajc: e on jest Chrystusem królem.
* Mat. 22. 21. Mark. 12, 17.

3. I pyta go * Piat, mówic: Tye
jest on król ydowski? A on mu odpo-

wiadajc rzek: Ty powiadasz. ''Jan.i8.33.

4. I rzek Piat do przedniejszych

kapanów i do ludu: adnej winy nie

znajduj w tym czowieku.

5. Lecz si oni bardziej silili, mó-
wic: I wzrusza lud, uczc po wszyst-

kiej Judzkiej ziemi, poczwszy od Ga-
lilei a dotd.

6. Tedy Piat usyszawszy o Galilei,

pyta, jeliby by czowiekiem Galilej-

skim?
11. 7. A gdy si dowiedzia, i by

z pastwa Herodowego, odesa go do

Heroda, który te w Jeruzalemie by
w one dni.

8. A Herod ujrzawszy Jezusa, urado-

wa si bardzo; bo go zdawna pragn
widzie, dlatego, i wiele o * nim sy-
sza, i spodziewa si, i mia ujrze
jaki cud od niego uczyniony. *uk.9.9.

9. I pyta go wiel sów; ale mu on

nic nie odpowiada.
10. A przedniejsi kapani i nauczeni

w Pimie stali, potnie skarc na.
III. 11. Ale wgardziwszy nim He-

rod z onierstwem swem i namiawszy
si z niego, oblek go w szat bia
i odesa go za do Piata.

12. I stali sie sobie przyjaciómi Pi-

G
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at z Horodom oiiogo to dnia; ])0 sobie

byli przodtem nieprzyjacioiiii.

13. A Piat zwoawszy przedniej-

szych kapanów i przeoonycli i ludu,

14. Kzok do nieli: Oddalicie mi
tego * czowieka, jakoby lud odwraca:
a oto ja przed wami pytajc go, adnej
winy nie znalazem w tym czowieku
z tego, co na skarycie;

* Mat. 17, 28. Mark. 15,14. Jan. 18,38. r.19,4.

15. Ale ani Herod; bom was odesa
do niego, a oto nic mu si godnego
mierci nie stao;

IG. Przeto skarawszy wypuszcz go.

17. A musia im Piat wypuszcza
jednego * na wito. *Mat.27,ir,. Maik.is.G.

18. Tedy zawoao spoem wszystko

mnóstwo, mówic: Stra tego a wypu
nam * Barabbasza! *i)zic.3,i4.

19. Który by dla niejakiego rozru-

chu w miecie uczynionego, i dla mo-
bójstwa wsadzony do wizienia.

20. Tedy Piat znowu mówi, chcc
wypuci Jezusa.

21. Ale oni przecie woali, mówic:
Ukrzyuj, ukrzyuj go !

22. A on po trzecie rzek do nich:

I có wdy ten zego uczyni? adnej
winy mierci nie znalazem w nim

;
prze-

to skarawszy wypuszcz go.

23. A oni przecie nalegali gosy wiel-

kimi, dajc, aby by ukrzyowany;
i zmacniay si gosy ich i przedniej-

szych kapanów.
lY. 24. A tak Piat przysdzi, aby

si dosy stao doci ich.

25. I wypuci im onego, który by
dla rozruchu i mobójstwa wsadzony
do wizienia, o którego prosili: ale Je-

zusa poda na wol ich.

V. 26. Gdy go * tedy wiedli, uchwy-
ciwszy Szymona niektórego Cyrenejczy-

ka, idcego z pola, woyli na krzy,
aby go niós za Jezusem.

*Mat.27,32. Mark. 15,21.

27. I szo za nim wielkie mnóstwo
ludu i niewiast, które go pakay i na-

rzekay.

28. Ale Jezus obróciwszy si do nich,

rzek: Córki Jeruzalemskie ! nie paczcie

nademn, ale raczej same nad sob
paczcie i nad dziatkami waszemi.

29. Albowiemci oto id dni, których

bd mówi: Bogosawione niepodne,

i ywoty, które nie rodziy, i piersi,

które nie karmiy.

30. Tedy poczn mówi * górom :

Padnijcie na nas! a pagórkom: Przy-
kryjcie nas! *Iz'^J-2.19- Oze.10,8. Objaw.G.lO. r.9,6.

31. AlJjowiem poniewa si to na
zielonem drzewie dzieje, a có bdzie
na suchm?

32. Wiedzieni t byli i inni * dwa^
zoczycy, aby wespó z nim stra

byli. ^I'iaj..'}3,12. Mat. 27,38. Mark. 15,27. Jan i
^

i

VL 33. A gdy przyszli na miejsce,

które zowi trupich gów, tam go ukrzy-

owali, i onych zoczyców, jednego pc

prawicy a drugiego po lewicy.

34. Tedy Jezus rzek: Ojcze! odpu
im: bo nie wiedz, co czyni. A roz-

dzieliwszy szaty * jego, los o nie miotali.
*Ps. 22,19

35. I sta lud, przypatrujc si, a na-

miewali si z niego i przeoeni z nimi

mówic: Inszych ratowa-, nieche ra-

tuje samego siebie, jelie on jest Chiy-

stus, on wybrany Boy.
36. Namiewali si te z niego

onierze, przystpujc a ocet mu poda-

wajc,
37. I mówic: Jeli ty jest król y-

dowski, ratuje samego siebie.

38. A by te i napis * napisany na(

nim literami Greckiemi i aciskiem
i ydowskiemi: Tenci jest on król y-
dowski. *Mat.27,37. Mark.15,26. Jan. 19,19

VII. 39. A jeden z onych zoczyców
którzy z nim wisieli, urga mu, mó
wic: Jelie ty jest Chrystus, ratuj(

siebie i nas.

40. A odpowiadajc drugi, gromi gt

mówic: I ty si Boga nie boisz, oho

ciae jest w teme skazaniu?

41. A my zaiste sprawiedliwie; (b<

godn zapat za uczynki nasze bie

rzemy ;) ale ten nic zego nie uczyni.

42. I rzek do Jezusa: Panie! pomni

na mnie, gdy przyjdziesz do królestw!

twego.

43. A Jezus mu rzek: Zaprawd po

wiadam tobie, dzi zemn bdziesz w raj«

44. A byo okoo szóstej * godziny

i staa si ciemno po wszystkiej ziem

a do godziny dziewitej. *Mat.27,4

45. I zamio * si soce, a zason

kocielna rozerwaa si w pó. *Mat.27,5:

YIIL 46. A Jezus zawoawszy goser

wielkim, rzek: Ojcze! w rce twoj^

polecam-* ducha mojego; a to f rzetój

szy, skona. *^'-^^^^- ^^^^'^'^^- tMark.15,3

47. A widzc setnik, co si * dziad
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jhwali Boga, mówic: Zaprawd czo-

viek to by sprawiedliwy.
*Mat.27,54. Mark.15,39-

48. Take i wszystek lud, który si

)y zszed na to dziwowisko, widzc.

50 si dziao, bijc si w piersi swoje,

i7raca si.

49. A znajomi jego wszyscy z daleka

;tali, i niewiasty, które za nim byy
)rzyszy z Galilei, przypatrujc si temu.

IX. 50. A oto * m, imieniem Józef,

dóry by senatorem, ma dobry i spra-

?7iedliwy,
*Jan.l9,38.

51. Który by nie zezwoli na rad
. na uczynek ich, z Arymatyi, miasta

rudzkiego, który te oczekiwa króle-

jtwa Boego ;

52. Ten przyszedszy do Piata, pro-

si o ciao Jezusowe.

53. I zdjwszy je, obwin je prze-

cieradem a pooy je w grobie w opo-

3e * wykowanym, w którym jeszcze nikt

aigdy nie by pooony. *Mat.27,6o.Mark.i5,46.

54. A by dzie przygotowania, i sa-

bat nastawa.
55. Poszedszy te * za nim i niewia-

sty, które byy z nim przyszy z Galilei,

)glday grób, i jako byo pooone
Biao jego. *uk.8,2.

56. A wróciwszy si, nagotoway
w^onnych rzeczy i maci; ale w sabat

adpoczyny wedug przykazania.

KODZIA XXIV.
I. Paniom u grotu 1—4. II. Anio kaza o zraartwych-

TStaniu Paskiem 5—12. III. Pan si sam pokaza na-
)rzód dwom 13—35. IV. zatem wszystkim. Apostoom
(6—48. V. a obiecawsxy im posa Duclia witego 49.

K). VI. na nieK) widzialnie wstpi 51—53.

A. pierwszego dnia po * sabacie bar-

Izo rano przyszy do grobu, niosc
•zeczy wonne, które byy nagotoway

1 niektóre inne z niemi;
*Mat.28,l. Mark. 16,1. Jan. 20,1.

' 2. I znalazy kamie odwalony od
{robu.

3. A wszedszy w grób, nie znalazy
daa Pana Jezusowego.
4. I stao si, gdy si dlatego za-

rwoyy, e oto dwaj * mowie stanli
irzy nich w szatach wietnych. *Jan.2o,i2.

II. 5. A gdy si one bay i schyliy
warz swoje ku ziemi, rzekli do nich:
'ó szukacie yjcego midzy umar-
ymi?
6. Niemaszci go tu, ale wsta: wspom-

ijcie, jako wam powiada, * gdy jeszcze

y w Galilei, *Mat.i7,22.
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7. Mówic: I Syn czowieczy musi

by wydany w rce ludzi grzesznych,

i by ukrzyowany a trzeciego dnia

zmartwychwsta.
8. I wspomniay na sowa jego.

9. A wróciwszy si od grobu, oznaj-

miy to wszystko onym jedenastu i in-

nym wszystkim.

10. A bya Maryja Magdalena i Joanna
i Maryja, matka Jakóbowa, i inne z niemi,

które to powiaday Apostoom.

11. Ale si im zday jako plotki sowa
ich, i nie wierzyli im.

12. Tedy Piotr * wstawszy, biea do

grobu, a nachyliwszy si, ujrza same
tylko przecierada lece, i odszed,

dziwujc si sam u siebie temu, co si
stao. *Jan.20,3.6.

III. 13. A oto dwaj z nich tego dnia

szli * do miasteczka, które byo na

szedziesit stajan od Jeruzalemu, które

zwano Emaus. *Mark.i6,20.

14. A ci rozmawiali z sob o tem
wszystkiem, co si byo stao.

15. I stao si, gdy oni rozmawiali

i wespó si pytali, e i * Jezus przy-

bliywszy si, szed z nimi. *Mat.i8,2o.

16. Ale oczy ich byy zatrzymane, aby

go nie poznali.

17. I rzek do nich: Có to za roz-

mowy, które macie midzy sob idc,

a jestecie smutni?
18. A odpowiadajc mu jeden, któ-

remu byo imi Kleofas, rzek mu: Ty
sam przychodniem w Jeruzalemie, a nie

wiesz, co si w niem w tych dniach stao ?

19. I rzek im: Có? A oni mu rzekli:

O Jezusie Nazareskim, który * bym
prorok, mocny w uczynku i w mowie
przed Bogiem i wszystkim ludem;

*uk.7,16.

20. A jako go wydali przedniej si ka-

pani i przeoeni nasi, aby by skazany

na mier; i ukrzyowali go.

21. A mymy si spodziewali, i on

mia odkupi Izraela; ale teraz temu
wszystkiemu dzi jest trzeci dzie, jako

si to stao.

22. Lecz i niewiasty niektóre z na-

szych przestraszyy nas, które raniuczko

hjlj u grobu;

23. A nie znalazszy ciaa jego, przy-

szy powiadajc, i widzenie Anielskie

widziay, którzy powiadaj i on yje.

24. I chodzili niektórzy z naszych do
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gro)ii. i tak znaleli, jako i niewiasty

powiaday; alo sanu'^^o nie widzieli.

25. Tedy on rzek do nicli: O gupi,
a leniwego serca ku wierzeniu temu
"VNszystkieniii, co powie«^/ieli prorocy!

20. Aza nie musia * Chrystus tego
cierpie i wnij do chway swojój?

*lzaj.r)0,(!. V.r).S/2. Filip. 2,.s. yd. ia.:.' 1 {'iotr.1,11.

27. A poczwszy od * Mojesza i od
wszystkich f proroków, wykada im
wszystkie one Pisma, które o nim napi-

sane byy. =
1 Moj.3.15. P.s.8,«. Ps.22,1. f Izuj. O.IO.

Jcr.23..5. Ezcch. 34,23. Dan. 9,24. Mich. 7, 20.

28. I przybliyli si ku miasteczku,

do którego szli, a on pokazywa, jakoby
mia dalej i.

29. Ale, go oni przymusili, mówic:
Zosta z nami, bo si ma ku wieczo-

rowi, i ju si dzie nachyli. I wszed,
aby zosta z nimi.

30. I stao si, gdy on siedzia z nimi
za stoem, wziwszy chleb, bogosawi,
a amic podawa im.

31. I otworzyy si' oczy ich, i po-

znali go; ale on znikn z oczu ich.

32. I mówili midzy sob: Izali serce

nasze nie paaio w nas, gdy z nami w dro-

dze mówi, i gdy nam Pisma otwiera?
33. A wstawszy oneje godziny, wró-

cili si do Jeruzalemu, i znaleli zgro-

madzonych onych jedenacie, i tych,

którzy z nimi byli, •

34. Powiadajcych: I wsta Pan
prawdziwie, i ukaza si Szymonowi.

35. A oni te powiedzieli, co si stao
w drodze, i jako go poznali w amaniu
chleba.

IV. 36. A gdy oni to * mówili, stan
sam Jezus w porodku nich, i rzek im:
Pokoi wam! *Mart.l6,14. Jan. 20,19.

37. A oni przelknwszy si i prze-

straszeni bdc, mniemali, i ducha wi-

dzieli.

38. I rzek im: Czemucie sie

trwoyli, i czemu myli wstpuj do serc

waszych?
311. Ogldajcie rce moje i nogi moje,

emci ja jest on; dotykajcie si mnie, a

obaczcie; bo duch nie ma ciaa ani ko-

ci, jako widzicie, e ja mam.
40. A to rzekszy, pokaza im rcJ

za-

41. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli

od radoci, ale si dziwowali, rzek im:

Macie tu co * je? *Jan.2i,5

42. A oni mu podali sztuk ryby pi^-

czonj i plastr miodu.

43. A on wziwszy, jad przed nimi.

44. I rzek do nich: Te s sowa,
którem mówi do was, bdc jeszcze

z wami, i si musi wypeni wszystko

co napisano w zakonie Mojeszowy]
i w prorokach i w psalmach o mnie.

45. Tedy im otworzy zmys, eb}
rozumieli Pisma.

46. I rzek im : Takci napisano, i tal

musia * Chrystus cierpie, i trzecieg

dnia zmartwychwsta; *ps.22,7. Dzie.17,

47. I aby bya kazana w imieniu jeg

pokuta i odpuszczenie grzechów mi
dzy wszystkimi narody, poczwszy oc

Jeruzalemu.

48. A wy jestecie wiadkami tego

V. 49. A oto ja pol na was obiet-

nic * Ojca mego , a wy zostacie

w miecie f Jeruzalemie, dokd ni(

bdziecie przyobleczeni moc z wyso-

koci. *Jan.l4,16. r.15,26. r.16,7. tl>zie.l,i

50. I wywiód je precz a do Betanii

a podniósszy rce swoje bogosawi im

YI. 51. I stao si, gdy im * bogo
sawi, rozsta si z nimi, i by niesion}

w gór do nieba. *Dzie.i,9

52. A oni pokoniwszy mu si, wró

ciii si do Jeruzalemu z radoci wielka

53. I byli zawsze w kociele, chwa
lc i bogosawic Boga. Amen.

Ewangielija wedug S. Jana.

EODZIA I.

I. wiadectwo witego Jana Ewangielisty 1—14. H. i

Jana Chrzciciela o Chrystusie Panu, gdzie i o legacyi
ksiy Jeruzalemskich do Jana w. 15—36. III. i o po-
woaniu niektórych osób na urzd Apostolski wzmianka
si dzieje 37—.51.

JN a pocztku byo * Sowo, a ono So-
wo byo u Boga, a Bogiem byo ono
Sowo. *lJaB.l,l.

2. To byo na pocztku * u Boga
=<Jan.l7,{

3. Wszystkie rzeczy * przez nie si

stay, a bez niego nic si nie stao, c<

sie stao. *Ps.ss,i

4. W niem * by ywot, a ywot by

on t wiatoci ludzk. * J^^-^^^e. t Jan.8,ii



5. A ta wiato w ciemnociach
wieci, ale ciemnoci jej nie ogarny.
6. By czowiek posany * od Boga,

tóremu imi byo Jan. *Mat.3,i.

7. Ten przyszed na wiadectwo, aby

w^iadczy o tej wiatoci, aby przeze
^szyscy uwierzyli.

8. Nie byci on t wiatoci, ale

rzyszed, aby wiadczy o tej wiatio-

.
9. Tenci by t prawdziw * wiato-

3i, która owieca kadego czowieka,

rzychodzcego na wiat. *jan.9,5.

10. Na wiecie by, a wiat przeze
czyniony * jest; ale go wiat nie po-

^^l *yd.l.2. 1M1,3.

11. Do swej wasnoci przyszed, ale

o wani jego nie przyjli.

12. Lecz którzy go kolwiek przyjli,

a im t moc, aby si * stali synami
loymi, to jest, tym, którzy wierz
' imi ieffO*

* Rzym. 8, 15. Gai. 3,26.

13. Którzy nie z krwi, ani z woli cia-

i, ani z woli ma, ale z Boga naro-

zeni s.
14. A to Sowo ciaem si * stao, i

lieszkao midzy nami, i widzielimy
hwa f jego, chwai jako jednorodzo-

ego od Ojca, pene * aski i prawdy.
Izaj.7,14. Mat.1,16. 1 2Piotr.l,17. ** Kolos. 1,19.

II. 15. Jan * wiadczy o nim, i woa,
lówic: Tenci by, o którymem powia-

a: Który po mnie przyszedszy, uprze-

zi mi; bo pierwej by ni ja.
*Ma,t.3,ii.

16. A z penoci jego mymy wszys-

Y
* wzili, i ask za ask. *koL2,9.io.

17. Albowiem zakon * przez Moj-
3sza jest dany, a aska i prawda przez

ezusa Chrystusa staa si. *2Moj.2o,2.3.

18. Boga nikt * nigdy nie widzia: on

idnorodzony syn, który jest w onie oj-

owskiem, ten nam f opowiedzia.
=^1 Tyra. 6, 16. tMat.11.27.

19. A to jest * wiadectwo Janowe,

dy posali ydzi z Jeruzalemu kapany
Lewity, aby go pytali: Ty kto jest?

*Jan.5,33.

20. I wyzna a nie zaprza, a wyzna,
?m ja nie * jest Chrystus.

* Jan. 3,28. Dzie. 13,25.

21. I pytali go: Cóe tedy? Elijasze
' ? A on rzek: Nie jestem. A oni: Pro-

)kieme ty? i odpowiedzia: Nie jestem.

: 22. Kzekli mu tedy: Któe jest, e-
^my odpowied dali tym, którzy nas

3sali? Có wdy powiadasz o sobie?

23. Kzek: Jam jest gos ^ woajce-

. Jan 1. 95

go na puszczy: Prostujcie drog Pa-
sk, jako powiedzia Izajasz prorok.

*Izaj.40,3. Mat. 3, 3. Mark. 1.3.

24. A ci, którzy byli posani, byli

z Faryzeuszów.

25. I pytali go i rzekli mu: Czemu
tedy chrzcisz, jelie ty nie jest Chry-
stus, ani Elijasz, ani on prorok?

26. Odpowiedzia im Jan, mówic:
Ja chrzcz wod; ale w porodku
was stoi, którego wy nie znacie.

*Mat.3,ll. Maik.1,8. uk 3,16. Dzie. 1,5.

27. Tenci jest, który po mnie przy-

szedszy, uprzedzi mi, któremum ja

nie jest godzien, ebym rozwiza rze-

myk obuwia jego.

28. To si stao w Betabarze za Jor-

danem, gdzie Jan chrzci.

29. A nazajutrz ujrza Jan Jezusa

idcego do siebie, i rzek: * Oto Bara-

nek Boy, który gadzi grzech wiata.
*Izaj.53,7.

30. Tenci jest, o którymem powia-

da, e idzie za mn m, który mi
uprzedzi; bo pierwej by ni ja.

31. A jam go nie zna; ale aby by
objawiony Izraelowi, dlategom ja przy-

szed, chrzczc wod.
32. I wiadczy Jan, mówic: Widzia-

em Ducha * zstpujcego jako gobic
z nieba, i zosta na nim. *Mat.3,ir..

33. A jam go nie zna; ale który mi
posa chrzcie wod, ten mi rzek: Na
kogoby ujrza Ducha zstpujcego i zo-

stajcego na nim, tenci jest, który

chrzci * Duchem witym. *Mat.3,ii.

34. A jam widzia i wiadczy, e ten

jest Syn Boy.
35. Nazajutrz zasi sta Jan i dwaj

z uczniów jego.

36. A ujrzawszy Jezusa chodzcego,
rzek: Oto Baranek * Boy. -D^ie.8,32.

III. 37. I syszeli go oni dwaj ucznio-

wie mówicego, i szli za Jezusem.

38. A obróciwszy si Jezus, i ujrzaw-

szy je za sob idce, rzek do nich:

Czego szukacie? A oni mu rzekli: Kabbi!
(co si wykada: Mistrzu.) gdzie mie-

szkasz?

39. Kzek im: Pójdcie, a ogldaj-
cie. I szli i widzieli, gdzie mieszka, a

zostali przy nim onego dnia; bo byo
okoo dziesitej godziny.

40. A by Andrzej, brat Szymona Pio-

tra, jeden z onych dwóch, którzy to sy-
szeli od Jana, i szli byli za nim.

41. Ten najpierwej znalaz Szymona,
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brata swogo wasnego, i rzok niii: Zna-
lelimy Mesyjasza, co aui wykada (Jliry-

stns.

42. I przywiód go do Jezusa. A wej-

rzawszy na Jezus, rzok: * Ty jest vSzy-

mon, syu Jonasza; ty 1 ujdziesz nazwany
Kiefas, co si wykada Piotr. *Mat.iG,i7.

43. A nazajutrz cheiii Jezus wynij
do Galilei, i znalaz Filipa i rzek mu:
Pójd za mn.

44. A Filip by z Betsaidy, z miasta
Andrzejowego i Piotrowego.

45. Filip znalaz. * Natanaela i rzek
mu: Znalelimy onego, o którym pisa
Mojesz w zakonie, i f prorocy, Jezusa,

syna Józefowego, z Nazaretu.
**^lMoj.3,ir). 1-.49.10. 5Moj.l8,lS. f Izaj.4:,2. r,7,U. r.-9,6.

r.40,11. r.45,8. r.53,1-2. Jer. 23,5. Ezcch. 34,23. Dan. 9.24.

Mich.r).2. Zach. 9,9.

46. I rzek mu Natanael: Moe z Na-
zaretu by co dobrego? Ezek mu Filip:

Pójd a ogldaj !

47. Ujrzawszy tedy Jezus Natanaela
idcego do siebie, rzek o nim: Oto
prawdziwie Izraelczyk, w którym nie masz
zdrady.

48. Ezek mu Natanael: Skde mi
znasz? Odpowiedzia- Jezus i rzek mu:
Pierwej ni ci Filip zawoa, gdy by
pod figowem drzewem, widziaem ci.

49. Odpowiedzia Natanael i rzek
mu: Mistrzu! ty jest on Syn Boy, ty
jest on ki'ól Izraelski.

50. Odpowiedzia Jezus i rzek mu:
Iem ci powiedzia: Widziaem ci pod
figowem drzewein, wierzysz; wiksze
rzeczy nad te ujrzysz.

51. I rzek mu: Zaprawd, zaprawd
powiadam wam: Od tego czasu ujrzycie

niebo otworzone, i Anioy Boe wstpu-
jce i zstpujce na Syna czowieczego.

EODZIA II.

I. Jezus na weselu w Kanie Galilejskiej 1. 2. II. wod
w wino przemieniwszy 3—11. III. do Kapernaum zstpi
12. IV. a stamtd na Wielkanoc do Jeruzalemu 13. 14.

V. kdy kupców z kocioa wygna 15—18. YI. przepo-
wiedzia o kocioa, to jest, o ciaa swego, otaleniu
19—22. VII. a wiele ich, widzc cuda jego, uwierzyli
we 23—25.

A. dnia trzeciego byo wesele w Kanie
Galilejskiej, i bya tam matka Jezusowa.

2. Wezwany te by i Jezus i ucznio-

wie jego na ono wesele.

II. 3. A gdy nie stao wina, rzeka mat-
ka Jezusowa do niego: Wina nie maj.

4. Ezek jej Jezus: Co ja mam z tob,
niewiasto? jeszcze nie przysza godzina

moja.

5. Ezeka matka jego sugom: Cokol-

wiek wam rzecze, uczycie.
(). I byo tam sze stgwi kamien-

nych, postawionych wedug oczyszczenia

ydowskiego, biorcych w si kada
dwie albo trzy wiadra.

7. Ezek im Jezus: Napenijcie te stg^
wie wod; i napenili je a do wierzchu.

8. Tedy im rzek: Czerpajcie teraz,

a doniecie przeoonemu wesela. I do-

nieli.

9. A gdy skosztowa- przeoony we-

sela onej wody, która si staa winem
(a nie wiedzia, skdby byo ; lecz sudz}
wiedzieli, którzy wod czerpali,) zawoai
on przeoony wesela oblubieca;

10. I rzek mu : Kady czowiek pier-

wej daje wino dobre, a gdy sobie pod-

pij, tedy podlejsze; a ty dobre w im
zaychowa a do tego czasu.

11. Tenci pocztek cudów uczyni

Jezus w Kanie Galilejskiej, a objawi

chwa swoje; i uwierzyli we uczniowi*

jego.

ni. 12. Potem zstpi do * Kaper-

naum, on i matka jego i bracia jego

uczniowie jego, i zamieszkali tam ni

^iele dni; -Mat.4,13.Mark.l,21

lY. 13. Albowiem bya blisko Wiel-

kanoc ydowska; i wstpi Jezus do Je-

ruzalemu.

14. I znalaz * w kociele siedzce te

co sprzedawali woy i owce i gobie,
te, co pienidzmi handlowali.

*Mat.21,12. Mark.ll,ló- uk.19,45

V. 15. A uczyniwszy bicz z powróz-

ków, wszystkie wygnai z kocioa, i owc<

i woy : a tych, co pienidzmi handlowali

pienidze rozsypa^ i stoy poprzewraca

16. A tym, co gobie sprzedawali

rzek: Wyniecie to std, a nie czycie

domu Ojca mego domem kupieckim.

17. I wspomnieli sobie uczniowie jego

i napisano: Gorliwo * domu tweg(

zara mi. . .

*ps.69,:

18. Tedy odpowiedzieli ydowie
rzekli mu: Có nam za * znak pokaesz

i to czynisz? *Mat.l2,38. r.l«^

YI. i 9. Odpowiedzia Jezus i rzefc

im : Eozwalcie ten koció, * a we trzeci

dniach wystawie go. *Mat.26,6i. r.27,4£

Mark.14,58. r.l5,89

20. Ezekli tedy ydowie: Czterdziec

i sze la't budowano ten koció, a ty g<

we trzech dniach wystawisz?

21. Ale on mówi o kociele ciaa swego
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22. Przeto, gdy zmartwychwsta,
wspomnieli uczniowie jego, i im to hyl

powiedzia; i uwierzyli Pismu i sowu,
które wyrzek Jezus.

VIL 23. A gdy by w Jeruzalemie na

v^ielkanoc w wito, wiele ich uwierzyo

w imi jego, widzc cuda jego, które

Bzyni.

24. Ale Jezus nie zwierza im samego
siebie, przeto i on zna wszystkie,

25. A i nie potrzebowa, aby mu kto

wiadectwo wydawa o czowieku; albo-

i^iem on wiedzia, co * byo w czowieku.
*1 Sam. 16,7. iKron. 29,17. Ps.7,10. Jer.11,20.

KODZIA III.

I. o Nikodemie, którego w nocy Chi-ystus Pan uczy
I—13. II. o wu zawieszonym na puszczy 14—22. HI. o

;rzcie . Jana 23

—

2C. lY. któiy wydawa wiadectwo
aczniom swoim o Panu Cluystusie 27—36.

A by niektóry czowiek z Faryzeuszów,

imieniem Nikodem, ksi ydowski.
2. Ten przyszed * do Jezusa w nocy

L rzek mu : Mistrzu ! wiemy,e przyszed
^d Boga nauczycielem; bo nikt tych cu-

dów czyni nie moe, które ty czynisz,

leliby Bóg z nim nie by. *Jan.i9,39.

3. Odpowiedzia Jezus i rzek mu:
Zaprawd, zaprawd powiadam ci: Jeli

si kto nie narodzi znowu, nie moe wi-

dzie królestwa Boego.
4. Kzek do niego Nikodem: Jako

si moe czowiek narodzi, bdc stary ?

izali powtóre moe wnij w ywot matki
swojej i narodzi si?

5. Odpowiedzia Jezus : Zaprawd, za-

prawd powiadam ci : Jeliby sie kto nie

narodzi * z wody i z Ducha, nie moe
wnij do królestwa Boego. *Tyt.3,5.

6. Co si narodzio * z ciaa, ciao
jest, a co si narodzio z Ducha, duch
jgg^_

*Rzym.8,5.

7. Nie dziwuj si, em ci powiedzia:
Musicie si znowu narodzi.

8. Wiatr, gdzie chce, wieje i gos jego

syszysz, ale nie wiesz, skd przychodzi

i dokd idzie; take jest kady, który

si narodzi z Ducha.
9. Odpowiedzia Nikodem i rzek mu:

lako to by moe?
10. Odpowiedzia Jezus i rzek mu:

Ty jest nauczycielem w Izraelu, a tego

Qie wiesz?

11. Zaprawd, zaprawd powiadam ci,

i co * wiemy, mówimy, a comy widzie-

ii, wiadczymy: ale wiadectwa naszego
aie przyjmujecie. *jan.8,38.
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12. Jeli gdym wam ziemskie rzeczy

powiada, a nie wierzycie, jako, bdli
wam powiadali niebieskie, uwierzycie ?

13. A nikt nie wstpi * do nieba, tyl-

ko ten, który zstpi z nieba. Syn czo-
wieczy, który jest w niebie.

*Jan.6,62. Efez.4,9.10.

II. 14. A jako * Mojesz wa na
puszczy wywyszy, tak musi by wy-
wyszony Syn czowieczy.

*

4

Moj. 21, 9. 2 Król. 18,4.

15. Aby kady, kto we wierzy nie

zgin, ale mia ywot wieczny.

16. Albowiem tak Bóg * umiowa
wiat, e Syna swego jednorodzonego

da, aby kady, kto f we wierzy, nie

zgin, ale mia ywot wieczny.
*lJan.4.9. f^Iark. 16,16. lJan.5,10.

17. Bo nie posa * Bóg Syna swe-

go na wiat, aby sdzi wiat, ale aby
wiat by zbawiony przeze. *Jan.i2,47.

18. Kto * wierzy we, nie bdzie
osdzony; ale kto nie wierzy, ju f jest

osdzony, i nie uwierzy w imi jedno-

rodzonego Syna Boego.
=^Jan.5,24. r.6,40. f Mark. 16,10.

19. A tenci jest sd, e * wiato
przysza na wiat, lecz ludzie bardziej

umiowali ciemno ni wiato; bo

byy ze uczynki ich. *Jan.i,9.

20. Kady bowiem, kto le czyni,

nienawidzi wiatoci i nie idzie na

wiato, aby nie byy zganione uczyn-

ki jego.

21. Lecz kto czyni prawd, przycho-

dzi do wiatoci, aby byy jawne uczyn-

ki * jego, i w Bogu s uczynione.
*Efez.5,8.9.l3.

22. Potem przyszed Jezus i uczniowie

jego do Judzkiej ziemi, i tam przemie-

szkiwa z nimi *
i chrzci. =^ Jan. 4.2.

III. 23. Chrzci te i Jan * w Enon,

blisko f Salim; bo tam byo wiele wód,

a ludzie przychodzili i chrzcili si.
^Mat.3,6. ti sam.9,4.

24. Bo jeszcze Jan * nie by podany
do wizienia. ' '^Mat.u^.

25. Wszcza si tedy gadka midzy
uczniami Janowymi i midzy ydami o

oczyszczaniu.

26. 1 przyszli do Jana i rzekli mu:
Mistrzu ! ten, który by z tob * za Jor-

danem, któremu ty f da wiadectwo,
ten oto chrzci, a wszyscy id do niego.

*Mat.3,13. t Jan.1,15.

IV. 27. Odpowiedzia Jan i rzek: Nie

moe nic wzi czowiek, jeliby mu nie

byo dane z nieba.
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28. Wy sami jostei^cio mi wia(ll<iimi,

oni powiedzia: Nie jestem * ja (Chry-

stus, ale em posany f prztul nim.
Jim. 1.20. :J0. fMal.a,].

29. Kto ma obluhienifMj, ten jest o)lu-

bioniec, a przyjaciel oblubieca, który

stoi a sucha go, weseli si weselem dla

gosu oblubiecowego; przeto to wesele

moje wypenione jest.

30. On musi ro, a mnie musi uby-

wa.
31. Kto z góry przyszed, nade wszyst-

kie jest; kto z ziemi jest, ziemski jest

i ziemskie rzeczy mówi; ten, który z nie-

ba przyszed, nade wszystkie jest.

32. A co widzia i
* sysza, to wiad-

czy, ale wiadectwa jego aden nie

przyjmuje. * Jan.5,19.20.

33. Kto przyjmuje wiadectwo jego,

ten zapiecztowa, e Bóg * jest praw-

dziwy. *Jan.8,26.

34. Albowiem ten, którego Bóg po-

sa, sowo Boe mówi; bo mu nie pod

miar daje * Bóg Ducha;. *^'-^^^^- i^^J^^'i-

35. Ojciec miuje Syna, i wszystko

da * w rce jego. *Mat.ii,27.

36. Kto wierzy w Syna, ma ywot
wieczny; * ale kto nie wierzy Synowi,

nie oglda ywota, lecz gniew Boy zo-

staje nad nim. *Maik,i6,i6. iJan.5,10.

EODZIA IV.

I. Eozmowa Paska z Samarytanlc 1— 20. II. pokaza-
nie, która jest prawdziwa chwaa Boa 21—25. III. o

Mesyjaszu 26—31. IV. o pokarmie jego 32—38. V. jako
w Chrystusa Pana uwierzyli Saraarytanowie 39—45.

VI. który syna królewskie_go dworzanina uzdrowi 46—54.

A gdy pozna Pan, i usyszeli Fary-

zeuszowie, e Jezus wicej uczniów

czyni *
i clirzci nieli Jan. *Jan.3,22.

2. (Chocia sam Jezus nie chrzci, ale

uczniowie jego),

3. Opuci Judzk ziemi, i odszed
zasi do Galilei.

4. A musia ic przez Samaryj.
5. I przyszed do miasta Samaryi,

które * zowi Sychar, blisko folwarku,

który by da Jakób Józefowi, synowi

swemu * 1 Moj. 33,18.19. Joz. 24,32.

6. 1 bya tam studnia Jakóbowa; prze-

to bdc Jezus na drodze spracowany,

siedzia tak na studni; a byo okoo
szóstej godziny.

7. I przysza niewiasta z Samaryi
czerpa wod, której rzek * Jezus: Daj

mi pi! *iMoj.24,i7.

8. (Bo uczniowie jego odeszli byli do

miasto, aby nakupili ywnoci.)

9. Kzeka mu ledy ona niewiasta Sa-

marytaska: .Jako ty bdc ydem,
dasz odemnie napoju, od niewiasty Sa-

marytanki? (gdy ydowie nie obcuj
z Samarytany.)

10. Odpowiedzia- Jezus i rzek jj:
Gdyby wiedziaa ten dar Boy, i ktc/

jest ten, co mówi: Daj mi ])i, tyby go

prosia, a daciby ' wod yw. ' i^i^j-ss.i.

11. 1 rzeka mu niewiasta: Panie! nie-

masz i czem naczerpa, a studnia jest

gl)oka, skde tedy masz t wod^

yw?
12. Izae ty jest wikszy nieli ojciec

nasz Jakób, który nam da t studni, i

sam z niej pi, i synowie jego, i dobytek

jego?

13. Odpowiedzia Jezus i rzek jój:

Kady, kto pije t wod, zasi bdzie
pragn

;

14. Lecz ktoby pi on * wod, któr
ja mu dam, nie bdzie pragn na wieki:

ale ta woda, któr f ja mu dam, stanie

si w nim studni wody wyskakujcej kn

yAYOtOWi wiecznemu. *Jan.6,35. tJan.y.a

15. Rzeka do niego niewiasta: Paniet

daj mi tej wody, abym nie pragna,
ani tu czerpa chodzia.

16. Ezek jej Jezus: Id, zawoaj m-
a swego a przyjd tu.

17. Odpowiedziaa niewiasta i rzeka:

Nie mam ma. Rzek jej Jezus: Dobrze
rzeka: Nie mam ma.

18. Albowieme piciumów miaa, a

teraz ten, którego masz, nie jest mem
twoim; to prawd powiedziaa.

19. Rzeka mu niewiasta: Panie!

widz, e ty jest prorok.

20. Ojcowie nasi na tej górze chwa-

lili Boga, a wy * powiadacie, e w Jeru-

zalemie jest miejsce, kdy przyzwoita

chwali *5Moj. 12,5.11. lKról.9,3. 2Kron.7,12.

11. 21. Kzek jej Jezus: Niewiasto!

wierz mi, i idzie godzina, gdy ani na

tej górze ani w Jeruzalemie nie bdzie-

cie chwalili Ojca.

22. Wy chwalicie, * co nie wiecie; a

my chwalimy, co wiemy; albowiem zba-

wienie f jest z ydów.
*2Król.l7,29. tRzyra.9,4. yd.7,l4,

23. Ale idzie godzina, i teraz jest,

gdy prawdziwi chwalcy bd chwali,

Ojca w diichu i w prawdzie.

24. Bo i Ojciec takowych szuka,:

którzyby go chwalili. Bóg jest * duch,



a ci. którzy go chwal, powinni go chwa-

li w duchu i w prawdzie. '2Kor.2,i7.

25. Rzeka mu niewiasta: Wiem, e
przyjdzie Mesyjasz, którego zowi Chry-

stusem, ten, gdy przyjdzie, oznajmi

nam wszystko.
' in. 26. Rzek jej Jezus: Jam jest

ten, który z tob mówi.
27. A wtem przyszli uczniowie jego.

i dziwtDwali si, i z niewiast mówi;
wszake aden nie rzek: O co si py-

tasz, albo co z ni rozmawiasz?

2S. I zostawia ona niewiasta wia-

dro swoje, a sz^a do miasta i rzeka

cnym ludziom:

29. Pójdcie, ogldajcie czowieka,

który mi powiedzia wszystko, comkol-

wiek czynia, nie tenli jest Chrystus?

30. A przeto wyszli z miasta, i

przyszli do niego.

31. A tymczasem prosili go ucznio-

wie, mówic: Mistrzu I jedz.

IV. 32. A on im rzek: Mamci ja

pokarm ku jedzeniu, o którym wy nie

wiecie.

33. Mówili tedy uczniowie midzy
sob: Albo mu kto przyniós je?

34. Rzek im Jezus: Mójci jest po-

karm, abym czyni wole tego, który mi
posa, a dokona sprawy jego.

35. Iza wy nie mówicie, e * jeszcze

s cztery miesice a niwo przyjdzie?

Otó powiadam wam: Podniecie oczy

wasze, a przypatrzcie si krainom, e
ju biae s ku niwu. '*Mat.9.37. uk.10.2.

36. A kto nie, bierze zapat, i zbie-

ra owoc do ywota wiecznego, aby i ten,

który sieje, radowa si wespó, i ten,

który nie.

37. Albowiem w tem prawdziwe jest

ono przysowie: e inszy jest, który sie-

je, a inszy który nie.

38. Jam was posa, to. okoo
czegocie wy nie pracowali; iusi pra-

cowali, a wycie weszli w prac ich.

V. 39. Tedy z miasta onego wiele

Samarytanów uwierzyo we dla powie-
ci onej niewiasty, która wiadczya: e
mi wszystko powiedzia', comkolwiek
czynia.

40. Gdy tedy przyszli do niego Sa-
marytani. prosili go, aby u nich zosta;
i zosta tam przez dwa dni.

41. I daleko wicej ich uwierzyo dla

sowa jego.

i. 42. A onej niewiecie mówili: I ju

. Jan 4. 5. 99

nie dla twojej powieci wierzymy: albo-

wiememy sami syszeli i wiemy, e ten

jestprawdziwiezbawicielwiata,Chrystus.

43. A po dwóch dniach wyszed stam-

td, i szed do Galilei.

44. Albowiem sam Jezus wiadectwo
wyda, i * prorok w ojczynie swojej

nie jest we czci. 'M^t.is.óT. Mark.6.4. uk.4,24.

45. A gdy przyszed do Galilei, przy-

jli go Galilejczycy, widzc wszystko,

co czyni w Jeruzalemie w wito; bo i

oni byli przyszli na wito.
VI. 46. Tedy zasi przyszed Jezus

do Kany Galilejskiej, gdzie by uczy-

ni ' z wody wino. A by niektóry dwo-

rzanin królewski w Kapernaum, którego

syn chorowa. '*Jan.2.i.ii.

47. Ten usyszawszy, i Jezus przy-

szed z Judzkiej ziemi do Galilei, szed
do niego i prosi go, aby zstpi a uzdro-

wi syna jego; bo poczyna umiera.
48. I rzek do niego Jezus : Jeli nie

ujrzycie znamion *
i cudów, nie uwie-

rzycie. *Mat.l2,39. r.16.1. Mark.8,12. uk. 11. 2:-*.

1 Kor. 1.22.

49. Rzek mu on królewski dworza-

nin: Panie! zstp pierwej ni umi'ze

dzieci moje.

50. Rzek mu Jezus: Id, syn twój

yje. I uwierzy on czowiek mowie,

któr mu powiedzia Jezus, i poszed.

51. A gdy ju szed, zabieeli mu
sudzy jego i oznajmili, mówic: Dzie-

ci twoje yje.

52. Tedy ich pyta o godzin, w któ-

rby si lepiej miao: i rzekli mu. e
wczoraj o siódmej godzinie opucia go

gorczka.
53. Pozna' tedy ojciec, i to ona

godzina bya. której mu by rzek Je-

zus: I syn twój yje. I uwierzy sam
i wszystek dom jego.

54. Tenci zasi wtóry cud uczyni Je-

zus, przyszedszy z Judzkiej ziemi do

Galilei.

ROZDZIA V.

I. Chrystus lecego u sadzawki w sabat uzdrowi
1—9. II. Faryzeusze, którzy go potwarzali 10—16. m. po-
wag Ojca swego przekona i 7. 18. ly. Bosk moc
swoje dowodami gruntownemi 19—44. V. i Mojeszowem
wiadectwem wywiód 45—47.

Jjyo * potem wito ydowskie, i wst-
pi Jezus do Jeruzalemu.

*3Moj.23.2. 5MOJ.16.1.

2. A bya w Jeruzalemie przy owczej

bramie sadzawka, któr zowi po y-
dowsku Betesda, majca pi ganków.
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3. W tych loao mnówstwo wielki<^

niodoiiycli, lepych, chromych, wy-
schych, którzy czekali poruszenia wody.

4. Alhowieni Anio czasu pewnego
zstpowa w sadzawk i porusza wo-
d ; a tak kto pierwszy wstpi po wzru-

szeniu wody, stawa si zdrowym, jak-
bykolwiek choro]) zdjty by.

5. A by tam niektóry czowiek trzy-

dzieci i om lat chorob zoony.
6. Tego gdy Jezus ujrza lecego,

a poznawszy, e ju przez dugi czas

chorowa^, rzek mu: Chcesz by zdrów?
7. Odpowiedzia mu on chory: Pa-

nie! nie mam czowieka, któryby mi,
gdy bywa poruszona woda, wrzuci do

sadzawki; ale gdy ja id, inszy przede-

mn wstpuje.
8. Kzek mu Jezus: Wsta, wemij

oe * twoje, a chod. =^Mat.9,G.Maik.2,ii.

9. A zarazem sta si zdrowym on
czowiek, i wzi oe swoje, i chodzi.

A by sabat * onego dnia. ^Jan.o.u.

II. 10. Tedy rzekli ydowie onemu
uzdrowionemu: Sabat jest, niegodzió

si * oa nosi. *2Moj.20,8.5Moj.5,12. JeiM7,21.

11. Odpowiedzia im: Ten, który mi
uzdrowi, tene mi rzek: Wemij oe
twoje a chod.

12. I pytali go: Który jest ten czo-
wiek, co powiedzia: Wemij oe
twoje a chod?

13. A on uzdrowiony nie wiedzia,

ktoby by; albowiem by Jezus ustpi,
poniewa wiele ludu byo na onem
miejscu.

14. Potem go Jezus znalaz w ko-

ciele i rzek mu: Oto si sta zdro-

wym, nie grzesz * wicej, aby co gorsze-

go na ci nie przyszo. * Jan.8,n. 2Piotr.2,2i.

15. A odszedszy on czowiek, po-

wiedzia ydom, i to by Jezus, który

go uzdrowi.

16. A przeto ydowie przeladowali

Jezusa, i szukali, jakoby go zabili, e to

uczyni w sabat.

III. 17. A Jezus im odpowiedzia:

Ojciec mój a * dotd pracuje, i ja pra-
Q-Q-jg.

'

*Jan.9,4. r.14,10.

18. Dlatego tedy tem wicej szukali

ydowie, jakoby go zabili, nie tylko, i
gwaci sabat, ale e i Ojca * swego
powiada by Bogiem, czynic si rów-

nym Bogu. *Jan.7,29.30. r.10,33.

IV. 19. Odpowiedzia tedy Jezus i

rzek im: Zaprawd, zaprawd powia-

dam wam, nie moe Syn sam od siebie

nic ' czyni, jedno co widzi, e Ojciec

czyni; albowiem cokolwiek on czyni, to

take i Syn czyni. Jan.3,11.12. r.8,s8..

20. Jio Ojciec miuje Syna i ukazuje

mu wszystko, co sam czyni, i wiksze
mu nad te sprawy pokae, abycie si^

wy dziwowali.

21. Albowiem jako Ojciec wzbudza
umare i oywia, tak i Syn, które chce,

oywia.
22. Bo Ojciec nikogo nie sdzi, lecz

wszystek sd da Synowi,

23. Aby wszyscy czcili Syna, tak jako
czcz Ojca; kto nie czci Syna, nie czci

i Ojca, który go posa.
24. Zaprawd, zaprawd powiadam

wam: Kto sowa mego * sucha i wie-

rzy onemu, który mi posa, ma ywot
wieczny, i nie przyjdzie na sd, ale

przeszed z mierci do ywota. ''Jan.8,51.

25. Zaprawd, zaprawd powiadam
wam: e idzie godzina i teraz jest, gdy
umarli usysz gos Syna Boego, a któ-

rzy usysz, y bd.
2Q. Albowiem jako Ojciec ma ywot

sam w sobie, tak da i Synowi, aby mia
ywot w samym sobie.

27. I da mu * moc i sd czyni; bo
jest Synem czowieczym.

* Dan. 12,2. Mat.25,34. lTes.4,16.

28. Nie dziwujcie si temu; bo
przyjdzie godzina, w któr wszyscy, co

s w grobach, usysz gos jego;

29. I pójd ci, którzy dobrze czy-

nili, na powstanie ywota; ale ci, którzy

le czynili, na powstanie sdu.

30. Nie mog ja sam od siebie nie

czyni: jako sysz, tak sdz, a sd
mój jest sprawiedliwy; bo nie szukam
woli '* mojej, ale woli tego, który mi
posa, Ojca. *Jan.6,38.

31. Jelie ja sam * o sobie wiadcz,
wiadectwo moje nie jest prawdziwe.

*Jan.8,14.

32. Inszy jest, co o * mnie wiadczy,

i wiem, e prawdziwe jest wiadectwo,

które wydaje o mnie. *izaj.42,i.Mat.3,i7..

33. Wycie sali * do Jana, a on da
wiadectwo prawdzie. *JaB.i,i9.

34. Ale ja nie od czowieka wia-
dectwo bior, ale to mówi, abycie wy
byli zbawieni.

35. Onei by wiec gorejc i wie-

cc, a wycie si chcieli do czasu po-

radowa w wiatoci jego.



. Jan

36. Ale ja mam wiadectwo wiksze

ni Janowe; albowiem sprawy, które mi

da * Ojciec, abym je wykona, te same

sprawy, które ja czyni, wiadcz o mnie,

i mi* Ojciec posa. ''Jan.10,25.

37. A Ojciec, który mi posa, one
wiadczy o ^ mnie, któregocie wy

-u nigdy nie syszeli, anicie osoby

jt'go f widzieli:
'^Mat.3,17. r.17.5. t2Moj.33,20. lTym.6,16.

38. I sowa jego nie macie w sobie i

mieszkajcego; albowiem, którego oni

posa, temu nie wierzycie.
|

39. Badacie * si Pism : boó si i

wam zda, e w nicli ywot wieczny ma-
cie, a one s. które wiadectwo wyda-

waj o mnie.' -izaj.34,i6.Dzie:i7.ii.

46. A * wdy do mnie przyj nie

chcecie, abycie ywot mieli. ^Jan.e.s?.

41. Chway od ludzi nie przyjmuj.

42. Alem was pozna, e mioci Bo- •

ej nie macie w sobie.
|

43. Jam przyszed w imieniu Ojca

mego, a nie przyjmujecie mi: jeliby
I

przyszed inny w imieniu swojem, onego
j

przyjmiecie.

44. Jako wy moecie wierzy, chwa '

jedni * od drugich przyjmujc, poniewa
chway, która jest od samego Boga. nie

szukacie? *jan. 12.43.

y. 45. Kie mniemajcie, abym ja was
mia osk-ara przed Ojcem: jestci. który

skary na was. Mojesz, w którym wy
nadziej macie.

46. Bo gdybycie wierzyli Moje-
szowi, wierzylibycie i mnie: gdy on

o ^ mnie pisa. .

^1 Moj. 3.15. r.12.3. r. 18,18. r.49.10. 5Moj.l8,15.

47. Ale poniewa pismom jego nie

wierzycie, i jako sowom moim uwie-
rzycie?

EODZIA TI.

I. Pan picioma chlebami i dwoma iT^kami nalcar-
aii 5000 ludzi 1—14. U. uchodzi ' przed kióle-
stwem 15. 16. Ul. do uczniów jadcych po morzu 17—18.
rv. po wodach przyszed 19—25. V. o prawdziwym i

aiegincrm. 26—34. TI. chlehie ywota mówi 35—51.
VU. o co ydowie szemrali 52—59. VLIi. wiele z ucz-
niów 60—65. IX. odstao od Pana 66—68. X. lecz Apo-
stoowie wyznali go hyc Synem Boga ywego 69—71.

Jtotem odszed Jezus za morze Gali-

lejskie, które jest Tyberyjadskie;

2. I szed za nim lud wielki, i wi-
dzieli cuda jego, które czyni nad cho-
rymi.

3. I wszed Jezus na gór, i siedzia
tam z uczniami swoimi;

5. 6. 101

4. A bya blisko Wielkanoc. * wito
ydowskie *2Moj.i2.i8. 3M0J.23.5. sMoj.ie.ie.

5. Tedy podniósszy ' Jezus oczy i

ujrzawszy, i wielki lud idzie do niego,

rzek do Filipa: Skd kupimy chleba,

aby ci iedli^ * Mat. 14,15. Mark.6,34.

6. (Ale to mówi', kuszc go; bo on
wiedzia, co mia czyni.)

7. Odpowiedzia mu Filip: ' Za dwie-

cie groszy chleba nie dosy im bdzie,

choby kady z nich ma^o co wzi.
^Mark.6.37.

8. Ezek mu jeden z uczniów jego,

Andrzej, brat Szymona Piotra:

9. Jest tu jedno pachol, co ma pi-
cioro cMeba jczmiennego i dwie ryb-

ki; ale có to jest na tak ' wielu?
^2Król.4.43.

10. Tedy rzek Jezus: Kacie ludowi

usi. A byo trawy dosy na oneme
miejscu, i usiado mów w liczbie okoo
piciu tysicy.

11. Wzi tedy Jezus one chleby, a

podzikowawszy " rozda uczniom, a

uczniowie siedzcym; take i z onych

rybek, ile jedno chcieli. ''i^^°^-^'i3.iTyi^.4.4.

12. A ^ gdy byli nasyceni, rzek
uczniom swoim: Zbierzcie te uomki,
które zbywaj, eby nic nie zgino.

*Mark.8.8.

13. I zebrali i napenili dwanacie
koszów uomków z onego piciorga chle-

ba ieczmienneoro. które zbyway tym,

co jedli.

14. A oni ludzie, ujrzawszy cud. który

uczyni Jezus, mówili: Tenci jest za-

prawd on prorok, " który mia przyj
na wiat.

'

-uk.7,16.

II. 15. Tedy Jezus poznawszy, i mieli

przyj i porwa go. aby go uczynili

królem, uszed ^ zasi sam tylko na gór.
* Jan. 18.36.

16. A gdy by wieczór, " zstpili

uczniowie jego do morza.
*llat.l4.22. Mark.6,47.

III. 17. A wstpiwszy W ód. jechali

za morze do Kapernaum. a ju byo ciem-

no, a Jezus nie przyszed by do nich.

18. A morze, gdy powsta wielki

wiatr, burzy si poczynao.

lY. 19. Gdy tedy odpynli, jakoby

na dwadziecia i pi albo trzydzieci

staj. ujrzeli Jezusa chodzcego pomorzu,

przybliajcego si ku odzi, i ulkli si.

20. A on im rzek: Jam ci jest. nie

bójcie si.

21. I wzili go ochotnie do odzi, a
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zarazom ód przypyntja do zionii, do

którój j(M*hali.

22. Nazajutrz lud, który hy za mo-
rzem, widzc, o tam uie byo drugiój

odzi, tylko ona jedna, w któr ))yli

wstpili uczniowie jego, a i Jezus nie

wszed by w ód z uczniami swoimi,

ale sami uczniowie jego ujechali;

23. (Przyszy tó byy drugie odzie

z Tyberyjady, blisko do onego miejsca,

gdzie jedli chlb, gdy by Pan dzit^'ki

uczyni.)

24. To gdy obaczy lud, i tam nie

byo Jezusa, ani uczniów jego, wstpili

i oni w odzie i przeprawili si do Ka-
pernaum, szukajc Jezusa;

25. A znalazszy go za morzem, rze-

kli mu: Mistrzu! kiedy tu przyby?

V. 26. Odpowiedzia im Jezus i rzek:

Zaprawd, zaprawd powiadam wam:
Szukacie mi nie przeto, iecie widzieli

cuda, ale iecie jedli chleb, i bylicie

nasyceni.

27. Sprawujcie nie pokarm, który

ginie, ale pokarm, który trwa ku ywo-
towi wiecznemu, który wam da Syn
czowieczy; albowiem tego * zapiecz-

towa Bóg Ojciec. *Mat.3.17. Jan.1,32. r.3,16.

28. Ezekli tedy do niego: Có b-
dziemy czynili, abymy sprawowali spra-

wy Boe?
29. Odpowiedzia Jezus, i rzek im:

To jest sprawa * Boa, abycie wierzyli

w tego, którego on posa. *iJan.3,23.

30. Rzekli mu tedy: Có * wdy ty

za znak czynisz, abymy widzieli i wie-

rzyli tobie? Có czynisz? *Mat.i6,i.

31. Ojcowie nasi * jedli mann na
puszczy, jako jest napisano : Chleb z nieba

da im ku jedzeniu.
*

2

Moj. 16,14. 4Moj.U,7. Ps.78,24.

32. Rzek im tedy Jezus: Zaprawd,
zaprawd powiadam wam: Nie Moj-
eszci wam da chleb z nieba, ale Ojciec

mój daje wam chleb on prawdziwy
z nieba.

33. Albowiem chleb Boy ten jest,

który zstpuje z nieba, i ywot daje

wiatu.

34. Tedy mu rzekli: Panie! daj nam
zawsze tego chleba.

VI. 35. I rzek im Jezus : Jamci jest

on chleb ywota; kto do * mnie przy-

chodzi, akn nie bdzie, a kto wierzy

w mi, nigdy pragnc f nie bdzie.
*Jan.4,i4.t Jan. 7,38.

36. A lem wam powiedzia: Owszem,
widzielicie mi, a nie wierzycie.

37. Wszystko, co mi daje Ojciec,

do mnie przyjdzie, a tego, co do mnie
przyjdzie, nie wyrzuc precz.

38. Bom zstpi z nieba, nie ibym
czyni wol moje, ale * wol onego,

który mie posa. *nv.22A-.

31). A ta jest wola onego, który mi
posa, * Ojca, abym z tego wszystkiego,

co mi da, nic nie straci, ale abym to

wzbudzi w on ostateczny dzie. "^ J^^i^.^s-

40. A tac jest wola onego, który mi
posa, aby kady, kto widzi Syna a wie-

rzy * we, mia ywot wieczny; a ja go

wzbudz w on ostateczny dzie. *J*^°-3'^^-

41. I szemrali ydowie o nim, i
rzek: Jam jest on chleb, którym z nieba

zstpi.
42. I mówili : Iza ten nie * jest Je-

zus, syn Józefa, którego my ojca i

matk znamy; jako tedy ten powiada:

em z nieba zstpi? *Mat.i3,55.

43. Tedy odpowiedzia Jezus i rzek
im: Nie szemrzyjcie midzy sob.

44. aden do mnie przyj nie mo-
e, jeli go Ojciec mój, który mi po-

sa, nie pocignie; a ja go wzbudz
w ostateczny dzie.

45. Napisano w prorokach: I bd
wszyscy * wyuczeni od Boga; przeto

kady, kto sysza od Ojca, a nauczy
si. przychodzi do mnie. *izaj-54,i3. Jer.31,34.

46. Nie iby kto widzia * Ojca,

oprócz tego, który jest od Boga; ten

widzia Ojca.
-Mat.11.27.

47. Zaprawd, zaprawd powiadam

wam: Kto w mi wierzy, ma * ywot
wieczny.

*J"^-^''^-

48. Jam jest on chleb ywota.

49. Ojcowie wasi jedli * mann na

puszczy, a pomarli. *2Moj. 16,15.

50. Ten jest on chleb, który z nieba

zstpuje; jeliby go kto jad, nie umrze.

51. Jamci jest chleb on ywy, któ-

rym * z nieba zstpi: jeliby kto jad

z tego chleba, y bdzie na wieki;

a chleb, który ja dam, jest ciao moje,

które ja dam za ywot wiata. *JaQ-3,i3.

VII. 52. Wadzili si tedy ydowie
midzy sob, mówic: Jako ten moe
nam da ciao swoje ku jedzeniu?

53. I rzek im Jezus: Zaprawd, za-

prawd powiadam wam: Jeli nie b-
dziecie jedli ciaa Syna czowieczego,

i pili krwi jego, nie macie ywota w sobie,
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54. Kto je ciao moje

moj, ma ywot wieczny, a ja go wzbu-

dz w on ostateczny dzie.

55. Albowiem ciao moje prawdzi-

wie jest pokarm, a krew moja prawdzi-

wie jest napój.

56. Kto je ciao moje i pije krew

moje, we mnie mieszka a ja w nim.

57. Jako mi posa yjcy Ojciec,

i ja yj przez Ojca; tak kto mnie po-

ywa, i on y bdzie przez mi.

58. Tenci jest chleb on, który z nieba

zstpi, nie jako ojcowie wasi jedli mann
a pomarli; kto je ten chleb, y bdzie

na wieki.

59. To mówi w bónicy, uczc
w Kapernaum.

VIIL 60. Wiele ich tedy z uczniów

jego, syszc to, mówili: Twardaó to jest

mowa, któ jej sucha moe?
61. Ale wiedzc Jezus sam w sobie,

i o tem szemrali uczniowie jego, rzek
im: To was obraa?

62. Có, gdybycie ujrzeli Syna czo-
wieczego wstpujcego, * gdzie by pier-

V *Mark.l6,19. uk. 24,51. Jan. 3, 13.

63. Duchci jest, który oywia, ciao

nic nie pomaga; sowa, które ja wam
mówi, duch s i ywot s.

64. Ale s niektórzy z was, co nie

wierz; albowiem wiedzia od pocztku
Jezus, którzy byli, co nie wierzyli, i kto

jest, * co go mia wyda; *Jan.i3,ii.

65. I mówi: Dlategomci wam po-

wiedzia: I aden nie moe przyj do

mnie, jeliby mu nie byo dane od Ojca

mojego.

IX. 66. Od tego czasu wiele uczniów
jego odeszo nazad, a wicej z nim nie

chodzili.

67. Tedy rzek Jezus do onych dwu-
nastu: Izali i wy chcecie odej?

68. I odpowiedzia mu Szymon Piotr:

Panie! do kogó pójdziemy? Ty masz
sowa ywota wiecznego:

X. 69. A mymy uwierzyli i poznali,e ty jest Chrystus, on * Syn Boga y-
^ipo-Q *Mat'.16,l6. Jan. 11, 27.

70. Odpowiedzia im Jezus: Izalimja

nie dwunastu was obra? a jeden z was
.jest dyjabe.

71. A to mówi o Judaszu, synu Szy-

mona, Iszkaryjocie; bo go * ten wyda
mia, bdc jednym z onych dwunastu.

*uk.22,47.

ROZDZIA VIL
I. Chrystus za powinnyrai na wito kuczek 1—9.

II. potajemnie szed 10— 13. III. uczy w kociele 14—24.

IV. o nim róne zdania ludzkie 2C)—31. V. Ksia go
ima kazali 32-40. VI. rozruch si sta dla niego mi-
dzy pospólstwem 41—10. VII. midzy Faryzeuszami i

sugami ich 47—49. VIII. Nikodem si uj o krzywd
jego 50—53.

A. potm chodzi Jezus po Galilei ; bo si
nie chcia bawi w ziemi Judzkiej, przeta

e ydowie szukali, aby go zabili.

2. I byo blisko wito * ydowskie
kuczek *3Moj.23,34. 4Moj.29,12.

3. Tedy rzekli do niego bracia jego:

Odejd std, a id do Judzkiej ziemi,

eby uczniowie twoi widzieli sprawy
twoje, które czynisz.

4. Albowiem aden nic w skrytoci

nie czyni, kto chce by widziany; prze-

to ty, jeli takie rzeczy czynisz, objaw

si wiatu.

5. Bo i bracia jego nie wierzyli we.
6. I rzek im Jezus : Czas mój jeszcze

nie przyszed; ale czas wasz zawsze jest

pogotowiu.

7. Nie moe was * wiat nienawi-

dzie, ale mnie nienawidzi; bo ja wiad-
cz o nim, i sprawy jego f ze s.

*Jan.l5,19, tJan.3,19..

8. Idcie wy na to wito, ja jeszcze

nie pójd na to wito; bo mój czas

jeszcze si * nie wypeni. *Jan.8,2o.

9. A to im powiedziawszy, zosta^

w Galilei.

II. 10. A gdy poszli bracia jego, tedy

i on szed na wito, nie jawnie, ale ja-^

koby potajemnie.

11. A ydowie szukali * go w wito-
i mówili: Gdzie on jest? *Jan.ii,56.

12. I byo o nim wielkie szemranie

midzy * ludem; bo jedni mówili: e
jest dobry; a drudzy mówili: Me, ale

zwodzi lud. *Jan.9,16.

13. Wszake o nim aden * jawnie nie

mówi, dla bojani ydowskiej. ''Jan.12,42.

III. 14. A gdy ju byo w pó wita,
wstpi Jezus do kocioa i uczy.

15. I dziwowali si ydowie, mó-
wic: Jako ten umie Pismo, gdy si
nie uczy?

16. Odpowiedzia im Jezus i rzek:

Nauka moja nie jestci * moja, ale tego,

który mi 'posa. *Jan.i2,49.

17. Jeliby kto chcia czyni wol
jego, ten bdzie umia rozezna, jeli ta

nauka jest z Boga, czyli ja sam od sie-

bie mówi.
18. Kto z samego siebie mówi, chway
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wasnej szuka; ale kto szuka oliway
tego, który go posa, ton jest prawdziwy,

a nie masz w nim niesprawiedliwoci.

\\). Izali wam * Mojesz nie da za-

konu? a aden z was nie przestrzega za-

konu. Przecze szukacie, al)ycie -j- mi
'Za]»ili ? iiMoj.20,1. r.2t,4. t ^I"t.l2,U. Juii.S.Ih'.

20. Odpowiedzia lud i rzek: Dyjabel-

jstwo masz; któ ci szuka * zabi?
*Jun.8,i8. r.lO,2().

21. Odpowiedzia Jezus i rzek im:

Jedenem uczynek uczyni, a wszyscy si
temu dziwujecie!

22. Wszak Mojesz wyda wam obrze-

sk, (nie iby bya * z Mojesza, ale

z ojców,) a w sabat obrzezujecie czo-
yyiej^a. *1 Moj. 17, 10. 3Moj.l2,3.

23. Poniewa czowiek przyjmuje

obrzesk w sabat, aby nie by zgwa-
cony zakon Mojeszowy, przecz si na
mi gniewacie, em caego czowieka
uzdrowi w sabat?

24. Nie sdcie * wedug widzenia,

ale sprawiedliwy sd sdcie.
*3Moj.l9,15. 5Moj.l,17. Jak. 2,4.

IV. 25. Mówili tedy niektórzy z Je-

ruzalemczyków: Izali to nie jest ten,

którego szukaj zabi?
26. A oto jawnie mówi, a nic mu nie

mówi. Izali prawdziwie poznali ksi-
ta, i ten jest prawdziwie Chrystus?

27. Ale o tym wiemy, skd jest: ale

gdy Chrystus przyjd'zie, nikt nie bdzie
wiedzia, skdby hj

28. Woa tedy Jezus w kociele uczc
a mówic: I mnie znacie, i skdem jest,

wiecie ; a nie * przyszedem sam od sie-

bie, ale jest prawdziwy, który f mi po-

sa, którego wy nie znacie.
*Jan.5,43. r.8,42. f Jan. 8, 26. Ezym.3,4.

29. Lecz go * ja znam; bom od niego

jest, a on mi posa. *Jan.io,i5.

30. I szukali, * jakoby go pojma; ale

aden nie cign na rki; bo jeszcze

nie przysza bya godzina jego. *uk.2o,i9.

31. A wiele ich z ludu * uwierzyli

we i mówili: Chrystus gdy przyjdzie,

iza wicej cudów uczyni nad te, które

ten uczyni? *Jan.8,3o.

V. 32. A syszeli Faryzeuszowie, i
to lud o nim szemra ; i posali Faryzeu-
szowie i przedniej si kapani sugi, aby
go pojmali.

33. Kzek im tedy Jezus: Jeszcze na
may czas * jestem z wami; potem odej-

d do tego, który mi posa. *Jan.i6,i6.

34. Szuka mi * bdziecie, ale nie

znajdziecie; a gdzie ja bd, wy przyj,
nie moecie. *Jan.«.2i. r.ia.ss.

35. Mówili tedy ydowie midzy sob;.
Dokd/e ten pójdzii;, e my go nie znaj-

dziemy? czyli do rozproszonych poganów
pójdzie, i bdzie uczy pogany?

3G. Có to za mowa, któr wyrzek:*
Szuka mi bdziecie, ale nie znajdziecie,

i gdzie ja bd, wy przyj nie moecie?

37. A w on ostateczny dzie wielki

wita * onego stan Jezus i woa mó-
wic : Jeli f kto pragnie, niech do mnie
przyjdzie a pije. *3Moj.23.3g. t Jan.6,35.

38. Kto wierzy w mi, jako mówi
Pismo, rzeki wody ywej popyn z y-
wota jego.

39. (A to mówi o Duchu, którego

wzi * mieli wierzcy we; albowiem
jeszcze nie by dany Duch wity, przeto

e jeszcze Jezus nie by uwielbiony.)
*Izaj.4,3. Joel. 2, 28. Dzie.2,17.

40. Wiele ich tedy z onego ludu sy-
szc te sowa, mówili: Tenci*jest praw-
dziwie on prorok. *Mat.2i,46.

VI. 41. A drudzy mówili: Ten jest

Chrystus; ale niektórzy mówili: Aza
z Galilei przyjdzie Chrystus?

42. Aza nie mówi Pismo, i z na-

sienia Dawidowego i z * Betlehemu
miasteczka, gdzie by Dawid, przyjdzie

Chrystus? *Mich.5,2. Mat.2,5.

43. A tak stao si rozerwanie dla

niego midzy ludem.

44. I chcieli go * niektórzy z nich

pojma; ale aden nie cign na rk
swoich.

'

-Mat.21,46.

45. Przyszli tedy sudzy do przedniej-

szych kapanów i do Faryzeuszów ; którzy

im rzekli: Przeczecie go nie przywiedli?

46. Odpowiedzieli oni sudzy: Ni-

gdy tak nie mówi czowiek, jako ten

czowiek.

VIL 47. 'I odpowiedzieli im Faryzeu-

szowie: Albocie i wy zwiedzieni?

48. Izali kto uwierzy * we z ksit
albo z Faryzeuszów ? * ^

^^^••^'^•

49. Tylko ten gmin, który nie zna

zakonu; przeklci sa.

VIII. 50. I rzek do nich * Nikodem,

który by przyszed w nocy do niego,

bdc jeden z nich:
*Jan.3,i.2.

5i. Izali
"^ zakon nasz sdzi czowieka,

leliby pierwej nie sysza od niego i nie

poznaby, co czyni?
^5Moj.i7,8. r.19,15.

52. A oni mu odpowiedzieli i rzekli:
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Izali i ty Galilejczyk? Badaje si a

obacz, e prorok z Galilei nie powstai.

53. I poszed kady do domu swego.

ROZDZIA VIIL
I. o niewiecie na cudzoóstwie zastanej 1—10. II. o

odpuszczeniu grzechów, 11. III. Chr3'stus czeraby by
\ 12—21. IV. z którym ydowie sprzeczajc si blunili

go 22—58. V. i ukamienowa go clicieli, lecz on ust-
pi 59.

A Jezus poszed na gór Oliwn.
2. Potem zasi raniuczko przyszed

do kocioa, a lud wszj^stek zszed si
do niego; i siadszy uczy je.

3. I przywiedli do niego nauczeni

w Pimie i Faryzeuszowie niewiast na

cudzoóstwie zastan, a postawiwszy j
w porodku.

4. Ezekli mu: Nauczycielu! t nie-

wiast zastano na samym uczynku cu-

dzoóstwa;
5. A w zakonie nam Mojesz * przy-

kaza takie kamionowaó; a ty co mó-
^jg^V =+=3Moj. 20,10. 5Moj. 22,22.

6. A to mówili kuszc go, aby go

mogli oskary. A Jezus schyliwszy si
na dó, pisai palcem na ziemi.

7. A gdy si go nie przestawali py-
ta, podniósszy si, rzek do iiici: Kto
z was jest bez grzechu, niech na * ni
pierwszy kamieniem rzuci. *5Moj.i7,7.

8. A zasi schyliwszy si na dó, pi-

sa na ziemi.

9. Co gdy oni usyszeli, bdc od

sumienia przekonani, jeden za drugim
wychodzili, poczwszy od starszych a
do ostatecznych, i tylko sam Jezus

zostai. a ona niewiasta w porodku
stojca.

10. A podniósszy si Jezus i adnego
nie widzc, tylko on niewiast, rzek
jej: Niewiasto! gdzie s oni, co na
ci skaryli? aden ci nie potpi?

11. 11. A ona rzeka: aden. Panie!

A Jezus jej rzek: Ani ja ciebie pot-
piam; ide, a ju * wicej nie grzesz.

*Jan.5,14.

III. 12. Zasi im rzek Jezus, mó-
wic: Jam jest wiato * wiata; kto

mi naladuje, nie bdzie chodzi
w ciemnoci, ale bdzie mia' wiato
ywota.

'

*Jan.l,9. r.9,5. r.12,46.

13. Kzekli mu tedy Faryzeuszowie:
Ty sam o sobie wiadczysz, a wiade-
ctwo twoje nie jest prawdziwe.

14. Odpowiedzia Jezus i rzek im:
Chocia ja wiadcz sam o sobie, je-

dnak * prawdziwe jest wiadectwo moje;
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bo wiem, y skdem przyszed i dokd
id; lecz wy nie wiecie, skdem przy-

szed i dokd id. *Jan.5,3i. t Jan.7,28.

15. Wy wedug cia-a sdzicie; ale ja

nikogo nie sdz.
16. A chobym i ja sdzi, sd mój

jest prawdziwy; bom nie jest sam, ale

ja i który mi posa. Ojciec.

17. A w zakonie * waszym napisane

jest: I dwojga ludzi wiadectwo praw-
dziwe jest. '^4Moj.35,30. 5 Moj. 17,6.

r.19,15. Mat.18,16. 2Kor.l3,l. yd. 10,28.

18. Jam jest, który sam o sobie wiad-
cz ; wiadczy o mnie i

* ten, który mi
posa, Ojciec. *Mat.3.i7.

19. Tedy mu rzekli: Gdzie jest ten

twój Ojciec? Odpowiedzia Jezus: Ani
mnie znacie, ani Ojca mego; * bycie
mnie znali, i Ojca bycie mego znali.

*Jan.l6.3.

20. Te sowa mówi Jezus w skarb-

nicy, uczc w kociele, a aden go nie

pojma; bo jeszcze bya nie * przysza
godzina jego. *Jan.7,8.

21. Ezek im tedy zasi Jezus: Ja
id, i bdziecie mi '^ szuka, a w grze-

chu waszym pomrzecie; gdzie ja id,

wy przyj nie moecie.
^

=^ Jan. 7,34.

lY. 22. Mówili tedy ydowie: Albo
si sam zabije, e mówi: Gdzie ja id,

wy przyj nie moecie?
23. I rzek do nich: Wycie z nisko-

ci, a jam * z wysokoci ; wycie z tego

wiata, a jam za nie jest z tego wiata.
*Jan.3,31.

24. Przetomci wam powiedzia, i
pomrzecie w grzechach waszych; bo
jeli nie wierzycie, em ja jest, pomrze-

cie w grzechach waszych.

25. Tedy mu rzekli: Któes ty jest?

I rzek im Jezus: To, co wam i z po-

cztku powiadam.
26. Wiele mam o was mówi i s-

dzi; ale ten, który mi posai, * jest

prawdziw}', a ja, com od niego sysza,
to mówi na wiecie. ,

*Jan.7,28.

27. Ale nie zrozumieli, e im o Ojcu

mówi.
28. Przeto im rzek Jezus : Gdy wy-

wyszycie * Syna czowieczego, tedy

poznacie, em ja jest. a sam od siebie

nic nie czyni, ale jako mi y nauczy
Ojciec mój, tak mówi. *Jan.3,i4.tJan.7,i6.

29. A ten, który mi posa, * zemn
jest; nie zostawi mi samego Ojciec;

bo co mu si podoba, to ja zawsze czy-

jj^j^p

'

* Jan. 16,32.
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30. To gdy on mówi, wiele * ich we
uwierzyo.

'

*Jan.7,3i.

31. Tedy mówi Jezus do tych y-
dów, co mu uwierzyli: Jeli wy zosta-

niecie w sowie mojem, prawdziwie

uczniami moimi bdziecie;

32. I poznacie prawdc^s a prawda was
wyswobodzi.

33. 1 odpowiedzieli mu: Mymy na-

sienie Abrahamowe, a nigdymy nie su-
yli nikomu; jako ty mówisz : I wolny-

mi b(;dziecie.

34. Odpowiedzia im Jezus: Zapraw-
d, zaprawd powiadam wam, i wszel-

ki, kto * czyni grzech, sug jest grzechu.
*Rzyni.G,20. 2 Piotr. 2, 19.

35. A s;ugaó nie mieszka w domu na
wdeki, ale Syn mieszka na wieki.

36. A przeto jeli * was Syn wyswo-
bodzi, prawdziwie wolnymi bdziecie.

*Kzym.B,2.

37. Wiem, ecie nasienie Abraha-
mowe ; lecz szukacie, abycie mi zabili,

i mow^a moja nie ma u was miejsca.

38. Ja com widzia u Ojca mego, po-

wiadam, a wy te to, cocie widzieli u

ojca waszego, czynicie.

39. Odpowiedzieli mu i rzekli: Oj-

ciec nasz jest Abraham. Rzek im Je-

zus: Bycie byli * synami Abrahamowy-
mi, czynilibycie uczynki Abrahamowe.

=^ Rzym. 2, 28. r.9,6.

40. Ale teraz szukacie, abycie mi
zabili, czowieka tego, którym wam
prawd * mówi, którm sysza od Bo-

ga; tego Abraham nie czyni. *Jan.i7,i7.

41. Wy czynicie uczynki ojca wa-

szego. Rzekli mu tedy: My z nierzdu

nie jestemy spodzeni, jednego Ojca

mamy, Boga.

42. Tedy im rzek Jezus: By by
Bóg Ojcem waszym, tedybycie mi mi-

owali, gdyem ja od Boga wyszed i

przyszedem, anim sam * od siebie przy-

szed, ale mi on posa. *Jan.5,43.

43. Przecze tej powieci mojej nie

pojmujecie? przeto, i nie moecie su-
cha mowy mojej.

44. Wycie z ojca dyjaba, i podli-
woci ojca waszego czyni chcecie; onci

by mobójc od pocztku, i w praw-

dzie * nie zosta, bo w nim prawdy nie

masz: gdy mówi kamstwo, z swego
wasnego mówi, i jest kamc i ojcem

kamstwa. *imoj.3,4. iJan.3,8.

45. A ja, e prawd mówi, nie wie-

rzycie mi.

4(). Któ mi z was oliwini z grze-

clm? Je/li prawd mówi, przecze wy
mi nie wierzycie?

47. Kto z Boga jest, sów * Boych
sucha; dlatego wy nie suchacie, ie

z Boga nie jestecie. *iJaD.i,6.

48. Odpowiedzieli tedy ydowie i rze-^

kii mu: Izali my nie dobrze mówimy, e
ty jest Samary tanin *

i dyjabelstwo masz?
* Jan. 7, 20. r. 10,20.

49. Odpowiedzia Jezus: Ja dyjabel-

stwa nie mam, ale czcz Ojca mego; a

wycie mi nie uczcili.

50. Ja nie szukam chway mojj;
jest ten, który szuka i sdzi.

51. Zaprawd, zaprawd powiadam
wam: Jeli kto * sowa me zachowywa
bdzie, mierci nie oglda na wieki.

* Jan. 11,86.

52. Tedy mu rzekli ydowie: Tera-

emy poznali, e dyjabelstwo masz.

Abraham umar i prorocy, a ty powia-

dasz: Jeli kto sowa moje zachowywa
bdzie, mierci nie skosztuje na wieki;

53. Iza ty jest wikszy nad ojca na-

szego Abrahama, który umar? i proro-

cy pomarli; kime si ty wdy czynisz?

54. Odpowiedzia Jezus: Jeli si ja

sam * chwal, chwaa moja nic nie jest.

Jestci Ojciec mój, który mi chwali, o

którym wy powiadacie, e jest Bogiem
waszym. *Jan.5,<

55. Lecz go nie znacie, a ja go znam;
i jelibym rzek, e go nie znam, by-
bym podobnym wam, kamc; ale go

znam i sowa jego zachowywuj.
56. Abraham, ojciec wasz, z radoci

da, aby oglda dzie moj, i oglda
i radowa si.

57. Tedy rzekli ydowie do niego:

Pidziesit lat .jeszcze nie masz, a

Abrahama widzia?
58. Rzek im Jezus: Zaprawd, za-

prawd powiadam wam: Pierwej ni
Abraham *'by, jam jest.

*2Moj.3,i6.

V. 59. Porwali tedy * kamienie, aby^

na ciskali; lecz Jezus f schroni si, i

wyszed z kocioa, przechodzc przez

porodek ich, i tak uszed.
=*= Jan. 10,31. tuk.4,88.

ROZDZIA IX.

I. Chrystus leponarodzonego w sabat uzdj-owi 1—12.

n. któi-y po dugich z Faryzeuszami dysputacyjach 13—21.

m. wygnany by z bónicy 22-35. IV. lecz go ChiTStus

wieczn wiatoci opatrzy 36

—

ii.

A mimo idc, ujrza czowieka lepego

od narodzenia.



2. 1 pytali go uczniowie jego. mówic:
Mistrzu ! któ zgrzeszy, ten czyli rodzice

jego, i si lepym narodzi?

3. Odpowiedzia Jezus: Ani ten zgrze-

szy, ani rodzice jego; ale eby ' si

okazay sprawy Boe na nim. 'Jan.n.^.

4. Ja musz * sprawowa sprawy

cnego, który mi posa^, pokd dzie

jest ;
przychodzi noc. gdy aden nie b-

dzie móg nic sprawowa. *Jan.5,i7.

."). Pókim jest na wiecie, * jestem

wiatoci wiata. *izaj.42,6. uk.2.32.

Jan. 1,9. r.8,12. r.12,46. Dzie. 13,47.

6. To rzekszy plun na ziemi, a

uczyni boto z liny, i pomaza onem
botem oczy * lepego. ^Mark.8.23.

7. I rzek mu: Id, umyj si w sa-

dzawce * Syloe, co si wykada posany.

Poszed tedy i umy si, i przyszed

widzc.
'

^
-

-eh.3,ió.

8. A tak ssiedzi, i którzy go przed-

tem widywali lepego, mówili: Izali nie

ten jest. który siada ^'i ebra? ^Dze.3,2.

9. Drudzy mówili: I ten jest; a dru-

dzy, i jest jemu podobny. Lecz on mó-
wi, em ja jest.

10. Tedy mu rzekli : Jako s otwo-

rzone oczy twoje?

11. A on odpowiedzia i rzek: Czo-
wiek, którego zowi Jezusem, uczyni
boto i pomaza oczy moje, a rzek mi :

Id do sadzawki Syloe a umjj si : a tak

odszedszy i umywszy si, przejrzaem.

12. Tedy mu rzekli: Gdzie on jest?

Ezek : Nie wiem.
II. 13. Tedy przywiedli onego, który

przedtem by lepy, do Faryzeuszów.

14. A by sabat, gdy * Jezus uczyni
boto i otworz3- oczy jego. -Jan.0,8.

15. Tedy go znowu pytali i Faryzeu-
szowie. jako przejrza? A on im rzek:
Woy mi bota na oczy, i umyem si
i widz.

16. Tedy niektóry z Faryzeuszów
rzek: Czowiek ten nie jest z Boga; bo
nie strzee sabatu. Drudzy zasi mówi-
li: Jako moe * czowiek grzeszny tako-

we cuda czyni? I byo rozerwanie mi-
dzy 7 nimi.

" *w.3i,33. iJan.7,12.

17. Kzekli tedy lepemu powtóre: Ty
co mówisz o nim . poniewa otworzy
oczy twoje? A on rzek: " Prorok jest.

*Luk.7,l6. r.24,19. Jan.4,19. r.6,14.

18. A nie wierzyH ydowie o nim, e-
by by lepym, a e przejrza, a zawo-
ali rodziców onego, który przejrza.

. Jan 9. 107

19. I pytali ich. mówic : Tene jest

syn wasz. o którym wy powiadacie, i
si lepo narodzi? jako wdy teraz

widzi ?

20. Odpowiedzieli im rodzice jego i

rzekli : Wiemy, e to jest syn nasz, i e
si lepo narodzi:

21. Lecz jako teraz widzi, nie wiemy,
alljo kto otworzy oczy jego. my nie wie-

my: ma lata. pytajcie go, on sam o

sobie powie.

m. 22. Tak mówili rodzice jego , e
si bali " ydów : albowiem ju byli y-
dowie postanowili, aby. ktoby go kolwiek

Chrystusem wyzna, by z f bónicy wy-
czony.

^

*Jan.7,l2.tr.l2,42.

23. Przeto rzekli rodzice jego : Ma
lata. pytajcie go.

24. Tedy zawoali powtóre czowieka
onego, który by lepy, i rzekli mu: Daj

chwa Bogu: my wiemy . i ten czo-
wiek jest grzeszny.

25. A on odpowiedzia i rzek : Jeli

grzeszny jest. nie wiem : to tylko wiem.

i bdc lepym, teraz widz.

26. I rzekli mu znowu : Có ci uczy-

ni? Jako otworzy oczy twoje?

27. Odpowiedzia im : Juemci wam
powiedzia, a nie syszelicie; przecze

jeszcze sysze chcecie? Izali i wy chce-

cie by uczniami jego?

28. Tedy mu zorzeczyli i rzekli: Ty
bd uczniem jego: alemy my uczniami

Mojeszowymi.
29. My wiemy, e Bóg do * Mojesza

mówi; lecz ten, skdby by. nie wiemy.
'
^2Moj.3.6. r.l9.l9. Jan.7,27.

30. Odpowiedzia on czowiek i rzek
im : To zaprawd rzecz dziwna, e wy
nie wiecie, skd jest, a otworzy oczy

moje.

31. A wiemy, i Bóg " grzeszników nie

w^suchiwa: ale jeliby kto chwalc Bo-
ym by. i wol jego czyni, tego wysu-
Chiwa' Ps. 66,18. Przyp. 15,29. iaj. 1.15. Mich.3,4.

32. Od wieku nie syszano, aby kto

otworzy oczy leponarodzonego.

33. By ten nie by od Boga, nie

mógciby nic * uczyni. ^Jan.3,2.

34. Odpowiedzieli i rzekli mu : Ty
si wszystek w grzechach narodzi, a ty

nas uczysz? I wygnali go precz.

35. A usyszawszy Jezus, i go precz

wygnali , i znalazszy go . rzek mu :

Wierzysze ty w Syna Boego ?

II
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IV. 06. A on odpowiedzia i rzek: A
któ jest, Panie! abym we wierzy?

37. 1 rzek mn Jezus: I widziae go,

i który * mówi z tob, onci jest.
* Ji^i^z-i^!-

88. A on rzek: Wierz Panie! i po-

koni mu si.

39. I rzek mu Jezus : Na sdem ci ja

przyszed * na ten wiat, aby ci, którzy

nie widz, widzieli, a ci, którzy widz,
aby lepymi f byli. *Jan.3,i7.tMat.i3,i4.

40. I usyszeli to niektórzy z Fary-

zeuszów, którzy byli z nim, i rzekli mu :

Izali i my lepymi jestemy ?

41. Kzek im Jezus: Bycie byli * le-
pymi, nie mielibycie grzechu ; lecz teraz

mówicie, i widzimy, przeto grzech

wasz zostaje. *jan.i5,22.

KODZIA X.
I, Chrystus Faryzeusze zymi pasterzami 1—7. II. a sie-

bie wieloma dowodami 8—10. III. dobrym by pokaza
11—18. IV. skd uroso rozerwanie 19— 30. V. do ka-
mienia si Faryzeuszowie rzucili 31—38. VI. a gdy go
chcieli pojma, on z rk ich uszed 39—42.

Ziaprawd, zaprawd powiadam wam:
Kto nie wchodzi drzwiami do owczarni,

ale wchodzi indy, ten jest zodziej i

zbójca;

2. Lecz kto wchodzi drzwiami, paste-

rzem jest owiec.

3. Temu odwierny otwiera, i owce
suchaj gosu jego,- a on swoich wa-
snych owiec z imienia * woa i wywo-
dzi je.

*Izaj.43,l.

4. A gdy wypuci owce swoje, idzie

przed niemi, a owce id za nim; bo

znaj gos jego.

5. Ale za cudzym nie id, lecz ucie-

kaj od niego; bo nie znaj gosu
obcych.

6. T im przypowie Jezus powie-

dzia/ ; lecz oni nie zrozumieli * tego, co

im mówi. *Mark.9,32.

7. Kzek im tedy zasi Jezus : Zapraw-
d, zaprawd powiadam wam, iem ja

jest * drzwiami owiec. * Jan,i4,6.

II. 8. Wszyscy, ile ich przedemn
przyszo, * zodzieje s i zbójcy; ale ich

nie suchay owce. *jer.23,2.

9. Jamci jest drzwiami: jeli kto przez

mi wnijdzie zbawiony bdzie, a wnijdzie

i wynijdzie, a pastwisko znajdzie.

10. Zodziej nie przychodzi, jedno e-
by krad a zabija i traci; jam przyszed,

aby ywot miay, i obficie miay.
III. 11. Jam jest * on dobry pasterz:

dobry pasterz dusz swoje kadzie za
owce. *Ps.23,l. lzaj.40,11.

12. Lecz najemnik, i ten, który nie

jest pasterzem, którego nie s owce
wasne, widzc wilka przychodzcego,
opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa
i rozprasza owce.

13. A najemnik * ucieka, i jest na-

jemnik, i niema pieczy o owcach.
*Zach.ll,16.

14. Jam jest on pasterz dobry, i

znam * moje, a moje mi tó znaj.
* 2 Tym. 2, 19.

15. Jako mi zna * Ojciec, i ja znam
Ojca, i dusz moje kad za owce.

* Mat.11,27.

16. A mam * i drugie owce, które

nie s z tej owczarni, i te musz przy-

wie; i gosu mego sucha bd, a b-
dzie f jedna owczarnia i jeden pasterz.

*Izaj.56,8. tEzech.37,22.

17. Dlatego mi miuje Ojciec, i ja

kad dusz * moje, abym j zasi wzi.
*Izaj.53,10.

18. aden * jej nie bierze odemnie,

ale ja kad j sam od siebie; mam moc
pooy j, i mam moc zasi wzi j.
To rozkazanie wziem od Ojca mego.

*Jan.2,19.

IV. 19. Tedy si stao znowu ro-

zerwanie midzy * ydami dla tych

sów. *Jan.9,16.

20. r mówio ich wiele z nich: Dyja-

belstwo * ma i szaleje ; czemu go su-
chacie? *Jan.7,20.

21. Drudzy mówili: Te sowa nie s
dyjabelstwo majcego ; izali dyjabe moe
lepych oczy otwiera?

22. A byo w Jeruzalemie powicanie
kocioa, a zima bya.

23. I przechadza si Jezus w kociele,

w przysionku * Salomonowym. *iKrói.6,3.

24. Tedy go obstpili ydowie i rze-

kli mu: Dokde dusze nasze na rzeczy

trzymasz ? Jelie ty jest Chrystus, po-

wiedz nam jawnie.

25. Odpowiedzia im Jezus: Powie-

dziaem wam, a nie wierzycie ; sprawy,

które ja czyni w * imieniu Ojca mego,

te o mnie wiadcz. *Jan.5,36,

26. Ale wy nie wierzycie ; bo nie je-

stecie z owiec moich, jakom * wam po-

wiedzia. -Jan.8,19.

27. Owce moje gosu mego suchaj,

a ja je * znam, i id za mn ;

=^ Jan.8,47.

28. A ja ywot wieczny daj im, i

nie zgina * na wieki , ani ich aden wy-

drze z rki mojej.
*J*°-«'^o- '''^''- '''^^'-



29. Ojciec mój, który mi je da, wik-
szy jest nad wszystkie, a aden nie

moe ich wydrze z rki Ojca mego.

30. Ja i Ojciec jedno * jestemy.
* Jan. 14,10.

V. 31. Porwali tedy znowu kamienie

'
/ydowie, aby go ukamionowali.

32. Odpowiedzia im Jezus: Wiele

dobrych uczynków ukazaem wam od

Ojca mego. dla którego z tych uczyn-

ków * kamionujecie mi? *jan.8,59.

33. Odpowiedzieli mu ydowie, mó-
wic: Dla dobrego uczynku nie kamio-

nujemy ci . ale dla * blunierstwa , to

jest, e ty bdc czowiekiem, czynisz

si sam Bogiem. =*^jan.5,i8.

34. Odpowiedzia im Jezus : Izali nie

jest napisano ^ w zakonie waszym : Jam
rzek : Bogowie jestecie ? ^ Ps.82,6.

35. Jelie one nazwa bogami, do

których si stao sowo Boe, a nie moe
by Pismo skaone ;

36. A mnie, którego Ojciec powici
i posa na wiat, wy mówicie : Blunisz,

em rzek :
* Jestem Synem Boym ?

'^ Jan. 5,1".

37. Jeli nie czyni spraw '^ Ojca

mego, nie wierzcie mi. *jan.i3,24.

38. Ajeli czyni, chociabycie mnie
nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abycie
poznali i wierzyli, e Ojciec * jest we
mnie a ja w nim. ^jan.u.n.

VL 39. Tedy zasi szukali, jakoby go
pojma ; ale uszed z rk ich.

40. I odszed zasi za Jordan na ono

miejsce, gdzie przedtem "" Jan chi-zci.

i tame mieszka. *jan.i.28.

41. A wiele ich do niego przychodzio
i mówili: Janci wprawdzie adnege cudu
nie uczyni; wszake wszystko, cokol-

wiek Jan o tym " powiedzia, prawdziwe
byo. "Jan. 5,33.

42. I wiele ich tam uwierzyo we.

KODZIA XL
I. Cirystus pokazujc, e jest 1—24. U. ywotem i

zmartwychwstaniem 25—31. Ul. azarza umarego 32. 33.
IV. i pogrzebionego 34—42. V. zmartwychwskrzesi 43—46.
VI. A gdy sie. naradzali bisk-npi 47. 48. VII. a Kaifasz
prorokowa, e jeden za wiele ich mia by zabity 49—55.
\1U. dekret wydano, aby Pan by pojmany 56. 57,

A by niektóry chory azarz z Betanii,

z miasteczka Maryi i Marty, siostry jej.

2. (A to bya ona Maryja .

'^ która po-

mazaa Pana maci, i ucieraa nogi jego
wosami swojemi, której brat azarz
chorowa.) 'Mat.26,7.

3. Posay tedy siostry do niego, mó-

S. Jan 10. 11. 109

wic : Panie ! oto ten, którego miujesz,

choruje.

4. A usyszawszy to Jezus, rzek : Ta
choroba nie jest na mier, ale dla

chway Boej , aby by uwielbiony Syn
Boy * przez ni. 'Jan.9,3.

5. A Jezus miowa Mart i siostr jej

i azarza.
6. A gdy usysza, i choruje; tedy

zosta przez dwa dni na oneme miej-

scu, gdzie by.
7. Lecz potem rzek do uczniów

swoich: Idmy zasi do Judzkiej ziemi.

8. Kzekli mu uczniowie: Mistrzu!

teraz szukali ' ydowie, jakoby ci uka-

mionowali. a zasi tam idziesz? * Jan. 10.31.

9. Odpowiedzia Jezus: Aza nie dwa-
nacie jest godzin dnia ? Jeli kto cho-

dzi we dnie , nie obrazi si ; bo widzi

wiato tego wiata.

10. A jeli kto chodzi w nocy, obrazi

si; bo w nim wiata nie masz.

11. To powiedziawszy, potem rzek do
nich: azarz, przyjaciel * nasz, pi: ale

id, abym go ze snu obudzi. *uk.8,52.

12. Tedy rzekli uczniowie jego : Pa-
nie! jelie pi, bdzie zdrów.

13. Ale Jezus mówi o mierci jego ;

lecz oni mniemali, i o zanieniu snem
mówi.

14. Tedy im rzek Jezus jawnie : a-
zarz, umar.

15. I raduj si dla was. (abycie
wierzyli.) em tam nie by; ale pójdmy
do niego.

16. Kzek zatem Tomasz, którego

zwano Dydymus. spóuczniom: Pójd-
my i my. abymy z nim pomarli.

17. Przyszedszy tedy Jezus, znalaz
go ju cztery dni w grobie lecego.

18. (A bya Betanija blisko Jeruzale-

mu, jakoby na pitnacie stajan.)

19. A przyszo byo wiele ydów do

Marty i Maryi, aby je cieszyli po Ijra-

cie ich.

20. Marta tedy, gdy usyszaa, e Je-

zus idzie, bieaa przeciwko niemu : ale

Mar}ja w domu siedziaa.

21. I rzeka Marta do Jezusa: Panie!
by tu by, nie umarby by brat mój.

22. Ale i teraz wiem. e o cokol-

wiekby prosi Boga. da to Bóg.
23. Rzek jej Jezus: Wstanie brat

twój.

24. Rzeka mu Marta: Wiem. i wsta-
H*
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nio * pr/y '/niartwychwstaniu w on osta-

teczny dziu. i/.!ij.2(!,i9. j':zcch.37,4.r..(;.

Dan. 12,2. Dzio.23,6. 0210.24,15. lKor.15,51. Filip. 3,21.

Objaw. 20, 12.

II. 25. 1 rz(?k jój Jezus: Jam jest

zmartwychwstanie *
i ywot; kto w mi.

wierzy, choby tó f umar, y ])(lzie.
*Jan.l,4. r.r>,2i>. t.Ian..l,l(;.

26. A wszelki, który * yje a wie-

rzy w mi, nie umrze na wieki. Wie-
rzysze temu? *Jan.6,.0-l:.

27. Kzeka mu : I owszem Panie !

Jam uwierzya, e ty jest * Chrystus,

Syn Boy , który mia przyj na wiat.
* Mat.16,16.

28. A to rzekszy sza i potajemnie

zawoaa Maryj, siostr swoje, mówic:
Jest tu nauczyciel, i * woa ci.

* Mark. 10,49.

29. Ona skoro usyszaa, wnet wsta-

a i sza do niego.

30. (A Jezus jeszcze by nie przy-

szed do miasteczka, ale by na teme
miejscu, gdzie Marta bya wysza prze-

ciwko niemu.)

31. ydowie tedy, którzy z ni byli

w domu a cieszyli j, ujrzawszy Ma-
ryj, i prdko wstaa i wysza, szli za

ni, mówic : Idzie do grobu, aby tam
pakaa.

III. 32. Ale Maryja, gdy tam przysza,

gdzie by Jezus, ujrzawszy go, przy-

pada do nóg jego i rzeka mu : Panie !

by tu by, nie umarby jby brat mój.

33. Jezus tedy, gdy j ujrza pacz-
c, i ydy, którzy byli z ni przyszli,

paczce , rozrzewni si w duchu i za-

frasowa si,

IV. 34. I rzek: Gdziecie go poo-
yli? Ezekli mu: Panie! pójd a ogl-
daj.

35. I zapaka * Jezus. *uk.i9,4i.

36. Tedy rzekli ydowie : Wej ! ja-

ko go miowa.
37. A niektórzy z nich mówili: Nie

móge ten , który * otworzy oczy le-

pego, uczyni, eby ten by nie umar?
* Jan. 9,6.

38. Ale Jezus rozrzewniwszy si sam
w sobie, przyszed do grobu; a bya
jaskinia , a kamie * by pooony na

11[q\^
*Mat.27,60.

39. Rzek Jezus : Odejmijcie ten ka-

mie. Ezeka mu Maryja, siostra onego

umarego: Panie! juci cuchnie; bo ju
jest cztery dni w grobie.

40. Powiedzia jej Jezus: Azaem ci

nie rzek, i, jeli uwierzysz, ogldasz
cliwa Bo?

41. Odjli tedy kamie, gdzie by
umary pooony. A Jezus podniósszy
oczy * swe w gór, rzek: Ojcze! dzi-
kuj to)ie, e mi wysucha. ^Jfi»n,i.

42. A Jamci wiedzia, e mi zawsze'

wysuchiwasz; alem to rzek dla ludu
w okoo * stojcego, aby wierzyli, e
ty mnie posa. *Jan.i2,3o.

V. 43. A to rzekszy, zawoa gosom
wielkim: azarzu! wynijd sam!

44. I wyszed ten, który by umar,
majc zwizane rce i nogi chustkami,

a twarz jego bya chustk obwizana.
Rzek im Jezus : Rozwicie go, a nie-

chaj odejdzie.

45. Wiele tedy z ydów , którzy byli

przyszli do Maryi, a widzieli to, co uczy-

ni Jezus, uwierzyo we.
46. Niektórzy te z nich odeszli do

Faryzeuszów i powiedzieli im, co uczy-

ni Jezus.

VI. 47. Tedy si zebrali przedniejsi

kapani i Faryzeuszowie * w rad, i mó-
wili: Có uczynimy? albowiem ten czo-
wiek f wiele cudów czyni. *Ps.2,i.2.t Jan.12,19.

48. A jeli go tak zaniechamy, wszys-

cy we uwierz , i przyjd Rzymianie
a wezm nam to miejsce nasze i lud.

VII. 49. A jeden z nich, Kaifasz, b-
dc najwyszym kapanem onego roku,

rzek im : Wy nic nie wiecie,

50. Ani mylicie, i nam jest * poy-
teczno, eby jeden czowiek umar za

lud, a eby wszystek ten naród nie zgi-

ji. *Jan.l8,14.

51. A tego nie mówi sam od siebie,

ale bdc najwyszym kapanem roku

onego, prorokowa, i Jezus mia umrzeó
za on naród

;

52. A nie tylko za on naród, ale eby
te syny Boe rozproszone w jedno zgro-

madzi.
53. Od onego tedy * dnia radzili si

spoem, aby go zabili.
*Jan.io,39.

54. A Jezus ju nie chodzi jawnie

midzy ydami, ale stamtd odszed do

krainy, która jest blisko puszczy, do

miasta, które zowi Efraim, i tame
mieszka z uczniami swoimi.

55. A bya blisko Wielkanoc ydow-
ska, a wiele ich szo do Jeruzalemu

z onej kra'iny przed Wielkanoc, aby si,

oczycili.

VIIL 56. I szukali * Jezusa, i mówili]
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jedni do drugich, w kociele stojc : Co

si wam zda. e nie przyszed na wito?
* Jan. 7, 11.

57. A przedniejsi kapani i Fai7zeu-

szowie wydali byli rozkazanie: Jeliby

si kto dowiedzia, gdzieby by, eby
oznajmi, aby go pojmali.

KOZDZIA XIL
I. Panu Maryja nogi umya 1

—

G. II. której przeciwko
Judaszowi Pan broni 7—9. III. Biskupi azarza zabi
ccieli 10. 11. IV. Pan wjeclial do Jeruzalemu 12—17.

V. którego lud czci IS. 19. VI. Grekowie go pragnli
widzie 20—41. VII. i w niego niektórzy ksita uwie-
rzyli, ale go wyzna nie mieli 42—50.

i edy Jezus szóstego dnia przed Wielka-

noc przyszed do Betanii, kdy by a-
zarz. ' który by umar, którego wzbu-

dzi od umarych. -Mat.2G,0. Jan.ll,U.

2. Tame mu sprawili * wieczerz,

a Marta posugiwaa, a azarz by je-

dnym z onych. którzy z nim spoem
u stou siedzieli.

^Tik.io,a8.

3. A Maryja wziwszy * funt maci
szpikonardowej bardzo drogiej . nama-
za-a nogi Jezusowe, i utara wosami
swojemi nogi jego. i napeniony by on

dom wonnoci onej maci.
*Mat.2G,7. Mark. 14,3. Jan. 11. 2.

4. Tedy rzek jeden z uczniów jego,

Judasz, syn Szymona. Iszkar^jot, który

go mia wyda :

5. Przecze tej maci nie sprzedano

za trzysta groszy, anie dano ubogim?

P 6. A to mówi, nie iby mia piecz
o ubogich . ale i by * zodziejem . i

mieszek mia. a cokolwiek woono, nosi.
'^ Jan. 13. 29.

II. 7. Tedy. rzek Jezus : Zaniechaj

jj; na dzie pogrzebu mego to cho-

waa.
8. Albowiem ubogie zawsze z " sob

macie, ale mnie nie zawsze mie b-
dziecie.

^5 Moj. 15,11. Mat. 26, 11.

9. Dowiedzia si tedy lud wielki,

i tam by , i przyszli nie tylko dla Je-

zusa, ale te aby azarza widzieli . któ-

rego * by wzbudzi od umarych.
'^ Jan. 11.43.

III. 10. I radzili si przedniejsi ka-

pani, eby i azarza zabili.

11. Bo wiele z ydów dla niego od-

stpowali i wierzyli w Jezusa.

IV. 12. Nazajutrz ^ wielki lud. który

by przyszed na wito
, usyszawszy.

i Jezus idzie do Jeruzalemu.
" ''^^1.21:8.

13. Nabrali ^ gazek palmowych

fc
i wyszli na przeciwko niemu i woali :
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Hozanna ! bogosawiony ,
który idzie

w imieniu f Paskiem, król Izraelski !

'Mark. 11, 8.9. uk. 19,36. fPs. 118.26.

14. A dostawszy Jezus olcia, wsiad
na nie, jako napisane jest :

15. Nie bój si , córko * Syoska !

oto ki-ól twój idzie , siedzcy na olciu.
''Izaj.G2,ll. Zai.9.9.

16. Ale tego z przodku nie zrozumieli

uczniowie jego. ale gdy by Jezus uwiel-

biony . tedy wspomnieli, i to byo o

nim napisane, a e mu to uczynili.

17. wiadczy tedy lud. który z nim
by. i azarza zawoa z grobu i wzbu-

dzi go od umarych.
Y. 18. Dlatego te wyszed przeciw-

ko niemu lud. e sysza, i on ten cud

uczyni.

19. Tedy mówili ' Faryzeuszowie

midzy sob: AVidzicie, e nic nie spra-

wicie ; oto wiat za nim poszed.
=^ Jan. 11.47.

YI. 20. A byli niektórzy Grekowie

z tych. którzy przychodzili do Jeruzale-

mu. eby si modlili w wito.
21. Ci tedy przyszli do Filipa . który

by * z Betsaidy Galilejskiej, i prosili

^0. mówic : Panie I f chcemy Jezusa

"widzie
"^ Jan.1.40. 7^^^.19,3.

22. Szed Filip i powiedzia Andrze-

jowi, a Andrzej zasi i Filip powiedzieli

Jezusowi.

23. A Jezus odpowiedzia im . mó-
wic : Przysza godzina, aby * by uwiel-

biony Syn czowieczy. ''Jan.13,31. r.17,1.

24. Zaprawd, zaprawd powiadam
wam: Jehby ziarno " pszeniczne wpad-
szy do ziemi, nie obumaro, ono samo
zostaje ; lecz jehby obumaro . wielki

poytek przynosi. ^iKor.15,37.

25. Kto miuje * dusz swoje, utraci

j. a kto nienawidzi duszy swojej na
tym wiecie . ku wiecznemu ywotowi
strzee iei

* Mat. 10.39. r.16.25.

26. Jeli mnie kto suy, nieche mi
naladuje, a gdziem * ja jest, tam i suga
mój bdzie; a jeU j mnie kto suy
bdzie, uczci go Ojciec mój.

*Jan.l4,3. •rlSam,2,30.

27. Terazci dusza moja * zatrwoona
jest: i có rzek? Ojcze I zachowaj mi
od tej godziny: alemci dla tego przy-

szed na t godzin. ^Mat.26,38.

28. Ojcze! uwielbij imi twoje. Przy-

szed tedy gos z nieba : I uwielbiem i

jeszcze uwielbi.

29. A lud ten. który sta i sysza,
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inó>vil: Za<,n7.iniao; a drudzy mówili:

Anio do iiiogo mówi.
30. Odpowiiulzia Joziis i rzek: Nie

dla mnie * si ten gos sta, ale dla was.
^ Jan. 11,42.

31. Teraz jest * sd wiata tego, te-

raz ksi wiata tego precz f wyrzu-
cony bdzie. .ran.i(;,ii.tr.i4,;j().

32. A jajeii bd * podwyszony od

ziemi, pocign wszystkich do siebie.
^ Jan. 3, 11.

33. (A mówi to, oznajnmjc, jak
mierci mia umrze.)

34. Odpowiedzia mu on lud : Mymy
syszeli * z zakonu, i Chrystus trwa na
wieki ; a jako ty mówisz, e musi by
podwyszony Syn czowieczy? i który
to jest Syn czowieczy? *2Sam.7,i(i.

Ps.45,7. r.89,37. Izaj.9,7. Ezccli.37,25. Dan.2,4.4. r.7,14.

Mich.5,2.

35. Tedy im rzek Jezus : Jeszcze do

maego czasu jest z wami wiato;
chodcie tedy, póki wiato macie,

eby * was ciemnoci nie ogarny ; bo
kto w ciemnoci chodzi, nie wie, kdy
jjr^jg^ *Jan.l,9. r.8,12,

36. Póki wiato macie, wierzcie

w wiato, abycie byli synami wiato-
ci. To * powiedzia Jezus, a odszedszy
schroni si od nich. *Efez.5,8. iTes.5,5.

37. A cho tak wiele cudów uczyni
przed nimi, przecie n-ie uwierzyli we,

38. Aby si wypenio sowo Izaja-

sza * proroka, które powiedzia : Panie !

i któ uwierzy kazaniu naszemu, a ra-

mi Paskie komu jest objawione ?
*Izaj.53,l. Ezyra. 10,16.

39. Dlatego wierzy nie mogli, i
jeszcze powiedzia Izajasz :

40. Zalepi * oczy ich , i zatwardzi
serce ich, aby oczyma nie widzieli i

sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili si,

abym je uzdrowi. *izaj.6,9. Mat.13,14.

41. To powiedzia Izajasz, gdy wi-

dzia chwa jego, i mówi o nim.

VII. 42. Wszake jednak i z ksi-
t wiele ich we uwierzyo; ale dla

Faryzeuszów nie wyznawali, aby z bó-

nicy nie byli * wyczeni. *Jan.9,22.

43. Bo umiowali chwa * ludzk
wicej, ni chwa Bo. *Jan.5,44.

44. I woa Jezus a mówi : Kto wie-

rzy w mi, nie w mi wierzy, ale w onego,

który mi posa.
45. I kto * mi widzi, widzi onego,

który mi posa. *jan.i4,9.

46. Ja wiato przyszedem * na

wiat, aby aden, kto wierzy w mi,
w ciemnociach nie zosta. ^J'i"«.iii- 1-'',39.

47. A jeiliby kto sucha sów moich,
a nie uwierzyby, ja go nie sdz; bom '

ni(^ przyszed, ebym sdzi wiat, * ale

(^bym zbawi wiat. .)an.:j,i7.

48. Kto mn gardzi a * nie przyjmuje'
sów moich, ma, ktoby go sdzi; so-
wa, któnun ja mówi, one go osdz
w ostateczny dzie. *uk.io,iG.

49. Bom ja z siebie samego * nie

mówi, ale ten, który mi posa. Ojciec,

on mi rozkazanie da, cobym mówi
i cobym powiada mia; "^^'M^'jih.is- Jan.:5,27.

50. I wiem, e rozkazanie jego jest

ywot wieczny; przeto to, co ja wam
mówi, jako mi powiedzia Ojciec, tak

mówi.

KODZIA XIIL
I. Pan wstawszy od wieczerzy 1

—

U. II. a zalecajc
pokor. Apostoom nogi umy 12—17. III. zdrajc Ju-
dasza 18— 2.5. IV. pewnym znakiem pokaza 26 — 33
V. mio zaleci 34—37. VI. Piotrowi, e si go mia
zaprze, przepowiedzia 38.

-A. przed witem * wielkanocnem wie-

dzc Jezus, i przysza godzina jego, aby
przeszed z tego wiata do Ojca, umio-
wawszy swoje, którzy byli na wiecie, a
do koca umiowa je.

*Mat.26,2. Mark.14,1. uk,22,l.

2. A gdy bya wieczerza, a dyjabe ju
by wrzuci w serce Judasza, * syna Szy-

monowego Iszkaryjoty, aby go wyda;
*uk.22,3.

3. Wiedzc * Jezus, i wszystko

Ojciec poda do rk jego, a i f od Boga
wyszed i do Boga idzie,

*Mat.ll,27. f Jan. 16,28.

4. Wsta od wieczerzy i zoy szaty,

a wziwszy przecierado, przepasa si.

5. Potem nala wody do miednicy,

i pocz nogi umywa uczniom i uciera

przecieradem, któremby przepasany.

6. Tedy przyszed do Szymona Pio-

tra; a on mu rzek: Panie! i ty mnie
masz nogi umywa ?

7. Odpowiedzia Jezus, i rzek mu:
Co ja czyni, ty nie wiesz teraz, ale si
potem dowiesz.

8. Kzek mu Piotr: Nie bdziesz ty

nóg moich umywa na wieki. Odpowie-

dzia mu Jezus : Jeli ci nie umyj, nie

bdziesz mia czstki ze mn.
9. Tedy mu rzek Szymon Piotr : Pa-

nie! nie tylko nogi moje, ale i rce i

gow.
10. Kzek mu Jezus: Kto jest umyty,

nie potrzebuje, jedno aby nogi umy, bo
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czysty jest wszystek; i wy * jestecie

czystymi, ale nie wszyscy. * Jan. 15,3.

11. Albowiem wiedzia, który go wy-

da * mia; dlatego rzek: Nie wszys-

cycie czystymi. ^Jan.u,G4.

II. 12. Gdy tedy umy nogi ich i wzi-
szaty swoje, usiadszy zasi za stó,

rzek im: Wiecie, com wam uczyni?

13. Wy mi nazywacie nauczycielem * i

Panem, a dobrze mówicie ; bomci jest nim.
* Mat. 23,8.10. lKor.8,G. Filip. 2, U.

14. Poniewaeni ja tedy umy nogi

wasze. Pan i nauczyciel, i wycie po-

winni jedni drugim nogi umywa.
15. Albowiem * daem wam przy-

kad, abycie jakom ja wam uczyni, i

wy czynili.
*iPiotr.2,2i. iJan.2,6.

16. Zaprawd, zaprawd powiadam
wam: Nie jest suga wikszy * nad pana

swego, ani pose' jest wikszy nad onego,

który o"0 nosa *Mat.io,24. uk.6,40. jan.15,20.

17. Jeli to wiecie, bogosawieni
jestecie, jeli to uczynicie.

III. 18. Nie o wszystkiclici was mówi,
ja wiem, którem obra; ale eby si
wypenio Pismo: Który je * zemn chleb,

podniós przeciwko mnie pit swoje.
'^Ps.41,10.

19. Terazci wam * powiadam, przed

tem ni si to stanie, abycie, gdy si to

stanie, uwierzyli, em ja jest. *Jan.i4,29.

20. Zaprawd , zaprawd powiadam
wam: * Kto przyjmuje tego, któregobym
posa, mi przyjmuje: a kto mi przyj-

muje, onego przyjmuje, który mi posa.
* Mat. 10,40. uk. 10,16.

21. To rzekszy Jezus, zasmuci si
w duchu, i owiadczy a rzek : Zapraw-
d, zaprawd powiadam wam. e jeden

z was * wyda mi. ^Mat.26,21. Mark.u.is.

22. Tedy uczniowie pogldali po so-

bie, wtpic, o kimby to mówi.
23. A by jeden z uczniów jego, który

si by pooy na onie Jezusowem, ten,

którego miowa " Jezus, *Jan.2o.2:r.2i,7.

24. Przeto na tego skin Szymon
Piotr, aby si wypyta, któryby to by,
o którym mówi.

25. A on pooywszy si na pier-

siach Jezusowych, rzek mu: Panie! któ-

ry to jest ?

IV. 26. Odpowiedzia Jezus: Ten jest,

któremu ja omoczywszy sztuczk chleba,

podam; a omoczywszy sztuczk chleba,

da Judaszowi, synowi Szymona, Isz-

karyjotowi.

27. A zaraz po onej sztuczce chleba

113

wstpi * we szatan. Tedy mu rzek
Jezus : Co czynisz, czy rycho. *uk.22,i.

28. A tego aden nie zrozumia
z spósiedzcych, na co mu to rzek.

29. Alljowiem niektórzy nmiemali,

gdy Judasz mia * mieszek, i mu rzek
Jezus: Nakup, czego nam potrzeba na
wito, albo iby co da ubogim. ' ^^"-12,0.

30. Tedy on wziwszy one sztuczk
chleba, zarazem wyszed; a noc bya.

31. A gdy wyszed, rzek Jezus: Te-
raz jest * uwielbiony Syn czowieczy , a

Bóg uwielbiony jest w nim. ^ Jani2,28. r.17,1.

32. A poniewa Bóg uwielbiony jest

w nim, tedy go te Bóg uwielbi sam
w sobie, i wnete uwielbi go.

33. Synaczkowie! jeszcze maluczko
jestem z wami: bdziecie mi szuka,
ale ja jakom rzek ydom: Gdzie ja id,
wy przyj * nie moecie; tak i wam
teraz powiadam. * Jan. 7,34.

y. 34. Przj^kazanie nowe * daj
wam, abycie si spoecznie miowali;
jakom i ja was umiowa, abycie sie i

wy spoecznie miowaU. -3Moj.i9,i8.Mat.22,39.

35. Stdci poznaj wszyscy, ecie
uczniami moimi, jeli mio * mie b-
dziecie jedni przeciwko drugim.

*Jan.2,5. r.3,10.

36. Rzek mu Szymon Piotr: Panie!

dokde idziesz? Odpowiedzia mu Je-

zus : Dokd ja * id, ty teraz za mn i
nie moesz, ale potem pójdziesz za mn.

=^ Jan. 21, 18. 19.

37. Tedy mu rzek Piotr: Panie! cze-

mu teraz za tob i nie mog? Dusz
moje za * ci poo.

*Mat.26,35. Mark.14,31. uk.22,33.

YI. 38. Odpowiedzia mu Jezus:

Dusz twoje za mi pooysz? Zapraw-
d, zaprawd powiadam ci: Nie zapieje

kur, a si mnie po trzyki'oc zaprzesz.

EODZIA XIY.
I. Pan cieszy rozmaicie ucznie swoje 1. II. a Bóstwo

swoje i poytek mierci pokazawszy 2-^15. III. pocie-
szyciela 16. rV. Ducha prawdy im obieca 17—22. V.
Potem napomniawszy, aby go i sowo,jego ludzie mio-
wali 23—25. VI. i urzd Duclia witego opisawszy,
pokój swój im darowa 26—31.

JNiechaj si nie trwoy serce wasze;

wierzycie w Boga. i w mi wierzycie.

II. 2. W domu Ojca mego ^ wiele

jest mieszkania; a jeli nie, wdyb5'mci
wam powiedzia. *2Kor.5.1i'dalsze.Zyd.ll,10.

3. Id, abym wam zgotowa miejsce;

a gdy odejd i zgotuj wam miejsce,

przyjd zasi i wezm was do siebie,

ebycie, gdziem ja jest, i
* wy byli.
* Jan. 12,26. r.17,24.
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4. A dokd ja id«>, wiocio, i drog
wiecio.

5. llzckt nni Tomasz: Panie! nie

Avieniy, doki|(l idziesz, a jako moemy
dro^ij wiedzie?

G. Kzek mu Jezus : Jamci jest * ta

droga, i f prawda, i
*' ywot; aden nie

przycliodzi
f-j-

do Ojca, tylko przez mi.
*)a.;i,.s. tlPioti'.2,22. +'^

Jiiu.1,1. -j-f Jun.C.ll.

7. Gdybycie mi znali, i Ojca bycie
tó mego znali; i ju go teraz znacie

i widzielicie go.

8. Kzek mu Filip : Panie ! uka nam
Ojca, a dosy nam na tem.

9. Ezek mu Jezus: Przez tak dugi
czas jestem z wami, a nie poznae mi ?

Filipie! ktp * mnie widzi, widzi i Ojca

mego; jako ty mówisz: Uka nam Ojca?
* Jan. 12,45.

10. Nie wierzysz, iem ja * w Ojcu a

Ojciec we mnie? Sowa, które f ja do

was mówi, nie od samego siebie mówi,
lecz Ojciec, który we mnie mieszka, on
czyni ** sprawy. *'^*°-^^'3^- tJan.7,lC.**Jan.5,17.

11. Wierzcie mi, em ja w Ojcu, a

Ojciec we mnie ; wdy przynajmniej dla

samych spraw wierzcie mi.

12. Zaprawd, zaprawd powiadam
wam: Kto * wierzy w mi, sprawy, które

Ja czyni, i on czyni bdzie, i wiksze
nad te czyni bdzie ; bo ja odchodz do

Ojca mego. • *Mat.21,22.uk.l7,6.

13. A o cokolwiek prosi * bdziecie
w imieniu mojem , to uczyni , aby by
uwielbiony Ojciec w Synu.

*Jer.29,12. Mat.7,7. Mark. 11,24. uk.11,9. Jan. 15, 7.

Jak.l,G. 1 Jan.3,22. r.5,14.

14. Jeli o co bdziecie prosi w imie-

niu mojem, ja uczyni.

15. Jeli mi miujecie, * przykazania

moje zachowajcie. *jan.i5,io.

III. 16. A ja prosi bd Ojca, a in-

nego pocieszyciela da wam, aby z wami
mieszka na wieki,

ly. 17. Onego Ducha prawdy, któ-

rego wiat przyj nie moe; bo go nie
' widzi, ani go zna; lecz wy go znacie,

gdy u was mieszka i w was bdzie.

18. Nie zostawi * was sierotami,

przyjd do was.
'

-Mat.28,20.

19. Jeszcze maluczko, a wiat mi ju
wicej nie oglda; lecz wy mi oglda-
cie; bo ja yj, i wy y bdziecie.

20. W on dzie wy poznacie, em ja

jest w Ojcu moim, a wy we mnie, i ja

w was.

21. Kto ma przykazania moje i za-

chowywuj(ije, ten jest, który mi miuje:
a kto mi miuj(^, bdzie go te miowa
Ojciec mój; i ja go miowa lid, i

objawi mu siebie samego.

22. Powiedzia mu Judasz, nie 011

Iszkaryjot: Pauie! có jest, e si nam
objawi masz a nie wiatu? 4

V. 2H. Odpowiedzia Jezus, i rzek
mu: Jeli mi kto jniuje, sowo moje
zachowywa bdzie ; i Ojciec mój umi-
uje go, i do niego przyjdziemy, a mie-

szkanie u niego uczynimy.

24. Kto mi nie miuje, sów moich nie

zachowywuje; a sowo, które syszycie,

nie jest * moje, ale onego, który mi
posa, Ojca. *J^n.7,i(;. r.8,28. r.12,49. r.i.ua.

25. Tomci wam powiedzia, u was
mieszkajc.

VI. 26. Lecz pocieszyciel on. Duch
wity, którego pole Ojciec w imieniu

mojm, onci was nauczy wszystkiego,

i przypomni * wam wszystko, comkol-

wiek wam powiedzia. *Jan.i5,2G. r.io,?.

27. Pokój * zostawuj wam, pokój on

mój daj wam; nie jako daje wiat,

ja wam daj; nieche si nie trwoy
serce wasze, ani si lka. *Fiiip.4,7.

28. Syszelicie, em ja wam powie-

dzia: Odchodz, i za przyjd do was.

Gdybycie mi miowali, wdybycie si
radowali, em rzek: Id do Ojca; bo Oj-

ciec * mój wikszy jest ni ja. * Jan.10,29

29. 1 terazem wam * powiedzia, przed

tem ni si to stanie, ebycie, gdy si
to stanie, uwierzyli.

* Jan.11,15. im3,i9. im6,4.

30. Ju dalej z wami wiele mówi
nie bd; albowiem idzie ksi wiata
tego, a we mnie nic nie ma;

31. Ale iby pozna wiat, e miuj
Ojca, a jako mi rozkaza Ojciec, * tak

czyni. Wstacie, pójdmy std.
* Jaii.10,18.

EODZIA XV.
I. Pan jest winn macic 1—4. II. w któr wierni

jego bdc wszczepieni, maj owoc przynosi 5— 11.

III. tene mio zoLopóln zaleci 12— 17. IV. a do

cierpliwoci w uciskach 18", 19. V- swoim przykadem
upomina 20—27.

Jam jest ona winna * macica prawdziwa,

a Ojciec mój jestci winiarzem. *M^t.i5,i3.

2. Kad latorol, która we ,mnie

owocu nie przynosi, odcina, akad, która

przynosi owoc, oczyszcza, aby obfitszj

owoc przynosia.

3. Ju" wy jestecie * czystymi, dla

sów, którem do was mówi. *Jan-i3,io.

4. Mieszkajcie we mnie, a ja w was :
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jako latorol nie moe przynosi owocu
sama z siebie, jeli nie bdzie trwaa
w winnej macicy, take ani wy, jeli

we mnie mieszka nie bdziecie.

II. 5. Jam jest winna macica a wy-
cie latorole; kto mieszka we mnie,

a ja w nim , ten przynosi wiele owocu
;

bo beze mnie nic uczyni nie moecie.

6. Jeliby kto nie mieszka we mnie,

precz wyrzucony bdzie jako latorol ,
* i

uschnie; i zbior je i na j ogie wrzuc,
i zfforeie

*Mat.3,io. r.7,19. t Ezech.15,4.

7. Jeli we mnie mieszka bdziecie

i sowa moje w was mieszka bd, cze-

gobyciekolwiek * chcieli, procie, a sta-

nie si wam. ^Jan.l4,13.iM6,23.

8. w tem bdzie uwielbiony Ojciec

mój, kiedy obfity owoc przyniesiecie, a

bdziecie moimi uczniami.

9. Jako mi umiowa Ojciec, tak i ja

umiowaem was; trwajcie w mioci
mojej.

10. Jeli przykazania moje zachowa-

cie, trwa bdziecie w mioci mojej,

jakom i ja zachowa przykazania Ojca

mego i trwam w mioci jego.

11. Tomci wam powiedzia, aby we-
sele moje w was trwao, a wesele wasze

byo zupene.

III. 12. To jest przykazanie moje,

abycie * si spoecznie miowali, jakom
i ja was umiowa. *jan.i3,34. Efez.5,2.

lTes.4,9. lPiotr,4,8. lJan.3,11. r.4,21.

13. Wikszej mioci nad t aden
nie ma

,
jedno gdyby kto dusz * swoje

pooy za przyjacioy swoje. *Rzyra.5,8.

14. Wy jestecie * przyjaciele moi,

jeli czyni bdziecie, cokolwiek ja wam
przykazuj. ^Mat.12,50.

15. Ju was dalej nie bd zwa su-
gami; bo suga nie wie, co czyni pan
jego; leczem was nazwa przyjaciómi,

bo wszystko, comkolwiek sysza od
Ojca mego, oznajmiem wam.

16. Nie wycie mnie obrali, alem ja

was * obra; i postanowiem, abycie
wyszli f i przynieli owoc, a owocby
wasz aby trwa, i o cokolwiekbycie
prosili Ojca w imieniu mojem. eby
wam da. *Efez.i,4. tMat.28,19.

17. To wam przykazuj, abycie si
spoecznie miowali.

IV. 18. Jeli was wiat * nienawidzi,

wiedzcie, e mi pierwej, nieli was,

mia w nienawici. ^iJan.3,13.

19. Bycie * byli z wiata, wiat, co jest
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jego, miowaby; lecz i nie jestecie

z wiata, alem ja was wybra z wiata,
przeto was wiat nienawidzi. * Jan. 17,14.

V. 20. Wspomnijcie na sowo, któ-

rem ja wam powiedzia: Nie jest suga
wikszy * nad pana swego. Jeli mi
przeladowali, i was przeladowa bd

;

jeli sowa moje zachowywali, i wasze
zachowywa bd. ^Mat.10,24. uk.(;,4o.

21. Ale wam * to wszystko czyni
bd dla imienia mego, i nie znaj
onego, który mi posa. *Jan.iG,3.

22. Bym by nie przyszed, a nie mó-
wi im, nie mieliby grzechu ; lecz teraz

nie maj wymówki z grzechu swego.

23. Kto mnie nienawidzi, i Ojca mego
nienawidzi.

24. Bym by tych uczynków nie czy-

ni midzy nimi, których aden * inszy

nie czyni, grzechuby nie mieli ; lecz te-

raz i widzieli i nienawidzieli i mnie i

Ojca mego. *Jan.lO,37.

25. Ale iby si wypenio sowo,
które jest w zakonie ich napisane: e
mi darmo mieli * w nienawici.

*Ps.35,19. r.G9,5.

26. A gdy przyjdzie on * pocieszy-

ciel, którego ja wam pol od Ojca, Duch
prawdy, który od Ojca pochodzi, on
o mnie wiadczy bdzie.

*iik.24,49. Jan. 14,26.

27. Ale * i wy wiadczy bdziecie
;

bo ze mn od pocztku jestecie.
*Dzie.l,8. r.2,33.

KODZIA XVI.
I. Pan przeladowanie przepowiada 1—6. n. pocieszy-

ciela obiecuje 7. m. urzd jego opisuje 8—19. FV^. utra-
pienia wiernych do rodzcej przyrównywa 20—22. V. do
modlitwy napomina 23—33.

i"omci wam powiedzia, abycie si nie

gorszyli.

2. Wycza was bd z bónic ; ow-
szem przyjdzie godzina, e wszelki, który

was zabije, bdzie mniema, e Bogu
posug czyni.

3. A to wam uczyni, j nie poznali

Ojca * ani mnie. *jan.i5,2i.

4. Alemci wam to powiedzia, abycie,
gdy przyjdzie ta godzina, * wspomnieli
na to, em ja wam opowiedzia; a tegom
wam f z pocztku nie powiada , bom
by z wami. *Jan.i5,2i. Mat.9,15.

5. Lecz teraz id do onego, który

mi * posa, a aden z was nie pyta
mi: Dokd idziesz? *Jan.7,33.

6. Ale em wam to powiedzia, smu-
tek napeni serce wasze.
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IT. 7. Locz ja wam prawdo * mówi,
wamci to poytoczno, aliym ja odszed;
bo jeli nie odejd, pocieszyciel on nie

przyjdzie do was, ale jeli odejd, poAle

go do was. ^JuM.H;45.V.14,lG.a(;'.

III. 8. A on })rzyszedszy, bdzie kara
wiat z grzechn, i z sprawiedliwoci, i

z sdu:
9. Z grzechn mówi, i nie nwiorzyli

we mnie
;

10. Z sprawiedliwoci zasi, i do

Ojca mego id, a ju mnie wicój nie

njrzycie
;

11. Az sdu, i ksi tego * wiata
ju jest osdzony. * Jan.12,31. r.u.so. Koi.2,15.

12. Mamci wam jeszcze wiele mówi,
ale teraz znie nie moecie.

13. Lecz gdy przyjdzie on Duch
prawdy, wprowadzi was we * wszelk
prawd; bo nie sam od siebie mówi
bdzie, ale cokolwiek nsyszy, mówi
bdzie, i przysze rzeczy wam opowie.

* Jan. 14,26.

14. On mi uwielbi ; bo z mego we-
mie a opowie wam.

15. Wszystko , co ma * Ojciec, moje
jest; dlategom rzek: e z mego we-
mie, a wam opowie. *Jan.i7,io.

16. Maluczko, * a nie ujrzycie mi, i

zasi maluczko, a ujrzycie mi; bo ja

id do Ojca. • *Jan.7,33.r.l3,33.

17. Mówili tedy niektórzy z uczniów
jego midzy sob : Có to jest, co nam
mówi: Maluczko, a nie ujrzycie mi, i

zasi maluczko, a ujrzycie mi, a i ja

id do Ojca?
18. Przeto mówili: Có to jest, co

mówi : Maluczko ? Nie wiemy, co mówi.

19. Tedy Jezus pozna, e go pyta
chcieli, i rzek im: O tern si pytacie

midzy sob, em rzek: Maluczko, a

nie ujrzycie mi, i zasi maluczko, a

ujrzycie mi.

IV. 20. Zaprawd, zaprawd powiadam
wam: e wy bdziecie paka i narze-

ka, a wiat si bdzie weseli; wy smut-
ni * bdziecie, ale smutek wasz obróci

si wam w wesele. *Ps.3o,i2.

21. Niewiasta, * gdy rodzi, smutek
ma, bo przysza godzina jej ; lecz gdy
porodzi dziecitko, ju nie pamita uci-

nienia, dla radoci, i si czowiek na
wiat narodzi.

' *izaj.26,17.

22. I wy teraz smutek macie; ale za-

si ujrz was, a bdzie si radowao

serce * wasze, a radoci waszj nikt nie

odejmie od was. *i/.aj.3r),io, jan. 20,20.

V. 23. A dnia onego nie lidziecie

mnie o nic pyta. Za])raw(l, zaprawd
powiadam wam : O cokolwiek bycie * pro-

sili Ojca w imieniu mojem, da wam.
• Mat, 7,7. r.21,22. Mark. 11, 24. uk.ll,9<

Jan. 14, 13. Jak. 1,.0.6.

24. Dotd o nicecie nie prosili

w imieniu mojem; procie, a wemie-
cie, aby rado wasza bya doskonaa.

25. Tomci wam przez przypowieci

mówi ; ale idzie godzina, gdy ju dalj

nie przez przypowieci mówi wam b-
d, lecz jawnie o Ojcu moim oznajmia

wam.
26. W on dzie w imieniu mojm

prosi bdziecie ; a nie mówi wam : I
ja bd Ojca prosi za wami

;

27. Albowiem sam Ojciec miuje was,

ecie wy mi umiowali i uwierzylicie,

em ja * od Boga wyszed. ^Jan.17,8.

28. Wyszedem od Ojca, a przysze-

dem na wiat; i zasi * opuszczam wiat,

a id do Ojca. *Jan.i3,3.

29. Rzekli mu uczniowie jego : Oto

teraz jawnie mówisz a adnej przypo-

wieci nie powiadasz;

30. Teraz wiemy, e * wszystko wiesz,

a nie potrzebujesz, aby ci kto pyta;
przez to wierzymy, e od Boga wyszed.

* Jan. 21, 17.

31. Odpowiedzia im Jezus : Teraz

wierzycie.

32. Oto przyjdzie godzina; owszem
ju * przysza, e si rozproszycie kady
do swego, a mi samego zostawicie;

lecz f nie jestem sam, bo Ojciec jest

ze mna *Mat.26,3l. Maik.l4,27.Jan. 8,16.29. r. 14,10.

33. Tomci wam powiedzia, abycie

we mnie * pokój mieli. Na wiecie ucisk

mie bdziecie; ale ufajcie, jam zwyci-

y wiat .
*Izaj.9,6.Kzym,5,l. Efez.2,14. Kol.1,20.

ROZDZIA XVn.
I. Pan sie modli o spólne swoje i ojcowskie uwielbie-

nie 1—5. IL za Apostoy 6—20. IH. i za wszystek po-

tomny koció swój 20—26.

To powiedziawszy Jezus, podniós oczy

swoje w niebo i rzek: * Ojcze! przy-

sza godzina, uwielbij Syna twego ,
aby

te i Syn twój uwielbi ciebie.
'=Jan.i2,23.

2. Jako mu da moc * nad wszelkiemu

ciaem, a'by tym wszystkim, które mu
da, da -ywot wieczny. *Mat.28,i8. jan.5,27.

3. A to jest * ywot wieczny, aby ci
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poznali samego prawdziwego Boga, i

którego posa, Jezusa Cirystusa.
* Jan.3,14—16. r.14,6.

4. Jam ci uwielbi na ziemi, i do-

koczyem spraw, któr mi da, abym

j czyni.

f 5. A teraz uwielbij mi ty, Ojcze ! u

siebie samego t ciwa. którm mia u

ciebie, pierwej nieli * wiat by. '"Jani 2.

II. 6. Objawiem imi twoje ludziom,

które mi da z wiata : twoi byli. i da-

h^ mi je, i zachowali sowa twoje.

7. A teraz poznali, i wszystko, co
mi dal, od ciebie jest.

8. Albowiem sowa, które mi da. da-

em im: a oni je przejli, i poznali

prawdziwie, iem * od ciebie wyszed.

a uwierzyli, e ty mi posa. "Jan.16,27.

9. Ja za nimi prosz, nie za wiatem
prosz, ale za tymi, które mi da; bo

twoi s.
10. I wszystko moje jest twoje, a

twoje ^ moje, i uwielbionym jest w nich.
*Jan.l6,l5.

11. A nie jestem wicej na wiecie,

ale oni s na wiecie, a ja do ciebie id.

Ojcze wity, zachowaj je w imieniu

twojóm, które mi da, aby byli jedno,

jako i my.
12. Gdym z nimi by * na wiecie, jam

je zachowywa w imieniu twojem: które
mi f da. strzegem ich, i aden z

""^ nich

nie zgin, tylko on syn zatracenia, eby
si ff Pismo wypenio.

Jan. 6,39. t Izaj.8,18. ** Jaii.l8,9.ttPs.69,29. Ps.109,8.

13. Ale teraz do ciebie id. i mówi
to na wiecie , aby mieli rado moje
doskona w sobie.

14. Jam im da sowo twoje, a wiat
je mia w nienawici: bo nie * s z wiata,
jako i ja nie jestem z wiata. *Jan.i5,i8.i9.

15. Nie prosz, aby je wzi z wiata,
ale aby je zachowa ode zego.

16. Nie s z wiata, jako i ja nie

jestem z wiata.

17. Powie je w prawdzie twojej :

sowo twoje " jest prawd. * Jan.8,32.

18. Jako ty mi posa na * wiat,
tak i ja posaem je na wiat. *Jan.2o.2i.

19. A ja powicam samego siebie za

nie, aby i oni powiceni byli w praw-
dzie.

n. 20. A nie tylko za tymi prosz,
lecz i za onymi, którzy przez sowo ich

uwierz w mi
;

21. Aby wszyscy * byli jedno, jako

,v*y, f Ojcze! we mnie, a ja w tobie; aby
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i oni w nas jedno byli , aby wiat uwie-

rzy, e ty mi posa.
"Gal.S.aS. Efez.4,3. i Jan.10.5S. r.14,11.

22. A ja t chwa, któr mi da,
daem im. aby byli jedno, jako my je-

dno " jestemj^ ;
'

'

*Jan.lO,30.

23. Ja w nich a ty we mnie, aljy byli

doskonaymi w jedno, a iby pozna
wiat, e ty mi posa, a e je umio-
wa, jako i mi umiowa.

24. Ojcze! które mi da. chc, aby
gdziem ja jest. i oni byli ze mn, aby
ogldali chwa moje, któr mi da;
albowieme mi umiowa przed zaoe-
niem wiata.

*

-Jan.l2.26.r.l4.3.

25. Ojcze sprawiedliwy! i
' wiat ci

nie pozna; alem ja cie pozna, a i ci

poznali, e ty mi f posa.
-= Jan. 15.21. r.16.3. f Jan.16.27.

26. I uczyniem im znajome imi
twoje i znajome uczyni, aby mio,
któr mi umiowa . w nich bya a ja

w nich,

RODZLi XVin.
I. Pan od Judasza zdradzony, moc swoj ioJnierzy

porazih, e na ziemi pa musieli, a dobrowolnie si daw-
szy pojma . przed Annaszem i E^ifaszem stan 1—21,
n. jeden go z sirag uderzy 22—26. ni. Piotr si go za-

prza 27. ly. Piatowi oddany, i co si tam z nim dzia-

o 2S—40.

lo powiedziawszy Jezus. " wyszed
z uczniami swoimi przez potok Cedi'on,

gdzie by ogród, do którego on wszed i

uczniowie ieo"o *Mat. 26,36. Mark.14.32. ui.22,39.

2. A wiedzia i Judasz, który go wy-
dawa, ono miejsce : bo si tam czsto
schadza Jezus z uczniami swoimi.

3. Przeto Judasz * wziwszy rot i

sugi od przedniej szych kapanów, i Fa-

ryzeuszów. pi*zyszed tam z latarniami i

z pochodniami i z broniami.
* Mat. 26.47. Mark.U.43. uk.22,47.

4. Tedy Jezus wiedzc wszystko, co

na przyj miao, wyszedszy rzek im :

Kogo szukacie ?

5. Odpowiedzieli mu: Jezusa Naza-

reskiego. Kzek im Jezus:- Jam jest. A
sta z nimi i Judasz, który go wydawa.

6. A skoro im rzek : Jam " jest, po-

stpili nazad. i padli na ziemi. *Jan.6.2o.

7. Tedy ich zasi spyta: Kogo szuka-

cie? A oni rzekli: Jezusa Nazareskiego.

8. Odpowiedzia Jezus : Powiedziaem
wam. em ja jest : jeli tedy mi szuka-

cie, dopucie tym odej;
9. Aby si wypeniy sowa . które

by powiedzia: Nie straciem adnego
z 'tych. które " mi da. -Jan.17,12.
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10. Tedy Szymon Piotr * miijnc, iiiitur/,

doby go, i uderzy sug kiiidiinii naj-

wyszego, i ucj mu iiclio jego prawci; a

temu sudze imic; byo JVIal<*hus.

Miii.2(;,r)l. uk. 22,50.

11. I rzt^k Jezus Piotrowi: Wó
mieez twój w poeliw; izaU nie main pie

kielicha tego, który mi da Ojciec;?

12. Kota tedy i rotmistrz, i sudzy y-
dowscy pojmali * Jezusa i zwizali go.

*Miit.2(;,r)7.

13. A wiedli go najprzód do Annasza;
bo by wiekier Kaiaszowy , który by
najwyszym kapanem roku onego.

14. A Kaifasz ten by, który * ydom
radzi, e poyteczno jest, aby jeden

czowiek nmar za lud. ^Jan.ii,r)0.

15. 1 szed za Jezusem* Szymon Piotr,

i drngi ucze. A ten ucze by znajomy
najwyszemu kapanowi, i wszed z Je-

zusem do dworu najwyszego kapana.
*Maik.l4,54. uk. 22,54.

16. Ale Piotr sta * u drzwi na dwo-
rze. Wyszed tedy on drugi ucze, który

by znajomy najwyszemu kapanowi, i

mówi z odwiern, i wprowadzi tam
Piotra. *Mat.26,69.

17. Tedy rzeka Piotrowi dziewka

odwierna: Izali i ty nie jest z uczniów

tego czowieka? On odpowiedzia: Nie

jestem.

18. Stali tedy sudzy i czelad, uczy-

niwszy ogie, bo zimno hjlo; i grzali

si; by te z nimi Piotr, stojc i grzejc

si.

19. A tak najwyszy kapan pyta
Jezusa o jego uczniów, i o nauk jego.

20. Odpowiedzia mu Jezus: Jam jaw-

nie mówi * wiatu; jam zawsze uczy
w bónicy i w kociele, gdzie si zewszd
ydowie schadzaj, a potajemnie nicem
nie mówi.

'

^jan.7,26.

21. Có mi pytasz? Pytaj tych, któ-

rzy suchali, com im mówi; ció oto wie-

dz, com ja mówi.
II. 22. A gdy on to mówi, jeden

z sug, który tam sta, wyci policzek

Jezusowi, mówic: I take (to) odpo-

wiadasz najwyszemu kapanowi?
23. Odpowiedzia mu Jezus: Jelim

le rzek, daj wiadectwo o zem, a jeli

dobrze, przecze mi bijesz?

24. I odesa go Annasz zwizanego
do * Kaifasza, najwyszego kapana.

*Mat.26,57. Mark.14,53.

25. A Szymon Piotr sta * i grza si.

I rzekli do niego : Azae i ty nie jest
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z uczniów jego? A on si zaprza, mó-
wic: Nie jestem. *Mut.25,(;9. Mark. 11.07

20. Uzek mu niektóry z sug kapana
najwyszego, powinowaty onego, któ
remu by Piotr uci ucho: Izaem ja

ciebie nie widzia w ogrodzie z nim?

III. 27. Zaprza si zasi Piotr, a za'

razem kur * zapia. *Jan.i3,38

IV. 28. Prowadzili tedy * Jezusa od

Kaifasza na ratusz, a byo rano. 1 nie

weszli sami na ratusz, aby si nie zma-
zali, ale iby poywali baranka wielka-

nocnego * Mat. 27, 2. Mark. 15,1,

21). Tedy wyszed do nich Piat, i

rzek: Jak skarg przynosicie prze-

ciwko czowiekowi temu?

30. Odpowiedzieli mu, i rzekli: By^
ten nie by zoczyc, tedybymy gc

nie podali.

31. I rzek Piat: Wemijcie go wy.

a wedug zakonu waszego osdcie go.

Ezekli mu ydowie : Nam si nie godzi

zabija nikogo
;

32. Aby si wypeniy sowa Jezusowe,

które * rzek, oznajmujc, jak mia
mierci umrze.

*Mat.l6,31. v.20,19. Mark.10,33. uk.18,32

33. Tedy zasi wszed Piat na ratusz

i zawoa Jezusa i rzek mu: Tye jest

król * ydowski? *Mat.27,ii. Mark.15,2. uk.23,3

34. Odpowiedzia mu Jezus : A same
to od siebie mówisz, czyli insi powie-

dzieli o mnie?
35. Odpowiedzia Piat: Azaem ja

yd? Naród twój i przedniej si kapani
podali mi ci; cóe wdy uczyni?

36. Odpowiedzia Jezus :
* Królestwo

moje nie jest z tego wiata; gdyby kró

lestwo moje z tego wiata byo, wdyby
mi sudzy moi bronili, abym nie hjl

wydany ydom ; lecz teraz królestwo

moje nie jest std. *uk.i9,i2. Jan.6,15.

37. Tedy mu rzek Piat: To ty prze

ci jest królem? Odpowiedzia mu Jezus:

Ty powiadasz, em ja jest królem. Jam
si na to narodzi, i na tom przyszed

na wiat, abym wiadectwo wyda praw-

dzie ; wszelki, który jest z prawdy, su
cha gosu mego.

38. Kzek mu Piat: Có jest prawda?;

A to rzekszy, wyszed zasi do ydów i

rzek im: Ja w nim adnej winy nie

znajduj. -

39. A te u was jest * ten zwyczaj,

abym wam jednego wypuci na wielka-,
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noc; chcecie tedy, abym wam wypuci
tego króla ydowskiego?

*Mat.27,15. Mark.15,6. uk.23,17.

40. Tedy zasi wszyscy zawoali, mó-
wic: Nie tego. ale * Barabbasza! A ten

Barabbasz by zbójca.

f =*Miit.27,21 i dalsze. Dzie.3,14.

ROZDZIA XIX.
I. Piat Chrystusa ubiczowanego 1. II. i cierniem uko"

^nnowanego 2. 3. III. chcc wjzwoli 4—7. IV. uporem
w zwyciony bdc 8—15. V. na ukrzyowanie ska-

lni— 25. VI. Jezus matk uczniowi zleci 26— 29.

>ji. Octu skosztowawszy umar 30—33. VIII. Bok Paski
wóczni przebito 34—37, IX. z krzya go zdjto 38. 39.

X. i pochowano 40—42.

ledy Piat wzi * Jezusa i ubiczo-
•^r^J QQ

'

* Mat. 27,26. Mark. 15, 15.

II. 2. A onierze uplótszy "^ koron
z ciernia, woyli na gow jego, i pasz-
czem szaratowym przyodziali go,

"Mat.27.29.

3. A mówili : Bd pozdrowiony, ki'olu

ydowski! i dawali mu policzki.

III. 4. 1 zasi wyszed Piat '^ na dwór,

i rzek im: Oto go wam wywiod na
dwór, abycie wiedzieli, i w nim adnej
winy nie znajduj. ''Jan.i8.29.

5. Tedy Jezus wyszed na dwór, niosc
one cierniow koron i on paszcz szar-

atowy; i rzek im Piat: Oto czowiek!
6. A gdy go ujrzeli przedniejsi kapani

i sudzy ici, zawoali mówic: Ukrzyuj,
ukrzyuj go! Rzek im Piat: Wemij-
cie go wy, a ukrzyujcie ; bo ja w nim
adnej winy nie znajduj.

_

7. Odpowiedzieli mu ydowie : My
zakon mamy, i wedug zakonu naszego

ma " umrze; bo si f czyni Synem
Boym. *3Moj.24,15.l6.5Moj. 18,20. 7Jan.5,18.

IV. 8. A gdy Piat usysza te sowa,
bardziej si ulk.

9. I wszed zasi do ratusza, i rzek
do Jezusa: Skde ty jest? Lecz mu
Jezus nie da odpowiedzi.

10. Tedy mu rzek Piat: Nie mówisz
ze mn? Nie wiesz, i mam moc ukrzy-

owa ci, i mam moc wypuci ci?
"

11. Odpowiedzia Jezus: Nie miaby
adnej mocy nademn; by nie bya
dana * z góry; przeto kto mi tobie

wyda, wikszy gi'zech ma. *Kzym.i3,i.

12. Odtd Piat stara si o to, jakoby
go wypuci; lecz ydowie woali mó-
wic: Jeli go wypucisz, nie jeste przy-

jacielem cesarskim: kady bowiem, co

si " królem czyni, sprzeciwia si cesa-

rzowi. 'Dzie.nj.

13. A przeto Piat usyszawszy te
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sowa, wywiód Jezusa na dwór, i siad
na stolicy, na miejscu, które zowi Li-

tostrotos, a po ydowsku Gabbata.
14. A byo to w dzie przygotowania

przed Wielkanoc, okoo szóstej godziny,

i rzek Piat ydom: Oto król wasz!

15. A oni zawoali : Stra, stra! Ukrzy-
uj go ! Rzek im Piat: Króla waszego
ukrzyuj? Odpowiedzieli przedniejsi ka-

pani: Nie mamy króla, tylko cesarza.

V. IG. Tedy im go ^ wyda, eby by
ukrzyowany. I wzili f Jezusa i wy-
wiedli.

"

^Mat.27,26. Tr.27,31.

17. A on niosc krzy swój , wyszed
na ono miejsce, które zwano trupicli

gów, ' a po ydowsku zowi je Golgata;
'Mat. 27. 32. Mark. 15,22. yd. 13. 12.

18. Gdzie go ukrzyowali, a z nim
drugich dwóch z obu stron, a w po-

rodku Jezusa.

19. Napisa te Piat i napis, i po-

stawi nad krzyem: a byo napisane:

Jezus * Nazareski, król ydowski.
* Mat. 27, 37.

20. A ten napis czytao wiele ydów:
bo blisko miasta byo ono miejsce, gdzie

by ukrzyowany Jezus : a byo napisane

po ydowsku, po grecku i po acinie.

21. Tedy rzekli Piatowi przedniejsi

kapani ydowscy: Nie pisz król ydow-
ski: ale i on powiada: Jestem królem
ydowskim.

22. Odpowiedzia Piat: Com napi-

sa-, tom napisa.

23. A gdy onierze " Jezusa ub'zy-

owali. wzili szatv iego. i uczynili

cztery czci, kademu onierzowi cz,
i sukni; a bya ta suknia nie szyta, ale

od wierzchu wszystka dziana.
='Mat.27.35. Mark. 15.24.

24. Tedy rzekli jedni do drugich: Nie
krajmy jej. ale o ni rzumy losy. czyja

ma by; aby si Pismo wypenio, któr^

mówi: * Podzielili midzy si szaty mo-
je, a o odzienie moje los miotali. To
tedy uczynili onierze. ' ''Ps.22,19.

25. A stay podle krzya ' Jezusowego
matka jego. i siostra matki jego. Maryja,

ona Kleofaszowa, i Maryja Magdalena.
^ Mat. 27,61. Mark. 15,40. Luk. 23.49.

VI. 26. Tedy Jezus ujrzawszy matk
i ucznia, którego '' miowa, tu stoj-
cego

,
rzek matce swojej : Niewiasto,

oto syn twój !

- Jan.13,25. r.20.2. r.21.7.

27. Potem rzek uczniowi: Oto matka
twoja! a od onej godziny wzi j on
ucze do siebie.
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28. Pol(^ni widzc Jozus, i sio, ju
wszystko wykonao, aby sio * wypenio
Pismo, rzek: Pragno. *P8.69.22.

29. A byo tam naczynio postawiono
octu pono; tedy oni * napeniwszy gb-
k octom, a oboywszy (j) hizopom
podali do ust jogo. *Mat.27,48.

VII. 30. A gdy Jozus skosztowa octu,

rzok: Wykonao * si; a nachyliwszy

gow, odda f ducha. *Jan.i7,4. fuk.2.s,4«.

31. Tedy ydowie, aby ciaa na krzy-

u na sabat nie zostay, poniewa by
dzie przygotowania, (albowiem by wiel-

ki on dzie sabatu,) prosili Piata, aby
im golenie poamano, i zdjto je.

32. Przyszli tedy onierze, a pierw-

szemu wprawdzie zamali golenie, i

drugiemu, który z nim by ukrzyowany.

33. Ale do Jezusa przyszedszy, gdy
ujrzeli, e ju umar, nie amali goleni

jego.

VIII. 34. Lecz jeden z onierzy
wóczni otworzy bok jego, a zarazem
wysza krew i woda.

35. A ten, co to widzia, wiadczy o

tem, i prawdziwe jest wiadectwo jego;

a on wie, i prawd powiada, abycie wy
wierzyU.

36. Albowiem si to stao, aby si
wypenio Pismo : Ko jego * nie bdzie
zamana. * *2Moj.i2,46.4Moj.9,i2.

37. I zasi drugie Pismo mówi ; Uj-

rz, kogo * przebodli. *zach.i2,io.

IX. 38. A potem prosi Piata * Jó-

zef z Arymatyi, (który by uczniem Je-

zusowym, ale tajemnym dla bojani y-
dowskiej) aby zdj ciao Jezusowe. I

pozwoli Piat. Szed tedy i zdj ciao
Jezusowe. *Mat.27,57. Mark.15,43.

39. Przyszed * te i Nikodem, (który

by przedtem przyszed w nocy do Jezu-

sa) niosc zmieszanej myrry i aloes,

okoo sta funtów. *Jan.3,2. r.7,50.

X. 40. Wzili tedy ciao Jezusowe, i

uwinli je w przecierada z onemi rze-

czami wonnemi, jako jest zwyczaj y-
dom umare chowa.

41. A by na onem miejscu, gdzie

by ukrzyowany, ogród, a w ogrodzie

grób nowy, w którym jeszcze nikt nie

by pooony.

42. Przeto tam dla dnia przygoto-

wania ydowskiego, i on grób by bli-

sko, pooyli Jezusa.

ROZDZIA XX.
I. Maryja o zmiiitwyi^hwstaniii Paskit-in uczniom daa

/.nu 1. 2. FI. riotr i Jan pos/.li do piohu ;j— I."). UJ
Tan si pokaza Maryi Ifi—18. IV. i dziesiciu ucznioni
lO-ar). V. znowu za tydzie kwoli TomaKzowi 2()-30,
VI. w IMmio w. mamy tyle, ilo nam do zbawienia po-
trzeba ;}1.

A pierwszego dnia po * sabacie, Ma-
ryja Magdalena przysza rano do grobu,^

gdy jeszcze byo ciemno, i ujrzaa ka-

mie odwalony od grobu.
+ Mat.28,l. Mark.lf?,!. uk. 24,1.

2. I bieaa a przysza do Szymona
Piotra, i do onego drugiego ucznia, któ-

rego miowa * Jezus, i rzeka im:
Wzili Pana z grobu, a nie wiemy, gdzie

go pooyli. *Jan.l3,23. r.21,7.

II. 3. Tedy * wyszed Piotr i on drugi

ucze, a szli do grobu. *uk.24,i2.

4. I bieeli obaj spoem ; ale on drugi

ucze wycign Piotra, i pierwej przy-

szed do grobu.

5. A nachyliwszy si, ujrza lece
przecierada; wszake tam nie wszed.]

6. Przyszed te i Szymon Piotr, idc
za nim, i wszed w grób, i ujrza prze-

cierada lece,
7. I chustk, która bya na gowie

jego, nie z przecieradami pooon, ale

z osobna na jednem miejscu zwinit.
8. Potem wszed i on drugi ucze,

który by pierwej przyszed do grobu,

i ujrza a uwierzy.

9. Albowiem jeszcze nie rozumieli

Pisma, i mia * zmartwychwsta.
^''Ps. 16,10. Izaj.53,8. Jonasz 2,1. uk.24,46. Jan. 17,18.

Dzie. 13,32. r.17,3.

10. I odeszli za oni uczniowie do

domu.
11. Ale Maryja staa * u grobu, na

dworze paczc ; a gdy pakaa , nachy-

lia si w grób. -Mat.28,l.Mark.l6.5.

12. I ujrzaa dwóch Anioów w bieli

siedzcych, jednego u gowy a drugiego

u nóg, tam gdzie byo pooone ciao

Jezusowe.

13. Którzy jej rzekli: Niewiasto!;

czemu paczesz? Kzeka im: I wzili

Pana mego, a nie wiem, gdzie go po-

oyli.
14. A to rzekszy, obrócia si nazad,

i ujrzaa * Jezusa stojcego; lecz nie

wiedziaa, i Jezus by. *Mat.28,9.Ma,k.i6,9.

15. Kzek jej Jezus: Niewiasto! czemu

paczesz? kogo szukasz? A ona mnie-

majc, e by ogrodnik, rzeka mu;
Panie! jeli go ty wzi, powiedz mi,'

gdzie go pooy, a ja go wezm.
III. 16. Kzekjj Jezus : Maryjo ! Która
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obróciwszy si, rzeka mu: Rabbimi! co

si wykada : Nauczycielu !

17. Rzek jej Jezus : Nie dotykaj

si mnie , bom jeszcze nie wstpi do

Ojca mego; ale id do braci moich,

a powiedz im: Wstpuj do Ojca * mego

>i Ojca waszego, i do Boga mego i Boga
waszego.

-Jan.ie.ie.

18. Tedy przysza * Maryja Magda-
lena, oznajmujc uczniom, e widziaa

Pana, a e jej to powiedzia.
»3Iat.28.8. Mark. 16,8. uk. 24,9.

IV. 19. A gdy by wieczór dnia onego

pierwszego * po sabacie, a drzwi byy
zamknite, gdzie byli uczniowie zgi'O-

madzeni dla bojani ydowskiej, przy-

szed Jezus, i stanai w porodku nich.

i rzek im : Pokój wam !

*Mark.l6,U. uk.24.36. lKor.15,5.

20. A to rzekszy pokaza im rce
i bok swój; a uradowali si uczniowie,

ujrzawszy * Pana. =^jan.i6.22.

21. Rzek im zasi Jezus: Pokój wam;
jako mi * posa Ojciec, tak i ja was
posyam. =^izaj.6i,i. jan.17,18.

22. A to rzekszy tchn na nie. i

rzek im: Wemijcie Ducha witego.
23. Którymkolwiek * grzechy odpu-

cicie, s im odpuszczone, a którym-
kolwiek zatrzymacie, s zatrzymane.

*Mat.l6.19.

24. A Tomasz, jeden ze dwunastu,

którego zowi Dydymus , nie by z ni-

mi, gdy by przyszed Jezus.

25. I rzekli mu drudzy uczniowie:

Widzielimy Pana. Ale im on rzek:
Jeli nie ujrz w rku jego znaków
gwodzi, a niewo palca mego w znaki

gwodzi, a nie wo rki mojej w bok
jego, nie uwierz.

V. 26. A po omiu dniach byli zasi
uczniowie jego w domu, i Tomasz z ni-

mi. I przyszed Jezus, gdy byy drzwi

zamknite, a stan w porodku nich,

i rzek : Pokój wam !

27. Potem rzek Tomaszowi: Wó
sam palec twój

, a ogldaj rce moje,
i cignij rk twoje, i wó j w bok
mój, a niebd niewiernym, ale wiernym.

28. Tedy odpowiedzia Tomasz i

rzek mu: * Panie mój, i Boe mój!
*1 Król. 18,39.

29. Rzek mu Jezus : e mi ujrza,

Tomaszu, uwierzye; * bogosawieni
którzy nie widzieli, a uwierzyli.

.

"
' =^1 Piotr. 1,8.

k 30. Wiele i * innych cudów uczyni

Jezus przed oczyma uczniów swoich,

które nie s napisane w tych ksigach.
*Jan.21.25.

VI. 31. Ale te s napisane, abycie
wy wierzyli, e Jezus jest Chrystus, Syn
Boy, a ebycie wierzc ywot mieli

w imieniu jego.

ROZDZIA XXI.
I. Pan si pokaza Apostoom owicym ryby 1 — 5.

II. którego oni. w cudownym obowi 17b. poznali 6—14.

III. Pan Piotrowi, który trzykro wyzna, e go miuje,
zleci paszenie owieczek swoich 15—17. IV. temu jak
mierci mia umrze, opowiedzia 18—25.

-totem si za ukaza Jezus uczniom u

morza Tyberyjadskiego. a ukaza si tak.

2. Byli pospou Szymon Piotr , i To-

masz, którego zowi Dydymus, i Nata-

nael, ^ który by z Kany Galilejskiej, i

synowie f Zebedeuszowi, i drudzy dwaj

z uczniów ieffO '^Jan.l,47,t Mat.4,21. Mark. 1,19.

3. Rzek im Szymon Piotr: Pójd ry-

by owi. Mówi mu: Pójdziemy i my
z tob. I szli, i wnet wstpili w ód,
a onej nocy nic nie pojmali.

4. A gdy ju byo rano, stan Jezus

na brzegu: wszake nie wiedzieli ucznio-

wie, eby by ^ Jezus. -JaD.20,14.

5. Rzek im tedy Jezus : Dzieci ! a

macie co je? Odpowiedzieli mu: Nie

mamy.
n. 6. A on im rzek: ^ Zapucie

sie po prawej stronie odzi, a znajdzie-

cie. I zapucili, a ju dalej nie mogli

jej cign przed mnóstwem ryb.
"^ uk. 5. 4.

7. I rzek on ucze, którego " mio-
wa Jezus Piotrowi: Pan jest. Szymon
tedy Piotr, usyszawszy i Pan jest,

przepasa si koszul, (albowiem by
nagi.) i rzuci si w morze.

='Jan.l3,23. r.19.26. r.20.2.

8. A drudzy zasi uczniowie przybyli

w odzi; (bo nie daleko byo od brzegu,

ale jakoby na dwiecie okci) cignc
sie z rybami.

9. k gdy wystpili na brzeg . ujrzeli

wgle naoone, i ryb na nich lec i

chleb.

10. Rzek im Jezus : Przyniecie

z tych ryb, którecie " teraz pojmali.
=" Luk. 24.41.

11. Wstpi tedy Szymon Piotr, i wy-
cign sie na ziemi, pen wielkich

ryb, których byo sto pidziesit i trzy ;

a cho ich tak wiele byo, nie zdara
si * sie.

"^

-uk.5.6.

12. Rzek im Jezus: Pójdcie, obja-
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dujcie. I ;v(l(Mi z uczniów nic mia go

pyta: Ty kto jest? wicdzi^c, e jest Pan.

13. Tedy przyszed Jezus, i wzi on

chll) i da im, take i ry])c.

14. A to ju trzeci raz ukaza si
riezus uczniom swoim po zmartwych-
wstaniu.

III. 15. A gdy obiad odprawili, rzek
Jezus Szymonowi Piotrowi : Szyjiionie Jo-

naszowy, minjesz mi wicj nieli ci?

Kzek mu : Tak jest, Panie ! ty wiesz, e
ci miuj. Kzek mu : Pae baranki

moje.

16. Kzek mu zasi powtóre: Szymo-
nie Jonaszowy! miujesz mi? Kzek mu:
Tak jest, Panie! ty wiesz, e ci miuj.
Kzek mu: Pae'* owce moje. *D^'e.2o;28.

17. Kzek mu potrzecie: Szymonie Jo-

naszowy! miujesz mi? I zasmuci si
Piotr, e mu potrzecie rzek: Miujesz
mi? I odpowiedzia mu: Panie! ty

wszystko * wiesz, ty znasz, e ci mi-
uj. Kzek mu Jezus : Pae owce moje.

* Jan. 16' 30.

IV. 18. Zaprawd, zaprawd powia-

dam * tobie: Gdy by modszym, opa-

sywae si, i chodzie, kdy chcia;
lecz gdy si zstarzejesz, wycigniesz
rce twoje, a inny ci opasze i popro-

wadzi, gdzieby nie chcia. ^Jan.i3,36.

19. A to powiedzia, dajc zna,
jak * mierci mia uwielliic Koga. A
to powiiHlziawszy rzek mu: Pójd za

mn. *2Piotr.i,i4.

20. A Piotr obróciwszy si, ujrzji

onego u(;znia, ' którego miowa Jezus,

pozad idcego, który si t by poo-^y przy wieczerzy na piersiach jego,

i rzek by: Panie! który jest ten, co

ci wyda? * Jan. 13,23.

21. Tego ujrzawszy Piotr, rzek Je-

zusowi : Panie ! a ten co ?

22. Kzek mu Jezus : Jeli))ym chcia,

eby on zosta a przyjd, co tobie do

tego? Ty pójd za mn.
23. I wysza ta powie midzy bra-

ci, eby on ucze umrze nie mia.
Lecz mu nie rzek Jezus, i nie mia^

umrze; ale: Jeli chc, aby zosta ai

przyjd, có tobie do tego?

24. Tenci jest on ucze, który wiac
czy * o tem, i to napisa;' a wiemy, (
prawdziwe jest wiadectwo jego.

* Jan. 1.5,27

25. Jest te jeszcze i innych wia
rzeczy, * które czyni Jezus ; które gdyb]

miay by wszystkie z osobna spisane

tusz, i i sam wiat nie mógby ogarn ksig, któreby napisane byy. Amen
*Jan.20,3C

Dzieje witych Apostoów.
KOZDZIA I.

I. Przedmowa w. ukasza 1—4. II. rozmowa Chrystusa
Pana z Apostoami 5—8. III. historyja o wniebowstpieniu
Paskiem 9—11. IV. Apostoów do Jcruzalemu si wró-
cenie 12—14. V. kazanie w. Piotra 15—17. VI. i na
miejsce Judaszowe 18—22. VII. obranie w. Macieja
23—26.

Jtierwsze wprawdzie ksigi napisaem,

o Teofile !
* o wszystkiem, co pocz Je-

zus i czyni i uczy. * ^^^.1,3.

2. A do * dnia onego , którego daw-

szy rozkazanie Apostoom, które by
przez Ducha witego obra, wzity jest

w 2"Óre

'

* Mark. 16, 19- uk.24,50.51.

3. Którym te samego siebie * po

mce swojej ywym stawi w wielu nie-

wtpliwych dowodach, przez czterdzie-

ci dni ukazujc si im i mówic o kró-

lestwie Boem' * Mark. 16, 14. Jan. 20,20. 1 Kor. 15,5.

4. A zgromadziwszy je, przykaza im,

aby nie odchodzili z * Jeruzalemu, ale

iby czekali obietnicy ojcowskiej, o któ-

rejcie mówi syszeli f odemnie.
*uk.24,9. f Jan. 14,26.

II. 5. Albowiemci Jan chrzci * wo
d ; ale wy bdziecie ochrzczeni Duchen
witym po nie wielu tych dniach.

=^Mat.3,ll.Mark.l,8. uk.3,16. Jan. 1,26. Izaj.44,J

Dzie.11,16. r.l9,}

6. A tak oni zszedszy si
,
pytali gc

mówic: Panie! izali w * tym czasie na

prawisz królestwo Izraelskie? *uk.24,2:

7. Lecz, on rzek do nich: Nie wasz

rzecz * jest, zna czasy i chwile, któr

Ojciec w swojej mocy pooy.
*^Mat.24,36. Mark.l3,S!

8. Ale przyjmiecie moc Ducha wi^
tego, który przyjdzie na was ; i bdzie

cie mi * wiadkami i w Jeruzalemit

i we wszystkiej Judzkiej ziemi, i' w Sa

maryi, a do ostatniego kraju ziemi.
* uk. 24,38. Jan.l5,S

III. 9. A to rzekszy, gdy oni pa

trzali w -gór, * podniesiony jest a obo
wzi go od oczów ich.

*uk.24,5

10. A gdy za nim do nieba idcyi
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pilnie patrzali, oto dwaj mowie sta-

nli przy nich w bialem odzieniu,

11. I rzekli: Mowie Galilejscy!

przecz stoicie, patrzc w niebo ? Ten Je-

zus, który w gór wzity jest od was do

nieba, tak przyjdzie, jakocie * go wi-

edzieli idcego do nieba. *Dan.7,i3.

Mat. 16,27. r.25,31. Mark. 13,26. uk.21,27. Objaw. 1,7.

IV. 12. Tedy si wrócili do Jeruza-

lemu od góry, któr zowi oliwn, która

jest blisko Jeruzalemu, majc drogi przez

jeden sabat.

13. A gdy weszli, wstpili na sal,

gdzie mieszkali Piotr, i Jakób, i Jan, i

Andrzj, i Filip, i Tomasz, Bartomiej,

i Mateusz, Jakób Alfeuszowy, i Szymon
Zelotes, i Judas Jakóbowy.

14. Ci wszyscy trwali jednomylnie
na modlitwie i probach, z onami i z Ma-
r}^, matk Jezusow, i z brami jego.

V. 15. A w one dni, powstawszy
Piotr w porodku uczniów, rzek: (A
by poczet osób wespó zgromadzonych
okoo sta i dwudziestu.)

16. Mowie bracia! musiao si wy-
peni ono pismo, które opowiedzia
Duch wity przez usta * Dawidowe o

Judaszu, który by wodzem tych, j co

pojmali Jezusa; *Ps.4i,io. Mat.26,21.

Jan. 13,18. f Mat. 26,48. Jan.18,3.

17. Bo by policzony * z nami, i dosta
by czstki tego usugiwania.

*Mat.lO,4. uk.6,16.

YL 18. Tenci wprawdzie otrzyma
rol ^ z zapaty niesprawiedliwoci, a

powiesiwszy si, f rozpuk si na poy,
i wypyny wszystkie wntrznoci jego.

*Mat.27,10. tMat.27,5.

19. I byo to jawne wszystkim mie-

szkajcym w Jeruzalemie, tak i nazwa-
no on rol wasnym ich jzykiem
Akieldama, to jest, rola krwi.

20. Albowiem napisano w ksigach
Psalmów : Niechaj bdzie * mieszkanie

jego puste, a niech nie bdzie, ktoby
w niem mieszka, a biskupstwo jego niech

wemie f inny. *Ps.69,26. t ps.io9,s.

21. Potrzeba * tedy, aby jeden z tych
mów, którzy z nami bywali po wszys-
tek czas, który Pan Jezus przebywa
midzy nami, *Dzie.6,3.

22. Poczwszy od chrztu Janowego,
a do tego dnia, którego jest wzity
w gór od nas, by z nami wiadkiem
zmartwychwstania jego.

VII. 23. I postawili dwóch: Józefa,

którego zwano Barsabaszem, którego te
nazywano Justem, i Macieja.

24. A modlc si mówili : Ty Panie !

który znasz serca * wszystkich, oka
z tych dwóch jednego, którego obra;
*lSam.l6,7. Ps.7,10. Jer.11,20. r.17,10. r.20,12. uk.16,15.

25. Aby przyj czstk usugiwania
tego, i Apostolstwa, z którego wypad
Judasz, aby odszed na miejsce swoje.

26. I rzucili losy ich. I pad los na
Macieja ; a przyczony jest spólnto
zdaniem do jedenastu Apostoów.

KODZIA II.

I. Duch wity w ognistych jz)-kach zstpi? na
Apostoów 1—7. II. którzy rónemi jzykami mówili 8—12.

III. potwaiz pijastwa Piotr w. zniós 13—15. IV. a daw-
szy o wszystkiem spraw 16—21. V. Jezusa Mesyja-
szem by uczy 22—36. VI. suchaczom do pokuty
usugiwa 37—40. VII. na co si ich do trzech tysicy
nawrócio 41—47.

A. gdy przyszed * dzie pidziesity,
byli wszyscy jednomylnie pospou.

*

3

Moj. 23, 16. Dzie.1,14.

2. Tedy si sta z prdka * z nieba

szum, jakoby przypadajcego wiatru

gwatownego, i napeni wszystek dom,
kdy siedzieli. -Joei2,28. zach.12,10.

3. I ukazay si im rozdzielone jzy-
ki na ksztat ognia, który usiad na
kadym z nich.

4. I napenieni s * wszyscy Duchem
witym, a poczli mówi innemi j-
zj^kami, jako im Duch on dawa' wy-
mawia. *Dzie.lO,44.46. r.11,15. r.19,9.

5. A byli w Jeruzalemie mieszkajcy
ydowie, mowie naboni, z kadego
narodu tych, którzy s pod niebem.

6. A gdy si sta ten gos. zeszo si
mnóstwo ludzi, i strwoyli si. e je

sysza kady z nich mówice wasnym
jzykiem swoim.

7. I zdumiewali si wszyscy, i dzi-

wowali si, mówic jedni do drugich:

Izali oto ci wszyscy, którzy mówi, nie

s Galilejczycy?

II. 8. A jako my od nich syszymy
kady z nas swój wasny jzyk, w któ-

rymemy si urodzili ?

9. Partowie i Medowie, i Elamito-

wie, i którzy mieszkamy w Mezopotamii,

w Judzkiej ziemi, i w Kapadocyi, w Pon-
cie, i w Azy i

;

10. W Frygii, i w Pamfilii, w Egip-

cie, i w stronach Libii, która jest po-

dle Cyreny, i przychodniowie Kzymscy
;

ydowie, i nowonawróceni ;

11. Kreteczycy, i Arabczycy; sy-
I
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szymy ich. niówicycli jzykami nasze-

mi wiolkit' s])rawy Boe.
12. 1 zdumiewali sic; wszyscy, i dzi-

wowali sit>, mówic jeden do drugiego:

Có to wdy ma by?
ITI. 13. Lecz drudzy namiewajc si,

mówili : Ci si modm winem popili.

14. A stanwszy Piotr z jedenastoma,

podniós gos swój, i przemówi do nich:

Mowie Judzcy, i wszyscy, którzy mie-

szkacie w Jeruzalemie! niech wam to

jawno bdzie, a przyjmijcie w uszy

sowa moje.

15. Albowiem nie s ci, jako wy
mniemacie, pijani, gdy dopiero jest

trzecia na dzie godzina.

IV. 16. Aleó to jest ono, co przepo-

wiedziano przez proroka *Joela: *Joei.2,28.

17. I bdzie w ostateczne * dni, (mó-

wi Bóg:) Wylej z Ducha mego na

wszelkie ciao, a prorokowa bd sy-

nowie wasi i córki wasze, a modziecy
wasi widzenia widzie bd, a starcom

waszym sny si ni bd.
*Izaj.44,3. Ezech.36,27. Zach.12,10. Dzie.21.9.

18. Nawet w one dni na sugi moje

i na suebnice moje wylej z Ducha
mego, i bd prorokowa

;

19. I uka cuda na niebie w górze, i

znamiona na ziemi nisko, krew, i ogie,

i par dymu.
20. Soce si * obróci w ciemno,

a ksiyc w krew, przedtem ni przyj-

dzie on dzie Paski wielki i znaczny.
*Joel.S,31. r.3.15. Amos.8,9. Mici.3,6.

21. I stanie si, e ktobykolwiek

wzywa * imienia Paskiego, zbawion

bdzie. *Ezym.lO,13.

V. 22. Mowie Izraelscy ! suchajcie

sów tych Jezusa, onego Nazareskiego,

ma od Boga wsawionego u was mo-
cami i cudami, i znamionami, które czy-

ni Bóg przeze w porodku was, jako

i wy sami wiecie
;

23. Tego za uoon rad i przejrze-

niem Boem wydanego wziwszy a przez

rce * niezboników ukrzyowawszy,

zabHicie.
*Dzie.5,3o.

24. Którego * Bóg wzbudzi, rozwi-

zawszy boleci mierci, jako byo to

niepodobne, aby od niej mia by za-

trzymany. *Dzie.lO,40.r. 13,30.

25. Albowiem o nim mówi Dawid:

Upatrywaem * zawsze Pana przed

obliczem mojem; bo mi jest po prawicy,

abym nie by wzruszony. '^ps.i6,8.

2(). Przeto rozweselio si serce mo-
je, i rozradowa si jzyk mój, nadto

i ciao moje odpocznie w nadziei
;

27. vMbowiem nie zostawisz duszy

mojój w piekle, a nie dasz witemu
twojemu oglda skaenia.

28. Oznajmie mi drogi ywota, a^»

napenisz mi radoci przed obliczeni

twojm.
29. Mowie bracia! mog bezpie-

cznie mówi do was o patryjarsze Da-
widzie, e * umar i pogrzebiony j(!st,

a grób jego jest u nas a do dnia dzi-

siejszego. *lKróI.2,10.

30. Bdc tedy * prorokiem, i wie-

dzc, e mu si Bóg obowiza przysi-

g, i z owocu biódr jego wedug ciaa
mia wzbudzi Chrystusa, a posadzi na

stolicy jego. *ps.i32,ii.

31. To przegldajc, powiedzia o

zmartwychwstaniu Chrystusowem, i nie

zostaa dusza jego w piekle, ani ciao

jego * widziao skaenia. *^^-i^'io-^^i^-i3,35.

32. Tego Jezusa wzbudzi Bóg, cze-

go my wszyscy * jestemy wiadkami.
*Jan. 15,27. Dzie.1,8.

33. Prawic tedy Bo * bdc wy-

wyszony, a obietnic Ducha witego
wziwszy od Ojca, wyla to, co wy te-

raz widzicie i syszycie. *Maik.i6,i9.Fiiip.2,9.

34. Albowiemci Dawid nie wstpi
do nieba, lecz sam powiada: Ezek
Pan * Panu memu, sid po prawicy

jjj^^-j^j
*Ps. 110,1. ''Mat. 22,14.

35. A poo nieprzyjacioy * twoje

podnókiem nóg twoich. *iKor.i5,25.

36. Niechaje tedy wie zapewne

wszystek dom Izraelski, e go Bóg i

Panem i Chrystusem uczyni, tego Je-

zusa, któregocie wy uki-zyowali.

VL 37. A to syszc, przeraeni s
na sercu, i rzekli do Piotra i do innych

Apostoów : Có mamy czyni, * mo-
wie bracia

?' -uk.3,10. Dzie.9,6. r.16,30.

38. Tedy Piotr rzek do nich: Po-

kutujcie, a ochrzcij si kady z was

w imieniu Jezusa Chrystusa na odpusz-

czenie grzechów, a wemiecie dar Ducha
witego.

39. Albowiemci wam ta obietnica na-

ley i dziatkom waszym, i wszystkim,

którzy daleko s, którebykolwiek po-

woa Pan, Bóg nasz.

40. I Wiel inszych sów owiadcza!

si, i napomina je. mówic : Wyzwól-

cie si od tego rodzaju przewrotnego.
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VII. 41. Którzy tedy wdzicznie przy-

jli sowa jego, ochrzczeni s, i przy-

stao dnia onego dusz okoo trzech

tysicy.

42. I trwali w nauce Apostolskiej

i w spoecznoci i w amaniu chleba i

w modlitwach.

43. I przyszed strach na kad du-

sz, a wiele si znamion * i cudów
przez Apostoów dziao. *Mark.i6,i7. Dzic.5,15.

44. A wszyscy, którzy uwierzyli byli

pospou, i wszystkie rzeczy mieli spólne.

45. A osiadoci i majtnoci sprzeda-

wali, i udzielali ich wszystkim, jako

komu byo potrzeba.

46. A na kady dzie trwajc zgo-

dnie w kociele, i chleb * amajc po do-

mach, przyjmowali pokarm z radoci,
i w prostocie serdecznej ;

*Dzie.2o,7.ii.

47. Chwalc Boga, i majc ask u

wszystkiego ludu. A Pan przydawa
zborowi na kady * dzie tych, którzy

mieli by zbawieni. *Dzie.5,i4. r.11,21.

KODZIA III.

I. Piotr z Janem do kocioa wstpujc 1. II. chrome-
go uzdrowili 2—8. III. ludowi na cud si schodzcemu
Piotr w. tajemnic zbawienia objawi 9—13. IV. na nie-

wdziczno si uskara 14—16. V. i do pokuty lud na-
pomina 17—26.

A. Piotr i Jan spoem wstpowali do

kocioa w godzin modlitwy, dziewit.
II. 2. Am niektóry bdc * chromy,

zaraz z ywota matki swojej by no-

szony, którego na kady dzie sadzano

u drzwi kocielnych, które zwano pik-
ne, aby prosi jamuny od tych, któ-

rzy wchodzili do kocioa. *Dzie.i4,8.

3. Ten ujrzawszy Piotra i Jana, e
mieli wnijó do kocioa, prosi ich o

jamun.
4. A Piotr z Janem pilnie na pa-

trzc, rzekli : Wejrzyj na nas !

5. Tedy on z pilnoci patrza na
nie, spodziewajc si co wzi od nich.

6. I rzek Piotr: Srebra i zota nie

mam; lecz co mam, to daj: W iniie-

niu * Jezusa Chrystusa Nazareskiego
wsta a chod. *Dzie.4,io.

7. A ujwszy go za praw rk je-

go, podniós go, a zarazem utwierdzone

byy nogi jego i kostki.

8. I wyskoczywszy, stan i chodzi,

a wszed z nimi do kocioa, chodzc i

skaczc, a chwalc Boga.

III. 9. A widzia go wszystek lud

; chodzcego i chwalcego Boga.

10. I poznali go, i to on by, który

dla jamuny siada u drzwi piknych
kocielnych; i napenieni s strachu i

zdumienia nad tem, co mu si stao.

11. A gdy si trzyma on chromy,
który by uzdrowiony. Piotra i Jana,

zbiea si do nich wszystek * lud do

przysionka, który zwano Salomono-
wym, zdumiawszy si. *iKrói.6,3. jan.10,23.

12. Co widzc Piotr, przemówi do

ludu : Mowie Izraelscy ! có si temu
dziwujecie, albo czemu si nam tak

pilnie przypatrujecie, jakobymy to

wasn moc albo pobonoci uczynili,

aby ten chodzi ?

13. Bóg * Abrahama i Izaaka i

Jakóba, Bóg ojców naszych, uwiel-

bi f Jezusa, Syna swego, któregocie

wy wydali, i zaparlicie si go przed

twarz Piatow, który go sdzi by
godnym wypuszczenia.

*2Moj.3,6. f Dzie.5,32. Filip. 2,9.

IV. 14. A wycie * si onego wi-
tego i sprawiedliwego zaparli, a pro-

silicie o mobójc, aby wam by da-

rowany *M**-27,20. Mark.15,11. uk.23,18. Jan. 18,40.

15. I zabilicie dawc ywota, któ-

rego Bóg wzbudzi od umarych, czego

my wiadkami * jestemy.
* Jan. 15,27. Dzie.1,8. r.2,32.

16. A przez wiar w imi jego, tego,

którego wy widzicie i znacie, utwier-

dzio imi jego; wiara, mówi, która

przeze jest, daa temu to zupene
zdrowie przed obliczem was wszystkich.

V. 17. Ale teraz, bracia! wiem, ecie
to * z niewiadomoci uczynili, jako i

ksita wasi. * J^^-^^.s. i Kor.2,8. 1 Tym.1,13.

18. Lecz Bóg, co przez usta wszyst-

kich proroków * swoich przepowiedzia,

i Chrystus jego cierpie mia, to tak

uici. *Izaj.50,6. r.53,4.

19. Przeto pokutujcie, a nawrócie
si, aby * byy zgadzone grzechy wasze.

*Mat.4,17.

20. Gdyby przyszy czasy ochody od

oblicznoci Paskiej, a posaby onego,

który wam opowiedziany jest, Jezusa

Chrystusa.

21. Który zaiste niebiosa ma obj
a do czasu naprawienia wszystkich rze-

czy, co by przepowiedzia Bóg przez

usta wszystkich witych swoich proro-

ków od wieków.

22. Albowiem Mojesz do ojców

rzek: Proroka wam wzbudzi * Pan, Bóg
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wasz, 7 braci waszych, jako irii^, ; onego

sucha -|- hrdziccio we wszystki(^m, co-

kolwiek do was mówi h(»(lzie.

*f)Moj. 18,15. l)zio.7,;n. t Mat. 17,5, Maik.9,7.

23. T stanio sie, e ka'Ada dusza, któ-

raby nie suchaa togo pioroka, )cdzic

wygadzona z ludu.

24. Alc i wszyscy prorocy od Samue-
la i od innych po nim, ile i('h koiwick

mówio, przepowiadali t te dni.

25. Wycie synami * prorockimi i

przymierza, które postanowiBóg z ojcami

naszymi, mówic do Abrahama: A w na-

sieniu twojem f bogosawione bd
wszystkie narody ziemi.

*Rzym.9,4. 1 1 Moj. 12,3. r.18,18. r.22,18. r.26,4.

26. Wamci naprzód Bóg wzbudziwszy
Syna swego Jezusa, posa go, aby * wain
bogosawi; eby si kady z was od-

wróci od zoci swoich. *Dzio.l3,46.

KODZIA IV.

I. Piotr i Jan bdc pojmani i stawieni przed rad
1—7. II. iniele o Chrystusie wiadectwo wydawali 8—17.

III. a tdc uwolnieni. Panu Bogu si modlili 18—31.

IV. gdzie zgoda i mio zobopólna wiernych si opisuje
32—37.

ix gdy to oni mówili do ludu, nadeszli

ich kapani, i hetmani kocielni, i Sa-

duceiiszowie,

2. Obraajc si, i uczyli lud a opo-

wiadali w Jezusie powstanie od umar-
ych.

3. I wrzucili na nie rce, a podali je

do wizienia a do jutra; bo ju by
wieczór.

4. A wiele z tych, którzy one sowa
syszeli, uwierzyli ; i bya liczba mów
okoo piciu tysicy.

5. I stao si nazajutrz, e si zebrali

przeoeni ich i starsi i nauczeni w Pi-

mie w Jeruzalemie,

6. I Annasz, najwyszy kapan, i Kai-

fasz, i Jan, i Aleksander, i ile ich byo
z rodu najwyszych kapanów

;

7. A postawiwszy je w porodku, py-

tali ich: Któr moc * a któremecie to

imieniem uczynili? *Mat.2i,23.

II. 8. Tedy Piotr, bdc peen Ducha
witego, rzek do nich: Przeoeni lu-

du, i starsi Izraelscy !

9. Poniewa my dzi mamy by s-
dzeni dla dobrodziejstwa czowiekowi
niemocnemu uczynionego, jakoby on by
uzdrowiony :

10. Niech wam wszystkim wiadomo
bdzie i wszystkiemu ludowi Izraelskie-

mu, e w imieniu Jezusa * Chrystusa

Nazar(skiego," któregocie wy ukrzyo-
wali, którego Jióg wzbudzi od umar-
ych, przez tego ten stoi przed wami
zdrowym. ' Dzio.3,6.

1 1. Tenci jest kamie " on wzgardzony
od was budujcych, który si sta gow
wgieln. ps. 118,22. izaj.28,16. Mat.21,42. ^

Mark. 12, 10. uk. 20, 17. Kzym.9,33. 1 Piotr.2,6.7.

12. 1 niemasz w adnym innym zba-

wienia ; albowiem niemasz adnego
imienia * pod niebem, danego ludziom,

przez którebymy mogli by z])awieni.
*Mat.l,21. Dzie. 10,43.

13. Widzc tedy bezpieczno Piotro-

wa i Janow, i zrozumiawszy, i ludmi
byli nieuczonymi i prostakami, dziwowa-
li si, i poznali je, i byli z Jezusem.

14. Widzc te onego czowieka z ni-

mi stojcego, który by uzdrowiony, nie

mieli co przeciwko temu inówió.

15. A rozkazawszy im precz ustpi
z rady, radzili si midzy sob,

16. Mówic : Có * uczynimy tym
ludziom? Bo, e jawny cud przez nie

jest uczyniony, to wszystkim mieszka-

jcym w Jeruzalemie wiadomo jest, a nie

moemy tego zaprze. *Jan.ii,47.

17. Ale aby si to wicej nie rozsa-

wiao midzy ludmi, zagromy im sro-

dze, aby wicej w tem imieniu adnemu
czowiekowi nie mówili.

III. 18. A zawoawszy ich, zakazali

im, aby * koniecznie nie mówili, ani

uczyli w imieniu Jezusowem. *Dzieó,i4.

19. Lecz Piotr i Jan odpowiedziawszy

rzekli do nich: Jeli to sprawiedliwa

przed obliczem Boem, was raczej su-
cha * ni Boga, rozsdcie. *Dzie.5,29.

20. Albowiem my nie moemy tego,

comy widzieli i- syszeli, nie mówi.
21. A oni zagroziwszy im, wypucili

je, nic nie znalazszy, jakoby je skara,

dla ludu, i wszyscy chwalili Boga za to,

co si byo stao.

22. Bo onemu czowiekowi byo wi-
cej, niz czterdzieci lat, nad którym si
sta ten cud uzdrowienia.

23. A gdy je wypuszczono, przyszli do

swoich, i oznajmili im, cokolwiek do

nich przedniej si kapani i starsi mówili.

24. Którzy usyszawszy to, jedno-

mylnie podnieli gos swój ku Bogu i

rzekli: Panie! ty jest Bóg, * który

uczyni niebo i ziemi, i morze i wszyst-

ko, co w nich jest :
*imoj.2,i.2. Ps.102,26.

25. Który Duchem witym przez
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usta Dawida, sugi swego, powiedzia:

Przecze si zburzyli ' narodowie, a lu-

dzie próne rzeczy przemylali? 'Ps.2,i.

26. Stanli królowie ziemi, i ksita
zebrali si wespó przeciwko Panu, i

przeciwko pomazacowi jego.

> 21. Albowiem si zebrali prawdziwie

przeciwko witemu Synowi twemu Je-

zusowi, którego pomaza, * Herod i

Poncki Piat z pogany i z ludem Izra-

elskim
* Mat. 26,3.4. uk. 22, 2. Jan. 11,47.

28. Aby uczynili, cokolwiek rka
twoja i rada twoja przedtem postano-

wia, aby si stao.

29. Przeto teraz. Panie ! wejrzyj na

pogróki ich, a daj sugom twoim ze

wszystkiem * bezpieczestwem mówi
sowo twoje, *Efez.6,19.

30. cigajc rk twoje ku uzdrawia-

niu i ku czynieniu znamion i cudów,

przez imi witego Syna twego Jezusa.

31. A gdy si oni modlili, zatrzasno
si ono * miejsce, na którem byli zgro-

ndadzeni, i napenieni s f wszyscy Du-
chem witym, i mówili sowo Boe
z bezpieczestwem. *Dzie.i6,26. tDzie.2,4.

IV. 32. A onego * mnóstwa wierz-
cych byo serce jedno, i dusza jedna, a

aden z majtnoci swoich nie zwa nic

swojem wasnem, ale mieli wszystkie

rzeczy spólne. '^ipiotr.3,8.

33. A wielk moc Apostoowie da-

wali wiadectwo o zmartwychwstaniu
Pana Jezusowem i bya wielka aska
nad * nimi wszystkimi. ^zacii.i2,io.

34. Bo adnego nie byo midzy nimi

niedostatecznego
;
gdy którzykolwiek

mieli * role albo domy, sprzedawajc
przynosili pienidze za to, co posprze-

dall,

'

*Dzie.2,45.

35. I kadli przed nogi Apostolskie, i

rozdawano to kademu, ile komu byo
potrzeba.

36. Tedy Joses, który nazwany by od

Apostoów Barnabaszem, (co siwykada,
j

syn pociechy,) Lewita, z Cypru rodem,
37. Majc rol, sprzedawszy j, przy-

niós pienidze, i pooy je u nóg Apo-
stolskich.

ROZDZIA y.
I. mier Ananijaszowa i ony jego 1—11. TL. Przez

I

'Wiele cudów 12. 13. III. wiara pomnoona 14.—17. IV. Apo-
stoowie z wizienia wybawieni 18

—

2P. V. znowu do rady
stawieni 27—33. VI. Gamalijel ich ratuje 34—39. VII. potem
ubiczowani bda.c 40. VIII. Boga chwalili 41. 42.

A. m niektóry imieniem Ananijasz,

>. z Safir, on swoj, sprzeda majtno,

2. I uj nieco z onych pienidzy

z wiadomoci ony swojej, a przyniós-

szy cz niejak, pooy u nóg Apo-
stolskich.

3. I rzek Piotr: Ananijaszu! przecze
szatan napeni serce twoje, aby kama
Duchowi witemu, i uj z pienidzy
za rol ?

4. Izali to, co mia, nie twoje byo?
a co sprzeda, nie w twojej mocy zosta-

wao ? Przecze t rzecz przypuci do

serca twego? Nie skamae ludziom, ale

Bogu.

5. Tedy usyszawszy Ananijasz te so-
wa, pad nieywy. I przyszed strach

wielki na wszystkich, którzy to syszeli.

6. A wstawszy modziecy, porwali

go, a wyniósszy pogrzebli.

7. I stao si po chwili, jakoby po
trzech godzinach, e i ona jego nie

wiedzc, co si stao, wesza.
8. I rzek jej Piotr: Powiedz mi, je-

licie za tyle t rol sprzedali? A ona
rzeka : Tak jest, za tyle.

9. A Piotr rzek do niej : Przeczecie
si z sob zmówili, abycie kusili Ducha
Paskiego? Oto nogi tych. którzy po-

grzebli ma twego, u drzwi s, i ciebie

wynios.
10. I pada zaraz przed nogami jego

nieywa. A wszedszy modziecy, zna-

leli j umar, a wyniósszy pogrzebli

j podle ma jej.

11. 1 przyszed strach wielki na wszys-

tek zbór, i na wszystkich, którzy to sy-
szeli.

11. 12. Lecz przez rce * Apostolskie

dziao si wiele znamion i cudów midzy
ludem, (a byli wszyscy jednomylnie
w przysionku -j- Salomonowym.

*Mark.l6,17. Dzie.2,43. flKróLCS. Jan. 10,23.

13. A z innych aden nie mia si
do nich przyczy; ale lud wiele o nich

trzyma.
III. 14. I owszem przy.bywao mnó-

stwo wierzcych Panu.mów i niewiast.)

15. Tak. e i na ulice wynosili chorych,

i kadli je na pocielach i ókach, aby
przynajmniej cie Piotra przychodz-
cego zacieni niektórych z nich.

16. Schodzio si te i mnóstwo
z okoHcznych miast do Jeruzalemu,

przynoszc chorych i nagabanych od

duchów nieczystych ; a ci wszyscy * byli

uzdrowieni.
"

*Dzie.8,7.r.l6,18.

17. Tedy powstawszy najwyszy ka-
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pan, i wszyscy, którzy z nim byli, któ-

rzy byli z si'kty Saduceuszów, nape-
nieni s zazdroci

;

IV. 18. I iaro-uli si(» rkoma na Apo-
stoy, i podali je do wizienia pospolitego.

19. Ale Anio * l*aski w nocy otwo-

rzy drzwi u wizienia, a wywiódszy je

rzek :

' Uzud^J.a.

20. Idcie, a stawiwszy si, mówcie
do ludu w kociele wszystkie sowa tego

ywota.
21. Tedy oni usyszawszy to, weszli

na witaniu do kocioa, i uczyli. A przy-

szedszy najwyszy kapan, i którzy

z nim byli, zwoali rad, i wszystkie

starsze synów Izraelskich, i posali do

wizienia, aby byli przywiedzieni.

22. A gdy sudzy przyszli, nie zna-

leli ich w wizieniu, co wróciwszy si,

oznajmili, mówic:
23. Wizienieó w prawdzie znaleli-

my zamknione ze wszelk pilnoci, i

stróe na dworzu przede drzwiami sto-

jce; lecz otworzywszy, adnegomy
w niem nie znaleli.

24. A gdy te sowa usyszeli, i naj-

wyszy kapan i hetman kocielny i

przedniej si kapani, wtpili o nich, coby

to byo.
25. A przyszedszy kto, oznajmi

im, mówic: Oto mowie, którecie

podali do wizienia, stoj w kociele, a

ucz lud.

26. Tedy poszed hetman z sugami
i przywiód je bez -gwatu; (bo si ludu

bali, aby nie byli ukamionowani.)

V. 27. A przywiódszy je, stawili je

przed rad; i pyta ich najwyszy ka-

pan, mówic:
28. Izalimy wam * surowo nie za-

kazali, abycie w tem imieniu nie uczyli?

A oto napenilicie Jeruzalem nauk wa-
sz, i chcecie na nas wprowadzi krew
czowieka tego. *Dzie.4,i7.i8.

29. Tedy odpowiadajc Piotr i Apo-
stoowie, rzeldi: Wicej trzeba * su-
cha Boga, ni ludzi.

'

*Dzie.4,i9.

30. Bóg * on ojców naszych wzbudzi
Jezusa, któregocie wy zabili, zawiesiw-

szy na drzewie. *Dzie.2,23.

31. Tego Bóg * za ksicia i zbawiciela

wywyszy prawic swoj, aby dana bya
ludowi Izraelskiemu pokuta i odpuszcze-

nie grzechów. *Filip.2,9.

32. A mymy * wiadkami jego w tem,

co mówimy, take i Duch wity, któ-

rego da Bóg tym, którzy mu s po-
suszni. ' lAik.2l,4H. Jaii.ir),2tJ.27,

33. A oni to syszc, pukali si i ra-

dzili o tem, jakoby je zagadzi.

VI. 34. Tedy powstawszy w radzie

niektóry Faryzeusz, imieniem ^ Gama-
lijel, nauczyciel zakonny, zacny uwszyst- *

ki(igo ludu, rozkaza, aby na ma chwil
precz wywiedziono Apostoy ;

*>5'-i<''-5iiJ,3.

35. I rzek do nich : Mowie Izrael-

scy! miejcie si na baczeniu z strony

tych ludzi, cobycie mieli czyni.

30. Albowiem przed temi dniami

powsta by * Teudas, udawajc si za

co, do którego si przywizao mów
w liczbie okoo czterech set ; którego za-

bito, a wszyscy, którzy z nim przesta-

wali, rozproszeni s, i wniwecz si obró-

q[\[
*Dzic.21,28.

37. Po nim powsta Judas Galilej-

czyk za dni popisu, i uwiód wiele ludu

za sob; ale i on zgin, i wszyscy, którzy

z nim przestawali, rozproszeni s.

38. Przeto teraz powiadam wam:
Dajcie pokój tym ludziom, i zaniechaj-

cie ich ; albowiem jelieó jest z ludzi

ta rada * albo ta sprawa, wniwecz si
obróci; *Przyp.21,30.

39. Ale jeli jest z Boga, nie bdzie-

cie mogli tego rozerwa, bycie sn i

z * Bogiem walczcymi nie byli znale-

zieni.

'

*Dzie.9,45.

VII. 40. I usuchali go. A zawoaw-
szy Apostoów i ubiwszy je, zakazali,

aby nie mówili * w imieniu Jezusowem
;

i wypucili je.
*Mat.23,24. Dzie,22,19.

VIII. 41. A tak oni szli od obliczno-

ci onej rady, radujc si, i si * stah

godnymi odnosi zelywo dla imienia

Jezusowego. .

• *Mat.5,12. Rzym.5,3.

42. I nie przestawali na kady dzie

w kociele i po domach naucza i opo-

wiada Jezusa Chrystusa.

KOZDZIALVI.
I. Apostoowie dyjakonów otrali 1—4. II. a miano-

wicie siedra mów 5—7. III. midzy którymi Szczepan

peen wiary 8—10. IV. którego pojmano 11. 12. V. i

oskarono 13—15.

A w one dni, gdy si przymnaao
uczniów, wszczo si szemranie Gre-

ków przeciwko ydom, i byy zanie-

dbywane w posugiwaniu powszedniem

wdowy ich:

2. A tak oni dwunastu zwoawszy
mnóstwo uczniów, rzekli : Nie jest siu-
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szna, ebymy my opuciwszy sowo
Boe, suyli stoom.

p 3. Upatrzcie tedy, bracia! midzy
sob siedm mów, dobre wiadectwo
majcych, penych Ducha witego i

mdroci, którychbymy postanowili nad
' t spraw.

4. A my modlitwy i usugi sowa
pilnowa bdziemy.

11. 5. I podobaa si ta rzecz onemu
wszystkiemu mnóstwu. I obrali Szcze-

pana, ma penego wiary i Ducha
witego, i

* Filipa, i Prochora, i Ni-

kanora, i Tymona, i Parmena, i f Mi-

koaja, nowo nawróconego Antyjoche-
Q1Y\^2i

*Dzie.21,8. tObjaw.2,6.

6. Tych stawili * przed Apostoów,
którzy pomodliwszy si. kadli f na nich

rce. "* Dzie.1,23.24. 1 1 Tym. 4, 14. 2 Tym. 1,6. 7.

7. I roso sowo Boe, i pomnaa si
bardzo poczet uczniów w Jeruzalemie:

wielkie te mnóstwo kapanów byo po-

suszne wierze.

III. 8. A Szczepan bdc peen wiary

i mocy, czyni cuda, i znamiona wielkie

midzy ludem.

9. I powstali niektórzy z tych, któ-

rzy byli z bónicy, któr zowi Liber-

tynów, i Cyrenejczyków, i Aleksandrjja-

nów, i tych, którzy byli z Cylicyi i

z Azyi, gadajc z Szczepanem.

10. Lecz nie mogli odporu * daó

mdroci i duchowi, który mówi.
*uk.21,15.

lY. 11. Tedy naprawili mów, którzy

powiedzieK: Mj'smy go syszeli mówi-
cego * sowa blunierskie przeciwko

Mojeszowi i przeciwko Bogu.
* Mat. 26,61. Mark. 14,58.

12. A tak wzruszyli lud i starszych,

i nauczonych w Pimie : a powstawszy,
porwali go i przywiedli do rady.

Y. 13. 1 stawili faszywych wiadków,
którzy rzekli: Ten czowiek nie prze-

staje mówi sów blunierskich prze-

ciwko temu witemu miejscu i zako-

nowi.

14. Albowiememy go syszeli mó-
wicego : I ten Jezus Nazareski zbu-

rzy to miejsce i odmieni ustawy, które

nam poda Mojesz.

15. A patrzc na pilnie oni wszys-

cy, którzy siedzieli w radzie, widzieli

/^blicze jego jako oblicze Anielskie.

ROZDZIA YII.

I. Szczepan w obronie swojej pokazuje, i ojcowie
od Boga s wybrani 1—19. II. przedtem ni si Moj-
esz narodzi 20—43. III. i ni koció stan 44—46.

IV. a i powierzcine obrzdy n wzór niebieski sporz-
dzone byy 47—53. V. którego ydowie, zgrzytajc na
zbami, ukamionowali 54—60.

i edy rzek najwyszy kapan : A take
si ma ta rzecz ?

2. A on rzek : Mowie bracia i oj-

cowie, suchajcie! Bóg chway ukaza
si ojcu naszemu Abrahamowi, gdy by
w Mezopotamii, przedtem ni mieszka
w * Haranie. mmoj.ii,3i.

3. I rzek do niego : Wynijd z ziemi

twojej i od twojej "" rodziny, i id do

ziemi, któr uka. *imoj.i2,i.

4. Tedy wyszedszy z ziemi Chal-

dejskiej, mieszka w Haranie, a stam-

td, gdy umar ojciec jego, przeniós

go Bóg do ziemi tej, av której wy teraz

mieszkacie.

5. I nie da mu w niej dziedzictwa i

na stop nogi, cho mu j * by obieca

da w dzieraw , i nasieniu jego po

nim, gdy jeszcze nie mia. potomka.
*1 Moj. 12, 7. r.13,15.

6. I mówi mu tak Bóg: Nasienie

twoje bdzie * przychodniem w cudzej

ziemi, i zniewol je, i trapi je bd
przez cztery sta f lat.

*1 Moj. 15, 13. 1 2 Moj. 12,40. Gal. 3, 17.

7. Ale ten naród, * któremu suy
bd, ja bd sdzi, rzek Bóg; a po-

tem wynijd, i suy mi bd na tem
miejscu.

'

' ^imoj. 15,14.

8. I da mu przymierze * obrzezki ; i

tak xlbraham f spodzi Izaaka, i obrze-

za go dnia ósmego, a Izaak ** Jakóba,

a Jakób dwunastu ff patryjarchów.
*1 Moj. 17, 10. jl Moj. 21, 2. ^^=^1 Moj. 25, 26.

ft 1 Moj. 29,31 i dalsze, r.30,5. r.35,22.

9. A patryjarchowie * nienawidzc
Józefa, sprzedali go do Egiptu ; ale Bóg
by z nim. '^iMoj.37,28. Ps.105,17.

10. I wyrwa go ze wszystkich jego

ucisków, a da * mu ask i mdro
przed Faraonem, królem Egipskim, który

go postanowi ksiciem nad Egiptem
i nad wszystkim domem swoim.

*1 Moj .41,38—41.

11. Potem przyszed gód na wszyst-

k ziemi Egipsk i Chananejsk, i ucisk

wielki, i nie znajdowali ywnoci ojcowie

nasi.

12. A gdy usysza * Jakób, i zboa
byy w Egipcie, posa ojców naszych

pierwszy raz.
*1 Moj.42, 1.2.

13. A za wtórym razem * poznany jest
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.lózc" 0(1 hraci swycli, i objawiony jost

Faraonowi naród Józefowy. iM"j.»r),i.

14. Tody Józof posawszy, przyzwa
ojca swego Jakóha, i wszystk swojo

rodzin^;, w siednidziosit i
* pioiu du-

szach. * ^ Moj.4(i,ii7. 5 Moj. 10,22.

15. I zstpi "^ Jakób do Egiptu, i

tam f umar on i ojcowie nasi.
M Mc)j..l(;,2.3. f lMoj.49,33.

16. I przeniesieni s do * Sycliem, i

pooeni w grobie, który by kupi Abra-
ham za pienidze u f synów Hemora,
ojca Sychemowego. *imoj.23,i6.i7. r.5o,i3.

2 Moj. 13,19. Joz. 24,32. fi Moj. 33, 19.

* 17. A gdy si przybliy * czas obiet-

nicy, o któr by przysig Bóg Abra-
hamowi, rozrodzi si lud, i rozmnoy
si w Egipcie. *2Moj.i,7. ps.io5,24.

18. A nasta inny król, który nie

zna Józefa.

19. Ten podchodzc zdradliwie na-

ród nasz, trapi ojców naszych, tak, i mu-
sieli wymiata niemowltka * swoje, eby
si nie rozkrzewiay. - *2Moj.i,22.

II. 20. Pod ten czas narodzi si Moj-
esz, * a by krasnym z daru Boego,
którego chowano przez trzy miesice
w domu ojca jego. *2Moj.2,2.

21. A gdy by wyrzucony, wzia go
córka * Faraonowa i wychowaa go so-

bie za syna. *2Moj.2,9.io.

22. I wywiczony jest Mojesz we
wszelkiej mdroci egipskiej, a by
mony w mowach i w uczynkach.

23. A gdy mu byo czterdzieci * lat,

przyszo mu na myl, aby nawiedzi bra-

ci swych, syny Izraelskie. ^2Moj.2,ii.

24. A ujrzawszy jednego ukrzywdzo-
nego, uj si o, i pomci si krzywdy
tego, który bezprawie cierpia, zabiwszy
Egipczanina.

25. Albowiem mniema, e bracia jego

rozumiej, e Bóg przez rk jego daje im
wybawienie ; lecz oni tego nie rozumieli.

26. A nazajutrz * pokaza si im, gdy
si z sob bili, i prowadzi je do poko-
ju, mówic: Mowie! braciacie sobie;

przecze si spoem krzywdzicie ?
*2Mop.2,13.

27. Lecz ten, co krzywdzi bliniego,

odegna go, mówic : Któ ci postano-

wi ksiciem i sdzi nad nami ?

28. Izali mi ty chcesz zabi, jako
wczoraj zabi Egipczanina?

29. I uciek Mojesz za temi sowy,
i by przychodniem w ziemi Madyja-
skiej, gdzie spodzi dwóch synów.

30. A gdy si wypenio * czterdzie-

ci Jat, ukazii/' mu si na puszczy góry
Synaj Anio Paski w pomieniu ogni-

stym w krzaku. '2A1uj.:j,2.

31. A Mojesz ujrzawszy, zadziwi
si onemu widzeniu; a gdy przystpi,
aby si temu przypatrzy, sta si ^\o^

niego gos Paski:
32. Jam jest Bóg * ojców twoich,

Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, i Bóg Ja-

kóba. A zadrawszy Mojesz, nie mia/'

si przypatrywa. *2Moj.3,g. Mat.22,32.

33. I rzek mu Pan: Zuj obuwie
z nóg * twoich ; bo miejsce, na któróm
stoisz, jest ziemia wita. *2Moj.3,.o.

34. Widzc widziaem utrapienie ludu

mego, który jest w Egipcie, i syszaem
wzdychanie ich, a zstpiem, ebym je

wybawi; przeto teraz chod, pol ci
do Egiptu.

35. Tego Mojesza, którego si byh
zaprzali, mówic: Któ ci postanowi
ksiciem * i sdzi? Tego Bóg ksi-
ciem i wybawicielem posa przez rk
Anioa, który mu si ukaza w krzaku.

* 2 Moj. 2,13.14.

36. I ten je wywiód, * czynic cuda
i znamiona w ziemi Egipskiej i na mo-
rzu Czerwonem i na puszczy, przez

czterdzieci f lat.
*2Moj.7,8-i4. tyd.3,9

37. Tenci jest Mojesz, który rzek
synom Izraelskim : Proroka * wam wzbu-
dzi Pan, Bóg wasz, z braci waszych,

jako mi, onego f sucha bdziecie
;

*

5

Moj. 18,15. Dzie.3,22. tMat.17,5. Mark.9,7. uk.9,35.

38. Ten jest, który by w zgroma-
dzeniu na puszczy z Anioem, który

mówi do niego na * górze Synaj

z ojcami naszymi, f który przyj sowa
Boe ywe, aby je nam poda.

*2Moj.l9,3. tJan.6,68.

39. Któremu nie chcieli posuszni by
ojcowie nasi; ale go odrzucili, i obrócili

si sercy swemi do Egiptu,

40. Mówic do * Aarona : Uczy nam
bogi, którzyby szli przed nami; albo-

wiem Mojeszowi onemu, który nas

wywiód z ziemi Egipskiej, nie wiemy
co si stao. *2Moj.32,i,

41. I uczynili w one dni * cielca, i

sprawowali ofiar onemu bawanowi, i

weselili si w sprawach rk swoich
;

*Rzym.l,23.

42. I odwróci si Bóg, i poda je,

aby suyli * wojsku niebieskiemu, jako

napisano jest w ksigach prorockich:

Zaecie mu f bite, i inne ofiary ofiaro-
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wali na puszczv przez czterdzieci lat,

domu Izraelski ?
' ^^ta^as. t Ainos.5,25.

43. Owszem nosilicie namiot Molo-

cha, i gwiazd boga waszego Remfa-

na, te obrazy, którecie sobie uczynili,

abycie si im kaniali
;
przeto was za-

^prowadz za Babilon.

III. 44. Namiot wiadectwa mieli oj-

cowie nasi na puszczy, jako by roz-

rzdzi ten, który powiedzia Moje-
szowi, abv go uczyni * wedug kszta-

tu, który widzia. -2Moj.25,4o. r.26,30.

45. który wziwszy ojcowie nasi.

wnieli z Jozuem * tam, gdzie bya osia-

doó poganów, których Bóg wygnai od

oblicznoci ojców naszych, a do dni

Dawidowj^ch: ^Joz.s.u.

46. Który znalaz ask przed obli-

czem Boem, i prosi, aby * znalaz

namiot Bogu Jakóbowemu.
^Ps. 132.3.5. 2Sam.7.2.

IV. 47. A Salomon * zbudowa- mu
dom. *iKiói.6,i.

48. Ale on Najwyszy nie * mieszka

w kocioachrk uczynionych, jako pro-

rok mówi' *lkról.8i27. 2Kion.6,18. Dzie.17,24.

49. Niebo jest stolica * moja. a ziemia

podnóek nóg moich. Có mi za dom
zbudujecie, mówi Pan, albo które jest

miejsce odpocznienia mego? *izaj.66,i.

50. Izali rka moja tego wszystkiego

nie uczynia?

51. Ludzie twardego * karku i nie-

obrzezanego serca i uszów! wy si zawdy
sprzeciwiacie Duchowi witemu jako

ojcowie wasi, tak i wy.
=*=5Mpj.9,13. Jer.6,10. r.9,25. Ezech.44,9.

52. Którego z proroków nie prze-

ladowali ojcowie Avasi, i niepozabijali

tych, którzy przedtem opowiadali o

przyjciu tego Sprawiedliwego, któ-

regocie wy si teraz stali zdi'ajcami

i mordercami?
53. Którzycie wziK zakon przez

rozrzdzenie Anielskie, a * nie strzegli-

cie go. *Jan.7,l9.

V. 54. Tedy suchajc tego, pukali

si w sercach swych, i zgrzytali na
zbami.

55. A on bdc peen Ducha wi-
tego, patrzc pilnie w niebo, ujrza-

chwa Bo, i Jezusa stojcego po
prawicy * Boej, -Mark.ieas.

, 56. I rzek: Oto widz niebiosa otwo-

rzone, i Syna czowieczego stojcego po
prawicy Boej.

57. A oni krzyknwszy gosem wiel-

kim, zatulili * uszy swoje, i rzucili si
na jednomylnie. *ps.58,5.

58. A wypchnwszy go z miasta, ka-

mionowali ; a wiadkowie Zroyli szaty

swoje * u nóg modzieca, którego

zwano Saul. 'Dzie.22.20.

59. I kamionowali Szczepana, mo-
dlcego si i mówicego : Panie Jezu !

przyjmij ' ducha mojego !
"Ps.si.g. Qk.23,46.

60. A klknwszy na kolana, zawo-

a gosem wielkim: Panie I nie poczy-

taj im * tego za grzech ! A to rzekszy,

zasn. -uk.23.42.

ROZDZIA \TlII.

I. Gdy -wierni Szczepana opakiwali 1. 2. II. Saul
koció Paski przeladowa 3. 4. III. Filip w Samaryi
uczy 5—18. r\'. Szymona czarnoksinika dla akomstwa
szatanowi oddano i9— 25. V. Filip ochmistrza królowej

Murzyskiej oclirzcil 26—40.

A Saul zezwoli na zabicie jego. I

wszczo si onego czasu wielkie prze-

ladowanie przeciwko zborowi . który

by w Jeruzalemie. i rozproszyli si
wszyscy * po krainach ziemi Judzkiej

i Samaryi. oprócz Apostoów. *Dzie.ii,i9.

2. I pogrzebu Szczepana mowie
bogobojni, i uczynili nad nim pacz
wielki.

II. 3. A Saul niszczy * zbór, wcho-

dzc w domy. a wywóczajc me i nie-

wiasty, podawa je do wizienia.
'^Dzi.9,l.r.22,4.5. r.26,10. 1 Kor.15,9. Gal. 1.13. 1 T\-m.l,13.

4. A ci. którzy byli * rozproszeni,

chodzili opowiadajc sowo Boe.
'=Dzie.ll.l9.

III. 5. Lecz Filip zaszedszy do miasta

Samaryjskiego, opowiada im Chrystusa.

6. A lud mia wzgld jednomylnie na

to, co Filip mówi, suchajc i widzc
cuda. które czyni.

7. Albowiem ^ duchy nieczyste od

wielu tych. którzy je mieli, woajc
gosem wielkim wychodziy, a wiele

powietrzem ruszonych i chromych uzdro-

wieni Sa *Mark.l6,i7. uk.4,33. Dzie.5,16. r. 19,12.

8. I staa si rado wielka w onem
miecie.

9. A niektóry m, imieniem Szymon,

by przedtem '^ w onem miecie bawi-
cy si nauk czarnoksisk, i lud Sa-

maryjski mami, powiadajc si by
czymci wielkim. ^Dzie.13,8

10. Na którego si ogldali wszyscy

od najmniejszego a do najwikszego,

mówic : Tenci jest ona moc Boa wielka.

11. A ogldali si na przeto, i je od
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niemaego czasu mami (*/zarnoksi(jstwy

swemi.

12. A gdy uwierzyli Filipowi, opowiii-

dajcemu królestwo Boe, i imi(j Jezusa

Clirysiiisa, chrzcili si mowie i nie-

wiasty.

13. Tedy i sam Szymon uwierzy,

a ochrzciwszy si, trzyma si Filipa,

a widzc cuda i mocy wielkie, które si
dziay, zdumiewa si.

14. A usyszawszy Apostoowie, któ-

rzy byli w Jeruzalemie, i Samaryja
przyja sowo Boe, posali do nich

Piotra i Jana.

15. Którzy tam przyszedszy, modlili

si za nimi, aby przyjli Ducha witego.

16. (Albowiem jeszcze by na adnego
z nich nie zstpi; ale tylko pochrzczeni

byli w imi Pana Jezusowe.)

17. Tedy na nie wj^kadali * rce, a oni

przyjmowali Ducha witego. *i>zio.6,6.

18. A ujrzawszy Szymon, e przez

wkadanie rk Apostolskich by dawany
Duch wity, przyniós im pienidze.

IV. 19. Mówic: Dajcie i mnie t moc,
aby ten, na któregobymkolwiek rce
woy, wzi Ducha witego.

20. I rzek mu Piotr: Pienidze twoje

niech z tob bd na zginienie, e
mniema, eby dar Boy mia by za

pienidze * nabywany. *Mat.io,8.

21. Niemasz w tej rzeczy czstki, ani

losu, gdy serce twoje nie jest proste

przed obliczem Boem.
22. Przeto pokutuj z tej twojej

zoci, a pro Boga; owaó snc bdzie
odpuszczony ten zamys serca twego.

23. Albowiem ci widz by w gorz-

koci óci, i w zwizce nieprawoci.

24. Odpowiedziawszy tedy Szymon,
rzek: Módlcie si wy za mn Panu,

aby na mi nic nie przyszo z tych

rzeczy, którecie powiedzieli.

25. A tak oni owiadczywszy i opo-

wiedziawszy sowo Paskie, wrócili si
do Jeruzalemu, i w wielu miasteczkach

Samarytaskich Ewangielij opowiadali.

V. 26. Lecz Anio Paski rzek do

Filipa, mówic : Wsta, a id ku pou-
dniowi na drog, która od Jeruzalemu

idzie ku Gazie, która jest pusta.

27. A on wstawszy, szed. A otom Murzyn rzezaniec, komornik kró-

lowej murzyskiej Kandaces, który

by nad wszystkiemi skarbami jej, a

przyjeclia by do Jeruzalemu, aby * si
modli* *lKnJ1.8,41.42. Jan. 12,20.

28. I wraca si, siedzc na wozie

swoim, a czyta Izajasza proroka.

21). i rzek Duch Filipowi : Przystp,
a przycz si do tego wozu.

30. A przybieawszy Filip, usysza
go czytajcego Izajasza proroka, i rzek:
Kozumiesze, co czytasz?

31. A on rzek: Jako mog rozu-

mie, jeli])y mi kto nie wyoy? I pro-

si Filipa, a wstpi i siedzia z nim.

^2. A miejsce onego Pisma, które

czyta, to byo : Jako owca ku zabiciu

wiedziony * jest, a jako baranek niemy
przed tym, który go strzye, tak nie

otworzy ust swoich
;

*izaj..53,7.

33. W unieniu jego, sd jego znie-

siony jest, a rodzaj jego, któ wypowie?
albowiem zniesiony by z ziemi ywot
jego.

34. A odpowiadajc rzezaniec Fili-

powi, rzek: Prosz ci, o kim to prorok

mówi? Sam o sobie, czyli o kim innym?
35. Tedy otworzywszy Filip usta swe,

a poczwszy od tego Pisma, opowiada
mu Jezusa.

36. A gdy jechali drog, przyjechali

nad jedne wod. Tedy rzek rzezaniec:

Otó w^oda! Có na * przeszkodzie, abym
nie mia by ochrzczony? *Dzie.io,47.

37. I rzek Filip: Jeli wierzysz z

caego serca, wolno. A on odpowie-

dziawszy, rzek : Wierz, i Jezus Chry-

stus jest Syn Boy.
38. I kaza stan wozowi ; i zstpili

obadwaj w wod, Filip i rzezaniec, i

ochrzci go.

39. A gdy wystpili z wody, porwa
Filipa Duch Paski, i nie widzia go

wicej rzezaniec, ale jecha drog swo-

j, radujc si.

40. A Filip a w Azocie jest znale-

ziony, a chodzc kaza Ewangielij po

wszystkich miastach, a przyszed do

Cezaryi.

EODZIA IX.
I. Saul jadc do Damaszku 1—3. II. od Pana po-

gromiony 4—9. III. od Ananijasza w Damaszku nawie-
dziony, i ochrzczony tj^ 10—24. IV. Dla niebezpiecze-
stwa od ydów przez mur spuszczony, uszed 25—32.

V. Piotr Eneasza powietrzem ruszonego uzdrowi 33—35.

VI. a Tabit umar wskrzesi 36—43.

J3. Saul jeszcze dychajc grob * i

morderstwem przeciwko uczniom Pa-'
skim, przyszed do najwyszego kapana,

*Dzie.8,3. Gal,l,13. lTym.1,13.
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2. I prosi go o listy do Damaszku

do bónic, i jeliby tam zualaz tej

drogi (t drog idcych,) których m-
ów albo niewiasty, aby ich zwizane

przywiód do Jeruzalemu.

3. A gdy jecha, stao si, gdy si
^przyblia do * Damaszku, e z prdka
owiecia go wiato z nieba.

*Dzie.22,6. r.2G,13. lKoi-.l5,8.

II. 4. A padszy na ziemi, usysza
gos do siebie mówicy: Saulu! Saulu!

przecze mi przeladujesz ?

5. Tedy rzek: Kto jest, Panie? A
Pan rzek : Jam jest Jezus, którego ty

przeladujesz ; trudno tobie przeciw ocie-

niowi wierzga.

6. A Saul drc i bojc si, rzek: Pa-

nie ! co chcesz, abym ja uczyni? A Pan
do niego: Wsta, a wnijd do miasta, a

tam ci powiedz, coby ty mia czyni.

7. A mowie, którzy z nim byli

w drodze, stanli, zdumiawszy si; gos
tylko syszc, ale nikogo nie widzc.

8. I wsta Saul z ziemi, a otworzyw-

szy oczy swoje, nikogo nie widzia. Tedy
ujwszy go za rk; prowadzili go do

Damaszku,
9. Kdy by trzy dni nie widzc, i nie

jad ani pi.

III. 10. A by niektóry ucze w Da-
maszku, imieniem Ananijasz; i rzek
Pan do niego w widzeniu: Ananijaszu!

A on rzek: Otom ja. Panie !

11. A Pan rzek do niego: Wsta a

id na ulic, któr zowi prost, a szu-

kaj w domu Judowym Saula imieniem
Tarseczyka ; albowiem oto si modli.

12. I widzia w widzeniu ma, imie-

niem Ananijasza, wchodzcego, i rk
na si wkadajcego, aby przejrza.

13. I odpowiedzia Ananijasz: Panie!

syszaem od wielu o tym mu, jako

wiele zego czyni witym twoim w Je-

ruzalemie.

14. I tu ma moc od najwyszych ka-

panów, aby wiza wszystkie wzywa-
jce imienia twego.

15. I rzek do niego Pan: Ide; al-

bowiem mi ten jest naczyniem wybra-
1 nem, aby nosi imi moje przed pogany
i królmi i przed syny Izraelskimi.

16. Albowiem ja mu uka, jako wiele

musi cierpie dla imienia mego.
17. I poszed Ananijasz, i wszed do

onego domu, a woywszy na rce,
j"zek : Saulu bracie ! Pan mi posa, Je-

zus on, który si ukaza w drodze, któ-

r jecha, aby przejrza, a by na-

peniony Duchem witym.
18. I zarazem spady z oczów jego

jako uski, i wnet przejrza, a wstaw-
szy ochrzczony jest.

19. A wziw^szy pokarm, posili si.

I by Saul z uczniami, którzy byli w Da-
maszku, kilka dni.

20. I zaraz kaza w bónicach Chry-

stusa, e on jest Synem Boym.
21. I zdumiewali si wszyscy, którzy

go suchali, i mówili: Izali to nie jest

ten, który burzy w Jeruzalemie tych,

którzy wzywali imienia tego? i tu na

to przyszed, aby ich zwizawszy, wiód
do najwyszych kapanów?

22. A Saul tem wicej zmacnia si i

zawstydza ydy, którzy mieszkali w Da-
maszku, dowodzc, i ten jest Chrystus.

23. A gdy przeszo nie mao dni, ura-

dzili ydowie midzy sob, aby go zabili.

24. Ale si dowiedzia Saul o zasadzce

ich. Strzegli * te bram we dnie i w no-

cy, aby go zabili.
*2Koimi,32.

IV. 25. Lecz uczniowie wziwszy go

w nocy, spucili go po powrozie przez

mur w koszu.

26. A gdy przyszed Saul do Jeruza-

lemu, kusi si przyczy do uczniów
;

ale si go wszyscy bali, nie wierzc,

aby by uczniem.

27. Lecz Barnabasz wziwszy go,

przywiód go do Apostoów, i powiada
im, jako w drodze widzia Pana, a i mó-
wi do niego, i jako w Damaszku bez-

piecznie mówi w imieniu Jezusowem.

28. I mieszka z nimi w Jeruzalemie.

29. A bezpiecznie sobie poczynajc
w imieniu Pana Jezusowem, mówi i

gada z Grekami ; a oni si starali, ja-

koby go zabi.

30. O czem dowiedziawszy si bra-

cia, odprowadzili go do Cezaryi; i ode-

sali go do * Tarsu. ' *Dzie.ii,25.

31. A tak zbory po wszystkiej Judz-

kiej ziemi i Galilei, i Samaryi miay
pokój, budujc si, i chodzc w bojani

Paskiej
, a przez pociech Ducha

witego rozmnaay si.

32. I stao si, gdy Piotr obchodzi

wszystkie, przyszed te do witych,
którzy mieszkali w Liddzie.

V. 33. Tame znalaz czowieka nie-

którego, imieniem Eneasza, od omiu lat
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na ou lecego, który by powietrzeui

ruszony.

M. i rzek mu Piotr: Eniiaszu! uzdra-

wia ci(j Jezus Chrystus; wstae, a po-

ciel sobie. 1 zarazem wsta.
35. A widzieli go wszyscy, którzy

mieszkali w Liddzie i w Saronie, którzy

sit> nawrócili do Pana.

VI. o(). A bya w Joppie niektóra

uczennica, imienic^ri Tabita, która, wy-
oywszy, zowie si Dorka; ta bya pena
dobrych uczynków i jamuny, które czy-

nia.

37. I stao si w one dni, e roznie-

mógszy si, umara; któr omywszy,
pooyli na sali.

38. A i Lidda bya blisko Joppy,

uczniowie usyszawszy, e tam jest Piotr,

posali do niego dwóch mów, proszc
go, aby si nie leni przyj do nich.

39. Tedy wstawszy Piotr, szed z ni-

mi; a gdy przyszed, wprowadzili go na
sal, i obstpiy go wszystkie wdowy,
paczc i ukazujc suknie i paszcze,

które im Dorka robia, póki bya z nimi.

40. A Piotr wygnawszy precz wszyst-

kie, klkn na kolana i modli si,

a obróciwszy si do onego ciaa, rzek:

Tabito, wsta! a ona otworzya oczy

swoje, i ujrzawszy Piotra, usiada.

41. A on podawszy jej rk, podniós

j, a zawoawszy witych i wdów, sta-

wi j yw.
42. I rozsawio si to po wszystkiej

Joppie, i wiele ich uwierzyo w Pana.

43. I stao si, e przez wiele dni zo-

sta Piotr w Joppie u niejakiego Szymona,
garbarza.

KODZIA X.
I. Kornelijusz setnik na rozkazanie Anielskie 1—4. II*

posa do Joppy po Piotra 5—10. III. który przez widze-
nie upomniony 11—14. IV. eby nie gardzi pogany
15—33. V. Kornelijuszowi i jego domownikom Ewangielij
opowiada 34—43. VI. którzy, przyjwszy Ducia wi-
tego, pocirzczeni byli 44—48.

A. w Cezaryi by m niektóry, imie-

niem Kornelijusz, setnik, z roty, któr
zwano Wosk

;

2. Pobony, i bojcy si Boga ze

wszystkim domem swoim, i czynicy
jamuny wielkie ludowi.

3. A ten si zawsze Bogu modlc,
widzia jawnie w widzeniu, jakoby o

dziewitej godzinie na dzie, Anioa
Boego, e wszed do niego i rzek mu:
Kornelijuszu !

4. A on pilnie na patrzc, a prze-

)LORUM 9. 10.

straszony bdc, rzek : Có jest, Panie'

1 rzek mu : Modlitwy twoje i jamun\
twoje wstpiy na pamió przed obU-

cznoó Bo.
11. 5. Przeto teraz polij mi^ d<

Jopj)y, a przyzwij Szymona, któr(igo zo

wi Piotrem.

6. Ten ma gospod u niektórego Szy

mona, garbarza, który ma dom nad mc
rzem ; teiici powici, col)y mia czyni

7. A gdy odszed Anio, który mówi
zKornelijuszem, zawoawszy dwóch su|
swoich, i onierza pobonego z tych

którzy przy nim ustawicznie byli
;

8. A rozpowiedziawszy im wszystko

posa je do Joppy.

9. A nazajutrz, gdy byli w drodze, i

przybliali si do miasta, wstpi Piot

na dach, aby si modli, okoo godzin;

szóstej.

10. A bdc akncym chcia je; ,

gdy mu oni je gotowali, przypad)

na zachwycenie.

III. 11. I ujrza niebo otworzone

zstpujce na si naczynie niejakie, ja

koby przecierado wielkie, za czter

rogi uwizane i spuszczone na ziemi

12. W którem byy wszelakie ziem

skie czworonogie zwierzta, i bestyje

i gadziny i ptastwo niebieskie.

13. I sta si gos do niego: Wstai

Piotrze ! rze a jedz.

14. A Piotr rzek: adn miar. Pa
nie! gdyem nigdy * nie jad nic pospo

litego albo nieczystego. *3Moj. 11,3.4

5Moj. 14,3-7. Ezech.4,14

IV. 15. Tedy zasi powtóre sta si(

gos do niego: Co Bóg * oczyci, ti

nie miej tego za nieczyste.
* Rzym.15,14. 1 Tym.4,4. Tyt.1,15

16. A to si stao po trzykro,

wzite jest zasi ono naczynie do nieba

17. A gdy Piotr sam w sobie wtpi
coby to byo za widzenie, które widzia

tedy oto ci mowie, którzy byli po-

sani od Kornelijusza, pytajcy si o don

Szymonowy, stali przede drzwiami
;

18. A zawoawszy, wywiadywali si

jeliby tam Szymon, którego zowi Pio-

trem, gospod mia.
19. A gdy Piotr myli o onem wi-

dzeniu, rzek mu Duch: Oto ci trzó;

mowie szukaj.

20. Przeto wstawszy, zstp, * a idj

z nimi, nic nie wtpic: bomci ja je po-

sa. *^^^«"'^'
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21. Tedy Piotr zstpiwszy do onych I rzek :
" Prawdziwie dochodz tego

mow. którzy od Kornelijusza do niego

posani byli. rzek: Otom ja jest, którego

szukacie. Có za przyczyna, dla której-

cie przyszli ?

22. A oni rzekli : Kornelijusz setnik.

hni sprawiedliwy i bojcy si Boga i

majcy dobre wiadectwo od wszystkiego

"^"odu ydowskiego, w widzeniu jest od

lOa witego napomniony. aby ci
wezwa w dom swój. i sucha sów od

^ie.

J3. Tedy zawoawszy ich do domu.

przej je do gospody. A drugiego dnia

Piotr szed z nimi, i niektórzy z * braci

z Joppy szli z nim. *r.ii.i2.

24. A nazajutrz weszli do Cezaryi. A
Kornelijusz czeka ich. wezwawszy powi-

nowatych swoich i bliskich przyjació.

25. I stao si. gdy wchodzi Piotr,

zabieawszy mu Kornelijusz. przypad
do nóg jego. i pokoni si.

26. Ale go Piotr podniós, mówic:
TVstan I i

" jamci te jest czowiek.
*Dzie. 14.15. Objaw.19,10. r.22,9.

27. A rozmawiajc z nim. wszed, a

zuilaz wiele tych. którzy si byli zeszli.

2S. I rzek do nich: Wy wiecie, e
si ^ nie godzi mowi ydowinowi przy-

cza albo schadza z cudzoziemcem:

lecz mnie Bóg ukaza, ebym adnego
czowieka nie nazywa pospolitym albo

nieczTstTm *imoj.43,32. jan.4.9. Dzie.11,3.

29. Przetoem te niezbraniajc si
przyszed, wezwany bdc : pytam tedy,

dlaezegocie mi wezwali ?

30. A KorneUjusz rzek: Od czwartego

dnia a do tej godziny pociem, a o

dziewitej godzinie modliem si w domu
moim. a otom niektóry stan przede-

mn w odzieniu jasnem.

31. 1 rzek: Kornelijuszu ! wysuchana
jest modlitwa " twoja, a jamuny twoje

przYST na pami przed obliczno
Bo. ^ '

• -T.k.1.13.

32. Przeto polij do Joppy. a przy-

zwij Szymona, którego nazywaj Piotrem :

ten ma gospod w domu Szymona, gar-

barza, nad morzem, który przyszedszy,

mówi z tob bdzie.

33. Zaraz tedy posaem do ciebie, a

ty dobrze uczyni, e przyszed. Teraz
tedyjestemy wszyscy przed obliczem Bo-
em przytomni, abymy suchali wszyst-

kiego, coc rozkazano od Boga.
V. 34. Tedy Piotr otworzTwszv usta.

IZ

Bóg nie ma wzgldu na osoby: 'ómoj. io.it.

2Kron.l9,7. Ijob.34,19. Rzym.2,11. Gal.2,6. Efez.6.9.

lPiotr.1,17.

35. Ale ' w kadym narodzie, kto si
go boi a czyni sprawiedliwo, jest mu
przyjemnym. -izaj.56.6.

36. A co si tknie sowa, które po-

sa synom Izraelskim, opowiadajc po-

kój ' przez Jezusa Chrystusa, który jest

Panem f wszystkiego.
^'Rzym.ó.l. f Mat.28.18. FUip.2,9.

37. Wy wiecie, co si dziao po wszyst-

kiem ' ydostwie. poczwszy od Ga-
lilei, po chrzcie, który Jan opowiada;

*Mat.4,12.

38. Jako Jezu.sa z Nazaretu " poma-
za: Bóg Duchem witym i moc. który

chodzi, czynic dobrze i uzdrawiajc
wszystkie 7 opanowane od d}jaba : albo-

wiem Bóg by z nim. *ps.4ó.8. uk.4.i8.

fMat.Sae. Tik.4-36.

39. A mymy wiadkami wszystkiego

tego. co czyni w ki-ainie Judzkiej i

w Jeruzalemie. którego zabiM. zawiesiw-

szy na di^ewie.

40. Tego Bóg wzbudzi " dnia trze-

i sprawi, eby by objawiony :

»bzie.2.24.'r.3.15.

Nie wszystkiemu ludowi, ale wiad-
' przedtem sporzdzonym od Boga.

którzymy z nim jedU i pili po

jego zmartwychwstaniu. ''Jan.15.27.

42. I rozkaza " nam. abymy kazali

ludowi, i wiadczyli, e on jest onym
postanowionym od Boga sdzi ywych
i -j- umarych. -Mat.2s.19. Mark.16,10.

Jan. 15.27. tDie.l7.3l. Rzym. 2.16.

43. Temu wszyscy ^ prorocy ^dade-
ctwo wydaj, i przez imi jego odpusz-

czenie grzechów wemie kady, co we
wierzy. ''izaj.53.0.6. Jer.31.34.

Mich.7.18. ck.1.77. Jan.1.29.

Ml. 44. A gdy jeszcze Piotr mówi te

sowa, przypad Duch wity na wszyst-

kie suchajce tych sów.
45. I zdumieli si oni. ' którzy byli

z obrzezania wierzcy, którzy byli z Pio-

trem przyszli, e i na pogany dar Ducha
witego jest wylany.

46. Albowiem syszeli je ' mówice
jzykami rozlicznemi i wielbice Boga.
Tedy odpowiedzia Piotr: -Dzie.2.6.

47. Izali kto moe zabroni * wody.
eby ci nie byU pochrzczeni. którzy

wzili Ducha 7 witego jako i my?
''Dzie.S.36. r.ll.l7.*7r.l5.8.

48. I rozkaza je pochrzci w imieniu

ciego.

41.

kom.
nam.
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Paskic^ni. 1

* ]>rosili go, aby u nich zo-

sta na kilka dni. *Jan..i,jo.

K0I)Z1AXI.
I. Piotr dla Kornclijuszii oskarony 1—4. U. daje o

sobio spraw 5— Jl. HI. IJarnabusz do Antyjochii poshany
22—25. IV. gdzio uczniowie naprzód Chrzocijanami
nazwani 2(5. 27. V. a Agabus gód przepowiodzia^ 28—30.

1 usyszeli Apostoowie i hracia, którzy

byli w Judzkiój ziemi, e i poganie przy-

jli sowo Boe.
2. A gdy Piotr przyszed do Jeruza-

lemu, spierali si z nim ci, którzy byli

z obrzezania,

3. Mówic: Wszede do mów nie-

obrzezanych, a jade * z nimi.
*1 Moj.43,32. 5Moj.7,3.

4. Tedy poczwszy Piotr, powiada
im porzdnie, mówic :

II. 5. Byem w miecie Joppie, mo-
dlc si ; i widziaem w * zachwyceniu
widzenie, naczynie niejakie zstpujce
jako przecierado wielkie, za cztery

rogi uwizane, i spuszczone z nieba,

i przyszo a do mnie.
'

*Dzie.io,io.ii.

6. W które pilnie wejrzawszy, oba-

czyem i widziaem czworonogie ziem-

skie zwierzta, i b es tyje, i gadziny, i

ptastwo niebieskie;

7. I usyszaem gos, mówicy do

mnie : Wsta, Piotrze ; rze a jedz.

8. I rzekem: adn miar, Panie!

albowiem nigdy nic * pospolitego albo

nieczystego nie wchodzio w usta moje.
*Ezecli.4,41.

9. Tedy mi odpowiedzia powtóre

gos z nieba: Có Bóg oczyci, ty nie

miej tego za nieczyste.

10. A to si stao po trzykro, i za-

si to wszystko wcigniono do nieba.

11. A oto zarazem trzej mowie
stanli przed domem, w którymem by,
posani bdc do mnie z Cezaryi.

12. I rzek mi * Duch, abym z nimi

szed, nic nie wtpic. Szli te ze mn
i ci sze bracia, i weszlimy do domu
onego ma; " *Dzie.io,2o.

13. Który nam oznajmi, jako wi-

dzia Anioa w domu swym stojcego

i mówicego do siebie : Polij me do

Joppy, a przyzwij Szymona, którego zo-

wi Piotrem.

14. On ci powie sowa, przez które

zbawiony bdziesz, ty i wszystek dom
twój.

15. A gdym ja pocz mówi, przy-

pad Duch wity na nie, jako i na nas

na * pocztku, *Dzie.2,4.

OLUJIUM 10. 11.

16. I wspomniaem na sowo Pa
skie, jako ])y powiedzia: Janci * chrzci

wod, ale wy bdziecie ochrzczeni Dii

chein witym.
Miit.3,11. Mark. 1,8. uk.3,lfi. Jan. 1,33. I)zip.l,|

17. Poni(»wa * im tedy Bóg da równ;

dar, i jako i nam, wierzcym w l^an*

Jezusa (yhrystusa, i któem ja by, abyc
móg zabroni Bogu? ^i)zic.i5,i

18. A to usyszawszy, uspokoili si
chwalili Boga mówic: To tedy i po
ganom da Bóg pokut ku ywotowi.

19. Lecz oni, którzy * byli rozpro

szeni przed utrapieniem, które si sta
dla Szczepana, przeszli a do Fenicy

i Cypru i do Antyjochii, nikomu nie opo
wadajc sowa Boego, tylko samyn
ydom. *Dzie.8,i.<

20. A byli niektórzy z nich mowi
z Cypru i z Cyreny, którzy przyszed
szy do Antyjochii, mówili Grekom, opo

wadajc Pana Jezusa.

21. I bya z nimi rka Paska, i

wielki poczet * uwierzywszy, nawróci

si do Pana. *Dzie.2,4^

III. 22. 1 przysza o nich wie d<

uszów zboru, który by w Jeruzalemie,

posali Barnabasza, aby szed a d(

Antyjochii.

23. Który tam przyszedszy a ujrzaw

szy ask Bo, uradowa si, i napo

min wszystkich, aby w przedsiwzi
ciu serca trwali przy * Panu.

*Dzie. 13,43. r.l4,2S

24. Albowiem bym dobry i peei

Ducha witego i wiary. I przybye

wielkie mnóstwo Panu.

25. Potem odszed Barnabasz * d(

Tarsu, aby szuka Saula, a znalazszy

go, przyprowadzi go do Antyjochii.
* Dzie.9,30

IV. 26. I bawili si przez cay roi

przy onym zborze, i uczyli mnóstw(

wielkie; a najpierwej w Antyjochi

uczniowie nazwani s Chrzecijanami.

27. A w one. dni przyszli prorocy

z Jeruzalemu do Antyjochii.

V. 28. A powstawszy jeden z nici

imieniem * Agabus, oznajmi przez Du-

cha, i mia by gód wielki po wszyst-

kim okrgu ziemskiem, który te hyl

za Klaudyjusza cesarza. *Dzie.2i,io

29. Tedy uczniowie, kady z nich we-

dug przemoenia swego, postanowili

posa * na wspomoenie braci, którzy

mieszkali w Judzkiej ziemi. *Kzym-i5,26.

30. Co te uczynili, posawszy dc



Dzieje Apostolskie 11. 12. 13. 137

starszych przez rk Barnabaszow i

Saulow.

KODZIA XIL
I. Herod ci Jakóba 1—3. II. a Piotra z wizienia

4_7. III. Aniól wybawi 8—19. IV. Król obraony od

Tyryjczyków 20. V. ubagany by 21. VI. a i mia
przyj cze Bog\i nalec 22. VII. od robaków by
roztoczony 23—2.5.

A pod one czas, uda si na to Herod

król, aby trapi niektóre ze zboru.

2. I zabi Jakóba, brata Janowego,

mieczem.

3. A widzc, e si to podobao y-
dom, umyli pojma i Piotra: (a byy
dni przaników.)

II. 4. Którego pojmawszy, * poda
do wizienia, poruczywszy go szesna-

stu onierzom, aby go strzegli, chcc
go po Wielkiej nocy wywie ludowi.

* Jan. 21, 18. Dzie.16,24.

5. Tedy strzeono Piotra w wizie-

niu, a modlitwa ustawiczna dziaa si
od zboru do Boga za nim.

6. A gdy go ju mia wywie Herod,

oneje nocy spa Piotr midzy dwoma
onierzami, zwizany dwoma acu-
chami, a stróe przed drzwiami strzegli

wizienia.

7. A oto Anio * Paski przystpi, a

wiato si rozwiecia w gmachu; a

trciwszy w bok Piotra, obudzi go, mó-
wic: Wsta rycho! I opady acuchy
z rk jego. *Dzie.5,i9.

III. 8. I rzek Anio do niego : Opasz
si, a powi obuwie twoje. I uczyni
tak. I rzek mu: Odziej si w paszcz
twój, a pójd za mn.

j

9. Tedy wyszedszy Piotr, szed za

nim, a nie wiedzia, e si to dziao po

I

prawdzie , co si dziao przez Anioa
;

I

lecz mniema, e widzenie widzia.

;
10. A gdy minli pierwsz i wtóra

I

stra, przyszli do bramy elaznej, któ-

1 ra wiedzie do miasta ; a ta si im sama
[ przez si otworzya. A wyszedszy, prze-

[szli jedne ulic, a zarazem odstpi
Anio od niego.

11. Tedy Piotr przyszedszy do sie-

bie rzek : Teraz * znam prawdziwie, i
posa Pan Anioa swego, i wyrwa mi

I z rki Herodowej i ze wszystkiego ocze-

kiwania ludu ydowskiego. *Dan.6,22.

12. A obaczywszy si, przyszed do
domu Maryi, matki Janowej, którego

\ nazywano Markiem, gdzie si ich byo
wiele zgromadzio, i modlili si.

13. A gdy Piotr koata we drzwi u

przysionka, wysza dzieweczka, imieniem

Rode, aby posuchaa :

14. A poznawszy gos Piotrowy, od

radoci nie otworzya drzwi, ale wbieaw-
szy, oznajmia, i Piotr stoi u drzwi.

15. A oni rzekli do niej : Szalejesz !

Wszake ona twierdzia, i si tak rzecz

ma. A oni rzekli : Anio jego jest.

16. Ale Piotr nie przesta koata; a

gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli si.

17. A skinwszy na nie rk, aby

umilknli, rozpowiedzia im, jako go

Pan wywiód z wizienia, i rzek: Oznaj-

mijcie to Jakóbowi i braciom. A wyszed-

szy, szed na inne miejsce.

18. A gdy by dzie, sta si rozruch

niemay midzy onierzami o to, coby

si z Piotrem stao.

19. Lecz Herod, gdy si o nim wy-
wiadywa a nie znalaz go, uczyniwszy

sd o stróach, kaza je na stracenie

wywie; a wyjechawszy z Judzkiej

ziemi do Cezaryi, mieszka tam.

IV. 20. A natenczas Herod myli o

wojnie przeciwko Tyryjczykom i Sy-

doczykom; ale oni jednomylnie przy-

szli do niego, a namówiwszy Blasta,

podkomorzego królewskiego, prpsili o

pokój, dla tego, i kraina ich miaa
ywno z dzierawy królewskiej.

y. 21. A dnia pewnego Herod oblek-

szy §i w szat królewsk, i siadszy na
stolicy, uczyni rzecz do nich.

VI. 22. A lud woa: Gos Boy a

nie czowieczy.

VII. 23. A zarazem uderzy go Anio
Paski, przeto, e nie da chway Bogu,
a bdc roztoczony od robactwa, zdech.

24. A sowo * Paskie rozrastao si
i rozmnaao. *izaj .55,11.

25. A Barnabasz i Saul wrócili si
z Jeruzalemu, wykonawszy * posug,
wziwszy z sob f i Jana, którego nazy-

wano Markiem.
' *Dzie.ii,29. r.12,12. tDzie.15,37.

ROZDZIA XIII.
I. Pawa i Barnabasza rozkaza sobie Ducli Paski

odczy 1—5. II. którzy w Pafie bdc, moc Bo Eli-
masa czarnoksinika olepili 6—13. III. potem z" An-
tyjocbii odjechawszy 14—16. IV. Ewangielij opowiadali
17—48. V. którym si sprzeciwiali ydowie 49—62.

A. byli w Antyjochii we zborze, który

tam by, niektórzy prorocy i nauczyciele,

jako Barnabasz i Symeon, którego zwa-

no Niger, i Lucyjus Cyrenejczyk, i Ma-
nahen, który by wychowany z Herodem
Tetrarch, i Saul.
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2. A ^(ly oni slir/lx} Pask jawnie

odprawiali i pocili, rzokl' im Duch
wi(>ty: Odczcie * mi Barnabasza i

Saula do tój sprawy, do kiórójm ich

powoa. Ml/.y.n.l,i: (ial.1,15.

o. Tedy poszczc * i modlc si, i

wkadajc na nie rce, odprawili je.

Dzic.fi,6.

4. Oni tedy wysani bdc od Ducha
witego, przyszli do Seleiicyi, a stam-

td pynli do Cypru.

5. A gdy byli w Salaminie, opowia-

dali sowo Boe w bónicach ydow-
skich, a mieli z sob i Jana do usugi.

II. 6. A przeszedszy on wysp a
do Pafu, znaleli tam jakiego czarno-

ksinika , faszywego proroka , yda,
któremu imi byo Barjezus.

7. Który by przy zacnym starocie,

Sergijuszu Pawle, mu roztropnym.

Ten przyzwawszy Barnabasza i Saula,

pragn sucha sowa Boego.
8. Lecz si im sprzeciwi Elimas, on

czarnoksinik, (albowiem si tak wy-

kada imi jego,) starajc si, jakoby

starost od wiary odwróci.

9. Tedy Saul, (którego zowi i Pa-

wem,) napeniony bdc Ducha wi-
tego, a pilnie na patrzc,

10. Kzek: O peny wszelkiej zdra-

dy i wszelkiej przewrotnoci, synu dyja-

belski, nieprzyjacielu wszelkiej spra-

wiedliwoci ! nie przestaniesze podwra-

ca prostych dróg Paskicb?
11. A oto teraz rka Paska nad

tob: i bdziesz lepym, nie widzc
soca a do czasu. A zarazem przy-

pada na chmura i ciemno, a bkajc
si, szuka, ktoby go wiód za rk.

12. Tedy widzc starosta, co si sta-

o, uwierzy, zdumiewajc si nad nau-

k Pask.
13. A puciwszy si z Pafu Pawe i

ci, którzy z nim byli, przyszli do Pergi

Pamfiliejskiej. A Jan * odszedszy od

nich, wróci si do Jeruzalemu. *i>zie.i5,38.

III. 14. A oni odszedszy z Pergi,

przyszli do Antyjochii Pisydejskiej , a

wszedszy do bónicy w dzie sobotni,

usiedli.

15. A po przeczytaniu zakonu i pro-

roków, posali do nich przeoeni bóni-

cy, mówic: Mowie bracia! macieli

wol jakie napominanie uczyni do lu-

du, mówcie.

16. Tedy powstawszy Pawe, a rk

skinwszy rzek: Mowie Izraelscy, i

którzy si Itoicie Boga! suchajcie:

IV. 17. Bóg ludu tego Izraelskiego

wybra ojców naszych, i wywyszy
lud, * gdy ])yli przychodniami w ziiuni

egijHikij, i w ramieniu f wycignio-

n(5m wywiód je z nij.
*2Moj. 13,18. •|-2Moj.l2,:J7.-ll

18. I przez czas czterdziestu * la:

znosi obyczaje ich na puszczy.
*4Mo.j.U,34. K7,cch.4,6.

19. A wygadziwszy siedm narodów
w ziemi Chananejskiój, losem * rozdzie-

li midzy nie on ziemi ich.
*Joz.i4,2.

20. A potm okoo czterysta i pi-
dziesit lat dawa im sdziów, a do * Sa-

muela proroka. *sdz.2,i6.

21. A od onego czasu prosili * o kró-

la. I da f im Bóg Saula, syna Cyso-

wego, ma z pokolenia Benjaminowego,

przez lat czterdzieci. -isam.8,5.t 110,21

22. A gdy go * odrzuci, wzbudzii

im Dawida za króla, któremu te wia-
dectwo wydawajc powiedzia: Zna-

lazem f Dawida, syna Jessego, ma
wedug serca mego, który bdzie czy-

ni wszystk wol moje.
*1 Sam. 15, 26. ti'-lB, 12.13. Ps.89,21. Dzic.7,46

23. Z jego nasienia Bóg * wedug
obietnicy wzbudzi Izraelowi zbawicieh

Jezusa *

2

Sam. 7, 12. Ps.132,11. Izaj.11,1. Dzic.2,30

24. Przed którego przyjciem * ka-

za Jan chrzest pokuty wszystkiemu lu-

dowi Izraelskiemu. *Mat.3,i

25. A gdy Jan dokona biegu swego,

rzek : Kim mi by * mniemacie ? Nie

jestem ja, ale oto idzie za mn, u któ-

rego nóg obuwia nie jestem godzier

rozwiza *Mat.3,ll. Mark. 1,7. uk.3,16. Jan. 1,27

26. Mowie bracia, synowie narodi

Abrahamowego, . i którzy si midz)
wami Boga boj! * wamci sowo zba-

wienia tego posalie jest.
*Dzie.3,26

27. Albowiem ci, co mieszkaj w Je-

ruzalemie, i przeoeni ich, nie znajc

tego * Jezusa i gosów prorockich, któ-

re przez kady sabat bywaj czytane

wypenili je, osadziwszy go.
* Jan. 16,3. Dzie.3,17. lKor.2,.8

28. A adnej przyczyny mier;

w nim nie znalazszy, prosili Piata, abj

by * zabity.
*Mat.27,20. Mai-k,15,13.14. uk. 23,22.23. Jan. 19,6

29. A gdy wykonali wszystko, co c

nim byo napisane, zdjwszy go z drze-

wa, woyli go do grobu.

30. Ale go Bóg wzbudzi * od umar-
j 1^

*Mat.28,6.Maik.l6,6



\l. Który widziany

swoich , a
*lKiól.2,10.

jest jjrzez wie-

le dni od tych. któi-zy z nim pospou
przyszli z Galilei do Jeruzalemu, którzy

s wiadkami jego pi-zed ludem.
^- '»Mat.28,lT. Mark. 16.9. uk.24,15.

^ 32. I my wam opowiadamy t obiet-

f nice, która si * ojcom stal, i j Bóg
wypeni nam, dziatkom ich. wzbudziw-

szy Jezusa.
*lMoj.22.18 Izaj.T.U. r.9.7. uk. 1.75. Jan. 1.4«.

33. Jako te w Psalmie wtórym na-

dane jest: Syn mój jeste * ty, jam
bie dzi spodzi.

*Ps.2.7. Mat.3,17. r.17.5. jcl.1,5. r.5.5.

34. A i go wzbudzi od umarych,

y si wicej nie wróci do skaenia.

tak powiedzia: Dam wam * wite do-

brodziejstwa Dawidowe wierne, '^^i-^-^-

db.^ Przeto i indziej powiada: Nie

dasz witemu '"twemu widzie skaenia.
'Ps.ie.lO. Dzie. 2.27.31.

36. Albowiemci Dawid za " wieku

swego usuywszy woli Boej, zasn
przyczony jest do ojców

widzia skaenie.

37. Lecz ten, którego Bóg wzbudzi,
f widzia skaenia.

38. Nieche wam tedy bdzie wiado-

mo, mowie bracia, i si wam przez

j:o * opowiada odpuszczenie grzechów :

'*'Tik.24,47. 1 Jan. 2.2.

39. I od wszystkiego od ' czegocie

nie mogli by przez zakon Mojeszowy
usprawiedliwieni, przez tego kady wie-

rzcy usprawiedliwiony bywa.
-BzTm.3,20.2l. r.10,4. G4l.2,16.

40. A przeto patrzcie, aby na was nie

przyszo to. co powiedziano w prorokach :

41. Obaczcie * wv wz^ardziciele. i

dziwujcie si. a wniwecz si obrócie:
bo ja sprawuj spraw za dni waszych,

spraw, której nie wierzycie, choby
' wam kto o niej powiada. *Abak.i,5.

42. A gdy oni wychodzili z bónicy
ydowskiej . prosili ich poganie, aby i

w drugi sabat mówili do nich te sowa.
43. A po rozpuszczeniu zgromadze-

I

nia. poszo wiele ydów, i nabonych
nowowierników za Pawem i Barnaba-

;

szem . którzy "^ mówic do nich . radzili

\
im, aby trwali w asce Boej. * Dzie.14,22.

I

44. A w drugi sabat, niemal wszyst-

ko miasto si zgi*omadzio na sucha-
' nie sowa Boego.

45. Tedy ydowie widzc lud. na-

penieni s zazdroci, i przeciwiali si
temu. co Pawe powiada, mówic prze-

U ciwko temu i bluniac.
p
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46. A Pawe i Barnabasz. bezpie-

cznie mówic, rzekli: Wamci najpier-

wej miao by opowiadane sowo Boe;
ale poniewa je ' odi-zucacie, a sdzicie

si by niegodnymi ywota wiecznego,

oto si obracamy do pogan. ' Max.io.e.

47. Albowiem nam tak rozkaza Pan,
mówic: Pooyem ci ' wiatoci
poganom, aby by zbawieniem a do

ki-ajów ziemi. 'izaj.42.6.

48. A syszc to poganie , radowali

si, i wielbili sowo Paskie, i uwierzy-

li, ile ich kolwiek byo sporzdzonych
do ywota wiecznego.

V. 49. I roznosio si sowo Paskie
po wszystkiej onej krainie.

50. A ydowie poduszczali niewia-

sty nabone i uczciwe, i pi-zedniej.sze

w miecie: a wzbudzili " przeladowa-
nie przeciwko Pawowi i pi-zeciwko

Barnabaszowi , i wygnali je z granic

swoich.
'

'2Tvin.3,ll.

51. A oni otrzsnwszy proch * z nóg
swoich na nie. przyszli do Ikonii.

^M:at.lO,14.*^ Mark.e.ll. ut.9.5. Dzie.18,6.

52. A uczniowie byli napenieni ra-

doci i Ducha witego.

ROZDZIA XIV.
I. Pawia i Barnabasza 1— 4- II. z IkoDii irymi-

cono 5. in. Pa-R-el w Listrze 6— 9. IV. ckrom^o
uzdrowi 10—12. V. sobie ofiarowa nie dopuci 13

—

S.
VI. uiamionowanj 19—22. YII. wiele kedoów prze-
szed 23—25. Tm. potem si wróci do Antjjociii 26—28.

e take weszli do

a tak mówili, e
ydów i Greków wielkie

którzy nie uwie-

1 stao si w Ikonii,

bónicy ydowskiej
uwierzyo
mnóstwo.

2. Lecz ydowie
rzyli. podburzyli i zajtrzyli serca pogan
przeciwko Itraci.

3. I byH tam przez dugi czas , bez-

piecznie mówic w Panu. który dawa
wiadectwo sowu ' aski swojej, i czy-

ni to, e si dziay znamiona i cuda

przez rce ich!
' »Mart.i6.2o.jd.2.4-

4- I rozerwao si mnóstwo miej-

skie, a byli ledni z Zvdami a drudzy

z Apostoami.
II. 5. A gdy si wzburzyli i poganie

i ydzi z ksity swoimi, aby je ze-

lyli i ukamionowali :

III. 6. Zrozumiawszy to, uciekli do

miast * Likaoskich. do Listry i do Der-

by, i do okolicznej krainy. 'Mat.10.23.

7. A tam kazali Ewangiehj.
8. Am niektóry w Listrze chory na

K
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U

M 14. 15.

nogi * sio(izia, bodc clironiy z ywota
matki swoj(5j, który nigdy nio chodzi.

^Dzio.3,2.

9. Ton slnclia I^awla mówicego;
który na pilnio i)atrzc, i widzc, i
mia wiar, (d)y móg )>y uzdrowiony,

IV. 10. Kzeii wielkim gosom: Sta
prosto na nogi twojo; i wyskoczy i

cllOdzi. M/.aj.3r>,f,.

11. A lud widzc, co Pawe uczyni,

podnioli gos swój , mówic po lika-

osku: * Bogowde stawszy si podobni lu-

dziom, zstpili do nas. ^Dzie.28,G.

12. I nazwali Barnabasza Jowiszem,

a Pawa Merkuryjuszem, poniewa on

prow\adzi rzecz.

V. 13. Tedy kapan Jowisza, który by
przed miastem ici, woy z wiecami do

w^rót przywiódszy, clicia ofiary z ludem
spraw^ow^aó.

14. Co gdy usyszeli Apostoowie
Barnabasz i Pawe, rozdarszy szaty

swoje, wpadli midzy lud, woajc,

15. I mówic: Mowie! có * to

czynicie ? I mymyó ludzie, tyme biedom
jako i wy poddani, którzy wam opowia-

damy, abycie si od tych marnoci na-

wrócili do Boga ywego, który uczyni
niebo i ziemi f i morze, i wszystko co

w nich jest. =^Dzie.l0.26.f 1Moj.1,1. Ps.33,6.

Ps. 146,6. Jan. 1,1—3. Objaw.14,7.

16. Który za przeszych wieków do-

puszcza wszystkim * poganom, aby

chodzili za drogami swemi. '^ps.8i,i3.

17. Aczkolwiek: nie zaniecha samego
siebie "" prócz wiadectwa, czynic
dobrze, dawajc nam z nieba dde, i

czasy f urodzajne, napeniajc pokar-

mem i weselem serca nasze.
*Rzym.l,i9. f Jer.5,24.

18. A to mówic, zaledwie uspokoili

lud, e im nie ofiarowa.

YI. 19. A nadeszli z Antyjochyi i

z Ikonii * ydowie, którzy namówiwszy
lud i ukamionowawszy Pawa, wywlekli

za miasto, mniemajc eby umar.
=^2 Kor. 11,25. 2 Tym. 3, 11.

20. Lecz gdy go uczniowie obstpili,

wstawszy, wszed do miasta, a nazajutrz

odszed z Barnabaszem do Derby.

21. A opowiedziawszyEwangielij cne-

mu miastu, i wiele uczniów pozyskawszy,

wrócili si do Listry, do Ikonii, i do

Antyjochyi;

22. Utwierdzajc dusze uczniów, i na-

pominajc, aby trwali * w wierze, i mó-

wic : e przez wi(de f ucisków musini}

wnij do królestwa JJoogo. *D/.i,.ii -

r.13.43. tJJob.7,3. Ps.;U,20. Mut.7,14.'r. i

uk. 13,21. r.2l, 16.17. 2Tym.3,12. 1 1'ioti ... lu

Ul)juw.l3,10. r.14.12

V1T. 2)i. A gdy im przoz glosy posta-

nowili starszo w^ kadym zborze, i modli-

li si z postami, poruczyli je Panu,'

w którego uwierzyli.

24. A przeszedszy Pisydyj, przyszli

do Pamtilii.

25. I opowiedziawszy sowo Boe
w Pergii, poszli do Atalii.

VIII. 2(). A stamtd pynli do Anty-
jochyi, skd Ijyli oddani asce Boój ku
tj sprawie. * któr wykonali. ''i>zie.i3,i.2.

27. A gdy tam przyszli i zgromadzili

zbór, oznajmili, co Bóg przez nie * uczy-

ni, a i poganom f drzwi wiary otwo-

YIYI,
* Dzio. 15,4,12. f 1 Kor.16,9.

28. I mieszkali tam czas nie may
z uczniami.

KODZIA XV.
I. Niektórzy chcieli ka jarzmo zakonne na Antyjo-

chcjczyki 1—5. II. w czera, gdy si radzono Apostoów,
oni przez list spraw o tem dali 6—35. III. a Pawe
rozstawszy sie z Barnabaszem, kocioy Azyjatyckie na-
wiedza 36—41.

A. niektórzy przyszedszy z Judzkiej

ziemi, nauczali braci: I jeli si nie

obrzeecie * wedug zwyczaju f Moj-

eszowego, nie moecie by zbawieni.
*Gal.5,2. fi Moj. 17. 10.

2. A gdy rónic i spór nie may Pa-

we i Barnabasz mieli z nimi, postano-

wili, * aby Pawe i Barnabasz i niektó-

rzy inni z nich szli do Apostoów , i do

starszych do Jeruzalemu, z strony tego
c,^Qj^.^ *Dzie. 11,30. Gal. 2,1.

3. Oni tedy bdc odprowadzeni od

zboru, szli przez Fenicyj i Samarjj, po-

wiadajc o nawróceniu poganów, i uczy-

nili wielk rado wszystkim braciom.

4. A gdy przyszli do Jeruzalemu,

przyjci byli od zboru i od Apostoów i

starszych, i opowiedzieli, cokolwiek Bóg
przez nie czyni.

'

5. Ale powstali niektórzy z sekty Fary-

zeuszów, którzy byli uwierzyli, mówic :

e ich trzeba obrzeza i rozkaza im,

eby zachowali zakon Mojeszowy. -

II. 6. Zgromadzili si tedy Apostoo-

wie i starsi, aby wejrzeli w t spraw.

7. A gdy by wielki spór o tem, po-

wstawszy 'Piotr, rzek do nich: Mo-
wie bracia! wy wiecie, e od dawnych

dni Bóg mi obra midzy wami, aby

.^bl



23.
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przez u.-ia moje poganie suchali sowa
Ewaugielii i uwierzyli.

8. A Bóg. który zna ' serca, wyda im
wiadectwo, dawszy im Ducia witego,
jako i nam.

'lSam.16.17. lKron.29,17. Ps.7,10. Jer. 11.20.

9. I nie uczyni adnej " rónicy mi-
dzy nami a nimi. wiar oczyciwszy ser-

Ca^ich.
^

«Dzie.l0.43.

10. Przeto teraz, przecz kusicie Bo-
ga, kadc * jarzmo na szyj uczniów.

którego ani ojcowie nasi. ani my zno-

Mcemy nie mogli? 'Mat.23.4.

11. Ale przez ask Pana " Jezusa

i'hrystusa wierzymy, ibdziemy zbawie-

ni tym sposobem, jako i oni.
* Efez. 2.5.8. 2Tym.l,9. Tyt.3.7,

12. I milczao wszystko ono mnóstwo.
a suchali Barnabasza i Pawa, którzy
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Napisawszy to przez rk ich:

Apostoowie i starsi i bracia tym. którzy

s w Antyjochyi i w Syryi i w Cylicyi,

braciom którzy s z pogan . zdi'owia

yczymy :

24. Poniewaemy syszeli, e nie-

którzy ' wyszedszy od nas. zatrwoyli
was sowy, wtlc dusze wasze a mó-
wic, e si musicie obrzeza, i zakon
zachowywa, którymemy tego nie poru-
CZyli.

* ' '

*Gal.2,4.

25. Zdao si nam jednomylnie zgro-

madzonym, posa do was me wybra-
ne z miymi naszymi, z Barnabaszem i

z Pawem.
26. Z ludmi, którzy wydali dusze swe

dla imienia Pana naszego. Jezusa Chry-
stusa.

27. Przeto posalimy Judasa. i Syl,
opowiadali, jako wielkie znamiona i cuda

;

którzy wam i ustnie to powiedz.
czyni Bóg przez nie midzy pogany

13. A gdy oni umilknli. odpowiedzia
Jakób. mówic: Mowie bracia! su-
chajcie mi.

14. Szymon powiedzia, jako Bóg naj-

pierwej wejrza na pogany. aby z nich

wzi lud imieniowi swemu.
15. A z tem si zgadzaj mowy pro-

rockie, jako jest napisano:

16. Potem si wróc, a " pobuduj
z? si przybytek Dawidowy upady, a oba-

liny jego zasi pobuduj i znowu go wy-
stawie *Amos.9,ll.

17. Aby ci. co pozostali z ludzi, szu-

kali Pana. i wszyscy narodowie, nad
którymi wzywano imienia mojego, mówi
Pan. który to wszystko czyni.

18. Znajome s Bogu od wieku
wszystkie sprawy jego.

19. Przeto moje zdanie jest, eby nie

trwoy tych. którzy si z poganów do

Boga nawracaj.
20. Ale raczej pisa do nich. aby si

wstrzymywali * od splugawienia bawa-
nów, i od Y wszeteczestwa i od rzeczy

dawionych i ode ki-wi

21. Albowiem Mojesz od dawnych
wieków ma w kadem miecie te. którzy

go opowiadaj, gdy go w bónicach na
kady sabat czytaj.

22. Tedy si zdao Apostoom i star-

/.ym ze wszystkim zborem, aby wybrane
z poród siebie me posali do Antyjo-
chyi z Pawem i z Barnabaszem. to jest

Judasa. którego zwano Barsabaszem. i

2S. Albowiem zdao si Duchowi
witemu i nam. abymy wicej nie

kadli na was adnego ciaru, oprócz

tych rzeczy potrzebnych:

29. Abycie si wstrzymywaK od rze-

czy bawanom ofiarowanych, i od ki-wi i

od rzeczy dawionych i od wszetecze-
stwa . których rzeczy jeli si strzedz

bdziecie, dobrze uczynicie. Miejcie si
dobrze.

30. A tak oni bdc odprawieni,

przyszli do Antyjochyi. a zgromadziwszy
mnóstwo, oddali list.

31. A przeczytawszy, radowali sie

z onej pociechy.

32. A Judas i Sylas. bdc i oni pro-

rokami, dugiemi sowy napominali bra-

ci i utwierdzali je.

33. A zamieszkawszy tam do czasu,

odprawieni s z pokojem od braci do

Apostoów.
34. Lecz Syli zdao si tam zosta.

35. Take Pawe i Barnabasz zamie-

szkali w Antyjochyi. nauczajc i opowia-
Moj.3.17. iiTe;.4.3.

|
dajc Z wieloma innymi siowo Paskie.

III. 36. A po kilku dniach rzek Pawe
do Barnabasza : Wróciwszy si. nawied-
my braci naszych po wszystkich mia-
stach, w którychemy opowiadali sowo
Paskie, jakoli si maj.

37. Tedy Barnabasz radzi, aby z so-

b wzili i
" Jana. którego zwano

Markiem. -Koi.4.10.

38. Ale sie to Pawowi " nie zdao
Syl. me przedniej sze midzy brami.

|
bra tego z sob. któiT by odszed od
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nicli z Pamfilii, a nio chodzi z nimi mi

oiKj pra(*(,'.
' ihAv.uiAx

39. 1 wszcz- sift micjdzy niini wielki

gniew, tak i odszed jeden od drugie-

go, a Barnabasz wziwszy z sob Mar-
ka, pyn do Cypru.

40. Ale Pawe obrawszy sobie Syl(^,

wyszed, bdc poruczony asce Boój
od braci:

41. I przechodzi Syryj i Cilieyj,

utwierdzajc zbory.

KODZIA XVL
I. Pawe obrzeza Tymoteusza 1— 11. 11. w Filipis

mieszkajc, Lidyj(j na wiar nawróci 12—15. HI. wie-
szczego ducha z dzieweczki wypdzi 16—19. IV. dla-

tego rózgami sieczony 20—23. V. i z Syl do wizienia
podany 21

—

2t!. VI. ciemnica si otworzya 27—30. VII.

stró uwierzy w Chrystusa 31—34. VIII, a Pawe i Sylas
wypuszczeni 35—39. IX. weszli w dom Lidyi 40.

i przyszed do * Derby i do Listry; a

oto tam by ncze niektóry, imieniem
Tymotensz, syn niektórj niewiasty y-
dówki wiernej a ojca Greka. *Rzymi6,2i.

2. Temu wiadectwo dawali bracia,

którzy byli w Listrze i w Ikonii.

3. Chcia- tedy Pawe, aby ten z * nim
szed, którego wziwszy, obrzeza dla

ydów, którzy byli na onych miejscach
;

bo wszyscy wiedzieli, e ojciec jego by
Grekiem. *iKor.9,2o.

4. A gdy chodzili po miastach, po-

dawali im ku chowaniu ustawy, które

byy postanowione od Apostoów, i star-

szych, którzy byli w iTeruzalemie.

5. A tak si zbory utwierdzay w wie-

rze, i przybywao ich w liczbie na
kady dzie.

6. Tedy przeszedszy Prygij i Ga-
latsk ki-ain, zawcignieni bdc od

Ducha witego , aby nie opowiadali

sowa Boego w Azyi,

7. Przyszedszy do Mizyi, kusili si
ió do Bitynii, ale im Duch Jezusowy nie

dopuci.
8. Tedy minwszy Mizyje, zstpili

do * Troady. ^
' *2Kor:2,i2.

9. I pokazao si Pawowi w nocy
widzenie:M niejaki Macedoczyk sta,

proszc go i mówic: Przepraw si do

Macedonii a ratuj nas.

10. A ujrzawszy to widzenie, zara-

zemy si starali o to, jakobymy si
pucili * do Macedonii, bdc tego pe-

wni, i nas Pan powoa, abymy im
kazali Ewangielij. ^Dzie.20,1.

11. Puciwszy si tedy z Troady,
prostomy bieeli do Samotracyi, a na-

zajutrz do Neapolu.

II. 12. A stamtd do Filipowa, które
jest pierwsze miasto tej czci Macedo-
nii nowo osadzone; i zostalimy w onem
miecie przez kilka dni.

13. A w dzie sabatu wyszlimy
przed miasto nad rzek, gdzie zwyky
bywa modlitwy, a usiadszy mówilimy
do niewiast, które si tam byy zeszy.

14. A niektóra niewiasta, imieniem
Lidyja, która szarat sprzedawaa w mie-
cie Tyjatyrskióm, Boga si bojca, su-
chaa; której Pan otworzy serce, aby
pilnie suchania tego, co Pawe mówi.

15. A gdy si ochrzcia i dom jej,

prosia, mówic: Poniewaecie mi os-
dzili wiern by Panu, wszedszy do domu
mego, mieszkajcie; i przymusia nas.

III. 16. I stao si, gdymy szli na
modlitw, i niektóra dzieweczka, co

miaa ducha wieszczego, zabieaa nam,
a ta wielki zysk panom swoim przyno-
sia, wróc.

17. Ta chodzc za Pawem i za na-
mi, woaa mówic: Ci ludzie sugami
s Boga najwyszego, którzy nam opo-

wiadaj drog zbawienia.

18. A to czynia przez wiele dni;

ale Pawe bolejc nad tem i obróciwszy
si, rzek onemu duchowi: Rozkazujó
w imieniu Jezusa Chrystusa, aby wy-
szed od niej. I wyszed oneje godziny.

19. A widzc panowie jej, i zgina
nadzieja zysku ich, pojmawszy Pawa
i Syl, cignli je na rynek przed urzd,

lY. 20. A stawiwszy je przed het-

many, rzekli: Ci * ludzie czyni zarni-

szanie w miecie naszem, bdc y-
dami: '*Dzie.l7,5.

21. I opowiadaj zwyczaje, których

si nam nie godzi przyjmowa ani za-

chowywa, poniewaemy Rzymianie.

22. I powstao pospólstwo przeciwko

nim, a hetmani rozdarszy szaty ich, ka-

zali je * siec 'rózgami. *2Kor.ii:25. iTes.2,3.

23. A gdy im wiele plag zadali, wrzu-

cili je do wizienia przykazawszy • stró-

owi wizienia, aby ich dobrze opatrzy.

V. 24. Który wziwszy takie rozka-

zanie, wsadzi je do najgbszego wi-
zienia, a nogi ich zamkn- w kod.'

25. A o pónocy * Pawe i Sylas mo-
dlc si, chwalili Boga pieniami, tak,

e je syszeli winiowie. *Dzie.4,3i.

26. I poVstao z prdka wielkie trz-

sienie ziemi, e si poruszyy grunty

wizienia, i zarazem si * otworzyy
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wszystkie drzwi, i wszystkich si zwizki

rozwizay. *Dzie.5,i9.

YI. 27. A ocuciwszy si stró wizie-

nia i ujrzawszy otworzone drzwi u wi-
zienia, doby miecza, chcc si sam zabi,

mniemajc, i winiowie pouciekali.

28. Lecz Pawe zawoa gosem wiel-

kim, mówic : Nie czy sobie nic zego :

bomy sami wszyscy.

29. A kazawszy zawieci, wpad tam,

a drc przypad do nóg Pawowi i Syli :

30. A wywiódszy je z wizienia,

rzek: Panowie! co ^ mam czyni, abym
by zbawiony?

' -Dzie.2,37.

VII. 31. A oni rzekli : Wierz w Pana
Jezusa * Chrystusa, a bdziesz zbawiony,

tv i dom twój.
^ Mark. 16,16. Jan.3,16. r.6,40. lJan.5,10.

32. I opowiadali mu sowo Paskie,
i wszystkim, którzy byli w domu jego.

33. A wziwszy je oneje godziny

w nocy. omy rany ich i ochrzci si za-

raz, on i wszyscy domownicy jego.

34. A wprowadziwszy je do domu
swego, nagotowal im stó, i weseli si
ze wszystkim domem swoim . uwierzyw-

szy Bogu.
VIIL 35. A gdy by dzie, posali

hetmani sugi miejskie, mówic: Wy-
pu one ludzie.

36. I oznajmi stró wizienia te so-
wa Pawowi, i hetmani posali, abycie
byli wypuszczeni: teraz tedy wyszed-
szy, idcie w pokoju.

37. Ale im Pawe rzek: Usiekszy
nas jawnie rózgami nie przekonanych,

gdyemy s ludzie " Ezymianie . wrzu-

cili do wizienia ; a teraz nas potajem-
nie wyganiaj? Nic z tego; ale sami
niech przyjd i wyprowadz nas. *i>zie.22,25.

38. Tedy powiedzieli hetmanom su-
dzy miejscy te sowa. I zlkli si, usy-
szawszy, e byli Ezymianie,

39. A przyszedszy, przeprosili ich,

a wywiódszy ich, prosili ich, aby wy-
szli'" z miasta. ^Mat.8,31. Mark.5,17. uk.s,^.

IX. 40. Wyszedszy tedy z wizienia,

weszli do Lidyi. a ujrzawszy braci, po-

cieszyli je i odeszli.

ROZDZIA XVII.
I. Pawe w Tesalonice Chrystusa opowiadajc 1— 5.

n. od Jazona przyjty 6—9. HI. do Berei wj'prawio-
ny 10—14. lY. stamtd do Aten przyszedszy 15— 18.

V. w Aieopagn 19—22. VI. nieznajomego Boga opo-
wiada 23—33. Vn. zaczem niektórzy przystali do wiary 34.

.A przeszedszy Amfipolim i Apolonij
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przyszli do Tesaloniki. gdzie bya bóni-
ca ydowska.

2. Tedy Pawe wedug zwyczaju

swego wszed do nich, a przez trzy sa-

baty kaza im z Pisma;
3. Wywodzc i pokazujc to, e Chr}^-

stus mia cierpie * i powsta od umar-
ych, a i ten Jezus jest Chrystusem,

którego ja wam opowiadam.
*Ps.22,7. Izaj.50,6. r.53,3. Mat.16.21. r.20.18. Mark.8.34.

uk. 9,22. r.18.31.32.33. r.24,7.

4. I uwierzyli niektórzy z nich,

a przyczyli si do Pawa i do Syli.

i wielkie mnóstwo nabonych Greków\

i niewiast przedniej szych nie mao.

5. Ale ydowie, którzy nie uwierzy-

li, zdjci zazdroci, przywziwszy do

siebie niektórych lekkomylnych i zych
mów, a zebrawszy kup uczynili roz-

ruch w miecie, a naszedszy na dom
Jazona, szukali ich, aby ich wywiedli

przed lud.

II. 6. A nie znalazszy ich. cignli
Jazona i niektórych braci do przeoo-
nych miasta . woajc : Oto ci. którzy

wszystek " wiat wzruszyli, i tu te
przyszli:

^ -Dzie.16,20.

7. Które przyj Jazon: a ci wszyscy

czyni przeciwko dekretom cesarskim,

powiadajc, i jest inszy król. Jezus.

8. A. tak wzburzyli pospólstwo i prze-

oonych miasta, którzy to syszeli.

9. Ale oni wziwszy suszn spraw
od Jazona i od innych, pucili je.

III. 10. A bracia wnet w nocy wysali
i Pawa i Syl do Berei : którzy tam przy-

szedszy, weszli do bónicy ydowskiej.

11. A ci byli zacniej si nad one . co

byli w Tesalonice. którzy przyjli sowo
Boe ze wszystk ochot, na kady dzie
rozsdzajc " Pisma, jeliby si tak

mia-O. ^Izaj.8.20. r.34.16. uk. 16,29.

Jan. 5. 39. lTym.4.16. lPiotr.1,10.

12. Przeto wiele ich z nich uwie-

rzyo, i Greckich niewiast uczciwych,

i mów nie mao.
13. A gdy^ si dowiedzieli oni. co byli

z Tesaloniki ydowie, e i w Berei opo-

wiadane byo sowo Boe od Pawa,
przyszli i tam. podburzajc pospólstwo.

14. Ale bracia wnet wysali Pawa,
aby szed jakoby do morza: a Sylas

i Tymoteusz tam zostali.

IV. 15. A ci. którzy prowadzili Pawa,
doprowadzili go a do Aten, a wziwszy
rozkazanie do Syli i do Tymoteusza, eby
co najrychlej przyszli do niego, odeszli.
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10. A gdy it^li Pawol w Atenaeli czo-

kal, porusza si«^ w iiim diicli jego, widzc
ono iniasto poddano Ijalwochwal.stwii.

17. A przeto/ miewa iozniow(j z y-
dami, i z ludmi nahouymi. w Itónicy

i na rynku na kady dzie, z kim sio mu
trafio.

18. Tedy niektórzy z Epikurejczyków

i Stoików filozofowie spierali si z nim,

a niektórzy mówili : Có wdy ten plotka

mówi chce V A drudzy : Zdaje si by
opowiadaczem obcych bogów: bo im Je-

zusa i zmartwychwstanie opowiada.

V. 19. A porwawszy go, wiedli do

Areopagn, mówic: Moemyii wiedzie,

co to jest za nowa nauka, któr ty opo-

wiadasz ?

20. Bo jakie obce rzeczy przynosisz

do uszów naszych ; chcemy tedy wiedzie,

co wdy z tego ma by?
21. (A wszyscy Ateczycy, i cudzo-

ziemscy gocie niczem inszem si nie

bawili, tylko powiadaniem albo sucha-
niem nowin.)

'22. Tedy Pawe stanwszy w po-

rodku Areopagn, rzek: Mowie Ate-
scy! z kadej miary was widz nader

nabonych.
YI. 23. Albowiem przechadzajc si,

i przypatrujc waszym naboestwom,
znalazem te otarz, n^ którym napisano :

Nieznajomemu Bogu. Którego tedy nie

znajc chwalicie, tego jawam opowiadam.

24. Bo który uczyni wiat i wszyst-

ko, co na nim. ten bdc * Panem nieba

i ziemi, nie mieszka f w kocioach rk
uczynionych. *imoj.i,i. Ps.33,6.

Ps.104,2. Ps.146,6. f 2KroD.6,18. Izaj.66.1.

25. Ani rkoma ludzkiemi * chwa-

lony bywa, jakoby czego potrzebowa,
poniewa on daje f wszystkim ywot,
i oddech, i wszystko.

'^Ps.50,8 i dalsze, f Ps.21,5. Ps.27,1- Ps.36,7.

26. I uczyni z jednej krwi wszystek

naród ludzki, aby mieszka po wszyst-

kiem obliczu ziemi, zamierzywszy przed-

tem rozrzdzone czasy, i zamierzone

granice mieszkania ich :

27. Aby szukali Pana, owaby go sn
namacali i znaleli, aczkolwiek od ka-
dego z nas nie jest daleko.

28. Albowiem w nim yjemy i ru-

chamy si i jestemy, jako i niektórzy

z waszych poetów powiedzieli: emy
i my rodzin jego.

29. Bdc tedy rodzin Bo, nie

mamy * rozumie, eby zotu albo sre-

bru, albo kamieniowi misternie rytemu,
alljo wymysowi czowieczemu. Bóg mia
by podobny. 'i/aj.jo,i8.

30. Aczkolwiek tedy ]irzeglda- Bóg
czasom tej niewiadomoci . ale teraz

oznajmuje * ludziom wszystkim wszdy,
aby pokutowali

;

^uk.^i,!?.

31. Przeto i * postanowi dzie,
w który bdzie sdzi wszystek wiat
w sprawiedliwoci przez ma, którego na
to naznaczy, upewniajc o tem wszyst-

kich, wzbudziwszy y go od umarych.
*Rzym.2,16. r.14,10 i dalsze. tl>zie.3,15.

32. A usyszawszy o zmartwychwsta-
niu jedni si * namiewali, a drudzy mó-
wili: Bdziemy ci znowu o tem su-
cha.

'

*lKor.l.23.

33. I tak Pawe wyszed z porodku
nich.

VIL 34. A mowie niektórzy przy-

czywszy si do niego, uwierzyli , mi-
dzy którymi te by Dyjonizyjusz Areo-
pagitczyk, i niewiasta imieniem Dama-
rys, i inni z nimi.

BODZIA XVIII.
I. Pawa w Koryncie pracujcego , i sowo Boe opo-

wiadajcego 1—8.' II. cieszy Pan 9—11. III. którego
oskarono przed Galijonem 12—15. IV. ale próno 16. 17.

V. a on std do Syi-yi 18. VI. potem do Efezu szedlszy
19—22. VIL w Galilei i w Frygii zbory w wierze utwier-
dza 23. Vin. a Apollos od Akwilasa wywiczony bdc
24—27. IX. Pana Cuystusa z wielkim poytkiem opo-
wiada 28.

-totem Pawe odszedszy z Aten, przy-

szed do Koryntu
;

2. A znalazszy niektórego yda,
imieniem " Akwil, rodem z Pontu, który

by wieo z Woch przyszed z Pry-

scyll, on sw. (dla tego i by Klau-

dyjusz postanowi, aby wszyscy ydowie
z Ezymu wyszli.) przyszed do nich

;

*Ezyra.l6,3. 2Tym.4.19.

3. A i by tego rzemiosa, mie-

szka u nich i robi ; albowiem rzemioso

ich byo, robi namioty.

4. Tedy miewa rozmow w bónicy
na kady sabat, i "pozyskiwa i ydy i

5. A gdy przyszli z Macedonii Sylas

i Tymoteusz, ciniony by w duchu Pa-

we, owiadczajc ydom, e Jezus jest

Chrystusem.

6. Lecz gdy si oni sprzeciwiali i blu-

nili, otrzsnwszy proch * z szat, rzek

do nich : Krew wasza na gow wasze ;

jam jest czysty, od tego czasu pójd do

1302"an
* Mat.10,14. uk.10.11. Dzie.13,51.
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7. A odszedszy stamtd wszed do

domu niejakiego czowieka, imieniem

Justa. sucego Bogu, którego dom by
podle samej bónicy.

8. Lecz Kryspus, * przeoony ])ónicy,

uwierzy Panu ze wszystkim domem
^ swoim, i wiele z Koryntczyków suchajc,
uwierzyli, i ochrzczeni s. *iKor.i,i4.

II. y. Zatem Pan * rzek Pawowi
w nocy w widzeniu: Nie bój si, ale

mów. a nie milcz. *Dzie.23,ii.

10. Bom * ja jest z tob, a aden si
na ci nie targnie, abyó mia co zego
uczyni; albowiem ja wielki lud mam
w t^em miecie. '^jonasz.4,ii.

11. I mieszka tam rok i sze mie-

sicy, nauczajc u nich sowa Boego.

III. 12. A gdy Galijo by starost

wAchai, powstali jednomylnie ydowie
przeciwko Pawowi, i przywiedli go do

sdu, mówic:
13. Ten namawia ludzi, aby prze-

ciwko zakonowi Boga chwalili.

14. A gdy Pawe mia usta otworzy,

rzek Galijo do ydów: O ydowie!
gdyby si wam byo jakie * bezprawie

stao, albo jaka krzywda, suszniebym
was znosi; ^Dzie. 25,11.

15. Lecz jeli jest jaka gadka o so-
wach i o imionach i o zakonie waszym,
sami tego patrzcie; albowiem ja tego

sdzi by nie chc.
lY. 16. I odegna je od sdowej sto-

licy.

17. Tedy porwawszy wszyscy Greko-
wie Sostena. * przeoonego l)ónicy. bili

go przed sdow stolic, a Galijo na to

nic nie dba.
' '

-ikoim.i.

y. 18. A Pawe pomieszkawszy tam
jeszcze przez nie mao dni. poegnawszy
si z brami

,
pyn do Syryi, a z nim

Pryscylla i Akwilas, * ogoliwszy gow
w Kienchreach: bo by uczyni lub.

^4Moj.6,9.18. Dzie.21,23.24.

YI. 19. Zatem przyszed do Efezu i

tam je zostawi, * a sam wszedszy do
bónicy, mia rozmow z ydami.

^Dzie.l9.S.

20. A gdy go oni prosili, aby u nich

przez duszy czas zamieszka, nie ze-

zwoli
;

21. Ale si z nimi poegnawszy, rzek:
Koniecznie ja musz wito nadchodzce
w Jeruzalemie obchodzi; lecz si zasi
do was wróc, bdzieli * wola Boa. I

puci si z Efezu.' MKor.4,19.yd.6,3. Jak.4,15.

22. A gdy przyszed do Cezaryi,

wstpiwszy do Jeruzalemu a pozdro-

wiwszy zbór, szed do Antyjochyi;

VII. 23. I zamieszkawszy tam przez

niektóry czas, wyszed, obchodzc po-

rzdnie krain Galatsk, i Fi^gij,

utwierdzajc wszystkich uczniów.

YIII. 24. A yd niektóry * imieniem
Apollos, rodem z Aleksandryi,m wy-
mowny, przyszed do Efezu , bdc mo-
nym w Pismach. " ^ ^''^^^^- '''^^^^

2b. Ten by wprawiony w drog
Pask, a paajc w duchu, mówi i

naucza pilnie o Panu , wiedzc tylko o

chrzcie Janowym.
26. Ten pocz bezpiecznie mówi

w bónicy. Którego usyszawszy Akwi-
las i Pryscylla, przjjli go do siebie, i

dostateczniej mu wyoyli drog Bo.
27. A gdy chcia i do Achai, na-

pomniawszy go bracia, pisali do ucz-

niów, aby go przyjli; który gdy tam
przyszed, wiele pomaga tym, którzy

uwierzyli z aski Boej.
IX. 28. Albowiem potnie ydy

przekonywa, jawnie tego dowodzc
z Pisma, i Jezus jest Chrystusem.

KODZIA XIX.
I. Niektórzy uczniowie w Efezie , nauk zbawienn

przyjwszy, ochrzczeni 1—12. II. zaklinacze ydowscy,
od dyjaba zranieni 13—18. III. ksigi czarnoksiskie spa-

lone'l9. 20. IV. Pawe si do Jeruzalemu gotowa 21—23.

V. a Demetryjusz przeciwko niemu lud buntowa pocz
24-^0.

i stao si, * gdy Apollos by w Koryn-

cie, i Pawe obszedszy górne krainy,

przyszed do Efezu; a znalazszy tam
niektórych uczniów, *iKor.i,i2.

2. Ezek do nich: Izalicie wzili

Ducha witego, uwierzywszy? A oni

mu rzekli: Owszememy ani syszeli,

jeli jest Duch wity.
3. Tedy rzek do nich: W cóecie

tedy ochrzczeni? A oni rzekli : W chrzest

Janowy.
4. Zatem rzek Pawe : Janci chrzci

chrztem * pokuty, mówic ludowi, aby

w onego, który mia przyj po nim,

uwierzyli, to jest, w Jezusa Chrystusa.
=*= Mat. 3.11. Mark.l.S. uk. 3,16. Jan.l.26.Dzie"l,5. r.11,16.

5. A usyszawszy to, ochrzczeni s
w imi Pana Jezusowe.

6. A gdy na nie woy Pawe rce,

zstpi na nie Duch * wity, i mówili

jzykami i prorokowali. ='Dzie.8,i7.r.ii,5.

7. A byo wszystkich mów okoo
dwunastu.
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8. A wszedszy do bónicy, mówi
bezpiecziiio przez trzy iniosice , nau-

czajc i namawiajc ich do królestwa

Boego.
9. A gdy si niektórzy zatwardzili a

wierzy nie chcieli, le mówic o tój

drodze lioej przed mnóstwem, odst-
piwszy od nich, odczy ucznie, na ka-

dy dzie uczc w szkole niektórego

Tyranna.

10. A to si dziao przez dwa lata,

tak i wszyscy, którzy mieszkali w Azyl.

S'l^ichali * sowna Pana Jezusowego, tak

ydowie, jako i Grekowie. *2Tyra.i,i5.

11. A nie lada cuda czyni * Bóg
przez rce Pawowe; ^Maik.iG,2o. Dzie.u,^.

12. Tak, i na chore przynoszono

chustki, albo przepaski od ciaa jego, i

odchodziy od nich choroby, i duchowie

li wychodzili z nich.

II. 13. Tedy niektórzy z biegunów
ydowskich, którzy si bawili zaklina-

niem, wayli si wzywa imienia Pana
Jezusowego nad tymi, którzy mieli du-

chy ze, mówic: Poprzysigamy was
przez Jezusa, którego Pawe opowiada.

14. A byo ich siedm synów jednego

yda, imieniem Scewy, najwyszego ka-

pana, którzy to czynili.

15. Tedy odpowiedziawszy duch zy.
rzek : Znam Jezusa, i wiem co Pawe

;

ale wy cocie zacz?
*

16. A rzuciwszy si na nie czowiek
on, w którymby duch zy, a opanowaw-
szy je, zmocni si przeciwko nim, tak i
nadzy i zranieni wybiegli z onego domu.

17. I byo to wiadomo wszystkim i

ydom i Grekom, którzy mieszkali w E-
fezie; i przypad strach na nie wszyst-

kie, i byo uwielbione imi Pana Jezu-

sowe.

28. A wiele tych, którzy * uwierzyli,

przychodzio, wyznawajc i oznajmujc
sprawy swoje. *Mat.3,6.

III. 19. I wiele z tych. którzy si
naukami niepotrzebnemi parali, zniós-

szy ksigi, spalili je przed wszystkimi,

a obrachowawszy cen ich, znaleli tego

pidziesit tysicy srebrników.

20. Tak potnie roso ^ sowo Pa-
skie i zmacniao si. *Izaj.55,ll.Dzie.6,7. iM2,24.

IV. 21. A gdy si to dokonao, po-

stanowi Pawe w duchu, aby przeszed-

szy Macedonij i Achaj, szed do Jeru-

zalemu, mówic : I potem, gdy tam b-
d, musze i Ezvm widzie.

22. A posawszy do Macedonii (iwóch

z tych, którzy mu suyli, Tymoteusza
i P]rasta, sam do czasu zosta w Azy i.

23. A pod on czas sta si rozruch

nie may okoo drogi Boej.
V. 24. Albowiem niektóry zotnik,

imieniem Demetryjusz, który robi ko-
cioy sn'brne Dyjany, niemay zysk

przywodzi rzemielnikom
;

25. Które zgromadziwszy, i inne, któ-

rzy takie rzemioso robili, rzek: Mo-
wie! wiecie, i z tego rzemiosa mamy
dostatki nasze.

26. A widzicie i syszycie, e nie

tylko w Efezie, ale mao nie po wszyst-

kiej Azyi ten Pawe namówi i od-

wróci wielki lud, mówic: e to nie

s * bogowie , którzy s rkami uczy-

nieni. *2Moj.20,3. 3Moj.l9,4. r.26,1. 5Moj.5,8.

Ps.97,7. Izaj. 40,18. Abak.2,l«.

27. Przeto nam si obawia potrze-

ba, aby nie tylko rzemioso nasze w lek-

kie powaenie nie przyszo, ale aljy

i koció wielkiej bogini Dyjany za nic

nie l)y poczytany , a eby nie przyszo
do skazy dostojestwo jej, któr wszyst-

ka Azyja i wszystek wiat chwali.

28. A suchajc tego, i bdc peni
gniewu, krzyknli, mówic : Wielka jest

I)}jana Efeska!

29. I byo peno po. wszystkiem
miecie zamieszania, i wpadli jedno-

mylnie na plac, porwawszy Gaja i Ary-
starcha, ^ Macedoczyki

,
podróne to-

warzysze Pawowe. *Dzie.20,4. r.27,2.

30. A gdy Pawe chcia wnij do

pospólstwa, nie dopucili mu uczniowie.

31. A niektórzy te z przedniejszych

mów Azyjackich, bdc mu przyjació-

mi, posawszy do niego, prosili go, aby
nie wychodzi na plac.

32. Tedy jedni tak a drudzy inaczej

woali; albowiem ona gromada bya za-

mieszana, a wicej ich nie wiedziao,

dlaczego si zbieeli.

33. A z onej zgrai wywlekli . Ale-

ksandra, którego popychali ydowie ; a

Aleksander skinwszy rk, chcia da
spraw ludowi.

34. Ale gdy poznali, i by ydem,
wszcz si jednostajny gos od wszyst-

kich, jakoby przez dwie godziny wo-
ajcych: Wielka jest Dyjana Efeska!

35. Ted^^ pisarz umierzywszy on
zgraj, rzek: Mowie Efescy! i który
jest czowiek, coby nie wiedzia, i mia-
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sto Efeskie opiekuje si kocioem wiel-

kiej bogini Dyjany , i obrazem ,
który

spad od Jowisza ?

36. A poniewa si temu nikt sprze-

ciwi nie moe , suszna , abycie si
uspokoili a nic skwapliwie nie czynili.

37. Albowiemecie przywiedli tych

mów, którzy nie s ani witokradz-
cami, ani bluniercami bogini waszej.

38. A jeli Demetryjusz i ci, którzy

z nim s rzemielnicy, maj co przeciw

komu, wszak bywa prawo, s te sta-

rostowie , nieche jedni drugich pozy-

waj.
39. Jeli si te o czem inszem py-

tacie to si moe w porzdnem zgro-

madzeniu odprawi.
40. Albowiem trzeba si obawia,

abymy oskareni nie byli o rozruch

dzisiejszy, gdy nie masz adnej przy-

czyny, z którejbymy mogli da spra-

w, emy si tu zbiegli. A to powie-

dziawszy, rozpuci ono zgromadzenie.

KODZIA XX.
I. w. Pawe biorc si do Macedonii 1—6. II. a

w Troadzie a do pónocy uczc 7. 8. III. Eutychusa, który

z okna spad, wskrzesi 9—14. IV. a do Miletu przy-
szedszy, i zwoawszy biskupów 15—22. V. co si z ni-

mi, i z nim samym dzia miao, opowiedzia 23—38.

A. gdy si on rozruch uciszy, zwoaw-
szy Pawe uczniów, i z nimi si poe-
gnawszy, wyszed stamtd, aby * szed
do Macedonii.

'

*iT3in.i,3.

2. A przeszedszy one strony, i na-

pomniawszy je szerokiemi sowy
,

przy-

szed do Grecyi.

3. A tam zamieszkawszy przez trzy

miesice, gdzie na ydowie zasadzk
uczynili, gdy mia pyn do Syryi,

umyli si powróci przez Macedonij.
4. I puci si z nim a do Azyi So-

pater, Bereeczyk, a z Tesaloczyków
Arystarchus * i Sekundus i Gajus Derbej-

czyk i Tymoteusz ;

-Dzie.19,29. r.27,2.

5. A z Azyjatczyków Tychykus i Tro-

fimus, którzy wprzód poszedszy, czekali

nas w Troadzie.

6. A my po dniach przaników od-

pynlimy z Filipowa, i przyszlimy
do nich do Troady za pi dni, gdzie-

my zamieszkali siedm dni.

II. 7. Tedy pierwszy dzie po saba-

cie, gdy si uczniowie zgromadzili na
amanie * chleba, Pawe rozmawia
z nimi, majc i precz nazajutrz, i

przeduy mow a do pónocy.
»

'

-^Dzie. 2,12,

8. A byo wiele lamp na onej sali,

gdzie byli zgromadzeni.

III. 9. Tam siedzc niektóry mo-
dzieniec, imieniem Eutychus, w oknie,

bdc cikim snem zdjty, gdy tak Pa-
we dugo mówi

, snem zmorzony pad
na dó z trzeciego pitra, i podniesiony

jest umary.
10. A Pawe zstpiwszy na dó, przy-

pad na , a ujwszy go , rzek : Nie

trwócie si; bo w nim jest dusza jego.

11. A wstpiwszy zasi, ama chleb,

i jad, i kaza im dugo a do witania
;

potem odszed precz.

12. I przywiedli onego modzieca
ywego, i byli nader ucieszeni.

13. A my przyszedszy wprzód do

okrtu, pucilimy si do Assonu, abymy
stamtd wzili Pawa ; albowiem tak by
postanowi, majc sam pieszo i.

14. A gdy si z nami zszed w As-
sonie, wziwszy go, przyjechalimy do

Mityleny.

IV. 15. A stamtd odpynwszy, dru-

giego dnia przyszlimy przeciw Chyju, a

trzeciego dnia przypynlimy do Samu,
a pomieszkawszy w Trogillu, nazajutrz

przyszlimy do Miletu.

16. Albowiem Pawe umyli by mi-n Efez, aby mu nie przyszo czasu

trawi w Azyi, bo si kwapi, jeliby mu
mona, aby na dzie witeczny by
w Jeruzalemie.

17. Tedy z Miletu posawszy do Efe-

zu, przyzwa do siebie starszych zboro-

wych;
18. Którzy gdy do niego przyszli,

rzek im : Wy wiecie od pierwszego dnia,

któregom przyszed * do Azyi, jakom
z wami po wszystek czas by, *i>zie.i9,io.

19. Suc Panu ze wszelk unio-
noci i z wiel ez i pokus, które na mi
przychadzay z zasadzek ydowskich.

20. Jakom si nie schrania * nicze-

go, coby byo poyteczne, abym wam
nie oznajmi, i nie uczy was jawnie

i po domach,
21. wiadectwo wydawajc i ydom

i Grekom o pokucie ku * Bogu i o wierze

w Pana naszego Jezusa Chrystusa.
* uk.24,47.

22. A oto teraz ja bdc zwizany
duchem, id do Jeruzalemu, nie wiedzc,
co tam na mi przyj ma.

Y. 23. Tylko e Duch wity po
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miastach * wiadczy, powiadajc, e
innie wi(,'zionio i iicisiti czekaj. *i-.2i,4.

24. Wszake ja na nic nie dbam, i

nie jest mi tak droga dusza moja, l)ym

tylko * bieji;* mój z radoci wykona, i

posug, którm f wzi od Tana Jezu-

sa, na owiadczenie Ewangielii aski
iJO.ej. *2Tym.4,7. t <Jal.l,12. Tyt.1,3.

2d. a teraz oto ja wiem, e ju wi-
cj nie ogldacie oblicza mojego wy
wszyscy, midzy którymim chodzi, ka-c królestwo Boe.

2(). Przeto owiadczam si wam dnia

dzisiejszego, em ja jest * czysty od

krwi wszystkich.
*1 Sam. 12. 3. 2 Sam. 3,28. Ezech.33,9.

27. Albowiem nie chroniem si, e-
bym w^am nie mia oznajmi wszelkiej

rady Boej.
28. Pilnujcie tedy samych siebie, i

wszystkiej trzody, w której was Duch
wity postanowi biskupami, abycie
pali zbór Boy, którego naby przez

wasn krew.

29. Bo ja to wiem, e po odejciu

mojem wnijd midzy was * wilcy okrut-

ni, którzy trzodzie folgowa nie bd.
*2Piotr.2,l.

30. A z was samych * powstan m-
owie, mówicy rzeczy przewrotne, aby
za sob pocignli uczniów. =^iJan.2,i9.

31. Przeto czujcie
,
pomnc , em

przez trzy lata w nocy i we dnie nie

przestawia napomina ze zami kade-
go' z was.

32. A teraz, bracia! poruczam was
Bogu i sowu aski jego, który moe po-

budowa i da wam dziedzictwo midzy
wszystkimi powiconymi.

33. Srebra albo zota, albo szaty nie

podaem * od nikogo.
*lKor.9,12. 2Kor.ll,7. r.12,13.

34. Owszem * sami wiecie, e moim
potrzebom, i tych, którzy s zemn, su-
yy te rce. *1Koi-.4,12. lTes.2,9. 2Tes,3,8.

35. Wszystkomci wam okaza, i tak

pracujc, musimy podejmowa sabe, a

pamita na sowa Pana Jezusowe, e
on rzek: Szczliwsza jest rzecz dawa,
nieli bra.

36. A to powiedziawszy, klkn na
kolana* swoje, i modli si z nimi wszyst-

kimi.
'

*Dzie.21,5.

37. I sta si wielki pacz wszystkich,

a upadajc na szyj Pawowa, cao-
wali go;

38. Smucc si bardzo, najwicej

tych sów, które im rzek, e ju wi-
cej nie mieli oglda oblicza jego. 1

prowadzili go do okrtu.

KODZIA XXI.
I. w. Piiwo jatlc do J»,>rnz:domu 1—7. II. w Cozaiyi

do Filijiii Ewangieli.sty w.stpil' H. 9. III. któremu wi({-
zicnio AKiil)u.s pizepowicdziiil' 10

—

U>. IV. A przybywszy
do Joruzalomu 1,7— 2.'). V. i do kociotu wstpiwszy 2J.

VI. gdy by ad ydów pojmany 27—30. VII. przez Li-
zyjasza, rotmistrza, wyljawiony jost 31—40.

A. gdymy odjechali, rozstawszy si
z nimi, prosto jadc, przyjechalimy do

Kou, a nazajutrz do Rodu, a stamtd do

Patary.

2. A tam znalazszy okrt, który mia
pyn do Fenicyi, wsiadszy w^e, jecha-

limy.
3. A gdy si nam ukaza C}^r, tedy

zostawiwszy go po lewej stronie, pyn-
limy do Syryi, i przypynlimy do

Tyru; albowiem tam z okrtu towary

skada miano.

4. A znalazszy uczniów, zamieszkali-

my tam siedm dni; którzy mówili

Pawowi * przez ducha, aby nie chodzi
do Jeruzalemu. *Dzic.2o.23.

5. Ale gdymy przemieszkali one dni,

wyszedszy, poszlimy, a wszyscy nas

prowadzili z onami i z dziatkami a za

miasto, a klknwszy na kolana * na

brzegu, modlilimy si. *Dzie.2o,36.

6. A poegnawszy si jedni z drugi-

mi, wstpilimy w okrt, a oni si wró-

cili do domu.
7. A my odprawiwszy pynienie z Ty-

ru, przypynlimy do Ptolemaidy, a po-

zdrowiwszy braci, zamieszkalimy u nich

przez jeden dzie.

II. 8. A nazajutrz wyszedszy Pawe
i my, którzymy z nim byli, przyszlimy

do Cezaryi, a wszedszy w dom Filipa

Ewangielisty, * który by jeden z onych

siedmiu, zostalimy u niego. *Dzie.6,5.

9. A te mia cztery córki panny,

które prorokoway.
III. 10. A gdyiny tam przez niemao

dni zamieszkali, przyszed z Judzkiej

ziemi prorok niektóry, * imieniem Aga-

buS.
*Dzio.ll,r

11. Ten przyszedszy do nas, i wziw-
szy pas Pawa a zwizawszy sobie

rce i nogi, rzek: To mówi Duch wi-
ty : Ma, którego jest ten pas, tak zwi-

w Jeru^alemie ydowie, i podadz go

w rce poganom.
12. A gdymy to usyszeli, prosi-
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liiny i my i ci, którzy na ouem miejscu wypenienie dni
' -li.* aby on nie chodzi do Jeruzalemu.

13. Tedy odpowiedzia Pawe: Có
rzynicie paczc i serce mi psujc? Albo-

'm ja nie tylko by zwizanym . ale i

^
umrze * jestem gotowy w Jeruzalemie

<11a imienia Pana Jezusowego. 'i>"e-2^''24.

14. A gdy si on nie da namówi,
iimy pokój, mówic: Niech si sta-

i.i-- wola Paska.
15. A po onych dniach, wziwszy i-ze-

czy swoje, szlimy do Jeruzalemu.

16. A szli z nami i niektórzy ucznio-

wie z Cezaryi. wiodc z sob tego. u

któregomy gospod sta mieli, nieja-

kiego Muazona Cypryjczyka, starego

zuia.

149

oczyszczenia, a za

kadego z nich oddana bya ofiara.
-4 Moj .6. 13.

VI. 27. A gdy si miao wypeni
siedm dni. niektórzy ydowie z Azyi.

ujrzawszy go w kociele , wzbuiTyh
wszystek lud i wrzucili na rce,

2S. Woajc : Mowie Izraelscy, ra-

tujcie! Tenci to jest czowiek, który

praeciwko ludowi i zakonowi i miejscu

temu wszystkich wszdy uczy , nadto

i Greki wprowadzi do kocioa, i splu-

gawi to miejsce wite.
29. Albowiem przedtem widzieli z nim

w miecie Trofima Efeskiego . o którym
mniemali, eby go Pawe wprowadzi
do kocioa.

^,. ,„ , j , 1- j T 30. I wzruszyo sie miasto wszystko,
n. li. A gdymy przyszli do Jeru- ^y-^^^ ^-^ j^j. ^ pojmawszy Pawa.
.•^mu. wdzicznie nas bracia przyjli

18. A nazajutrz wszed z nami Pa-
we do Jakóba. gdzie si byli wszyscy

starsi zeszli.

19. Które pozdrowiwszy, rozpowie-

dzia im wszystko porzdnie, co Bóg
uczyni midzy pogany przez usug jego.

20. Co oni usyszawszy, chwalili Pana
i rzekli mu : Widzisz, bracie I jako jest

wiele tysicy ydów, którzy uwierzyli: a

ci wszyscy gorliwi s mionicy zakonu.

21. Ale o tobie wzili spraw, e od-

wodzisz od Mojesza wszystkich tych

ydów, którzy s midzy pogany . mó-
wic, e nie maj obi*zezywa dziatek,

ani maj chodzi wedug ustaw zakon-

nych.

22. Có tedy jest? Koniecznieó si
musi zej lud : bo usysz, e przy-

szed.

23. A przeto czy to. co mówimy;
Mamy tu czterech mów, którzr na so-
' '- * lub maj: '^^moj.^t.i.^. 4Moj.6,i9. r.30.3.

24. Tych wziwszy do siebie, oczy
si z nimi i uczy nakad na nie. aby
ogolili gowy: a poznaj wszyscy, e to.

co o tobie syszeli, nic nie jest, ale e i

ty sam chodzisz przestrzegajc zakonu.

25. A o tych , którzy uwierzyli z po-
gan . mymy pisali . stanowic . aby
nic takowego nie zachowywali, tylko aby
si wystrzegali tego. co jest " ofiarowane
bawanom, i od krwi i od rzeczy dawio-
nych i od wszeteczestwa. =^i>zie.i5,2o.29.

V. 26. Tedy Pawe wziwszy z sob
rne me. nazajutrz oczyszczony bedac

wywlekli go precz z kocioa, a zatem
zaraz drzwi zamkniono.

YII. 31. A gdy si starali, jakoby go
zabili, dano zna hetmanowi wojs,
i si wzruszyo wszystko Jeruzalem.

32. Który zarazem wziwszy z sob
» • . ••

onierze i setniki. przybiea do nich.

A oni ujrzawszy hetmana i onierze,
przestali Pawa bi.

33. Tedy hetman pi-zybliywszy si,

pojma go i kaza go dwoma acucha-
mi zwiza, i wywiadywa si, ktoby

by, i coby uczyni?
34. A jedni tak. drudzy inaczej mi-

dzy ludem woali : a gdy si nic pewne-
go dla zgieku dowiedzie nie móg,
rozkaza go wie do obozu.

35. A gdy by u wschodu, przydao
si. e go prawie onierze nieli dla

gwatu onego ludu.

36. Albowiem wielki lud szed za nim,

woajc : Zgad ' go. -Dzie.22.22.

37. A gdy mia by Pawe prowa-

dzony do obozu, rzek hetmanowi: A
godzi mi si co mówi do ciebie? A on

rzek : Umiesz po grecku ?'

38. I nie tye jest on * Egipczanin,

który przed temi dniami uczyni roz-

ruch, i wywiode na puszcz cztery ty-

sice mów zbójców? *I>zie.5.36.

39. A Pawe rzek : Jamci jest czo-
wiek yd Tarseczyk. * mieszczanin nie

z podego miasta w Cylicyi: pi*zeto

prosz ci. dopu mi mówi do ludu.
* ]>zie.9.11. r.22.3.

40. A gdy on dopuci. Pawe stojc
iiimi, wszed do kocioa, opowiadajc ! na wschodzie, skinrk na lud. A gdy
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byo wiclkii' milezonio, uczyni rzecz do

uich ydowskim jeykiem, mówic:

liODZIA XXIL
I. Sw. Pawli^ pofzot wiary swojt'-j wydawajcopro 1—21.

II. z pocztku ydowie siuliali 255. III. polom kAvoli ich

woaniu ió/.j;umi by ubity M. 21. IV. który dawszy
zna, o jost inieszczancm rzymskim 2.')

—

2H. V. strachu
nabawi nieprzyjació swoich 21). VI. z oków uwolniony
by, a nazajutrz przód sdem stan 30.

Mowie bracia i ojcowie! suchajcie

mojej, któr teraz do was czyni, obrony.

l\ A gdy usyszeli , i do nich rzecz

czyni ydowskim jzykiem, tern si
bardziej uciszyli. I rzek :

3. Jamci jest m yd, * urodzony
w Tarsie Cylicyjskim, lecz wychowany
w miecie tóm u nóg f Gamalijelowych,

wywiczony dostatecznie w zakonie

ojczystym, gorliwym bdc mionikiem
Boym, jako wy w^szyscy dzi jestecie.

* 2 Kor. 11,22. tDzie.5,34.

4. Którym "^ przeladowa t drog
a na mier, wic i podawajc do

wizienia i me i niewiasty, *Dzie.8,3.

r.9,2. r.25,9.10. 1 Kor. 15,9. Gal. 1,13. lTym.1,13.

5. Jako mi tego i najwyszy kapan
jest wiadkiem, i wszyscy starsi, od

których te listy wziwszy do braci,

jechaem do Damaszku, abym i te, któ-

rzy tam byli, zwizane przywiód do Je-

ruzalemu, aby byli karani.

6. I stao si, gdym jecha i gdym
si przyblia do Damaszku o poudniu,
e znaga ogarna mi wiato wielka

z nieba.

7. I upadem na ziemi, a usyszaem
gos mówicy do mnie: Saulu! Saulu!

czemu mi przeladujesz ?

8. A jam odpowiedzia: Kto jest,

Panie? I rzek do mnie: Jam jest Jezus

Nazareski, którego ty przeladujesz.

9. A ci, którzy byli ze mn, acz wi-

dzieli wiato i polkali si, ale gosu
nie syszeli onego, który ze mn mówi.

10. I rzekem: Có uczyni, Panie?
A Pan rzek do mnie : Wsta ; id do

Damaszku, a tam ci powiedz o wszyst-

kiem, co postanowiono, aby ty uczyni
11. A gdym nie widzia przed jasno-

ci wiatoci onej , bdc prowadzo-

ny za rk od tych, co ze mn byli,

przyszedem do Damaszku.
12. Tam niejaki Ananijasz, *m po-

bony wedug zakonu, majc wiade-
ctwo od wszystkich ydów tam mie-

szkajcych,
" "

-Dzie.9,10.

13. Przyszedszy do mnie i przyst-

piwszy, rzek mi: Saulu bracie, przej-

rzyj ! A jam tje godziny wejrza na.

14. A on rzek: Bóg ojców naszych

obra ci, a])y pozna wol jego, a

iby oglda onego sprawiedliwego, i

sucha gosu z ust jego.

If). All>owiem mu bdziesz wiad-
kiem u wszystkich ludzi, tego, co wi-

dzia i sysza.
10. Przeto teraz có odwaczasz?

Wsta, a ochrzcij si, a omyj grzechy

twoje, wzywajc imienia * Paskiego.
* Joel. 2,32. Kzym. 10,13.

17. I stao si potm, gdym si wró-

ci * do Jeruzalemu, a modliem si w ko-

ciele, em by w zachwyceniu. " i^2ie.9,26.

18. I widziaem go mówicego do

siebie: Spiesz si; a wynijd rycho
z Jeruzalemu, poniewa wiadectwa
twego nie przyjm o mnie.

19. A jam rzek: Panie! oni wiedz,
emci * ja podawa do wizienia, i bija

w bónicach te, którzy wierzyli w ci.
* Dzie.8,3.

20. I gdy wylewano * krew Szcze-

pana, wiadka twojego, jam te przy

tem sta, i zezwalaem na zabicie jego,

i strzegem szat tych, którzy go zabijali.
*Dzie.7,58..^9.

21. I rzek do mnie: Ide; bo ja

ci do pogan * daleko pol.
*Dzie.9,15. Gal. 1,15.16. 1 Tym. 2, 7. 2Tym.l,ll.

11. 22. A suchali go a do tego so-

wa , i podnieli gos swój , mówic :

Zgad z ziemi * takiego; bo nie su-
szna, aby mia y. *Dzie.2i,3

III. 23. A gdy oni woali, i miotali

szaty, i ciskali proch na powietrze.

24. Kozkaza go hetman wie do

obozu, i kaza go biczami spróbowa,

eby si dowiedzia, dla którejby przy-

czyny na tak woano.

IV. 25. A gdy go rozcigniono. aby

go biczami bito, rzek Pawe do setnika,

który tu sta : Izali si wam godzi czo-

wieka Kzymiania nieosdzonego bi-

czami bi?
26. Co usyszawszy setnik, przyst-

piwszy do hetmana, powiedzia mu,

mówic: Patrz, co czynisz: bo tenczo-

wiek jest Kzymianinem.

27. A przystpiwszy hetman, rzek

mu: Powiedz mi, jeli ty jest Rzymia-

ninem? A" on rzek: Tak jest.

28. I odpowiedziami hetman: Jam za

wielk summ tego miejskiego prawa
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dosta. A Paw& rzek: A jam si Kzy-

mianinein i urodzi.

V. 29. A wnete odstpili od niego

ci, którzy go mieli wzi na próby. Do-
tego i hetman si ba, dowiedziawszy

si, e by Rzymianinem, a i go by
^ kaza zwiza.

VI. 30. A tak nazajutrz chcc si
pewnie dowiedzie tego, o coby by
oskarony od ydów, uwolni go od

onych zwizek, i rozkaza si zej
przedniejszym kapanom i wszystkiej

radzie ich, a wywiódszy Pawa ,
stawi

go przed nimi.

ROZDZIA XXIII.
I. Pawa o sol:)ie spraw dawajcego 1. II. Ananijasz

uderzy rozkaza 2

—

i. III. Pawe wymówiwszy si 5.

IV. mówi o zmartwychwstaniu G. V. Skd si stao
rozerwanie midzy oskarycielami Pawiowymi 7 — 13.

VI. ydzi na zasadzk uczynili 14—19. VII. czego do-

wiedziawszy si hetman 20—22. VIII. Odesa go noc
do Cezaryi Feliksowi starocie 23—35.

i Pawe pilnie patrzc na on rad
rzek: Mowie bracia! ja ze wszyst-

kiego * sumienia dobrego chodziem
przed Bogiem a do dnia tego. *i>zie-24,i6.

II. 2. Tedy Ananijasz, najwyszy
kapan, rozkaza go tym, którzy przy

nim stali, bi * w gb.
*1 Król. 22. 24. Jer.20,2. Jan. 18,22.

3. Tedy rzek Pawe do niego: Uderzy
ci Bóg, ciano pobielana ! i ty * siedzisz,

sdzc mi wedug zakonu, a rozkazu-

jesz mi bi przeciwko zakonowi ?
* 3 Moj. 19, 15.

4. Zatem ci, którzy tam stali, rzekli :

Najwyszemu kapanowi Boemu zo-
rzeczysz ?

III. 5. A Pawe rzek: Nie wiedzia-
' em, bracia ! eby by najwyszym ka-

panem ; bo napisano : Ksiciu ludu
twego * zorzeczy nie bdziesz.

* 2 Moj. 22.28.

IV. 6. A poznawszy Pawe, e ich

jedna cz bya Saduceuszów a druga
Faryzeuszów, zawoa w onej radzie:

Mowie bracia! jam jest Faryzeusz,

syn * Faryzeusza: o nadziej i o po-
wstanie f umarych mi tu dzi sdz.

*Dzie.26'5. Fil. 3,5. fDzie. 24,21.

V. 7. A gdy on to mówi, wszcz si
rozruch midzy Faryzeuszami i Saduce-
uszami, i rozerwao si ono mnóstwo.

8. Albowiem * Saduceuszowie mówi.
i niemasz zmartwychwstania, ani Anio-
a, ani ducha; ale Faryzeuszowie to

oboje wyznawaj.
>Mat.22,23. Mark. 12, 18. uk. 20, 27.

>, 9. I wszczo si woanie wielkie. A

powstawszy nauczeni w Pimie z strony

Faryzeuszów, spierali si mówic: Ni-

cemy * zego nie znaleli w tym czo-
wieku ; i jeli mu co powiedzia duch al-

bo Anio, nie walczmy z Bogiem.
*l)zic.25,25. r.26,.31.

10. A gdy si wszcz wielki rozruch,

obawiajc si hetman, aby Pawa mi-
dzy sob nie rozszarpali , rozkaza i
onierzom na dó, a wydrze go z po-

rodku ich, i odwie do obozu.

11. A drugiej nocy stanwszy * przy

nim Pan, rzek: Bd dobrego serca,

Pawle! albowiem jako o mnie wiadczy
w Jeruzalemie , tak musisz wiadczy i

w Rzymie. ^Dzie.i8,9.

12. A gdy by dzie, zszedszy si
niektórzy z ydów, zawizali si kltw,
mówic: e nie mieli je ani pi, aby
Pawa zabili.

13. A byo ich wicej ni czterdzie-

ci, którzy to przysienie uczynili.

VI. 14. Którzy przyszedszy do prze-

dniejszych kapanów, i do starszych,

rzekli: Kltwmy si zawizali, e nic

nie ukusimy, abymy Pawa zabili.

15. Przeto wy teraz dajcie zna het-

manowi z pozwoleniem wszystkiej rady,

aby go jutro do was wywiód, jakobycie
si chcieli dostateczniej wywiedzie o

sprawach jego, a my, pierwej ni tu

przyjdzie, gotowimy go zabi.

16. A gdy usysza siostrzeniec Pa-
wa o tej zasadzce, przyszed, a wszed-
szy do obozu, oznajmi to Pawowi.

17. Tedy Pawe zawoawszy jednego

z setników, rzek: Zaprowad tego

modzieca do hetmana, bo mu co ma
powiedzie.

18. A tak on wziwszy go, wiód go
do hetmana i rzek: Pawe wizie, za-

woawszy mi, prosi, abym tego mo-
dzieca przywiód do ciebie, który ma
co powiedzie.

19. Tedy hetman wziwszy go za rk,
i ustpiwszy na stron, wywiadywa si:

Có to jest, co mi masz powiedzie ?

VII. 20. A on rzek : Postanowili y-
dowie prosi ci, aby jutro wywiód
Pawa przed rad, jakoby si chcieli co

dostateczniejszego wywiedzie o nim.

21. Ale ty nie pozwalaj im tego; bo

si na nasadzio z nich wicej ni
czterdzieci mów, którzy si kltw
zawizali, i nie maj ani je ani pi.
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aziiv go zaiiUi i s ju pogotowiu, cze-

kajc 0(1 ciclue odpowKulzi.

22. Ttuly hi'lman odprawi onego

modzieca, przykazawszy mu, aby te-

go przed nikim iiio powiada, i mu to

oznajmi.

VIII. 23. A zawoawszy dwócli niektó-

rych z setników, rzek: Nagotujcie dwie-

cie onierzy. al»y szli a do Oezaryi
;

do tego siedmdziesit jezdnycli i dwie-

cie dra1)antów na trzeci godzin w nocy
;

24. Nagotowa te bydlta, aby wsa-
dziwszy Pawa na nie. zdrowo go za-

prowadzono do Feliksa starosty
;

25. Napisawszy list w ten sposól) :

26. Klaudyjusz Lizyjasz najmoniej-
szemu starocie Feliksowi zdrowia yczy.

27. Tego ma * pojmanego od y-
dów, gdy ju od nich mia by zabity,

l)rzypadi'szy z rot, odjem go, dowie-

dziawszy si, i jest Rzymianinem.
*Dzie. 21,32.

28. A chcc wiedzie przyczyn, dla

Mórejby * na skaryli, wywiodem go

przed ich rad
;

" *r>zie.22,3o.

29. I znalazem, e na skar o

jakie gadki z strony zakonn ich, a e
niema adnej winy, * dla którejby by
godzien mierci all30 wizienia.

*Dzie.25,25. i-.26,31.

30. A gdy mi powiedziano o zasadzce,

któr mieli uczyni ydzi na tego ma,
zarazem go posa do ciebie, opowie-

dziawszy te tym, co na skaryli, aby
przed tob mówili to, coby przeciwko

niemu mieli. Miej si dobrze.

31. onierze tedy tak, jako im byo
rozkazano, wziwszy Pawa, prowadzili

go noc do Antypatrydy.

32. A nazajutrz, zostawiwszy jezdne,

aby z nim jechali, wrócili si do obozu.

33. Którzy przyjechawszy do Ceza-

ryi a oddawszy list starocie, stawili

przed nim i Pawa.
34. A starosta list przeczytawszy,

spyta go, z którejby by krainy, a zro-

zumiawszy, e by z Cylicyi,

35. Rzek : Bd ci sucha, gdy te
przybd ci, którzy na ci skar. I

rozkaza go strzedz na ratuszu Hero-
dowym.

ROZDZIA XXIV.
I. Tertullus skary na Pawa 1—9. II. Pawe si bro-

nic 10—24. III. Starocie i jego onie Chrystusa opo-
wiada 2.5. IV. Feliks nie wzia.wsz)' pienidzy, których
si spodziewa 26. V. z starostwa odjedajc, Pawa
"W wizieniu zostawi 27.

A po piciu dniach jecha najwyszy

kapan Ananijasz * z starszymi i z 'W-y-

tuUem niejakim prokuratorem ; któi/y

stanli przed starost przeciwko Pa-

wowi. -Dzi... ..

2. A gdy by pozwany, pocz nui

skary Tertullus, mówic :

3. Poniewaemy wielkiego pokoju do-''

stpili, i wiele si dobrego temu narodowi

stao przez twoje opatrzno, i zawsze i

wszdy to ze wszelakiem dzikowaniem
przyznajemy, wielmony Feliksie !

4. Ale ebym ci dugo nie bawi,
prosz, aby nas maluczko posucha!
wedug zwykej twojej ludzkoci.

5. Albowiememy znaleli tego ma
zaraliwego, i wszczynajcego rozruch

midzy wszystkimi ydami po wszystkim

wiecie, i herszta tej " sekty Nazarej-

czyków. *Dzie.28.22.

6. Który si te way splugawi ko-

ció; któregomy te pojmawszy, we-

dug zakonu naszego chcieli sdzi.
7. Lecz przyszedszy hetman Lizyjasz

z wielk moc , wzii go z rk naszych.

8. Rozkazawszy tym, którzy na skar-

, i do ciebie, od którego si ty sam
bdziesz móg, wywiadujc si, dowie-

dzie tego wszystkiego, o co my na
skarymy.

9. Na co si zgodzili i ydowie, mó-
wic : e si tak rzecz ma.

II. 10. Tedy Pawe odpowiedzia, gdy

na starosta skin, aby mówi : Od wielu

lat wiedzc ci by sdzi tego narodu,

tem ochotniej dam spraw o tem
,
co si

mnie dotycz.

11. Gdy ty wiedzie moesz, i nie-

masz wicej dni tylko dwanacie, jakom

ja przyszed do Jeruzalemu, abym si

modli.

12. Dotego ani mi znaleli w kociele

z kim gadajcego albo buntujcego lud,

ani w bónicach, ani w miecie
;

13. Ani tego niog dowie, o co tu

teraz na mi skar.
14. To jednak przed tob wyznaj,

e wedug onej drogi , któr oni powia-

daj by heretyctwem, tak su ojczy-

stemu Bogu, wierzc wszystkiemu, co-

kolwiek napisano w zakonie i w pro-

rokach.

15. Majc nadziej w Bogu. e bdzie,

którego i oni czekaj, zmartwychwstanie

i sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

16. A sam si o to pilnie * starai
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3. dajc aski przeciwko uiemu. aby

go kaza przywie do Jeruzalemu, uczy-

niwszy zasadzk, aby go zaljili na drodze.

4. Ale Festus powiedzia: I Pawe
jest pod stra w Cezaryi. a i sam tam
w rychle pojedzie.

5. Którzy tedy. mówi, z was mog.
nieche z nami jad; a jeli jest jaka
wina w tym mu, nieche na skar.

II. G. A zamieszkawszy u nich nie

wicej tylko dziesi dni. jecha do Ce-

zaryi, a nazajutrz usiadszy na sdzie,

kaza Pawa przywie.

7. Który gdy przyszed, obstpili go
ci. którzy byli przyszli z Jeruzalemu
ydowie, przynoszc wiele i cikich
skarg przeciwko Pawowi, których do-

wie nie mogli
;

8. Gdy on spraw dawa * o sobie :

em ani przeciwko zakonowi ydow-
skiemu

, ani przeciwko kocioowi . ani

przeciwko cesarzowi nic nie zgrzeszy.
*Dzio.24.12. i\25.1-.

9. Ale Festus chcc sobie zjedna a-
sk u ydów, odpowiedziawszy Pawowi,
rzek: Chcesze i do Jeruzalemu, a tam
o te rzeczy sdzony by przedemn ?

III. 10. Ale Pawe rzek: Przed s-
dem cesarskim stoj, gdzie mi sdzi
potrzeba : ydówem w niczem nie krzyw-

dzi, jako i ty lepiej wiesz.

11. Bo jelim w czem ^ nie prawy i co

godnego mierci uczyni, nie zbrauiam
si umrze; ale jeli nie masz nic takiego

z tych rzeczy , o które na mi skar,
nikt mi im wyda nie moe; apeluj
do cesarza.

"

*Dzie.28,i8.

12. Tedy Festus rozmówiwszy si
z rad. odpowiedzia: Do cesarza ape-

lowa? do cesarza pójdziesz.

13. A gdy wyszo kilka dni . król

Agrypa i Bernice przejechali do Ce-

zaryi. w^ita Festa.

IV. 14. A gdy tam nie maio dni zamie-

szkali, Festus przeoy królowi spraw
Pawiow, mówic : M niektóry zosta-

wiony jest od Feliksa w wizieniu.

15. Dla którego, gdym by w Jeruza-

^ I

lemie. stawili si przedemn przedniejsi

ledy Festus wjechawszy na pastwo, kapani i starsi ydowscy, proszc o de-

abym zawsze mia sumienie bez olmi-

enia przed Bogiem i przed ludmi.
*Dzie.23,l.

17. A po wielu latach przyszedem,

abym przyniós jamuny * narodowi

memu i otiary.
*i>zie.ii,29. Ezym.15.26.

18. Na tem znaleli * mi w kociele

oczyszczonego (nie z ludem ani z rozru-

chem) niektórzy ydowie z Azyi.
*Dzie.21.27.

19. Którzy te tu mieli stan przed

tob i skary
,
jeliby co mieli przeciw-

ko mnie.

20. Albo niechaj ci sami powiedz,

jeli we mnie znaleli jak nieprawo,
gdym sta przed rad;

21. Oprócz tego jednego gosu, em
midzy nimi stojc, zawoa : Dla zmar-

twychwstania " umarych ja dzi sadzony

bywam od was. *Dzie.23,G.r.28.20.

22. A usyszawszy to Feliks, odoy
spraw ich. mówic : Gdy si o tej dro-

dze dostateczniej wywiem, kiedy tu het-

man Lizyjasz przyjedzie, rozeznani spra-

wy wasze.

23. I rozkaza setnikowi, aby strzeg

Pawa, i
"^ pofolgowa mu. i aby nie broni

adnemu z przyjació jego. posugiwa
mu. albo go nawiedza. ^Dzie.27.3. r.28,i6.

24. A po kilku dniach przyjechawszy

Feliks, z Drusyll. on swoj, która bya
ydówka, kaza zawoa Pawa, i su-
cha go o Avierze w Chrystusa.

III. 25. A gdy on rzecz czyni o spra-

wiedliwoci, i o powcigliwoci, i o przy-

szym sdzie, ulk si Feliks i odpowie-

dzia : Ju teraz odejd, a gdy czas upa-

trz, ka ci zawoa.
IV. 2Q. A przy tem spodziewa! si.

e mu Pawe mia da pienidze, eby
go wypuci; dlatego te tem czciej
go wzywajc do siebie, rozmawia z nim.

V. 27. A po wyjciu dwóch lat mia po
sobie Feliks namiestnika. Porcyjusa Fe-
sta: a chcc sobie Feliks ask zjedna u
ydów, zostawi Pawa w wizieniu.

ROZDZIA XXV.
I. Festus nastpiwszy po Felitsie 1—5. II. kaza sobie

Pawa pizj-wie G—9. III. Pawe do cesarza apelowa
10—13. IV. a Festus Agiypie królowi spraw Pawowa
przeoywszy 14—22. V. Pawa przede stawi 23—25.
VI. aby rozsdzi spraw jego 26. 27.

po trzech dniach przyjecha do Jeruza-

lemu z Cezaryi.

kret przeciwko niemu.

16. Którymem odpowiedzia, e tego

2. I stawili si przed nim najwyszy
I nie maj w zwyczaju Ezymianie. aby któ-

kapan i przedniejsi z ydów przeciwko I rego czowieka mieli wyda na stracenie,

JPawowi, i prosili go, aby pierwej oskarony mia przed sob
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te, co na skar, i daiiohy imi phu- do
odpo^^iedzi na to, w czóni go obwiniaj.

17. Gdy si tedy tn zeszli, hm wszel-
kiej odwoki nazajutrz zasiadszy na s-
dzie, kazaem przywie tego ma.

18. TrzBciw któremu stanwszy ci, co

na skaryli, zadnt'j winy nie przynieli
z tych, którychem si ja spodziewa.

19. Lecz jakie spory o swoich zabo-
bonacli mieli przeciwko niemu, i o nieja-

kim Jezusie umarym, o którym Pawe
twierdzi, e yw jest.

20. Ja tedy wtpic o tern, o czóm ten

spór by, rzekem : Jeliby chcia i do
Jeruzalemu, a tam o tern by sdzony?

21. Lecz i Pawe apelowa, aby
zachowany by do Augustowego rozezna-

nia, rozkazaem go chowa, abym go
posa do cesarza.

22. Zatem Agrypa rzek do Festa:

Chciabym ja tego czowieka sysze. A
on rzek : Jutro go usyszysz.

V. 23. Nazajutrz tedy, gdy przyszed
Agrypa i Bernice z wielk okazaoci,
i weszli w dom sdowy z hetmanami i

mami przedniejszymi miasta onego,

na rozkazanie Festowe przywiedziono

Pawa.
24. I rzek Festus : Królu Agrypo, i

wszyscy mowie, którzycie tu z nami !

widzicie tego, o którego mi wszystek
lud ydowski prosi , i w Jeruzalemie i

tu woajc, e nie suszna, aby ten du-
ej y mia.

25. A ja zrozumiawszy, e nie uczy-

ni * nic mierci godnego, a i i on sam
apelowa do Augusta, uczyniem de-

kret, aby by posany. *Dzie.23,9. r.26.31.

VI. 26. O którym, cobym panu pew-
nego pisa mia, nie mam. Przeto ka-

zaem go przed was przywie, a naj-

wicej przed ci, królu Agrypo! abym,
po rozsdzeniu sprawy jego, mia co pisa.

27. Bo mi si nie suszna widzi
,
po-

sa winia, a tego, o co go obwiniaj, nie

oznajmi.

EODZIA XXVL
I. Pawe przed Agrypa z modycli lat swoich sprawy

1—9. II. i powoanie swoje przekada tak przeraliwie
10—17. III. i te serce królewskie poruszy 18—29.

IV. jednak nic nie sprawiwszy, rozeszli si panowie, sdzc
go by nieAvinnym 30—32.

Ziatem Agrypa rzek do Pawa: Po-
zwala si, aby mówi sam od siebie.

Tedy Pawe wycignwszy rk, tak
spraw da:

)LORUM 25. 2G.

2. Na to wszystko, z czego mi obwi-
niaj ydowie, królu Agrypo! poczy-
tam si by za szczliwego, i dzi mam
odpowiada przed tob.

:>. A zwaszczae ty powiadom tych
wszystkich, które s midzy ydami,
zwyczajów i sporów; przeto ci prosz;
eby mi cierpliwie posucha.

4. Co Si tedy tknie ywota mego od
modoci, jaki by od pocztku midzy
narodem moim w Jeruzalemie, wiedz
wszyscy ydowie,

5. Bdc mi wiadkami z dawna,

(S^ly^^y wiadectwo wyda chcieli) i we-
dug najdoskonalszej sekty naboestwa
naszego yem, * bdc Faryzeuszem.

* Filip. 3,5.

6. A teraz o nadziej * onej obietnicy,

ojcom od Boga uczynionj, stoj przed

sdem; *1 Moj. 3.15. r.22.l8.r.26,4. r.49.10.

5Moj.l8,15. 2Sam.7.12. Ps. 132,11. Izaj.4.2. r.7,14.

r.9,6. Jer.23,5. r.33,15. Ezech.34,23. r.37,24. Dan.9,24,
Micli.5,2.

7. Której dwanacie naszych pokole
ustawicznie dniem i noc suc Bogu.j

maj nadziej dostpi ; o t nadziej
skar na mi ydowie, o królu Agrypo !

8. Có? za rzecz do wiary niepodobn
u siebie sdzicie, e Bóg umare wzbudza:

9. Mnie si wprawdzie samemu
zdao, em by powinien przeciwko imie-

niowi Jezusa Nazareskiego wiele prze-

ciwnych rzeczy czyni.

IL 10. Com te * czyni w Jeruzale-

mie, i wielem ja witych sadza do wi-
zienia, wziwszy moc od przedniej szych

kapanów; a gdy mieli by zabijani, we-

towaem przeciwko nim. *Dzie.8,3.

11. I po wszystkich bónicach cz-
stokro je trapic, przymuszaem blu-

ni, a nader wciekle przeciwko nim

postpujc, przeladowaem je a i do

obcych miast.

12. Wczem, gdym te do Damaszku
jecha, majc wadz i zlecenie od prze-

dniejszych kapanów,
13. W poudnie, w drodze bdc, wi-

dziaem , o królu ! wiato '"
z nieba,

janiejsz nad jasno soneczn, która

owiecia mi, i tych, którzy jechali ze

mn. =*=Dzie.9,3.

14. A gdymy wszyscy upadli na

ziemi, usyszaem gos mówicy d6

siebie, a mówicy ydowskim jzykiem:
Saulu! Saulu! przecze mi przela-

dujesz? trudno tobie przeciwko ocie-

niowi wierzga. J-i
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15. A jam rzek: Kto jest. Panie?

A on rzek: Jam jest Jezus, którego ty

przeladujesz.

16. Ale wsta, a sta na nogach
twoich : gdyem ci si dlatego pokaza^.

abym ci uczyni sug i wiadkiem tak

tych rzeczy, które widzia, jako i in-

nych, w których ci si poka.
17. Wyrywajc ci od tego ludu i od

pogan, do których ci teraz posyam.

III. 18. Ku otworzeniu oczu ich, aby

si nawrócili z ciemnoci * do wiatoci,
a z mocy szataskiej do Boga, aby tak

wzili odpuszczenie grzechów, i dzia
midzy powiconymi przez wiar, która

jest w' mi.
' '

*Izaj.42,6.r.60,1.3.

19. Przeto. królu Agrypo ! nie by-

em nieposusznym temu niebieskiemu

widzeniu.

20. Ale najprzód tym, którzy s w Da-
maszku *

i w Jeruzalemie i w wszyst-

kiej krainie Judzkiej, i poganom opo-

wiadaem, aby pokutowali i nawrócili

si f do Boga, czynic uczynki godne
pokuty. *Dzie.9,l9.20. f Jer.18.8. Ezecli.18.21.

"
r.33.14. Mat.3.2. r.4.17. r.9.13. uk.13.3. r.24.27.

Dzie.2,38. r.3,19. r.17.30. Rzym. 2.4. 2Piotr.3,9.

Objaw.2,16. r.3,3.

21. Dla tych rzeczy ydowie w ko-

ciele mi pojmawszy, chcieli mi zabi.

22. Ale za pomoc Bo jeszcze a
do dnia tego stoj, wiadczc i maemu
i wielkiemu, nic nie mówic oprócz te-

go, co opowiedzieli prorocy i Mojesz, e
si sta miao;

23. To jest, i Chrystus * mia cier-

pie, a bdc pierwszym z zmartwych-
wstania, f opowiada mia wiato
ludowi temu i poganom.

''Mat. 16. 21. f lKor.15.21.

24. To gdy on ku obronie swojej

powiedzia, rzek Festus gosem wiel-

kim: Szalejesz Pawle! wielka nauka
przywodzi ci do szalestwa.

25. Ale on rzek: Xie szalej, naj-

moniejszy Pecie! ale prawdziwe i

zdrowe sowa powiadam.
26. Wie bowiem i król o tych rze-

czach, przed którym bezpiecznie mówi,
gdy nie tusz, aby co z tych rzeczy
u niego byo tajno, poniewa si to nie
w kcie dziao.

27. Wierzysz, królu Agrypo! pro-
rokom ? Wiem, i wierzysz.

28. Zatem Agrypa rzek do Pawa:
Maoby mnie nie namówi, ebym zo-

, sta chrzecijaninem,

p

29. Ale Pawe rzek : yczybym od
Boga, aby i w mau i w wielu, nie tylko

ty, ale i wszyscy, którzy mie dzi su-
chaj, stali si takimi, jakim i ja jest,

oprócz tych zwizek.
IV. 30. A gdy on to rzek, wsta król,

i starosta, i Bernice. i ci. którzy siedzieli

z nimi.

31. A ustpiwszy na stron, rzekli

jedni do drugich, mówic : Nic godnego
mierci ^ albo wizienia nie czyni ten

czowiek, -Dzie.23'9. r.25.25.

32. Lecz Agrypa rzek do Festa:
Móg ten czowiek by uwolniony, by by
do cesarza nie apelowa.

ROZDZIA XXVII.
I. Pawowi niebezpieczne eglowanie opowiadajcemu

1—10. U. niewierzono 11—13. m. potem od wiatrów
porwani bdc, z okrtem si rozbili 14—33. IV. wszys-
cy jednak zdrowo do brzegu przypynli 34—44.

A gdy skazano, ebymy pynli do

Woch, oddano i Pawa, i niektóre inne

winie setnikowi, imieniem Julijuszowi,

roty Augustowej.

2. Tedy wsiadszy w okrt Adi-ami-

teski. majc pyn podle krain Azyi.

pucilimy si od brzegu, a by z nami
Arystarchus, * Macedoczyk z Tesalo-

I2iki. *Dzie.l9.29. r.20,4. Kol. 4.10.

3. A drugiego dnia przypynlimy
do Sydonu, kdy Julijusz ludzko si Pa"-

wowi stawiwszy, pozwoli " mu i do
przyjació, aby wczasu zay.

*'Dzie.24,23. r.28,16.

4. A stamtd si puciwszy, przy-

pynlimy pod Cypr, dlatego, e byy
wiatry przeciwne.

5. A przepynwszy ono morze, które

jest podle Cylicyi i Pamfilii. przybyli-

my do Miry, miasta Licyjskiego.

6. A tam setnik znalazszy oki-t

Aleksandryjski, który pyn do Woch,
wsadzi nas we.

7. A gdymy przez wiele dni zwolna
pynli, a zaledwie przeciwko Knidowi
przyjechali, przeto, e nam wiatr nie

dopuszcza, podpynlimy pod Kret
podle Salmonu.

8. A ledwie j przeminwszy, przy-
szlimy na miejsce niektóre, które zo-

wi pikne porty, od którego blisko byo
miasto Lasea.

9. A gdy czas niemay wyszed, i ju
byo niebezpieczne " eglowanie, przeto,

i ju by i post f przemin. uapomiua.
je Pawe '2K0r.11.25.26. t3M0j.i6.29. 4M0J.29.7.

L
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10. Mówic do iiic]i : Mtyowio! widzo ja,

i z iikrzywdzoiiioiu i z wielk szkod
nio tylko towarów i okr(>tu, alo te i dusz

naszych bdzie to eglowanie.

11. 11. Jednak setnik wic«5j nfa
sprawcy okrtu i sternikowi, ni temu,

co Pawe powiada.
12. A gdy nie byo portu sposoljuego

ku zimowaniu, wiele ich rade dawao,
puci si stamtd, owaby jakokolwiek
mogli, przeprawiwszy si do Fenicyi,

przezimowa u portu Kreteskiego, który

ley midzy wiatrem poudniowym i za-

chodnim.

13. A gdy powion wiatr z poudnia,
mniemajc, e swego przedsiwzicia
dopili, puciwszy si od brzegu, py-
nli blisko Krety.

III. 14. Lecz nie dugo potem ude-

rz3^ na nie wiatr gwatowny, który zo-

wi Euroklidon.

15. A gdy by okrt porwany, a nie

móg si oprze wiatrowi, puciwszy si
pynlimy.

16. A gdymy pod niektór ma wy-
sepk przypynli, któr zowi Klauda,

ledwiemy mogli bacik zatrzyma.
17. Który wcignwszy, ratunku uy-

wali, podpasawszy okrt, a bojc si, eby
nie wpad na hak, spuciwszy agle, tak

pynli.
18. A i nami nawanoci bardzo

niiotay, nazajutrz towary wyrzucili.

19. A trzecieofo dnia rekami naszemi

okrtowe naczynia wyrzucilimy.

20. Lecz gdy si ani soce, ani

gwiazdy przez wiele dni nie ukazay, a

nawano niemaa nalegaa, na osta-

tek odjta bya wszystka nadzieja, e-
bymy byli mogli by zachowani.

21. A gdymy dugo nie jedli, tedy

Pawe stojc w porodku ich rzek:

Mielicie zaprawd, o mowie! usu-
chawszy mi, nie puszcza si od Kre-

ty, a tak nj tej straty i zguby.

22. Lecz i teraz napominam was,

abycie byli dobrej myli ; bo nie zgi-

nie z was adna dusza, oprócz okrtu.

23. Albowiem stan przy mnie tej

nocy Anio Boga tego, któregom ja jest,

i któremu su ;

24. Mówic : Me bój si, Pawle ! mu-
sisz stawiony by przed cesarzem, a

oto darowa ci Bóg wszystkimi, którzy

pyn z tob.
25. Przeto bdcie dobrej myli,

mowie! albowiem wierze Boofu, e tak

bdzie, jako mi powiedziano.

26. A musimy opa * na niektórej

wyspie. *Dzio.28.i.

27. A gdy i)rzysz]a noc czternasta,

a my!ny si bkali po morzu Adryja-
tyckim okoo pónocy, zdao si egla-^

rzom, i si im okazywaa niektórakraina.

2S. Tedy s])uciwszy sznur z oowiem,
znaleli gbiej dwadziecia sni; a

maluczko odpynwszy, zasi spucili

oów, i znaleli pitnacie sni.
29. A bojc si, aby sn na miejsca

ostre nie wpadli, zrzuciwszy cztery kot-

wice z steru, pragnli, aby dzie by.
30. A gdy eglarze mylili z okrtu

uciec, i spucili bacik na morze, chcc
wrzkomo od przodku okrtu zarzuca
kotwice,

31. Kzek Pawe setnikowi i onie-
rzom : Jeli ci nie zostan w okrcie, wy
zachowani by nie moecie.

32. Tedy onierze obcili powrozy
u bacika, i dopucili mu odpa.

33. A midzytem ni si rozedniao,

napomina Pawe wszystkie, aby po-

karm przyjli , mówic : Dzi temu
czternasty dzie, jako czekajc trwacie

bez pokarmu, nic nie jedzc.

IV. 34. Dlatego prosz was, abycie
pokarm przyjli ; bo to suy ku zacho-

waniu waszemu, gdy adnego z was
wos * z gowy nie spadnie.

*1 Sam. 14,45. 2Sain.l4,ll. Mat.10,30. uk.12.7.

35. A to rzekszy i chleb wziwszy,
podzikowa * Bogu przed wszystkimi, i

zamawszy pocz je. *isam.9,i3. Maik.6,41.

Jan.6,11. Ezym.14,6. lKor.10,30. lTyra.4,.5.

36. Zatem wszyscy bdc lepszej

myli, i sami pokarm przyjmowali.

37. A byo nas wszystkich dusz w 0-

krcie dwiecie siedmdziesit i sze.
38. Bdc tedy pokarmem nasyceni,

ulenie czynili okrtowi, wyrzucajc zbo-

e w morze.

39. A gdy by dzie, nie poznali zie-

mi; wszake obaczyli niejak odnog
majc brzeg, do którego uradzili, jeli-

by mogo by, przybi okrt.

40. A wycignwszy kotwice,' pu-

cili si na morze ; a rozpuciwszy za-

wiasy sterowe i podniósszy agiel po-

wietrze, mieli si do brzegu
;

41. Ale*napadszy na * miejsce, które

miao z obu stron morze, otrcili okrt ;

a przodek okrtu uwiznwszy, zosta,
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nie ruszajc si, lecz zad rozbija si od

gwatownych waów. * 2 Kor. 11,25.

42. Tedy onierze radzili, aby wi-
nie pozabijali, iljy który wypynwszy
nie uciek.

f 43. Ale setnik chcc zachowa Pa-

wa, pohamowa je od togo przedsi-

wzicia, i rozkaza tym, którzy mogli

pywa, aby si wprzód w morze pucili

i na brzeg wyszli :

44. Inni zasi, niektórzy na deskach

a niektórzy na sztukach okrtu. I tak

si stao, e wszyscy zdrowo wyszli na

ziemi.

EODZIA XXYIII.
I. Pawa z inszymi z ochot poganie przyjli 1. 2.

n. któremu mija nie zaszkodzia 3—7. III. Ojca Pu-
blijuszowego i inne uzdrowi 8. 9. IV. a od Melity si
puciwszy 10—15. V. do Rzymu jecliali 16. VI. Tam Pa-
we ydom spraw swoje przeoywszy 17—29. VII. przez
dwa lata Ewangielij kaza 30. 31.

A. gdy zdrowo uszli, dopiero " poznali,

i on wysp Melit nazywano. *Dzie.27,26.

2. Ale on gruby lud pokaza nam nie

lada ludzko; albowiem zapaliwszy

stos drew, przyjli nas wszystkich dla

deszczu padajcego i dla zimna.

II. 3. A gdy Pawe nagarn gromad
chrostu i kad na ogie, wyrwawszy si
mija z gorca, przypia si do rki
jego.

4. A gdy on lud gruby ujrza on ga-

dzin wiszc u rki jego, mówili jedni

do drugich: Pewnie ten czowiek jest

mobójc; bo cho z morza uszed,

przecie mu pomsta ywym by nie do-

pucia.
5. Lecz on * otrzsnwszy on gadzi-

n w ogie, nic zego nie ucierpia.
*Mark.l6, 18. uk. 10,19.

6. A oni czekali, eby opuch albo

nagle upadszy umar: a gdy tego dugo
czekali a widzieli, i mu sie nic zes^o

me stao, odmieniwszy si. mówili, e
jest * Bogiem.

'
' *Dzie.i4,ii.i2.

7. A przy onych miejscach mia
folwarki przedniej szy onej wyspy, imie-

niem Publijusz, który przyjwszy nas,

przez trzy dni przyjacielsko podejmo-
wa.

III. 8. I stao si. e ojciec onego
Publijusza, majc gorczk *

i biegunk,
lea; do którego Pawe wszedszy, mo-
dli si, a wo3'wszy na j rce, uzdro-

wi P*o'
*Mat.8,U. Mark.1.30. uk.4,38. tMark.16,18.

9. To gdy sistaio, tedy drudzy, któ-

rzy byli zoeni chorobami na onej wy-
spie, przychodzili, i byli uzdrowieni

;

IV. 10. Którzy nam te wielk uczci-

wo wyrzdzali, a gdymy precz py-n mieli, nakadli nam, czego byo po-

trzeba.

11. A po trzech miesicach pucili-

my si w okrcie Aleksandryjskim,

który zimowa na onej wyspie, maj-
cym za herb Kastora i Polluksa.

12. A przypynwszy do Syrakus,

zamieszkalimy tam trzy dni.

13. A stamtd pync koem, przyby-

limy do Regijum. a po jednym dniu, gdy
powsta wiatr poudniowy, wtórego dnia

przypynlimy do Puteolów.

14. Gdzie znalazszy braci, uprosze-

nimy byli od nich, ebymy zamieszkali

u nich przez siedm dni; a takiemy szli

do Rzymu.

15. Skd, gdy usyszeli bracia o nas,

wyszK przeciwko nam a do rynku Ap-
pijuszowego i do Trzech karczem ; któ-

rych gdy Pawe ujrza, podzikowawszy
Bogu, wzi miao.

Y. 16. A gdymy przyszli do Rzymu,
setnik odda winie hetmanowi woj-

ska ; ale Pawowi * dopuszczono, mie-

szka osobno z onierzem, który go

strzeg. =^Dzie.24.23.\-.27,3.

YI. 17. I stao si po trzech dniach, e
zwoa Pawe przedniejszych z ydów;
a gdy si zeszli, rzek do nich : Mowie
bracia I ja nic nie uczyniwszy przeciwko

ludowi "
i zwyczajom ojczystym, bdc

zwizany w Jeruzalemie, podanym jest

w rce Rzymian
;

-Dzie.24,12. r.25,8.

18. Którzy wysuchawszy mi. chcieli

mi wypuci dlatego, e we mnie a-
dnej winy godnej mierci nie byo.

19. Lecz gdy si temu sprzeciwiali

ydowie, musiaem apelowa do cesa-

rza; nie ebym mia naród mój w czem
oskara.

20. Dla tej tedy przyczyny zwoaem
was, abym si z wami ujrza i rozmó-
wi; albowiem dla nadziei ludu Izrael-

skiego * tym acuchem jestem opasany.
^Dzie.23.6. r.24.21_

21. Lecz oni rzekli do niego : Mv
animy listów dostali o tobie z Judzkiej

ziemi, ani kto z braci przyszedszy oznaj-

mi, albo mówi o tobie co zego.

22. Wszakebymy radzi od ciebie

syszeli, co rozumiesz; albowiem o tej
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sekcie wiemy, i wszdzie przeciwko

ni^j mówi.
23. A postanowiwszy mu dzie, przy-

szo ich do niego do gospody niemao,

którym z o.4wiadozaniem wykada kró-

lestwo Boe, namawiajc icli do tycli

rzeczy, które s o Jezusie, z zakonu Moj-

eszowego i z proroków, od poranku a
do wieczora.

24. Tedy niektórzy uwierzyli temu,

co mówi, a niektórzy nie uwierzyli.

25. A bdc niezgodnymi midzy so-

b, rozeszli si, gdy Pawe rzek to je-

dno sowo : I dobrze Duch wity po-

wiedzia przez Izajasza proroka, (lo oj-

ców naszych,

26. Mówic: Id do tego ludu, a mów :

Suchem * sucha bdziecie, ale nie

zrozumiecie, a widzc widzie bdziecie,

ale nic nie ujrzycie; *izaj.6,9. Ezech.12,2.

Mat.18,14. Maik.4.12. uk. 8,10. Jan. 12,40. llz3Tn.ll,8.

ANOS 1.

27. Albowiem zgrubiao serce ludu
i

tego, a ciko uszyma syszeli i zamru-
yli oczy swe, aby snaó oczyma nie

widzieli, a uszyma nie syszeli, i sercem
nie zrozumieli, i nie nawrócili si, a

uzdrowibym je.

28. Nieche wam tedy wiadomo b-
dzie, i poganom posane jest to zbawi-
nie Boe, a oni sucha bd.

29. A gdy to on rzek, odeszli ydo-
wie, majc midzy sob wielki spór.

VII. 30. I mieszka Pawe przez cae
dwa lata w najemnej gospodzie swojj,

i przyjmowa wszystkich, którzy przy-

chodzili do niego
;

31. Kac o królestwie Bo^m, i uczc
tych rzeczy, które s o Panu Jezusie

Chrystusie, ze wszystki^m bezpiecze-

stwem, bez przeszkody.

List . Pawa Apostoa do Rzymian.
,

T
wszystkich, i wiara wasza synie po

ROZDZIA I. wszystkim wiecie.

9. wiadkiem mi bowiem jest on

Bóg, któremu su w duchu moim
wEwangielii Syna jego, i bez przestan-

ku wzmiank o was czyni,

10. Zawsze w modlitwach * moich

proszc, iby mi si wdy kiedykolwiek

droga zdarzya za wol Bo przyj
do was.

*R^y™-i,23.

11. Albowiem pragn was * widzie,

abym wam móg udzieli jakiego daru

duchownego ku utwierdzeniu waszemu
;

*lTes.2,17. r.3,10.

12. To jest, abyimy si u "" was zobo-

pólnie ucieszyli przez spoeczn wiar,

i wasze i moje. * Rzym. 15, 23.29.

13. A nie chc, abycie wy wiedzie

nie mieli, bracia ! em czsto zamyla
przyj do was

;
(alem by dotd za-

wcigniony,) abyiii miai jaki poytek

i midzy wami, jako i midzy inszymi

pogany.

14. I Grekom, i grubym narodom, i

mdrym i sfupim jestem * dunikiem,
-^ o r J

*iKor.9,16.

II. 15. Tak, i ile ze mnie jest, goto-

wym jest i wam, którzycie w Rzymie,

Ewangielij opowiada.

16. Albowiem nie wstydz si za

Ewangielij * Chrystusow, poniewa jest^

I. Pawe . powoanie swoje Apostolskie, i ch Rzy-
mianom, których wiara bya sawna, owiadczywszy 1—14.

II. Ewangielij i sprawiedliwo Bo 15—17. III. a za-

tem gniew jego przeciwko niepohonyra opowiedziawszy
18—26. IV. zoci ich wylicza 27—32.

iawe, suga Jezusa Chrystusa, powo-

any Aposto, odczony ku * opowiada-

niu Ewangielii Boej ;
*i>zie.i3,2. Gai.1,15.

2. Któr przedtem obieca * przez

proroki swoje w Pismach witych,
*uk.l,70. Jan. 1,46.

3. Synu swoim, który si narodzi

z nasienia Dawidowego * wedug ciaa
;

*Mat.l,l. r.20,30.

4. A pokaza si Synem * Boym mo-
nie, wedug Ducha powicenia, przez

zmartwychwstanie, to jest, o Jezusie

Chrystusie, Panu naszym.
*Izaj.9,6. Mat.17,5. r.27,54. lJan.5,20.

5. Przez którego wzilimy * ask i

urzd apostolski ku posuszestwu wia-

ry midzy wszystkimi narody, dla imie-

nia jego
;

*Dzie.9,15.

6. Midzy którymi jestecie i wy po-

woani od Jezusa Chrystusa.

7. Wszystkim, którzycie w Rzymie,

umiowanym Boym, powoanym wi-
tym, aska niech bdzie wam i pokój

od Boga. Ojca naszego, i od Pana Je-

zusa Chrystusa.

8. Najprzód tedy dzikuj Bogu
mojemu przez Jezusa Chrystusa za was
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moc f Bo ku zbawieniu kademu
wierzcemu, ydowi najprzód, potem
i GrZeCZynOWi. * Ps.40,10. Mark. 8,38. 2 Tym. 1.8.

ilKoi\l,24. r.15,2. 2Kor.2,15. yd.4,12. lPiotr.1,23.

17. Bo sprawiedliwo Boa * w niej

"by^^^a obja\yiona z wiary w wiar, jako

^ napisano : e sprawiedliwy z f wiaryy
Itdzie. *Rzym.3,21. Filip. 3,9. tAbak.2.4. Jan. 3, 36.

Gal. 3, U. yd. 10,38.

III. 18. Bo gniew Boy objawia si

z nieba przeciwko wszelakiej niepo-

bonoci i niesprawiedliwoci tych lu-

dzi, którzy zatrzymywaj prawd Bo
w niesprawiedliwoci.

19. Przeto i co moe * by wiedzia-

no o Bogu, jest w nich jawno, gdy im
Bóg objawi. * Dzie.U.lS i dalsze.

20. Bo rzeczy jego niewidzialne od

stworzenia wiata, przez rzeczy uczy-

nione widzialne " bywaj, to jest, ona

wieczna jego moc i Bóstwo, na to, aby

oni byli bez wymówki. *Ps.i9,2.

21. Przeto i poznawszy Boga. nie

chwalili jako Boga, ani mu dzikowali,

owszem znikczemnieli w mylach swo-

ich, i zamio si*bezrozumue serce ich:
=^5Moj.28,29. Ijob.5.14. Izi.59.10. Efez.4.l8.

22. Mienic si by mdrymi, zgu-
pieli ;

23. I odmienili ^ chwa nieskazi-

telnego Boga w podobiestwo obrazu

skazitelnego czowieka i ptaków i

czworonogich zwierzt i pazów.
*

2

Moj. 32.4. Jer.2.27.

24. A przeto poda je Bóg podli-
wociom serc ich ku nieczystoci, aby
lyli ciaa swoje midzy sob.

25. Jako te,, którzy odmienili prawd
Bo w kamstwo, i chwalili stworze-

nie, i suyli mu raczej ni Stworzycie-

lowi, który jest * bogosawiony na
wieki. Amen. *Rzym.9,6.

26. Dlatego poda je Bóg w na-

mitnoci sromotne, gdy i niewiasty ich

odmieniy uywanie przyrodzone w ono,

które jest * przeciwko przyrodzeniu.
^3 Moj. 18.23. r.20,16.

IV. 27. Take i mczyzny opuciw-
szy przyrodzone uywanie niewiasty,

zapalili si w swej podliwoci jedni

ku drugim, mczyzna z mczyzn
hab * podzc a nagrod nalec
bdowi swemu na si biorc.

*3Moj. 18.22. r.20.13.

28. A jako si im nie ^ upodobao
mie w znajomoci Boga. tak te Bóg je

poda * w umys opaczny, aby czynili, co
!»- nie przystoi;' ^Ps.si^s. oz;.9,ior2Tes.2,ii.

29. Napenieni bdc wszelakiej nie-

prawoci, wszeteczestwa, przewrotno-

ci, akomstwa, zoci, peni zazdroci,

morderstwa, sporu, zdrady, zych oby-

czajów:

30. Zausznicy, obmówcy, Boga nie-

nawidzcy potwarcy, pyszni, chlubni,

wynalascy zych rzeczy, rodzicom nie-

posuszni,

31. Bezrozumni. przymierza nie trzy-

majcy, bez przyrodzonej mioci, nie-

przejednani i niemiosierni:

32. Którzy poznawszy prawo Boe,
i ci, co takowe rzeczy czyni, godni s
mierci, nie tylko sami je czyni, ale t
przestawaj z tymi, co je czyni.

ROZDZIA II.

1. Wszystkich przed sd Boy powoywa 1—11. U. Po-
ganom wymówk 12. 13. III. niewiadomoci odejmuje
14—16. IV. ydy zakonem Boym pisanym 17—22. V. któ-
rym si oni chlubili, przekonywa 23—26. VI. ydów
i poganów z sob porównywa 27—29.

-ti-zeto jeste bez wymówki, o czo-
wiecze! który * osdzasz; bo w czem
drugiego j osdzasz, samego siebie

osdzasz, poniewa to czynisz, który

drugiego osdzasz.
=^ Mat. 7,1. uk. 6,37. lKor.4..5. f 2 Sam. 12,5.

2. Lecz wiemy, i sd Boy jest we-
dug prawdy przeciwko tym, którzy ta-

kowe rzeczy czyni.

3. Czy mniemasz, o czowiecze ! któ-

ry osdzasz tych, co takowe rzeczy

czyni, a sam je czynisz, e ty ujdziesz

sdu Boego ?

4. Czy bogactwy dobrotliwoci jego,

i cierpliwoci, i nieskwapliwoci po-

gardzasz, * nie wiedzc, i ci dobrotli-

wo Boa f do pokuty prowadzi ?
* 2 Piotr. 3,9. 15. fDzie. 17.30. 1 Tym. 2,4.

5. Ale podug zatwardziaoci twojej

i serca niepokutujcego skarbisz sobie

samemu gniew na dzie * gniewu i

objawienia sprawiedliwego sdu Bo-

ego.
' ^Jak.5,3.

6. Który odda kademu * podug
uczynków jego

;

*Ijob. 34.11. Ps.62,13. Jer.17,10. Objaw.22,12.

7. Tym, którzy przez wytrwanie

w uczynku dobrym szukaj sawy i czci

i nieskazitelnoci, odda ywot wieczny;

8. A za swaiiiwym i prawdzie nie-

posusznym, lecz posusznym niespra-

wiedliwoci, odda * zapalczywo i

ffuiew;
* izaj. 13,15. r.34^2. Jer.23,19.

9. Utrapienie i ucisk duszy kadego
czowieka, który zo popenia. yda
najprzód, potem i Greioi ;
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10. A clnvalo i cze i pokój wszel-

kioniii czyniHCHMiiii dobre, ydowi naj-

przód, potóiii i Urokowi.

11. Albowiem nieinasz * wzgldu na
osoby II 1^0""a.

^-'Moj.IO,!-. 2Kjon.ll»,7.Ijob.31,19.

II. 12. A którzykolwiek bez zakonu
zgrzeszyli, bez zakonu te pogin; a

którzykolwisk w zakonie zgrzeszyli,

przez zakon sdzeni bd.
1/). (Gdy nie suchacze zakonu spra-

wiedliwymi * s u Boga; ale czyniciele

zakonu usprawiedliwieni bd.)
* Mat. 7, 21. Jak. 1,22.

III. 14. Bo poniewa poganie nie

majcy zakonu z przyrodzenia czyni,

co jest w zakonie, ci, zakonu nie majc,
sami sobie s zakonem ;

15. Którzy ukazuj skutek zakonu,

napisany na sercach swych, z powiad-
czaniem sumienia ich i myli wespó
siebie oskarajcych albo te wyma-
wiajcych,

16. W dzie, gdy sdzi * bdzie Bóg
skryte rzeczy ludzkie wedug Ewangie-
lii mojej przez Jezusa Chrystusa.

*Mal;.25,31. Jan. 5.22. Dzie. 10.42. 2Kor.5.10.
2Tyin.4,l. lPiotr,4,5. Objaw.20,12.

lY. 17. Oto si ty nazywasz ydem,
i polegasz na zakonie, a chlubisz si
Bogiem,

18. I znasz wol jego, i rozeznajesz

rzeczy róne od niej, wywiczony b-
dc z zakonu

;

19. I masz za to, e jest wodzem
lepych, * wiatoci tych, którzy s
w ciemnoci;

' *Mat.i5,i4.uk.6,39.

20. Mistrzem bezrozumnych, nauczy-

cielem niemowltek, majc ksztat znajo-

moci i prawdy w zakonie.

21. Który tedy uczysz drugiego, sie-

bie samego nie uczysz? Który opowia-

dasz, eby nie kradziono, kradniesz?

22. Który mówisz, eby nie cudzo-

oono, cudzooysz ? który si brzydzisz

bawany, wite rzeczy kradniesz?

V. 23. Który si chlubisz zakonem,

przez przestpstwo zakonu Boga lysz?
24. Albowiem imi Boe dla was

blunione bywa midzy pogany, * jako

napisano.
' *izaj.52,5. Ezech.36,20.

25. Bo obrzezanie jest poyteczne,

jeliby peni zakon: ale jeliby by
przestpc zakonu, twoje obrzezanie

stao si nieobrzezk.

26. Jeliby tedy nieobrzezk prze-

strzegaa praw zakonnych, aza jego

ANOS 2. 3.

nieobrzezk nie bdzie poczytana za
obrzezk?

VI. 27. I osdzi nieobrzezk z przy-

rodzenia zakon penica, ciebie, który I

przez liter i obrzezk jeste przestjtcn
j

zakonu.

28. Albowiem * nie ten jest ydem,
który jest ydem na jawie, ani to jest

obrzezka, która jest na jawie na ciele
;

* J.in.8,31». Kzyra.t>,r..7.

29. Ale który jest w skrytoci y-
dem, i obrzezka serca, która * jest

w duchu, nie w literze, której chwaa nie

jest z ludzi, ale z Boga.
*5Moj. 10,16. Jer.4,4. Kolos.2,11.

KODZIA III.

I. ydom niejakiej z przymierza zacnoci pozwoliwszy
1—3. II. która jednak na samem miosierdziu Boem
zawisa 4—8. III. ydy i pogany grzesznikami by,
z Pisma witego dowodzi 9

—

18. IV. Poytek zakonu po-
kazawszy 19—27. V. usprawiedliwienie z wiary stanowi
28—31.

i^zeme tedy zacniejszy yd? albo co

za poytek obrzezki ?

2. Wielki z kadej miary. Albowiem
to najpierwsza, i im zwierzone byy
wyroki * Boe. *Rzym.9,4.

3. Bo có na tem, jeli * niektórzy

nie uwierzyli ? Aza -j- niedowiarstwo ich

zniszczy wiar Bo ?
*yd.4,2. 2 Tym. 2,13. r4Moj.23,19. Tyt.1,2.

U. 4. Nie daj tego Boe! I owszem
niech Bóg bdzie * prawdziwy, a wszel-

ki czowiek f kamca, jako napisano:

A aby ** by usprawiedliwiony w mo-
wach twoich, a eby zwyciy, gdy-

by sdzi. *Ps.86,15. Jan. 3,33. r.8;26. tPs.62,10.

Ps.116,11. **Ps.51,6,

5. Jeli tedy niesprawiedliwo na-

sza Bo sprawiedliwo zaleca, có
rzeczemy? Aza niesprawiedliwy jest

Bóg, który gniew przywodzi? (Po ludzku

mówi.)
6. Nie daj tego Boe ! Albowiem ja-

koby Bóg *,sdzi wiat ? *imoj.i8,25.

7. Bo jeli prawda Boa przez moje
kamstwo obfitowaa ku chwale jego,

czemu jeszcze i ja bywam sdzony jako

grzesznik ?

8. A nie raczej tak mówimy: (jako

nas szkaluj, i jako niektórzy udawaj,
ebymy mówili:) Bdziemy czyni ze
rzeczy, aby przyszy dobre? Których

potpienie jest sprawiedliwe.

lil. 9. Có tedy? Mamy nad nie?

adnym ^osobem; gdyemy przed-j

tem dowiedli, i ydowie i * Grekowie,'

wszyscy s pod grzechem, *Gai.3,22.
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10. Jako napisano: Niemasz spra-

wiedliwego * ani jednego
;

*rs.i4,3.

11. Niemasz rozumnego, i niemasz,

ktoby szuka Boga.

12. Wszyscy si * odchylili, wespó
si stali nieuytecznymi, niemasz ktoby

^ czyni dobre, niemasz a do jednego.
*Ps.53,4.

13. Grobem otworzonym * jest gar-

do ich, jzykami swemi zdradzali, jad

mii f pod wargami ich.
*ps-^'1o. tPs.i4o,4.

14. Których usta napenione * s
przeklinania i gorzkoci

;

*Ps.io,7.

15. Nogi ich prdkie s * ku wyle-

waniu krwi; *izaj.59,7.

16. Skruszenie z bied na drogach ich,

17. A drogi pokoju nie poznali;

18. Niemasz "^ bojani Boej przed

oczyma ich.
'^Ps.36,2.

IV. 19. A wiemy, i cokolwiek zakon

mówi, tym, którzy s pod zakonem, mó-
wi, aby wszelkie usta byy zatulone, i aby

wszystek wiat podlega karaniu Boemu.
20. Przeto * z uczynków zakonu nie

bdzie usprawiedliwione adne ciao

przed oblicznoci jego, gdy przez za-

kon f jest poznanie grzechu.
*Gal.2,l6. r.3,10. j-nzym.lj.

21. Lecz teraz bez * zakonu sprawie-

dliwo Boa objawiona jest, majca
wiadectwo z zakonu i z proroków

;

'^ Rzym. 1,17. Filip. 3, 9.

22. Sprawiedliwo, mówi, Boa
przez wiar Jezusa Chrystusa ku wszyst-

kim i na wszystkie wierzce ; bo róno-
ci niemasz.

23. Albowiem wszyscy zgrzeszyli, i

nie dostaje im chway Boej.
24. A bywaj * usprawiedliwieni dar-

mo z aski jego przez odkupienie, które

si stao w Chrystusie Jezusie.
*Efez.2,8.9. Tyt.3,5.7.

25. Którego Bóg wystawi ubaga-
niem przez wiar we krwi jego, ku oka-

zaniu sprawiedliwoci swojej przez od-

puszczenie przedtem popenionych grze-

chów w cierpliwoci Boej,
26. Ku okazaniu sprawiedliwoci swo-

jej w teraniejszym czasie, na to, aby
on by sprawiedliwym i usprawiedliwia-

jcym tego, który jest z wiary Jezusowej.

27. Gdzie tedy jest chluba? Odrzu-
cona jest. Przez który zakon? Czyli

uczynków? Nie, ale przez zakon wiary.

V. 28. Przeto mamy * za to, e czo-
wiek bywa usprawiedliwiony wiar bez
uczynków zakonu. *Dzie. 13,38. RzyTn.8,3.

^ Gal.2,16. 2Tyin.l,9. Tyt.3,5. yd.7,19.

29. Izali Bóg jest tylko Bogiem y-
dów? izali te nie pogan? Zaiste i

pogan.

30. Poniewa jeden * jest Bóg, który

usprawiedliwi obrzezk z wiary i nie-

obrzezk przez wiar. ^Kzym.10,12.

31. To tedy zakon niszczymy przez

wiar? Nie daj tego Boe! i owszem
zakon stanowimy.

KODZIA IV.

I. Co przedtem powiedziaJ o wiei'ze usprawiedli-
wiajcej, tego przykadem Abrahamowym 1. 2. II. i wia-
dectwem Pisma witego potv/ierdza, i dziesikro
w tym rozdziale przyczytania wzmiank czyni 3—25.

Oó tedy, rzeczemy, znalaz Abraham,
ojciec nasz, * wedug ciaa? *izaj.5i,2.

2. Bo jeli Abraham z uczynków jest

usprawiedliwiony, ma si czem chlubi,

ale nie u Boga.

II. 3. Albowiem có Pismo mówi?
Uwierzy Abraham * Bogu, i przyczy-

tano mu to za sprawiedliwo.
*

2

Moj. 15,6. Gal. 3,6. Jak. 2,23.

4. A robicemu zapata nie bywa
przyczytana podug aski, ale podug
dugu

;

5. Nierobicemu za, lecz wierzce-
mu w tego, który usprawiedliwia nie-

pobonego, przyczytana bywa wiara jego

za sprawiedliwo.
6. Jako i Dawid powiada, e bogo-

sawiestwo czowieka jest, któremu Bóg
przyczyta sprawiedliwo bez uczynków,

mówic :

7. Bogosawieni, których odpuszczo-

ne s * nieprawoci, a których zakryte

s grzechy
;

^Ps.32,1.

8. Bogosawiony m, któremu Pan
grzechu nie przyczyta.

9. To tedy bogosawiestwo tylko

na obrzezk przychodzi, czy te na nie-

obrzezk? Gdy mówimy, i wiara Abra-

hamowi jest przyczytana za sprawie-

dliwo.
10. Jako mu tedy jest przyczytana?

Gdy by w obrzezce, czyli w nieobrzez-

ce? Nie w obrzezce, ale * w nieobrzezce.
*1 Moj. 15.6.

11. I przyj znak obrzezki * za pie-

cz sprawiedliwoci onej wiary, która

bya w nieobrzezce, na to, aby by oj-

cem wszystkich wierzcych w nieolDrzez-

ce, aby i onym przyczytana bya spra-

wiedliwo: -lMoj.17,11.

12. I aby by ojcem obrzezki, nie

tylko tych, którzy s z obrzezki, ale te
i tych, którzy chodz stopami wiary
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ojca naszo^o Abrahama, która ])ya
w iiieobrzt^zce,

13. An)Owiem nie przez zakon si
staa obietnica Abrahamowi albo nasie-

niu jogo, aby by * dziedzicem wiata, ale

przez sprawiedliwo wiary. *imuj.i5.i«.

14. 13o jeli * ci, którzy s z zakonu,
dziedzicami s, tedy zniszczaa wiara i

wniwecz sit^ obrócia obietnica; '^^'••^.i"-

15. Gdy zakon gniew sprawuje;
albowiem gdzie zakonu * niemasz, tam
ani przestpstwa. *Rzyra.5,2o.

16. A przeto z wiary jest dziedzic-

two, aby byo z aski, i eby bya wa-
rowna obietnica wszystkiemu nasieniu,

nie tylko temu. które jest z zakonu, ale

i temu, które jest z wiary Abrahamowej,
który jest ojcem nas wszystkich

;

17. (Jako napisano: Ojcem * wielu

narodów wystawiem ci) przed Bogiem,
któremu uwierzy, który oywia umare,
i który przywouje te rzeczy, których

niemasz, jakoby byy. -
*imoj.i7,4.

18. Który (Abraham) przeciwko na-

dziei w nadziej uwierzy, e si stanie

ojcem wielu narodów wedug tego, co

mu powiedziano: Tak bdzie * nasie-

nie twoje. *lMoj.l5,5.yd.ll,12.

19. A nie bdc sabym w wierze,

nie patrza na ciao swoje ju obumar-
e, majc okoo stu lat, ani na obumary
ywot Sary.

20. O obietnicy tedy Boej nie wt-
pi z niedowiarstwa; ale si umocni
wiar i da chwa Bogu,

21. Bdc te tego pewien, e cokol-

wiek on obieca, mocen jest i uczyni.

22. A przeto przyczytano mu to za

sprawiedliwo.
23. A nie napisano tego dla niego sa-

mego, i mu to przyczytano,

24. Ale i dla nas, którym ma by
przyczytano, którzy wierzymy w tego,

który wzbudzi Jezusa, Pana naszego,

z martwych
;

25. Który wydany jest dla grzechów
naszych, a wsta z martwych dla uspra-

wiedliwienia naszego.

ROZDZIA Y.
I. Poytki usprawiedlmienia z wiary w Chrystusa

przywodzi 1

—

L II. który dany jest za niemocne 5—7.

III. i grzeszne 8—13. IV. Porównanie czyni midzy Chry-
stusem i Adamem 14—16. V. mierci i ywotem 17—19.

VI. zakonem i ask 20. 21.

JDdc tedy usprawiedliwieni z wiary,

pokój * mamy z Bogiem przez Pana na-
szego Jezusa Chrystusa; izaj.»,«.7. r.26,3.

r.32,17. r.57,19. Jan. 14,27. Efoz.2,14. Kolos. 1,2. 20.

2. Przez któregomy tó przystp
otrzymali wiar ' ku tej asce, w której

stoimy, i chlubimy f si nadziej chway
Boej. * Jan.G,44. Efez.2,18. r.3,12. fyd.3,i>.

f

3. A nie tylko to, ale si t chlubimy
z ucisków, wiedzc, i * ucisk cierpli-

wo sprawuje, *Jak.i,2.3.

4. A cierpliwo dowiadczenie, a do-

wiadczenie nadziej
;

II. 5. A nadzieja nie * pohabi, prze-

to, i mio Boa rozlana jest w sercach
naszych przez Ducha witego, który
nam jest dany. *ps.32,io. P8.i2.'>,i.

6. Albowiem Chrystus, gdymy jesz-

cze byli * mdymi, wedug czasu umar
za niepobone. ^Efez.2,5. Koios.2,13.

7. Cho ledwieby kto umar za spra-

wiedliwego ; wszake za dobrego snaby
si kto umrze way.

III. 8. Lecz zaleca * Bóg mio swoje
ku nam, e gdymy jeszcze byli grzeszny-

mi, Chrystus za nas umar.
=t^ Jan. 3, 16. lJan.4,9.

9. Daleko tedy wicej teraz usprawie-

dliwieni bdc krwi jego, zachowani b-
dziemy przeze od gniewu.

10. Bo jelie bdc nieprzyjaciómi,

pojednanimy z Bogiem przez mier
Syna jego: daleko wicej bdc poje-

dnani, zachowani bdziemy przez ywot
jego.

11. A nie tylko to, ale si te chlubi-

my Bogiem przez Pana naszego Jezusa

Chrystusa, przez któregomy teraz po-

jednanie otrzymali.

12. Przeto jako przez jednego czo-
wieka * grzech wszed na wiat, a przez

grzech mier : tak te na wszystkich lu-

dzi mier przysza, poniewa wszyscy

zgrzeszyli. •
'^iMoj.3,6. iKor.15,21.

13. Albowiem a do zakonu grzech

by na wiecie; al-e grzech nie bywa
przyczytany, gdy zakonu niemasz.

IV. 14. Lecz mier królowaa od

Adama a do Mojesza i nad tymi, któ-

rzy nie grzeszyli, na podobiestwo

przestpstwa Adamowego, który jest

wzorem onego, który mia przyj.

15. Ale nie jako upadek, tak i dar

z aski: albt)wiem jeli przez upadek je-

dnego wiele ich pomaro, daleko wicej

aska Boa i dar z aski onego jednego
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czowieka Jezusa Chrystusa na wiele ich

opywaa.
16. A dar uie jest taki, jako to, co

przyszo przez jednego, który zgrzeszy.

Albowiem wina jest z jednego upadku ku

potpieniu, ale dar z aski z wielu upad-
' ków ku usprawiedliwieniu.

y. 17. Albowiem jeli dla jednego

upadku * mier królowaa przez jedne-

go, daleko wicej, którzy obfito onej

aski i dar sprawiedliwoci przyjmuj.

w ywocie królowa bd przez tego
jednego Jezusa Chrystusa. -^i Kor. 15.22.

18. Przeto tedy jako przez jednego

upadek na wszystkich ludzi przysza wina

ku potpieniu: tak te przez jednego

usprawiedliwienie na wszystkich ludzi

przyszed dar ku usprawiedliwieniu y-
wota.

19. Bo jako przez nieposuszestwo
jednego czowieka wiele si ich stao

grzesznymi: tak przez posuszestwo
jednego czowieka wiele si ich stao

sprawiedliwymi.

YI. 20. A zakon przytem nastpi, aby

obfitowa grzech : lecz gdzie si grzech

rozmnoy, tam aska tem wicej obfito-

waa.
21. Aby jako grzech królowa ku

mierci, tak te aby aska królowaa
przez sprawiedliwo ku ywotowi wie-

cznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana
naszego.

EODZIA YI.

I. Usprawiedliwieni w Chrystusie nie maj w grze-
chach ti-wa. ale w nowoci zpvota chodzi 1. 2. II. Cze-
go dowód bierze od tajemnicy chrztu 3—11. Iii. Ku
witobliwoci napomina 12—18. IV. grzechów koniec
a poytek posuszestwa pokazuja.c 19—23.

Oó tedyrzeczemy?Zostaniemy W grze-

chu, aby aska obfitowaa?
2. Me daj tego Boe ! albowiem któ-

rzymy umarli orzechowi, iako leszcze

W nim y bdziemy?

n. 3. Aza nie wiecie. i*którzykolwiek

ochrzczeni jestemy w Chrystusa Jezusa,

w mier jego ochrzczeni jestemy?
^ Gal. 3, 27. Kolos. 2,12. lPiotr.3,21.

4. Pogrzebienimy tedy z nim przez

chrzest w mier, aby jako Chrystus

wzbudzony jest z martwych przez chwa-
ojcowsk, tak ebymy i my w no-

woci * ywota chodzili.
''Efez.4.24. Kolos. 3, 10. lPiotr.4,1.2.

5. Bo jeHemy z nim ^ wszczepieni

w podobiestwo mierci jego, tedy te

i w podobiestwo zmartwychwstania
wszczepieni z nim bdziemy.

*Rzym.8,ll. lKor.6,U. 2Kor.4,14.

6. To wiedzc, e stary nasz czowiek
pospou z nim jest ukrzyowany, aby
ciao gi'zechu byo zniszczone, ebymy
ju wicej nie suyli grzechowi :

7. Bo kto umar, usprawiedliwiony

jest od grzechu.

8. Jelimy tedy z * Chrystusem
umarli, wierzymy, i te z nim y b-
dziemy.

'

-2fym.2.l'l.

9. Wiedzc, e Chrystus powstawszy
z * martwych, wicej nie umiera, i

I mier mu wicej nie panuje, ^o^jj^^-lis.

j

10. Bo i umar, grzechowi raz umar,

I

a i yje, jje Bogu.

j

11. Tak te i wy rozumiejcie, ecie
;
wy umarymi grzechowi, alecie ywymi

I Boo'uw Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

I

III. 12. Nieche tedy nie króluje

grzech w miertelnem ciele waszem, e-
bycie mu posuszni byli w podliwo-
ciach jego.

13. Ani stawiajcie czonków waszych
orem niesprawiedliwoci grzechowi :

ale stawiajcie siebie " samych Bogu,
jako z umarych ywi, i czonki wasze

orem sprawiedliwoci Bogu.
*uk.l, 74.75. Rzym. 12,1. Gal. 2, 19. yd. 9. 14. lPiotr.4,2.

14. Albowiem gi'zech panowa nad
wami nie bdzie ; bocie nie pod zako-

nem, ale pod ask.
15. Có tedy? Bdziemy gi-zeszyli,

emy nie pod zakonem, ale pod ask?
Nie daj tego Boe !

16. Aza nie wiecie, e komu " si
stawiacie za sugi ku posuszestwu, te-

gocie sugami, komucie posuszni;
bd grzechowi ku mierci, bd posu-
szestwu ku sprawiedliwoci?

''Jan. 8, 34. 2Piotr.2.l9.

17. Ale chwaa Bosfu, e bywszy su-
gami grzechu, usuchalicie z serca spo-

sobu onej nauki, którejcie si poddali.

18. A bdc * uwolnieni od grzechu,

stalicie si niewolnikami sprawiedli-

•yYQggj
'*Jan.8.36. Gal.5,1. 1 Piotr. 2, 16.

lY. 19. Po ludzku mówi dla mdoci
ciaa waszego. Albowiem jakocie sta-

wiali czonki wasze na sub nieczysto-

ci i nieprawoci ku czynieniu niepra-

woci: tak teraz stawiajcie czonki
wasze na sub sprawiedliwoci ku
powiceniu,

20. Bo pókicie byli sugami grzechu,

bylicie wolnymi od sprawiedliwoci
;
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21. Jaldecio tedy naonczaa poytek
mieli oiiych rzeczy, za które si teraz

wstydzicie? Bo koniec onych jest mier.
22. Lecz teraz, b(;dc uwolnieni od

grzechu a zniewoleni 13ogu, macie poy-
tek swój ku powi(;,ceniu, a koniec ywot
wieczny.

23. Albowiem zaplata za * grzech jest

mier; ale dar z laski Boj jest ywot
wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu na-

szym. *1 Moj. 2, 17. Ezcch.3,18. r.18,18. r.33,8.

ROZDZIA VIL
I. Pokazuje, co jest by pod zakonom 1. II, pizykla-

doiD od maestwa Avzietym 2—6. III. a eby nic bya
przygana zakonowi 7— 13. IV. uczy, i za nasz win
14. V. zakon sta si nam przyczyn mierci 15. IG.

VI. który by dany ku ywotowi 17—20. VII. pojedynek
duclia i ciaa opisuje 21—25.

A.za nie wiecie, bracia ! (bo powiado-

mym zakonu mówi,) i zakon panuje

nad czowiekiem, póki yje ?

II. 2. Albowiem niewiasta, która jest

za * mem, póki yw m, obowizana
mu jest zakonem; a jelibym umar,
uwolniona jest od zakonu mowego.

=^lKor.7,39.

3. Przeto tedy, póki m yje, b-
dzie * zwana cudzoonica, jeliby on
inszego ma zostaa; ale jeliby m
jej umar, wolna jest od zakonu onego,

aby nie bya cudzoonic, choby si
inszego ma on staa. *Mat.5,32.r.i9,9.

4. A tak, bracia moi! i * wycie umar-
twieni zakonowi przez ciao Chrystu-

sowe, abycie si stali inszego, to jest,

tego, który wzbudzony jest z martwych,
abymy owoc przynosili Bogu.

*2Kor.5,l5. Gal. 2, 19. lTes.5,10.

5. Albowiem gdymy byli w ciele,

namitnoci grzechów, które si wznie-

cay przez zakon, mocy dokazyway
w czonkach naszych ku przynoszeniu

owocu mierci.

6. Lecz teraz stalimy si wolni od

zakonu, umarszy temu, w którymemy
byli zatrzymani, abymy Bogu suyli
w nowoci ducha, a nie w staroci litery.

III. 7. Có tedy rzeczemy? I zakon

jest grzechem? Me daj tego Boe! I

owszemem ^ grzechu nie pozna, tylko

przez zakon ; bo i o podliwocibym by
nie wiedzia, by by zakon nie rzek: Me
bdziesz f poda. *Kzym.3,2o.

1 2 Moj. 20,17. 5Moj. 5,21.

8. Lecz grzech wziwszy przyczyn
przez przykazanie, sprawi we mnie wsze-

lak podliwo ; albowiem bez zakonu

grzech jest martwy.

1

9. I jam y niekiedy bez zakonu;
lecz gdy przyszo przykazanie, grzech

oy, a jam umar.

10. I znalazo si, e to przykazanie,

któr(^ miao by ku ywotowi, jest mi
"

mierci.

11. Gdy grzech, wziwszy przyczyni

przez przykazanie, zwiód mi, i prze:

nie zabi mi.
12. A tak zakon jest * wity, i przy

kazanie wite i sprawiedliwe i dobre.
*Ps.l9,8. 1 Tyra. 1,8,

13. To tedy dobre stao mi si mier-
ci? Me daj tego Boe! I owszem grzech,

aby si pokaza by grzechem, sprawi mi
mier przez dobre, eby si sta nader

grzeszcym on grzech przez ono przyka-

zanie.

IV. 14. Bo wiemy, i zakon jest du-

chowny, alem ja cielesny, zaprzedany

pod * grzech. *izaj.52,3.

Y. 15. Albowiem tego, co czyni, nie

pochwalam ; bo nie, co chc, to czyni,

ale czego nienawidz, to czyni.

16. A jeli czego nie chc, to czyni,

przyzwalam zakonowi, e dobry jest

VI. 17. Ju tedy teraz nie ja to czy-

ni, ale grzech we mnie mieszkajcy;

18. Gdy wiem, e nie mieszka we
mnie (to jest, w ciele mojem,) * dobre

;

albowiem ch jest we mnie, ale wykona
to, co jest dobrego, nie znajduj.

* 1 Moj. 6,5.

19. Bo nie czyni dobrego, które chc;
ale ze, którego nie chc, to czyni.

20. A jeli ja to czyni, czego nie

chc, ju ja wicej nie czyni tego, ale

grzech, * który we mnie mieszka. ^^-^'^

VIL 21. Znajduj tedy ten zakon

w sobie, gdy chc dobre czyni, e si
mnie ze trzyma.

22. Albo'^iem kocham si w zako-

nie * Boym wedug wntrznego czo-
wieka.

.

*Ps.l,2.

23. Lecz widz inszy zakon * w czon-
kach moich, odporny zakonowi umysu
mego, i który mi zniewala pod zakon

grzechu, który jest w czonkach moich.
* Gal. 5, 17.

24. Ndzny ja czowiek! Któ mi
wybawi z tego ciaa mierci ?

25. Dzikuj * Bogu przez Jezusa

Chrystusa,' Pana naszego. Przeto tedy

ja sam umysemsu zakonowi Boemu,
lecz ciaem zakonowi grzechu. *lKor.l,4.



EOZDZIA VIIL
,

I. Xiemasz adnego potpienia tym. którzy s wszcze-

I
pieni w Pana Chrystusa przez jego Ducha 1—8. II. albo-

I

-wiem tym Duchem yj 9—13. Ul. którego wiadectwo
I 14. r\'^. wtpliwo o zbawieniu zbija 15—17. V. i tru-

dnoci wszelakich ulj-wa IS—39.

X rzeto teraz adnego potpienia nie-

^ma tym. którzy bdc w Chrystusie

Jezusie nie wedug ciaa cliodz. ale we-

dug Ducha.
2. Albowiem zakon Ducha ywota,

który jest w Chrystusie Jezusie, uwolni
mi od zakonu * grzechu i mierci.

*Jan.S.36. Gal.5.1.

3. Bo CO niemonego byo " zakonowi.

w czem on by saby dla ciaa. Bóg po-

Do Rzymian 8. 165

przez którego woamy : Abba. 7 to jest

()\Q2e
' '2 Tym. 1,7. 7 Gal.3. 26. r.4,ó.6.

16. Tene duch * powiadcza duchowi
naszemu, iemy dziemi Boymi.

'2 Kor. 1.22. r.5.5. Efez. 1,13. r.4,30.

17. A jeli dziemi, tedy i dziedzi-

cami, dziedzicami w prawdzie Boymi,
a spódziedzicami Chrystusowymi, jeli

tylko " z nim cierpimy, abymy te z nim
byli uwielbieni.

"
"

' '2Tym.2.i2.

V. 18. Albowiem, (bracia I) mam za

to. i utrapienia teraniejszego czasu nie

s godne onej " przyszej chway, która,

si ma objawi w nas. '2Kor.4,i7.

19. Bo troskliwe wvcfladanie stworze-
sawszy Syna swego w podobiestwie

j
^ja oczekuje objawienia svnow Bozvch.

gi-zesznego ciaa i dla grzechu, potpi i 90. Gdy stworzenie marnoci jest
grzech f w ciele,

.

-Kzym.3.28.Gai.2a6. jpodjane. nie dobrowolnie, ale dla tego,
ZTd.7.19. f 2K0V.5.21. Gal.3.13. I f . , V 1 1->1

4. Aby ona sprawiedliwo zakonu
i ^^^^7 J^

Pf^^^^^^^^^^^

l«ya wypeniona w nas. którzy nie we-

ducf ciaa chodzimy, ale wedug Ducha.

5. Albowiem, * którzy s wedug ciaa,

o tem myl, co jest cielesnego: ale któ-

rzy s wedug Ducha, myl o tem, co

jest duchownego.
'

-iKor.2.u.

6. Gdy zmys ciaa jest mier : ale

zmys ducha jest ywot i pokój.

7. Przeto, i zmys ciaa jest nieprzy-

jacielem Bogu; bo si zakonowi Boemu
nie poddaje, gdy te i nie moe.

8. Przeto którzy s w ciele. Bogu
si podoba nie mog.

II. 9. Lecz wy nie jestecie w ciele,

ale w duchu, gdy Duch ^ Boy mieszka

w was : a jeli kto Ducha Chrystusowego
nie ma, ten nie jest jego. '-ixor.s.ie.

10. Ale jeli CtuTstus w was jest, tedy

ciao i est martwe dla grzechu, a duch
I

jest ywy dla sprawiedliwoci.

11. A jeli Duch tego. który Jezusa i

wzbudzi z martwych, mieszka w was. I

ten. który wzbudzi Chrystusa z mar-
!

21. Pod nadziej, e i samo stworze-

nie bdzie uwolnione z niewoli skaenia
na wolno chway dziatek Boych.

22. Bo wiemy, i wszystko stworze-

nie wespó wzdycha, i wespó boleje a
dotd.

I

23. A nie tylko ono stwoi'zenie. ale

^ i my. którzy mamy pierwiastki Ducha,
i my sami w sobie wzdychamy . ocze-

i kujc przysposobienia synowskiego, od-
' kupienia " ciaa naszego. 'uk.21.28.

I

24. Alltowiem nadziejmy zbawieni.

A nadzieja widoma nie jest nadzieja ; bo
I co kto widzi, przecz si tego spodziewa?

: 25. Ale czego nie widzimy, tego si
i

spodziewamy, i tego przez cierpliwo
' oczekujemy.

I

26. Take te i Duch dopomaga mdo-
! ciom naszym. Albowiem o cobymy
si modli " mieli, jako potrzeba nie

wiemy: ale tene Duch przyczynia si za

nami wzdychaniem nieAVAmownem.
' ^ Mat.20.22. Jak.4.3.

27. A ten. który sie serc ' bada, wie,
twych, oywi i " miertelne ciaa wasze

: który jest zmys Ducha, poniewa we-
przez Ducha swego, który w was mie- ! dju^ Boga przyczynia si za witymi.
SZka. " ^ Kor.e.U. Filip.3.11. ;

" ^ i Sam.i6,7. Ps^7,10. Jer.ll.-O. r.17.10. r*20.12.

12. Atak. bracia: dunikami jeste-
| ,8. A wiemv. i tvm.\°tórzv mi^Tamy nie ciau. abT.^mv wedug ciaia ^t1i.
; g wszystkie iTeciv dopomasaja ku

lo. Albowiem jezlibyscie wedug chlaa (i„,=.,„jy_j^:^,j j^,^ którzy Wedug
yli. pomrzecie: ale jelibycie Duchem
sprawy ciaa umartwili, y bdziecie.

III. 14. Bo którzykolwiek Duchem
Boym * prowadzeni bywaj, ci s sy-

nami Boymi. -Gal.4.6. r.5,18.

IV. 15. Gdyecie nie wzili ducha
niewoli znowu ku bojani. alecie wzili
Ducha przysposobienia ' synowskiego,

postanowienia Boego powoani s.
29. Albowiem, które on przejrza, te

te przenaznaczy. aby byli przypodo-

bani obrazowi Syna jego. eby on by
pierworodnym midzy ' wieloma brami.

*Kolos.l.l8.

30. A które przenaznaczy, te te po-

woa : a które powoa, te te usprawie-
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(lliwil; a któro usprawiedliwi, te tó
uwielbi.

31. Có tedy rzeczemy na to? Jeli

Bóg * za nami, któ przeciwko nam ?

32. Który ani wasnemu * Synowi nie

przepuci, ale go za nas wszystkicli

wyda: jakoby wszystkiego z nim nie

darowa nam '/ n/.aj..'',3,io. Jaa.3,i6.

33. Któ bdzie skary na wybrane
Boe? Bóg jest, który * usprawiedliwia.

+ Izaj. 53,11. iKor.G,!!. Tyt.3,7.

34. Któ jest, coby je potpi?
Chrystus jest, który umar, owszem
i zmartwychwsta, który te jest na pra-

wicy Boej, który si te przyczynia

za nimi.

35. Któ nas odczy od mioci
Chrystusowej? czyli utrapienie? czyli

ucisk? czyli przeladowanie? czyli gód?
czyli nago? czyli niebezpieczestwo?
czyli miecz?

36. Jako napisano: Dla ciebie cay
dzie * zabijani bywamy, poczytanimy
jako owce, na rze naznaczone

;

*Ps.44,23. lKoi-.4,9. 2Kor.4,ll.

37. Ale w tem wszystkiem prze-

zwyciamy przez tego, który nas umi-
owa.

38. Albowiem pewienem tego, i ani

mier, ani ywot, ani Anioowie, ani

ksistwa, ani mocarstwa, ani teraniej-

sze ani przysze rzeczy,

39. Ani wysoko, ani gboko, ani

adne insze stworzenie nie bdzie nas

mogo odczy od mioci Boej, która

jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

KODZIA IX.
I. Uczy, e dwojacy s synowie Abrahamowi 1—14.

n. z którymi Bóg wedug woli swojej 15—19. III. jako
garncarz z glin wolnie sbie poczyna 20—23. IV. po-
tem wezwania pogan a ydów odrzucenia z proroków
dowodzi 24—33.

-Trawd mówi w Chrystusie, a nie

kami, w czem mi powiadcza su-

mienie moje przez Ducha witego :

2. e mam wielki smutek i nieusta-

wajcy ból w sercu mojem.
3. Albowiem dabym sam, abym

si * sta odczonym od Chrystusa za

braci moich, za pokrewnych moich
wedug ciaa. *2Moj.32,32.

4. Którzy s Izraelczycy, których jest

przysposobienie * synowskie, i chwaa,
i przymierza i zakonu f danie, i suba
Boa, i obietnice

;

*5Moj.7,6. t Efez.2,12.

5. Których s ojcowie, i z których

poszed Chrystus ile wedug ciaa, któ-

ry jest nad wszystkimi B6g bogosa-
wiony na wieki. Amen.

6. Lecz nie mona, eby * miao upa
sowo Boe ; albowiem nie wszyscy,
którzy s f z Izraela, s Izraelem

;

* 4 Moj. 23, 19. I Rzym. 2,

7. Ani i s nasieniem Abrahamowem
wszyscys dziemi ; ale rzeczono :W Izaa-

ku ' bdzie tobie nazwane nasienie
;

*lMoj.21,12. yd.11,8.:

8. To jest, nie dzieci ciaa s dziemi
Boymi; ale dzieci ^ obietnicy bywaj,
w nasienie policzone. *Gai.4,28,

9. Albowiem obietnicy sowo to jest:

O tym wanie * czasie przyjd, a Sara
bdzie miaa syna; -^imoj.is.io.

10. A nie tylko to, ale i * Kebeka,
gdy z jednego ojca naszego Izaaka

brzemienn zostaa. *imoj.25,2i.

11. Gdy si jeszcze byy dziatki nie

narodziy, ani co dobrego albo zego
uczyniy, aby si ostao postanowienie

Boe wedug wybrania, nie z uczyn-
ków, ale z tego, który powouje,

12. Rzeczono jej, 6 wikszy bdzie
suy * mniejszemu

;

*imoj.25,23.

13. Jako napisano: Jakóbam * umio-
wa, alem Ezawa mia w nienawici.

*Mal.l,2.

14. Có tedy rzeczemy? Jeste nie-

sprawiedliwo * u Boga?. Nie daj tego

Boe '
=^5 Moj. 32,4. 2Kron.l9,7. Ijob.8,3. r.34,10.

II. 15. Albowiem do * Mojesza
mówi: Zmiuj si, nad kim si zmiuj;
a zlituj si, nad kim si zlituj. *2Moj.33,i9.

16. A przeto nie zaley na tym co

chce, ani na tym, co biey, ale na Bogu,

który si zmiowywa.
17. Albowiem mówi Pismo do Fa-

raona: Na tom * ci samo wzbudzi,

abym okaza moc "moje na tobie, a iby
opowiadane byo imi moje po wszyst-

kiej ziemi. -2Moj.9,i6.

18. A tak nad kim chce, zmiowywa
si, a kogo chce, zatwardza..

19. Ale mi rzeczesz: Przecze si
jeszcze uskara? bo któ si sprzeciwi

woli jego ?

Iii. 20. I owszem, o czowiecze ! któ-

e ty jest, który spór wiedziesz z. Bo-

giem? Izali lepianka * rzecze lepiarzo-

wi: Przecze mi tak uczyni?
*Izaj.45,9. r.64,8.

21. Izali nie ma mocy * garncarz nad

glin, eby z teje bryy uczyni jedno

naczynie ku uczciwoci a drugie ku

ZelfwOCi? *Jer.l8,6.2Tym.2,20.



22. A jeli Bóg chcc okaza gniew.

I

i znajom uczyni mono swoje, znosi
I w wielkiej cierpliwoci naczynia gnie-

I wn na zginienie zgotowane,

I

23. A iby znajome nczyni bogactwo

I

chway swojej nad naczyniem mio-
r sierdzia, które zgotowa- ku chwale ;

IV. 24. Których i powoa, to jest nas.

' nie tylko z ydów, ale i z poganów.

25. Jako te u Ozeasza mówi : Xa-

I

zwie lud. któr}' * nie by moim. ludem

! moim. a one. która nie bya umiowan.
nazwie umiowan. *oz;asz.2.23. iPiotr.2.10.

26. I stanie si. e na tem miejscu,

gdzie im mawiano : Nie jestecie ' wy
ludem moim, tam nazwani bd syna-

mi Boga ywego. 'Ozeasz.1.10.

27. A Izajasz woa nad Izraelem,

mówic : Choby liczba " synów Izrael-

skich bya jako piasek morski, ostanki

zachowane beda. "i^aj. 10.22. Amos.9.8. zach.is.s.

28. Albowiem spraw skoczy i ski'ó-

ci w sprawiedliwoci ; spraw zaiste

skrócon uczyni Pan na ziemi.

29. 1 jako przedtem powiedzia Izajasz:

By nam by Pan * zastpów nie zostawi
nasienia, bylibymy si stali jako f So-

doma, i Gomorze bylibymy podobni. |

*Izaj.l,9. fi Moj. 19.21. Izaj.13.19. Jer.50,40. Ezech.16.55.

30. Có tedy rzeczemy? To. i po-'

gani, którzy nie szukali sprawiedliwo-
j

ci, dostpili sprawiedliwoci, a spra- i

wiedliwoci. która jest z wiary. !

31. A Izrael szukajc " zakonu spra-
;

wiedliwoci, nie doszed zakonu spra-

1

wiedliwoci. *Ezym.l0.2. r.ii.-.
i

32. Dlaczegó ? I nie z wiary, ale
|

jako z uczynków zakonu jej szukali :j

albowiem si obrazili o kamie obraenia,
j

33. Jako napisano : Oto kad w Syo- i

Do Rzymian 9. 10. 167

n. 3. Bo nie znajc sprawiedliwoci

Boej, a chcc wasn sprawiedliwo
wystawi, sprawiedliwoci Boej nie

byli poddani.

III. 4. Albowiem koniec zakonu jest

Chrystus ' ku sprawiedliwoci kademu
wierccemu 'Mat.5.17. Dzie.13,38. Gai,3.24.

5. Gdy Mojesz pisze o sprawiedli-

woci, która jest z zakonu, i ktobykol-

wiek te ' rzeczy czyni, przez nie y
bdzie. '^smoJ.is.ó. Ezecn.20.11. Gai.3ri2.

G. Ale sprawiedliwo, która jest

z wiary, tak mówi: Nie mów w sercu

swem : Kto * wstpi na niebo ? to jest

Chrystusa na dó sprowadzi: "i^^ioj -30,12.

7. Albo kto zstpi do przepaci? to jest

Chrystusa od umarych wyprowadzi.
8. Ale (Mojesz) có mówi: Bliska

ciebie jest ' sowo w ustach twoich i

w sercu twojem. To jest sowo wiary, któ-

re opowiadamy: ^ 5 moj.30. u. izaj.51,16:1.59.21.

9. e jeliby usty wyzna Pana Je-
zusa, i uwierzyby w sercu twojem. e
go Bóg z martwych wzbudzi, zbawiony
bdziesz.

10. Albowiem sercem wierzono bywa
ku sprawiedliwoci, ale si usty wyzna-
nie dzieje ku zbawieniu.

11. Bo Pismo mówi: Wszelki, kto

we ' wierzy, nie bdzie pohabiony :

^ Izaj\2^. 10. Kzym. 9.3.3. lPiotr.2.6.

12. Gdy niemasz rónoci midzy
ydem i Grekiem ; bo tene Pan wszyst-

kich, bogaty jest ku wszystkim, którzy

go wzywaj.
13. Kady bowiem, ktobv " wzywa"

imienia Paskiego, zbawiony bdzie.
''Joel.i'.SS'. Dzie.22,16.

14. Jako tedy wzywa bd tego,,

w którecfo nie uwierzyli ? a jako uwie-

kamie obraenia, i opok otrace-
!

!"^2 "" 1'='" 1^ ^1^^'^^. nie syszeU? ame
nia. a wszelki, y który we wierzy, nie

bdzie pohabiony. 'Ps.1i8.22. izaj.s.u.
r.28,16. Mat.21.42. Mark.12.10. 1 Piotr. 2. 6. 7PS.2.12.

Przyp-16.20. Jer.17.7.

EODZIA X.
I. Potaznje statki wybrania 1. 2. U. i jedni odrzu-

caj, drudzy przyjmuj' 3. m. Chrystusa, ttóry jest ce-
lem zakonu 4—14. ly. powoanie poganów przez Moj-
esza 15—19. y. a ydów przez Izajasza przepowie-
dziane jest 20. 21.

megoJBracia! przychylna wola serca

i modlitwa, któr czyni do Boga za

Izraelem, jestci ku zbawieniu.

2. Albowiem daj im wiadectwo, i
gorliwo " ku Bogu maj. ale nie we-
^dug wiadomoci.

"
*RzTin.9,3i.

I

jako usysz bez kaznodziei

i
IT. 15. Jako te bd kaza. jeKbj^

I

nie byli posani ? Jako napisano : O jako

liczne s nogi ' tych. którzy opowia-

daj pokój. tych. którzy opowiadaj do-

bre rzeczy ''Izaj.52.7. Nahom.l.lS.

16. Ale nie wszyscy posuszni byli

Ewangielii : albowiem Izajasz ' m6v. :

Panie I któ uwierzy kazaniu naszemu ?
''Izaj..53.1. Jan.l2.3S.

17. Wiara tedy jest z suchania, a su-
chanie przez sowo Boe.

18. Ale mówi: Izali nie syszeli? i

owszem ' na wszystk ziemi wyszed
gos ich. i na koczyny okrgu ziemi

sowa ich. "Ps.19,5-



1G8 AD ROMANOS 10. 11

li). Alt^ iiiówio: Tzali togo nic ]»oznat

Izrael? l'i(M-wszy Mojosz mówi: Ja wa.s

do zawici pol)ii(lz(j przoz naród, który

nie * jest narodem, przez naród niero-

zumny rozdrani^ was. *ómoj.32,2i.

V. 20. A Izajasz miaoci uywajc
mówi: Jestem znaleziony * od tych,

którzy mnie nie szukali, i jestem obja-

wiony tym, którzy si o mnie nie pytali.
^Izaj.Gr),!.

21. Ale przeciwko Izraelowi mówi :

Cay dzie wycigaem * rce moje do

ludu upornego i sprzeciwiajcego si.
*izaj.G5,2. Jer.35,14.

KODZIA XI.

I. eby o ludu Boem i o kociele wedug zwierzch-

nego pozoru nie sdzono 1-^3. II. nicwiadomoci Elija-

szow dowodzi 47-ir). III. ydowie cbo przodki wite
mieli 16—22. IV. nie wszyscy s wybrani 23, V. take
te nie wszyscy z pogan przyjci 21—29. VI. pogany
do pokory upomina 30—32. VII. gbokim si sdom Bo-
ym dziwuje 33—36.

Mówi tedy : Izali * Bóg odrzuci lud

swój? Nie daj tego Boe! Albowiem i

jam jest Izraelczyk z nasienia Abralia-

mowego, z pokolenia BeHjaminowego.
*Jer.31,37 i dalsze.

2. Nie odrzucici Bóg ludu swego,

który przejrza. Aza nie wiecie, co

mówi Pismo o Elijaszu ? jako si przy-

czynia do Boga przeciwko Izraelowi mó-
wic:

3. Panie ! Proroki * swoje pomordo-
wali, i otarze twoje zburzyli, a zostaem
ja sam, i szukaj duszy mojej. *ikiói.i9,io.

II. 4. Ale có mu mówi Boska odpo-

wied? Zostawiem sobie siedm tysicy

mów.którzy nie skonili kolana Baalowi.

5. Tak tedy i teraniejszego czasu

ostanki podug wybrania z aski zostay.

6. A poniewa z aski, * tedyc ju nie

z uczynków, inaczej aska juby nie bya
ask; a jeli z uczynków, juci nie jest

aska; inaczej uczynek juby nie by
uczynkiem. *5Moj.9,4.5.

7. Có tedy? Czego Izrael * szuka,

tego nie dostpi; ale wybrani dostpili,

a inni zatwardzeni s. *Rzym.9,3i.

8. (Jako napisano : Da im * Bóg ducha
twardego snu, oczy, aby nie widzieli, i

USZY, aby nie syszeli), a do dzisiej-

szego dnia. *izaj.6,9. r.29,10. Ezecb.12,2.

Mat.l3,U. Mark.4,12. uk.8,10. Jan. 12,40. Dzie.28,26.

9. A Dawid mówi: Niechaj im b-
dzie * stó ich sidem i uowieniem i

otrceniem i odpat. *Ps.69,23.

10. Niech zamione bd oczy ich,

aby nie widzieli, a grzbietu ich zawsze

nachylaj.

^"j-

i

11. Mówi tedy: Aza si i)0tknli,

aby padli ? Nie daj tego Jioe ! Ale

przez ich upadek doszo * zbawienie po-

gan, aby je do zawici przywiód.
'Kzyra.10,19,

12. A poniewa upadek ich jest bo-

gactwem wiata, a umniejszenie ich-*

})Ogactwem pogan, jako daleko wi-^
cój ich zupeno?

13. Albowiem mówi "^ wam poga-

nom, iem ja jest Apostoem pogan/
usugowanie moje zalecam, *Dzic.9,i5.

r.13,2. r.22,21. Gal. 1,16. r.2,8. Efez.3,8. 1 Tym. 2, 7.

14. Azabym jako ku zawici pobu-

dzi ciao moje, i zbawibym niektóre

z nich.

15. Albowiem jeli odrzucenie ich

jest pojednaniem wiata, có bdzie
przyjcie ich, tylko oycie od umarych?

III. 16. Poniewa jeli pierwiastki

wite, tedy i zaczynienie; a jeli korze
wity, tedy i gazie.

17. A jeli niektóre z gazi oda-
mane s, a ty, który by ponn oliw,

jeste wszczepiony zamiast nich, i sta-

e si uczestnikiem * korzenia i tusto-

ci oliwnego drzewa: *Jer.ii.i6.

18. Nie chlube si przeciw ga-
ziom ; bo jeli si chlubisz, wiedze, i
nie ty korzenia nosisz, ale korze ciebie.

19. Ale rzeczesz: Odamane s ga-

zie, abym ja by wszczepiony.

20. Dobrze ; dla niedowiarstwa oda-
mane s, ale ty wiar stoisz ; nie bde
hardej myli, ale si bój.

21. Albowiem jeli Bóg przyrodzo-

nym gaziom nie przepuci, wiedz, e
i tobie nie przepuci.

22. Obacze tedy dobrotliwo i sro-

go Bo; przeciwko tym wprawdzie,

którzy upadli, srogo, ale przeciwko

tobie dobrotliwo, jeliby trwa w do-

broci ; inaczej i ty bdziesz wycity.

IV. 23. Ale i oni jeli nie bd trwali

w niedowiarstwie, wszczepieni za bd,
gdy mocny jest Bóg one zasi wszczepi.

Y. 24. Albowiem jeli ty jest wy-,

city z oliwy, z przyrodzenia ponnej,

a przeciwko przyrodzeniu jeste wszcze-

piony w dobr oliw, jako daleko wi-
cej, którzy s wedug przyrodzenia,

wszczepieni bd w swoje wasn oliw!

25. Bo -nie chc, abycie nie mieli

wiedzie, bracia! tej tajemnicy, (eby-

cie nie byli sami u siebie mdrymi.) i
,
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zatwardzenie z czci przyszo ua Izra-

ela, pókiby nie wesza " zupeno po-

aan.
'

-uk.21.24.

2(^. A tak wszystek Izrael bdzie zba-

wiony, jako napisano : Przyjdzie z Syo-

nu " wybawiciel, i odwróci niepobo-
^ noci od Jakóba. ^ p^-^^-^- ^^-ss-^-

27. A to bdzie ' przymierze moje

z nimi. gdy odejm grzecliy ich.
*Ilij.27.9. Jer.31,33. yd.8.8. r.10,16.

28. A tak wedug Ewangielii nie-

przyjaciómi s dla was : lecz wedug
wybrania s miymi dla ojców.

29. Albowiem darów swoich i we-

zwania Bóg nie auje.
YL 30. Bo jako i wy niekiedy nie-

wierzylicie Bogu. ' ale teraz dostpili-

cie miosierdzia dla ich niedowiarstwa.
* Efez. 2. 2.

31. Tak i oni teraz stali si niepo-

susznymi, aby dla miosierdzia wam
okazanego i oni miosierdzia dostpili.

32. Albowiem zamkn je Bóg wszyst-

kie w niedowiarstwo, aby si nad wszyst-

kimi zmiowa.
Tli. 33. O gbokoci bogactwa i

mdroci i znajomoci Boej ! Jako s
niewybadane sdy jego, i niedocignione

drogi jego !

34. Bo któ pozna' umys * Paski?
albo kto by rajc jego? -^i^^J-«>-i3- iKor.2.i6.

35. Albo kto mu co * pierwej da. a

bdzie mu zasi oddano? *ijob.4i,2.

36. Albowiem " z niego i przeze i

w nim s wszystkie rzeczy: f jemu
niech bdzie chwaa na wieki. Amen.

*lKor.8.6. fKzrm. 16.27.

ROZDZIA XIL
I. Upomina do rozumnej suby Boej 1—8. II. i

do nieobudnej. ttóraby przez cnoty jawna bya, mioci
9—13. m. a któraby si i tu nieprzyjacioom skaniaa
14—21.

Pr,osz was tedy. bracia! przez litoci

Boe. abycie stawiali ciaa
^

wasze
ofiar yw. wit, przyjemn Bogu.
to jest, rozumn sub wasze.

*Kzym.6.i3. Filip.4.18. lPiotr.2.5.

2. A nie przypodobywajcie * si te-

mu wiatu, ale si przemiecie przez

odnowienie umysu waszego na to. aby-
cie dowiadczyli, która f jest wola
Boa dobra, przyjemna i doskonaa.

'^Jak.4.4! lJan.2.15. fEfez.ó.lT. lTcs.4.3.

3. Albowiem powiadam przez ask,
która mi jest dana. kademu, co jest

midzy wami. aby wicej o sobie nie

^rozumia, nieli potrzeba rozumie ; ale

169

eby o sobie rozumia skromnie, tak

jako komu " Bóg udzieli miar wiary.
* iK0r.12.il.

4. Albowiem jako w jednem ^ ciele

wiele czonków mamy. ale wszystkie

czcionki nie jedno dzieo maj :

'1 Kor. 12. 12. Efez.4,11.

5. Tak wiele nas jest "jednem ciaem
w Chrystusie, alemy z osobna jedni

drugich czonkami.
*

*iKor.i2.25.

6. Majc tedy róne dary * wedug
aski, która nam jest dana; jeli pro-

roctwo . niech bdzie wedug sznuru

wiary: -iKor.12,4.

7. Jeli " posugowanie. niech bdzie
w posugowaniu: jeli kto naucza, niech

trwa w nauczaniu :

*iPiotr.4,ii.

8. Jeli kto napomina, w napomina-
niu: kto " rozdaje, w szczeroci; kto

przeoony jest. w pilnoci; kto f czyni

miosierdzie, niech czyni z ochot.
" *Mat.C.1.2.3. f2Kor.9.7.

II. 9. Mio niech bdzie nieolju-

dna: miejcie w obrzydliwoci " ze;

imajc si dobrego. ''Amos.5.15.

10. Mioci bratersk jedni ku dru-

gim * skonni bdcie, uczciwoci j je-

dni drugich uprzedzajc. *^^"-*"^'J" ^*^p---^-

11. W pracy nie leniwi, duchem pa-

ajcy. Panu sucy;
12. "W nadziei si " weselcy, w uci-

sku Y cierpliwi, w modlitwie ''* usta-

wiczni ;

*Filip.4.4. tyd.12.2. **uk.l8,l.

13. Potrzebom * witych udzielaj-

cy, gocinnoci f naladujcy.
*l'Kor.l6.1. tyd.13.2.

III. 14. Dobrorzeczcie tym. którzy

was ^ przeladuj : dobrorzeczcie. a nie

przeklinajcie. " Mat.5.44.

15. Weselcie si z weselcymi, a

paczcie z paczcymi.
16. Bdcie midzy " sob jedno-

mylni, wysoko o sobie f nie rozumie-

jc, ale si do niskich nakaniajc.
'^Rzyin.ló.ó. tlzaj.5.21.

17. (Bracia !) nie bdcie * mdrymi
sami u sieliie ; adnemu zem f za z^e

nie oddawajcie. ** obmyliwajc to. co

jest uczciwego przed wszystkimi ludmi.
»Ps.l31.l. tMat.5,3y. '^2Kor.8.21.

18. Jeli mona, ile z was jest. ze

wszystkimi ludmi pokój miejcie.

19. Nie mcijcie si " sami. naj-

milsi: ale dajcie miejsce gniewowi:
albowiem napisano: Mnie 7 pomsta, a Ja
oddam, mówi Pan. -^31.5.39. t5M0j.32.35.

20. Jeli tedy aknie nieprzyjaciel
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twój, nakarm go: jeli pragnie, napój

go: bo to czynic, wt^^gle ' rozpalomi

zgarniesz na gow jego. ^rr2>p.25,2i.

21. Nie daj si zwyciy zemu, ale

ze dobrom zwyciaj.

EODZTA XIIL
I. Przykazuje, aby wszyscy poddani byli wszolkit'j

zwierzchnoci 1— 7. H. blinicJi swoich miowali 8—10.
III. sprawiedliwie yli 11—13. IV. i Chrystusa przyol>lc-

czyli 14.

-Kada dusza * niech bdzie zwierzci-

nociom wyszym poddana: bo nie-

masz zwierzchnoci, tylko od Boga; a

te, które s zwierzchnoci, od Boga s
postanowione. *Tyt.3,i. iPiotr.2,13.

2. A tak kto si zwierzchnoci sprze-

ciwia. Boemu si postanowieniu sprze-

ciwia; a którzy si sprzeciwiaj, sami
sobie potpienie zjednaj.

3. Albowiem przeooni nie s na po-

strach dobrym uczynkom, ale zym. A
chcesz si nie ba zwierzchnoci, czy,
co jest dobrego, a bdziesz mia po-

chwa od niej
;

4. Boym bowiem jest sug tobie ku
dobremu. Ale jeli uczynisz, co jest

zego, bój si; bo nie darmo miecz
nosi, gdy jest sug Boym, mszczcym
si w gniewie nad czynicym, co jest

zego.

5. Przeto trzeba by poddanym nie

tylko dla gniewu, ale* i dla sumienia.

6. Albowiem dla tego te podatki da-

jecie, gdy s sugami Boymi, którzy

tego samego ustawicznie pilnuj.

7. Oddawajcie * tedy kademu, co-

bycie powinni: komu podatek, temu
podatek, komu co, temu co, komu bo-

ja, temu boja ; komu cze, temu
(>2e. *Mat.2,21. Mark. 12,17.

II. 8. Nikomu nic winni nie bdcie,
tylko abycie si spoecznie miowali;
bo * kto miuje bliniego, zakon wype-
jj^jj^

*GaI.5,14. lTym.1,5.

9. Gdy to przykazanie: Nie b-
dziesz * cudzooy, nie bdziesz zabija,

nie bdziesz krad, nie bdziesz faszy-

wie wiadczy, nie bdziesz poda, i

jeli które insze jest przykazanie, w tern

sowie sumownie si zamyka, miano-
wicie: Bdziesz miowa bliniego twe-

go, f jako siebie samego.
*2Moj.20,14 i dalsze, 5Moj..ó.l6.17 i dalsze. fSMoj. 19,18.

Mat. 22, 39. Gal. 5. 14. lTes.4,9.

10. Mio bliniemu * zoci nie wy-
rzdza; a tak wypenieniem zakonu jest

mio. MTyra.1,5.

IIT. 11. A to czycie, wiedzc czas,

i ju przysza godzina, abymy si ze

snu ocucili ;
* albowiem teraz ])lisze

nas jest zbawienie, anieli kiedymy uwp -

12. Noc przemina, a dzie si przy-

bliy; odrzumy tedy * uczynki ciem-
noci, a obleczmy si w zbroj wia-
toci. *Kolos.3,&

13. Chodmy uczciwie jako we dnie,

nie * w biesiadach i w pijastwach, nie

we Y wszeteczestwach i rozpustach,

nie w posWarkach ** ani w zazdroci
;

*lTes.5,7. tlKor.6,9. Efez.5,3. **2KoiM2,20. Gal. 5, 20.

IV. 14. Ale obleczcie si * w Pana
Jezusa Chrystusa, a nie czycie stara-

nia o ciele f ku wykonywaniu podli-
^Q(»i^ *Gal.3,27. tlPiotr.2,11.

KODZIA XIV.
I. Mde w wierze zaleca 1— 14. II. i ebymy ich nie

gorszyli, rozkazuje 15. III. mdych napomina, eby
mocniejszych nie posdzali 16—18. IV. eby tak w bu-
dowaniu zobopólnera 19. V. i w granicach mioci 20. 21.

VI. wolno clu-zecijaska stana 22. 23.

A tego, który jest w wierze saby,
przyjmujcie, nie na sprzeczania okoo
sporów.

2. Bo jeden wierzy, i moe je
wszystko, a drugi bdc * saby, jarzyn
jada. *lMoj.l,29.i-.9,3.

3. Ten, * który je, niech lekce nie

way tego, który nie je ; a który nie je,

niech nie potpia tego, który je; albo-

wiem go Bóg przyj.
"^

*ko1os.2,i6.

4. Kto ty jest, co sdzisz * cudzego

sug? Panu wasnemu stoi, albo upada,

a ostoi si; albowiem go Bóg moe
utwierdzi.' *Jak.4,i2.

5. Bo jeden róno czyni * midzy
dniem a dniem, a drugi kady dzie za

równo sdzi ; kady niech bdzie dobrze

upewniony w zmyle swoim. *Gai.4,io.

6. Kto przestrzega dnia. Panu prze-

strzega ; a kto nie przestrzega dnia,

Panu nie prz:estrzega; kto je. Panu je, bo

dzikuje * Bogu ; a kto nie je, Panu nie

je, a dzikuje Bogu: ^iTym.4,4.

7. Albowiem nikt z nas * sobie nie

yje, i nikt sobie nie umiera.
*2Kor.5,15. Gal. 2,20. 1 Tes.5,10. lPiotr.4,2.

8. Bo cho yjemy. Panu yjemy;
cho umieramy. Panu umieramy

;
prze-

to cho i yjemy, cho i umieramy,
Pascy jestemy.

9. Gdy^ na to * Chrystus i umar i

powsta i oy, aby i nad umarymi i

nad ywymi panowa.
*Dzie. 10,42. 2Kor.5,15. Filip.2,9.10. i

J
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10. Ale ty przecze potpiasz brata

twego? Albo te ty czemu lekcewa-

ysz brata twego, gdy wszyscy stanie-

my * przed stolic Chrystusow?
+ Mat.5,21. 2Kor.5,10.

11. Bo napisano: Jako yj Ja, mówi
r Pan, i mi si kade * kolano ukoni,

i kady jzyk wysawia bdzie Boga.
*Izaj.45,23. Filip.2,10.

12. A przeto kady z nas * sam za

si odda rachunek Bogu.
* Mat. 16,27. lKor.3,8. Gal.6,.5.

13. A tak ju nie sdmy jedni dru-

gich; ale raczej to rozsdzajcie, aby-

cie nie kadli * obraenia, ani dawali

. zgorszenia bratu. *ikoimo,32.

f 14. Wiem i upewnionym jest * przez

Pana Jezusa, i niemasz nic przez si
nieczystego, tylko temu, który mniema
co by nieczystem, to temu nieczyste

jest.
*Dzie.lO,15.

II. 15. Lecz jeli dla pokarmu brat

twój bywa zasmucony, ju nie post-
pujesz wedug mioci; nie zatracaj po-

karmem twoim * tego, za którego Chry-

stus umar. *iKor.8,ii.

III. 16. Nieche tedy dobro wasze

blunione nie bdzie.

17. Albowiem królestwo * Boe nie

jest pokarm ani napój, ale sprawiedli-

wo i pokój i rado w Duchu wi-
lymi * uk. 17,20. lKor.8,8.

18. Bo kto w tych rzeczach suy
Chrystusowi, miy jest Bogu, a przy-

jemny ludziom.

IV. 19. Przeto tedy naladujmy
tego, co naley do pokoju i do spo-

ecznego budowania.

V. 20. Dla pokarmu nie psuj spra-

wy Boej. Wszystko * wprawdzie jest

czyste; ale ze jest czowiekowi, który

je z obraeniem. '^Tyt.1,15.

21. Dobra * jest. nie je misa i nie

pi wina, ani adnej rzeczy, któr si
brat twój obraa albo gorszy albo

sabieje. *iKor.8,i3.

YI. 22. Ty wiar masz? mieje j
sam u siebie przed JBogiem. Bogosa-
wiony, który samego siebie nie sdzi

' w tern, co ma za dobre.

23. Ale kto jest wtpliwy, jeliby
jad, potpiony jest, i nie je z wiary;

albowiem cokolwiek * nie jest z wiary,

I*
grzechem jest. *Tyt.i,i5.

P

KOZDZIA XV.
I. Mocniejsi si swoje na potwierdzanie mdlejszych

obraca maj 1. 2. II. przykadem Cl\rystusowym 3—6.

III. który by supa 7. IV. nic tylko ydów 8, 9. V. ale

i pogan 10—14. VI. Przyczyny pisania listu tego 15—33.

iV tak powinnimy znosi, my, którzy-

my mocni, mdoci sabych, ' a nie po-

doba si samym sobie. *iKor.9,2o-22.

2. Przeto kady z nas niech si bli-

niemu podoba ku dobremu dla zbudo-

wania
;

II. 3. Poniewa i Chrystus nie po-

doba si samemu sobie, ale jako napi-

sano : Urgania * urgajcych tobie przy-

pady na mi. *ps.69,io.

4. Bo cokolwiek przedtem * napisano,

ku naszej nauce napisano, abymy przez

cierpliwo i przez pociech Pism na-

dziej mieli. *Kzym.4,23.2.1.

5. A Bóg cierpliwoci i pociechy niech

wam da, abycie byli * jednomylni mi-
dzy sob wedug Chrystusa Jezusa.

*Ezym.l2,16. lKor.1,10. Filip. 2,2. r.3,16. lPiotr.3,8.

• 6. Abycie jednomylnie jednemi usty

wysawiali Boga, Ojca Pana naszego Je-

zusa Chrystusa.

III. 7. Przeto przyjmujcie jedni

drugich, jako i Chrystus przyj nas do

chway Boej.
IV. 8. Bo powiadam, i Jezus Chry-

stus by sug obrzezki dla prawdy Bo-

ej, aby potwierdzi obietnice ojcom

uczynione,

9. A poganie eby za miosierdzie

chwalili Boga, jako napisano: Dlatego

bd * ci wysawia midzy pogany,

i imieniowi twemu piewa bd.
* 2 Sam. 22,50. Ps.l8,50.

V. 10. I zasi mówi: Weselcie * si
poganie z ludem jego. *5Moj.32,43.

11. I zasi: Chwalcie * Pana wszyscy

poganie, a wysawiajcie go wszyscy lu-

dzie.
*^^-ii^'^-

12. I zasi Izajasz mówi: * Bdzie ko-

rze Jessego, a który powstanie, aby

panowa nad pogany, w. nim poganie

nadziej pokada bd. *izaj. 11,1.10.

13. A Bóg nadziei niech was napeni
wszelk radoci i pokojem w wierze,

abycie obfitowali w nadziei przez moc
Ducha witego.

14. A pewienem, bracia moi! i ja sam
o w^as, ecie i wy sami peni dobroci,

napenieni wszelk znajomoci, i mo-
ecie jedni drugich napomina.

VII. 15. A pisaem do was, bracia!

poniekd mielej, jakoby was napomi-
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iwi'yAV' przi'z lask»^^, która mi jest dana od
Boga;

16. Na to, abym by sug Jezusa
Chrystusa miiMlzy pogauy, witobliwio
pracujc av IJwangitdii IJoój, aby oliara

pogau staa sic; przyjemna, powic^coua
przez J)uclia J^witego.

17. Mam si tedy czt^m ""

clilul)i

w Chrystusie Jezusie, w rzeczach lioych.
*lKor.9,16. 2Kor.lO,ir).

18. Albowiem nie mia]>ym mówi
togo, czegoby nie sprawowa Chrystus
przez mi w przywodzeniu ku posusze-
stwu pogan, * przez sowo i przez
uczynek, *2Tym.i,ii.

19. Przez moc znamion i cudów, przez
moc Ducha Boego, tak, iem od Jeru-
zalemu i okolicznych krain a do Iliryku

napeni Ewangielij Chrystusow;
20. A to tak usiujc kaza Ewangie-

lij, gdzie i mianowany nie by Chrystus,
abym na cudzym fundamencie nie budo-
wa.

21. Ale jako napisano: Którym nie

powiadano * o nim, ogldaj; a którzy
o nim nie syszeli, zrozumiej. *izaj.52,15.

22. Dlaczegom te * czsto miewa
przeszkody, em do was przyj nie

móg. *Kzym.l,13.

23. Lecz teraz nie mam wicej miej-
scaw tych samych krainach, amajcch
przyj do was * od wielu lat.

*Ezyra.l,10. lTes.2,17. r.3,10.

24. Kiedykolwiek pójd do Hiszpanii,

przyjd do was: bo si spodziewam, e
tamtdy idc ujrz was, a e wy mi tam
poprowadzicie, kiedy si pierwej z wami
troszeczk uciesz.

25. A teraz id * do Jeruzalemu, usu-
gujc witym. *Dzie.i9,2i.

26. Albowiem si upodobao Macedo-
nii i Achai, nieco * spoinie zoy na ubo-
gich witych, którzy s w Jeruzalemie.

'*Dzie.l],29. lKor.16, 1.3.4.

27. Owa podobao si im, i s ich

dunikami; bo poniewa dóbr ich du-

chownych poganie si * uczestnikami
stali, powinni im te s cielesnemi usu-
giwa. *lKor.9,ll. Gal.6,6.

28. Przeto gdy to wykonam, a onym
jako zapiecztowany ten poytek oddam,
pójd przez was do Hiszpanii;

29. A wiem, i gdy przyjd * do was,
z hojnem bogosawiestwem Ewangielii

Chrystusowej przyjd. *Rzym.i,ii.

30. A prosz was, bracia ! przez Pa-
na naszego Jezusa Chrystusa, i przez

mio Ducha, abycie wespó ze
mn * pra(u)wali w modlitwach za mi
do Boga, 2 Kor. Ml".

31. Abym by * wybawiony od tych,
którzy s, niinviernyini w ziemi Judzkij,
a iby usuga moja, któr wykonywam
przeciw Jeruzah^mowi, przyjemna bya
witym; *2Tes.3,2.

32. Abym z radoci przyszed do
was * za wol Bo, i z wami si we-
spó ucieszy. *Kzyni.l,10.

33. A Bóg pokoju niech Ijdzie z wami
wszystkimi. Amen.

liODZIA XVL
I. Zaleca Fch 1. 2. II. wielo ich pozdrawia 3—16. III. a

niezgody wszczynajcych strzcdz si rozkazuje 17—27.

A zalecam wam Febe, siostr nasze,

która jest suebnic zboru Kienchree-
skiego

;

2. Abycie j przyjli w Panu, jako
przystoi witym, i stali przy niej,

w którejby was kolwiek rzeczy potrze-

bowaa; albowiem i ona wielom gospo-
dy uyczaa, a i mnie samemu.

II. 3. Pozdrówcie Pryscyll *
i Akwil,

pomocniki moje w Chrystusie Jezusie;
*Dzie.l8,26. 2Tym.4,19.

4. (Którzy za dusz moje swojej

wasnej szyi nadstawiali; którym nie ja

sam dzikuj, ale i wszystkie zbory po-

gaskie.)

5. Take zbór, który jest w domu ich.

Pozdrówcie Epeneta miego mojego, któ-

ryjest pierwiastkiem Achai do Chrystusa.
6. Pozdrówcie Maryj, która wiele

pracowaa dla nas.

7. Pozdrówcie Andronika i Junijasza,

krewnych moich i spówini moich,

którzy znacznymi s midzy Apostoami,
którzy i przedemn byli w Chrystusie.

8. Pozdrówcie Amplijasa, miego mo-
jego w Panu.

9. Pozdrówcie Urbana, pomocnika
naszego w Chrystusie, i Stachyna mnie
miego.

10. Pozdrówcie Apellesa dowiadczo-
nego w Chrystusie. Pozdrówcie tych,

którzy s z domu Arystobulowego.

11. Pozdrówcie Herodijona, pokrewne-

gomojego. Pozdrówcie tych, którzysz^do-

muNarcyssowego, tych, którzysw Panu.

12. Pozdrówcie Tryfen, i Tryfos,

które pracuj w Panu. Pozdrówcie Persy-

d mi, która wiele pracowaa w Panu.

13. Pozdrówcie Eufa, wybranegow Pa-

nu i matk jego i moje.
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14. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta,

Hermana, Patrob, Hormena, i braci,

którzy s z nimi.

15. Pozdrówcie Filologa, i Jnlij. Ne-

rego i siostr jego, i Olimpa i wszystkich

witych, którzy s z nimi.

16. Pozdrówcie jedni drugich z poca-

owaniem * witem. Pozdrawiaj was
zbory Chrystusowe. gKor.is.i^'m^'JS:

III. 17. A prosz was, bracia! aby-

cie upatrywali tych, którzy * czyni ro-

zerwania j i zgorszenia przeciwko tej

nauce, którejcie si wy nauczyli; i

chrocie ** si ich. *koi.2,8. Tyt.3,9.

tMat.18,6. 2 Tym. 3,5. Tyt.3,10. ^"^ 2 Jan. 1,10.

18. Albowiem takowi Panu naszemu
Jezusowi Chrystusowi nie su, * ale

wasnemu brzuchowi swemu, a przez a-
godn mow i pochlebstwo serca pro-

stych zwodz. -Fiiip.3,19.

19. Bo posuszestwo wasze wszyst-

kich doszo. A przeto raduj si z was
;

ale chc, abycie * byli mdrymi na do-

bre, a prostymi na ze. *Mat.io,i6.

20. A Bóg ^ pokoju zetrze szatana

pod nogi wasze w rychle. aska Pana
naszego Jezusa Chrystusa niech bdzie
z wami. Amen. *ikoim4,33.

21. Pozdrawiaj * was Tymoteusz,

pomocnik mój, i f Lucyjusz i
'" Jason

i ff Sosypater, pokrewni moi.
^D2ic.l6,l. Filip. 2, 19. lTes.3,2. f Dzie.13.1. **Diie.l7.7.

H-Dzie.20,4.

22. Pozdrawiam was w Panu ja Ter-

cyjusz, którym ten list pisa.

23. Pozdrawia was * Gaj us, gospo-

darz mój i wszystkiego zboru. Pozdrawia
was f Erastus szafarz miejski, i Kwar-
tUS brat. MKoi".l,U.t2Tym.4,20.

24. aska Pana naszego Jezusa Chiy-
stusa niech bdzie z wami wszystkimi.

Amen.

25. A temu, który * was moe utwier-

dzi wedug Ewangielii mojej i opowia-

dania Jezusa Chrystusa, wedug obja-

wienia f tajemnicy od czasów wiecznych
zamilczanej, *Efez.3,9. tEfez.1,9. r.3,9.

2T}Tn.l,10. Tyt.1,2.

26. Lecz teraz objawionej *
i przez

Pisma prorockie wedug postanowienia

wiecznego Boga ku posuszestwu wiary

miedzy wszystkimi narody oznajmio-

nej';
MPiotr.1,20.

27. Temu, samemu mdremu Bogu
niech * bdzie chwaa przez Jezusa

Chrystusa na wieki. Amen. "Rzym.11,26.

Ten list do Rzymian napisany jest z Koryntu przez Febe, suebnic zboru Kienchreeskiego.

List pierwszy S. Pawa Apostoa do Koryntów.

ROZDZIA I.

I. Po zaleceniu Koryntów 1—11. II. ich niezgody sti-o-

fuje, i od hardoci do pokory prowadzi 12—18. III. Pan
Bóg mdro niebiesk nie w mdroci tego wiata, ale
w gupstwie podaje 19—27. IV. "z wikszej czci pode
sobie osoby obiera 28. V, aby si czowiek nie tv sobie
ale w Panu chlubi 29—31.

Jtawe, powoany * Aposto Jezusa Chry-
stusa przez wol Bo, i f Sostenes

\)Y^t,

'

*Dzie.l3,2. fDzie. 18,17.

2. Zborowi Boemu, który jest w Ko-
ryncie, powiconym ^ w Chrystusie Je-

zusie, powoanym f witym, ze wszyst-
kimi, którzy ** wzywaj imienia Pana
naszego Jezusa Chrystusa na wszelkiem
miejscu, i ich i naszem.

*Jan.l7,17.19. Dzie.15,9. 7Ezym.l.7. Efez.1,1,
Kol. 1.22. 2 Tym. 1,9. =*''fr.2.19.

3. aska wam i pokój * niech b-
dzie od Boga, Ojca naszego, i od Pana
Jezusa Chrystusa. *iPiotr.i,2.

4. Dzikuj Bogu mojemu * zawsze
za was dla aski Boej, która wam jest

dana w Chrystusie Jezusie,
*Efez.l,l5. 2Tes.l,3.

5. Iecie we wszystkiem ubogaceni
w "" nim we wszelkiej mowie i we wszel-

kiej znajomoci; *koios.i,9.io. r.2,7.

6. Jako wiadectwo Chrystusowe
utwierdzone jest w was,

7. Tak i wam na adnym darze nie

schodzi, którzy * oczekujecie objawienia

Pana naszego Jezusa Chrystusa.
^ Filip. 3. 20. Tyt.2.13.

8. Który was te utwierdzi * a do
koca, abycie byli bez nagany w dzie
Pana naszego Jezusa Chrystusa.

*lTes.3,13. r.5.23.

9. Wiernyó jest * Bóg, przez któ-

rego jestecie powoani ku spoeczno-
ci f Syna jego Jezusa Chrystusa, Pana
naszeffo '^Rzyra.3,4. iTes.5,24. t jan.1,3.7.

10. A prosz was, bracia! przez imi
Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby-

cie to mówili * wszyscy, a iby nie

byy midzy wami rozerwania, ale aby-

cie byli spojeni jednakim umysem i

jednakiem zdaniem. *Rzym.i5,.5.

M*
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11. Alltowii'iii ()'/ii;ijiiii<)iio Uli o was,

bracia moi! od donioNMiików Chloi, i
poswarki sj\ niiijdzy wami.

II. 12. A to powiadam, i kady z was
mówi: Jamci ji'st * l*awlowy, a jam
Apollosowy, f a jam Kicasowy, alom ja

ClirystllSOWV. *lKor.3,4. fDzIc.lH.k.

U). Kozdziolony jost Chrystus? Aza
Pawe za was ukrzyowany? Albocie
w inii(} Pawowo oclirzczoni?

14. Dzikujo Bogu, om adnogo
z was iiio tdirzci, oprócz * Kryspa i Ga-

jusa; ^Dzic.is.s.

15. Aby kto nic rzek, em chrzci

w imi(^ moje.

16. Ochrzciem te i dom * Stefa-

nowy; nadto nie wiem, jeiim kogo dru-

giego ochrzci. *lKor.l6,l5.

17. Bo mnie nie posa Chrystus

chrzci, ale Ewangielij kaza, wszake
nie w mdroci * mowy, aby nie by
wyniszczony krzy Chrystusowy.

*lKor.2,l.'l.l3. 2Piotr.l,16.

18. Albowiem mowa o krzyu tym,

którzy gin, jest gupstwem; ale nam,
którzy bywamy zbawieni, jest * moc
Bo. -Kzym.1,16.

III. 19. Bo napisano: Wniwecz obró-

c mdro * mdrych, a rozum ro-

zumnych odrzuc.
' *Izaj.29,14. Abdyjasz w.S.

20. Gdzie jest mdry? gdzie * jest

uczony w Pimie? gdzie badacz wieku

tego? Izali w gupstwo nie f obróci

Bóg mdroci wiata tego?
*Izaj.33,18. tMat.11,25. uk. 10.21.

21. Albowiem poniewa w mdroci
Boej wiat * nie pozna Boga przez

mdro, upodobao si Bogu, przez gu-
pie kazanie zbawi wierzcych,

*Mat.ll,25. uk. 10.21.

22. Gdy i ydowie si * cudów do-

magaj, a Grekowie mdroci szukaj.
*Mat.l2,38.

23. Ale my kaemy Chrystusa ukrzy-

owanego. ydom wprawdzie zgorsze-

nie, a Grekom gupstwo;
24. Lecz samym powoanym i y-

dom i Grekom kaemy Chrystusa, który

jest * moc Bo i mdroci Bo.
*Ezym!l. 16. Kolos. 2,3.

25. Albowiem gupstwo Boe jest

mdrsze, ni ludzie; a mdo Boa jest

mocniejsza, ni ludzie.

26. Widzicie zaiste powoanie wa-

sze, bracia! i nie wiele * mdrych we-

dug ciaa, nie wiele monych, nie wiele

zacnego rodu
;

* Jan.7,48. r.12,42. jak.2,5.

27. xAle co gupiego jest u wiata te-

go, to wyltra Róg, aby zawstydzi m-
(h"ych ; a co mdego u wiata, wy I tra Bóg,

aby zawstydzi mocny cli.

IV. 2S. A podego rodu u wiata i

wzgardzone wyhra IJóg, owszem te rze-

(^/y, których niemasz, aby te, które s,
zniszczy.

V. 21). vVlty si nie chlubio adne
ciao prz(Ml ohli(;zem jego.

30. Lecz z niego wy jestecie w Chry-
stusie Jezusie, który si nam * sta m-
droci od Boga i f sprawiedliwoci
i
** powiceniem i ff odkupieniem,

*Kolos.2,3. f .Tcr.23,6. Rzym.5,9. * Jan. 17,19. t Efez. 1,7.

31. Al)y, jako napisano: Kto si chlu-

bi, w Panu "' si chlubi. * J^'-^^^^- 2Koi-.io,i7.

KODZIA II.

I. w przykadzie swoiin pokazuje róno Boskiej
mdroci od wieckiej, take nauczycieli Ewangielii
witej od krasomówców wieckich 1—13. II. zatem po-
kazuje rozdzia duchownego i cielesnego czowieka 14— 16,

A ja gdym przyszed do was, bracia!

nie przyszedem z wyniosoci mowy
albo * mdroci, opowiadajc wam wia-
dectwo Boe. *lKor.l,17. 2Piotr.l,16.

2. Albowiem nie osdziem za rzecz

potrzebn, co inszego umie midzy
wami, tylko Jezusa Chrystusa, i to ouego

ukrzyowanego.
3. I byem ja u was w saboci i

w bojaiii i w strachu wielkim.

4. A mowa moja i kazanie * moje nie

byo w powabnych mdroci ludzkiej

sowach, ale w okazaniu ducha i mocy,
*lKor.l,17. r.4,19. 2Kor.ll,6. lTes.1,5. 2Piotr.l,l6.

5. Aby si wiara wasza nie grunto-

waa na mdroci ludzkiej, ale na mocy

6. A mdro mówimy midzy do-

skonaymi; ale mdro nie * tego wia-
ta, ani ksit tego f wiata, którzy
gjj^c^. *Jak.3,17. tlKor.15,24.

7. Ale mówimy mdroBo * w ta-

jemnicy, która jest zakryta, któr Bóg
przenaznaczy przed wieki ku chwale

naszej, • *Rzym.i6,25.

8. Której aden z ksit * tego

wiata nie pozna; bo gdyby f byli po-

znali, nigdyby byli Pana chway nie

ukrzyowali;
* Mat. 11,2.5. uk. 10,21. Jan. 7,48. fDze.S.lS.

9. Ale opowiadamy, jako napisano:

Czego "^ oko nie widziao i ucho nie sy-

szao i na, serce ludzkie nie wstpio,

co nagotowa Bóg tym, którzy go miuj.
*Izaj.64.4.

10. Ale nam to Bóg objawi * przez]
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Ducha swojego; albowiem diicli wszyst-

I
kiego si bada, i gbokoci Boych.

i *Mat.l3,ll. 1-.1G,17.

ii. Bo któ z ludzi wie, co jest

w czowieku, tylko duch czowieczy, któ-

ry w nim jest? Take te i tego, co jest

^ w Bogu, nikt nie wie, tylko Duch Boy.
12. Alemy my nie przyjli ducha

wiata, lecz Ducha, który jest z Boga,

abymy wiedzieli, które rzeczy nam s
od Boga darowane;

13. O których te mówimy, nie temi

sowy, * których ludzka mdro nau-

cza, ale których Duch wity naucza,

do duchownych rzeczy duchowne sto-

^11\qq
^lKor.1,17. 2rioti-.l,16.

II. 14. Ale cielesny czowiek * nie

pojmuje tych rzeczy, które s Ducha
Boego; albowiem mu s gupstwem, i

nie moe ich pozna, przeto, i duchow-
nie bywaj rozsdzone. '^Rzym.s.s.

15. Ale duchowny rozsdza wszyst-

ko; lecz sam od nikogo nie bywa roz-

sdzony.
16. Albowiem któ pozna * zmys

Paski? Któ go bdzie uczy? Ale my
zmys Chrystusowy mamy.

*Izaj .40,13. Rzyra.11,34.

I-

ROZDZIA III.

I. Dawszy spraw o unionej nauce swojej 1—3.

II. pokazuje, w jakiem powaaniu udzy Chrystusowi
by maj 4. ,5. •III. jaki ich urzd G—9. IV. jaki spo-
sób budowania 10. V. kt(3ry jego fundament 11—15.

VI. napomina Koryntczyki, eby dusz swych nie kalali

16. 17. VII. hard ciaa mdroci 18—23.

i ja, bracia! nie mogem wam mówi
jako duchownym, ale jako cielesnym, i

jako niemowltkom w Chrystusie.

2. Napawaem * was mlekiem, a nie

karmiem was pokarmem; bocie jesz-

cze nie mogli znie, owszem i teraz

jeszcze nie moecie,
^Izaj.28,9. yd.5,12.13. lPiotr.2,2.

3. Gdy jeszcze, cielesnymi jestecie.

Bo poniewa midzy wami * jest za-

zdro i swary, i rozterki, azaecie nie

cieleni i wedug czowieka nie chodzi-
lij^p

*1 Kor. 1,11. Gal.5,20. Jak. 3,14.

II. 4. Albowiem gdy kto mówi : Jam
jest Pawowy, a drugi: Jam Apollosowy,

aza cielesnymi nie jestecie?

5. Bo któ jest Pawe? Kto * Apollos?

jedno sudzy, przez którychecie uwie-

rzyli, a to jako kademu Pan da. ^Dzie.i8,24.

III. 6. Jam szczepi, Apollos * polewa,
ale Bóg wzrost da. =^i)zie.i8,24. r.19,1.

^ 7. A tak, ani ten, co szczepi, jest

czem, ani ten, co polewa, ale Bóg, który

wzrost daje.

8. Lecz ten, który szczepi, i ten, który

polewa, jedno s, a kady swoje zapat
wemie * wedug pracy swojej.

*Ps.G2,13. Mat.lG,27. Kzym.2,G. r.14,12. Gal.6,5.

9. Albowiem jestemy pomocnikami
Boymi; * wy Bo rol. Boym bu-

dynkiem f jestecie. *2Kor.G,i. tEfez.2,20.

IV. 10. Wedug aski Boj, która

mi jest dana, jako mdry budownik za-

oyem grunt, a drugi na nim buduje:

wszake kady niechaj baczy, jako na

nim buduje.

V. 11. Albowiem gruntu * innego nikt

nie moe zaoy, oprócz tego, który jest

zaoony, który jest Jezus Chrystus.
*Ps. 118,22. Izaj.28,16.

12. A jeli kto na tym gruncie buduje

zoto, srebro, kamienie drogie, drwa,

siano, som,
13. Kadego robota jawna bdzie;

bo to dzie pokae; gdy przez ogie
objawiona bdzie, a kadego roboty,

jaka jest, ogie dowiadczy.

14. Jeli czyja robota zostanie, któr
na nim budowa, zapat wemie.

15. Jeli czyja robota zgore, ten szkod
podejmie; lecz on sam bdzie zachowany,

wszake tak jako przez ogie.

YI. 16. Aza * nie wiecie, i kocio-

em Boym jestecie, a Duch Boy mie-

szka w was?
*lKor.G,19. 2Kor.G,lG. yd.3,G. lPiotr,2,5.

17. A jeli kto gwaci koció Boy,
tego Bóg skazi, albowiem koció Boy
wity jest, którym wy jestecie.

VII. 18. Mechaje nikt samego sie-

bie nie * zwodzi; jeli si kto sobie zda

l)y mdrym midzy wami na tym wie-
cie, niech si stanie gupim, aby si sta
mdrym. *Jak.i,22.

19. Albowiem mdro tego wiata
gupstwem jest u Boga; bo napisano:

Który chwyta * mdrych w chytroci ich
;

*Ijob.5,13.

20. I zasi: Pan zna myli m-
drych, i s marnoci. *ps.94,ii.

21. A tak niech si nikt nie chlubi

ludmi; albowiem wszystkie rzeczy s
wasze.

22. Bd Pawe, bd Apollos, bd
Kiefas, bd wiat, bd ywot, bd
mier, bd przytomne, bd przysze

rzeczy, wszystkie s wasze;

23. Alecie wy Chrystusowi, a Chry-

stus Boy.
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KOZDZIALIV.
I. I'niwd/iwcjjo Apostoa oiiisiiws/.y 1— ('.. II. za c.vaM

soliio nicznj ni /.a liaiilx; unitiiiio [toczyta 7. 8. III. i

znaki jK^wnc itrzywodzi, z kttirych siti pokazuj !>. IV. i
sitj ani o cliwat^ .swojtj 10. V, ani o lirzuch swój stara
11— Iti. VI. Tymotousza zalo<'.a 17. VII. i saiti przyj
do nicli obiccujo 18—21.

lak iiic.clij o nas czlowicik roziimio,

jako o sl'u'^'acli Chrystusowycli i o sza-

farzach tajeiiinic * Boych. *Mat.24,4.'i.

2. A togowic sziikaji^ przy szafiirzach,

aby kady ziialozioiiy by wiernym.
3. Alce u iiinic to jest najmniejsza,

ebym by od was sdzony, albo od sdu
ludzkiego; lecz i sam siebie nie sdz.

4. Albowiem cho nic na si nie

wiem, wszake nie przeto * jestem
usprawiedliwiony; ale ten, który mi
sdzi. Pan jest. *ijob.9,2. r.25;4.

5. A tak nie sdcie * przed czasem,

aby Pan przyszed, który te owieci,

co skrytego jest w ciemnoci i objawi

rady serc; a tedy kady bdzie mia
chwa od Boga. *Mat.7,i.Rzyni.2,i.

6. A te rzeczy, bracia! w podobie-
stwie obróciem na si i na Apollosa dla

was, abycie si nauczyli z * nas, nad to,

co napisane, nie rozumie, ibycie si
jeden dla drugiego nie nadymali przeciw-

ko drugiemu. *Przyp.3,7. Rzym.12,3.

11. 7. Albowiem któ ci rónym
czyni? I có * masz, czegoby nie

wzi? A jelie wzi, przecze si
chlubisz, jakoby nie wzi? *Jan.3,27.

8. Juecie nasyceni, juecie ubo-

gaceni, bez nas ki\ólujecie; a bodajecie

królowali, abymy i my z wami pospo-

u królowali!

III. 9. Bo mam za to, i Bóg nas

ostatnich Apostoów wystawi jakoby na
mier * skazanych ; albowiem stalimy si
dziwowiskiem wiatu i Anioom i ludziom.

*Ps. 44,23. Kzym.8,36. 2Kor.4,ll.

IV. 10. Mymy gupi dla Chrystusa,

aleciewy roztropni w Chrystusie; my-
my sabi, alecie wy mocni; wycie
zacni, alemy my bezecni.

V. 11. Jeszcze a do tej godziny i

akniemy i pragniemy, i nadzy jestemy,
i bywamy policzkowani, i tuamy si,

12. I pracujemy, robic * wasnemi
rkami; gdy nas f habi, dobrorzecze-

my, gdy nas przeladuj, znosimy;
*Dzie.20,34. lTes.2,9. tMat.5,44. iik.23,34,

13. Gdy nam zorzecz, modlimy si
za nich; stalimy si jako mieci tego

wiata, i jako omieciny u wszystkich, a
dotd.

J4. To ])isz, nie przeto, abym was
zawstydzi; ale jako dziatki moje mie
na])oniinam.

15. Bo chobycie mieli dziesi ty-

sicy pedagogów w (Jhrystusi(5, wszak-
e nic; wiele ojców macie; bom ja was
w Jezusie * (Jhrystusie przez Ewangielij
spodzi. *Dzie.l8,ll. Gal.4,19. Filem.w.lO

IG. Prosz was * tedy, bdcie nala-
dowcami moimi. *^'il«.17. ITos.I.G. 2Te».3,7.

Vr. 17. Dlategom posa do was
Tymoteusza, który jest syn mój miy
i wierny w Panu; ten wam przypomni
drogi moje w Chrystusie, jako wszdy
w kadym zborze nauczam.

VII. 18. Ale tak si niektórzy na-

dli, jakobym nie mia przyj do was.

19. Lecz przyjd rycho do was, jeli

Pan * bdzie chcia, i poznam nie mow
tych nadtych, ale moc.

*Dzie.l8,21. yd.6,3. Jakób.4,15.

20. Albowiem nie w mowie * zaley
królestwo Boe, ale w mocy. *iKor.2,4.

21. Có chcecie? z * rózgli mam
przyj do was, czyli z mioci i z du-

chem cichoci? *2Kor.lO,2. r.13,10.

KODZIA V.
I. Gromi Koryntczyków, i spronego wszetecznika mi-

dzy sob cierpieli 1. 2. II. którego szatanowi oddaje
3—5. III. a ich hardo zganiwszy 6—8. IV. uczy,

których wycza, i jako si przeciwko wyczonym zacho-
wa maj 9—13.

Zia pewne sycha, e jest midzy wa-

mi wszeteczestwo, a takie wszetecze-

stwo, jakie i midzy pogany nie bywa
mianowane, aby kto mia mie '^ on
Oica swego. *3Moj.18,8. r.20,11. 5Moj.27,20.

2. A wycie si nadh, a nie raczej-

cie si smucili, aby by uprztniony

z porodku was ten, który ten uczynek

popeni.
II. 3. Przeto ja, aczem * odlegy

ciaem, lecz przytomny duchem, juzem,

jakobym by przytomny, osdzi tego,

który to tak popeni, *Kpi.2,5.

4. Gdy si w linieniu Pana naszego

Jezusa Chrystusa zgromadzicie, i z du-

chem moim i z moc Pana naszego Je-

zusa Chrystusa,

5. Odda szatanowi * na zatracenie

ciaa, eby duch by zachowany w on

dzie Pana Jezusa. *iTym.i,2o.

III. 6. Nie dobra to chluba wasza. A-
za nie wiecie, i troch * kwasu wszyst-

ko zaczynienie zakwasza? *Gai.5,9.

7. Wyczycie tedy stary kwas,

abycie byli nowem zaczynieniem, jako
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przanymi jestecie; albowiem Baranek

uasz wielkauocuy za nas ofiarowany jest,

Chrystus.

8. A tak obchodDiy wito nie w sta-

rym * kwasie, ani w kwasie zoci i

rozpusty, ale w przanikach szczeroci

i nrawdy *2Moj.i3,7. 5Moj.i6,3.

IV. 9. Pisaem wam w licie, abycie
si nie mieszali z wszetecznikami:

10. Ale nie zgoa z wszetecznikami

tego wiata, albo z akomcami. albo

z drapiecami, albo z bawochwalcami;
bo inaczej musielibycie z tego wiata
wynij.

11. Lecz teraz pisaem wam. abycie
si nie mieszali; jeliby kto. mienic si
by bratem, by wszetecznikiem albo

akomc. albo bawochwalc, albo ob-

mówc. albo pijanic. albo zdzierc, e-
l>ycie z takowym "

i nie jadali.
''Mat.lS.lT. 2Tes.3.14.

12. Albowiem có ja mam sdzi
i obcych ? Aza wy tych, co s domowi.
nie sdzicie?

13. Ale tych. którzy s obcymi. Bóg s-
dzi. Przeto uprztnijcie tego zonika
z porodku samych siebie.

EODZIAM.
I. Wierny chrzecijanin nie ma si z chrzecijaninem do

sdu ludzi niewiernych wytacza 1—6. II. ale raczej
krzywd cierpie 7. 8. III. nieczystoci wszelakich grze-
chów ma si pilnie wystrzega 9—18. IT. ho jest ko-
cioem Ducha witego 19. y. i drogo kupiony 20.

fcmie kto z was. majc spraw z dru-

gim, sdzi si przed niesprawiedli^yymi,

a nie przed witymi?
2. Aza nie wiecie, i wici bd s-

dzili wiat? A jeli wiat od was bdzie
sdzony, czylicie niegodni, abycie sdy
mniejsze odprawiali?

3. Aza nie wiecie, i Anioy sdzi
l.idziemy? A có tych doczesnych
rzeczy?

4. Przeto jelibycie mieli sdy o rze-

czy doczesne, tych. którzy s najpodlejsi

we zborze, na sd wysadzajcie.

5. Ku zawstydzeniu waszemu to mó-
wi. Niemasze midzy wami mdrego
i jednego, któryby móg rozsdzi mi-
dzy brami swoimi?

6. Ale si brat z bratem prawuje, i to

przed nie^yiernymi?

II. 7. Ju tedy zapewne jest midzy
wami niedostatek, e si z sob prawuje-

k cle. Czemu raczej krzywdy nie " cierpi-

cie? Czemu raczej szkody nie podej-

mujecie? ' Przyp.20,22. r.24.29. Mat.5,39.40.

uk.6,29. Rzym.12,19. lTes.5,15. lPiotr.3,9.

8. Owszem * wy ki*zywdzicie i do

szkody przywodzicie, a to braci. 'iTes.4,6.

III. 9. Aza nie wiecie, i niesprawie-

dliwi królestwa Boego nie odziedzicz?

Nie mylcie si: * ani wszetecznicy, ani

bawochwalcy, ani cudzoonicy, ani

pieszczotliwi, ani samcoonicy,
*GaL5,19. Efer.5^.

10. Ani zodzieje, ani akomcy. ani

pijanicy. ani zorzeczcy, ani zdziercy

b"ólestwa Boego nie odziedzicz.

11. A takimicie niektórzy * byli;

alecie omyci, alecie
-f
powiceni, ale-

cie usprawiedliwieni w imieniu Pana
Jezusa, i przez Ducha Boga naszego.

*Tyt.3.3. tlKor.1,2.

12. Wszystko mi wolno, ale nie

wszystko * poyteczno; wszystko mi
wolno, ale ja si nie dam zniewoli a-
dnej rzeczy.

'

-iKor.10,23.

13. Pokarmi brzuchowi nale, a

brzuch pokarmom: ale Bóg i brzuch

i pokarmy skazi; lecz ciao nie naley
wszeteczestwu, ale Panu. a Pan ciau.

wzbudzi, i nas
*Dzie.2.32. Kzym.8,11-

14. Bo Bóg i Pana
wzbudzi moc swoj.

15. Aza nie wiecie, i ciaa * wasze

s czonkami Chrystusowymi ? Wziwszy
tedy czonki Chrystusowe, czyli je uczy-

ni czonkami wszetecznicy? Nie daj te-

go Boe!
'

''Efez.5,30.

16. Aza nie wiecie, i ten. co si
zcza w wszetecznic, jednem ciaem
z ni jest? albowiem mówi: Bd dwoje

jednem * ciaem.
^lMoj.2.24. Mat.19,5. Mark.10,8. Efez.5,31.

17. A kto si zcza z Panem, jednym
duchem jest z nim.

18. Uciekajcie przed wszetecze-
stwem. Wszelki grzech, któryby czo-
wiek popeni, oprócz ciaa jest; lecz kto

wszeteczeustwo podzi, praeciwko swemu
wasnemu ciau grzeszy.

IT. 19. Aza nie wiecie, i cia-o wasze

jest * kocioem Ducha witego, który

w was jest, którego macie od Boga?
a nie jestecie sami swoi;

*1 Kor.3,16. 2Kor.6,16. yd.3.6.

V. 20. Albowiemecie * drogo kupie-

ni. Wysawiajcie tedy Boga w ciele

waszem i w duchu waszym, które s
gQ^g * 1 Kor.7,23. 1 Piotr.l,l8.19!



178 I. AD CORINTIIIOS 7.

ROZDZIA Vir.
I. Tym, którzy duru wstr/.t'init^'zliwosci od Hoga nio

maj, w lUiih/oiiski stun wstpi nidzi 1—'J, U. rozwodu
iimonków hroiii 10—10. 111. iiby kady w wozwaniu
swoji-in trwa, upoiiiirm 20—21. IV. jakim wzgldem pa-
nieski stan maestwo pizeciodzi 2f>—H).

Jjecz o tm, cocie mi pisali: DoLrzeóby
czowiokowi, iiio tyka si niewiasty;

2. Ale (Ha uwarowania sitj wszoto-
czostwa iiiocli kady ma swoje wasn
ono, a kada niech ma swego wasnego
ma.

3. M niech * onie powinna ch
oddaje, take te i ona mowi.

*lPiotr.3,7.

4. ona wasnego ciaa swego w mocy
nie ma, ale m; take te i m w^a-
snego ciaa swego w mocy nie ma, ale

ona.
5. Nie oszukiwajcie jeden drngiego;

chybaljy z spólnego zezwolenia do cza-

su, abycie si uwolnili do postu i do
modlitwy; a zasi wespó si schodcie,
aby was szatan nie kusi dla waszej
niepowcigliwoci.

6. Ale to mówi jako pozwalajc, a
nie jako rozkazujc.

7. Albowiem chciabym, aby wszyscy
ludzie * tak byli jako i ja; aleó kady ma
swój wasny dar od Boga, jeden tak
a drugi owak. *Dzie.26,29.

8. A mówi nieonatym i wdowom:
Dobrze im jest, jeliby tak zostali, jako
i ja.

9. Ale jeli si * wstrzyma nie mog,
nieche w stan maeski wstpi; bo
lepiej w stan maeski wstpi, ni
upalenie cierpie. *iTym.5,i4.

II. 10. Tym zasi, którzy s w stanie

maeskim, rozkazuj nie ja, ale Pan,
mówic: eby si ona * od ma nie

odczaa. *Mai.2,i6. Mat.5,32. r.19,9.

Mark.10,11. uk. 16,18. Efez. 5,31.

11. Ale jeliby si te odczya, nie-

chaje zostaje bez ma, albo si niech
z mem pojedna, a m ony niechaj

nie opuszcza.

12. A inszym zasi ja mówi, a nie

Pan: Jeli który brat ma on niewier-

n, a ta z nim przyzwala mieszka,
nieche jej nie opuszcza.

13. A jeli która ona ma niewier-
nego ma, a on przyzwala z ni mieszka,
nieche go nie opuszcza.

14. Albowiem powicony jest m
niewierny przez on, i ona niewierna
powicona jest przez ma; bo inaczej

dziatki waszt^ byyby nieczystemi, lecz

teraz wietemi s.
15. A jeli ten, co jest niewiern\,

chce si odczy, nieche si odczy;^
albowiem nie jest niewolnikiem bratalbo^
siostra w takowycli rzeczach; ale ku
pokojowi nas Bóg powoa. '

IG. Albowiem co ty wiesz, ono!
j(^li pozyskasz ma? Albo co ty wiesz,

mu! pozyskaszli on?
17. Jednak jako kademu udzieli

Bóg, jako kadego powoa Pan, tak

niech postpuje; a takci we wszystkich
zborach stanowi.

18. Obrzezanym kto powoany jest,

niechaj nie wprowadza na si nieob-

rzezki; a w nieobrzezce kto jest powo-
any, niech si nie obrzezuje.

19. Obrzezka nic * nie jest, take nie-

obrzezka nic nie jest; ale zachowywanie
przykaza Boych. *Gai.5,G.

III. 20. Kady w tern powoaniu,
w którem* powoany jest, niech zostaje.

*Efez.4,l. Kolos. 1,10. lTes.2,12.

21. Jeste powoany niewolnikiem,

nie dbaje na to; ale jeli te moesz
by wolnym, raczej wolnoci uywaj.

22. Albowiem kto w Panu powoany
jest niewolnikiem, wolny jest w Panu;
take te, kto jest powoany wolnym,
niewolnikiem jest Chrystusowym.

23. Drogocie * kupieni; nie bdcie
niewolnikami ludzkimi. *iKor.6,2o.

24. Kady tedy, jakim jest powoany,
bracia! takim niechaj zostaje przed

Bogiem.

ly. 25. A o pannach rozkazania Pa-
skiego nie mam; wszake rad daje,

jako ten, któremu Pan z miosierdzia

swego da, aby by -wiernym.

26. Mniemam tedy, e to jest rzecz

dobra dla nastpujcej potrzeby, e jest

rzecz dobra czowiekowi tak by.
27. Przywizae sie do ony, nie

odTTÓszukaje rozwizania; rozwizanys
ony, nie szukaje ony.

28. A jeliby si oeni, nie zgrze-

szye; jeHby te panna sza za m,
nie zgrzeszya; wszake * utrapienie

w ciele takowi mie bd; lecz ja was
szanuj. *imoj.3,i6.i7.

29. A to mówi, bracia! poniewa
czas potomny ukrócony jest, * aby i ci,

którzy ony 'maj, byli, jakoby ich nie

jj^jgjj. *Ijob.7,l. r.9,25. r.U,l. Ps.l03,l5.

30. A którzy pacz, jakoby nie pakali;
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a którzy si raduj, jakoby si nie rado-

wali; a którzy kupuj,jakoby nie trzymali;

31. A którzy uywaj tego wiata,

jakoby le nie uywali; bo przemija

ksztat * tego wiata. *izaj..io,G. ipiotr.1,24.

lJan.2,17- Jak. 1,10. r.4,U.

^ 32. A chc, abycie wy byli bez ko-
potu; bo kto nie ma * ony, stara si o

rzeczy Paskie, jakoby si podoba Panu ;

*lTym..''),.5.

33. Ale kto si oeni, stara si o rze-

czy tego wiata, jakoby si podol)a onie.

34. Jest róno midzy matk i

pann ; która nie sza za m, stara si o

rzeczy Paskie, aby bya Avita i cia-

em i duchem ; ale która sza za m,
stara si o rzeczy tego wiata, jakoby si
podobaa mowi.

35. A to mówi ku dobremu waszemu
;

nie abym sido na was wrzuci, ale aby-

cie susznie i przystojnie stali przy

Panu bez rozerwania.

36. A jeli kto mniema, e nie przy-

stojnie sobie poczyna z pann swoj, gdy-

by z lat swoich wysza, i do tegoby jej

przyszo, co chce, niechaj czyni, nie grze-

szy ; nieche idzie za m.
37. Ale kto statecznie postanowiw ser-

cu swm, potrzeby tego nie majc, lecz

ma w mocy wasn swoje wole, i to usa-

dzi w sercu swem, aby zachowa pann
swoje, dobrze czyni.

38. A tak ten, kto daje za m, do-

brze czyni; ale który nie daje za m,
lepiej czyni.

39. ona zwizana * jest zakonem,
póki yjem jej ; ajeliby umar m
jej, wolna jest, aby sza, za kogo chce,

tylko w Panu. *Kzym.7,2.

40. Ale szczliwsza jest, jeliby tak

zostaa wedug rady mojej; a mniemam,
e i ja mam Ducha * Boego. *iTes.4,8.

KODZIA VIII.

I. Odtd a do koca dziesia.tej^o rozdziau npomina,
aby si od nieczystych bawaskicli pokarmów Korynt-
czykowie wstrzyraj'wali 1—7. II. Ze uywanie wolnoci
cirzecijaskiej naprawia 8. III. i aby wiadomo i wol-
no nasza mioci miarkowana bya, uczy 9—13.

ix O rzeczach, które bawanom ofiaro-

wane bywaj, wiemy, i wszyscy nmie-
jtno mamy. Umiejtno nadyma, ale

mio buduje.

2. A jeli kto mniema, eby co umia,
jeszcze nic nie umie, tak jakoby mia
umie;

3. Lecz jeli kto miuje Boga, ten jest

^^yuczony od niego.

4. A przeto o pokarmach, które by-

waj bawanom ofiarowane, wiemy, "" i
bawan na wiecie nic nie jest, a i nie-

masz adnego inszego Boga, f tylko je-

den *lKor.lO,iy. f 5Moj.4,35. v/i2,'ói). Mark. 12,32.

5. Bo cho s, którzy ))Ogami nazy-

wani bywaj i na niebie i na ziemi: (jako

jest wiele bogów i wiele panów.)

6. Ale my mamy * jednego Boga Ojca,

z którego wszystko, a my w nim; i je-

dnego f Pana Jezusa Chrystusa, przez

którego wszystko a my przeze.
*5Moi.G,4. EfezA/). f Jan. 13, 13. lKor.12,3.

7. Ale nie we wszystkich jest ta umie-

jtno; albowiem * niektórzy sumienie

majc dla bawana a dotd, jedz jako

rzecz bawanom ofiarowan, a sumienie

ich bdc mde, pokalane bywa.
*lKor.lO,28.29.

II. 8. Ale nas pokarm nie zaleca

Bogu; bo chobymy jedli, nic nam nie

przybywa; a chobymy i nie jedli, nic

nam nie ubywa.
III. 9. Jednak * baczcie, aby sn ta

wolno wasza nie bya mdym ku zgor-

szeniu.
* Gal.5,13.

10. Albowiem jeliby kto ujrza ci,

który masz umiejtno, w bawochwalni
siedzcego, aza sumienie onego, który

jest mdy, nie bdzie pobudzone ku je-

dzeniu rzeczy bawanom ofiarowanych?

11. I zginie dla onej twojej * umie-

jtnoci brat mdy, za którego Chrystus

umar. *Kzym.l4,15.

12. A grzeszc tak przeciwko braciom,

i mde ich sumienie obraajc, grzeszy-

cie przeciwko Chrystusowi.

13. Przeto, jeli pokarm gorszy bra-

ta * mego, nie bd jad misa na wieki,

abym brata mego nie zgorszy. *Rzyin.i4,2i.

EODZIA IX.

I. Pokazuje, jako wolnoci chrzecijaskiej uywajc
1—14. II. Dobrowolnie si wstrzymywa 15—17. III. eby
kogo w rzeczach rednich nie zgorszy 18—23. IV. a nasz

ywot do zawodu przyrównywa 24—27.

Izalim nie jest Apostoem? Izalim nie

jest wolnym? Izalim Jezusa Chrystusa

Pana * naszego nie widzia? Izali wy
nie jestecie prac f moj w Panu?

*Dzic. 22,17. iKor.15,8. tlKor.4,15.

2. Chobym innym nie byApostoem,
alem wam jest; albowiem pieczci Apo-
stolstwa mego wy jestecie w Panu.

3. Ta jest obrona moja przeciwko

tym, którzy mi sdz.
4. Izali nie mamy wolnoci je i pi?
5. Izali nie mamy wolnoci, wodzi
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z so]) siostry ony, jako i drudzy Apo-
stoowie i ))ni(*iii irascy i KiolasV

(>. Izali ja tylko i Haniaiiasz mo iiiainy

wolnoci, ahyiuy nie pracowali?

7. Któ kiedy suy onierk swoim
kosztom? Któ sadzi winnic(^», a owocu

jj nic poywa? A1))0 któ trzod pasie,

a mleka trzody nie poywa?
S. Izali to obyczajem ludzkim mówi?

Izali i zakon tego nic mówi?
9. Albowiem w zakonie Mojeszo-

^Yym napisano: Nie zawiesz * gl)y
woowi móccemu ; izali si Bóg o woy
stara? *r)Moj.25,4. lTyin.5,18.

10. Czyli zgoa dla nas to mówi? Albo-

wiem dla nas to napisano
;
gdy w^ nadziei

ma ora ten, co orze, a kto móci w na-

dziei, nadziei swojój ma byc uczestnikiem.

11. Poniewaemy my wam ducho-

wne dobra * siali, wielka to, gdybymy
wasze cielesne li? *iizyra.i5,27.

12. Jeli insi tej wolnoci nad wami
uywaj, czemu nie raczój my ? A wszak-

emy tej wolnoci * nie uywali, ale

wszystko znaszamy,abymyjakiegowstr-
tu Ewangielii Chrystusowej nie uczynili.

*Dzie.20,33. 2Kor.ll,7.8. r.12,13- lTes.2,9.

13. Aza nie wiecie, i ci, którzy okoo
rzeczy witych pracuj, z witych rze-

czy* jadaj? a którzy otarza pilnuj,

spoin czstk z otarzem maj?
*5Moj.l8,l.

14. Tak te Pan postanowi * tym,

którzy Ewangielij opowiadaj, aby

z Ewangielii yli.
" *Mat.io,io.

II. 15. Alem ja nic z tych rzeczy nie

uywa. I nie pisaem tego, aby si tak

przy mnie dziao; bo mnie daleko lepiej

umrze, niby kto przechwalanie moje

mia prónem uczyni.

16. Bo jeli Ewangielij opowiadam,

nie mam si czem chlubi, gdy ta po-

winno na mnie ley; a biada mnie,

jelibym Ewangielii nie opowiada.

17. Albowiem jeli to dobrowolnie

czyni, mam zapat; jeli poniewolnie,

szafarstwa mi powierzono.

III. 18. Jak tedy mam zapat?
Abym Ewangielij opowiadajc, bez na-

kaduwystawiEwangielij Chrystusow,
na to, ebym le nie uywa wolnoci

mojej przy Ewangielii.

19. Albowiembdc wolnymodwszyst-
kich, samegom siebie uczyni niewolni-

kiem wszystkim, abym ich wicej po-

zyska.

I

TUTOR 9. 10.

20. T stadem si ydom jako yd,
a])ym ydów pozyska; a tym, którzy s
pod zakonem, jakobyju by pod zako-

nem, a])ym tycli, którzy s pod zakonem,
pozyska;

21. Tyjii, którzy s bez zakonu, jako-

bym bez zakonu, (nie bdc bez zakonu
Bogu, ale bdc pod zakonem Chrystii

sowi,) abym pozyska tych, którzy s be

zakonu.

22. Staem * si mdym jako mdy.
abym mdych pozyska. Wszystkim sta-

em si wszystko, abym przecie niektó-

rych zbawi. ^Rzym.15,1. Gal.(;,l.

23. A to czyni dla Ewangielii, abym
si jj sta uczestnikiem.

IV. 24. Aza nie wiecie, i ci, którzy

w zawód bie, wszyscyó wic bie,
lecz jeden zakad bierze? Take biecie,

abycie otrzymali.

25. A kady, który * si potyka, we
wszystkim si powciga, oni wpraw-
dzie, aby wzili koron skaziteln, ale

my j nieskaziteln.
*2Tym. 2,4.5. f 2TyTa.4,8. Jak.1,12.

26. Ja tedy tak bie, niejako na nie-

pewne; tak szermuj, niejako wiatr bijc.

27. Ale karz ciao moje i w niewol
podbijam, aby sn inszym kac, sam
nie by odrzucony.

KODZIA X.
I. Przykadem ydów, którzy witoci i zadatki Ja-

ski Boej jako i my mieli 1—5. II. upomina, abymy
si zych podliwoci strzegli 6—8. III. Chrystusa nie

kusili, chcemyli uj karania, które onych spotkao 9—13.

IV. a Iby stou Chi-ystusowego uczestnicy, z szatanem
si nie kumali 14—22. V. i w rzeczach wolnych nikomu
zgorszenia nie dawali 23—33.

A- nie chc, abycie nie mieli wiedzie

bracia! i * ojcowie nasi wszyscy pod

obokiem byli, i wszyscy przez f morze

przeszli; *2Moj.13,21. 4Moj.9,18.

5Moj.l,33. Ps.78,14. Ps.105,39. t2Moj. 14,22.

2. I wszyscy w Mojesza ochrzczeni

s w oboku i w morzu
;

3. I wszyscy tene pokarm * ducho- .;

wny jedli;
• -2Moj.i6,i6.i|

4. I wszyscy tene napój * ducho-

wny pili; albowiem f pili z opoki du-

chownej, która za nimi sza; a t opok
by Chrystus. *4Moj-2o,io. ps.78,i5. f 2Moi.i7,6.

•

5. Lecz wikszej czci z nich nie

upodoba sobie Bóg; albowiem polegli

na * puszczy. .

*^Moj.14,35. r.26,65.

II. 6. A^ te rzeczy stay si nam za

wzór na to, abymy zych rzeczy nie

podali, jako i oni * podali.
*4Moj.ll,4. Ps.106,14.
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7. Nie bdcie tedy bawochwalca-

mi, jako niektórzy z nich. tak jako na-

pisano: Siad * lud, aby jad i pi.

i wstali gra.
' '2Moj.32,6.

8. Ani si dopuszczajmy wszote-

czestwa. jako si * niektórzy z nich
* wszeteczestwa dopuszczali, i pado ich

jednego f dnia dwadziecia i trzy ty-

gj^ee '4MOJ.25.1.1—7.t2Moj.32.k.

III. 9. Ani kumy Chrystusa, jako

niektórzy * z nich kusili, i od wów
poginli. ^4Moj.2i,6. ps.iocu.

10. Ani szemrzyjcie. jako * niektó-

rzy z nich szemrali, i poginli od tego.

który wytraca.
' *4Moj.i4,36.

11. A te wszystkie rzeczy przyday
si im za wzór, a napisane s dla na-

pomnienia naszego, na których koniec

wiata przyszed.

12. A tak kto mniema, e stoi, niech-

e patrzy, aby nie upad.
13. Pokuszenie si was nie jo. tylko

ludzkie; ale wierny jest * Bóg. który

nie dopuci, abycie byli kuszeni nad

mono wasze, ale uczyni z pokusze-

niem i wyjcie, abycie znosi mogli.
*lKor.l.9. lTes.5.24.

lY. 14. Przeto. najmilsi moi! ucie-

kajcie przed bawochwalstwem.

15. Jako mdiTm mówi; rozsdcie
wy. co mówi.

16. Kielich bogosawienia, który bo-
gosawimy, izali nie jest spoecznoci
krwi CuTstusowej ? Chleb, któiy a-
miemy, izali nie jest spoecznoci ciaa
Chrystusowego ?

17. Albowiem jednym chlebem, je-

dnem ciaem wiele nas jest; bo wszyscy

chleba jednego jestemy uczestnikami.

18. Spojrzyjcie na Izraela, który jest

wedug ciaa; iza ci, którzy jedz ofia-

ry, nie s uczestnikami otarza?
19. Có tedy mówi? eby bawan

mia " by czem. a iby to. co bywa
bawanom ofiarowane, miao czem by ?

* 1 Kor.8,4.

20. Owszem powiadam, i to. co po-

ganie ofiaruj, dyjabom ' ofiaruj a nie

Bogu: a nie chciabym, abycie byU
uczestnikami dyjabów*. '=5Moj.32';i7.ps.io6:37.

21. Nie moecie pi kielicha Paskie-
go i kielicha dyjabelskiego: nie moecie
by uczestnikami stou Paskiego i stou
dyjabelskiego.

22. I mamy drani Pana? Izalimy
mocniejsi nieli on?

V. 23. Wszystko ' mi wolno, ale nie

wszystko poyteczne : wszystko mi wolno,

ale nie wszystko buduje. 'iKor.6.12.

24. Nikt niechaj nie szuka tego, co

jest jego, ale kady, co jest bliniego.

25. Cokolwiek w jatkach sprzedawaj,

jedzcie, nic nie pytajc dla sumienia,

26. Albowiem Paska ' jest ziemia

i napenienie jej.
"2 Moj. 19,5. .5Moj.lO,U- Ps.24,1. r.50,12.

27. A jeUby was kto zaprosi z nie-

wiernych, a chcecie i, wszystko, co

przed was poo, jedzcie, nic nie py-

tajc dla sumienia.

2S. Ale jeliby wam kto rzek: To
jest bawanom ofiarowane, nie jedzcie

dla onego. który to oznajmi, i dla su-

mienia: albowiem Paska jest ziemia

i napenienie jej.

29. A powiadam dla * sumienia, nie

twego, ale onego di*ugiego; bo przecz-

e wolno moja ma by osdzona od

cudzego sumienia? 'iKor.s.7.

30. A poniewa ja * z dzikowaniem
poywam, czemu o to mam by blu-

niony. za co ja dzikuj?
^Dzie.27,35. BzTm.U,C.

31. Przeto "" lub jecie lub pijecie,

lub cokolwiek czynicie, wszystko ku
chwale Boej czycie. *ko1os.3,i7.

32. Nie bdcie * obraeniem i ydom
i Grekom i zborowi Boemu; 'Bzji5i.i4,i3.

33. Jako i ja we wszystkiem si
wszystkim podobam, nie szukajc w tem
swego poytku, ale wielu ich, aby byli

zbawieni.

EODZIA XI.
I. Uczt, aby si w zborze mczyzna i biaegewy

przystojnie a ucziwie zachowali 1—15. II. Zatem lek-

komylno przy uywaniu wieczerzy Paskiej 16

—

2(».

m. i biesiady przy niej gromi 21. 22. IV. a one do
ustawy Chrystusowej 23—32. V. i do porzdku dobrego
prowadzi 33—34.

JDdcie naladowcami " moimi, jakom
i ja Chrystusowy;

* 1 Kor.4.16. Filip. 3,17. 1 Tes.1,6. 2 Tes.3.9.

2. A chwal was. bracia I i pami-
tacie wszystkie moje nauki, a jakom
wam poda, podania trzymacie.

3. A chc. abycie wiedzieli, i ka-

dego ma gow jest * Chrystus, a
gow niewiasty m, a gow Chry-
stusow Bóg. -Efez.5,2;3.

4. Kady m. gdy si modli albo

prorokuje z przykiTt gow, szpeci

gow swoje.

5. I kada niewiasta, gdy si modli
albo prorukuje, nie nakrywszy gowy
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swojej, szpooi gow swoje; bo to je-

dno a to samo jest, jakohy ogolona l)ya.

(). Albowiem jeli si(^^ ni(^ nakrywa
niewiasta, nieche si tó strzye; a jeli

szjx'tna rzecz jest niewiecie, strzydz si
albo goli, nieche si nakrywa.

7. AlbowiiMUm nie ma * nakrywa
gowy, gdy jest wyo])raeniem i chwa
Bo; ale niewiasta jest chwa mow.

*lMoj.l,2t;.27. r.5,1. r.l),*;. Kolos. 3,10.

8. Bo m nie jest z niewiasty, ale

niewiasta z ma.
9. Albowiemm nie jest stworzony

dla * niewiasty, ale niewiasta dla ma.
*1 Mój. 2,18.

10. A przeto/ niewiasta powinna mie
wadz ua gowie dla Anioów.

11. A wszakem nie jest bez nie-

wiasty, ani niewiasta nie jest bez ma
w Panu.

12. Albowiem jako niewiasta z ma
jest, tak te m przez niewiast; je-

dnak wszystkie rzeczy s- z Boga.
13. Sami u siebie rozsdcie, przy-

stoili niewiecie bez nakrycia modli sie

Bogu?
14. Aza was i samo przyrodzenie nie

uczy, i mowi, gdyby wosy zapuszcza,
jest mu ku zelywoci?

15. Ale niewiasta, jeli zapuszcza
wosy, jest jej ku poczciwoci, przeto,

i jej wosy dane s za przykrycie.

II. 16. A jeliby si kto zda by
swarliwym, my takiego obyczaju nie

mamy, ani zbory Boe.
17. A to opowiadajc, nie chwal, e

si nie ku lepszemu, ale ku gorszemu
schodzicie.

18. Albowiem najprzód, gdy si wy
schodzicie we zborze, sysz, i rozerwa-

nia bywaj midzy wami; i poniekd
wierz.

19. Bo musz by * kacerstwa mi-
dzy wami, aby ci, którzy s dowiadczeni,
byli jawnymi midzy wami. =^iJan.2,i9.

20. Gdy si wy tedy wespó scho-

dzicie, nie jest to uywa wieczerzy

Paskiej.

III. 21. Albowiem kady wieczerz
swoje pierwej zjada, i jeden aknie a

drugi jest pijany.

22. Aza domów nie macie do jedze-

nia i do picia? Albo zborem Boym
gardzicie i zawstydzacie tych, którzy nie

maj? Có wam rzek? Pochwal was?
W tern nie chwal.

TIIIOS 11. 12.

1 V. 23. Al)Owiem jam wzi od Pana,
com ^ te wam j)0(la, i l*an Jc/iis tej

nocy, której by r wyda, wzi chli),
*CJiii.l,li>. f Mat.iiU,t>(>. Maik.li,Sf2. uk.2LM'.».

24. A podzikowawszy, zamali rzek:
Bierzcie, jedzcie; to jest ciao moje,

które za was bywa amane; to czycie na 4

pamitk moje.

25. Take i kielich, gdy byo po wie-

czerzy, mówic: Ten kielich jest nowy
testament we krwi mojej ; to czycie, ile

kro pi Ijdziecie, na pamitk moje.
26. Albowiem ilekrobycie jedli ten

chleb, i ten kielichbycie pili, mier
Pask opowiadajcie, aby przyszed.

27. A tak, ktoby jad ten chleb, albo^

pi ten kielich Paski niegodnie, bdzie
winien ciaa i krwi Paskiej.

28. Nieche tedy czowiek samego
siebie * dowiadczy, a tak niech je

z chleba tego, i z kielicha tego niechaj

pije. ^2Kor.l3,5.

29. Albowiem kto je i pije niegodnie,

sd sobie samemu je i pije, nie rozs-
dzajc ciaa Paskiego.

30. Dlatego midzy wami wiele jest

sabych i chorych, i nie mao ich za-

sno.
31. Bo gdybymy si sami rozsdzali,

nie bylibymy sdzeni.

32. Lecz gdy sdzeni bywamy, od

Pana bywamy wiczeni, abymy z wia-
tem nie byli potpieni.

V. 33. A tak, bracia moi! gdy si
schodzicie ku jedzeniu, oczekiwajcie jedni

drugich.

34. A jeli kto aknie, nieche je w do-

mu, abycie si na sd nie schodzili.

A inne rzeczy, gdy przyjd, postanowi.

KODZIA XIL
I. Jalco róne dary duchowne 1—6. II. ta spólnemu

budowaniu 7—11. III. i zgodzie w jednem ciele Chry-
stusowem ciga si maj 12. 13. IV. w podobiestwie
czonków ciaa czowieczego 14—27. V. zatem róne
urzdy, które s ^ kociele Boym, wypisuje 28—31.

A duchownych darach, bracia ! nie

chc, abycie wiedzie nie mieli.

2. Wiecie, i gdycie poganami byli,

do bawanów niemych, jako was wo-

dzono, dalicie si prowadzi.

3. Przeto oznajmuj wam, i nikt

przez Ducha * Boego mówic, nie rze-

cze Jezusa by przeklstwem ; i nikt nie

moe nazwa f Jezusa Panem, tylko

przez Duch'a witego.
*Mark.9,39. f Jan. 13,13. lKor.8,G. Filip.2,11.

4. A róne s dary, * ale tene Duch.
*Rzym.l2,6.
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5. I róne s posugi, ale tene Pan.

6. I róne s sprawy, ale tene Bóg,

który sprawuje wszystko we wszystkich.

TI. 7. A kademu bywa dane obja-

wienie Ducha ku poytkowi.
8. Albowiem jednemu przez Ducha

bywa dana mowa mdroci, a drugiemu
mowa umiejtnoci przez tego Ducha;

9. A drugiemu wiara w tyme Duchu,

a drugiemu dar uzdrawiania w tyme
Duchu, a drugiemu czynienie cudów, a

drugiemu proroctwo, a drugiemu rozezna-
nie duchów.

10. A drugienm rozmaite jzyki, a

drugiemu wykadanie jzyków.
11. A to wszystko sprawuje * jeden

a tene Duch, udzielajc z osobna ka-

demu, jako chce.
'

-R7.ym.i2,3.

III. 12. Albowiem jako ciao jedno

jest, a czonków * ma wiele, ale wszyst-

kie czonki ciaa jednego, cho ich

wiele jest, s jednem ciaem: tak i Chry-
g^^lg *Rzym.l2,4. Efez.4,4.

13. Albowiem przez jednego Ducha my
wszyscy w jedno ciao jestemy ochrzcze-

ni, bd ydowie, bd Grekowie, bd
niewolnicy, bd wolni, a wszyscy napo-

jeni jestemy w jednego Ducha.
IV. 14. Albowiem ciao nie jest je-

dnym czonkiem, ale wieloma.

15. Jeliby rzeka noga: Poniewa-
em nie jest rk, nie jestem z ciaa;

izali dlatego nie jest z ciaa?
16. A jeliby rzeko ucho: Poniewa-

em nie jest okiem, nie jestem z ciaa;
izali dlatego nie jest z ciaa?

17. Jeli wszystko ciao jest okiem,

gdzie such? a jeli wszystko suchem,
gdzie powonienie?

18. Ale teraz Bóg uoy czonki,
kady z nich z osobna w ciele, jako chcia.

19. A jeliby wszystkie byy jednym
czonkiem, gdzieby byo ciao?

20. Ale teraz, acz jest wiele czon-
ków, lecz jedno jest ciao.

21. Nie moe tedy rzec oko rce:
Nie potrzebuj ciebie, albo za gowa
nogom: Nie potrzebuj was.

22. I owszem daleko wicej czonki,
które si zdadz by najmdlejsze w cie-

le, potrzebne s.
23. A które mamy za najniepoczciw-

sze w ciele, tym wiksz poczciwo
wyrzdzamy, a niepoczciwe czonki na-

sze obfitsz poczciwo maj.
24. Bo poczciwe czonki nasze tego

nie potrzebuj; lecz Bóg tak umiarko-
wa ciao, dawszy czonkowi, któremu
czci nie dostaje, obfitsz poczciwo,

25. Aby nie byo rozerwania w ciele,

ale iby jedne czonki * o drugich je-

dnakie staranie miay. *Kzyin.i2,5.

26. A przeto jelie jeden czonek
cierpi, cierpi z nim wszystkie czonki

;

a jeli bywa uczczony jeden czonek,
raduj si z nim wszystkie czonki.

27. Lecz wy jestecie * ciaem Chry-
stusowem, i czonkami, kady z osobna.

* Efez. 1.23.

V. 28. A niektórych Bóg postanowi we
zborze, najprzód * Apostoów, potem pro-

roków, po trzecie f nauczycieli, potem cu-

dotwórców, potem dary uzdrawiania, po-
mocników, rzdców, rozmaito jzyków.

*Efez.4,ll. fDzie.l.l.

29. Izali wszyscy s Apostoami ? Izali

wszyscy prorokami? Izali wszyscy nau-
czycielami? Izali wszyscy cudotwórcami ?

30. Izali wszyscy maj dary uzdra-

wiania? Izali wszyscy jzykami mówi?
Izali wszyscy tómacz?

31. Starajcie si usilnie o lepsze da-

ry; a ja wam jeszcze zacniejsz drog
uka.

KODZIA XIIL
I. Zaleca mio, bez której by najzacniejsze daiy

Boe nie s poyteczne 1—3. Pokazuje wasnoci jej
znamienite 4—9. UL dla trwaoci nad wszystkie inszo
cnoty jest zacniejsz 10—13.

v^hocbym mówi jzykami ludzkimi i

anielskimi, a miocibym nie mia,
staem si jako mied brzkajca, albo

cymba brzmicy.
2. I chobym mia proroctwo, i wie-

dziabym wszystkie tajemnice, i wszel-

k umiejtno, i chobym mia wszyst-
k * wiar, tak, ebym góry przenosi,

a miocibym nie mia, nicem nie jest.
*Mat.l7.20. r.21.21. Mark.11.23.

3. I chobym wynaoy na ywno
ubogich wszystk majtno moje, i

chobym wyda ciao moj,e, abym by
spalony, a miocibym nie mia, nic mi
to nie pomoe.

II. 4. Mio jest dugo * cierpliwa,

dobrotliwa jest; mio nie zajrzy, mi-o nie jest rozpustna, nie nadyma si;
*Przyp.l0.12t lPiotr.4,8.

5. Nie czyni nic nieprzystojnego, nie

szuka * swoich rzeczy, nie jest porywcza
do gniewu, nie myli zego; ^Fiiip.2,4.21.

6. Nie raduje si z niesprawiedliwo-

ci, ale si raduje z prawdy;
7. Wszystko okrywa, wszystkiemuwie-
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rzy, wszy si k logo si spodziewa^ wszyst-

ko cierpi.

8. Mio nigdy nic nstjo; bo clio

s proroctwa, to zniszczej; cho jzy-
ki, to ustan; choumiojtno, wniwecz
si obróci.

9. Albowiem po czci znamy i po
czci prorokujemy.

nr. 10. Alo gdy przyjdzie to, co jest

doskonaego, tedy to, co jest po czci,
zniszczeje.

11. Pókim by dzieciciem, mówiem
jako dzieci, rozumiaem jako dzieci,

rozmylaem jako dzieci; lecz gdym
si sta mem, zaniectiaem rzeczy dzie-

cinnych.

12. Albowiem teraz widzimy * przez

zwierciado, i niby w zagadce; ale na on

czas twarz w tw^arz; teraz poznaj
po czci, ale na on czas poznam, ja-

kom i poznany jest. *2Kor.3,i8. r.5,7.

13. A teraz zostaje wiara, nadzieja,

mio, te trzy rzeczy; lecz z nich naj-

wiksza jest mio.

KODZIA XIV.
I. Dary w kociele Boym, jedne nad drugie Avyzsze i

zacniejsze 1—11. II. których i ku wykadaniu Pism i

ku budoAvaniu wszystkiego kocioa Boego uywa po-
trzeba 12— 33. Niewiastom si w zborze Paskim
uczy nic godzi 34—40.

JN aladujcie mioci, starajcie si usil-

nie o dary duchowne; lecz najwicej,

abycie prorokowali.

2. Albowiem kto mówi jzykiem ob-

cym, nie ludziom . mówi, ale Bogu: bo
aden nie sucha, lecz on duchem mówi
tajemnice.

3. Ale kto prorokuje, mówi ludziom

zbudowanie * i napominanie i pociech.
* wiersz. 26.

4. Kto jzykiem obcym mówi, samego
siebie buduje; ale kto prorokuje, ten

zbór buduje.

5. A chciabym abycie wy wszyscy

jzykami mówili, ale raczej abycie
prorokowali; albowiem wikszy jest ten,

co prorokuje, ni ten, cojzykami obcymi
mówi, chyba eby tómaczy, aby zbór

bra zbudowanie.

6. Teraz tedy, bracia! gdybym przy-

szed do was, jzykami obcymi mówic,
có wam pomog, jelibym wam nie

mówi albo przez objawienie, albo przez

umiejtno, albo przez proroctwo, albo

przez nauk?
7. Wszak i rzeczy nieywe, które

dwik wydawaj jako piszczaka albo

I

rillOS 13.14.

cytra, jeliby rónego dwiku nie wy-
daway, jako ])oznan(; bdzie, co na
piszczace, all)0 co na cytrze graj?

8. All)Owiem jeliljy trba niepewny
gos daa, któ si do boju gotowa
bdzie ?

9. Take i wy, jelibycie jzykiem
nie wydali mowy dobrze zrozumiaj,
jako f)dzie rozumiane, co si mówi?
albowiem bdziiicie tylko na wiatr mówi,

j

10. Tak wiele, jako syszymy, jest

rónych gosów na wiecie, a nic nie jest

bez gosu.
11. Jelibym tedy nie zna mocy go-

su, bd temu, który mówi, cudzoziem-

cem; a ten, co mówi, bdzie mi take
cudzoziemcem.

II. 12. Take i wy, poniewa si
usilnie staracie o dary duchowne, szu-

kajcie tego, abycie obfitowali ku zbu-

dowaniu zboru.

13. Dlatego kto mówi obcym jzy-
kiem, niech si modli, aby móg tó-
maczy.

14. Bo jelibym si modli obcym j-
zykiem, modli si mój duch; ale ro-

zum mój jest bez poytku.
15. Có tedy jest? Bd si modli

duchem, bd si te modli i wyrozu-

mieniem; bd piewa duchem, bd
te piewa i wyrozumieniem.

16. Bo jeliby bogosawi duchem,
jako ten, który jest z pocztu prosta-

ków, na twoje dzikowanie rzecze Amen,
poniewa nie wie, co mówisz?

17. Bo cho ty wprawdzie dobrze

dzikujesz, ale si drugi nie buduje.

18. Dzikuj Bogu mojemu, i wi-
cej, ni wy wszyscy, jzykami mówi.

19. A wszake we zborze wol pi
sów zrozumitelnie ,

przemówi, abym i

drugich nauczy, nieli dziesi tysicy

sów jzykiem obcym.
20. Bracia! nie bdcie * dziemi wy-,

rozumieniem, ale bdcie -j- dziemi zo-

ci, a wyrozumieniem dorosymi bd-
gjg

'

*Efez.4,14. tMat.18,3. lPiotr,2,l. f

21. W zakonie napisane: I obcemi

jzykami *
i obcemi wargami mówi

bd ludowi temu ; a przecie mnie i tak

nie usuchaj, mówi Pan.
*5Moj, 28,49. Izaj. 28,11. Jer.5,l5.

22. Przeto jzyki s za cud, nie tym,

którzy wierz, ale niewiernym; a pro-

roctwo nie niewiernym, ale wierzcym.

23. Jeliby si tedy wszystek zbór na
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jedno miejsce zeszed, a wszyscyby j-
zykami obcemi mówili, a weszliby tam
prostacy albo niewierui, izali nie rzek,

e szalejecie?

24. Ale jeliby wszyscy prorokowali,

a wszedby który niewierny albo pro-

stak, od wszystkich przekonany i od

wszystkich sdzony bywa.

25. A tak skrytoci serca jego bywaj
objawione, a on upadszy na oblicze,

pokoni si Bogn, wyznawajc, e Bóg
jest prawdziwie w was.

26. Có tedy jest, bracia? Gdy * si
schodzicie, kady z was ma psalm, ma
nauk, ma jzyk, ma objawienie, ma
tómaczenie; wszystko to niech si dzieje

ku zbudowaniu. *iKor.ii,i8.2o.

27. Jeli kto jzykiem mówi, niech to

bdzie po dwóch albo najwicej po trzech,

i to na przemiany, a jeden niech tó-

maczy.

28. A jeliby tómacza nie byo niech-

e we zborze milczy ten, który obcym
jzykiem mówi, a niech mówi sobie i

Bogu.

29. Ale prorocy niech mówi dwaj

albo trzej, a drudzy niech rozsdzaj.

30. Jeliby te inszemu siedzcemu
co byo objawione, on pierwszy niechaj

milczy.

31. Bo moecie wszyscy jeden po

drugim prorokowa, aby si wszyscy
uczyli i wszyscy pocieszeni byli.

32. I duchy proroków s poddane
prorokom.

33. Albowiem Bóg nie jest powodem
nieporzdku, ale pokoju, jako i we wszyst-

kich zborach witych.
III. 34. Niewiasty wasze niech mil-

cz we zborach; albowiem nie pozwo-
lono im, aby mówiy, ale aby ' podda-

nemi byy, jako i zakon j mówi.
*Efez.5,22. Kol. 3, 18. lTym.2.11.12. Tyt.2.5.

lPiotr.3.2. fi Moj. 3, 16.

35. A jeli si czego nauczy chc,
nieche w domumów swoich pytaj, po-

niewa sromota niewiastom, we zborze

mówi.
36. Izali od was sowo Boe wyszo?

Izali tylko do was samych przyszo?

37. Jeli kto zda si by prorokiem

albo duchownym, niech uzna, i te rze-

czy, które wam pisz, s Paskiem roz-

kazaniem.

38. A jeli kto nie wie, niechaje

^ie wie.
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39. A tak, bracia! starajcie si usil-

nie o to, abycie prorokowali, a jzy-

kami obcemi mówi nie zabraniajcie.

40. Wszystko si niechaj dzieje przy-

stojnie i porzdnie.

KODZIA XV.
I. Dowodzi, e jako Chrystus Pan moc swoj zmar-

twychwsta 1—10. II. tak" i my moc jego wzbudzeni
bdziemy 11—34. Ul. Sposób zmartwychwstania 35—40.

IV. Róno tych. co powstan 41—.^0. V. przemienie-

nie ywych 51. 52. VI. cia zmartwychwstanie 53—58.

A oznajmuj w^am, bracia! Ewangielij,

którm '' wam opowiedzia, którcie
te przyjli, i w której stoicie; *Gai.i,ii.

2. Przez któr * te zbawienia dost-

pujecie, jeli pamitacie, jakim sposo-

bem opowiedziaem wam, chyba jeli-

cie próno uwierzyli. ''Rz}'m.i,i6.

3. Albowiem naprzód podaem wam,
com te wzi, i * Chrystus umar za

grzechy nasze wedug Pism
;

=^Ps.224.2. Izaj.53.5.S.9.

4. A i by * pogrzebiony, a i zmar-

twychwsta dnia trzeciego wedug Pism.
^Ps.16.10. Jon.2.1.

5. A i widziany jest od * I^lefasa,

potem od onych f dwunastu.
'^ uk. 24.34. f Mat. 28. 16.

6. Potem widziany jest wicej ni od

piciu set braci naraz, z których wiele ich

zostaje a dotd, a niektórzy te zasnli.

7. Potem jest widziany od Jakóba,

potem od wszystkich * Apostoów.
*Jan.20,26.

8.' A na ostatek po wszystkich ukaza
si i mnie, jako poronionemu podowi.

9. Bom ja jest najmniejszy ^ z Apo-
stoów, którym nie jest godzien, abym
by zwany Apostoem, przeto, em prze-

ladowa zbór Boy.
^r)zie.9.4. Efez.3.8. 1 Tym. 1,13.

10. Lecz ask Bo jestem * tern,

czemem jest, a aska jego przeciwko

mnie daremna nie bya; alem obficiej,

ni oni wszyscy, pracowa, wszake nie

ja, ale aska Boa, która jest zemn.
* Efez. 3.7.

11. 11. Przeto i ja i oni tak kaemy,
i takecie uwierzyli.

12. A poniewa si o Chrystusie ka-

e, i z martwych wzbudzony jest, .ja-

ko mówi niektórzy midzy wami, i
zmartwychwstania nie masz?

13. Bo jeli zmartwychwstania nie

masz, tedy i Chrystus nie jest wzbu-
dzony.

14. A jeli Chrystus nie jest wzbu-
dzony, tedy daremne kazanie nasze,

daremna te wiara wasza,
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15. 1 l>ylil»yniy le ziialo/ioni faszy-

wymi wiiidkami Hoymi, i/emy wiad-
czyli o Hogu, o * Chrystusa wzhudzi,

którogo nie wzbudzi, jolie umarli nie

bywaj wzl)udzeiii. MKor.c.ii.

U). Albowiem joii umarli nie ])ywajj\

wzbudzeni, i Chrystus nie jestwzbudzony.

17. A jeli Chrystus nie jest wzbu-

dzony, darem najest wiarawasza, ijeszcze-

cie w grzechacli waszych;

18. Zatem i ci poginli, którzy za-

snli w Chrystusie.

1 9. Bojeli tylkow tym ywociew Chry-

stusie nadziej mamy, nad wszystkich

ludzi jestemy najndzniejszymi.

20. Lecz teraz Chrystus z martwych
wzbudzony jest, * i sta si pierwiastkiem

tych, którzy zasnli.
^^Dzic. 26,33. Kolos. 1,18. Objaw.1,5.

21. Bo poniewa przez * czowieka
mier, przez czowieka te powstanie

umarych. *Rzyra.5,i2.

22. Albowiem jako w Adamie wszys-

cy umieraj, tak i w Chrystusie * wszys-

cy oywieni bd, *Ezym.5,i7.

23. Ale kady w swoim * rzdzie, Chry-

stus jako pierwiastek, a potem ci, co s
Chrystusowi, w przyjcie jego. *iTes.4,i6.

24. A potem bdzie koniec, gdy odda

królestwo Bogu i Oj CU, gdy zniszczy wszel-

kie przeoeustwo, i- wszelk zwierzch-

no i moc.

25. Bo on musi królowa, * pókiby

nie pooy wszystkich nieprzyjació

pod nogi jego. *ps.iio,i.2. Mat.22,44.

26. A ostatni nieprzyjaciel, który b-
dzie zniszczony, jest mier.

27. Bo wszystkie rzeczy podda * pod

nogi jego. A gdy mówi, e mu wszystkie

rzeczy poddane s, jawna jest, i oprócz

tego, który mu podda wszystkie rzeczy.
*Ps.8,7. Mat. 28,18. yd. 2, 8.

28. A gdy mu wszystkie rzeczy pod-

dane bd, tedy te i sam Syn bdzie
poddany temu, który mu podda wszyst-

kie rzeczy, aby by Bóg wszystkim we
wszystkich.

29. Bo inaczej có uczyni ci, którzy

si chrzcz nad umarymi, jeli zgoa
umarli nie bywaj wzbudzeni? przecze

si chrzcz nad umarymi?
30. Przecz i my niebezpieczestwa

podejmujemy kadej godziny?

31. Na kady dzie umieram przez

chwa nasze, któr mam w Jezusie

Chrystusie, Panu naszym.

NTlliOS 15.

32. Jeliem si o])yczajem ludzkim
z ])estyjami w r] fezie potyka, có mam za

poytek, jeli umarli nie bywaj wz)U-
dzeni? Jedzmy i

* pijmy; bo jutro po-

mrzemy. *Izaj.22,i;i. Luk.12,19.

33. Nie })dcie ; ze rozmowy psuj
dobre obyczaje.

34. Ocucie si ku sprawiedliwoci

a nie grzeszcie; albowiem niektórzy nie

maj znajomoci Boej; ku zawstydze-

niu waszemu mówi.
III. 35. Ale rzecze kto: Jako wzbu

dzeni bywaj umarli, i w jakiem ciele"

wychodz?
36. Ogupi! To, co ty* siejesz, nie by-

wa oywione,jeli])y nie umaro. *J'i"i2,24.

37. 1 co siejesz, nie siejesz ciaa, które

ma potem wyró, ale goe ziarno, jako

si trafi, albo pszeniczne, albo jakiekol-

wiek inne.

38. Ale Bóg daje mu ciao jako chce,

a kademu nasieniu jego wasne ciao.

39. Nie kade ciao jest jednakiem cia-

em; ale insze jest ciao ludzkie, a insze

ciao bydlce, insze rybie, a insze ptasz.

40. I s ciaa niebieskie i ciaa ziem-

skie: lecz insza jest chwaa cia niebie-

skich, a insza ziemskich;

IV. 41. Insza chwaa soca, a insza

chwaa ksiyca, i insza chwaa gwiazd
;

albowiem gwiazda od gwiazdy róna jest

w jasnoci.

42. Takci bdzie i powstanie umar-
ych. Bywa wsiane ciao w skazitelnoci,

a bdzie wzbudzone w nieszkazitelnoci;

43. Bywa wsiane w niesawie, a b-
dzie wzbudzone w sawie; bywa wsiane

w saboci, a bdzie wzbudzone w mocy;
bywa wsiane ciao cielesne, a bdzie
wzbudzone ciao duchowne.

44. Jest ciao cielesne, jest te ciao

duchowne.

45. Takci-te napisane : Sta si pierw-

szy czowiek * Adam w dusze yw, alej

poledni Adam w ducha oywiajcego,
j

*l'Moj.2,7.'

46. Wszake nie jest pierwsze ducho-

wne, ale cielesne, potem duchowne.

47. Pierwszy czowiek z ziemi ziem-

ski; wtóry czowiek sam Pan z nieba.

48. Jaki jest ten ziemski, tacy te
i ziemscy: a jaki jest niebieski, tacy t
bd niebiescy.

49. A 'jakemy nosili wyobraenie

ziemskiego, tak bdziemy nosili wyo-

braenie niebieskiego.
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50. To jednak powiadam, bracia ! i
ciao i krew królestwa Boego odziedzi-

czy uie mog; ani skazitelno nie

odziedziczy nieskazitelnoci.

V. 51. Óto tajemnic wam powiadam :

nie wszyscyc * zaniemy, ale wszyscy

przemienieni bdziemy, bardzo prdko
w okamgnienin, na trl) ostateczn.

*1 Tcs.4,15.

52. Albowiem ^ zatrbi, a umarli

wzbudzeni bd nieskazitelni, a my b-
dziemy przemienieni. *Mat.L>4,3i. iTes.4,i6.

VL 53. Bo musi to, co jest skazitel-

nego, przyoblec nieskazitelno, i co jest

miertelnego, przyoblec niemiertelno.
54. A gdy to, co jest skazitelnego,

przyoblecze nieskazitelno, i to, co jest

miertelnego
,

przyoblecze niemiertel-

no, tedy si wypeni ono sowo, które

napisane: * Pokniona jest mier w zwy-
cistwie. *Izaj.25,8.

55. Gdzie jest, o mierci! * bodziec

twój? Gdzie jest, pieko! zwycistwo
twoje? ^Oze.13,14.

56. Le^z bodziec mierci jest grzech,

a moc * grzechu jest zakon. =^Kzym.7,i3.

57. Ale niech bdzie Bogu dzika,

który nam * da zwycistwo przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa. *iJan.5,5.

58. A tak, bracia moi mili! bdcie
mocni, nieporuszeni, obfitujcy w uczyn-

ku Paskim zawsze ^ wiedzc, i praca

wasza nie jest daremna w Panu.

ROZDZIA XVI.
I. Napomina, ahj- na ubogich baczenie mieli—i. II. od-

wiedzi ich obiecuje 5—9. III. Tymoteusza im zaleca
10—12. IV. do statecznoci ich i powaania sobie sug
Boych upomina 13—21. V. do mioci Chrystusa Pana
prowadzi 22—21.

A. okoo * skadania na witych, jakom
postanowi we zborach Galackich, tak

te i wy czycie. =^Kzym.i2,i3.

2. Kadego pierwszego dnia w tygo-

dniu kady z was niech odkada u siebie,

zbierajc wedug tego, jako mu si po-

wodzi , aby nie dopiero
,
gdy przyjd,

i skadania czynione byy.
i 3.A gdy przyjd,którychkolwiek uchwa-
licie przez listy, tych pol, aby odnieli

[

dobrodziejstwo wasze do Jerualeniu.

I

4. A jeliby suszna rzecz bya, ebym
i ja szed, w^espó ze mn pójd.

II. 5. A przyjd do was, gdy przejd
Macedonij

;
(bo pójd przez Macedonij.j

6. A podobno zamieszkam u was albo

i przezimuj, abycie wy mi odprowa-
dzili, kdykolwiek pójd.

7. Albowiem nie chc was teraz wi-

dzie, mijajc; ale spodziewam si, i
pomieszkam z wami czas niejaki, bdzieli

Pan * chcia. *i>zic.i8.2i. i Kor.4,19. Jakób.4,15.

8. A zostan w Efezie a do witek.
9. Albowiem drzwi ^ mi s otworzone

wielkie i mocne, i mam wiele przeciwni-

1^5^^ *Dzie.l4,27.

III. 10. Jeliby tedy przyszed Ty-
moteusz, patrzcie, aby Ijez bojani by
midzy wami, bo dzieo Paskie spra-

wuje, jako i ja.

11. Przeto niechaj go nikt lekce nie

way ; ale odprowadcie go w pokoju, aby
przyszed do mnie ; ]jo go czekam z brami.

12. A o bracie Apollosie wiedzcie,

em go bardzo prosi, aby szed do was
z brami ; ale zgoa uie mia woli, aby
teraz szed; przyjdzie jednak, gdy czas

po temu mie bdzie.

VI. 13. Czujcie, stójcie w wierze,

mnie sobie poczynajcie, zmacniajcie si.

14. Wsz^stkie rzeczy wasze niech si
dziej w mioci.

15. A prosz was, bracia! wiecie, i
dom * Stefanowy jest pierwiastkiem

Achai, a i sami siebie oddali na posu-
giwanie witym. *iKor.i,i6.

16. xlbyscie i wy poddani 1)yli tako-

wym, i kademu pomagajcemu i pra-

cujcemu.
17. A ciesz si z przyjcia Stefana i

Fortunata i Achaika; bo ci niedostatek

wasz napenili.

18. Ochodzili bowiem ducha mego i

waszego; znajcie tedy takowych.
19. Pozdrawiaj was zbory, które s

w Azyi. Pozdrawiaj was wielce w Panu
Akwilas i * Pryscylla, ze zborem, który

jest w domu ich. ^2Tym.4,19.

20. Pozdrawiaj was bracia wszyscy.

Pozdrówcie jedni "^ drugich w witem
pocaowaniu.

=^Ezym.l6,16. 2Kor.l3,12. lTes.5.26. iriotr.5,14.

21. Pozdrowienie rk moj Pawowa.
V. 22. Jelie kto nie miuje Pana

Jezusa Chrystusa, niech bdzie przekl-
§twem, które zowi Maran ata.

23. aska Pana Jezusa Chrystusa
niech bdzie z wami.

24. Mio moja niech bdzie z wami
wszystkimi w Chiystusie Jezusie. Amen.

k

Pierwszy list do Koryntów pisany by z miasta Filipis przez Stefana i Fortunata i Achaika i Tymoteusza.

P N
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r

List vvt()ry S. Pawa Apostola do Koryntów.

KOZDZIM. T.

1. Po po/ilrowioniu Kitryiitów 1-7. M. o swoich im
lic is kac li pis/.o X— 11. III. szczero swoje w wykonywa-
iiiii iirzQ(lu swopo owiadcza 12— II. IV. a czcniii nio

l»rzyszodl' do Koryntu
,
jako by ohiccai, przyczyny wy-

pisuje 15—21.

1 awe, Aposto Jezusa Chrystusa przez

wol Bo, i Tymoteusz brat, zborowi

Boeinii, który jest w Koryncie, ze wszyst-

kimi wi(»tymi, którzy s we wszystkiej

Achai.

2. aska niech bdzie * wam i pokój

od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa

Chrystusa *ii^"i"-i.^- <^iivi-i,3. Etcz.i,5i. iPiotr.1,2.

3. Bogos^awiony niech bdzie * Bóg
i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystu-

sa, Ojciec miosierdzia a Bóg wszelkiej

pociechy, *Efcz.l,.3.lPiotr.l,3.

4. Który nas cieszy w kadym * uci-

sku naszym, abymy i my cieszy mogli

tych, którzy s w jakimkolwiek ucisku,

ta pociech, któr my sami pocieszeni

bywamy od Boga. *2Kor.7,6.

5. Gdy jako w nas obfituj utrapie-

nia Chrystusowe, tak przez Chrystusa

obfituje i pociecha nasza.

6. Bo cho bywamy ucinieni, dla

waszej to pociechy i zbawienia, które

si sprawuje przez znoszenie tego utra-

pienia, które i my cierpimy; choc te
pocieszeni bywamy , i to dla waszej po-

ciechy i zbawienia
;

7. A nadzieja nasza mocna jest o was,

poniewa wiemy, i jakocie uczestni-

kami utrapienia, tak i pociechy.

II. 8. Albowiem nie chcemy , abycie

nie mieli wiedzie, bracia! o ucisku na-

szym, który nas spotka w Azyi, iemy
nazbyt byli obcieni i nad mono, tak

iemy byli poczli wtpi i o ywocie.

9. Owszem i sami w sobie mielimy
wyrok mierci, abymy nie ufali sami

w sobie , ale w Bogu , który wzbudza

umarych
;

10. Który z tak wielkiej mierci wy-

rwa nas i jeszcze wyrywa, w którym
nadziej mamy, i i napotem wyrwie;

11. Zwaszcza gdy si te i wy po-

moecie modli * za nami, aby za ten

dar, który przez wiele \ osób nam jest

pokazany, byy te od wielu osób dziki

czynione za nas. *Rzym.i5,3o. 1 2 Kor .4,15.

III. 12. Albowiem to jest chluba na-

sza, wiadectwo sumienia naszego, e-

1

my w prostocie i w szczeroci Hoj
iii(; w cielesnej mdroci, ale w ase
]^)ej na wiecie obcowali, a najwi.

cej midzy wami.
13. Albowiem nic inszego wam nie

piszemy, tylko to, co czytacie, albo t
poznawacie, a spodziewam si, i t a!

do koca poznacie,

14. Jakociet nas poznali po czci
emy chlub wasz, jako i wy * nasz:

w dzie Pana Jezusa. *Fiiip.2,i6.iTo6.2,i

IV. 15. I z t ufnoci chciaem by
i do was najpierwej , abycie wtóre

dobrodziejstwo odebrali
;

16. I przez was i do Macedonii, i za-

si z Macedonii przyj do was, i od was
by odprowadzony do Judzkiej ziemi.

17. O tem tedy mylc, izalim co

lekkomylnie uczyni? albo to, o czem
myl, izali wedug ciaa myl, aby

byo u mnie. Tak tak, i Nie nie ?

18. Ale wierny jest Bóg, i mowa
nasza do was nie bya Tak i Nie.

19. Albowiem Syn Boy Jezus Chry-

stus, który midzy wami przez nas jest

opowiadany, to jest, przez mi, i przez

Sylwana, i przez Tymoteusza, nie by
Tak i Nie; ale Tak w nim i3yo.

20. Bo ile jest obietnic Boych, w nim
s Tak i w nim s Amen , ku chwale

Boej przez nas.

21. A ten, który nas utwierdza * z wa-

mi w Chrystusie, i który nas pomaza.
Bóg jest; *2Kor.r,,.ó.

22. Który te zapiecztowa nas, i da
zadatek Ducha w serca nasze.

23. Ale ja Boga przyzywam * na

wiadectwo na dusz moje, i szanujc
was, dotdem nie przyszed do Koryntu ;

=*=Ezym.l,9. Filip.1,8. lTes.2,10.

24. Nie ibymy panowali nad wiar
wasz, * ale iemy pomocnikami wesela

waszego; bo wiar stoicie.
*iPiotr.5,3

KODZIA II.

I. Mio swoje Koryntom zaleci w tem, e dp nic

nie chcia przyj z zasmuceniem 1—5. II. grzeszniki

wyczonego pokutujcego kaza im za przyj 6—11

III. szczero swoje w opowiadaniu Ewangielii 12— 14

IV. i poytek nauki sug Boych w piknem podobiea
stwie przekada 15—17.

A postanowiem to u siebie, abym zno

wu nie przyszed z zasmuceniem do was

2. Bo jelibym ja was zasmuci,
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któ jest, coby mi rozweseli, tylko

ten. który jest przez mi zasmucony?
3. A tomei wam napisa, abym przy-

szedszy, nie mia smutku z tych. z któ-

Irychbym si miat weseli; pewien b-
dc o was wszystkich, e rado moje

Wszyscy za swoje macie.

4. Albowiem z wielkiego ucisku i

utrapienia serca, i z wiel ez pisaem
wam. nie ebycie mieli by zasmuceni,

ale ebycie mio poznali, któr nader

obficie mam przeciwko wam.
5. Jeli tedy kto zasmuci, nie mnie

zasmuci, ale poniekd (abym go nie

obciy.) was wszystkich.

II. 6. Dosyci ma taki na zgi'omieniu

tern. które si stao od wielu.

7. Tak i przeciwnym obyczajem, ina-

czejbycie wy mu odpuci mieli, i onego

pocieszy. bv sn zbvtni smutek ta-

kiego nie poar.
}-^- Przeto prosz was. abycie mi-

przeciwko niemu utwierdzili.
' 1 Eor.16.14-

Albowiem i dlategom by napi-

abvm dowiadczenia waszesro do-

zna, jebe we wszystkiem posuszni'

jestecie. i

10. A komu -wy co odpuszczacie, temu
|

i ja: gdy i ja, jelim co odpuci temu. i

komum odpuci, uczyniem to dla was
przed oblicznoci Chrystusow, alty was
szatan nie podszed:

|

11. Albowiem zamysy jego nie s
aam tajne.

j

III. 12. A gdym przyszed * do Troa-
j

dy dla opowiadania Ewangielii Chry-
stusowej, a drzwi j mi byy otworzone
w Panu. '*Dzie.lfi.8. Tr.U.27.

13. Nie miaem ulenia w duchu
j

moim. dlatego, em nie znalaz Tytusa, i

lego: ale rozstawszy si z nimi.
'

}oszedem do Macedonii.
,

14. Lecz chwaa Bogu . który nam
|

zawsze zwycistwo daje w Chrystusie.

wonno znajomoci swojej objawia

)rzez nas na kadem miejscu. ;

IV. 15. Bomy dobr woimoci CuT- '

stiisow Bogu w tych . którzy zbawieni i

bywaj, i w tych. którzy gin:
j

16. Tymci wonnoci mierci " na
j

mier, ale onym wonnoci ywota ku
|

ywotowi ; lecz do tego któ jest spo- i

sobny?
' 'uk.2.a4.

j

17. Bo nie jestemy jako ' wiele ich. '

którzy faszuj sowo Boe ; ale jako !
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z szczeroci, ale jako z Boga. przed ob-

licznoci Bo o Chrystusie mówimy.
•2 Kor.4,2.

ROZDZIA III.

I. Dosy zalecenia std 1. 2. II. gdy w wierze trwa
bd 3—5. III. powiada, e jest shi^ nie litery, ale
Ducha 6. 7. IV. Róno zalcoDU od Ewangielii w t*ni

S—12. V. i jasno zakonu oczy raczej przeraa, anieli
oiwieca 13—17. ^^. lecz wiato Ewangielii jasn
nam twarz Pask okazuje 18.

Jl oczynamy zasi zaleca samych sie-

bie? czyli potrzebujemy, jako niektórzy,

listów zalecajcych do was, albo te listów

zalecajcych od was ?

2. Listem naszym wy jestecie, napi-

sanym na sercach naszych . który znaj
i czytaj wszyscy ludzie.

II. 3. Gdy to jawna jest . ecie li-

stem CuTStusowym pi-zez usug nasze

zgotowanym, napisanym* nie inkaustem,

ale Duchem t Boga yweeo, nie na ta-

blicach kamiennych, ale na tablicach

serc misnych.
' »2Kor.7.3.tEzech.ii,i9.

4. A takie ufanie mamy przez Ciry-
stusa ku Bogu.

5. Nie iebymy byU sposobni . co

myle sami z siebie, jako sami z siebie,

ale sposobno nasza z Boga jest ;

in. 6. Który nas te uczyni sposob-

nymi sugami nowego testamentu, nie

litery, ale Ducha: albowiem Ktera za-

bija, ale Duch oywia.
7. -Bojeli posugiwanie mierci Li-

terami wyraone na tabUcach kamien-
nych byo chwalebne, tak i "synowie

Izraelscy nie mogli " niiele patrzy na

oblicze Mojeszowe dla chway oblicza

jego. która miaa by skaona: '^>i*>j-^3o-

IV. S. Jako daleko wicej us-ugi-

wanie Ducha nie ma by chwalebne?

9. Bo jeli usugiwanie potpie-
nia byo chwalebne, daleko wicej
usugiwanie sprawiedliwoci obfituje

w chwale.

10. Albowiem i to. co chwa miao,
nie miao chway w tej czci, co si
tknie onej prze^yyszajc ej chway.

11. Bo jeli to. co niszczeje, byo
chwalebne, daleko wicej to, co zosta-

je, jest chwalebne.

12. Przeto majc tak nadziej,

wielkiej bezpiecznoci w mowie uy-
wamy.

T. 13. A nie jestemy jako Mojesz.
który kad zason ' na obhcze swoje,

aby synowie Izraelscy miele nie pa-
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li-zvli iiii koiiii'c oiicgo , co zniszcze

llliaio.
*iiMoj.;M,3;}.

14. Ale zatwardzono s zmysy ich;

alhowicMi a do dzisiejszego dnia ta
zasona w czytaniu starego testanient

zostaje nie odkryta, która przez Oliry-

stusa skaenie bierze.

15. Przeto a do dnia dzisiejszego,

gdy Mojesz czytany bywa, zasona jest

na sercu ich pooona.
IG. Lecz gdyby si do Pana o])rócili,

odjta bdzie ona zasona,

17. Ale J*an jest tym Duchem; a

gdzie jest ten Duch Paski, tam i wolno.
VI. 18. Lecz my wszyscy, którzy od-

krytem obliczem na chwa Pask, ja-

ko w zwierciodlo * patrzymy, w to wy-
obraenie przemienieni bywamy z chwa-

y w chwa, jako od Ducha Paskiego.
*lKor.l3,12.

EODZIA IV.

I. Pokazuje, i tak w opowiadaniu Ewangielii praco-
wa', e od szatana zalepieni by musz, którzy jasnoci
jej nie Avidza 1

—

G. II. a e skarb ten sudzy Pascy
w naczyniach glinianych nosz 7— 9. III. Bdc wielora

trudnoci poddani 10—15. IV. Przykadem swoim do
statecznoci av wierze 16. V. i do wzgardy ywota do-
czesnego upomina 17. 18.

JJlatego majc to usugiwanie, tak ja-

komy miosierdzie otrzymali, nie sa-
biejemy.

2. Alemy si odrzekli skrytej sro-

moty, nie obchodzc si * chytrze, ani

faszujc sowa Boego; ale objawie-

niem prawdy zalecajc samych siebie

u kadego sumienia ludzkiego przed

obliczem Boem." *2Kor.2,i7.

3. Jeli tedy zakryta jest Ewangielija

nasza, zakryta jest przed tymi, którzy

gin.
4. W których bóg wia-ta tego ole-

pi zmysy, to jest w niewiernych, aby
im nie wiecia wiato Ewangielii

chway Chrystusowej, który jest * wy-
obraeniem Boem. * Kolos.1,15. yd.1,3.

5. Albowiem nie samych siebie opo-

wiadamy, ale Chrystusa Jezusa, e jest

Panem, a samych siebie sugami wa-
szymi dla Jezusa.

6. Poniewa Bóg, * który rzek, aby

si z ciemnoci wiato rozwiecia,
ten si rozwieci w sercach naszych ku
rozwieceiiiu (w nas) znajomoci chway
Boej w obliczu Jezusa Chrystusa.

*lMoj.l,3. 2Piotr.l,19.

II. 7. A mamy ten skarb w naczyniu

glinianem, aby dostojno tej mocy by-

a z Boga, a nie z nas.

UG^

I

TlllOS 3. 4. 5.

8. Ody ziiwszd ucinieiii lo^^amy,
ale nie bywamy ]>otoczeni; ]»u\vjijpie-

wamy, ale nie zwtpiamy.
9. Przehidowanie ci(n'})imy, ale nio

bywamy oi)uszczeni ; bywamy porzuoi

ni, ale nie giniemy.

III. 10. Zawsze umartwienie P
Jezusowe * na ciele nosiiny, al)y i y
Jezusowy na ciele naszem by objawion

*Gal.6,

11. Zawsze bowiem * my, którzy ^
jemy, bywamy wydawani na mi
dla Jezusa, aby te zyAvot Jezusowy b
objawiony w miertelnem ciele naszi

*Ps. 41,23. Kzym.8,3G. 1 Kor.4

12. Dlatego mier mocy swojej w n
dokazuje, ale w was ywot.

13. Majc tedy tego ducha wiar

tak jako * napisane: Uwierzyem, prze-

tom te mówi; i my wierzymy, przetc

te mówimy, *Ps.nti,io

14. Wiedzc, i ten, który wzbudzi]

Pana * Jezusa, i nas wzbudzi przez Jezu-

sa, i postawi z wami. *iKor.6,i4

15. Bo to wszystko dzieje si dig

was, aby aska ona obfitujca przez dzi-

kowanie wielu ich rozmnoya si ki

chwale Boej.
IV. 16. Dlatego nie sabiejemy ; ah

cho si te nasz zewntrzny czowie
kazi, wszake on wewntrzny odnawia

si ode dnia do dnia.

V. 17. Albowiem ten króciuchnj

i lekki * ucisk nasz nader zacnej chwa)
wieczn wag nam sprawuje;

*Rzym.8,18. 1 Piotr. 1,6

18. Gdy nie patrzymy na rzeczy wi-

dzialne, ale na niewidzialne; albowieir

rzeczy widzialne s doczesne, ale nie-

widzialne s wieczne.

KOZDZIA V.

I. Cies'zy nadziej odmiany przybytku ziemskiegj

w budowanie nie rkoma uczynione z nieba 1—5. II. cz
'

go teraz pielgrzymujc, od Pana wiar w nadziei czek
my (i—8. III. stara si o to, abymy si Panu Boj
podobali , i na sd Paski pomnieli' 9—13. IV. kwl
Chrystusowi 14. V. który" za nas umar 15— 16.. VI. w
nowionym ywocie abymy yli 17. VII. to posels^

do ludzi Pan swoim sugom powierzy 18—21.

Wiemy bowiem, e jeli tego nasze|

ziemskiego mieszkania namiot zburz^

ny bdzie, budowanie mamy od Bo^

dom nie rkoma urobiony, wiecza

w niebiesiech.

2. Albowiem w tym namiocie * wzdj

chamy ,

' domem naszym , który jeisi

z nieba, dajc by przyobleczeni.
*Rzym.84||
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3. Jeli tylko przyobleczonymi a nie

laginii * znalezieni Ijtjdziemy. ' <^^jaw.ic,ir).

4. Bo którzymy w tym namiocie,

wzdychamy. Ijt^dc obcieni, poniewa
lie damy by zawleczeni , ale przy-

obleczeni, aby poarta * bya niiertel-

Lo od ywota. *iKor.i5.5i.

5. A ten, który nas ku temn wanie
irzygotowat. jestci Bóg, który nam te
la zadatek Ducha.

II. 6. Przeto majc zawsze ufno,
wiedzc, e póki mieszkamy w tem

iele. pielgrzymujemy od Pana:
7. (Bo przez wiar chodzimy, a nie

irzez widzenie.)

8. Lecz ufamy, i wolimy * raczej

i^ynij z ciaa, a i na mieszkanie do

^ana. -Fiiip.1,23.

III. 9. Przeto te usiujemy, bd
7 ciele mieszkamy, bd z ciaa wycho-
Izimy, onemu si podoba.
10. Albowiem musimy si wszyscy

okaza * przed sdow stolic Chry-

tusow, aby kady odniós, co czyni
r Y ciele, wedug tego, co czyni, lub

iobre, lub ze. *Mat.25,31. Kzym.uaO.

fljob. 34,11. Mat.16,27. lKor.3,8. r.4,5.

11. Przeto wiedzc o tym strachu

^askim. ludzi do wiary namawiamy, a

5ogu jawnymi jestemy; i mam nadzie-

, i w sumieniach waszych jawnymi
estemy.
12. Albowiem nie samych siebie wam

nowu zalecamy, ale wam dajemy
irzyczyn, abycie si chlubili nami, i

ebycie mieli co mówi przeciwko tym,

itórzy si chlubi z powierzchownych
zeczy a nie z serca.

13. Bo cho od rozumu odchodzimy,
^ogu odchodzimy, cho przy rozumie

stemy. wam jestemy.

IV. 14. Albowiem mio Chrystu-
owa przyciska nas, jako tych, którzy-

my to osdzili, i poniewa jeden

a, wszystkich umar, tedy wszyscy byli

marymi;
Y. 15. A e za wszystkich * umar,

by ci, którzy z^'ja. ju j wicej sobie

ie yli, ale temu, który za nich umar,
jest WzbudZ0U3\ * ^ Tes.5,10. tRzym.U,?.

IG. Dlatego my od tego czasu nikogo
^edug ciaa nie znamy, a chociamy
j znali Chrystusa wedug ciaa, lecz

I teraz wicej nie znamy.
VI. 17. A tak jeli kto jest w Chry-

f
sie, nowem jest stworzeniem ; stare
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rzeczy * przeminy, oto si wszystkie

nowemi sta-y.
' ^ -izaj.43,19. objuw.21,5.

VII. 18. A to wszystko * z Boga
jest, który nas z samym sob poje-

dna przez Jezusa Chrystusa, i da nam
usugiwanie tego pojednania. *ko1os.i,2o.

19. Poniewa Bóg by w Chrystusie,

wiat z samym solj jednajc, nie przy-

czytujc im upadków ich . i pooy
w nas to sowo pojednania:

20. Przeto na miejscu Chrystuso-

wem poselstwo sprawujemy, jakoby

was Bóg upomina przez nas, prosimy

na miejscu Chrystusowem
,

jednajcie

si z Bogiem
;

21. Albowiem on tego, który nie * zna
grzechu, za nas grzechem uczyni, abymy
simy stali sprawiedliwociBo w nim.

*Izaj'.53,9. lFiotr.2,22.

EODZIA VI.

I. Upomina, aby pobonie yli, starajc si o zbawie-
nie swoje 1—4. II. Uciskami aby si nie trwoyli 5—8.

III. cliwa si nie wjnosili 9

—

i3. IV. strzegli si to-

warzystwa zych i balwochwalstAva 14. 15. V. gdy s
kocioem Boga yjcego 16—18.

JTi-zeto pomagajc mu. napominamy
was, abycie nadaremno aski Boej nie

przyjmowali,

2. (Bo mówi Bóg: Czasu przyjem-

nego ^ wysuchaem ci. a w dzie
zbawienia poratowaem ci; oto teraz

czas przyjemny, oto teraz dzie zba-

wienia.)'
"

'

'^Izaj.49,8.

3. adnego w niczem nie dawajc zgor-

szenia, aby nie byo zganione usugiwa-
nie nasze.

4. Ale we wszj^stkiem zalecajc sa-

mych siebie, jako sudzy Boy, w * wiel-

kiej cierpliwoci, w uciskach, w niedo-

statkach, w utrapieniach, *iKor.4,i.

II. 5. AV razach, w wizieniach, w po-

tukaniu. w pracach, w niedosypianiach,

w postach
;

G. "W czystoci, w umiejtnoci, w nie-

skwapliwoci. w dobrotliwoci, w Duchu
witym, w mioci nieobudnej

;

7. W mowie prawdy, w mocy Boej,
przez ore sprawiedliwoci na prawo i

na lewo;

8. Przez chwa i zelywo, przez

niesaw i dobr saw . jakoby zwodzi-

ciele. wszake prawdziwi
;

III. 9. Jako nie znajomi, wszake
znajomi; jako umierajcy, a oto yjemy;
jako pokarani, ale nie zabici;

10. Jako smutni, wszake zawsze we-
seli; jako ul)odzy. wszake wielu uboga-
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cajcy; jako nic uiemajcy, wszake
wszystko trzymajcy.

U. IJsIa nasze otworzone s ku wam,
o Koryntowie ! sercem nasze rozszerzon<3

jest.

12. Nie jestecie cinicni w nas, lecz

cinieni jestecie we wntrznociach wa-
szych.

13. O wzajemn tedy nagrod jako

dziatkom mówi: liozszerzcie si i wy.
IV. 14. Nie cignijcie nierównego

jarzma z niewiernymi; bo có za spoe-
czno sprawiedliwoci z nieprawoci ?

albo co za spoeczno wiatoci z ciem-
noci?

15. A co za zgoda Chrystusa z Belija-

em? albo co za dzia wiernemu z nie-

wiernym ?

V. 16. A co za zgoda kocioa Boego
z bawanamiPAlbowiemecie*wy kocio-
em Boga ywego, tak jako mówi Bóg :

Bd f mieszka w nich, i bd si prze-

chadza w nich, i bd Bogiem ich, a oni

bd ludem moim. >^iKor.3,i6.i7. r.6,i9.

t^Moj. 29,46. 3Moj.26,11.12. Ezech. 37,27.

17. Przeto wynijdcie * z porodku
ich, i odczcie si, mówi Pan, a nie-

czystego si nie dotykajcie, a Ja was
DrZVime *Izaj. 52,11. Jer.50,8. 01)jaw.l8,4.

18. I bd wam za * Ojca, a wy mi
bdziecie za synów i za córki, mówi Pan
wszechmogcy. *Jer.3i,i.

KODZIA VI.

I. Upomniawszy krótko do witobliwoci 1. II. do-
wodzi, i wszystko z mioci przeciwko nim mówi 2—7.

III. a e mu najmniej nie przykro, i ici zasmuci 8. 9.

IV. a i ici tera do zbawiennej pokuty przywiód 10—16.

JLe tedy obietnice majc, najmilsi!

oczyszczajmy samych siebie od wszela-

kiej zmazy ciaa i ducha , wykonywajc
powicenie w bojani Boej.

II. 2. Przyjmijcie nas ; nikogomy
nieukrzywdzili,nikogomy nie uszkodzili,

nikogomy przez akomstwo nie podeszli.

3. Nie mówi tego, abym was pot-
pia mia; bom przedtem * powiedzia, i
wy w sercach naszych tak jestecie, e-
bymy radzi z wami spoecznie umierali

i spoecznie yli. *2Kor.3,2.

4. Mam wielkie bezpieczestwo do

mówienia u was , mam wielk chlub
z was, napenionym jest pociech, nader

obfituj weselem w kadym ucisku na-

szym.

5. Albowiem gdymy przyszli do Ma-
cedonii, ciao nasze adnego odpoczynku

nie mia-o, ale we wszystki(^m bylimy
ucinieni, zewntrz walki, a wewntrz
postrachy.

6. Ale 15óg, który * cieszy union h.

pocieszy nas przez przyjcie Tytusowe;
'2K<.r.l,4.

7. A nie tylko przez przyjcie jego,

ale t przez pociech, któr on uq
szony jest z was, oznajmiwszy nam
do wasze, narzekanie wasze, gorliwo
wasze za mn, tak, em si t wiecój

uweseli.

m\III. 8. Bo chociaem was zasmu
przez list, nie al mi tego, chocia mi

al byo ; bo widz, i ten list, chocia
na chwil, zasmuci was by. |

9. Jednak teraz wesel si, nie dla-

tego, ecie zasmuceni byli, ale ecie
zasmuceni byli ku pokucie; albowiem

byhcie zasmuceni wedug Boga , eby-
cie w niczem nie szkodowali przez nas.

IV. 10. Albowiem smutek, * który

jest wedug Boga, pokut sprawuje ki

zbawieniu, której nikt nie auje; ale

smutek wedug wiata sprawuje mier.
*Mat.5,4. lPiotr.2,19.

11. Bo oto to samo, ecie wedug
Boga byli zasmuceni, jako wielk w was

pilno sprawio, owszem obron
owszem zapalczywoó, owszem boja.
owszem do, owszem gorliwo, o-

wszem pomst, tak i we wszystkiem oka-

zalicie si by czystymi w tej sprawie.

12. A tak chociaem pisa do was,

nie pisaem dla tego, który krzywd uczy-^

ni, ani dla owego, któremu si krzywda

staa, ale dla tego, iby wam wiadoma
bya ona pilno nasza o was przed obli-

cznoci Bo.
13. Dlategomy si ucieszyli z pocie-

chy waszej ; alery si wicej ucieszyli

z wesela Tytusowego, i ochodzony jed

duch jego od was wszystkich. 3
14. A i jelim.si w czem przed niin

z was * chlubi , nie zawstydziem si ;

ale jakemy wam prawdziwie wszystko

mówili, tak si te chluba nasza przed

Tytusem prawdziwa pokazaa. *2Tes.i,*.

15. A wntrznoci jego tem wic§
skonione s ku wam, gdy wspomini

posuszestwo wszystkich was, i jak(^

cie go bojani i ze dreniem * przy-

jli.
*

^Filip.2,U

16. Kaduj si tedy, i wam we wszyst

kiem mog zaufa. ¥
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ROZDZIA VIII.

I. Pochwaliwszy szczodrobliwo Macedoczyków, Ko-
ryntów, aby nad nich cilejszymi nie byli;upominal—15.

li. a Tytusa i inszych braci, których do nich posya, im
pilnie zaleca 16—24.

iV oznajmiijemy wam, bracia ! o asce
' Boej . która jest dana zborom Mace-

doskim
;

2. I w rozlicznem dowiadczaniu

utrapienia obfita ich rado . i bardzo

wielkie ubóstwo ich obfitowao w bo-

gactwo szczeroci ich.

3. Bo daj im wiadectwo, e we-

dug monoci, i nad mono ochotnymi

si pokazaU.

4. Z wielk prob nas dajc, aby-

my to dobrodziejstwo i spólne udzielenie,

którem si usuguje witym, przjjli.

5. A nie tylko tak sobie postpili, ja-

komy si spodziewali: ale najprzód sa-

mych siebie oddali Panu. potem i nam
za wol Bo.

6. Tak. emy musieli napomnie Ty-
tusa, aby jako przedtem pocz, tak aby

te dokona u was tego dobrodziejstwa.

7. Przeto jako we wszystkiem obfi-

tujecie w wierze i w mowie i w umie-

jtnoci, i we wszelakiej pilnoci i w mi-

oci waszej przeciwko nam. tak i w tem
dobrodziejstwie obfitujcie.'

8. Nie mówi jako rozkazujc, ale

przez pilno innych, jako jest szczera

mio wasza, na jawi wystawiajc.

9. Albowiem znacie ask Pana na-

szego Jezusa Chiystusa, e dla was stai

si ubogim. * bdc bogatym, abycie wy
ubóstwem jego -ubogaceni byli. "uk.9,58.

10. A w tem podaj wam zdanie

swoje: albowiem to wam jest poyte-
czno, którzy nie tylko czyni, ale i chcie
przedtemecie poczli roku przeszego.

11. A teraz to, cocie czyni poczU.
wykonajcie, aby jako bya ochotna myl
ku chceniu .

* tak te aby byo i doko-
czenie z tego. co macie. *Fiiip.2.i3.

12. Albowiem jeli przedtem b3'a

ochotna myl. ta przyjemna jest wedug
tego. co kto ma. a nie wedug tego. czego

nie ma.
13. Bo nie chc. aby insi mieli ule-

nie a wy ucinienie . ale eby za równo
natenczas wasza obfito ich niedostat-

kowi usuya:
14. Aby te i ich obfito waszemu

niedostatkowi usuya, eby si stao
^.^orównanie.

15. Jako napisane: Kto wiele ' na-

zbiera, nie mia nazbyt: a kto mao
nazbiera, nie mia mao. '2Moj.ig,i?s.

II. 16. Ale chwaa Bogu. który da
takie staranie o was do serca Tytuso-

wego.

17. I ono napominanie przyj, a

stawszy si pUniejszym. dobrowolnie

poszed do was.

18. A posalimy wespó z nim bra-

ta . który ma chwa w Ewangielii po

wszystkich zborach :

1*9. A nie tylko to. ale obrany jest

przez gosy od zborów za towarzysza

drogi naszej z tem dobrodziejstwem,

którem si dzieje usuga od nas ku
chwale samego Pana i ku owiadczeniu

ochotnego umysu waszego,

20. Uchodzc tego. aby nam kto nie

przygani dla tej obfitoci, któr si
przez nas usuguje,

21. Pilnie si starajc '^ o uczciwe

rzeczy, nie tylko przed Panem, ale te
i przed ludmi. -Kzym.12.17.

22. A posalimy z nimi l>rata na-

szego, któregomy czsto dowiadczyli

w wielu rzeczach by pilnym, a teraz

daleko pilniejszym dla wielkiej dowier-

noci. któr ma przeciwko wam.
23. A jeli idzie o Tytu.sa. ten jest

moim toAyarzyszem i u was pomocni-

kiem: a jeli te o braci naszych, posa-
mi s zborów i chwa Chrystusow.

24. Przeto owiadczenie mioci wa-

szej i chluby naszej z was pokacie prze-

ciwko nim przed oblicznoci zljorów.

ROZDZIA IX.

I. Czemuby najprzód pomocniki swoje do Koryntów
posa, przyczyn daje 1—5. II. jakiemby sercem ja-
muny czyni 6—9. Ul. i jakiej si za to odpaty spo-

dziewa 10—15.

-Lecz o usudze , która si dzieje wi-
tym , nie potrzebna mi jest wam pisa.

2. Bo znam ochot umysu waszego,

któr si ja chlubi z wa.«? u Macedo-
czyków, i Achaj gotowa bya od prze-

szego roku: a ta wasza gorliwo wiele

ich pobudzia.

3. Posaem tedy tych braci, eby
chluba nasza, któr mamy z was. nie

Itya daremna z tei miary, ale abycie
(jakom powiedzia.) gotowymi byli;

4. Abymy sn. jeliby ze mn
przyszli Macedoczycy, a znaleli was
niegotowymi. nie zawstydzili si my. (e
nie rzek, wy.) za tak bezpieczn chlub.
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5. Zdao mi sio tody za rzocz po-

lrzoluK\, iia]M)miii(u'. hraci, al»y do was
"W])17/kI })os'/li, i pitu'vvoj zgotowali j)rz('(l-

Um opowiedziana waszo szczodro)diwo,
aby byla gotowa tak jako szczodrobli-

wo, a niejako rzocz i)i-zyiiiuszona.

II. (). Alo to niówio: Kto * skpo
siejo, skpo to bodzie ; a kto obfi-

cie sieje, obficie t bdzie.
Pr/yp. 19,17. r.22,8.9.

7. Kady jako umyli w sercu swem,
tak niech uczyni, nie z zamarszczouiem

ani ^ z przymuszenia; albowiem ochotne-

go dawc Bóg miuje.
^f) Moj. 15,8.10. Rzym. 12,8.

8. A mocen jest Bóg uczyni, aby
obfitowaa na was wszelka aska, aby-

cie majc we wszystkiem zawsze wsze-

laki dostatek, obfitowali ku wszelakiemu

uczynkowi dobremu,

9. Jako uapisane: Rozproszy, * da
ubogim, sprawiedliwo jego zostaje

na wieki. *ps.37,2g. rs.112,6.9.

III. 10. A ten, który daje nasienie

siejcemu, nieche i wam da chleb ku
jedzeniu, i rozmnoy nasienie wasze, i

przysporzy urodzajów sprawiedliwoci

waszej,

11. Abycie z kadej miary byli ubo-

gaceni ku wszelkiej prostoci, która

sprawuje przez nas, aby dziki Bogu
czynione byy.

12. Albowiem usugiwanie tej ofiary

nie tylko dopenia niedostatki witych,
ale te opywa przez wielkie dzikczy-

nienia na Boga przez pochwa tej po-

sugi;

13. Gdy Boga chwal za wasze pod-

dastwo Ewangielii Chrystusowej, za

szczero w udzielaniu przeciwko sobie

i przeciwko wszystkim innym
;

14. I modl si za wami, dajc was
dla aski Boej obfitujcej w was.

15. Lecz Bogu niech bdzie chwaa
za niewypowiedziany dar jego.

ROZDZIA X.
I. Pokazuje, jat nadziej 1 — 3. II. broniami 4. 5.

III. i jak pomst by iizbrojony przeciwko uiezboznycb
ludzi potwarzom. G. IV. Okazuje zatem, i nie mniej
mia obecnej mocy w sprawach 7—10. V. jako nieobec-
nej powanoci w mowie 11—18.

J a te Pawe sam was prosz przez ci-

cho i dobrotliwo Chrystusow, który

gdym jest wam przytomny, jestem po-

korny midzy wami; lecz gdym nie jest

przytomny,jestem miayprzeciwko wam.
2. A prosz, abym bdc przytomny

i

nie musia ])y miay t miaoci, o

której myl, al)ym miay byi przeciw-

ko niciktórym, którzy nas szacnj, ja-

kobymy wedug ciaa chodzili.

.•>. Albowiem w ciele cliodzc, nie

wedug ciaa walczymy,
11. 4. (Albowiem bro onierstwa

naszego nie jest cielesna, ale jest Boga,

mocna ku * zburzeniu miejsc obron-

nycli.) ^Jor.i.io.

5. Burzc rady i wszelak wysoko,
wynoszc si przeciwko znajomoci Bo-
ej, i podbijajc wszelak myl pod po-

suszestwo Chrystusowe
;

III. 6. I pogotowiu majc pomst na
wszelakie nieposuszestwo, gdy si wy-
peni posuszestwo wasze.

IV. 7. Na to tylko, co przed oczyma
jest, patrzycie? Mali kto t nadziej o

sobie, i jest Chrystusowy, nieche te
to sam z siebie uwaa, i jako on jest

Chrystusowy, tak te i my Chrystusowy-

my jestemy.
8. Albowiem chobym si ja te co

wicej chepi z mocy naszj , któr
nam da * Pan ku zbudowaniu a nie ku

zepsowaniu waszemu, nie zawstydz si;
*2Kor 13,10.

9. Abym si nie zda, jakobym was
straszy przez listy.

10. Albowiem mówi: Listy wane
s i potne, ale ciaa obecno nie po-

tna jest, i mowa niepatna.

V. 11. To niechaj myli taki, i jaki-

mimy w mowie przez listy, nie bdc
obecnymi, takimi bdziemy i w uczyn-

ku, bdc obecnymi.

12. Albowiem nie miemy samych
siebie w poczet drugich ka, albo po-

równywa z niektórymi ,
którzy sami

siebie zalecaj; ale ci nie zrozumiewaj,

i si sami solo miarkuj i sami si dojJ|

siebie przyrównywaj. *'

13. Ale my nie bdziemy si chlubili

nad miar , ale wedug sznuru * rniary,

któr miar wymierzy nam Bóg, tak

emy dosigli a do was, *Efez.4,7.8.

14. Bo si nie rozcigamy nad miar,

jakobymy nie dosigli a do was;, bo-

my a i do was przyszli w Ewangiehi

Chrystusowej.

15. A nie chlubimy si nad miar
z cudzych prac; ale majc nadziej, i
gdy si pomnoy wiara wasza w was

pomnoymy si i my midzy wami we-

dug sznuru naszego z obfitoci,
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16. Ku opowiadaniu Ewangielii w o-

nych kraiuach . które le za wami. nie

ciiluljic si z rzeczy gotowych cudzego

pomiaru.

17. Kto si tedv chlubi, niech si
w Panu * chlubi. ^ *Jer:9.24. iKor.l.Sl.

18. Albowiem nie ten, co si sam za-

leca, dowiadczony jest, ale ten, którego

Pan zaleca.

EODZIA XI.

I. Wielk mioci przeciw Koryntom bdc przy-

wiedziony i— 4. II. chway swoje przypomina musia
5—7. II[. i to, e im z aski suy 8—12. IV. by sn
w ozem nade faszywi Apostoowie nie mieli 13—21.

V. których daleko w rzeczach prawdziwie chway godnych
przewysza 22—32.

U bycie chcieli na chwil znosi gup-
stwo moje! ale i znaszajcie mi.

2. Albowiem gorliwym jestem ku

wam gorliwoci Bo; bom was przy-

gotowa, abym was stawi czyst pann
jednemu mowi Chrystusowi.

3. Lecz boj si, by sn jako w
oszuka * Ew chytroci swoj tak te
skaone myli wasze nie odpady od

prostoty onej, która jest w Chrystusie.
=^1 Moj. 3,1. 4.13.

4. Bo gdyby kto przyszed, coby in-

szego Jezusa opowiada, któregomy nie

opowiadali ; albo gdybycie innego ducha
wzili, któregocie nie wzili, albo insz
Ewangielij, którejcie nie przyjli, do-

brzebycie go znosili.

II. 5. Bo mam za to, em nie by
w niczem podlejszy , nieli oni bardzo

wielcy Apostoowie.

G. Bo chociaem te i prostakiem

w mowie, wszake nie w umiejtnoci
;

ale zgoajawnymimy si stali we wszyst-

kich rzeczach u was.

7. Izalim si grzechu dopuci, em
samego siebie uniy, abycie wy byli

wywyszeni, a em wam darmo Ewan-
gielij Bo opowiada?

III. 8. Zupiem inne zbory, biorc
od nich od, abym wam suy; a bdc
u was i cierpic * niedostatek, nie obci-
yem prónujc nikogo: *Dzie.20.33.

9. Albowiem niedostatek mój dope-
nili " bracia, którzy przyszli z Mace-
donii, i we wszystkim strzegem si,

abym wam cikim nie by, i na potem
strzedz si bd. " =^2Kor.i2.i3.

10. Jestci * prawda Chrystusowa we
mnie, i ta f chluba nie bdzie zatu-

^ iiiiona we mnie w krainach Achajskich.
*Kzym 9,1. tlKor.9,15.
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11. Dlaczegó? czy e was nie mi-

uj? Bógci wie.

12. Ale co czyni, czyni jeszcze b-
d dlatego, al)ym odci przyczyn tym,

którzy przyczyny szukaj, aby w tem,

z czego si chlubi, byli znalezieni tacy,

jako i my.
IV. 13. Albowiem takowi faszywi

Apostoowie s robotnicy zdradliwi,

którzy si przemieniaj w Apostoy
Chrystusowe.

14. A nie dziw: bo i szatan sam prze-

mienia si w Anioa wiatoci.

15. Nie wielka tedy, jeli te sudzy
jego przemieniaj si

,
jakol)y byli su-

gami sprawiedliwoci, których koniec

Ijdzie podug uczynków ich.

16. Znowu powiadam, eby mi kto

nie mia za gupiego; jeli inaczej, wic
jako gupiego przyjmijcie mi. abym
si ja te nieco maluczko przechwala.

17. Co mówi, nie mówi jako od

Pana, ale jako w gupstwie z strony tej

bezpiecznej chluby.

18. Poniewa si ich wiele chlubi

wedug ciaa, i ja si chlubi bd.
19. Bo radzi znosicie gupich , bdc

sami mdrymi.
20. Bo znosicie, cho was kto znie-

wala, cho kto poera, cho kto l)ierze,

cho si kto wynosi, cho was kto po-

liczkuje.

21. Mówi wedug zelywoci, ja-

kobymy byli sabymi ; lecz w czem kto

miaym jest, (w gupstwie mówi) i

jam miay.
Y. 22. ydowie "^ s. jestem i ja.

Izraelczycy s, jestem i ja. Nasieniem
Abrahamowem s, jestem i ja.

*Fiiip.3,5.

23. Sugami Chrystusowymi s. (gu-
pio mówi.) wicej ja: * w pracach

obficiej, w razach naci miar, w wizie-

niach obficiej, w mierciach czstoki'O.
'*2Kor.6,5.

24. Od ydów wziem pikro po
czterdzieci ^ plag bez jednej. *5Moj.25.3.

25. Trzykrociem * by bity rózgami;

razem 7 by kamionowauy: trzykro si
ze mn okrt "" rozbi, dzie i noc byem
w gbokoci morskiej :

*Dzic.lG.22. 7Dzie.l4,l9. *^r.27,41.

26. "W dros^ach czstokro, w niebez-

pieczestwach na rzekach, w niebez-

pieczestwach od zbójców, w niebez-

pieczestwach od swego narodu, w nie-

bezpieczestwach od pogan, w nie-
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bezpieeztM'istwach w miecie, w iiiehez-

pieczesiw ach na puszczy, w nic^liczpio-

czestwacli na morzu, w nic])czpi(U'/ze-

stwach miedzy faszywymi liiami;
27. W pra(\v i w utrudzeniu, w nie-

dosypianiu (v/,sto, w godzie^ i w pra-

gnieniu, w postach ezQsto, w zimnie
i w nagoci;

2S. Oprócz tego , co skd ind przy-

pada, ono nah^gaiiie na mie na kady
dzie, i ono staranie o wszystkie zbory.

29. Któ clioruje, a ja nie chornj ?

Któ si gorszy, a ja nie pal?
30. Jeli si mam chlubi, z krewko-

ci moich chlubi si bd.
31. Bóg i Ojciec Pana naszego Je-

znsa Chrystusa, który jest bogosa-
wiony na wieki, wie, i nie kami.

32. W Damaszku hetman ludu * króla

Arety, osadzi Ly stra miasto Dama-
szek, chcc mi pojma; alem oknem
po powrozie w koszu przez mur by
spuszczony, i uszedem rk jego. ^Dzie.9,24.

EODZIA XIL
I. Objawienia Boe 1— 6. II. pokusy i prace swoje,

w których si moc Chrystusowa pokazuje 7—10. III. i

insze dowody apostolstwa swego wypisawszy 11— 13.

IV. obiecuje przyj do nich 14—19. V. upomina, aby
si na jego przj^jcie przygotowali, tak aby ani on, ani
oni aoci nie mieli 20.21.

Wprawdzie mi si chlubi nie jest

poyteczno: jednak przyjd do widze-

nia i objawienia Paskiego.
2. Znam czowieka w Chrystusie przed

czternastoma laty, (jeli si to dziao
w ciele, nie wiem, jeli oprócz ciaa, nie

wiem. Bóg wie.) który zachwycony by
a * do trzeciego nieba.

* ^''^^^^- ^-^^aT. r.26,13.

3. A znam takiego czowieka, (jeli

si to dziao w ciele
,
jeli oprócz ciaa,

nie wiem, Bóg wie.)

4. I by zachwycony do raju, i sy-
sza niewypowiedziane sowa , których

si czowiekowi nie godzi mówi.
5. Z takiego czowieka chlubi si

bd; ale z siebie samego chlubi si
nie bd, tylko z krewkoci moich.

6. Albowiem jelibym si chcia
chlubi, nie bd gupim; bo prawd
powiem, ale wstrzymam si, aby kto o

mnie nie rozumia nad to, czem mi by
widzi, albo co syszy ode mnie.

II. 7. A ibym si zacnoci obja-

wienia nader nie wynosi, dany mi jest

bodziec ciau, anio szatan, aby mi
policzkowa, ebym si nad miar nie

wynosi.

S. Dlategom trzykro Pana prosi, a])\

odstpi ode mni(^

9. Ale mi rzek: Dosy masz u
as(;o mojj ; albowiem moc moja wyko-
nywa si w saboci, iiaczj si tedy
wicej chlubi bd z krewkoci moich,
aby we mnie mieszkaa * moc Chrystu-
sowa. ^Filip.4,18.

10. Dlatego si kocham w krewko-
ciach, w potwarzach, w niedostatkacli,

w przeladowaniach i w uciskach dla

Chrystusa; bo gdym jest saby, tedym
jest mocny.

III. 11. Staem si gupim , chlubic
si ; wycie mi do tego przymusili.

Bom ja od was mia ])y chw^alony, po-
iiiewaem nie by podlejszym, nieli

oni bardzo wielcy Apostoowie, chocia-

em nic nie jest.

12. Jednak znaki * Apostoa poka-
zane s u was we wszelkiej cierpliwo-

ci, w znamionach i w cudach i w mo-
cach. *lKor.9,2.

13. Bo có jest, w czembycie po-

dlejsi byli nad insze zbory, tylko em
ja sam prónujc, nie obciy * was ?

Odpucie mi t krzywd.
*lKor.9,12. 2Kor.ll.9.

IV. 14. Oto trzeci raz jestem gotów
przyj do was, a nie obci was
prónujc; albowiem nie szukam tego,

co jest w^aszego, ale was samych ; bo
nie dziatki maj rodzicom skarbi, ale

rodzice dziatkom.

15. Lecz ja bardzo rad nakad uczy-

ni i samego siebie wynao za dusz
wasze, aczkolwiek bardzo was miujc,
mniej bywam od was miowany.

16. Ale niech tak bdzie; jam was
nie obciy, tylko chytrym bdc,
zdradm was pojma.

17. Izalim was przez którego z tych,

któr3rchem do was posa, oszuka?
18. Uprosiem Tytusa, i posaem

z nim brata tego. Izali was Tytus oszu-

ka? Izalimy nie jednym duchem po-

stpowali? Izali nie jednemi stopami?

19. Znowu mniemacie, e si przed

wami obmawiamy? Przed oblicznoci

Bo w Chrystusie mówimy, a to wszyst-

ko, najmilsi ! dla waszego zbudowania.

V. 20. Bo si boj, bym snaó przy-

szedszy, nie znalaz was takimi, jaki-

mibym nie chcia, a ja te ebym nie

by znaleziony od was, jakiegobycie

wy nie chcieli; by sn midzy wami
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nie byo * swarów, zazdroci, gniewów,

zwad. obniowisk, mruczenia, nadymania

i rosterków; ^ cjui.5.iy.i>c..

21. By mi zasi Bóg mój . gdy

przyjd, nie poniy u was. i aowa-
bym wielu tycli , którzy przedtem grze-

szyli, a niepokutowali z nieczystoci i

z wszeteczestwa i z rozpusty, która

popenili.

EODZIA X11L
I. Ti-zeci raz si do Koryntów obiecujc 1. U. sro-

sz pomst im grozi 2— -4. Ul. a zwaszcza i sam
rzecz doznali mocy Chrystusowej w jego ap^-^tolstwie—9. "iv. na ostatek yczy, aby si upamie.tali :?. Y. a

wszystkiego dobrego powinszowawszy 11. VI. i»ozdra-

wia ich 12. 13.

i rzeci to ju raz id do was. W ustaci

dwócli albo ti-zech * wiadków stanie

kade sowo.
*

5

Moj. 19,15. Mat.18,16. Jan.8,17. yd.10,28.

II. 2. Powiedziaem przedtem i

znowu powiadam jako powtóre obecny,

a teraz nie bedac obecny pisze tym.

którzy przedtem grzeszyli, i wszystkim

inszym , e jeli znowu przyjd . nie

przepuszcz im.

3. Poniewa chcecie dowiadczy tego.

który we mnie mówi. Chrystusa, który ku
wam nie jest saby, ale mocnyjest w was.

4. Bo aczkolwiek uki-zyowany jest ja-

ko saby, ale yje z mocy Boej, a tak i

mymy z nim sabymi, aley bdziemy
z nim z mocy Boej przeciwko wam.

III. 5. Dowiadczajcie samych sie-
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doznawajcie. Czyli samych siebie nie

znacie, e Jezus Chrystus w f was jest?

chyba ebycie byli odi-zuceni.
• iKor.U.S. 7Kfez.3,17.

Mam jednak nadziej, e pozna-6.

cie, IZ my me lestemy odrzuconymi.

7. I modle sie Bo^u, abycie nic e-
go nie czynili : nie ibymy si my do-

wiadczonymi okazali, ale abycie wy-

to, co jest dobrego, czynili, a my eby-
my byli jako odrzuceni.

8. i3o nie moemy nic przeciwko

prawdzie, ale za prawd.
9. Albowiem si radujemy, e cho-

ciamy my sabymi, alecie wy mocny-
mi: a teoro i yczymy, abycie wy bvli

doskonaymi.
IV. 10. Pi-zeto to pisz, nie bdc

obecny, abym bdc ol»ecnym. nie mu-
sia uywa srogoci wedug mocy, któ-

r mi da " Pan na zbudowanie , a nie

na zepsowanie. *2Kor.io.8.

Y. 11. Xa ostatek, bracia! miejcie si
dobrze: doskonaymi bdcie, cieszcie

si. jednomylnymi * bdcie, w pokoju

yjcie, a Bóg mioci i pokoju bdzie
z wami. Pozdrówcie jedni drugich w wi-
tem Y pocaowaniu. '^Ezrm.ió.ó. tRzymie.ie.

lKor.l6.20. lTes.5.26. lPiotr.5.14.

YI. 12. Pozdiawiaj was wszyscy

wici.
13. aska Pana Jezusa Chrystusa, i

mio Boa, i spoeczno Ducha wi-
tego niech bdzie z wami wszystkimi.

Amen.bie, * jelicie w wierze, samych siebie

List wtóry do Koryntów napisany z Filipis, miasta Macedoskiego, przez Tytusa i ukasza.

List S. Pawa Apostoa do Galatów.

EOZDZIA I.

I. Pozdrowiwszy Galatów, i zaleciwszy apostolstwo
5woje 1

—

ó. n. gromi je o odstpienie od Ewaugielii
•i—14. m. Pokazujc, e j od Boga wzi ló. IV. pier-
wej ni o niej z którym z Apostoów mówi 10—23.

iawe. Aposto (nie od ludzi, ani przez

czowieka, ale przez * Jezusa Chrystusa

i Boga ojca, który go wzbudzi j od

umarych:) * 171.1,3. tKzym.4.24. Gai.2.20.

2. I wszyscy bracia . któm' s ze

mn, zborom Galackim.

3. aska wam i pokój niech bdzie
od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa

Chrystusa.

4. Który wyda samego siebie za

grzechy nasze, aby nas wyrwai * z te-

wedug woli
' uk.1,74.

raniejszego wieku z^lego

Boga i Ojca naszego:

5. Któremu niech bdzie chwaa na

wieki wieków. Amen.
n. 6. Dziwuj si. i tak prdko da-

cie si przenosi od t^go, który was po-

woa ku asce Chrystusowej, do inszej

Ewaugielii :

7. Która nie jest insz: tylko niektó-

rzy s, co was turbuj, i chc wywi*óci
Ewangielij Chrystusow.

8. Ale chobymy i my, albo Anio
z nieba opowiada wam Ewangielij mimo
t. którmy wam opowiadali, niech b-
dzie przeklty.

9. Jakomy pi*zedtem powiedzieli, i te-
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raz znowu mowie;: Jo/liln' wam kto inn
Kwanii^iclijo oi)o\n iadal mimo (o, którcio
przyj«;li, niocli hc^dzio przeklty.

10. Albowiem tcraz/.o do ludzi was
uamaAviam, czyli do IJoga? Albo szu-

kamli. al>ym sic; podoia! ludziom? Zai-

slo, ji^libym sio joszczi'' ludziom chcia
]iodoba, nio Ijybym sug Chrystuso-
wym. *lTcs.2,4.

11. A oznajmujc ^ wam. ])racia! i
l^]wangiclija, która jest opowiadana odo
mnie, nie jest wedug czowieka.

*iKoi-.ir),i.

12. Albowiem ja animjej wzi, anim
si jej nauczy od czowieka, ale przez
objawienie * Jezusa Chrystusa. *Eftz.3,3.

13. Bocie syszeli o mojem obcowa-
niu niekiedy w ydostwie, em * nader
przeladowa zbór Boy i burzyem go ;

*Dzie.9,1.2. r.26,9.10.

14. I postpowaem w ydostwie nad
wiele rówienników moich w narodzie

moim, bdc nader gorliwym mioni-
kiem ustaw moich ojczystych.

III. 15. Ale gdy si upodobao Bogu.
który mi * odczy z ywota matki
mojej, i powoa z aski swojej,

*Jer,l,5. Dzie.9,15. Kzym.1,1,

IV. 16. Aby objawi Syna swego we
mnie, abym go opowiada * midzy po-
ganami, wnete nie radziem si ciaa i

]^Y\Yi
• *Gal.2,8. Efez.3,8.

17. Anim si wróci do Jeruzalemu.
do tych, którzy przede-mn byli Aposto-
ami, alem szed do Arabii, i wróciem
si zasi do Damaszku.

18. Potem po trzech latach * wstpiem
do Jeruzalemu, abym si ujrza z Pio-

trem; i mieszkaem u niego f pitna-
cie dni. *Dzie.9,26. tDzie.9,28.

19. A inszegom z Apostoów nie wi-

dzia, oprócz Jakóba, brata Paskiego.

20. A co wam pisz, oto si przed

Bogiem * owiadczam, eó nie kami.
*2Kor.l,23.

21. Zatemem przyszed do * krain

Syryi i Cylicyi; *Dzie.9,3o.

22. A b)'em nieznajomym z twarzy
zborom ydowskim, które s w Chry-
stusie

;

23. Lecz tylko hjli usyszeli, i ten,

który przeladowa * nas niekiedy, teraz

opowiada wiar, któr przedtem burzy.
I f chwalili Boga ze mnie.

*Dzie.9,21. •i-Dzie.11,18.

ROZDZIA II.
I. Zo nic przeciwnego jcjjo KwiuiKiolii Apostoowie nie

trzymali 1. 2. U. 1'rzykudoni Tytusa iiicobrzozancKO
dowodzi .'3—10. III. ;i i jej i»rzociw zmylaniu 1'iotro-
wc-mu iioni 11— IG. IV. na ostatek, sum<j Kwangieiii,
która zaley w usprawiedliwieniu darmo przez Chrystusa,
przekada 17—21.

lotem po czternastu latach wstpiem
zasi do Jeruzalemu z Jiarnabaszem,
wziwszy z sob i Tytusa.

2. A wstpiem wedug objawienia,

i przeoyem iiiiEwangielij. którka
midzy poganami a zwaszcza zacni(;j-

szym, )ym sn nadaremno nie l)iea,
albo przedtem nie biega.

II. 3. Ale ani Tytus, który zemn
by, bdc Grekiem, nie by przymu-
szony, obrzeza si,

4. A to dla wprowadzonych faszy-
wych braci, którzy si wkradli, aby wy-
szpiegowali wolno nasze, któr mamy
w Chrystusie Jezusie, aby nas w nie-

wol podbili.

5. Którymemy i na chwilk nie

ustpili i nie poddali si, aby u was
prawda Ewangielii zostaa.

6. A od tych. którzy si zdadz by
czem

,
(acz jakimi niekiedy byli , nic

mi na tern; bo osoby * czowieczej Bóg
nie przyjmuje.) ci mówi

, którzy si
zdali by czem, nic mi nie przydali.

*5Moj. 10,17. 2 Kron. 19.7. Ijob. 34,19". Dzie. 10.34.
Rzyui.2,11. Efez. 6,9. Kol.3,25-. lPiotr.1,17.

7. Owszem, przeciwnym obyczajem,

widzc, i mi jest zwierzona Ewangielija

midzy nieobrzezanymi
,
jako Piotrowi

midzy obrzezanymi,

8. (Albowiem ten, który by skute-

czny przez Piotra w apostolstwie mi-
dzy obrzezanymi, skuteczny by i we
mnie midzy poganami.)

9. I poznawszy ask mnie dan. Ja-

kob i Kiefas i Jan, którzy si zdadz
by filarami, podali prawic mnie i Bar-

na])aszowi na towarzystwo, abymy my
midzy poganami, a oni midzy ol)rze-

zauymi kazali.

10. Tylko upomnieli," abymy na ubo-

gich pamitali, o com si te pilnie sta-

ra, * abym to uczyni.
'^Ezyui.l5,2G. iKor.lG,!. 2Kor.9,1.2.

III. 11. A gdy przyszed Piotr do,

Antyjochii. .sprzeciwiem si muw twarz;

i by godzien nagany.

12. Albowiem przedtem, ni przyszli

niektórzy od Jjfóba, wespó z poganami
jada; a gdy ci przyszli, schrania si i

odcza, bojc si tych, którzy byli

z obrzezania.
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13. A wespó z nim obudnic sio ob-

chodzili i drudzy ydzi, tak, e i Barna-

basz nwiedziony by t ich obud.
14. Ale gdym obaczy, i nie prosto

chodz w prawdzie Ewangielii, rzekem
Piotrowi przed wszystkimi: Poniewa ty,

bdc ydem, po pogasku yjesz a nie

po ydowsku, czemu pogan przymu-
szasz, po ydowsku y?

15. My, którzymy z * przyrodzenia

ydowie a nie z pogan grzesznicy,
*Filip.3.i.5.

16. Wiedzc, * i nie bywa usprawie-

dliwiony czowiek z uczynków zakonu,

ale przez wiar w Jezusa Chrystusa,

i mymy w Jezusa Chrystusa uwierzyli,

abymy byli usprawiedliwieni z wiary

Chrystusowej, a nie z uczynków zako-

nu, przeto, e j nie bdzie usprawiedli-

wione z uczynków zakonu adne ciao.
*Dzie. 13,38. Kzyiii.3,21. Filip.3,9. tKzym.3,20.

IV. 17. A jeli my szukajc, abymy
byli usprawiedliwieni w Chrystusie,

znajdujemy si * te grzesznikami, te-

dyó Chrystus jest sug grzechu? Nie
daj tego Boe!

'

*Kzym.3,24.

18. Albowiem jeli to, com zburzy,

znowu zasi buduj, przestpc samego
siebie czyni.

19. Bom ja przez zakon zakonowi
umar, abym y * Bogu.

*1 Tes.5,10. yd.9,U. lPiotr.4,2.

20. Z Chrystusem jestem ukrzyo-
wany, a yj ju nie ja, lecz yje we
mnie Chrystus; a to e teraz w ciele

^yj§? w wierze Syna Boego yj, który
mi * umiowa, i wyda samego siebie

za mi. *Gai.i,4.

21. Nie odrzucam tej aski Boej
;

bo jeli przez zakon jest sprawiedliwo,
tedy Chrystus próno umar.

ROZDZIA III.

I. Gromi Galatów. i si od znacznej aski Boej, która
zaley w usprawiedliwieniu przez Chrystusa Pana, odAviosc
dali 1—5. II. pokazujc, e i Abraham tak by uspra-
wiedliwiony 6—9. III. Co sprawuje zakon 10—20. IV. i

czemu jest podany 21—29.

U gupi Galatowie! Któ * was omami,
abycie prawdzie nie byli posuszni, któ-
rym przed oczyma Jezus Chrystus przed-
tem by wymalowany

, i midzy wami
ukrzyowany? *Gai.5,7.

2. Tego tylko radbym si nauczy od
was: Z uczynkówli zakonu wzilicie
Ducha, czyli z suchania wiary ?

3. Takecie gupi? poczwszy du-

y chem, teraz ciaem dokonywacie?

4. Takecie wiele cierpieli darmo,

jeli tylko i darmo?
5. Ten tedy, który wam dodaje du-

cha, i czyni cuda midzy wami, z uczyn-

kówe zakonu to czyni, czyli z suchania
wiary ?

II. G. Tak jako „Abraham * uwierzy
Bogu, i przyczytano mu to ku sprawiedli-

woci''. '^lMoj.l5,G. Kzym. 1,3. Jakób. 2,23.

7. Widzicie tedy, e ci, którzy s
z wiary, ci s synami Abrahamowymi.

8. A upatrzywszy to Pismo, i z wiary

Bóg uspraAviedliwia pogan, przedtem
opowiedziao Abrahamowi, i w tobie

bd * bogosawione wszystkie narody.
*1 Moj. 12,3. Dzie.3,25.

9. A tak ci, którzy s z wiary, dost-
puj Ijogosawiestwa z wiernym Abra-
hamem.

III. 10. Albowiem ile ich jest z uczyn-

ków zakonu, pod przeklstwem s; bo

napisane : Przeklty * kady, któryby nie

zosta we wszystkiem, co napisane

w ksigach zakonu, aby to czyni.
*5Moj.27,26. Jer.11,3.

11. A i przez zakon nikt * nie bywa
usprawiedliwiony przed Bogiem, jawna
jest std; bo „sprawiedliwy z wiary fy
bdzie." *Gal.2,16. t Abak.2,4. Rzym.l,17. yd,10,38.

12. Ale zakon nie jestci z wiary; lecz

„czowiek, ^ któryby je czyni,y bdzie
przez nie.'^

*3Moj. 18,0. Ezech. 20,11. Kzym. 10,5.

' 13. Ale Chrystus odkupi nas z prze-

klstwa zakonu, stawszy si za nas prze-

klstwem, (all)owiem napisane: Prze-

klty kady, * który wisi na drzewie.)
*5Moj. 21,23.

14. Aby na pogan bogosawiestwo
Abrahamowe przyszo w Chrystusie Je-

zusie, i abymy obietnic Ducha wzili
przez wiar.

15. Bracia! po ludzku mówi: a wszak
i czowieczego * testamentu utwierdzo-

nego nikt nie amie, ani do niego co

przydaje. .

*yd.9,i7.

16. Lecz Abrahamowi uczynione s
obietnice i nasieniu jego; nie mówi:
I nasieniom jego, jako o wielu, ale jako

o jednem: I nasieniu * twemu, które jest

Chrystus. >lMoj.l2,7.r.l5,5.

17. To tedy mówi, i przymierza
przedtem od Boga utwierdzonego wzgl-
dem Chrystusa, zakon, który po czterech

set * i po trzydziestu lat nasta, nie

znosi, aby mia zepsu obietnic Bo.
* 2 Moj. 12.40.

18. Albowiem jeli z zakonu jest
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dziedzictwo, juci iiir z (dMctiiicy ; lecz

Al>riiliaim>wi i)r'/('/, oltieinici* (hirowiil j{>

Bóg.

1*.). Có tedy zakon? Dla przcsiep-

stwa przydany jest, ahy przyszo ono
iiasicMiio, któnMiiu si(^ siaa obietnica,

sporzdzony * przez Anioów i przez r-
k f porednika. M)/.io.7,53. ti)/.ic.7.;5ft.

20. Lecz ]>ore(lnik nie jest jednego,

ale Bóg jeden jest.

IV. 21. Zakon tedy jeste przeciwko
obietnicom Boyin? Nie daj tego Boe!
all)Owiem gdyby l)y dany zakon, któ-

ryby móg oywia, prawdziwieby z za-

konu bya sprawiedliwo.
22. Ale * Pismo zamkno wszystko

pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa
Chrystusa bya dana wierzcym.

*Rzym.3,9. r.11,32.

23. A przedtem, ni przysza wiara,

bylimy pod zakonem strzeeni, wespó
zamknieni bdc w t wiar, która po-

tem miaa by objawiona.

24. A przeto zakon
*'
pedagogiem

naszymby do Chrystusa, abymy z wiary

byh usprawiedliwieni. *Rzym.io,4.

25. Ale gdy przysza wiara, ju nie

jestemy pod pedagogiem.
26. Albowiem wszyscy synami Boymi

jestecie przez wiar w Chrystusie Jezusie.

27. Bo * ktorzykohviek jestecie w
Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusacie
si oblekli. ^

*Rzym.6,3.

28. Nie maszyda> ani Greka; nie masz
niewolnika ani wolnego; nie masz m-
czyzny i niewiasty; albowiem wszyscy
wyjednymjesteciew Chrystusie Jezusie.

29. Ajelicie wy Chrystusowi, tedy-

cie nasieniem Abrahamowem, a wedug
obietnicy dziedzicami.

KOZDZIA IV.
I. Od opieki zakonu wybawionym 1—3. II. przez Chry-

stusa, który jest celem zakonu 1— 8. III. nie przystoi si
do czczych ceremonii nawraca 9—12. IV. prowadzi tedy
do szczeroci nauki Ewangielii . 13—20. V. i przyka-
dem dwóch synów Ahraharaowych nauk objania 21—31.

Mówi tedy: (bracia!) Pokd dziedzic

jest dzieciciem, nic nie jest róny od

sugi, panem bdc wszystkiego
;

2. Ale jest pod opiekunami i dozorcami

a do czasu zamierzenia ojcowskiego.

3. Take i my, gdymy byli dziemi,

pod ywioy wiata bylimy zniewoleni.

II. 4. Lecz gdy przyszo wypenienie
czasu, posa Bóg onego Syna swego,

który si urodzi z niewiasty , który si
sta pod zakonem.

5. Aliy tych, którzy ])od zakonem >yli,

wykupi, ebymy prawa przysposobienia

za * synów dostpili. iizym.s.i.s

(). A i(icie synowie, przeto posa
Bóg Dncha Syna swego w serca wasze,

woajcego Abba, to jest. Ojcze.

7. A tak ju wicj nie jeste niewol-

nikiem, ale synem; a poniewa synem,
tedy i dziedzicem Boym przez Chrystusa.

H. Ale naonczas nie znajc Boga,
suylicie tym, którzy z przyrodzenia

nie s * bogowie. *iKor.8,4.5.

III. 9. A teraz poznawszy Boga,
owszem i poznani bdc od Boga, jako
si za nazad wracacie ku ywioom
mdym i mizernym, którym zasi znowu
suy chcecie ?

10. Przestrzegacie * dni i miesice,
i czasy i lata. ^Rzyra.u,5. koi.2,i6.

11. Boj si o was, bym snaó darmo
nie pracowa okoo was.

12. Bdcie jako ja, gdyem i ja jest

jakowy, bracia! prosz was. Wniczem-
ecie mnie nie ukrzywdzili.

IV. 13. Bo wiecie, em w saboci ciaa
wam z przodku Ewangielij opowiada.

14. A pokuszenia mego, które byo
w ciele mojem, nie lekcecie sobie wayli,

anicie niem gardzili, alecie mi jako

Anioa Boego przyjli, i jako Chrystusa

Jezusa.

15. Jakie tedy byo bogosawie-
stwo wasze? albowiem wam daj wia-
dectwo, i, by bya rzecz mon, dali-

bycie mi byli wyupiwszy oczy wasze.

16. Takem si sta * nieprzyjacielem

waszym, prawd wam mówic? *Amos.5,io.

17. Paaj ku wam mioci nie do-

brze , owszem chc . nas odstrychn,
abycie ich miowali.

18. A dobra rzecz, paa mioci
w dobrem zawsze, a nie tylko, gdym jest

obecnym u was.

19. Dziatki moje! (które znowu z bo-

leci rodz, aby Chrystus by wykszta-
towany w was,)

20. Chciabym teraz by u was, i odmie-

ni gos mój, poniewa wtpi o was.

V. 21. Powiedzcie mi, którzy pod zako-

nem chcecie by, nie suchacie zakonu?

22. Albowiem napisane, i Abraham
mia dwóch ^ynów, jednego * z niewol-

nicy, a drugiego f z wolnej.
-+1 Moj. 16,15. fi Moj. 21,2.

23. Lecz ten, który by z niewolnicy,
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wodlug ciaa sio urodzi, a który z wol-

iiój, wedug obietnicy.

24. Przez co znacz si insze rzeczy ;

iilbowiem te s one dwa testamenty; je-

den z góry Synajskiej, który rodzi

w niewol ; a ten jest jako Agar.

25. Albowiem Agar jest góra Synaj

w Arabii, a stosuje si do niej teraniej-

sze Jeruzalem: bo jest w niewoli z dziat-

kami swojemi.

26. Lecz ono górne * Jeruzalem wolne

jest, które jest matk wszystkich nas.
*0l)jaw.21,2.

27. Albowiem napisano: Kozwesel

si* niepodna, która nie rodzisz; porwij

si a zawoaj , która nie pracujesz

w porodzeniu; bo ta opuszczona wiele

ma dziatek, wicej ni ta, która mama.
^Izaj.54,1.

2S. My tedy, bracia! tak jako Izaak,

jestemy dziatkami obietnicy.

29. Ale jako na on czas ten, który

^i by urodzi wedug cia-a, przelado-

wa tego, który si by urodzi wedug
ducia, tak si dzieje i teraz.

30. Ale co mówi Pismo? * AYyrzu
niewolnic i syna jej; albowiem nie b-
dzie dziedziczy syn niewolnicy z synem
wolnej,

"^

-iMoj.21,10.

31. Atak, bracia! nie jestemy dzie-

mi niewolnicy, ale wolnej.

ROZDZIAY.
I. Jako ludzie prawdziwej chrzecijaskiej wolnoci

uywa maj 1—13. II. tej wolnoci suma : Miowa
Boga i bliniego 14. 15. III. Owoce ciaa i ducha, i oby-
dwóch koniec 16—26.

fetójcie tedy w tej wolnoci, któr nas
Chrystus wolnymi * uczyni, a nie podda-
wajcie si znowu pod jarzmo niewoli.

*Jan.8.32.36. Rzj-m.6,18. r.8.2.

2. Oto ja Pawe mówi wam, i jeli

si obrzezywa * bdziecie, Chrystus
wam nic nie pomoe. *Dzie.i5.i.

3. A owiadczam si zasi przed ka-

dym czowiekiem, który si obrzezuje,

i powinien wszystek * zakon peni.
* Jak. 2.10.

4. Pozbawilicie si Chrystusa, któ-

rzy si kolwiek przez zakon usprawie-
dliwiacie ; wypadlicie z aski.

5. Albowiem my duchem z wiary na-
dziei sprawiedliwoci oczekujemy.

6. Bo w Chrystusie * Jezusie ani

obrzeska nic nie way, ani nieobrzeska,

ale wiara przez mio skuteczna :

^ Gal. 6. 15.

7. Bieelicie dobrze ; któ wam prze-

szkodzi, abycie nie byli posusznymi

prawdzie ?

8. Ta namowa nie jestci z tego, który

was powouje.
9. Troch * kwasu wszystko zaczy-

nienie zakwasza. *iKor.o,6.

10. Ja mam nadziej o was w Panu,

i nic inszego rozumie nie bdziecie;

a ten, który was turbuje, odniesie sd,
ktokolwiek jest.

11. A ja, bracia! jeli jeszcze obrze-

sk ka, czemu jeszcze przeladowa-
nie cierpi? To tedy zniszczone jest

zgorszenie krzyowe.
12. Bodaje i odjci byK, którzy

wam * niepokój czyni. *Joz.7,25.

13. Albowiem wy ku wolnoci powo-
ani jestecie, bracia! tylko pod zason
tej wolnoci ciau * nie pozwalajcie, ale

z mioci sucie jedni drugim.
^lKor.8.9. 1 Piotr. 2, 11.

II. 14. Bo wszystek zakon * w jednem
si sowie zamyka, to jest w tem : B-
dziesz miowa bliniego twego, jako sa-

mego siebie. ^sMoj.io.is. Mat.22,39.

Mark. 12. 31. Rzym. 13.9. Jakob. 2,8.

15. Ale jeli jedni drugich ksacie
i poeracie, patrzajcie, abycie jedni

od drugich nie byli strawieni.

III. 16. A to mówi : Duchem * po-

stpujcie, a podliwoci ciaa nie wy-
konywajcie.

'

-Ezym.l3,U.

17. Albowiem ciao poda * prze-

ciwko duchowi, a duch przeciwko ciau ;

a te rzeczy s sobie przeciwne, abycie
nie to, co chcecie, czynili. ^Rzym.7,15.

18. Lecz jeli duchem bywacie pro-

wadzeni, nie jestecie pod zakonem.

19. A jawne * s uczynki ciaa, które

te s : Cudzoóstwo
, wszeteczestwo,

nieczysto, rozpusta, *iKor.3,3. r.6,9.

20. Bawochwalstwo, czary, uieprzy-

jani. swary. nienawici, gniewy, spory,

niesnaski, kacerstwa.

21. Zazdroci, mobójstwa. pija-
stwa, biesiady, i tym podobne rzeczy,

o których przepowiadam wam
, jakom

i przedtem ^ powiedzia, i którzy takowe
rzeczy czyni, królestwa Boego nie

odziedzicza. * 1 Kor.6,9. Efez.5,5. Kol.3,5. 6.

22. Ale owoc "^ Ducha jest mio,
wesele, pokój, nieskwapliwo

, dobro-
tliwo, dobro, wiara, cicho, wstrze-

miliwo. =^ Rzym. 14,17.

23. Przeciwko takowym * nie masz
zakonu.

'

nTym.1,9.
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24. Albowiem którzy s Clirystusowi,

ciao swoje iilir/yowali z iiajiiitiiocia-

mi i z podliwociami.
25. Jeli (hiclicm yjoiiiy, duchomt post\'pujmy.

20. Nic l)»tdmy chciwi próiiój chwa-
y, * jedni drugich wyzywajc, jedni

drugim zajrzc. *Fiiir.2,3.

ROZDZIA VL
I. Jako si(} przeciwko upadym 1—5. II. i przeciwko

s[u};oin sowa Hoof^o (i— i). HI. i przeciwko domowni-
kom wiary zachowa 10. 11. IV. fa.szywych naladowców
zakonu gromi, którzy si, chhibi.i w ciele, a nic w krzy-
u Pana Chrystusa 12 — 18.

-Dracia ! jeliby Ui. * czowiek zachwy-
cony by w jakim upadku, wy ducho-
wni: naprawiajcie takiego w duchu ci-

choci, upatrujc kady samego siebie,

aby i ty nie by kuszony. *Mat.8,i5.

2. Jedni drugich brzemiona * nocie,
a tak wypeniajcie zakon Chrystusowy.

^ Rzym. 14,3. lTes.5,14.

3. Albowiem jeli kto mniema, eby
czem by, nie bdc niczym, takiego za-

wodzi wasny umys jego.

4. Ale kady niechaj wasnego swego
uczynku dowiadcza, a tedy sam w sobie

chwa mie bdzie, a nie w drugim.

5. Albowiem kady swoje * wasne
brzemi poniesie.

*Mat.l6,27. Rzym. 14,12. 1 Kor. 3, 8.

II. 6. A niech udziela * ten, który

bywa nauczany w sowie, temu, który go
naucza, ze wszystkich dóbr. *iKor.9,7.ii.

7. Nie bdcie; Bóg si nie da z sie-

bie namiewa; albowiem cobykolwiek

sia czowiek, to te bdzie.

8. Bo kto sieje ciau swemu, z ciaa

l)dzie skaenit^; ale kto sieje diieho-

wi, z du(dia liedzie ywot wieczny.

y. A dobrze czynic nie * sabiojmy
;

al])Owiem czasu swojego l)dziemy
ni(^ ustawaj,(*. ^aTes.a.is.

III. 10. Przeto tedy, póki czas mamy,
dobrze czymy wszystkim, a najwicej
domownikom wiary.

11. AVidzicie, jakim dugi list wam
napisa rk moj.

IV. 12. Którzykolwiek chc by po-

zorni wedug ciaa, ci was przymuszaj,-
al)ycie si ol)rzezali

, tylko aby dla

krzya Chrystusowego przeladowania
nie cierpieli.

13. Albowiem i ci, którzy si obrze-

zuj, nie zachow7wuj zakonu sami, ale

chc, abycie si wy obrzezali, eby
si z ciaa waszego chlubili.

14. Ale ja, nie daj Boe, aljym si
mia chlubi, tylko w krzyu Pana * na-

szego Jezusa Chrystusa, przez którego

mi jest wiat ukrzyowany, a ja wiatu.
=^Jcr.9.'24. lKor.1,31.

15. Albowiem w Chrystusie Jezusie

ani obrzeska * nic nie way, ani nie-

obrzeska, ale nowe stworzenie.
*Gal.5,6. Kolos.3,11.

16. A którzykolwiek wedug tego

sznuru postpowa bd, pokój na nich

przyjdzie i miosierdzie, i na lud Boy
Izraelski.

17. Na ostatek niechaj mi nikt tru-

dnoci nie zadaje; albowiem ja pitna
Pana * Jezusowe nosz na ciele mojem.

• *2Kor.4,10.

18. aska * Pana naszego Jezusa

Chrystusa niech bdzie z duchem wa-
szym, bracia! Amen. *Fiiip.4,22. 2Tym.4,22.

Ten list do Galatów napisany jest z Rzymu.

List . Pawa Apostoa clo, Efezów.

KOZDZIA I.

I. Po pozdrowieniu pisze o Boem ludzi z aski wy-
braniu 1—4. II. i o przysposobieniu za synowo— 6. III. Po-
kazuje, skd zbawienie pynie 7. 8. IV. a i to g-
boka tajemnica 9—15. V. Prosi , eby ich do zupenej
tego wiadomoci i Chrystusa znajomoci Bóg przywie
raczy 26—23.

-Lawe, Aposto Jezusa Chrystusa przez

wol Bo, witym, którzy s w Efezie,

i wiernym w Chrystusie * Jezusie.
*lKor.l,2. 2Kor.l,l—3.

2. aska wam i pokój niech bdzie
od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa

Chrystusa.

3. Bogosawiony niech * bdzie Bóg
i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,,]

który nas ubogosawi wszelkiem bo-
gosawiestwem duchownem w niebie-:

skich rzeczach w Chrystusie;
*2Kor.l,2. lPiotr.1,3.

4. Jako nas wybra w nim * przed za-

oeniem wiata, abymy byli witymfl
inienaganionymi przed oblicznoci jego

w mioci. - *2Tym.l.9.

II. 5. Który nas przenaznaczy ku przy-

sposobieniu za synów przez Jezusa Chry-

j
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stusa dla siebie samego, wedug upo-

dobania woli swojej,

6. Ku chwale sawnej laski swojej,

któr nas udarowa * w onym umio-
Wanvni • * Mat. 17,5. Jan. 15,9.

^ III. 7. w którym mamy odkupienie

przez krew jego, to jest odpuszczenie

grzechów, wedug bogactwa aski jego,

8. Któr hojnie pokaza przeciwko nam
we wszelkiej mdroci i roztropnoci.

IV. 9. Oznajmiwszy nam tajemnic

woli swojej wedug upodobania swego,

które by postanowi w samym sobie
;

10. Aby w rozrzdzeniu zupenoci
czasów w jedno * zgromadzi wszystkie

rzeczy w Chrystusie, i te, które s na

niebiesiech, i te, które s na ziemi ;

*Gal.4,4. Efez. 2,15.

11. W nim, mówi, w którymemy i

do dziau przypuszczeni, przenaznaczeni

bdc wedug postanowienia tego, któ-

ry sprawuje wszystko wedug rady woli

swojej
;

12. Abymy my byli ku chwale sa-
wy jego, którzymy pierwej nadziej
mieli w Chrystusie,

13. W którym i wy nadziej macie,

usyszawszy sowo prawdy, to jest

Ewangielij zbawienia waszego, przez

któr te uwierzywszy, jestecie zapie-

cztowani Duchem * onym witym
obiecanym, *Efez.4,3o.

14. Który jest zadatkiem dziedzictwa

naszego na wykupienie nabytej wa-
snoci, ku chwale sawy jego.

15. Przetoi ja usyszawszy o * tej

wierze, któr macie w Panu Jezusie, i o

mioci ku wszystkim witym, *koi.i,4.

V. 16. Nie przestaj dzikowa * za

was, wzmiank czynic o was w modlit-

wach moich.
'

''*Filip.l,3. Kolos.1,3. lTes.1.2.

17. Aby Bóg Pana naszego Jezusa
Chrystusa, Ojciec on chway, da wam
Ducha mdroci i objawienia ku pozna-
niu samego siebie;

18. Aeby owieci oczy myli waszej,

abycie wiedzieli, która jest nadzieja

I
powoania jego, i które jest bogactwo

I

chway dziedzictwa jego w wityeh
;

19. I która jest ona przewyszajca
I wielko mocy jego przeciwko nam,
I

którzy wierzymy wedug skutecznej

I

mocy * siy jego, MKor.2,5.

^ 20. Której dokaza w Chrystusie, gdy
p

go wzbudzi od umarych, ' i posadzi

na prawicy swojej na nieljiesiech,
*Kolos,2,12.

21. AVysoko nad wszystkie ksistwa
i zwierzchnoci, i mocy. i pastwa, i

nad wszelkie imi, które si mianuje, nie

tylko w tym wieku, ale i w przyszym
;

22. I wszystko podda * pod nogi je-

go, a onego da za gow -j- nad wszyst-

kim kocioowi, *Ps.8,7. Mat.28,18.

yd,2,8. iEfcz.4.15. r.5.23. Kolos. 11.8.

23. Który jest ciaem jego, i peno-
ci tego, który wszystko v/e wszyst-

kich napenia.

ROZDZIA II.

I. eby wielko aski Boej objani, przywodzi im
na pami 1

—

i. II. i skazani bdc na potpienie 5—7.

III. z aski zbawieni s 8—12. IV. i bliskimi si Boga
stali 13—15. V. za przejednaniem przez Cbrystasa
uczynionem 16. VI. a priez Ewangielij ogoszonem 17—22.

1 was oywi, którzycie byli * umarli

w upadkach i w grzechach. *koi.2,i3.

2. W którychecie niekiedy * chodzili

wedug zwyczaju wiata tego, i wedug
ksicia, który ma wadz na powietrzu,

ducha tego, który teraz jest skuteczny

w synach niedowiarstwa. *ko1os.3,7.

3. Midzy którymi i my wszyscy ob-

cowalimy niekiedy w podliwociach
ciaa naszego, czynic to, co si podo-

bao ciau i mylom, i bylimy z przy-

rodzenia dziemi gniewu, jako i drudzy.

4. Lecz Bóg, który jest bogaty w mi-

osierdziu, dla wielkiej mioci swojej,

któr nas umiowa,
II. 5. 1 gdymy byli umarymi w grze-

chach, oywi nas pospou z Chrystu-

sem, (gdy ask * zbawieni jestecie.)
*Dzie.l5,ll.

6. I pospou z nim wzbudzi, i pospo-

u z nim posadzi na niebiesiech w Chry-

stusie Jezusie,

7. Aby okaza w przyszych wiekach
ono nader obfite bogactwo aski swo-

jej, z dobrotliwoci swojej przeciwko

nam w Chrystusie Jezusie.

III. 8. Albowiem ask jestecie zba-

wieni przez wiar, i to nie jest z was, dar

to Boy jest
;

9. Nie z uczynków, aby si kto nie

chlubi.

10. Albowiem czynem jego jestemy,
stworzeni w Chrystusie Jezusie ku
uczynkom dobrym, które przed tem
Bóg zgotowa, abymy w nich chodzili.

11. Przeto pamitajcie, e wy nie-

kiedy bdc poganami w ciele, któ-

rzycie byli zwani nieobrzesk od onych,

O



204 AU EPllKSIOS 2. 3.

których zwano obrzesk w ciele, która si(j

ri^^k dzieje
;

12. Tocie l)yli naonczas l)ez Chry-

stusa, oddaleni od spoecznoci Izrael-

skiój, i obcymi * od umów obietnicy,

nadziei nie majcy i l)ez Boga na wie-
ojp * Kzyin.9,4.

IV. 13. Ale teraz w Chrystusie Jezu-

sie wy, którzycie niekiedy l)yli dale-

kimi, stalicie si liliskimi przez krew
Chrystusow.

14. Albowiem on jest pokojem na-

szym, który oboje jednóm uczyni, i

redni cian, która bya przegrod,

rozwali :

15. Nieprz}ja. to jest * zakon przy-

kaza, który zalea w ustawach, ska-

ziwszy przez ciao swoje, aby dwóch stwo-

rzy w samym sobie w jednego nowego
czowieka, czynic pokój ;

* Kolos. 2. 14. lPiotr.1,18.

V. 16. I pojedna obj^dwóch w jednem
ciele z Bogiem przez krzy, zgadziwszy
nieprzyja przeze.

VL 17. I przyszedszy opowiedzia
pokój * wam, którzycie dalekimi,

którzycie bliskimi. *uk.24,47.

18. Albowiem przeze mamy przy-

stp * obie strony w jednym Duchu do
Q-jpo * Rzym.5,2.

19. A przeto ju wicej nie jestecie

gomi i przychodniami, ale spómie-
szczaninami witych i domownikami
Boymi,

20. Zbudowani na fundamencie Apo-
stoów i proroków, którego jest grun-

townym wgielnym kamieniem ^ sam
Jezus Chrystus, *izaj.28.i6.

21. Na którym wszystko budowanie
wespó spojone ronie w koció wity
w Panu

;

22. Na którym te i wy si wespó
budujecie , abycie byli mieszkaniem
Boem w Duchu witym.

KODZIA III.

I. Aposto dlatego od ydów wiele ucierpia, e ta-

jemnic o powoaniu pogan z rozkazania Boego zwia-
stowa 1—12. II. Potem upomina Efezów, eby dla

przeladowania nie ustawali w powoaniu swojem 13.

III. Prosi Boga, eby im da zrozumie, jaka jest mio
Chrystusa Pana 14—21.

JJlatego ja Pawe jestem winiem
Chrystusa * Jezusa za was pogan

;

*Efez.4,l. Kolos.4,3.

2. Jelicie tylko syszeli o udzieleniu

aski Boej, która mi jest dana dla was,

3. I mi Bóg przez objawienie oznaj-

mi tajemnic, (jakom wam przedtó

krótko napisa :

4. Skd czytajc moecie obaczy
wiadomo moje w tajemnicy Chrystu-!

sowej.)

5. Która inszycli wieków nie * bya
znajoma synom ludzkim, jako teraz ob-

jawiona jest witym Apostoom jego i

prorokom przez Ducha
;

* Rzym. 16,25. Kolos. 1,26.

0. To jest, i poganie s spódziedzi-

cami i spólnem ciaem, i spóuczstni-
kami obietnicy jego w Chrystusie przez

Ewangielij,

7. Której staem si sug wedug
daru aski Boój, która mi jest dana
wedug skutku * mocy jego. *Efez.i,i9.

8. Mnie, mówi, najmniejszemu ze

wszystkich * witych dana jest ta aska,
abym midzy poganami opowiada f te

niedocige bogactwa Chrystusowe,
*lKor.l5,9. 1 Tym. 1,15. f Gal. 1,16.

9. A ibym objani wszystkim, jaka-

by bya * spoeczno onej tajemnicy

zakrytej od wieków w Bogu, który

wszystko stworzy f przez Jezusa Chry-

stusa
;

*Rzym.l6,25. Kol. 1,26. 2 Tym. 1,10.

Tyt.1.2. lPiotr.1,20. t^zie. 17,24. Kolos. 1,16.

10. Aby teraz przez zbór wiadoma
bya ksistwom * i mocom na niebie-

siech nader rozliczna mdro Boa.
*lPiotr.l,12.

11. Wedug postanowienia wieczne- :

go, które uczyni w Chrystusie Jezusie,

Panu naszym,

12. W którym mamy * bezpieczno
i przystp z ufnoci przez wiar jego.

*Rzym.5,2. Efez.2,18.

II. 13. Przeto prosz, abycie nie

sabieli dla ucisków moich za was, co

jest chwa wasz.
III. 14. Dlatego skaniam kolana

swoje przed Ojcem Pana naszego Jezu-

sa Chrystusa,

15. Z którego si wszelka rodzina na

niebie i na ziemi nazywa
;

16. Aby wam da wedug bogactwa

chway swej, ebycie byli * moc
utwierdzeni przez Ducha jego w we-

wntrznym czowieku; *Efez.6,10.;

17. Aby Chrystus przez wiar mia

szka w sercach waszych
;

18. ebycie w mioci wkorzenieni

ugruntowani bdc, mogli docign ze^

wszystkimi witymi, która jest szero-

ko, i dugo, i gi3oko i wysoko;
19. I pozna mio Chrystusow

przewyszajc wszelk znajomo, aby-
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cie napenieni byli wszelak zupeno-

ci Bo.
20. A temu, który moe nade wszyst-

ko uczyni daleko obficiej, nieli pro-

simy albo mylimy, wedug onej mocy,

która skuteczna jest w nas
;

* 21. Temu * niech bdzie chwaa w ko-

ciele przez Chrystusa Jezusa po wszyst-

kie czasy na wieki wieków. Amen.
* Rzym. 16,27. lPiotr.5,11.

ROZDZIA IV.

I. w tych trzech ostatnich rozdziaach s nauki o

iywocie pobonym, a w tyra upomnienie do pilnowania

wezwania swego, i do spólnej zgody 1—6. II. Bóg dla-

tego róne dary daje, aby by budowany kociój Boy
7—16. III. odwodzi od prónoci niewiernych 17—24.

IV. od kamstwa 25—28. V. i od plugawych mów 29—32.

Jl rosz was tedy ja wizie w Panu,

abycie chodzili tak, jako * przystoi na

powoanie, którem jestecie powoani
;

*Filip.l,27. Kol. 1,10. lTes.2,12.

2. Ze wszelak pokor i cichoci i

z nieskwapliwoci, znoszc jedni dru-

gich w mioci,
3. Starajc si, abycie zachowali je-

dno ducha w zwisce pokoju.

4. Jedno jest ciao i jeden duch, jako

te jestecie powoani w jednej nadziei

powoania waszego.

5. Jeden * Pan, jedna wiara, jeden

chrzest • *Mal.2,10. Mark.12,29. lKor.8,6.

6. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich,

który jest nade wszystko, i po wszyst-

kich i we wszystkich was.

II. 7. Lecz kademu z nas dana jest

aska wedug miary daru * Chrystuso-
^gCTQ. *Ilzym,12,3. 1 Kor. 12, 11. 2Kor.lO,13.

8. Dlatego Pismo mówi : Wstpiwszy
na wysoko, * wiód pojmanych wini,
i da dary ludziom. *Ps.68,i9.

9. Ale * to, e wstpi, có jest, jedno

i pierwej by zstpi do najniszych
stron ziemi? *jan.3,i3.

10. A który zstpi, ten jest, który

i wstpi wysoko * nad wszystkie nie-

biosa, aby napeni wszystko. *Mark.i6,i9.

11. I tene da niektóre * Apostoy,
a niektóre proroki, a drugie Ewangie-
listy, drugie te pasterze i nauczyciele.

*lKor.l2,28.

12. Ku spojeniu witych, ku pracy
usugiwania, ku budowaniu * ciaa Chry-
stusowego; *Efez.l,23.

13. A ibymy si wszyscy zeszli w je-

dno wiary i znajomoci Syna Boego,
w ma doskonaego, w miar zupe-

,
nego wieku Chrystusowego,

14. Abymy wicej nie byli * dzie-

mi, chwiejcymi si i unoszcymi si
kadym wiatrem nauki przez fortel ludz-

ki, i przez chytro podejcia bdem.
*lKor.l4,20.

15. Ale szczerymi bdc w mioci
romy * w onego we wszystkiem, który

jest f gow, to jest w Chrystusa,
* Kol. 1,10. tEfez.l,2:i. r.5,23. Kol. 1,18.

IG. Z którego wszystko ciao przy-

stojnie zoone i spojone we wszystkich

stawach, przez które jeden czonek dru-

giemu posiku dodaje przez moc, która

jest w kadym czonku, wedug miary

jego, wzrost ciau nalecy bierze ku bu-

dowaniu samego siebie w mioci.
III. 17. To tedy mówi, i owiadczam

si przez Pana, abycie ju wicej nie

postpowali, jako insi poganie post-
puj, w * prónoci umysu swego

;

^Rzym.1,29.

18. Zamiony majc rozsdek, bdc
oddaleni od ywota Boego dla nie-

umiejtnoci, która w nich jest z za-

twardzenia serca ich.

19. Którzy zakamieniawszy, udali si
na rozpust * ku popenianiu wszelakiej

nieczystoci z chciwoci, *Rzym.i,24.

20. Lecz wy nie takecie si nau-

czyli Chrystusa,

21. Jelicie go tylko suchali, i o nim
wyuczeni byU, jako jest (ta) prawda w Je-

zusie,

22. To jest, ebycie * zoyli wedug
pierwszego obcowania starego czowieka,

który sie psuje przez podliwoci oszu-

kiwajce; *koi.2,ii. r.3,9.

23. I odnowili si duchem umysu
waszego

;

24. I oblekli si w onego * nowego
czowieka, który wedug Boga stwo-

rzony jest w sprawiedliwoci i w wi-
tobliwoci prawdy.

* Rzym. 6,4. Kol. 3,10. 1 Piotr .2,1. r.4,2.

IV. 25. Przeto * zoywszy kamstwo
mówcie prawd, kady z .blinim swo-

im ; bocie czonkami jedni drugich.
* Zach. 8,16. lPiotr.2,1.

26. Gniewajcie * si a nie grzeszcie
;

soce niech nie zachodzi na rozgnie-

wanie wasze. *Ps.4,5.

27. Nie dawajcie * miejsca dyjabu.
*Jak.4,7.

28. Kto krad, niech wicej nie kra-

dnie, ale * raczej niech pracuje, robic
rkoma, co jest dobrego, aby mia skd
udziela potrzebujcemu. *iTes.4.ii.

y. 29. adna mowa plugawa niech

O*
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z * ust waszych nie pochodzi ; ale jcii

która jost dobra ku potrzohneinu zbu-

dowaniu, aby bya przyjemna suclia-

ji\cyni. i!)foz.r),4.

30. A nic zasmncajcio Ducha wi-
tego Boego, którym zapieczt^towani

jestecie * na dzie odkupienia. *Efez.i,i3.

31. AVszelka gorzko, i zapalczy-

wo, i gniew, i wrzask, i blunierstwo,
niech b(»dzie odjte od was, ze wszelak
zoci

;

32. Ale bdcie jedni przeciwko dru-

gim * dobrotliwi, miosierni, odpuszcza-
jc sobie, jako wam Bóg w Chrystusie

odpuci. *Kol.3,12.

KOZDZIA V.
I. Do naladowania Boego napomniawszy 1. 2. II. e-

by sobie lekce przestróg nie wayli 3. 4. III. srog
grob ich przegraa 5—21. IV. osobne powinnoci o-
nom 22—2-4. V. i mom nalece opisuje 25—33.

-Ddcie tedy naladowcami Boymi,
jako dzieci mie

;

2. A chodcie w mioci, jako i Chry-
stus * umiowa nas, i wyda samego
siebie na ofiar i na zabicie Bogu ku
wdzicznej f wonnoci.

* Jan. 13,34. Gal.1,4. 1 Tym. 2, 6. fi Moj. 8,21.

II. 3. A wszeteczestwo i wszelka

nieczysto * albo akomstwo niechaj

nie bdzie ani mianowane midzy wami,
jako przystoi na witych. *koi.3,5. iTes.4,3.

4. Take * sprosnoó, i bazeskie
mowy, i arty, które nie przystoj, ale

raczej dzikowanie. *Efez.4,29.

III. 5. Bo to wiecie, i aden * wsze-

tecznik, albo nieczysty, albo akomca,
(który jest j bawochwalc,) nie ma
dziedzictwa w królestwie Chrystusowem
i Boem. *iKor.6,9. Gai.5,19. tKoi.3,5.

6. Niechaj was nikt nie * zwodzi

prónemi mowami; albowiem dla tych

rzeczy przychodzi gniew Boy na synów
upornvch •

* Mat.24,4. Mark.13,5. uk.21,8. 2 Tes.2,3.

7. Nie bdcie tedy uczestnikami ich.

8. Albowiemecie byli niekiedy ciem-

noci ; alecie teraz * wiatoci w Pa-
nu ; chodcie jako dziatki wiatoci,

*lTes.5,5.

9. (Bo owoc Ducha zaley we wsze-
lakiej dobrotliwoci i w sprawiedliwo-

ci i w prawdzie.)

10. Obierajc to, coby si podobao
Panu

;

11. A nie spókujcie z * uczynkami
niepoytecznemi ciemnoci, ale je ra-

czj strofujcie. ^iKor.5,11. 2Tes.3,6.

12. Albowiem co si potajemnie od'

nich dzieje, sromota i mówi.
13. Lecz to wszystko, gdy ]>ywa od

wiatoci strofowane, bywa objawione;
albowiem to wszystko, co bywa obja-

wione, jest wiatoci;
14. Dlatego mówi Pismo: Ocuó si,

który * pisz, i powsta od umarych,
a owieci ci Chrystus. * izaj.eo.i.:

15. Patrzajcie tedy, jakobycie ostro-

nie chodzili, nie jako niemdrzy, ale

jako * mdrzy, *koi.4,5..

IG. Czas odkupujc ; bo dni ze s.
17. Przeto nie bdcie nierozumny-

mi, ale * zrozumiewajcyrni, która jest

wola Paska. Mizym.12,2. iTes.4,3.

18. A nie upijajcie si * winem, w któ-

rem jest rozpusta; ale bdcie nape-
nieni duchem, *Przyp.23,30. nk.21,34.

19. Rozmawiajc z sob przez psal-

my, i hymny, i pieni duchowne, pie-
wajc i grajc w sercu swojm Panu,

20. Dziki czynic * zawsze za wszyst-
ko, w imieniu Pana f naszego Jezusa
Chrystusa, Bogu i Ojcu,

*lTes.5,18. t Kol. 3, 17.

21. Bdc poddani jedni drugim w bo-

jani * Boej. MPiotr.5,5.

IV. 22. ony! bdcie * poddane m-
om swoim, jako Panu :

* Kol. 3, 18. Tyt.2,5. lPiotr.3,1.2.

23. Albowiemm jest * gow ony,
jako i Chrystus * gow kocioa ; a on
jest zbawicielem ciaa.

*1 Kor. 11, 3. t Efez. 1,22. r.4,15. Kol. 1,18.

24. Jako tedy koció poddany jest

Chrystusowi, tak te ony mom swo-
im we wszystkiem.

V. 25. Mowie ! miujcie * ony wa-
sze, jako i Chrystus umiowa koció, ,

i wyda samego f siebie za,
*Kol.3,l9. lPiotr.3,7. f Gal.1,4.

26. Aby go powici, oczyciwszy
omyciem wody * przez sowo; *Tyt.3,5.

27. Aby gó sobie wystawi chwaleb-

nym kocioem, niemajcym zmazy,

albo zmarszczku, albo czego takiego, ale

iby by * wity i bez nagany. *koi.i,22.

28. Tak powinni mowie miowa
ony swoje, jako swoje wasne ciaa; kto

miuje on swoje, samego siebie miuje.

29. Albowiem aden nigdy ciaa swe^
go nie mia w nienawici, ale je ywi i

ogrzewa, jako i Pan koció.
30. Gdy^emy czonkami ciaa jego,

z ciaa jego i z koci jego.

31. Dlatego opuci czowiek * ojca
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swego
swojej

32.

i matk, i przyczy si do ony
i bd dwoje j jednem ciaem.

" 1 Moj. 2,24. Mat.19,5. fi Kor. 6.16.

Tajemnica to wielka jest: lecz

ja mówi o Chrystusie i o kociele.

33. A wszake i kady z was z osobna

niechaj miuje on swoje jako siebie

samego, a ona niech si boi ma
swego.

EODZIA YI.

I. o powinnociach dzieci 1—3. II. rodziców 4. III.

sng 5—8. IV. i panów 9. V. Bój onierzy Paskich
10—12. yi. i broni 13—24.

Uziatki! bdcie * posuszne rodzicom

waszym w Panu: bo to jest sprawie-

^Ij^^ *Kolos.3.20.

2. Czcij ojca * twego i matk, (to
jest pierwsze przykazanie z obietnic.)

* 2* Moj. 20.12. 5Moj.5.l6. Mat.lsU.

3. Aby si dobrze dziao, i aby
dugo y na ziemi.

II. 4. A wy ojcowie ! nie pobudzajcie

do gniewu dziatek waszych, ale je wy-
chowywajcie ^ w karnoci i w napomi-
naniu Paskiem. '^Przrp.13.24. r.l9.1S. r.23.13.

III. 5. Sudzy I posuszni " bdcie
panom wedug ciaa, z bojani i ze

dreniem wprostoci serca waszego, jako

Chrystusowi; ='Koi.3.22. Tn.2.9.

6. Nie na oko suc, jako ci. którzy

si ludziom podoba chc. ale jako su-
dzy Chrystusowi, czynic z duszy wol
Bo.

7. Z dobr wol suc jako Panu
a nie ludziom:

8. Wiedzc, i kady, coby uczyni
dobrego. " za to odniesie nagrod od

Pana. cho niewolnik, cho wolny.
^2Kor.5.10.

r\^ 9. A wy panowie I take " si za-

chowajcie przeciwko nim. odpuszcza-

jc groby, wiedzc, e i wy sami ma-
cie Pana w niebiesiech. a wzgldu 7 na

osoby u niego niemasz.
=^Kol.3,25. tóMoj. 10.17. 2Kron.l9.7.

V. 10. Na ostatek, bracia moi ! zmac-
niajcie si w Panu. i w sile mocy jego:

11. Obleczcie si w zupen zbroj

Ten list napisany jest do Efezów z Bzymn przez Tychyka.

Bo. abycie mogli sta przeciwko za-

sadzkom dyjabelskim.

12. Albowiem nie mamy boju prze-

ciwko krwi i ciau, ale przeciwko ksi-
stwom, przeciwko zwierzchnociom. prze-

ciwko dzierawcom wiata ciemnoci
wieku tego, przeciwko duchownym zo-
ciom. które s wysoko.

VI. 13. A przeto wemijcie zupen
zbroj Bo. abycie mogli da odpór

w dzie z^y. a wszystko wykonawszy,
osta si.

14. Stójcie tedy. ' przepasawszy

biodra wasze prawd, i oblekszy pan-

cerz sprawiedliwoci. 'ak.12,35. ipiotr.i.ia.

15. I obuwszy nogi w gotowo Ewan-
gielii pokoju.

16. A nade wszystko wziwszy tar-

cz wiary, którbycie mogli wszystkie

strzay ogniste ouego zonika zagasi.

17. Przybic te zbawienia " we-
mijcie i miecz Ducha, który jest sowo
gQ^g f 'Izaj.59.17. lTes.5.8.

18. W kadej modlitwie *
i probie

modlc si na kady czas w duchu,

i okoo tego czujc ze wszelk ustawi-

cznocia i z proba 7 za wszystkich

witych.
' -uk.lS.l. t*lTyin.2.1.

19. I za mi. aby mi bya ' dana
mowa ku otworzeniu ust moich z bez-

pieczestwem, abym oznajmia tajem-

nic Ewangielii. ''I>zie.4.29.Ko!os.4.3.2Tes.3.1.2

$0. Dla której poselstwo sprawuj
w acuchu, abym w nim bezpiecznie

mówi, jako mi mówi potrzeba.

21. A ibycie wiedzieli i wy. co si
ze mn dzieje, i co czyni, wszystko

wam oznajmi Tychykns. " brat miy.
i wierny suga w* Panu. 'Dzie.2o,5.Koios.4:7.

22. któregom posa do was dlatego

samego, abycie wiedzieli, co si z nami
dzieje, i aby pocieszy serca wasze.

23. Pokój niech bdzie braciom, i

mio z wiar od Boga Ojca. i Pana
Jezusa Chrystusa.

24. aska niech bdzie ze wszystkimi

miujcymi Pana naszego Jezusa Chry-

stusa kn nieskazitelnoci. Amen.
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List S. Pawia Apostola do Filipensów.

KODZIA I.

I. Ch swoj^ pr/.ociwko Filipcnsom owiadcza 1

—

U.
II. o sobio i o swem wic/.ioiiiu 12—20. III. i o gotowo-
ci na uiiei zna dajo 21

—

2li. IV. Do jednoci 27.

V. i cierpliwoci napomina 28—30.

Liiwcl' i Tymoteusz, sudzy Jezusa

Chrystusa, wszystkim witym w Chry-

stusie Jezusie, którzy s w miecie Fi-

lipis, z biskupami i z dyjakonaini.

2. aska wam i pokój niech bdzie
od Boga, Ojca naszego, i od Pana Je-

zusa Chrystusa.

3. Dzikuj * Bogu memu, ile kro
na was wspominam, *Efez.i,i«. iTes.1,2.

4. (Zawsze w kadej modlitwie mo-
jej za wszystkich was z radoci prob
czynic.)

5. Za spoeczno wasze w Ewan-
gielii, od pierwszego dnia a dotd

;

6. Pewien tego bdc, * i ten, który

pocz w was dobr spraw, dokona
a do dnia Jezusa Chrystusa. *Fiiip.2,i3.

7. Jako sprawiedliwa jest, abym ja

to rozumia o was wszystkich, dlatego, i
was mam w sercu mojem i w wizieniu

mojem, i w obronie, i w utwierdzeniu

Ewangielii, was, mówi, wszystkich, któ-

rzycie ze mn uczestnikami aski.

8. Albowiem wiadkiem mi * jest Bóg,

jako was wszystkich pragn we wntrz-
nociach Jezusa Chrystusa. *2Kor.i,23.

9. I oto si modl, aby mio * wa-
sza im dalej tern wicej pomnaaa si
w znajomoci i we wszeU^im zmyle,

*Efez.l,16. Kol. 1,9. 2Tes.l.ll.

10. Abycie mogli rozezna rzeczy

róne, ebycie byli szczerymi i bez

obraenia na dzie Chrystusowy,

11. Bdc napenieni owocami spra-

wiedliwoci, które przynosicie przez Je-

zusa * Chrystusa ku sawie i chwale

Boej. *Efez.2,lO.

II. 12. A chc, bracia ! abycie wie-

dzieli, i to, co si ze mn dzieje, na
wiksze pomnoenie Ewangielii wyszo.

13. Tak i zwizki moje dla Chry-

stusa rozgoszone s po wszystkim pa-

acu cesarskim, i u wszystkich inszych.

14. A wiele ich z braci w Panu serca

nabywszy z moich zwizek, mielszymi
s, bez bojani mówi sowo.

15. Wszake niektórzy z zazdroci

i z sporu, a niektórzy te z dobrej woli

Chrystusa ka.

16. A ci, którzy z sporu Chrystusa
opowia(hij nieszczerze, mniemaj, i
przydawaj ucisku zwizkom moim

;

17. A którzy z mioci, wiedz, em'
jest wystawiony ku o)ronie Ewangielii.

18. Ale có na tm? Owszemjakimkol-
wiek sposobem, lub postawnie, lub w pra-

wdzie Chrystus bywa opowiadany, i z tego

si raduj, i jeszcze si radowa bd;
19. Gdy wiem, i mi to wynijdzie na*

zbawienie przez * modlitw wasze i po-

moc Ducha Jezusa Chrystusa,
=^Dzie.l2,5. Rzyra.LO.I^O. 2Kor.l,ll. Efoz.6, 18.19.

Kol. 4, 3. 2Tes.3,l. Zyd. 13,18.

20. Wedug troskliwego oczekiwania

i nadziei mojej, i si w niczem nie za-

wstydz; ale z wszelakiem bezpiecze-
stwem, jako zawsze, tak i teraz, uwiel-

bionym bdzie Chrystus w ciele mojm,
lub przez ywot, lub przez mier.

III. 21. Albowiem mnie yciem jest

Chrystus, a umrze zysk.

22. A jeli y w ciele jest mi to

owocem pracy mojej, jednak nie wiem,
cobym obra mia.

23. Albowiem jestem ciniony od
tego obojga, pragnc * by rozwizany,

a by z Chrystusem, bo to daleko lepiej :

*2Kor.5,8.

24. Ale zosta w ciele potrzebniej

jest dla was.

25. A bdc tego pewien, wiem,
i zostan, i z wami wszystkimi po-

mieszkam ku waszemu pomnoeniu i

weselu wiary,

26. Aby obfitowaa chluba wasza
w Chrystusie Jezusie ze mnie, gdy do

was zasi przybd.-
IV. 27. Tylko si tak * sprawujcie,

jako przystoi Ewangielii Chrystusowej,

abym, lub przyjd i ogldam was, lub

nie przyjd, sysza o was, i stoicie

w jednym duchu, jednomylnie bojujc
^

w wierze Ewangielii.
*Efez.4,l. Kolos. 1,10. lTes.2,12.

V. 28. Ani w czem nie * strachajc

si przeciwników, co onym jest pewnym
znakiem zginienia, a wam zbawienia, a to

od BOffa* *Mat.lO,28.uk.l2,4. Dzie.18,9. lPiotr.3,14.

29. Gdy wam to dane dla Chrystu-

sa, abycie nie tylko we wierzyli, ale

abycie te "dla niego cierpieli,

30. Tene bój majc, jakicie widzieli

we mnie, i jaki teraz o mnie syszycie.
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KOZDZIA II.

I, Obowizuje Filipensów do tego, aby sobie uniono
powaali 1—5. II. przykadem Pana Chrystusa 6—18.

in. Obiecuje im Tymoteusza posa 19—24. IV. a Epa-
frodyta, i nie przyszed i7clilej, wymawia 25—30.

Jeli tedy macie jak pociech w Chry-
stusie, jeli jaka uciech mioci, jeU
jak spoeczno ducha, jeli s jakie

wntrznoci i zlitowania w was,

2. Dopencie wesela mojego, aby-

cie jedno rozumieli, jednostajn mi-o majc, bdc jednomyhii i jedno
rozumiejcy;

3. Nic nie czynic " spornie, albo

przez prón chwa, ale w pokorze je-

dni f drugich majc za wyszych nad si.
*1 Kor. 3,3. uk.18,14. Kzym. 12,16.

4. Nie upatrujcie kady * tylko, co

jest jego, ale kady te, co jest drugich.
*lKor.lO, 24.33. r.13,5.

5. Tego tedy bdcie o * sobie rozu-

mienia, które byo i w Chrystusie Je-

zusie. *lPiotr.2,21.

II. 6. Który, bdc w ksztacie Bo-
ym, nie poczyta sobie tego za drapie-

stwo równym by Bogu,

7. Ale wyniszczy * samego siebie,

przyjwszy ksztat niewolnika, stawszy

si podobny ludziom
;

*Mat.20.28.

8. I postaw znaleziony jako czowiek,
sam si poniy, bdc posusznym a do

mierci, a to mierci krzyowej.

9. Dlatego te Bóg nader go wy-
wyszy, i darowa mu imi, które jest

nad wszelkie imi;

10. Aby w imieniu Jezusowem wszel-

kie si * kolano skaniao, tych, którzy

s na niebiesiech, i tych, którzy s na
ziemi, i tych, którzy s pod ziemi.

^Izaj. 45,23. Kzym. 14,11.

11. A wszelki jzyk aby wyznawaa, e
Jezus Chrystus jest Panem ku chwale
Boga * Oica. *Jan.l3,13. lKor.8,6. r.12,3.

12. Przeto, moi mili! jakocie za-

wsze posuszni byli, nie tylko w przy-

tomnoci mojej, ale teraz daleko wi-
cój w niebytnoci mojej, z bojani i ze

dreniem zbawienie swoje sprawujcie.

13. Albowiem Bóg jest, który spra-

wuje * w was chcenie i skuteczne wy-
konanie wedug upodobania swego.

*Ezech.36,26. Rzym.9,16. 2 Kor. 3,5. yd. 13.21.

14. Wszystko czycie bez * szemi-a-

nia i poswarków, *iPiotr.4,9.

15. Abycie byli * bez nagany i szcze-

remi dziatkami Boemi, nienaganiony-

mi w porodku narodu zego i prze-

wi'otnego, midzy którymi wiecicie jako

wiata -j- na wiecie,
^lPiotr.2,12. tPrzyp.4,18. Mat.5,14.

16. Zachowywujc sowa * ywota
ku chlubie f mojej w dzie Chrystu-
sowy, em darmo nie biea i darmo nie

pracowa. " Jan.6,68. Kzym.l.ltj. f 1 Te3.2.29.

17. Ale chobym '^ ofiarowany by dla

ofiary i usugi wiary w^aszej. wesel si,

i spówesel si ze wszystkimi wami
;

'Filip.4,4.

18. Z tego tedy i wy weselcie si,

i spóweselcie si ze mn.
III. 19. A mam nadziej w Panu Je-

zusie, i Tymoteusza * w rychle pol
do was, abym si i ja ucieszy, dowie-

dziawszy si, co si z wami dzieje.
^Dzie.16.1.

20. Albowiem nie mam nikogo w umy-
le jemu równego, któryby si uprzej-

mie o rzeczy wasze stara chcia
;

21. Bo wszyscy swoich ^ rzeczy szu-

kaj, a nie tych, które s Chrystusa Je-

zusa.
" '^l Kor. 10,24.

22. Ale wiecie, i on jest dowiad-
czonym, a i jako syn z ojcem ze mn
suy w Ewangielii.

23. Mam tedy nadziej, e tego do
was pol, skoro obacz, co si ze mn
dalej dzia bdzie

;

24. A mam ufno w Panu, e i sam
w rychle do was przyjd.

IV. 25. Alem rozumia rzecz potrzeb-

n, Epafrodyta. brata i pomocnika i

spóbojownika mego. a waszego Apostoa
i sug w potrzebie mojej, posa do was,

26. Poniewa pragn was wszyst-

kich, i bardzo si frasowa, ecie sy-
szeli, i zachorowa.

27. Bo wprawdzie chorowa mao nie

na mier : ale si Bóg zmiowa nad nim,

a nie tylko nad nim. ale i nademn,
abym nie mia smutku na- smutek.

28. Przeto tem ochotniej posaem
go, abycie zasi ujrzawszy go. uweselili

si, a ja abym mia mniej smutku.
29. Przyjmijcie * go tedy w Panu

ze wszelakiem weselem; a takich f w po-

czciwoci miejcie
;

^ Rzym. 16,2. ilTes.5,12.13. lTyTn.5,17. yd.13,17.

30. Bo dla dziea Chrystusowego
bliskim by mierci, odwaywszy zdrowie

swoje, aby dopeni tego. czego niedosta-

wao w usudze waszej przeciwko mnie.
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liOZDZTA 111.

I. Zbija prón chlub*; fuszywycli apostoi^w 1

—

fi.

II. wystawiajc ju/.ociwko nim siiniogo Pana Clirystusa
7—n. III. Wasno i natura wiary 10—17. IV. nieprzy-
jaciel Chrystusowy 18. 1!>. V. pociechy wiernych 20. 21.

IJalej mówic, bracia moi! radujcie si
w raiiu. Jedlicz rzeczy wam ])isa. mnie
nie mierzi, ca wam jest bezpiecznie.

^1 Upatrujcie * psy, upatrujcie zych
robotników. u])atrujcie rozerwanie.

Mzaj.56,10.

3. Albowiem my jestemy * ol)rzeza-

niem, którzy ducliem f suymy Bogu, i

chhibimy si w Chrystusie Jezusie, a

ciele nie llfamV. *^zym.3,30. t Jan.'4,24. 2Kor.3,6.

4. Aczci i ja w ciele mam ufanie; jeli

kto inszy zda si mie * ufanie w ciele,

bardzij f ja, *2Kor.i2.5. tr.11,22.

5. Obrzezanybdc ósmego dnia, z na-

rodu Izraelskiego, z pokolenia Benja-

minowego, yd z ydów, wedug zako-

nu * Faryzeusz ;
' *Dzie.23.6.

6. Wedug gorliwoci * przeladowca
kocioa, wedug sprawiedliwoci onej,

która jest z zakonu, bdc bez przygany.
*I)zie.8.3. r.9,1.2. r.22,4-

II. 7. Ale to, co mi byo zyskiem, tom
poczyta dla Chrystusa za szkod.

8. Owszem i wszystko poczytam so-

bie za szkod dla zacnoci znajomoci
Chrystusa * Jezusa, Pana mojego, dla

któregom wszystko utraci, i mam to

sobie za gnój. abym Chrystusa zyska,
••+^Izaj.53.11. Jer.9,24.'^Jan.l7.3. Kolos.2,2.

9. I by znaleziony w nim, nie majc
sprawiedliwoci mojej , tej która jest

z zakonu, ale t, która jest przez wiar
Chrystusow, to jest sprawiedliwo
z Boga, * która jest przez wiar; =^Jan.5,24.

Ilzyra.o,22.23. r.4,3. r.l0,8. yd. 4,3. lPiotr.2,6.

III. 10. ebym go pozna, i moc zmar-
twychwstania jego, i spoeczno ucier-

pienia jego, przyksztatowany * bdc
mierci jego,

" * Kzyni.6,2.3.

11. Owabym jakimkolwiek sposobem
doszed powstania z martwych.

12. Nie ibym ju uchwyci, albo ju
doskonaym by; ale cigam, abym te
uchwyci to, na com te od Chrystusa

Jezusa uchwycony.
13. Bracia! ja o sobie nie rozumiem,

ebym ju uchwyci.
14. Ale jedno czyni, e tego. co za

mn jest. * zapamitywajc, a do tego

si, co przedemn jest. spieszc, bie
do kresu f ku zakadowi powoania
onego Boego, które jest z góry w Chry-

stusie Jezusie. *uk.9,62. tiKor.9,24.

If). Ile tedy nas doskonaych, to:

rozumi(;jmy; a jeli co inaczj rozumie-]

cie, i to wam Bóg ol^jawi.

1(). Wszake w tern, czegomy doszli,

w(Mlug jednego sznuru * postpujmy,
i jedno j rozumiejmy.

*Bzym.l2,lG. f Rzym. 15,6.

17. Bdcie wespó naladowcami
moimi, ' bracia! a upatrujcie tych, którzy

tak chodz, jako nas za wzór macie.
*\ Kor.4,16.

IV. 18. Albowiem wiele ich chodzi, o

którychem wam czsto powiada, a teraz

i z paczem mówi, i s nieprzyjaciómi

krzya Chrystusowego; ^ kzym.ie.n.

19. Których koniec jest zatracenie,

których Bóg jest brzuch, a chwaa w ha-
bie ich. którzy si o rzeczy ziemskie sta-

raj.

V. 20. Ale nasza rzeczpospolita jest

w niebiesiech, skd te zbawiciela ocze-

kujemy. Pana * Jezusa Chrystusa,
*lKor.l,7. Tyt.2,13,

21. Który przemieni ciao nasze po-

de, aby si podobne stao chwalebnemu
ciau jego, wedug skutecznej mocy,
któr te wszystkie rzeczy sobie podbi
moe.

KODZIA IV.

I. Od osobnych do pospolitych nauk si udawszy
1—9. n. twierdzi, e ich szczodrobliwoci tak by uwe-
selony 10. 11. III. e te by gotów, wszelki niedosta-
tek cierpliwie ponosi 12—23.

-Lrzeto, bracia moi mili i podani!
radoci i korono moja! tak stójcie w Pa-

nu, najmilsi moi !

2. Ewodyi prosz, i Syntychy pro-

sz, aby jednego * rozumienia byy
w Panu. ^2Kor.l3,ll.

3. Prosz te i ci, towarzyszu wierny!

bd tym na pomoc, które w Ewangielii

wespó ze mn pracoway, i z Klemen-
tem i z innymi pomocnikami moimi,

których imiona s * w ksigach ywota.
*

2

Moj. 32,32. O'bjaw.3,5. r.17,8. r.20,12. r.21,27.

4. Eadujcie si zawsze * w Panu;
znowu mówi, radujcie si. *iTes.5

5. Skromno wasza niech bdzie

wiadoma wszystkim ludziom; Pan bli-

sko jest.

6. Nie troszczcie si '^ o adn rzecz,

ale we wszystkiem f przez modlitw i:

prob z dzikowaniem doci wasze

niech bd znajome u Boga.
*Mat.6,2ó. uk.12,22. ilTym.2,1.

7. A pokój * Boy, który przewysza

wszelki rozum, bdzie strzeg serc wa-^
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szych, i myli waszych w Chrystusie Je-

„jjgjg
* Jan. 14, 27. Kolos. 3, 15.

8. A dalej mówic, bracia, cokolwiek

jest prawdziwego, cokolwiek poczciwe-

go , cokolwiek sprawiedliwego, cokol-

wiek czystego, cokolwiek przyjemnego,

cokolwiek chwalebnego, jeli która cnota,

i jeli która chwaa, o tem przemylajcie.

9. Czegocie si te nauczyli, i cocie

przyjli i syszeli, i widzieli przy mnie,

to czycie, a Bóg pokoju * bdzie
z wami *Izaj. 9,6. Rzym. 15,33. r.lC, 20. lKor.14,33.

II. 10. A uradowaem si wielce w Pa-

rni, ecie si ju wdy znowu ^azie-

lenieli w swojem staraniu o mi, jako
i staralicie si o to, lecz wam na spo-

sobnym czasie schodzio.

II. Nie ebym to mówi dla niedo-

statku ; bomci si ja * nauczy, na tem
przestawa, co mam. *iTyra.G,6.

III. 12. Umiem i unia si, * umiem
i obfitowa; wszdy i we wszystkich rze-

czach jestem wywiczony, i nasyconym
by, i akn, i obfitowa, i niedostatek

cierpie;
'

*2Kor.ii,8.

13. Wszystko mog w Chrystusie,

który mi posila.

14. Wszake dobrzecie uczynili, ecie
spoecznie dogodzili uciskowi mojemu.

15. A wiecie i wy Filipensowie, i
na pocztku Ewangielii, gdym wyszed
z * Macedonii, aden mi zbór nie udzie-

li na rachunek dawania i brania, tylko

wy sami; ^2Kor.ii,9.

16. Poniewa i do Tesaloniki raz i dru-

gi, czego potrzeba byo, posalicie mi,

17. Nie przeto, ebym datku szuka;
ale szukam poytku, któryby obfitowa
na rachunku waszym.

18. Gdyem odebra wszystko, i mam
dostatek, peenem, wziwszy od Epafro-
dyta, co posano od was, wonno do-

brego zapachu, ofiar przyjemn i Bogu
si podobajc.

19. A Bóg mój napeni wszelk po-

trzeb wasze wedug bogactwa swego,
chwalebnie, w Chrystusie Jezusie.

20. A Bogu i Ojcu naszemu niech

bdzie chwaa na wieki wieków. Amen.
21. Pozdrówcie wszystkich witych

w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiaj was
bracia, którzy s ze mn.

22. Pozdrawiaj was wszyscy wici;
ale osobliwie, którzy s z cesarskiego

domu.
23. aska * Pana naszego Jezusa

Chrystusa niech bdzie z wami wszyst-

kimi. Amen. *Gal.6,18.2Tym.4,21.

Ten list do Filipensów napisany jost z Rzymu przez Epafrodyta.

List S. Pawa Apostoa do Kolosensów.

KODZIA I.

I. Chwali Koloseczykw, chcc ich pobudzi do su-
chania 1—6. U. wiadectwo dobre wydaje nauce, która.

od Epafry syszeli 7—12. III. ask Bo przeciwko nim
wystawia 13—19. IV. Wszystka zbawienia naszego spra-
wa w samym Chrystusie zoona jest 20—29.

awe, Aposto Jezusa Chrystusa przez

wol Bo, i Tymoteusz brat,

2. Tym, którzy s w Kolosiech, wi-
tym, i wiernym braciom w Chrystusie
Jezusie. aska wam i pokój niech bdzie
od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa
Chrystusa.

3. Dzikujemy * Bogu i Ojcu Pana
naszego Jezusa Chrystusa, zawsze mo-
dlc si za was, *^ *Fiiip.i,3.

4. Usyszawszy o wierze * waszej w Chry-
stusie Jezusie, i o mioci przeciwko
wszystkim witym, *Efez.i,L5.

5. Dla nadziei onej wam odoonej
w niebiesiech, o którejcie przedtem
syszeli przez sowo prawdy, to jest

y Ewangielii,

6. Która przysza do was jako i na
wszystek wiat, i przynosi owoc, jako i u
was, od onego dnia, któregocie usyszeli
i poznali ask Bo w prawdzie.

II. 7. Jakocie si te nauczyli od Epa-
fry, miego spósugi naszego, który jest

wiernym sug Chrystusowym dla was
;

8. Który te oznajmi nam mio
wasze w duchu.

9. Dlatego i my od onego dnia, któ-

regomy to usyszeli, nie przestajemy
si za was * modli i prosi, abycie
byli napenieni znajomoci woli jego we
wszelkiej mdroci i w wyrozumieniu
duchownem. *Fiiip.i,4.9.

10. Abycie chodzili * przystojnie

przed Panem ku wszelkiemu jego upo-
dobaniu, w kadym f uczynku dobrym
owoc przynoszc, i rosnc w znajomoci
Boej *Efez.4,l. Filip. 1,27. lTes.2,12. f Efez. 4,15.

11. Wszelk moc umocnieni bdc
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wediii:^ chwalcluu'j mooyjofijo, kii wsz(»l-

kit\j ciorpliwoci i iiit'skwaj)liwoA('i z ra-

doci,
12. DziokujcOjcu, który nas godnymi

nozyiiil', abymy byli uczestnikami dzie-

dzictwa witjtych w wiatoci
;

III. 13. Który nas wyrwa z * mocy
ciemnoci, i przeniós do królestwa Syna
swego f miego, *iriotr.2,o. tMat.3,17.

r.17,5. 2PiotiM,17.

14. W którym mamy odkupienie

przez krew jego, to jest, odpuszczenie

grzechów
;

15. Który jest obrazem * Boga nie-

widzialnego, i pierworodny -j- wszystkici

rzeczy stworzonych.
*2Kor.4,4. yd. 1,3. rrzyp.8,24.

16. Albowiem przeze * stworzone s
wszystkie rzeczy, które s na niebie

na ziemi, widzialne i niewidzialne, bd
trony, bd pastwa, bd ksistwa,bd
zwierzchnoci, wszystko przeze i dla

niego stworzone jest. *Jan.i,3. objaw.3,14.

17. A on jest przed *. wszystkimi, i

wszystko w nim stoi.
*Efez:4,i5.

18. On te jest gow * ciaa, to jest,

kocioa, który jest f pocztkiem i

pierworodnym z umarych, aby on mi-
dzy wszystkimi ** przodkowa

;

*Efez.l,22. r.5,23. f lKor.15,20. Objaw.1,5. **Rzym.8,29.

19. Poniewa^i upodobao Ojcu, aby

w nim wszystka * zupeno mieszkaa,
* Jan. 1,14.16. Kolos. 2,3.9.

IV. 20. I eby przeze z sob poje-

dna wszystko, uczyniwszy pokój przez

krew * krzya jego
;
przeze, mówi, tak

to, co jest na ziemi,' jako i to, co jest na
niebiesiech. '^Rzyin.3,25.

21. I was, którzycie niekiedy * byli

oddaleni i nieprzyjaciele f umysem
w zoliwych uczynkach, teraz te poje-

^j-^^J
* Efez. 2,12. tKzym.5,10,

22. Ciaem wasnem swojem przez

mier, aby was wystawi * witemi i

niepokalanemi i bez nagany przed obli-

czem swojem;
*uk.l,75. lKor.1,2. Efez. 1,4. r.5,27. Tyt.2,14.

23. Jeli tylko trwacie w wierze

ugruntowani i utwierdzeni, a nieporu-

szeni od nadziei Ewangielii, którcie
syszeli, która jest kazano wszelkiemu
stworzeniu, które jest pod niebem, któ-

rej ja Pawe staem si sug;
24. Który si teraz raduj w dole-

gociach moich dla was, i dopeniam
ostatków ucisków Chrystusowych na
ciele mojem za * ciao jego, które jest

koció. *Efez.5,23.

25. Któregom si ja sta sng we-j

dug daru liot^go, który mi jest dany
dla was, abym wypeni sowo Boe,

2(). To jest, tajemnic on, która

bya t zakryta od wieków i od rodzajów,

ale teraz o))Jawiona jest witym jego,
K/,yin.l(;,2r). f^oz.a.O. 2Tym.l,I0. Tyt.1,2. 1 Piotr.1,20.

27. Którym chcia Bóg oznajmi, ja-

kie jest )Ogactwo tój tajemnicy chwa-
lebnej midzy poganami, która jest

Chrystus midzy * wami, nadzieja ona
chway; nTyin.i,i.

28. Którego my opowiadamy, napo-
minajc kadego czowieka, i uczc
kadego czowieka we wszelkij mdro-
ci, abymy wystawili kadego czowieka
doskonaym w Chrystusie Jezusie

;

29. W czm te pracuj, bojujc we-
dug skutecznej mocy jego, która we
mnie dzieo swoje potnie sprawuje.

EODZIA II.

I. Prónoci jest, cokolwiek jest oprócz Chrystusa
1— 10. II. O obrzesce 11— 15. III. o wstrzymywaniu si
od pokarmów 16. 17. IV. o chwale Anioów 18. 19. V. od
ceremonii zakonnych przez Chrystusa uwolnienie 20—23.

Albowiem chc, abycie wiedzieli, jako

wielk trudno mam o was i o tych,

którzy s w Laodycei, i którzykolwiek

nie widzieli oblicza mego w ciele
;

2. Aby pocieszone byy serca ich, b-
dc spojone mioci, a to ku wszelkie-

mu bogactwu zupenego i pewnego wy-
rozumienia, ku poznaniu tajemnicy Bo-
ga i Ojca i Chrystusa,

3. W którym skryte s * wszystkie

skarby mdroci i umiejtnoci.
*1 Kor. 1,30.

4. A to mówi, aby was nikt faszy-

wemi * dowodami nie oszuka przez wy-
stawn mow. =<=Efez.5,6.

5. Bo aczkolwiek nie jestem * obecny

ciaem, ale duchem jestem z wami, ra-

dujc si i widzc porzdek wasz i

utwierdzenie -wiary waszej w Chry-

g^^lg^ . * 1 Kor.5,3. 1 Tes.2,17.

6. Przeto jakocie przyjli Pana. Je-

zusa Chrystusa, tak w nim chodcie,

7. Bdc wkorzenieni i wybudowani
na nim, i utwierdzeni w wierze, jakocie

si nauczyli, obfitujc * w niej z dzi-

kowaniem. *lKor.l,5,

8. Patrzcie, eby was kto sobie w ko-

rzy nie obróci przez filozofij i przez

próne oszukanie, uczc wedug ustawy

ludzkiej, wedug ywioów wiata, a nie

wedug Chrystusa
;

I
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9. Gdy w nim mieszka * wszystka

zupeno Bóstwa cielenie.
*JaD.l,U. Kolos. 1,19.

10. I jestecie w nim dopenieni,

który jest gow wszelkiego ksistwa i

zwierzchnoci :

11. 11. W którym i obrzezani jestecie

obrzesk nie rk ^ uczynion, to jest.

zewlekszy ciaio wszystkich grzechów

przez obrzesk Chrystusow, *Kzym.2,29.

12. Pogrzebieni z nim bdc * w
chrzcie; w którymecie te spoem
z nim wzbudzeni przez wiar, któr spra-

wuje 7 Bóg, który go wzbudzi od umar-

ych 'Kzym.6,4. Gal.3,27. tEfez.1,19. r.3,7. lPiotr,l,3.

13. I was, gdycie byli umarymi
w grzechach '^

i w nieobrzesce ciaa wasze-

go, wespó z nim oywi, odpuciwszy
wam wszystkie grzechy. *Efez.2,i.

14. Zmazawszy on, który by prze-

ciwko * nam, cyrogi*af w ustawach za-

lecy, który nam by przeciwny, zniós

go z porodku, przybiwszy go do krzya:

wszake nie maj adnej wagi,

nasycenia ciaa su.
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tylko do
*lTjm.4,8.

''Efez. 2. 15.

i mocy.15. I zupiwszy ksistwa
wiód je na podziw, jawnie tryumfujc
z nich sam przez si.

III. 16. Niechaje was tedy ^ nikt

nie sdzi dla pokarmu, albo dla napoju :

albo z strony wita, albo nowiu mie-

sica, albo sabatów, -Ezyin.u,3...

17. Które s cieniem rzeczy * przy-

sZ'lych: ale prawd jest ciao Chrystu-
gQ-^^

'

^yd.S.ó. r.10.1.

IV. 18. Niechaj was nikt wygranego
zakadu nie osdza, który si dobro-

wolnie w pokor i w sub Anioów,
których nie widzia, wdaje, próno si
nadymajc z umysu ciaa swego.

19. A nie trzymajc si * gowy Chry-
stusa, z którego wszystko ciao przez

stawy i zwizania posiek biorc, i we-
spó spojone bedac, ronie wzrostem Bo-
ym.

'

-Efez.iaS.

V. 20. Jelicie tedy umarli * z Chry-
stusem ywioom wiata tego. przecze
si, jakobycie jeszcze yli wiatu, usta-

wami bawicie? *Gal.4,3.

21. Mówi niektórzy: Nie dotykaj

si, ani kosztuj, ani ruchaj
;

22. Co wszystko kazi si samem uy-
waniem, wedug * przykaza i nauk
ludzkich; ^Mat.15,9.

23. Które maj ksztat mdroci
w naboestwie dobrowolnie obranem,
i w pokorze, i w niefolgowaniu ^ ciau

;

ROZDZIA III.

I. Duchowne wiczenie przeciwko cielesnemu, które
faszjrwi apostoowie wysawiali, zaleca 1

—

. II. a o
umartwieniu ciaa powiedziawszy 5— 7. Ul. powinnoci
niektóre przypomina 8—25.

A. tak jelicie powstali z Chrystusem,

tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie

Chrystus ^ na prawicy Boej siedzi ;

*Mark.l6,19.

2. O tem. co jest w górze, mylcie,

nie o tem, co jest na ziemi.

3. Albowiemecie umarli, i ywot
wasz skiyty * jest z Chrystusem w Bogu.

"
*Rzyra.8,24. 2Kor.5,7.

4. Ale gdy si Chrystus on ywot
nasz, ^ pokae, tedy i wy z nim okaecie

si w chwale. '^iJan.3,2.

II. 5. Umartwiajcie tedy * czonki

wasze, które s na ziemi : wszeteczeu-

stwo, nieczysto, namitno, z po-
dliwo, i akomstwo, które jest bawo-
chwalstwem.

'

-*Efez.4.22. r.5.3.

6. Dla których rzeczy przychodzi

gniew Boy na syny odporne. *Efez.5,6.

7. W którychecie i wy ^ niekiedy

chodzili, gdycie yli w nich. "Efez.2.2.

III. 8. Lecz teraz zócie *
i wy to

wszystko, gniew, zapalczywo, oó,
blunierstwo, i spron mow z ust wa-

szych "^Rzym. 6,4.6. Efez.4.22. ya.i2.1. lPiotr.2,1.

9. Nie kamcie jedni przeciwko

drugim, gdyecie zewlekli cz^owieka

starego z uczynkami jego.

10. A obleklicie '^ nowego tego. któ-

ry si odnawia w znajomo, podug
obrazu tego, f który go stworzy.

*Efez.4.23. tlMoj.1.27^ r.5.1. r.9.6.

11. Gdzie nie masz Greka i yda,
obrzeski ^

i nieobrzeski, cudzoziemca

i Tatarzyna, niewolnika i wolnego ; ale

wszystko i we wszystkich Chrystus.
* Gal. 6.15.

12. Przeto przyobleczecie jako wy-
brani Boy, wici, i umiowani, wntrz-
noci " miosierdzia, dobrotliwo, po-

kor, cicho, cierpliwo, *Efez.4.32.

13. Znaszajc jedni drugich, i odpusz-

czajc sobie wzajemnie, jeli ma kto

przeciw komu skarg: jako i Chrystus

odpuci wam, tak i wy.

14. A nadto wszystko (przyobleczcie)

mio, która jest zwizk doskonaoci.
15. A pokój Boy niech rzd prowa-

dzi w sercach waszych, do któregocie
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t&A powoani w jodno ciao ; a bdcie
wdziccziiynii.

10. Sowo Chrystusowe niechaj mie-
szka w was obficie ze wszelk mdro-
ci, nauczajc *

i napominajc samycli

siebie przez psalmy i hymny, i pieni
duchowne, wdzicznie piewajc w ser-

cach w^aszych Panu. Efcr.5,19.

17. A wszystko, cokolwiek * czynicie

w sowie albo w uczynku , wszystko
czycie w imieniu Pana Jezusa, dzikujc
Bogu i Ojcu przeze. *ikoimó,3i.

18. ony! bdcie * poddane mom
swym, tak jako przystoi w Panu.

*Efez.5,22. lPiotr.3,1.

19. Mowie! miujcie ony wasze,

a nie * bdcie surowymi przeciwko nim.
*Efez.5,25. lPiotr.3,7.

20. Dziatki! posuszne * bdcie ro-

dzicom we wszystkiem; albowiem si
to podoba Panu. *Efez.6,L

21. Ojcowie! nie pobudzajcie * do
gniewu dzieci waszych, -aby serca nie

traciy. *Efez.6,4.

22. Sudzy! posuszni bdcie * we
wszystkiem panom cielesnym, nie suc
na oko jako ci, co si ludziom podoba
chc, ale w szczeroci serca, bojc si
Boffa. * Efez. 6,5. Tyt.2,9. lPiotr.2,18'

23. A wszystko, cokolwiek czynicie,

z duszy czycie, jako Panu, a nie ludziom.

24. Wiedzc, i od Pana wemiecie
zapat dziedzictwa; albowiem Panu
Chrystusowi suycie.

25. A ten, co krzywd czyni, odnie-

sie zapat ukrzywdzenia, a niemaszci
wzgldu * na osoby u Boga. *Efez.6,9.

KODZIA IV.
I. Wraca si za do pospolitych nauk 1—2. II. napo-

mina do modlitw 3—5. III. i do otyczajnych mów 6—18.

Xanowie! sprawiedliwie i susznie si
z sugami obchodcie, wiedzc, i i wy
Pana macie w niebiesiech. *Efez.6,9.

2. W modlitwach * trwajcie, czujc
w nich z dzikowaniem, *«^-i8,i. iTes.5,17.

II. 3. Modlc si spoecznie * i za

nami, aby nam Bóg otworzy drzwi sowa,
ebymy mówili o tajemnicy Chrystuso-
wej, dla której te jestem zwizany.

*Efez.6,19. 2Tes.3,l.

4. Abym j ol)jawi, jako mi si go-J
dzi mówi.

przed ol)cymi,l
Efez.5,l.'i, tEfez.S.ieJ

T). Mdrze chodcie
czas f odkupujc.

III. 6. Mowa w^asza niech zawsze b-.
dzie i)rzyj(Mnna, sol okraszona, abycie
wiedzieli, jakoltycie kademu z osobna
odpowiedzie mieli.

7. O w\szystkim, co si ze mn dzie-

je, oznajmi wam * Tychykus, miy brat

i wierny suga, i spósuga w Panu,
*Dzic.20,5.

8. Któregom posa do was dlatego

samego, aby si wywiedzia, co si
z wami dzieje, i pocieszy serca wasze;

9. Z Onezymem, * wiernym a miym
bratem, który jest z was; ci wam wszyst-

ko oznajmi, co si tu dzieje. *Fiiera.w.io.

10. Pozdrawia was * Arystarchus,

spówizie mój, i f Marek, siostrzeniec

Barnabaszowy, (o którymecie wzili roz-

kazanie: Jeliby do was przyszed, przyj-

mijcie go.) *Dzie:27,2. t2Tym.4,ll.

11. I Jezus, którego zowi Justem,
którzy s z obrzeski. Ci tylko s po-

mocnikami moimi w królestwie Boem,
którzy byli pociech moj.

12. Pozdrawia was * Epafras, który

z was jest suga Chrystusowy, który zaw-
sze bojuje za was w modlitwach, aby-

cie stali doskonaymi i zupenymy we
wszelkiej woli Boej. *koi.i,7.

13. Bo mu daj wiadectwo, i
gorliw mio ma przeciwko wam,
i przeciwko tym, którzy s w Laodycei,

i którzy s w Hijerapolu.

14. Pozdrawia was ukasz, * lekarz

miy, take i Demas. *2TjTn.4,ii.

15. Pozdrówcie braci, którzy s
w Laodycei, i Nymfasa, i zbór, który jest

w domu jego.

16. A gdy ten list u was przeczytany

bdzie, sprawcie to, aby te by w Lao-

dyceskim * zborze przeczytany; a ten,

który jest pisany z Laodycei^ i wy te
przeczytajcie, • *iTes.5,27.

17. A powiedzcie Archipowi: Patrzaj

na to posugiwanie, które przyj w Pa-

nu, aby je wypeni.
18. Pozdrowienie rk * moj Pawio-

w. Pamitajcie na wizienie moje. a-
ska niech bdzie z wami. Amen. *2Tes.3,i7.

Ten list do Kolosensów napisany jest z Rzymu przez Tychyka i Onezyma.
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List S. Pawia Apostola do Tesalonicensów,

pierwszy.

ROZDZIA I.

I. Dzikowanie im przedkada 1— 3. II. a eby znali.

e to pynie z aski Boej, cokolwiek w nicli godnego
cliway, opowiada 4—7. Ul. i to, e inszym byli ku
przykadowi, napomina 8—10.

rawe i Sylwan i Tjnnoteusz zborowi

Tesaloniceskiemu w Bogu Ojcu i w Pa-

nu Jezusie Chrystusie. aska * wam
i pokój iiiech bdzie od Boga Ojca nasze-

go, i od Pana Jezusa Chrystusa. *Gai.i,3.

2. Dzikujemy * Bogu zawsze za was
wszystkich, wzmiank czynic o was
w modlitwach naszych. * Rzym. 1,8. Efez.i,i6.

Filip. 1.3. Kolos. 1.3.4. 2Tes.l,3.

3. Bez przestanku przypominajc
skuteczn on wiar wasze, i on praco-

wit mio, i on cierpliw nadziej

w Panu naszym Jezusie Chrystusie, przed

Bogiem i Ojcem naszym.

II. 4. "Wiedzc, bracia umiowani od

Boga, wybranie wasze,

5. Gdy Ewangielija nasza * nie bya
u was tylko w mowie, ale te i w mocy.
i w Duchu witym, i we wszelkiem

upewnieniu, jako wiecie, jakimymy byli

midzy wami dla was. '^iKor.2.4.

6. A wycie si naladowcami naszymi

i Paskimi stali, przyjwszy sowo we
wszelkiem ucinieniu z radoci Ducha
witego,

7. Tak. ecie si wy stali za wzór
wszystkim wierzcym w Macedonii i w
Achai.

III. 8. Albowiem od was si rozgosio
sowo Paskie, nie tylko w Macedonii

i w Achai, ale si te rozesza na wszel-

kie miejsce wiara wasza, która jest

w Bogu, tak i nam nie trzeba, o tem co

mówi
;

9. Poniewa oni sami oznajmuj o

was. jakie byo przyjcie nasze do was.

i jakocie si nawrócili do Boga od ba-
wanów, abycie suyli Bogu ywemu i

prawdziwemu,

10. I oczekiwali Syna jego z niebios,

którego * wzbudzi od umarych, to jest

Jezusa, który nas wyrwa od f gniewu
j)rzyszego. lKor.6,14. tEzym-5,9-

ROZDZIA II.

I. Pokazuje, z j&k Tesalonicensora szczeroci Ewan-
gielij opowiada 1—4. II. a i ani zysku 5. III. ani
chway swojej szuka 6—9. IV. tego ich wiadectwem
dowodzi 10—16. V. yczy sobie widzie si rycho z ni-
mi 17—20.

A.lbowiem wy sami wiecie, ' bracia ! e
przyjcie nasze do was nie byo próne ;

*lTes.l.9.

2. Ale chociaemy i przedtem * cier-

pieli i zeleni byli (jako wiecie) w mie-

cie Filipach, wszake bezpieczniemy
sobie poczli w Bogu naszym, w opo-

wiadaniu u was Ewangielii Boej z wiel-

kim bojem, ^Dzie.l.3,22.

3. Albowiem napominanie nasze nie

byo * z oszukania, ani z nieczystoci,

ani z zdrady; -2Kor.7,2.

4. Ale jako nas Bóg sobie upodoba,
eby nam bya zwierzona Ewangielija,

tak mówimy, nie jako ludziom si " po-

dobajc, ale Bogu. który sobie upodo-

bywa serca nasze. *Gai.i,io.

II. 5. Albowiem nigdymy nie uy-
wali * mowy pochlebnej, jako wiecie;

animy pod zason czego akomstwu
dogadzali : Bóg jest f wiadkiem ;

*lKor.2.1. f 2Kor.l.23.

III. 6. Animy szukali od ludzi chwa-

y, ani od was, ani od inszych, mogc
wam by cikimi, jako * Apostoowie
Chrystusowi: MKor.9.1.2.

7. Alemy byli skromnymi midzy
wami. jako gdymamka odchowuje dziat-

ki swoje.

8. Tak wam yczliwymi bdc, go-

towimy byli uyczy wam nie tylko

Ewangielii Boej, ale te i dusz na-

szych, dlatego, iecie nam miymi byli.

9. Albowiem pamitacie, bracia I pra-

c nasze i trudy, gdy w nocy i we dnie

robic, * abymy adnego z was nie

obciyli, kazalimy u was Ewangielij
gQ2,a'.

"

*Dzie.20,34. lKor.4,12. 2Tes.3,8.

IV. 10. Wycie wiadkami i Bóg,

emy witobliwie i sprawiedliwie, i bez

nagany yli midzy wami, którzycie

uwierzyli.

11. Jako wiecie, emy kadego z was,

jako ojciec dziatki swoje, napominali

i cieszyli.

12. I owiadczali si, abycie cho-
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(Izili godnie * Bogu, który was powo-
a do swogo królestwa i do chway.

M:tVz.l,l. Filip. I,ti7. Kol. 1,10.

13. Przeto i my dzikujemy * Bogu
bez przestanku, i przyjw^szy sowo
Boe, którecie syszeli od nas, przy-

jlicie, nie jako sowo ludzkie, ale

(jako w prawdzie jest,) jako sowo
Boe, które tó skuteczne jest w was,

którzy wierzycie. Efcz.i,i6.

14. Albowiem wy, bracia! stalicie

si naladowcami z])orów Boych, które

s w ydowskiój ziemi, w Chrystusie

Jezusie; bocie i wy te cierpiei od

ziomków waszych, jako i
* oni od ydów.

* yd. 10, 34.

15. Którzy i Pana Jezusa zabili, i

swoichwasnych proroków, i nas wygnali,

a Bogu si nie podobaj, i wszystkim lu-

dziom s przeciwni,

16. Zabraniajc nam, ebymy nie

mówili poganom, eby byli zbawieni,

aby tak zawsze dopeniali grzechów
swoich; albowiem przyszed na nich

gniew a do koca.
V. 17. Lecz my, bracia! bdc po-

zbawieni was na chwileczk obliczem,

nie * sercem, tem pilniejmy si starali

oglda oblicze -j- wasze z wielk do-
^q[o *lKor.5,3. Kol.2,5. fEzym^iai.

18. Dlategomy chcieli przyj do was
(zwaszcza ja Pawe.) i raz i drugi : ale

nam * przekazi szatan. ^Rzy^i^is. r.15,22.

19. Albowiem która jest nadzieja na-

sza, albo rado, albo * korona chluby?

Izali nie wy przed oblicznoci Pana
naszego Jezusa Chrystusa w przyjcie

jego? *2Kor.l,14.

20. Wy zaiste jestecie chwa na-

sz i
* radoci. *Fiiip.4,i.

EODZIA in.
I. Owiadcza mio swoje tem, i do nich Tymoteusza

posa 1—5. II. z szczliwego powodzenia icli si cie-

szy 6—11, in. modlitAva zamyka 12. 13.

JLrzeto nie mogc duej znosi, upo-

dobao si nam, abymy sami w Ate-

nach * zostali. =*^Dzie.l7,15.

2. I posalimy Tymoteusza, * brata

naszego i sug Boego i pomocnika
naszego w Ewangielii Chrystusowej, aby
was utwierdzi, i napomina z strony

wiary waszej. *Dzie.i6,i.

3. Aby si aden, nie porusza * w tych

uciskach
;
gdy sami wiecie, emy na to

wystawieni. *Efez.-6,i3.

4. Albowiem gdymy byli u was, opo-

wiadalimy wam, emy mieli by uci
nieni, jako sit to stao, i wiecie o tm

5. Dlatego i ja nie mogc tego da
j znosi, posaem go, al)ym si do
wiedzia o wierze waszj, ])y was sn

nie kusi ten, co kusi, a nie bya da-'

remna praca nasza.

II. 6. Lecz teraz Tymoteusz od wai

do nas przyszed, i zwiastowa nam we
so nowin o wierze i mioci waszj,
a i nas zawsze dobrze wspominacie,
dajc nas widzie, tak jako i my was.

7. Dlatego pocieszeni jestemy, bracia

z was w kadm * utrapieniu i potrzebie*

naszej przez wiar wasze; *2Kor.7,4.

8. Bo teraz my yjemy, jeli wy stoi-j

cie * w Panu.
'

*Fiiip.4,iJ

9. Albowiem jakie dzikowanie mo-
emy Bogu odda za was za wszelkie

wesele, którem si weselimy dla was
przed Bogiem naszym ?

10. W nocy i we dnie bardzo * si
gorliwie modlc, abymy ogldali obli-

cze wasze, i dopenili niedostatków

wiary waszej. *Rzym.l,10. 2Tym.l,3.4.

11. Lecz sam Bóg i Ojciec nasz, i

Pan nasz Jezus Chrystus niech wypro-
stuje drog nasze do was

;

III. 12. A was Pan niech pomnoy
i obfitujcymi uczyni w mioci jednego

ku drugiemu, i ku wszystkim, jako i

nas ku wam,
13. Aby utwierdzone byy * serca

wasze nienaganione w witobliwoci
przed Bogiem i Ojcem naszym, na

przyjcie Pana naszego Jezusa Chry-

stusa ze wszystkimi witymi jego.
*1 Kor. 1,8, lTes.5,23.

EODZIA IV. ^

l. Napomina do wito)livyoci ywota 1—8. II. i do

zobopólnej mioci 9—12. III. broni im pogaskiego
smutku 13. 14. IV. sposób zmartwycliwstania naszego
opisawszy 15—18.

A dalej mówic, bracia! * prosimy

was i napominamy- przez Pana Jezusa,

jakocie przyjli od f nas, jakobycie

sobie mieli postpowa i Bogu si po-

doba, abycie tem wicej obfitowali
;

=^lKor,l,10. tEfez.4,1. r.5,8. Kol.4,5.

2. Gdy wiecie, jakiemy wam roz-

kazania dali przez Pana Jezusa.

3. Albowiem ta jest wola * Boa, to

jest, powicenie wasze, ebycie si

powcigali f od wszeteczestwa ;

* Rzym. 12,2. Efez.5,11. fDzie. 15,20.

4. A eby umia kady z was naczy-
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niem swojem wada w witobliwoci
1 w UCZCIWOCI,

5. Nie w namitnoci dzy, jako * i

poganie, którzy nie znaj Boga; *Efez.4,i7.

6. I aby nikt nie uciska * i nie oszu-

kiwa w adnej sprawie brata swego: bo

Pan jest mcicielem tego wszystkiego,

jakomy wam przedtem powiadali i

owiadczali. mkoi-.cs.

7. Bo nas nie powoa Bóg * ku nie-

czystoci, ale ku powiceniu. *ikoim,2.

8. A przeto kto to odrzuca, nie odrzuca

czowieka, ale Boga, który nam te '^ da
Ducha swego witego. *iKor.7,4o.

II. 9. A o mioci braterskiej nie

potrzeba * wam pisa ; bocie wy sami

od Boga nauczeni, abycie miowali jedni

drU2"icll
* Jan. 13,34. r.1.5,12. 1 Jan.3,23.

10. Albowiem te to czynicie prze-

ciwko wszystkim braciom, którzy s we
wszystkiej Macedonii; ale was napo-

minamy, bracia! ibycie tem wicej
obfitowali,

11. I pilnie si starali, abycie spo-

kojnymi byli, i rzeczy swoich pilnowali

i pracowali * wasnemi rkami swemi,

jakomy wam przykazali ;

* Efez 4,28. 2Tes,3,10.

12. Abycie uczciwie chodzili przed

obcymi, a w niczem abycie nie mieli

niedostatku.

III. 13. A niechc, bracia! abycie
wiedzie nie mieli o tych, którzy za-

snli, ibycie si nie smucili, jako i

drudzy, którzy nadziei nie maj.

14. Albowiem jeli wierzymy, i Je-

zus umar i zmartwychwsta, tak Bóg
i tych, którzy zasnli w Jezusie, przywie-

dzie z nim.

IV. 15. Bo to wam powiadamy so-
wem Paskiem , e my, * którzy ywi
pozostaniemy do przyjcia Paskiego,
nie uprzedzimy onych, którzy zasnli.

*lKor.l5,51.

16. Gdy sam Pan z okrzykiem, z go-
sem * archanielskim i z trb Bo
zstpi z nieba, a pomarli w Chrystusie
powstan najpierwej. *Mat.24,3i. iKor.15,52.

17. Zatem my ywi, który pozosta-
niemy, wespó z nimi zachwyceni
bdziemy w obokach naprzeciwko Pa-
nu na powietrze, a tak zawsze z Panem
bdziemy.

18. Przeto pocieszajcie jedni drugich
ptemi sowy.
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ROZDZIA V.

I. Niepotrzebne o czasie przyjcia Paskiego badanie
ganic 1

—

. H. napomina, eby na to przyjcie zawsze
byli gotowi (J—10. III. potem do inszych cnót wiedzie 11—28.

A. o czasach, i o chwilach, bracia ! nie

potrzel)UJecie, aby wam pisano.

2. Albowiem sami dostatecznie wie-

cie, i on dzie Paski jako * zodziej

w nocy, tak przyjdzie.
*Mat.24,43. 2Piotr.3,10. Objaw.3,3. r.16,15.

3. Bo gdy mówi bd : Pokój i bez-

pieczestwo ! tedy na nich nage zgi-

nienie przyjdzie, jako ból na niewiast
brzemienn, a nie ujd.

4. Lecz wy, bracia ! nie jestecie

w ciemnoci, aby was on dzie jako zo-
dziej zachwyci.

5. Wszyscy wy jestecie synowie

wiatoci i synowie dnia ; nie jestemy
synowie nocy ani ciemnoci.

11. 6. Przeto nie pijmy * jako i insi,

ale f czujmy, i bdmy ** trzewymi.
*Rzyra. 13,11. tuk.21,36. ** Rzym. 13. 13.

7. Albowiem którzy pi, w nocy pi;
a którzy si upijaj, w nocy si upijaj.

8. Lecz my synami dnia bdc, bdmy
trzewymi, oblekszy si * w pancerz

wiary i mioci, i w przybic nadziei

zbawienia. *Efez.6,i7.

9. Gdy Bóg nie postawi nas ku
gniewu, ale ku nabyciu zbawienia przez

Pana naszego Jezusa Chrystusa,

10. Który * umar za nas, abymy, lub

czujemy lub piemy, wespó z nim yli.
*2Kor.5,1.5.

III. 11. Przeto napominajcie jedni

drugich, i budujcie jeden drugiego, jako

i czynicie.

12. A prosimy was, bracia! abycie
poznali tych, którzy pracuj midzy wami,
i którzy s przeoonymi waszymi w Pa-

nu, i napominaj was;

13. Abycie ich jak najbardziej mio-
wali dla ich pracy. Pokój te zachowaj-

cie midzy sob.
14. A prosimy was, bracia! napomi-

najcie tych, którzy nie stoj * w rzdzie,

cieszcie bojaliwych, znaszajcie f sa-
bych, nieskwapliwymi bdcie przeciwko

wszystkim* *

2

Tes.3,15.V Rzym. 14,1.3. Gal.6,2,

15. Patrzcie, aby kto zem * za ze
komu nie oddawa ; ale zawsze dobrego

naladujcie, i sami midzy sob i ku
wszystkim.

*Przyp.20,22. Mat.5,39. Rzym.12.17. lPiotr.3,9.

IG. Zawsze si radujcie.

17. Bez przestanku si módlcie.

18. Za wszystko * dzikujcie; albo-
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wiem tac jest wola Boa w Chrystusie

Jezusie przeciwko wam. * Eioz.r..2o.

11). Ducha nie zagaszajcie.

20. Proroctw lekceiiiepowaajcie.

21. Wszystkiego * dowiadczajcie, a

co jest dobrego, tego si trzymajcie.
*+lJan.l,l.

22. Od wszelakiego podobiestwa zo-
ci si wstrzymywajcie.

23. A sam Bóg pokoju niech was zu-

penie * powici ; a cay duch wasz, i

przyjcie Pana naszego Jezusa Chrystusa
zacliowane. * iKor.i.«. iTcs.:.i.',.

24. Wierny jest * ten, który was p«j-

woa, który tó to uczyni, *iKor.i,9.

25. Bracia ! módlcie sie za nami.

20. Pozdrówcie braci ' wszystkich

z pociiowaniem witem.
Kzyin.in.K;. 1 Kor.ir).20.

27. Poprzysigam was przez Pana,
aby ten list przeczytany by * wszystkim
braciom witym. 'Koi.i.ir,.

28. aska Pana naszego Jezusa Chry-
stusa niech bdzie z wami. Amen.dusza, i ciao niech bd bez nagany na

Ten list pierwszy do Tesalonicensów napisany jest z Aten.

List S. Pawa Apostoa clo Tesalonicensów,

wtóry.

KOZDZIA I.

I. Zaleca ich z tego, e brali wzrost w wierze, w mi-
oci 1—3. II. i w cierpliwoci 4. 5. III. a sdem Bo-
ym groc niezbonikom 6—9. IV.' wiernych przyjciem
Paskiem cieszy 10—12.

rawe i Sylwan i Tymoteusz zborowi

Tesaloniceskiemu w Bogu, Ojcu na-

szym, i w Panu Jezusie Chrystusie.

2. aska wam i pokój * niech bdzie

od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa

Chrystusa. *^^^-^-^-

3. Powinnimy Bogu * zawsze dzi-

kowa za was, bracia! tak jako si go-

dzi, i bardzo ronie wiara wasza, i po-

mnaa si mio kadego z was, jednych

przeciwko drugim,
"

*iTes.i.2.

II. 4. Tak i i my sami chlubimy si
z was we zborach Boych z waszej cier-

pliwoci i wiary we wszelkich przela-

dowaniach waszych i w uciskach, które

ponosicie.

5. Co jest jawnym dowodem sprawie-

dliwego sdu Boego, abycie godnymi
byli poczytani królestwa Boego, dla

którego te cierpicie,

III. 6. Poniewa sprawiedliwa jest u

Boga, eby wzajem odda ucinienie tym,

którzy was uciskaj;

7. A wam, którzycie ucinieni, odpo-

cznienie z nami przy * objawieniu Pana
Jezusa z nieba z Anioami mocy jego,

*lTes.4.16. lPiotr.4,13.

8. W ogniu * pomienistym, odda-

wajc pomst tym, którzy Boga nie

znaj, i tym, którzy nie s posuszni

Ewangielii Pana naszego Jezusa Chry-

stusa; *2Piotr.3.10.

9. Którzy pomst odnios, wieczne

zatracenie od oblicznoci Paskiej * i

od chway mocy jego. ^Mat.35.41.

IV. 10. Gdy przyjdzie, aby by uwiel-

biony w witych swoich, i aby si dziw-

nym okazai we wszystkich wierzcych
(dlatego i uwierzono naszemu wiade-
ctwu u was.) w on dzie.

11. Dlaczego te modlimy si zawsze

za was, *. aby Bóg nasz, godnymi was u-

czyni powoania tego, i wypeni wszyst-

ko upodobanie dobrotliwoci swojej, i

skutek wiary w mocy. *Efez.i,i6.

12. Aby byo uwielbione imi Pana
naszego Jezusa Chrystusa w was, a wy
w nim, wedug aski Boga naszego i

Pana Jezusa Chrystusa.

EODZIA II.

I. Dzie Paski nie przyjdzie, a wiat w odstpienie
wpadnie 1. 2. El. i objawiony bdzie antychryst 3—7.^

III. którego zginienie opisiije 8—14. IV. a zatem
statecznoci upomina 15 — 17.

Al prosimy .was, bracia! przez przyj-

cie Pana naszego Jezusa Chrystusa

nasze zgromadzenie, do niego,

2. Abycie si nie zaraz dali zraa
z zmysu waszego, ani sob trwoy, lul

przez ducha lub przez mow, lub przea^

list jakoby od nas pisany, jakoby nad-

chodzi dzie Chrystusowy.

II. 3. Niech was nikt nie * zwodzi

adnym sposobem; albowiem nie przyj-

dzie on dzie, aby pierwej przyszo

odstpienie, i byby objawiony czowiek

on grzechu, on syn zatracenia.
=^Mat.24,4. Efez.5,6.
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4. Który si sprzeciwia i wynosi nad

to wszystko, co si zowie Bogiem, alljo

co ma Bosk cze, tak i on w kociele

Boym jako Bóg usidzie, udawajc si
za Boga.

5. Izali nie pamitacie, i jeszcze

z wami bdc, o temem wam powiada ?

6. A teraz wiecie, co przeszkadza, aby

by objawiony czasu swego.

7. Albowiem si ju sprawuje tajem-

nica nieprawoci, tylko e ten, który

teraz przeszkadza, przeszkadza bdzie,

aby by z porodku odjty.

III. 8. A tedy objawiony bdzie on

niezbonik, którego Pan zabije duchem
ust * swoich, i zniesie objawieniem

przyjcia swego. *ijob.4,9. izaj.ii,4.

9. Którego niezbonika przyjcie jest

podug skutku szataskiego, ze wszelk
moc i znakami i cudami kamliwemi,

10. I ze wszelkiem oszukaniem nie-

prawoci w tych, którzy * gin, przeto,

i mioci prawdy nie przyjli , aby byli

zbawieni. *2Kor.2,i5.

11. A przeto pole im Bóg skutek

bdów, aby wierzyli kamstwu,
12. Aby byli osdzeni wszyscy, którzy

nie uwierzyli prawdzie, ale sobie upodo-

bali niesprawiedliwo.

13. Lecz my powinnimy, * Bogu
dzikowa zawsze za was, bracia umi-
owani od Pana ! i was Bóg od pocztku
wybra f ku zbawieniu w powiceniu
Ducha i w wierze prawdy,

*2Tcs.l,3. tEfez.1,4.

14. Do czego was powoa przez Ewan-
gielij nasze ku dostpieniu chway Pana
naszego Jezusa Chrystusa.

IV. 15. Przeto, bracia! stójcie, * a

trzymajcie si nauki podanej, którejcie

si nauczyli, lub przez mow lub przez

list nasz.
' *lKor.l6,13.

16. A sam Pan nasz Jezus Chrystus

i Bóg a Ojciec nasz, który nas umiowa,
i * da pociech wieczn, i nadziej do-

br przez ask, *iJan.4,io.

17. Niech cieszy serca wasze i utwier-

dza * was w kadej mowie i w uczynku
dobrym. MTes.3,13.

KOZDZIA III.

I. Kae przez pobone modlitwy opowiadanie Ewan-
gielii rozmnaa 1—5. II. i odcza si od tych, którzy
prónuj 6—10. III. i którzy swoj pochoci dobry
rzd psuj 11—13. IV. których te z obcowania wiernych
wycza 14—18.

»- JN a ostatek, bracia ! módlcie si za nas,

aby * si sowo Paskie szerzyo i rozsa-

wiao, jako i u was ;
' Mut.9,18. Efez.6.19. ;Ko1.4,3.

2. I abymy byli wyrwani * od nie-

zbdnych i zych ludzi; albowiem nie

wszystkich jest wiara. *Rzym.i5,3i.

3. Ale wierny jest Pan, który * was
utwierdzi i strzedz f bdzie od zego.

*1 Kor.1,8. 2Tes.2,17. tJan.17,15.

4. A ufamy w Panu o was, i to, co

wam rozkazujemy, i czynicie i czyni
bdziecie.

5. A Pan niech sprawuje serca wasze
ku mioci Boej, i ku cierpliwemu ocze-

kiwaniu Chrystusa.

11. 6. A rozkazujemy wam, bracia!

w imieniuPana naszego Jezusa Chrystusa,
abycie si odczyli od kadego brata

nieporzdnie chodzcego, a nie wedug
podanej nauki, któr wzi od nas.

7. Albowiem sami wiecie, jako nas

potrzeba * naladowa, poniewaemy
nie yli midzy f wami nieporzdnie;

*lKor.4,16. r. 11,1- tlTes. 1,6.

8. Animy darmo chleba jedli u kogo,

ale z prac *
i z kopotem we dnie i w no-

cy robic, abymy nikomu z was ci-
kimi nie byli * *Dzie. 20,34. iK:or.4,i2. iTes.4,9.

9. Nie ibymy tej mocy * nie mieli,

ale ebymy wam sami siebie za przy-

kad podali, abycie nas naladowali.
*lKor.9,4 i dalsze.

10. Albowiem gdymy byli u was,

tomy wam rozkazali, e jeli kto nie

chce robi, niechaje te nie je.

III. 11. Bo syszymy, i niektórzy

midzy wami nieporzdnie chodz, nio

nie robic, ale si niepotrzebnemi rze-

czami bawic.

12. Przeto takowym * rozkazujemy
i napominamy ich przez Pana naszego

Jezusa Chrystusa, aby w pokoju robic,
swój f wasny chleb jedli.

*lTes.4,ll.fEfez.4,28.

13. A wy, bracia! nie sabiejcie, do-

brze * czynic. *Gai.6,9.

IV. 14. A jeli kto jest nieposuszny
sowu naszemu przez list pisanemu, tego

naznaczcie, a nie mieszajcie * si z nim,
aby si zawstydzi ;

*Mat.i8,i7. 1 Kor.5,11.

15. Wszake nie miejcie go za nie-

przyjaciela, ale napominajcie jako brata.

16. A sam Pan * pokoju niech wam
da pokój zawsze i wszelkim sposobem.
Pan niech bdzie z wami wszystkimi.

*Kzym. 15,33.

P
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17. Pozilrowieiiit' wk * moj. Piiwo
w, VA) jest znakiem w kadym licio;

tak piszo. Kolos.4,l«.

IS. Laska Pana ' iiaszogo Joziisj

Chrystusa niech hedzie z wami wszysl
kimi. Amen. M-iiip.i.aa.

Tcii list wtói-y do Tosuloniconsów napisany jest z Aten.

List S. Pawa Apostola do Tymoteusza, pierwszy.

ROZDZIA I.

I. Wzór inawlziwcpo pasterza poltazujc, pdy naj-
przodniojsza jest powinno jogo uczy 1—3. U. napo-
mina, eby niepotrzebne zagadki opuciwszy, togouczyhl.
III. co do mioci wiary prowadzi 5—11. IV. a eby go
sobie kto lokcc nic way, napomina 12—20.

iTawe, Aposto Jezusa Chrystusa po-

dug rozrzdzenia Boga, zbawiciela na-

szego, i Pana Jezusa Chrystusa, który

jest * nadzieja nasza, *koi.i,27.

2. Tymoteuszowi, wasnemu * syno-

wi w wierze, niech bdzie aska, mio-
sierdzie, pokój f od Boga, Ojca nasze-

go, i Chrystusa Jezusa, Pana naszego.
*Dzie.lC,l. t Gal. 1,3.

3. Jakom ci prosi, aby zosta w E-

fezie, gdym szed do Macedonii, patrz-

e, aby rozkaza niektórym, eby ina-

czej nie uczyli,

II. 4. I nie bawili si baniami i wy-

wodami * nieskoiiczonemi rodzaju, które

wicej sporów f przynosz , ni zbudo-

wania Boego, które w wierze zaley.
*lTym.-l,7. r.6,4. Tyt.l,U. tlTym.6,4.

ni. 5. Lecz koniec 'przykazania jest

mio * z czystego serca i z sumienia

dobrego i z wiary nieobudnej.
*Kzyin.l3,10.

6. Czego niektórzy jako celu * uchy-

biwszy, obrócili si ku prónomównoci.
*lTym.6,4.20.

7. Cicc by nauczycielami zakonu,

nie rozumiej ani tego, co mówi, ani

co za pewne twierdz.

8. A wiemy, e dobry jest * zakon,

jeKby go kto przystojnie uywa,
*Kzym.7,12.

9. Wiedzc to, e sprawiedliwemu nie

jest zakon postanowiony, ale niespra-

wiedliwym i niepoddanym , niepobonym
i grzesznikom, zoliwym i nieczystym,

ojcomordercom i matkomordercom, m-
obójcom,

10. Wszetecznikom, samcoonikom,
ludokradcom, kamcom, krzywoprzysi-

com, i jeli co innego jest przeciwnego

zdrowej nauce,

11. Wedug chwalebnej Ewaugielii

bogosawionego * Boga, która mi jest

zwierzona. *iTym.6,i5.

IV. 12. Przcto dzikuj temu, który

mi umocni, Chrystusowi Jezusowi, Pa-
nu naszemu, i mi za wiernego osdzi,
na usugiwanie postanowiwszy mi.

13. Którym pierwej by * blunierc
i przeladowc i gwatownikiem ; alem
miosierdzia dostpi, bom to z nie-

wiadomoci f czyni, bdc w niewierze.
*I)zie.9,2. tDzic.3,17.

14. Lecz nader obfitowaa aska Pa-
na naszego z wiar i z mioci , która

jest w Chrystusie Jezusie.

15. Wierna jest ta mowa i wszelkiego

przyjcia godna, i Chrystus Jezus przy-

szed * na wiat, aby grzeszników zba-

wi, z których jam jest pierwszy.
*Mat.9,2. Mark. 2, 17.

16. Alem dlatego miosierdzia dost-
pi, aby na mnie pierwszym okaza Je-

zus Chrystus wszelk cierpliwo na
przykad tym, którzy we uwierzy maj
ku ywotowi wiecznemu.

17. Przeto królowi wieków niemier-
telnemu, niewidzialnemu samemu m-
dremu Bogu, niech bdzie cze i chwaa
na wieki wieków. Amen.

18. To rozkazanie zalecam, synu
Tymoteuszu ! aby wedug * proroctw,

które uprzedziy o tobie, bojowa w nich

on dobry f bój,
*^ TjmA,u. tiTym.6,12.

19. Majc wiar * i dobre sumienie,

które niektórzy odrzuciwszy, szkod
podjli w wierz-e;

"

*iTym.3,9.

20. Z których jest Hymeneus i
* Ale-

ksander, którychem odda f szatanowi,

aby pokarani - bdc , nauczyli sie nie

bluni. *2Tym.4,U.flKor.5,5.

KODZIA II.

I. w pospolitych modlitwach kae wszystkie stany

Panu Bogu oddawa 1—7. II. wszystkich do modlitw
upomniawszy 8. Ul. w jakim ubiorze 9. 10. IX. i z ja-

k skromnoci miayby si niewiasty we zborze Paskim
stawia, uczy 11—15.

JNapominam tedy, aby przed wszyst-

kiemi rzeczami czynione byy proby,

modlitwy, przyczyny, i dzikowania za

wszystkich lildzi;

2. Za królów i za wszystkich w przeo-

estwie bdcych, abymy cichy i spo-

i
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kojny ywot wiedli we wsjselkiej po-

bonoci i uczciwoci.

3. Albowiem to jest rzecz dobra i

przyjemna przed Bogiem, zbawicielem

naszym,
4. Który chce, aby wszyscy * ludzie

byli zbawieni, i ku znajomoci prawdy
przyszli. *2Piotr.3,9.

5. Bo jeden jest Bóg, jeden take
porednik midzy Bogiem i ludmi,
czowiek Chrystus Jezus,

6. Który da samego siebie * na okup

za wszystkich, co jest wiadectwem cza-

sów jego. *Gal.l,4.

7. Na com ja jest * postanowiony za

kaznodziej i apostoa, (prawd mówi
w f Chrystusie, nie kami,) za nau-

czyciela pogan w wierze i w prawdzie.
*2Tym.l,ll. tEzym.9,1.

11. 8. Chc tedy, aby si mowie
modlili na kadem miejscu, podnoszc
czyste rce bez gniewu i bez poswarku.

III. 9. Take i niewiasty * aby si
ubiorem przystojnym ze wstydem i

skromnoci zdobiy, nie z trefionemi

wosami, albo zotem, albo perami, albo

szatami kosztownemi, *iPiotr.3,i-3.

10. Ale (jako przystoi niewiastom,

które si oywaj do pobonoci,) do-

bremi uczynkami.

IV. 11. Niewiasta niech si * uczy

w milczeniu ze wszelkiem poddastwem.
*lKor.l4,34.

12. Bo niewiecie nie pozwalam uczy,
ani wadzy mie nad mem, ale aby
bya w milczeniu.

13. Bo Adam pierwszy stworzony jest,

potem Ewa.
14. I Adam nie by * zwiedziony, ale

niewiasta zwiedziona bdc, przestp-
stwa przyczyn bya. *imoj.3,6. 2Kor.n,3.

15. Lecz zbawiona bdzie przez ro-

dzenie dziatek, jeliby zostaa w wierze

i w mioci i w witobliwoci z mier-

noci.

EODZIA III.

I. Biskupów 1—7. II. i dyjakonów chrzecijaskich, ony,
dzieci i czeladk ich opisawszy 8— 11. III. kocioem ich
Boym nazywa 15. IV. Potem o samym Panu Chrystusie
mówi 16.

Wierna jest ta mowa: Jeli kto bi-

skupstwa da, dobrej pracy da.
2. Ale biskup ma by nienaganiony,m jednej * ony, czuy, trzewy po-

wany, gocinny, ku nauczaniu f spo-

sobny; ^Tyt.l,27.f2Tym.2,2.1.

3. Nie pijanica wiiia, nie bitny, nie
r-

spronego zysku chciwy, ale suszno
miujcy, nie swarliwy, nie akomy

;

4. Któryby dom swój dobrze rzdzi,
któryby dziatki mia w posuszestwie
ze wszelak uczciwoci

;

5. (Bo jehby kto nie umia swego
wasnego domu rzdzi, jako piecz
bdzie mia o kociele Boym?)

6. Nie nowotny, aby bdc nadty,
nie wpad w sd potwarcy.

7. Musi te mie wiadectwo dobre

od obcych, aby nie wpad w hab i

w sido potwarcy.

II. 8. Dyjakonowie * take maj by
powani, nie dwoistego sowa, nie pija-

nicy wielu wina, nie chciwi spronego
zysku, *Dzic.6,3.Tyt.l,7.

9. Majcy tajemnic wiary * w czy-

stem sumieniu. *iTym.i,i9.

10. A ci te niech bd pierwej do-

wiadczeni, zatem niech su, jeli s
bez nagany;

11. ony take niech maj powane,
nie potwarliwe, trzewe, wierne we
wszystkiem.

12. Dyjakonowie niech bd mami
jednej ony, którzyby dziatki dobrze

rzdzili i wasne domy.
13. Albowiem którzyl)y doljrze su-

yli, stopie sobie dobry zjednaj i

wielkie bezpieczestwo w wierze, która

jest, w Chrystusie Jezusie.

14. To tobie pisz, majc nadziej,

e w rychle przyjd do ciebie;

III. 15. A jelibym omieszka, aby
wiedzia, jako si masz w domu Bo-
ym sprawowa, który jest kocioem
Boga ywego, filarem i utwierdzeniem

prawdy.

IV. 16. A zaprawd wielka jest ta-

jemnica pobonoci, e Bóg objawiony

jest w ciele, usprawiedliwiony jest w du-

chu, widziany jest od Anioów, kazany
jest poganom, uwierzono mu na wiecie,

wzity jest w gór do chway.

EODZIA IV.
I. Faszywe nauki o maestwie i o brakowaniu

w pokarmach 1—7. II. zaleca pobono 3— 12. III. i usta-
Aviczne Pisma witego czytanie 13— 16.

A. Duch jawnie mówi, i w ostate-

czne * czasy odstan f niektórzy od
wiary, suchajc duchów zwodzcych i

nauk dyjabelskich,
*2Tym.3,l. 2Piotr.3,3. Juda.w.18. t2Tcs.2,3.

2. AV obudzie kamstwo mówicych i

pitnowane majcych sumienie swoje,
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3. Zal)raniiiji\cyc]i wst(,»powa w ma-
estwo , rozkazujcych wstrzymywa
si 0(1 pokarmów, które Bóg stworzy
ku przyjmowaniu z * dzic^^kowaiiiiuu

wiernym, i tym, którzy poznali prawd(».
*1 Kor. 10,30.

4. Bo wszelkie stworzenie Boe do-

bre jest, anionie ma 1)y6 odrzuconóm, co

z dzi(>kowaniem bywa przyjmowane^;

5. Albowiem powitjcone * bywa przez

sowo Boe i przez modlitw. *i>2i«^-7.3i.;i5.

6. To przekadajc braciom, bdziesz
dobrym sug Ctirystusa Jezusa, wycho-
wanym w sowach wiary i nauki do-

brój, którój naladowa.
7. A wieckich i babich * bani chro

si; ale si wicz w pobonoci.
1 Tyra. 1,4. r.(j,20. 2 Tym. 2,23. Tyt.1,14.

II. 8. Albowiem cielesne wiczenie
mao jest poyteczne; lecz pobono
do wszystkiego jest poyteczna, majc
obietnic * ywota teraniejszego i

przyszego. *3Moj.26,3. Ps.34,10.

9. Wierna to jest mowa, i wszelkiego

przyjcia godna.

10. Albowiem przeto te pracujemy
i leni bywamy , e nadziej * mamy
w Bogu ywym, który jest f zbawicielem

wszystkich ludzi, a najwicej wiernych.
=^ Kol. 1,5. tTyt.2,11. r.3,4.

11. To przykazuj, i tego nauczaj.

12. aden modoci * twoj niech

nie gardzi; ale bd f przykadem
wiernych w mowie, w obcowaniu, w mi-
oci, w duchu, w wierze, w czysto-

§q[^

'

*Tyt.2,15. tlPiotr.5,3.

III. 13. Póki nie przyjd, pilnuj czy-

tania, napominania i nauki.

14. Nie zaniedbywaj daru Boego,
który w tobie jest, który dany jest

przez * prorokowanie z woeniem f rk
starszych. * ^ Tym.i,i8.

1

2 Tym.1,6.

15. O tern rozmylaj, tern si zaba-

wiaj , aby postpek twój jawny by
wszystkim.

16. Pilnuj samego siebie i naucza-

nia, trwaj w tych rzeczach; bo to czy-

nic, i samego siebie zbawisz, i tych,

którzy ci suchaj.

KODZIA V.
I. Sposób napminania kadego 1

—

i. II. o wdowach,
które natenczas do posugi kocielnej obierane byy
5—16. ni. o starszych, i jakie na nie ma by baczenie
17—25.

fetarszemu * nie aj, ale jako ojca napo-

minaj, modszych jako braci, *3Moj.i9,32.

2. Starsze niewiasty jako matki, mod-
sze jako siostry, ze wszelak czystoci.

3. Wdowy mij w uczciwoci
, które

prawdziwie s wdowami.
4. A j(»li która wdowa dzieci albo

wnuczta ma, niech si ucz pierwj
przeciwko domowi wasnemu ])y po-

lionemi, i wzajem oddawa rodzicom :

albowiem to jest rzecz chwalebna i

przyjemna przed obliczem Bom.
II. 5. A która jest prawdziwie wdo-

wa i osierociaa, ma nadziej w Bogu,
i trwa w probach i w modlitwach w no-

cy i we dnie.

6. Ale która w rozkoszach yje, ta

yjc umar jest.

7. To tedy rozkazuj, eby byy nie-

naganione.

8. A jeli kto o swoich, a najwicej
o domowych starania nie ma, wiary si
zaprza, i gorszy jest ni niewierny.

9. Wdowa niech bdzie obrana, któ-

raby nie miaa mniej ni szedziesit lat,

która bya on jednego ma,
10. Majca wiadectwo w dobrych

uczynkach, jeli dzieci wychowaa, jeli

goci przyjmowaa, jeli witych no-

gi umywaa, jeli utrapionych wspoma-
ga/a, jeli kadego uczynku dobrego

naladowaa.
11. Wdów zasi modszych chro

si; bo gdyby si zbestwiy przeciw

Chrystusowi, chc zam i,
12. Majc osdzenie, i pierwsz

wiar odrzuciy;

13. Owszem te prónujc ucz si,

chodzi od domu do domu ; a nie tylko

s prónujce, ale te wiegotliwe, nie-

potrzebnemi rzeczami si bawice, mó
wic, co nie przystoi.

14. Chc tedy, aby modsze * szy
za m, dzieci rodziy, gospodyniami

byy; przeciwnikowi adnej przyczyny

nie daway ku obmowisku; *iKor.7,9

15. Albowiem si ju niektóre obró-

ciy za szatanem.

16. Przeto, jeli który wierny albo

która wierna ma wdowy, nieche je

opatruje, a niech zbór nie bdzie obci-

ony, aby tym, które s prawdziwie

wdowami, starczyo.

III. 17. Starsi, którzy si w przeo-

estwie * dobrze sprawuj, niech b-
d mieni za 'godnych dwojakiej czci, a

zwaszcza ci, którzy pracuj w sowie i

1

w nauce. *rilip.2,29. iTes. 5,12.13.

m
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18. Albowiem Pismo * mówi: Woo-
wi móccemu nie zawiesz gby; i:

Godzien f jest robotnik zapaty swojej.
» 5 Moj. 25,4. lKoi-.9,9. tMat.10,10. uk. 10,7.

19. Przeciwko starszemu nie przyj-

muj skargi, chyba za dwoma albo trze-

ma wiadkami.
20. A tych, którzy grzesz, strofuj przed

wszystkimi, aby i drudzy boja mieli.

21. Owiadczam si przed * Bogiem
i Panem Jezusem Chrystusem, i przed

Anioy wybranymi, aby tych rzeczy

przestrzega, w osobach nie brakujc, nic

nie czynic z przychylnoci. *iTyra.c,i3.

22. Rk z prdka na nikogo nie

wkadaj, ani bd uczestnikiem cudzych

grzechów: samego siebie czystym za-

chowaj.

23. Samej wody wicej nie pijaj,

ale uywaj po trosze wina dla odka
twego i czstych chorób twoich.

24. Grzechy niektórych ludzi przed-

tem s jawne, i uprzedzaj na sd, a za

niektórymi id pozad.

25. Take te dobre uczynki przed-

tm s jawne ; ale które s insze, utai
si nie mog.

ROZDZIA yi.

I. Opisuje powinnoci sug 1—9. II. i jak jest zaraz
akomstwo, pokazuje 10. III. do pobonoci 11. IV. i w do-
brem do statecznoci napomina 12—16. V. nauki bo-
gatym daje 17—19. VI. przestrzega, eby si nie para
z niepotrzebnemi naukami 20. 21.

ivtorzykolwiek sudzy s * pod jarz-

mem, niech rozumiej panów swych
godnych by wszelakiej szci, aby imi
Boe i nauka nie bya bluniona.

*Efez.6,5. Kolos.3,22. Tyt.2,9. lPiotr.2,18.

2. Aktorzymajpanów wiernych, niech

nimi nie gardz, dlatego, i s brami,
ale tern raczej niech su, i s wierni i

mili, dobrodziejstwa Boego uczestnicy.

Tego nauczaj i do tego upominaj.

3. Jeli kto inaczej uczy, a nie przy-

stpuje do zdrowych mów Pana naszego

Jezusa Chrystusa, i do tej nauki, która

jest wedug pobonoci,
4. Taki nadty jest, i nic nie umie,

ale szaleje okoo * gadek i sporów o

sowa, z których pochodzi zazdro,
swar, zorzeczenia, ze podejrzenia,

*lTym.l,.l. 2Tym.2,l..

5. Przewrotne wiczenia ludzi umysu
skaonego, i którzy pozbawieni s praw-
dy, którzy rozumiej, e pobono jest

^.zyskiem cielesnym; odstpe od takich.

6. A jestci wielki zysk pobono
z przestawaniem na swem

;

7. Albowiem nicemy * nie przynieli

na ten wiat, bez pochyby e t wynie
nic nie moemy; *ijob.i,2i. Kazn.5.15.

8. Ale majc ywno i odzienie, na
tem przestawa mamy.

9. Bo którzy chc * bogatymi by,
wpadaj w pokuszenie i w sido i w wiele

gupich i szkodliwych podliwoci, które

pogi*aj ludzi na zatracenie i zginienie.
*Przyp.l5,27. r. 28,10.

II. 10. Albowiem korze wszystkie-

go zego jest mio pienidzy , których

niektórzy pragnc
,
pobdzili od wiary

i poprzebijali si wieloma boleciami.

III. 11. Ale ty, czowiecze Boy!
chro si takich rzeczy, a naladuj

sprawiedliwoci, pobonoci, wiary, mi-

oci, cierpliwoci, cichoci.

IV. 12. Bojuj on dobry bój * wiary,

chwy si ywota wiecznego, do którego

te powoany, i wyznae dobre wyznanie

przed wieloma wiadkami. *iTym.i,i8.

13. Rozkazuj * przed Bogiem, który

wszystko f oywia, i przed Chrystusem

Jezusem, który owiadczy ** przed

Ponckim Piatem dobre wyznanie,
*1 Tym. 5, 21. tóMoj.32,39. lSam.2,6. *^Mat.27,ll.

Jan. 18,37.

14. Aby zachowa to przykazanie,

bdc bez zmazy, bez nagany, a do obja-

wienia Pana naszego Jezusa Chrystusa,

15. Które czasów swoich okae * on

bogosawiony, i sam mony f król kró-

lujcych, i Pan panujcych;
*1 Tym. 1,11. tObjaw.17,14. r.19,16.

16. Który sam ma niemiertelno,
i mieszka w wiatoci nieprzystpnej,

którego nie widzia * aden z ludzi, ani

widzie moe; któremu niech bdzie
cze i moc wieczna. Amen.

* Jan. 1,18. lJan.4,20.

V. 17. Bogaczom w tym teraniej-

szym wieku rozka, aby nie byli wy-
sokomyLnymi, ani nadziei * pokadali

w bogactwie niepewnem, ale w Bogu y-
wym, który nam wszystkiego obficie ku
uywaniu dodaje: *uk.i2,i5.

18. Aby innym dobrze czynili, w u-

czynki dobre bogatymi byli , radzi da-

wali, a radzi udzielali,

19. Skarbic sami sobie * grunt dobiy

na przyszy czas, aby otrzymali ywot
wieczny "Pizypis.i?- Mat.6,20. uk. 12,33. r.16,9.

VI. 20. O Tymoteuszu ! strze tego,

czego * si powierzono , a brzyd si
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wiecku f pró/iioniówiiooi i spi"/(M5za-

iiiein okoio lalszywio iia/wanj uinie-

jtjtllOCi, +2Tym.l,ll.ll Tyni.l.t. r.4,7. 2Tym.2,l(;.

Tyt.a.Ji.

Pierwszy list do Tymotouyvia mipisiuiy jost Luodycoi, która jest gównóni luiuBom Frygni Pukacyjuskiej.

21. Któr si niokiórzy szczycc
z strony wiary, celu luihybili. ^aska
iioch hcdzio z tob. Amen.

r

List S. Pawia Apostoa do Tymoteusza, wtóry.

EOZDZTA I.

I. Napomina, eby w ur/.d/.io swym statecznie trwa
1—11. II. a eby dla tego witjzienia 12. III. albo dla
inszych odpadania sob nie trwoy 13. 14. IV. a zle-

ciwszy strzcdz togo, czego mu siej zwicrzono LO. V. Onc-
zyfora zaleca 16—18.

iawe, aposto Jezusa Chrystusa przez

wol Bo, wedug obietnicy ywota
onego, który jest w Chrystusie Jezusie

;

2. Tymoteuszowi, miemu * synowi,

niech bdzie f aska, miosierdzie i po-

kój od Boga Ojca, i Chrystusa Jezusa,

Pana naszego. *i>zio.i6,i. tGai.1,3. iTym.1,2.

3. Dzikuj Bogu, któremu * su
z przodków w czystem - sumieniu , e
ci bez przestanku wspominam f w pro-
bach moich, w nocy i we dnie,

*Dzie.22,3. r.23,1. Kzym.1,9. Filip. 3,3. f lTes.3,10.

4. dajc ci widzie , wspominajc
na twoje zy, abym by radoci nape-
niony,

5. Przywodzc sobie na pami on,
która w tobie jest, nieobudn wiar,

która pierwój mieszkaa w babce two-

jej Loidzie, i w matce twojej Eunice,

a pewienem, e i w tobie mieszka.

6. Dla której przyczyny przypominam
ci, aby wznieca dar Boy, który w tobie

jest przez woenie rk moich.

7. Albowiem nie da nam Bóg * Du-
cha bojani, ale mocy i mioci i zdro-

wego zmysu. *Rzym.8,l5.

8. Przeto nie wstyd si za wia-
dectwo Pana naszego, ani za mi wi-
nia jego, ale cierp ze z Ewangielij
wedug mocy Boej,

9. Który nas zbawi i powoa * po-

woaniem witem, nie f wedug uczyn-

ków naszych, ale wedug postanowienia

swego i aski, która nam jest dana
w Chrystusie Jezusie przed czasy wie-

cznemi.
"^ ^ Kor.1.2. Efez. 1,4. t Tyt.3,5.

10. A teraz * objawiona jest przez

okazanie si zbawiciela naszego Jezusa
Chrystusa, który i mier zgadzi, i y-
wot na janie wywiód i niemiertelno
przez Ewangielij,

^ Rzym. 16, 95. Efez, 3, 9. Kol. 1.26. Tyt.1,2. 1 Piotr. 1,20.

U. Której jam jest * postanowiony
kaznodziej i apostoem i nauczycielem
pogan. *lTyra.2,7.

IT. 12. Dla której t^ przyczyny te

rzeczy cierpi; ale si nie wstydz,
gdy wiem, komum uwierzy, i pewie-
nem, i on mocen jest, tego, czego mi
si powierzy, strzedz a do onego dnia.

III. 13. Zatrzymaj wzór zdrowych
sów, które odemnie sysza, w wierze i

w mioci, która jestw Chrystusie Jezusie.

14. Strze * dobrego pokadu przez

Ducha witego, który w nas mieszka.
*1 Tym. 6,20.

IV. 15. Wiesz . to , i mi odstpili

wszyscy, którzy s w Azyi, z których
jest ITygellus i Hermogenes.

V. 16. Niech da Pan miosierdzie

swoje Onezyforowemu domowi, i mi
czsto ochodzi, i za acuch mój si
nie wstydzi;

17. Ale bdc w Rzymie, bardzo mi
pilno szuka, i znalaz.

18. Niech mu Pan da, aby znalaz
miosierdzie u Pana w on dzie; a ty

lepiej wiesz, jako mi wiele usugiwa
w Efezie.

EODZIA II.

I. stateczno w rycerzu clirzecijaskira zaleca 1. 2.

II. biorc przykad od onierzy 3—5. III. i od ora-
czów 6— 14. IV. napomina, eby sowem prawdy dobrze
szafowa 15—22. V. a przwrotnyci przykady mijajc
23. VI. eby skromnie wszystko wykonywa 24—26.

JLi-zeto ty , synu mój ! zmacniaj si
w asce, która jest w Chrystusie Jezusie;

2. A co sysza odemnie przed wie-

loma wiadkami, tego si powierz

wiernym ludziom, którzyby sposobni

byli i inszych naucza.
II. 3. Przeto ty cierp ze, jako dobry

onierz Jezusa Chrystusa.

4. aden, który onierk suy, nie

wikle si sprawami tego ywota, aby si
temu, od którego za onierza przyjty

jest, podoba.
5. A choby si te kto potyka, nie

bywa koronowany, jeliby si przystojnie

nie potyka.

I
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TIL G. Oracz, który pracuje, ma naj-

przód poytki odLiera.

7. Kozumiej, co mówi, a Pan niech

ci da we wszystkiem wyrozumienie.

8. Pamitaj, i Jezus Chrystus powsta
z martwych, który jest z nasienia Dawi-

dowego, wedug Ewangielii mojej,

9. W którj cierpi ze, jakoby zo-

czyca, a do zwizek; ale sowo Boe
nie jest zwizane.

10. Przeto wszystko * znosz dla

wybranych , aby i oni zbawienia dost-

pili, które jest w Chrystusie Jezusie,

z chwa wieczn. *Efez.3.i3. koi.i,2i.

11. Wierna jest ta mowa; albowiem

jelimy z nim* umarli, z nim te y
bdziemy. -Kzyin.6,5.8. r.srn.

12. Jeli cierpimy, z nim te królo-

wa bdziemy ;
jeli si go zapieramy, i

on * si nas zaprze.
* Mat. 10,33. uk.9,2G. lJan.2,22.

13. Jelimy niewiernymi, on wier-

nym * zostaje, i zaprze samego siebie

nie moe. *Rzym.3,3.r.ll,29.

14. Te rzeczy przypominaj, owiad-
czajc przed obliczem Pauskiem. aby si
nie wdawali w spory * okoo sów. co ku
niczemu nie jest poyteczne, tylko ku
podwróceniu tych, którzy suchaj. *T)-t.3,9.

TV. 15. Staraj si, aby si dowiad-
czonym stawi Bogu robotnikiem . któ-

ryby si nie zawstydzi, i któryby do-

brze rozbiera sowo prawdy.
16. A wieckim prónomównociom

czy * wstrt; albowiem postpuj ku
wikszej niepobonoci. *iTyra.4,7. Tyt.i,u.

17. A mowa ich szerzy si jako kan-

cer, (rak,) z których jest * Hymeneusz
iPiletUS, nTym.1.20.

18. Którzy wzgldem prawdy celu

uchybili, gdy powiadaj, i si ju stao
zmartwycliwstanie, i podwi*acaj wiar
niektórych.

19. A wszake mocny stoi grunt Boy.
majc t piecz: Zna Pan. którzy s
jego; i: Niech odstpi od niesprawie-

dliwoci wszelki, który mianuje imi
Chrystusowe.

20. A w wielkim domu ^ nie tylko

s naczynia zote i srebrne, ale te drew-

niane i ghniane, a niektóre ku uczciwo-

ci, drugie zasi ku zelywoci. * Rzjt^i-^.si.

21. Jeliby tedy kto samego siebie

oczyci od tych rzeczy, bdzie naczy-

niem ku uczciwoci, powiconem i uy-
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wszelakiej dobrejtecznem Panu . do

sprawy zgotowanem.

22. Chro si t podliwoci mo-
dzieczych, a naladuj * sprawiedliwo-

ci, wiary, mioci, pokoju, z tymi,

którzy f wzywaj Chrystusa z czystego

^QYCa
* ^ Tym.C,ll, t i Kor.1,2.

Y. 23. Chro si take * gadek gu-
pich i nieumiejtnych, wiedzc, i rodz
zwady =^1X710.1,4. r.4,7.r.fi,4.Tyt.3,9.

YI. 24. Ale suora Pa.^ki nie ma 1)y

zwadliwy. lecz ma l.»y ukadny przeciw-

ko wszystkim, sposobny ' ku nauczaniu,

zych cierpliwie znaszajcy; 'iTyin.3,2.

25. Któryby w cichoci " naucza tych,

którzy si sprzeciwiaj, owaby im kiedy

Bóg da pokut ku uznaniu prawdy.
'\;al.C.l.

26. Aby obaczywszy sie. wywikali
%. ». •- * *

si z sida dyjabelskiego. od którego poj-

mani s ku czynieniu woli jego.

EODZIA m.
I. MÓTri o wielkiej ludzkiej niezboznoci czasów ostat-

nich 1— 4. n. napomina Tyraotensza. aby si takich

ludzi strzeg ó— 8. III. daje zna, e poszwankuj 9.

IV. prowadzi go do tego. aby si tego trzyma, czego si
od niego nauczy 10—17.

A to wiedz, i w ostateczne * dni na-

stan czasy trudne.
"^1 Tym.4,1. 2Piotr,3,3. Judas.w.18.

2. Albowiem bd ludzie sami sielue

miujcy, akomi, chlulmi. * pyszni, blu-

uiercy, rodzicom nieposuszni, niewdzi-

czni, niepoboni, *Kzym.i,3o.3i.

3. Bez przyrodzonej mioci . przy-

mierza nietrzymajcy. potwarcy. niepo-

wcigliwi, nieskromni, dobrych niemi-

njcy.
4. Zdrajcy, skwapliwi, nadci, rozko-

szy raczej miujcy ni miujcy Boga;

II. 5. Którzy maj ksztat pobono-
ci, ale si skutku jej zaparli; i tych si
chro.

6. Albowiem z tych s ci, którzy si
wrywaj w domy. i pojmane wiod nie-

wiastki grzechami obcione, które uwo-

dz rozmaite podliwoci ;

7. Które si zawsze ucz. a nigdy do

znajomoci prawdy przyj nie mog.
8. A jako Jannes i Jambres "" sprze-

ciwiali si Mojeszowi . tak i ci sprzeci-

wiaj si prawdzie, ludzie rozumu ska-

onego, odrzuceni z strony wiary.
"*2Moj.7.11.

in. 9. Ale nie postpi dalej ; albo-

wiem gupstwo ich jawne l>dzie wszyst-

kim, jako i onych byo.



22G

IV. 10. Ali\ ty (loszcd nauki mo-

jj , sposolm ywota niogo, przculsio-

wzi(;cia wiary, uioskwapliwoci, miocj
i ciorpliwoi^ci,

11. Przeladowania, ucierpienia, które

mi spotkay * w Antyjo(;]iii, w Ikonii i

w Listrzech, jakiem przeladowania po-

dejmowa ; a ze wszystkich wyrwa mie
Pan. Dzie.ia.M. r.11,1.

12. Aleó i wszyscy, którzy * chc po-

bonie y w Chrystusie Jezusie, prze-

ladowani bd. *Dzic.i4,22.

13. Lecz li ludzie i zwodziciele po-

stpi w gorsze, jako zwodzcy tak i

zwiedzieni.

14. Ale ty trwaj w tóm, czego si
nauczy, i czcgo powierzono, wiedzc,
od kogo si * tego nauczy. *2Tym.2,2.

15. A i z dziecistwa umiesz Pisma
wite, które ci mog uczyni mdrym
ku zbawieniu przez wiar, która jest

w Chrystusie Jezusie.

16. Wszystko Pismo od * Boga jest

natchnione, i poyteczne ku nauce, ku
strofowaniu, ku naprawie, ku wiczeniu,
które jest w sprawiedliwoci ;

*2Piotr.i,2i.

17. Aby czowiek Boy by dosko-

nay, ku wszelkiej sprawie dobrej do-

statecznie wywiczony.

EODZIA IV.
I. Obowizuje Tymoteusza do *tego, aby pilnie Ewan-

gielij opowiada 1—5. II. Da mu zna o bliskiej mierci
swojej 6. III. ale tak, i pewien by, e si jako zwy-
cizca do chwalebnej korony spieszy 7—22.

Ja tedy owiadczam- si przed Bogiem i

PanemJezusem Chrystusem,którymas-
dzi ywych iumarych w sawnem przyj-

ciu swojem i w królestwie swojem :

2. Ka sowo Boe, nalegaj w czas

albo nie wczas, strofuj
,
grom i napomi-

naj ze wszelk cierpliwoci i nauk.
3. Albowiem przyjdzie czas, gdy zdro-

wej nauki nie cierpi, ale wedug swo-

ich podliwoci zgromadz sobie sami

nauczycieli, majc wierzbice uszy,

4. A odwróc uszy od prawdy , a ku
baniom je obróc.

5. Ale ty bd czuym we wszystkiem,

cierp ze, wykonywaj uczynek kaznodziei,

usugiwania twego zupenie dowod.
II. 6. Albowiem ja ju bywam * ofia-

II. Al) timothep:um 3. 4.

a czas rozwizania mego nad-
Filip. 2, 17. 2l'iotr.l,14.

rowany
chodzi.

III. 7. Dobrym bój ])ojowa, * biegem
wykona, wiarm zachowa; * i>zi".2o,24.

<S. Zatem odoona mi jest * korona]

sprawiedliwoci, któr mi odda w on
dzie Pan, sdzia sprawiedliwy, a nie

tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umi-
j

owali sawne przyjcie jego. "Hfoi-9.26.

9. Staraj si, aby do mnie przyszed
rycho.

10. Albowiem Demas mi opuci,
umiowawszy ten wiat, i poszed do

Tesaloniki, Krescens do Galacyi, Tytus

do Dalmacyi
;

11. Sam tylko ukasz * ze mn jest.

Marka f wziwszy
,
przywied ze sob

;

bo mi jest bardzo poyteczny ku po-

sudze. =<=Kol.4,14.tKol.4.10.

12. A * Tychykam posa do Efezu.
*Dzie.20,5.

13. Opocz, którm zostawi w Troa-

dzie u Karpusa, gdy przyjdziesz, przynie

z sob, i ksigi, zwaszcza membrany.
14. Aleksander * kotlarz wiele mi

zego wyrzdzi; niech mu Pan odda

wedug uczynków jego. *iTym.i,2o.

15. Którego i ty si strze; albowiem

si bardzo sprzeciwi sowom naszym.

16. W pierwszej obronie mojej aden
przy mnie nie sta, ale mi wszyscy opu-

cili; niech im to nie bdzie przyczytane.

17. Ale Pan przy mnie sta i umoc-
ni mi, aby przez mi zupenie utwier-

dzone byo kazanie, a iby je sysze-

li wszyscy poganie, i byem wyrwany
z paszczki lwiej.

18. A wyrwie mi Pan z kadego
uczynku zego, i zachowa do królestwa

swego niebieskiego ; któremu chwaa na

wieki wieków. Amen.
19. Pozdrów Pryszk, i Akwil, i

dom * Onezyforowy. -2Tym.i,i6.

20. Erastus zosta w Koryncie , a

Trofimam zostawi w Milecie chorego.

21. Staraj si, aby przyszed przed

zim. Pozdrawia ci Eubulus, i Pudens,

i Linus, i Klaudyja, i bracia wszyscy.

22. Pan Jezus Chrystus niech bdzie

z duchem * twoim. aska Boa niech

bdzie z wami. Amen. *Fiiem.w.25.

Ten list wtóry napisany jest z Rzymu do Tymoteusza, (który by postanowiony pierwszym biskupem

w Efezie,) gdy Pawe powtóre by stawiony przed cesarza Nerona.
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List S. Pawa Apostoa do Tytusa.

ROZDZIA I.

I. Uczy, jakimi by maj sudzy Boy 1—9. II. poka-

zuje, jakoby zamyka usta przeciwnikom 10. 11. FU. oby-

czaje Kreteczyków gani 12. 13. IV. i ydów, którzy w po-

wierzchownych obrzdach witobliwo pokadali 1-1—16.

Xawei, suga * Boy i Aposto Jezusa

Chrystusa wedug wiary wybranych Bo-

ych i znajomoci prawdy, która jest

wedug pobonoci, ^Kzym.i.i.

2. Ku nadziei ywota wiecznego, który

obieca przed czasy * wiekuistemi ten,

który nie kamie, Bóg. a objawi czasów

swoich » Rzym. 16,25. Efez. 3,9. Kolos. 1,26.

3. To sowo swoje przez kazanie,

które mi jest zwierzone wedug rozrz-

dzenia zbawiciela naszego Boga :

4. Tytusowi, wasnemu ' synowi we-

dug spólnej wiary, aska, f miosier-

dzie i pokój niech bdzie od Boga Ojca,

i Pana Jezusa Chrystusa, zbawiciela na-

szego *1 Tym. 1.2. fKzymJ.T.

5. Dlategom ci zostawi w Krecie.

aby to, co tam jeszcze zostaje, w rzd
dobry wprawi, i postanowi po miastach

starszych, jakom ci ja by rozkaza
;

6. Jeli kto jest ^ bez nagany, m
jednej ony, dzieci wierne majcy, któ-

reby nie mogy by obwinione w zbytku,

albo niepoddane rzdowi. ''iTym.3,2.

7. Albowiem biskup ma by bez na-

gany, jako szafarz " Boy. nie sam sobie

si podobajcy, nie gniewliwy, nie pija-

nica wina, nie bitny, nie szukajcy zysku

spronego; »iKor.4.i.

8. Ale gocinny, dobre miujcy, roz-

tropny, sprawie(iwy, witobliwy, po-

wcigliwy,
9. Trzymajcy si onej wiernej mowy,

która jest wedug nauki, iby te móg
napomina nauk zdrow, i tych, którzy

si sprzeciwiaj, przekonywa;
n. 10. Albowiem jest wiele rzdowi

niepoddanych, prónomównych. i zwo-
dzicieli myli, a najwicej tych, którzy

s z obrzezki,

11. Którym trzeba usta zatka; którzy

cae domy podwracaj. uczc rzeczy

niesusznych dla zysku spronego.

ni. 12. Powiedzia niektóry z nich

wasny ich prorok: Kreteczycy zawsze

s kamcami, zemi bestyjami, brzucha-

mi leniwemi.

13. To wiadectwo jest prawdziwe;

dla której przyczyny ostro ich karz, aby
zdrowi ])yli w wiei*ze.

IV. 14. Nie pilnujc ' ydowskich
bani i przykaza ludzi tych, którzy si
odwracaj od prawdy. *iTym.i.4.r.4,7.

15. Wszystko czyste * czystym, lecz

pokalanym i niewiernym niemasz nic

czystego, ale pokalany jest i umys i su-

mienie ich '^Mat.lS.ll. Dzie.10,15. Bzym.14.20.

16. Udawaj.eBoga znaj: ale uczyn-

kami swemi tego si zapieraj, bdc
obrzydymi i niv.^posusznymi, a do wszel-

kiego dobrego uczynku nie sposobnymi.

KODZIA II.

I. Pokazuje Tytusowi , do czegoby starych obojej pci
1—3. n. i modych pa 4. 5. DI. i modzieców 6—8.
IV. i sug napomina, a jako dobrym przykadem wszyst-
kim wieci mia 9. 10. V. Suma cirzecijastwa na-
szego 11—15.

A. ty mów, CO naley na zdrow nauk.
2. Starcy, aby byli trzewi, powani,

roztropni, zdrowi w wierze, w mioci,
w cierpliwoci.

3. Take i stare niewiasty " niech

chodz w ubiorze przystojnym, jako

przystoi witym; niech nie bd po-

twarliwe, nie kochajce si w wielu wina.

poczciwych rzeczy nauczajce; 'iTyni.2,9.

II. 4. Aby modych pa rozumu
uczyy, jakoby mów swoich, i dziatki

miowa miay,
5. A byy roztropne, czyste, domu

pilne, dobrotliwe, mom " swym pod-
dane, aby sowo Boe nie byo blunione.

* Efez.5,22.

III. 6. Modzieców take napominaj,

aby byli trzewi:

7. We wszystkiem samego ^ siebie

wystawiajc za wzór dobrych uczynków,
majc w nauce cao, powag.

"lTym.4,'l2. 1 Piotr. 5,3.

8. Sowo zdrowe, nienaganione, aby
ten. ktoby si sprzeciwi, zawstydzi si
musia, nie majc nic, coby o was mia
z^ego mówi.

IV. 9. Sug nauczaj, * aby byli pod-
dani panom swoim, we wszystkiem si
im podobajc, nie odmawiajc.

"Efez.6.5. Kol. 3.22. lPiotr.2,18.

10. W niczem nie oszukujc, ale we
wszystkiem wierno uprzejm poka-
zujc, aby nauk zbawiciela naszego
Boga ' we wszystkiem zdobili. ' iTym.fi.i.
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V. 11. Al])Owioni okazaa sio aska
Hoa, zbawicnnii wszyslkiin liidzioin,

12. wiczca nas, aljyAiny odrzi^kszy

si(j iiicpoltoiioci i wicckicli i)0'/dliwo-

ci, irzi'iwio, i sprawiedliwie i poboiiii!

yli na tym wiecie,

13. Oczekujc onój * bogosawio-
nej nadziei, i objawienia cliway wiel-

kiego Boga i zbawiciela naszego Jezusa

Chrystusa; *Fiiip.3.2o.

14. Który da samego siebie * za nas,

aby nas wykupi od wszelkiej nieprawo-

ci, i oczyci sobie samemu lud wasny,
gorliwie naladujcy f dobrych uczyn-

lc^-yY".

'

*G:il.l,4. r.2,20. tKfez.2,10.

15. To mów i napominaj, i strofuj ze

wszelk powag;* aden tob niechaj nie

gardzi. *lTyin.4,12.

ROZDZIA III.

I. Zaleca , aby ogóem wszystkich do posuszestwa
zwierzclinoci upomina 1. 2. II. przeszo ycio wspom-
niawszy 3

—

G. III. uczy, aby usprawiedliwienie samej
asce Boej przypisywali 7. 8. IV. a joliby kto krn-
brnie temu by odporny, takiego opuszcza 9—15.

JN apominaj ich, aby * zwierzchnociom i

przeoestwom poddanymi i posuszny-
mi byli, i aby do kadego dobrego uczynku
gotowymi byli

;

*Mark.i2,i7. Rzym.13,1.

2. Nikogo nie lyli, niebyli zwadliwymi,

ale ukadnymi, okazujc wszelk skrom-

no przeciwko wszystkim ludziom.

II. 3. Albowiem i inymy byli * nie-

kiedy gupimi, upornymi, bdzcymi,
suc podliwociom i rozkoszom roz-

maitym, w zoci i w zazdroci mieszka-

jc, przemierzymi, jedni drugich niena-

widzcymi, *lKor.6,ll.

4. Ale gdy si okazaa dobrotliwo
i mio ku ludziom zbawiciela naszego

Boga,

Al) TITUM 2. 3.

5. Nie z uczynków sprawiedliwoci
kiórebymy ^ my czynili, ale podug mio-
sierdzia swego zhawi luis przez j- omyci©
odrodzenia i odnowienia Ducha w iete<ra

2'l'yin.l,'.i. t Jan.3,6,1

(). Którego wyla na nas obficie przez'

.I(vzusa Chrystusa, zbawiciela naszego,

III. 7. Abymy usprawiedliwieni i)-

dc ask jego, stali si dzi(3dzicami we-,

dug nadziei ywota wiecznego.

8. Wierna to mowa; a chc, a])y ty

to twierdzi, aby si starali, jakoby w do-

])rych uczynkach przodkowali , którzy

uwierzyli Bogu.
IV. 9. A te rzeczy s dobre i ludziom

poyteczne; a gupich * gadek i wylicza-

nia rodzajów i sporów i swarów zakon-

nych pohamuj; albowiem s niepoyte-

CZne i próne. *lTym.l,4. r.4,7. 2Tym.2,23.

10. Czowieka heretyka po pierwszm
i wtórem napominaniu strze si,

11. Wiedzc, i takowy jest wywró-
eony i grzeszy, bdc sam wasnym s-
dem swoim osdzony.

12. Gdy pol do ciebie Artemana
albo Tychyka, staraj si, aby do mnie
przyszed do Nikopolim; bom tam po-

stanowi zimowa.
13. Zenasa nauczonego w zakonie,

i Apollona * pilnie odprowad, aby im
na niczem nie schodzio. *Dzie.i8,24.

14. A niech si ucz i nasi w do-

brych * uczynkach przodkowa, gdzie

tego potrzeba, eby nie byli nieuyte-

cznymi. *lTym.6,18.

15. Pozdrawiaj ci, którzy s ze

mn wszyscy. Pozdrów tych, którzy nas

miuj w wierze. aska * Boa niech

bdzie ze wszystkimi wami. Amen.
* Kol.4,18.

Ten list do Tytusa, który by postanowiony pierwszym biskupem zboru Krcteskiego, napisany jest

z Nikopolu, miasta Macedoskiego.

List . Pawa Apostoa do Filemona.

EOZDZIA JEDEN.
I. pewnej sprawie mówic, od Boga j zaczyna

1—7. H. a odsyajc sug , który bj' zbieg od pana,

za nim si przyczynia, i o dobrotliwoci chrzecijaskiej
pikne nauki podaje 8—^5.

Xawe, wizie Chrystusa Jezusa i Ty-

moteusz brat, Filemonowi miemu a po-

mocnikowi naszemu,

2. I Apfii miej , i Archipowi, spo-

ecznemu naszemu bojownikowi, i zl30-

rowi, który jest w domu twoim.

3. aska wam i pokój niech bdziei

od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusal

Chrystusa. *Rzym.i,7.i

4. Dzikuj * Bogu mojemu zawsz(

wzmiank czynic o tobie w modlitwacl

moich, ^Efez.1,16. lTes.1,2. 2Tes.l,3.

5. Syszc o mioci * twojej i o wie-

rze, któr masz przeciwko Panu Jezu-,

sowi, i przeciwko wszystkim witym; '^

*Efez.l,15. Kolos.1,4.
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6. Aby spoeczno wiary twojej bya
skuteczna ku poznaniu wszystkiego do-

brego, które w was jest przez Chrystusa

Jezusa.

7. Albowiem rado wielk mamy
i pociech z mioci twojej, bracie ! i wn-
trznoci witych s ochodzone przez ci.

II. 8. Przeto cho mam wielk bez-

pieczno w Chrystusie, abym ci roz-

kaza, co przynaley ;

9. Jednak dla mioci raczej prosz,

takowym bdc, to jest Pawe stary,

a teraz i wizie Jezusa " Chrystusa.

10. Prosz ci tedy za synem ' moim
Onezymem, któregom urodzi 7 w wi-
zieniu mOJem ;

*Ko1os.4,9. 7lKor.4,l5.

11. Który tobie niekiedy by niepo-

yteczny , ale teraz tobie i mnie bardzo

poyteczny; któregom odesa.
12. Przeto go ty jako wntrznoci

moje przyjmij.

13. Któregom ja chcia przy sobie

zatrzyma, aby * mi posugiwa zamiast

ciebie w wizieniu dla Ewangielii.
-^ Filip. 2.30.

14. Ale bez * woli twojej nie chcia-

em nic uczyni, aby dobry twój uczy-

nek nie by jako z przymuszenia, ale

z dobrej woli.
"

-2Kor.9.7.

15. Albowiem sn dla tego odczy

si by na chwil od ciebie, aby go

za mia wiecznie.

16. Ju nie jako sug, ale wicej

ni sug, to jest lu-ata miego, zwaszcza
mnie

, a jako daleko wicej tobie i we-

dug ciaa i w Panu.

17. Przeto maszli mi za towarzy-

sza, przyjmij go jako mi.
18. A jeli w czem niepraw . albo

co winien, to mnie przyczytaj.

19. Jam Pawe napisa rk moj.
ja nagrodz, e nie rzek, ie mi i sa-

mego siebie winien.

20. Tak. bracie! niech ci w tem
uyj w Panu, ocliod wntrznoci moje

w Panu.

21. Pewien bdc posuszestwa twe-

go, pisaem ci, wiedzc, e i wicej, ni
mówi, uczynisz.

22. Zaraz mi te i gospod zgotuj:

albowiem spodziewam si. i wam przez

modlitwy wasze darowany bd.
23. Pozdrawiaj ci ^ Epafras, spó-

wizie mój w Chrystusie Jezusie,
''Koi.1,7, r.4.12.

24. Marek. Arystarchus, Demas, u-
kasz, pomocnicy moi.

25. aska Pana naszego Jezusa Chry-

stusa niech bdzie z duchem waszym.

Amen.

Ten list do Fileraona napisany jest z Ezymn przez Onezyma shig.

/ 1

List S. Pawa Apostola do ydów.

^

EOZDZIA I.

I. Aby nank Chrystusow zaleci , najprzód o osobie
jego mówi 1—3. II. a przekadajc go nad Anioy 4. HI.
z rónych miejsc Pisma . Bóstwa jego dowodzi 5—14.

Vy'zestokroc i wieloma sposobami ma-
wia niekiedy Bóg ojcom przez proroków :

2. W te dni ostateczne mówi nam
przez * Syna swego, którego postano-

wi dziedzicem f wszystkich rzeczy,

przez ** którego i wieki uczyni.
* Jan. 8,26. IPs. 2.8. ** Jan. 1,3. 10. Kolos. 1.16.

3. Który bdc jasnoci chway
i wyraeniem ^ istuoci jego. i zatrzy-

mujc wszystkie rzeczy sowem mocy
swojej, oczyszczenie y grzechów naszych
przez samego siebie uczyniwszy, usiad
na prawicy'* majestatu na wysokociach.

''2Kor.4,4. f Efez. 1.7. "^^yd.S.l. r.12.2.

II. 4. Tem si zacniejszym stawszy
nad Anioy, czem zacniejsze nad nie

odziedziczy imi.

III. 5. Albowiem któremu kiedy z A-
nioów rzek: Ty * jest syn mój, jam
ci dzi spodzi? I zasi: Ja mu y bd
ojcem, a on mnie bdzie synem?

*Ps.2,7. Dzie*.13,33. yd.5.5. f 2 Sam. 7. 14.

iKron. 22,10. r.2S,7.

6. A zasi, gdy wprowadza pierwo-

rodnego na okra^ wiata, mówi: A niech

sie mu kaniaj " wszyscy Anioowie
Boy.

'

' " 'P^-^7''^-

7. A za»si o Anioach mówi : Który
Anioy swoje czyni " duchami, a sugi
swoje pomieniem ognistym. 'Ps.io4,4.

8. Ale do Syna mówi : Stolica twoja,

o * Boe ! na wieki wieków : laska spra-

wiedliwoci jest laska królestwa twego.
"^2 Sara. 7. 16. lKron.17,14. Ps.46,7.

9. Umiowae sprawiedliwo, a nie-

nawidzie nieprawoci ; przeto po-

maza ci. o Boe! Bóg twój olejkiem

wesela nad uczestników twoich.
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10. T ty, ranio! * iia pocztku ugrun-

towa ziemie, a niebiosa s dzieem rk
twoich. -Ps.io2,2(i.

11. One pomin, ale ty zostajesz;

a wszystkie jako szata zwiotszej.

12. A jako odzienie zwiniesz je, i bd
odmienione; ale ty * tene jest, a lata

twoje nie ustan. "" Mai.3,6.

13. A do którego kiedy z Anioów
rzek: Sid po prawicy mojej, dokd
nie poo nieprzyjació twoich podnó-
kiem nóg twoich?

*Ps, 110,1. Mat.22,44. Mark. 12,36.

14. Izali wszyscy nie s duchami
usugujcymi, którzy na posug bywa-

j posani dla tych, którzy zbawienie

odziedziczy maj?

KODZIA II.

I. Pokazuje, e nowego zakonu nauki bardziej prze-

strzega mamy ni starego 1—8. II. i Chrystus Pan
sta si czowiekiem, umar i zmartwychwsta 9. 10. III.

dla zbawiennego poytku naszego 11—18.

-Lrzeto musimy tern pilnej przestrze-

ga tego, comy syszeli, bymy sn
nie przeciekli.

2. Bo poniewa przez Anioy mówio-

ne sowo byo pewne, a kade przestp-

stwo i nieposuszestwo wzio spra-

wiedliw zapat pomsty :

3. Jako my ucieczemy, jeli zanie-

dbamy tak wielkiego zbawienia, które

wziwszy pocztek opowiadania przez

samego Pana od tych, którzy go sysze-

li, nam jest potwierdzone?

4. Którym i Bóg wiadectwo wyda-

wa przez znamiona i cuda i rozliczne

mocy, i przez udzielanie Ducha wi-
tego wedug woli swojej.

5. Albowiem nie Anioom podda
wiat przyszy, o którym mówimy.

6. A wiadczy kto na niektórem

miejscu, mówic: Có jest * czowiek,

i na pamitasz, albo syn czowieczy,

i go nawiedzasz ?
*ijob.7,i7. Ps.8,5.

7. Na ma chwil mniejszym uczy-

nie go od Anioów , chwa i czci

ukoronowae go, i postanowie go

nad uczynkami rk twoich,

8. Wszystko podda pod nogi jego.

A * poddawszy mu wszystko, nic nie

zostawi, coby mu poddanego nie byo ;

lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby mu
wszystko poddane byo. *^^-^'^- Mat.28,18.

II. 9. Ale tego, który na ma chwi-

l mniejszym * sta si od Anioów, Je-

zusa widzimy przez ucierpienie mierci

chwa i czci ukoronowanego, al)y 'L a-
ski Boj za wszystkich mierci sko-

sztowa. *Filip.2,8.9.,

10. Albowiem naleao na tego, dla

którego * jest wszystko, i przez którego

jest wszystko, aby wiek', synów do ch-wa-

y przywodzc , wodza f z})awienia ich

przez ucierpienie * doskonaym uczyni.
* Przyp.l(>,4. Itzym. 11.36. t L>zic.3,l.'>. * uk. 24,26.

III. 11. I3o ten, który powica, i ci,

którzy bywaj powiceni, z jednego s
wszyscy, dla którój przyczyny nie wsty-

dzi si, ich brami nazywa,
12. Mówic: Opowiem imi * twoje

braciom moim, w porodku zgroma-
dzenia piewa ci bd. ^Ps.22,23.

13. I zasi : Ja w nim * ufa bd
;

a zasi: Oto ja i dzieci, f które mi ** da
g^^ * 2 Sara. 22,3. Ps.18,3. t Izaj.8,18. ** Jan. 17,6.9.

14. Poniewa tedy dzieci spoeczno
maj ciaa i krwi, i on take sta si ich

uczestnikiem, aby * przez mier znisz-

czy f tego, który mia wadz mierci,

to jest dyjaba, '^ozcasz.13,14. tijan.3.8.

15. A iby wyswobodzi tych, którzy dla

bojani mierci po wszystek czas ywota
podlegli byli niewoli.

16. Bo zaiste nigdzie nie przyj
Anioów, ale nasienie Abrahamowe
przyj.

17. Skd mia by we wszystkióm po-

dobny braciom , aby by * miosiernym
i wiernym najwyszym kapanem w tem,

co si u Boga na ubaganie za grzechy

ludzkie dzia miao. *yd.4,i5. yd.5,1.

18. Albowiem e sam * cierpia b-
dc kuszony, moe tych, którzy s w po-

kusach, ratowa. *zyd.5,2.

ROZDZIA III.

I. Mojesz mniejszy od Chrystusa Pana 1—4. II. tak

jako mniejszy jest suga od pana swego 5. 6. III. upo-

minania i pogróki z wiadectwa Dawidowego 7. IV. jeli-

by kto odpornym by 8

—

11. V. albo ku posuszestwu
leniwym, aby tego zaniecha 12—19.

rrzeto, bracia wici, * powoania
niebieskiego uczestnicy ! f obaczcie apo-

stoa i najwyszego kapana wyznania

naszego, Chrystusa Jezusa,
*lPiotr.l,15. tyd.2,1.

2. Wiernego temu, który go posta-

nowi, jako i Mojesz by * we wszyst-

kim domu jego.
*4Moj.l2,7.

3. Albowiem tem wikszej chway
ten nad Mojesza godzien, im wiksz
cze ma budownik domu, nieli * sam
dom. *Zach.6,13.

4. Bo kady dom bywa budowany od

I

j
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ko^o; ale który wszystkie * rzeczy zl)u-

dOWai, Bóg jest.
*2Kor.5,5. Efez.2,10.

II. 5. A byci * Mojesz wierny we
wszystkim domu jego, jako suga, na

wiadectwo f tego, co potem mia-o by
mówione. *4Moj.12,7. t5Moj.l8,15.18.

6. Ale Chrystus jako syn nad domem
swoim panuje, którego domem * my
jestemy, jeli tylko t pewn ufno
i t chwa^ nadziei a do koca sta-

teczn zachowamy. »iPiotr.2,5.

III. 7. Przeto jako mówi Duch
wity: Dzi, jelibycie gos * jego

usyszeli, -Ps.95.8.yd.4,7.

IV. 8. Nie zatwardzajcie serc wa-
szych, jako * w rozdranieniu, w dzie
onego pokuszenia na puszczy. *2Moj.i7,7.

9. Gdzie mi kusili ojcowie wasi,

i dowiadczali mi , i widzieli sprawy

moje przez czterdzieci lat.

10. Dlategom si rozgniewa na ten

naród i rzekem: Ci zawsze bdz
sercem, a oni nie poznawaj dróg moich.

11. Jakom przysig * w gniewie moim,
e nie wnjjd do odpocznienia mojego.

* 4Moj. 14,23. 5Moj.l,35. yd.4,3.5.

V. 12. Patrzcie, bracia! by sn
nie byo w którym z was serce ze i nie-

wierne, któreby odstpowao od Boga
ywego

;

13. Ale napominajcie jedni * drugich

na kady dzie, póki si Dzi nazywa,

aby kto z was nie by zatwardzony

oszukaniem grzechu. *iTes.5,ii.yd.io,25.

14. Albowiem stalimy si * ucze-

stnikami Chrystusa, jelie tylko pocz-
tek tego gruntu a do koca f stateczny

zachowamy. =^Kzym.8,17. yd.ll,l.

15. Przeto póki bywa * rzeczone :

Dzi, * jelibycie gos jego usyszeli,

nie zatwardzajcie serc waszych
,
jako

w onem rozdranieniu. =^ps.95,7.8. yd.3,7.

16. Albowiem niektórzy usyszawszy,
rozdranili Pana, ale nie wszyscy, którzy

byli wyszli z Egiptu przez Mojesza.

17. A na któryche si gniewa przez

czterdzieci lat? Izali nie na tych, którzy

grzeszyli, których ciaa * polegy na
puszczy?

* *4Moj.l4,37. r.16,49. lKor.10,5.

18. A któryme * przysig, e nie

mieli wnij do odpocznienia jego? Aza
nie tym, którzy byli nieposusznymi ?

* 4 Moj. 14,28.

19. I widzimy, i t-am nie mogli

^wnij dla niedowiarstwa.
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ROZDZIA IV.

I. Do groby przydaje ydom upominanie , by sn
jako ich ojcowie odpocznienia zgotowanego nie utracili

1—10. II. ale aby si o to, jakoby do niego weszli, pil-

nie starali 11— 13. III. A zatem mówi o kapastwie
Chrystusowem 14—16.

-Dójmy si tedy, aby sn zaniedbaw-

szy obietnicy o wejciu do odpocznie-

nia jego , nie zda si kto z was by
upoledzony.

2. Albowiem i nam zwiastowana jest

Ewangielija jako i onym; ale im nie po-

mogo sowo, które syszeli, przeto i
nie byo zczone z wiar tych, którzy

syszeli.

3. Albowiem wnijdziemy do odpocz-

nienia, którzymy uwierzyli, jako po-

wiedzia: Przetoem przysig "^ w gnie-

wie moim , e nie wnijd do odpocznie-

nia mojego; cho dokonane s dziea

Boe od zaoenia wiata.
*Ps.95,ll. yd.3,11.

4. Albowiem tak powiedzia na je-

dnem miejscu o siódmym dniu: I odpo-

cz Bóg dnia siódmego * od wszyst-

kich spraw swoich. *imoj.2,2.2Moj.2o,ii.

5. A tu zasi : e nie wnijd do od-

pocznienia mego. =^4Moj.l4,30.

6. Poniewa tedy to zostaje, e nie-

którzy wchodz do niego, a ci, którym
pierwej zwiastowano, nie weszli dla nie-

dowiarstwa,

7. Zasi naznacza dzie niektóry:

Dzi, mówic * przez Dawida po tak

dugim czasie (jako powiedziano:) Dzi,
jelibycie gos jego usyszeli, nie za-

twardzajcie serc waszych.
*Ps.95,7. yd. 3, 7.

8. Albowiem jeliby im Jozue odpo-

cznienie sprawi, nie mówiby by po-

tem o inszym dniu.

9. A tak zostaje jeszcze odpocznie-

nie ludowi Boemu.
10. Albowiem ktobykolwiek * wszed

do odpocznienia jego , i on take odpo-

cz od spraw swoich, jako i Bóg od

swoich. ' =^0bjaw.l4,13.

11. 11. Starajmy si tedy, abymy
weszK do onego odpocznienia, eby
kto nie wpad w tene przykad niedo-

wiarstwa.

12. Bo ywe jest sowo Boe, i sku-

teczne, i przeraliwsze nad * wszelki

miecz po obu stronach ostry, i przeni-

kajce a do rozdzielenia i duszy i du-

cha, i stawów, i pików, i rozeznawajce
myli i zdania serdeczne. *izaj.49,2.

13. A niemasz adnego * stworzenia,
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któroby nio byo jawno- przed oblicziMii

jogo;owszoin wszystkio rzoczy obiuioiK^

si\ i odkryto oczom togo, o któryju mó-
^jj^iy

* Jer.23,2:{.24.

III. 14. Przoto majo ^ njwyszogo
kapana wi(^lkiogo, który przonikn nio-

biosa, f Joznsa, Syna JJoogo, trzynij-

my si tego ** wyznania.
* Zyd.(j,20. ty(l.!),2'l. **y(1.3,l.

15. Albowiem nie mamy najwysze-
go kapana, który l)y nio móg * z nami
ciorpieó krewkoci naszych, lecz sku-

szonego we wszystkiem na podobie-
stwo nas, o-prócz grzecliu. ''yd.2,18.

IG. Przystpmy/, tedy z ufnoci do

tronu aski, abymy dostpili miosier-

dzia, i ask znaleli ku pomocy czasu

przygodnego.

EODZIA V.
I. Najwyszego kapana, urzd 1—5. II. Chrystus nam

od Boga postanowiony najwyszym kapanem 6. III. a
on to, co mu wanie naleao, prawdziwie odprawi?—14.

Albowiem kady najwyszy kapan z lu-

dzi wzity za ludzi bywa postanowiony

w tych rzeczach, które do Boga nale,
to jest, aby ofiarowa dary, i ofiary za

grzechy.

2. Któryby móg, jako przystoi, ua-
li si nieumiejtnych i bdzcych, b-
dcy sam oboony krewkoci.

3. A dla tej jest powinien, jako za

lud, tak i sam za si * ofiarowa za

grzechy. *3Moj.i6,3.4.

4. A nikt sobie tej czci nie bierze,

tylko ten, który bywa powoany od Bo-

ga jako *
i Aaron. *2Moj.28,i. iKron.23,13.

5. Tak i Chrystus nie sam sobie tej

czci przywaszczy, aby si sta najwy-
szym kapanem; ale ten, który mu
rzek: Syn mój * jeste ty, jam ci dzi

spodzi. *Ps.2,7.yd.l,5.

II. 6. Jako i na inszem miejscu mó-
wi: Ty jest * kapanem na wieki we-

dug porzdku Melchisedekowego.
*Ps. 110.4. yd.7,17.

III. 7. Który za dni ciaa swego mo-
dlitwy i unione * proby do tego, który

go móg zachowa od mierci, z woa-
niem wielkiem i ze zami ofiarowa,

i wysuchany jest dla uczciwoci.
*Mat.27,46. Mark.14,36. uk.22,44. Jan. 12,27.

8. A cho by Synem Boym, wszak-

e z tego, co cierpia, nauczy si * po-

suszestwa. *Filip.2,8.

9. A tak doskonaym bdc, sta si

wszystkim sobie posusznym przyczyn

zbawienia wiecznego,

10. Nazwany bdc od Boga kapa-
nom najwyszym wedug porzdku Mel-
cliisodokowogo.

11. O któryiri wi(deby si miao mó-|
wi, i trudnych rzeczy do wyoenia

;j

alocie si wy stali * leniwi ku sucha-'
mu. * Jan.16,12.

12. Albowiem majc by nauczycie-

lami wzgldem czasu, zasi potrzebuje-

cie, aby was uczono, które s pierwsze

pocztki mów Boych, i stalicie si ja-

ko mleka potrzebujcy, a nie twardego
pokarmu.

13. Bo kady, co si tylko mlekiem
karmi, ten nie jest powiadomy mowy
sprawiedliwoci; (gdy jest* niemowlt-
kiem,) *iKor.3.i.2.

14. Ale doskonaym naley twardy

pokarm, to jest tym, którzy przez przy-

zwyczajenie maj zmysy * wywiczone
ku rozeznaniu dobrego i zego. *^^^J-7,i5,i6.

KODZIA VL
I. Ducliownc lenistwo ydów strofuje 1—3. II. srog

pomst odstpujcym od prawdy Boej opowiada 4—6.

III. do pilnej suby Boej upomina 7—12. IV. przy-
kad Abrabaraowy przypomina 13—16. V. wiar na so-
Avie Boem polegajc 17. 18. VI. do kotwicy przyró-
wnywa 19. 20.

Jtrzeto zaniechawszy pocztkowych
nauk o Chrystusie, miejmy si ku do-

skonaoci, nie znowu zakadajc grunty

pokuty od uczynków martwych, i wiary

w Boga,

2. Nauki o chrzcie i o wkadaniu rk
i o powstaniu umarych i o sdzie wie-

cznym ;

3. A to uczynimy, * jeli tylko Bóg
dOBUci *Dzie. 18,21. lKor.4,19.

II. 4. Albowiem * nie moebne jest,

aby ci, którzy s raz owieceni, i sko-

sztowali daru niebieskiego, i uczestni-

kami si stali Ducha witego,
*Mat.l2,31. yd.10,26. 2 Piotr. 2, 20.

5. Skosztowali te dobrego sowa Bo-

ego, i mocy przyszego wieku,

6. Gdyby odpadli^, aby si za odno-

wili ku pokucie, jako ci, którzy sobie

znowu krzyuj Syna Boego, i jawnie

go sromoc.
III. 7. Albowiem ziemia, która cz-

sto na si przychodzcy deszcz pije,

i rodzi ziele przygodne tym, którzy

j sprawuj, bierze bogosawiestwo
od Boga;

8. Lecz kfóra przynosi ciernie i osty,

odrzucona jest i
* bliska przeklstwa,

która na koniec bywa spalona. *Mat.2i,i9.



9i A wszake, najmilsi! pewiiimy

o was co lepszego i zl»awieuia bli-

szego, chocia tak mówimy.
10. Albowiem nie jest Bóg niespra-

wiedliwy, aliy zapamita pracy waszej

i pracowitej mioci, którcie okazali

ku imieniu jego, gdycie suyli wi-
tym i jeszcze suycie.

"^

U. A damy, aby kady z was to
staranie pokazywa ku nabyciu zupe-

nej nadziei a do koca.
12. Abycie nie byli gnunymi, ale

naladowcami tych. którzy przez wiar
i cierpliwo odziedziczyli obietnic.

IV. 13. Albowiem Bóg obietnic

czynic Abrahamowi, gdy nie mia przez

kogo wikszego przysidz, * przysig
przez sieioie samego,

* 1 Moj.22,16. Ps. 105,9. uk.1,73.

14. Mówic: Zaiste * bogosawic
bogosawi ci bd, i rozmnaajc roz-

mno Cie.
* 1 Moj. 12,3. r.17,4. r.22,17.

15. A tak dugo czekajc, dostpi
obietnicy.

16. Ludzieó wprawdzie przez wi-
kszego przysigaj, a przysiga, która

si dzieje ku potwierdzeniu, jest midzy
nimi kocem wszystkich sporów.

Y. 17. Dlatego te Bóg chcc do-

statecznie okaza dziedzicom obietnicy

nieodmienno rady swojej, uczyni na

to * przysig, mmoj.22.i7.

18. Abymy przez dwie rzeczy nieod-

mienne (w których niemoebne, aby Bóg
kama.) warown pociech mieli, my,
którzymy si uciekli ku otrzymaniu
wystawionej nadziei,

VL 19. Któr mamy jako kotwic
duszy, i bezpieczn, i pewn, i wcho-
dzc a wewntrz za zason,

20. Gdzie przewodnik dla nas wszed
Jezus, stawszy si wedug porzdku
Melchisedekowego najwyszym kapa-
nem na wieki.

ROZDZIA VII.
I. Co potrzeba uwaa w Melchisedeku 1—14. II. w czem

mu podobny jest Chrystus 15—19. IH. czemu zakon
Ewangielii ustpowa ma 20—28.

Albowiem ten ^ Melchisedek by król

Salem, kapan Boga najwyszego, któ-

ry zaszed drog Abrahamowi, gdy si
wi-aca- od poraki królów, i bogosa-
wi mu. ^lMoj.14,18.

2. Któremu i dziesiciny ze wszyst-
kiego udzieli Abraham; który naj-

•zód wykada si król sprawiedliwoci,
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potom te ki'ól Salem, co jest, król po-

koju.

3. Bez ojca, bez matki, bez rodu,

ani pocztku dni, ani koca ywota nie

majc, ale przypodobauy bdc Synowi

Boemu, zostaje kapanem na wieki.

4. Obaczcie tedy
,
jako wielki ten

by, któremu te dziesicin z upów da
Abraham patr}jarcha.

5. A ci, którzy s z synów Lewiego,

urzd " kapaski przyjmujcy, rozka-

zanie maj, aby brali dziesicin od lu-

du wedug zakonu, to jest, od braci

swoich, cho wyszli z biódr Abrahamo-
^yycjj

' "

"4Moj. 18,21, 5Moj. 18,1.

6. Ale ten, którego ród nie jest po-

czytany midzy nimi, " dziesicin wzi
od Abrahama, i temu, który mia obie-

tnic, bogosawi. -iMoj.14,20.

7. A bez wszelkiego sporu mniejszy

od wikszego bogosawiestwo bierze.

8. A tu dziesiciny bior ludzie,

którzy umieraj; tam zasi on, o któ-

rym wiadczono, i }je.

9. A i tak rzek, i sam Lewi. który

dziesiciny bierze, da w Abrahamie
dziesicin.

10. Albowiem jeszcze by w biodrach

ojcowskich, gdy wyszed przeciwko

niemu Melchisedek.

11. A przeto byali doskonao
przez kapastwo lewitskie. (gdy za

niego wydany jest zakon ludowi), jaka
tego jeszcze bya potrzeba . aby inszy

kapan wedug porzdku Melchisede-

kowego powsta, a nie " by wedug
porzdku Aaronowego mianowany?

»yd.5,10.

12. A poniewa kapastwo jest prze-

niesione, musi te i zakon przeniesiony

by.
13. Bo ten, o któiTm si to mówi,

inszego jest pokolenia, z którego aden
nie suy otarzowi.

14. Albowiem jawna jest. i z poko-

lenia Judowego ' poszed Pan nasz, o

którem pokoleniu nic z strony kapa-
stwa nie mówi Mojesz.

* 1 Moj.49,8. 10.11. Mat.2,6. objaw.5.5.

n. 15. Owszem obficie to jeszcze i

z tego jawna jest, i powsta inszy ka-

pan wedug porzdku Melchisedeko-

wego.

16. Który si sta nie wedug zakonu
przykazania cielesnego, ale wedug mocy
ywota nieskazitelnego.
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17. Alhowiom tak wiadczy: Ty
jost * kai)aiH!iii na wioki wodug po-

rzdku Mclchisodokowcgt). *^*"-*^<^'^- Jiyi-'''.'!-

18. Bo siij stao * zniosiimio onogo
przyszc^go przykazania dla saboci jego

i niopoytku. njai.i.!*.

19. Bo niczego do doskonaoci nic

przywiód zakon; ale na miejsce jego

wprowadzona jest lepsza nadzieja, przez

któr ^ sit^ przybliamy do Boga.
*Efoz.2,18.

III. 20. A to i wzgldem tego, e nie

bez przysigi jest wprowadzona.

21. Bo si oni bez przysigi kapa-
nami stawali, a ten z przysig przez

tego, który rzek do niego: Przysig
Pan, * a nie bdzie tego aowa: Ty
jest kapanem na wieki wedug po-

rzdku Melchisedekowego, *rs.iio,4.

22. Tak dalece lepszego * przymie-

rza sta si rkojmi Jezus. *yd.8,6.

23. Wic te onych . wiele bywao
kapanów dlatego, i im mier nie do-

pucia, zawsze trwaó.

24. Ale ten, i na wieki zostaje, wie-

czne ma kapastwo,

25. Przeto i doskonale zbawi moe
tych, którzy przeze przystpuj do

Boga, zawsze yjc, aby * ordowa za

jliljxi^ . *Ezym.8,34, lJan.2,1.2.

26. Takiego * zaiste przystao nam
mie najwyszego kapana, witego, nie-

winnego, niepokalanego, odczonego f od

gi'zesznikow, i któryby si sta wyszy
nad niebiosa: *zyd.4,i4.i5. tiPiotr.2,22.

27. Któryby nie potrzebowa na ka-

dy * dzie, jako oni najwysi kapani,

pierwej za swoje grzechy wasne ofiar

sprawowa, a potem za ludzkie; bo to

uczyni raz samego siebie ofiarowawszy.
='3Moj.9,8. r.16,6. yd.5,3.

28. Albowiem zakon ludzi * podlegych
krewkoci stanowi za najwyszych ka-

panów; ale sowo przysigi, które si
stao po zakonie, postanowio Syna Bo-

ego f doskonaego na wieki.
*yd.5,1.2. tyd.2,20. r.5,9.

EOZDZIA VIII.

I. Aby tem pewniej zniesienia ceremonii zakonnych
dowiód 1—4. II. przypomina, e dlatego byy posta-
nowione , aby niebieskiemu przybytkowi suyy 5—7.

III. Z Jeremiasza 8—12. IV. pokazuje, e stary testament
poprawy potrzebowa 13.

Ale suma tego, co si mówi, ta jest:

I takiego mamy najwyszego kapana.

który usiad * na prawicy stolicy wiol-

monoci na niebiesiech
;

* Mark. 16,19. yd.1,3. r.12,2.

2. Sug bdc witnicy, a prawdzi-

wego oiH^go przybytku, który Pan zbu-

dowa, a nie czowiek.

3. Albowiem kady najwyz&'zy kapan
ku ofiarowaniu darów i ofiar bywa posta-

nowiony, skd potrzeba byo, aby i ten

mia, coby ofiarowa.

4. Bo gdy])y by na ziemi, nie byby
kapanem, póki])y zostawali oni kapani,
którzy wedug zakonu dary ofiaruj,

II. 5. Którzy su ksztatowi * i

cieniowi rzeczy niebieskich, jako Moj-
eszowi od Boga powiedziane byo, gdy
mia dokoczy przybytku: Patrzaje,
(mówi,) aby f uczyni wszystko wedug
ksztatu, który jest okazany na tj
ffÓrze. *Kol.2,17. t2Moj.25,40. Dzie.7,44.

6. Ale teraz nasz kapan tem zacniej-

szego urzdu dostpi, im jest poredni-
kiem lepszego * przymierza, które lep-

szemi obietnicami jest utwierdzone.
*yd.9,15.

7. Bo gdyby ono pierwsze byo bez

przygany, tedyby wtóremu nie szukano

miejsca.

III. 8. Albowiem ganic * ydów, mówi :

Oto dni id, mówi Pan, gdy uczyni
z domem Izraelskim i z domem Judz-

kim przymierze nowe,
*Jer.31,31. r.32,37. Ezym.11,27. yd. 10,16.

9. Nie wedug przymierza, * którem
uczyni z ojcami ich w dzie, któregom
ich uj za rk ich , abym ich wywiód
z ziemi Egipskiej ; albowiem oni nie zo-

stali w tem przymierzu mojem, a Jam
ich zaniedba, mówi Pan. *2Moj.i9,5.

10. Przeto to jest * przymierze,

które postanowi domem Izraelskim

po tych dniach, mówi Pan: Dam prawa

moje w myl ich, i na sercach ich na-

pisz je, i bd f Bogiem ich, a oni

bd ludem moim. *Jer.3i,33.

Ezech. 11,20. tZa.ch.8,8. 2 Kor, 6,16. Objaw.21,3.

11. I nie bdzie uczy aden bliniego

swego, i aden brata swego, mówic:
Poznaj Pana; albowiem wszyscy mi
poznaj, od najmniejszego z nich a do

najwikszego z nich.

12. Bo miociw bd nieprawociom

ich, a grzechów ich i nieprawoci ich nie

wspomn wicej.

rV. 13. A gdy mówi: Nowe; pierwsze

czyni wiotchem; a to, co wiotszeje i

zstarzeje si, bliskie jest zniszczenia.
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ROZDZIA IX.

I. Postanowienia przybytku 1—9. II. i obrzdj' za-

konne do prawdy w Chrystusie okazanej stosujc 10— 14.

III. zamyka, i nam wicej adnego inszego kapana nie

potrzeba 15—2.3. IV. gdy sam Chrystus w nowjin testa-

mencie ten urzd wykonj-wa 24—28.

iV miaoó i
* pierwsze ono przymierze

ustawy okoo suby Boej i witnic
wieck. ^2Moj.25,8.

2. Albowiem sprawiony * by przyby-

tek pierwszy, w którym by wiecznik,

i stó, i pokadne f chleby, który zwano

wiatniCa. *2Moj.26,1. i-.36,8. •{-2Moj.35,13.

3. A za drug zason by przyby-

tek, który zwano * witnic najwit-
sz,

* 2 Moj. 26.33.

4. Majc zot kadzielnic, i skrzyni

przymierza * zewszd zotem powleczon,

w której byo f wiadro zote, majce
w sobie mann, i laska Aaronowa, która

bya zakwitna, i tablice ** przymierza.
'^2Moj.25,10. i2Moj.l6.33. 4Moj.l7,10. **5Moj.lO,l.

lKról.8,9. 2Kron.ó,10.

5. A nad ski-zyni byli * Cherubinowie

chway, którzy zacieniali ubagalni,
o których rzeczach teraz nie potrzeba

mówi o kadej z osobna. "2Moj.25,i8.

6. A to gdy tak przygotowano, do

pierwszego przybytku * zawsze wchodz
kapani, suby Boe odprawujc;

*4Moj.l8,3 i dalsze.

7. Ale do drugiego raz * w rok sam
najwyszy kapan, nie bez krwi, któr
ofiaruje sam za f si i za ludzkie nie-

wiadomoci. *2Moj.3o,io. 3Moj.ig,2. i yd. 7,27.

8. Przez co daje zna Duch wity,
i * jeszcze nie bya objawiona droga do

witnicy, póki jeszcze trwa pierwszy

przybytek, *Jan.i4,6.

9. Który by wzorem na ten teraniej-

szy czas, w którym dary i ofiary bywaj
ofiarowane, które nie mog w sumieniu

doskonaym * uczyni tego, co sub
Bo odprawuje

;

-yd.7,19. r.10,1.4:

II. 10, Tylko w pokarmach i w na-

pojach i w rónych omywaniach i w u-

stawach cielesnych a do czasu napra-

wienia woone byy.
11. Ale Chrystus * przyszedszy,

najwyszy kapan przyszych dóbr, przez

wikszy i doskonalszy przybytek, nie

rk zbudowany, to jest, nie tego bu-
dynku; -yd.3,1.

12. Ani przez krew kozów i cielców,

ale przez wasn * krew swoje wszed
raz do witnicy, znalazszy wieczne

odkupienie.
'

*yd.io,i2.

13. Albowiem jeli krew * woów i ko-

zów i popió jaowicy pokrapiajcy

splugawione powica ku oczyszczeniu

ciaa: **3Moj.i6,i4.

14. Jako daleko wicej * krew
Chrystusowa, który przez Ducha wie-

cznego samego siebie ofiarowa niena-

ganionym Bogu, oczyci sumienie wa-
sze od uczynków martwych ku sueniu
Bogu f ywemu?

*1 Piotr. 1,19. lJan.1,7. f uk. 1.74. Rzym.6,13.

III. 15. I dlatego jest nowego testa-

mentu porednikiem, aby, * gdyby
mier nastpia na odkupienie onych

wystpków, które byy pod pierwszym
testamentem, ci, którzy s powoani,
wzili obietnic wiecznego dziedzictwa.

* Rzym. 5,6.

16. Albowiem gdzie jest testament,

potrzeba, aby mier nastpia tego,

który czyni testament.

17. Bo testament * tych, którzy zmarli,

mocny jest, gdy jeszcze nie jest wany,
póki yje ten. co testament uczyni.

" *Gal.3.15.

18. Skd ani on pierwszy testament

bez krwi nie by powicony.
19. Albowiem gdy * Mojesz wszyst-

ko przykazanie wedug zakonu opo-

wiedzia wszystkiemu ludowi, wziwszy
krew cielców i kozów z wod i z wen
szaratow i z hizopem, i same ksigi

i lud wszystek pokropi, *

2

moj. 24,5.6.

20. Mówic: Ta jest * krew przy-

mierza, które wam Bóg przykaza.
* 2 Moj. 24.8.

21. Dotego i przybytek i wszystko

naczynie do suby Boej nalece krwi
take * poki'opi.

*2Moj.40,9. 3Moj.l6.14. 4Moj.7,l.

22. A niemal wszystko wedug za-

konu * krwi oczyszczone bywa, a bez

rozlania krwi nie bywa odpuszczenie

grzechów. -3Moj.i7,ii.

23. A tak potrzeba byo, aby ksztaty

onych rzeczy, które s na niebie, temi

rzeczami byy oczyszczone, a same rzeczy

niebieskie lepszemi ofiarami, nieli te.

IV. 24. Albowiem Chrystus nie wszed
do witnicy rk uczynionej, któraby

bya wizerunkiem prawdziwej, ale do

samego nieba, * aby si teraz okazywa
przed oblicznoci Bo za nami.

*Rzym.8,34.

25. A nie iby czsto ofiarowa sa-

mego siebie, jako najwyszy * kapan
wchodzi do witnicy co rok ze krwi
cudz;

'

-2Moj.3o,io.

2G. (Bo inaczej musiaby by czsto-

Q
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kro ci('.r])iiH'' od poczi^tku wiata), lecz

teraz * przy skoczeniu wieków raz obja-

wiony jest ku zgadzeniu grzechu przez

ofiarowanie samego siebie. iKoi.io.n.

27. A jako postanowiono ludziom,

raz * umrze, a potem f b(Mlzie sd:
•^ 1 Moj. 2, 17. Ijob. 30,23. f ljob.l!),29. P8.7,9.

28. Tak i Chrystus, * raz bdc ofia-

rowany na zgadzenie wielu grzechów^,

drugi raz si bez grzecliu okae tym,

którzy go f oczekuj ku zbawieniu.
^Kzyin. 5,0.8. lPiok.3,18. f Filip. 3,20.

KODZIA X.
I. Niedoskonao ofiar zakonnych, i na kady rok

powtarzane byy 1—4. II. Chrystusowa ofiara jedyna
wieczna 5. III. Dawidowe o tem wiadectwo 6—28.

IV. Surowa groba tym, którzyby Chrystusow ask
odrzucili 29—35. V. cierpliwo 36. 37. VI. z wiary
pochodzca zalecona 38. 35).

Albowiem zakon majc * cie przy-

szych dóbr, a nie sam obraz rzeczy,

jednakiemi ofiarami, które na kady
rok ustawicznie ofiaruj, nigdy nie moe
tych, którzy do nich przystpuj, do-

skonaymi uczyni.
' *ko1os.2,i6.i7.

2. Bo inaczej przestanoby ich byo
ofiarowa, przeto, eby ju nie mieli

adnego sumienia o grzechy ci, którzy

ofiaruj, bdc raz oczyszczeni.

3. Ale przy tych ofiarach dzieje si
przypominanie grzechów na kady rok.

4. Albowiem nie mona rzec, aby
krew * woów i kozów miaa gadzi
gi-zechy. *3Moj.i6,i4.

II. 5. Przeto wchodzc na wiat,

mówi: Ofiary i obiaty * nie chciae, ale
mi ciao sposobi. *Ps.4o,7.8.

III. 6. Caopalenia i ofiary za grzech

nie upodobay si.

7. Tedym rzek: Oto id (na po-

cztku ksig napisano * o mnie,) abym
czyni, o Boe! wol twoje;

*Jan.5,46.

8. Powiedziawszy wyej: e ofiary

i obiaty i caopalenia i ofiary za grzech

nie chcia, ani sobie upodoba, (które

wedug zakonu bywaj ofiarowane.)

9. Tedy rzek: Oto id, abym czyni,

o Boe! wol twoje; znosi pierwsze, aby

wtóre postanowi.

10. Przez któr wol jestemy po-

wiceni przez ofiar ciaa Jezusa Chry-

stusa raz uczynion.
11. A wszelki kapan stoi na ka-

dy dzie, sub Bo odprawujc,
a jednakie ofiary czstokro ofiarujc,

które nigdy grzechów zgadzi nie mog.
12. Lecz ten jedne ofiar ofiarowawszy

za grzechy, na wieki * siedzi na prawicy >

\lO'//\\
* Mark.lCl'J. Dzio.2,3;j. yd.l,8.j

1.-5. Na koniec oczekujc, aby po-

oeni * byli nieprzyjaciele jogo podnó-
kiem nóg j(^gO. *P8.110,1. yd.1,13.

14. Albowiem jedn ofiar doskona-
ymi uczyni na wieki tych, którzy bywaj
powiceni.

15. A wiadczy nam to i sam Duch
wity; albowiem powiedziawszy pier-

wej:

16. To jest przymi(M"ze, które po-

stanowi z nimi po onych dniach, mówi
Pan: Dam prawa moje do serca ich,

a na mylach ich napisz je,

*Jer.31,33. Rzym. 11,27. yd.8,8.i0.

17. A * grzechów ich i nieprawoci ich

nie wspomn wicj: *Jer.3i,34.

18. Agdzie jest odpuszczenie ich, juci
wicej ofiary nie potrzeba za grzech.

19. Majc tedy, bracia! * wolno,
wnij f do witnicy przez krew Jezu-
S0W2L *lJan.2,28. f Rzym.5,2,

20. (Drog now i yw, któr nam
powici przez zason, to jest, przez

ciao swoje.)

21. I * kapana wielkiego nad domem
Boym; *yd.4,i4.i(].

22. Przystpmy z * prawdziwem
sercem w zupenoci wiary, -j- majc
oczyszczone serca od sumienia zego,

*Efez.3,12. yd.4,16. tyd.13,18.

23. I * omyte ciao wod czyst,
trzymajmy wyznanie nadziei niechwie-

jce sie; (bo wierny jest ten, który

obieca;) =^Ezech.36,25.

24. I przypatrujmy si jedni dru-

gim ku * pobudzaniu si do mioci i do

dobrych uczynków, *Jan.i3,34.

25. Nie opuszczajc spoecznego
zgromadzenia naszego, jako niektórzy

obyczaj maj, ale napominajc jedni

drugich, a to tem wicej, czem wicej
widzicie, i si on dzie ^ przyblia.

*lJan.2,l8.

26. Albowiem jelibymy * dobro-

wolnie grzeszyli po wziciu znajomoci
prawdy, nie zostawaaby ju ofiara za

gi-zechy; *4Moj.i5,3o.

27. Ale straszliwe * niejakie oczeki-

wanie sdu, i zapalenie ognia, który

pore ma przeciwników. *Ezech.36,5.

28. Ktoby odrzuci zakon * Moje-
szowy, bez miosierdzia za wiadectwei

dwóch f albo' trzech ** umiera. *5Moj.i7,2.5|

tMat.18,16. Jan.8,17. 2Kor.l3,l. **5Moj. 19,15^

IV. 29. Co sie wam * zda? Jakoi

I
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sroszego karania godzien jest ten. kto- ^ dectwo otrzyma, e jest sprawiedliwy,

by Syna Boego podepta, i 7 krew jako sam Bóg wiadectwo da o darach

przymierza, przez któr by powicony, jego a przez te f umarszy jeszcze mówi
za pospolit mia, i Ducha aski zely?

'yd.l2.L5. tlKor.li.L'5.

30. Albowiem znamy tego, który po-

wiedzia: Mnie ' pomsta. Ja oddam, mó-
wi Pan: i zasi: Pan j sdzi bdzie

lud *5WÓi
- Rzym. 12,19. t5Moj.32.36.

31. Straszna rzecz jest, wpa w rce
Boga ywego.

32. Wspomnijcie na dni pierwsze.

w których bdc owieceni, znosilicie

wielki bój * utrapienia. *Gai.3.4.

33. Lubo to. gdycie byli i urganiem
i utrapieniem na " podziw wystawieni.

lub te gdycie si stali uczestnikami

tych. z którymi si tak obchodzono.
* 1 Kor.4,9.

34. Albowiemecie i z wizienia mego
zemn utrapieni byli, i

* rozchwycenie

majtnoci waszych przyjlicie z 7 ra-

doci, wiedzc, e macie w sobie lepsz
majtno w niebie. **

i trwajc.
*lTes.2,U. 7Dzie.5.41. **mW.6.20. r.19.21.

35. Przeto nie odrzucajcie ufnoci
waszej, która ma wielk zapat.

Y. 36. Albowiem cierpliwoci wam
potrzeba, abycie wol Bo czynic,

odnieli obietnic.

37. Bo jeszcze bardzo, bardzo ma-
luczko, a oto ten, który ma przej,
przyjdzie, a nie omieszka.

YI. 38. A sprawiedliwy z * wiaiy y
bdzie: a jeliby si kto schraniai, nie

kocha si w nim dusza moja.
*Abak.2.4. Kzym.1.17. Gal. 3.11.

39. Lecz my niejestemy z tych. którzy

si schrauiaj ku zginieuiu. ale z tych,

którzy wierz ku pozyskaniu duszy.

ROZDZIA XL
I. Powiedziawszy, co jest wiara. 1. II. dowodzi, i nie

inaczej wszyscy, którzy od pocztku wiata zbawieni
byli 2. 3. III. Bogu suyli 4—34." IV. mki cierpieli i

Bogu si podobali, tylko przez wiar; aby wiedzieli y-
dowie, e tylko przez same wiar w wit jedno z oj-
cami mog by zczeni 35—40.

A. wiara jest * gi'untem tych rzeczy,

których si spodziewamy, i dowodem
rzeczy niewidzialnych.

'

''Kzym.3.38.

IL 2. Albowiem przez ni wiadectwa
doszli przodkowie.

3. Wiar rozumiemy, i * wiat jest

sprawiony sowem Boem, tak i rzeczy,

które widzimy, nie stay si z rzeczy

widzialnych, ale z niczego', ^imoj.m. jan.1,3.

III. 4. Wiar lepsz ofiar ' ofiarowa
|
dzi si nazywa

Abel Bogu, nieli Kain, przez któr wia-
!
miasto zgotowa.

1 Moj. 4. 4. fZyd.12.24.

5. Wiar Enoch " jest przeniesiony,

aby nieoglda mierci, i nie jest znale-

ziony, przeto, e go Bóg przeniós: al-

bowiem pierwej ni jest przeniesiony,

mia wiadectwo, e si podoba Bogu.
'1 Moj.5.24.

6. A bez wiary nie mona podoba
si Bogu; albowiem ten. co przystpuje

do Boga, wierzy musi. e jest Bóg, a e
nagrod daje tym, którzy go szukaj.

7. Wiar obwieszczony bdc od

Boga ' Noe o tem. czego jeszcze nie

byo widzie, uczciwo wywiadczajc,
przygotowa korab ku zachowaniu domu
swego, przez który potpi wiat, i sta
si dziedzicem sprawiedliwoci tej. która

jest z wiary. •
*imoj-^'13.

8. Wiar powoany bdc Abraham,
usucha ' Boga. aby poszed na ono

miejsce, które mia wzi za dziedzictwo,

i wyszed, nie wiedzc, dokd idzie.
''l Moj. 12.1. Dzie.7.2.3.

9. Wiar " mieszka w ziemi obieca-

nej jako w cudzej, mieszkajc w namio-
tach z Izaakiem i z Jakóbem, spólnymi

dziedzicami teje obietnicy. "imoj. 14.13.

10. Albowiem oczekiwa * miasta

majcego gi*unty, którego sprawc i bu-

downikiem jest Bóg.
*yd.l2.22. r.13.14. 0bjaw.21.U.

11. Wiar take Sara wzia '^ moc ku
przyjciu nasienia, i mimo czasu wieku

porodzia. gdv miaa za wiernego tego,

który obiecaL * ^ Moj.17.19. r.21,2. Kzyin.4,i8.

12. A przeto z jednego, i
" to ob-

umarego, rozpodzio si potomstwo, ja-

ko mnóstwo 7 gwiazd niebieskich i jako

piasek niezliczony, który jest na brzegu

morskim.
* -Bzym.4.19. iMoj.15.5. r.22,17.

13. Weducr wiary umarli ci wszyscy,

nie wziwszy obietnic, ale z daleka

je upatrujc, i cieszyli si niemi, i witali

je i wyznawali, i s gomi i przycho-

dniami ' na ziemi.
"

M3ioj.23.4.r.47.9.

14. Bo ci. którzy tak mówi, jawnie

okazuj, i ojczyzny szukaj.

15. A wprawdzie, gdyby liyli na one

pamitali, z której l>yli wy.-zli. mieli do-

sy czasu wróci si za.

16. Ale oni lepszej daj, to jest

niebieskiej ; przeto i sam Bóg nie wsty-

Bogiem ich. bo im
'^2Moj.3.6. Mat.22,32.

Q*
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17. AViara ofiarowa * Altraliain Izaa-

ka, bdc kuszony, a ofiarowa jodiio-

rodzoiiego ton, który bywzi ohiotnic.
lMoj.iJ2,;».

18. Do którego rzeczono: W Izaaku
tobie bdzie ^ nazwane nasienie;

*lMoj.21,ia. Rzyra.9,7.

19. Uwaajc to, i Bóg moe i od
umarych wzbudzi; skd go te w po-

dobiestwie * zmartwychwstania przyj.
^ lMoj*22,12.

20. Wiar okoo przyszych rzeczy

bogosawi Izaak * Jakóba i Ezawa.
*1 Moj. 27, 28.

21. AViara Jakób umierajc, kademu
z synów Józefowych * bogosawi i po-

koni si f podparszy si na wierzch

laski swojój. *imoj.48,i8. tiMoj.47,31.

22. Wiar Józef * umierajc, o wyj-

ciu synów Izraelskich wzmiank uczy-

ni, i z strony koci swoich rozkaza.
*1 Moj.50,24.

23. Wiar narodziwszy si * Moj-
esz, by ukryty przez trzy miesice od
rodziców swoich, przeto, e widzieli na-

dobne dziecitko, i nie bali si wyroku
królewskiego. '*2Moj.2,2.

24. Wiar Mojesz, * bdc ju do-

rosym, zbrania si by zwany synem
córki Faraonowej,

'

=^2Moj.2,ii.

25. Raczej sobie obrawszy, ze rze-

czy cierpie z ludem Roym, nieli do-

czesn mie z grzechu rozkosz,

26. Za wiksze pokadajc bogactwo
nad skarby Egipskie- urganie Chrystu-

sowe; bo si oglda na odpat.

27. Wiar opuci * Egipt, nie bojc
si gniewu f -ólewskiego ; bo jakoby
widzia niewidzialnego, mnie sobie po-

czyna. *2Moj.2,15.t2Moj.l0,28.

28. Wiar obchodzi * Wielkanoc i

wylanie krwi, aby ten, który traci pier-

worodnych, nie dotkn si ich. *2Moj.i2,2i.

29. Wiar przeszli przez * morze
Czerwone, jako po suszy, o co kusiwszy

si Egipczanie, potonli. *2Moj.i4,22.

30. Wiar mury Jerycha * upady,
gdy je obchodzono przez siedm dni.

*Joz.6,20.

31. Wiar Rachab * wszetecznica nie

zgina wespó z nieposusznymi, przy-

jwszy z pokojem szpiegów do gospody.
=^Joz.2,1.18. r.6,23.

32. A có wicej mam mówi? Bo-
by mi czasu nie stao, gdybym mia po-

wiada o * Giedeonie i f o Baraku i o

Sanisonie **
i o ff Jefcie i o *** Dawidzie

,

i o f-J-f Samuelu i o prorokach.
H(idz.G,ll. tScdi;.4,6. * Ktjdz. 1.1,24. tt S«dz.ll,ll.

'

*" lHain.lC.,13. ttt » ?'ttin.l.20.
]

33. Którzy przez * wiar zwalczyli']

królestwa, czynili sprawiedliwo, do-
stpowali o])ietnic, lwom paszczki za-

wierali; *Dan.6.16.

34. Zagaszali moc * ognia, uchodzili

ostrza j mieczów, mocnymi ** si sta-

wali z niemocnych, mnymi
f-j- bywali

na wojnie, wojska cudzoziemców *** do
uciekania przywodzili.

*Dan.3,25. tlKról.19,2. ** Sdz.B,!.^. iM6,19.
ftSdz.3,10. ***Sdz.7,21.

IV. 35. Niewiasty odbieray "umarych
swoich wzbudzonych ; a drudzy s na pró-

bach rozcignieni, nie przyjwszy wy-
bawienia, aby lepszego dostpili zmar-
twychwstania. MKról.17,23.

36. Drudzy zasi pomiewisk i bi-

czowania dowiadczyli, nadto i zwizek
i

* wizienia. *Jer.2o,2.

37. Byli * kamionowani, pi prze-

cierani, kuszeni, mieczem zabijani, cho-
dzili w owczych f i w kozich skórach;

byli w niedostatku, w ucisku, w nie-

WCZasach; *lKról.21,13. t2Król.l,8.

38. (Których nie by wiat godzien ;)

tuali si po pustyniach, i po górach, i

jaskiniach, i jamach ziemi.

39. A ci wszyscy wiadectwo otrzy-

mawszy przez wiar, nie dostpili obie-'

tnicy.

40. Przeto, e Bóg o nas co lepsze-

go przejrza, aby oni bez nas nie staK

si doskonaymi.

ROZDZIA XII.

I. I od tych ojców, których wyliczy 1. 2. II. i od
Chrystusowego przykadu ydów do cierpliwoci i state-

cznoci -upomina 3—10. III. uczy, e doczesnego nawie-
dzenia Paskiego nie mamy wedug zdania cielesnego
szacowa 11. IV. a uciechy wieczne jako cel, do które-
go hieemy, przed oczy sobie wystawia 12—29.

JTrzeto i my,, majc tak wielki okoo
siebie lecy obok wiadków, zoyw-
szy wszelaki * ciar* i grzech, który

nas snadnie obstpuje, przez cierpliwo
biemy w zawodzie, który nam jest wy-

stawiony* * Kzy™-6,4. Efez.4,2.22. Kol.3,8. lPiotr.2,1.

2. Patrzc na Jezusa wodza i do-

koczyciel wiary, który dla wystawionj
sobie radoci, podj * krzy, wzgardziw-

szy sromot, i usiad na prawicy sto-JB

licy f Boej. *uk.24,26. riiip.2,8.9.

lPiotr.1,11. fyd. 1,3.13. r.8,1.

II. 3. Przeto uwaajcie, jaki jest

ten, który podejmowa takowe od grze-
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szników przeciwko sobie sprzeciwianie,

abycie osabiwszy w umysach wa-

szych, nie ustawali.

4. Jeszczecie si a do * krwi nie

sprzeciwili, walczc przeciwko grzechowi.
*lKor.lO,13.

5. Oylicie zapamitali napomina-

nia, które wam jako synom mówi: Sy-

nu * mój, nie lekce sobie powaaj ka-

ni Paskiej, a nie tra serca, gdy od

niego bywasz karany; *Pizyp.3,ii.

6. Albowiem kogo Pan * miuje, tego

karze, a smaga kadego, którego za

syna przyjmuje.
* Objaw. 3, 19.

7. Jeli znosicie karanie. Bóg si wam
ofiaruje jako synom; albowiem który
jest syn, któregoby ojciec nie kara?

8. A jeli jestecie bez karania, któ-

rego wszyscy s uczestnikami, tedycie

bkartami a nie synami.

9. A nadto cielesnych ojców naszych

mielimy, którzy nas karali, a balimy si
ich; za daleko wicej nie mamy by
poddani * Ojcu duchów, abymy yli?

*=4Moj.l6.22.

10. Albowiem oni na mao dni, jako

si im zdao, nas karali; ale ten ku po-

ytkowi naszemu na to, abymy byli

uczestnikami witobliwoci jego.

III. 11. A wszelkie karanie, gdy
przytomne jest, nie zda si by wesoe,
ale smutne ; lecz potem owoc sprawie-

dliwoci spokojny przynosi tym, którzy

s przez nie wywiczeni.
IV. 12. Przeto opuszczone rce, i ze-

mdlone kolana wyprostujcie,

13. A czycie koleje * proste nogami
waszemi, iby to, co jest chromego,
z drogi nie ustpio, ale raczej uzdro-

wione byo. *Ps.73,2.

14. Pokoju * naladujcie ze wszyst-

kimi i f witobliwoci, bez której

aden nie oglda Pana
;

' *Rzym. 12,18. 2Kor.l3,ll- f Mat. 5,8.

15. Upatrujc, * eby kto nie odpad
od aski Boój, a eby który korze
gorzkoci nie podrós, a nie przekazi,

i przeze aby si ich wiele nie pokalao
;

*yd.3,ll.

16. Aby kto nie by wszetecznym, al-

bo spronym, jako Ezaw, który za po-

traw jedne sprzeda * pierworodztwo

swoje. *lMoj.25,33.

17. Albowiem wiecie, i i potem, gdy
chcia odziedziczy bogosawiestwo,
by odrzucony; bo nie znalaz * miejsca

pokuty, cho jej z paczem szuka.
*1 Moj. 27,38.

18. Bocie nie przystpili * do góry,

która si da dotkn, i do ognia gorej-
cego, i do wichru, i do ciemnoci i do

burzy, *2Moj.i9,ii.i2.

19. I do dwiku trby, i do gosu
sów, który ci, co syszeli, prosili, aby
wicj do * nich nie mówiono;

^2 Moj. 20, 18. 19. 5 Moj.5,5.

20. (Albowiem nie mogli znie tego,

co im rozkazywano: Gdyby si i bydl
góry * dotkno, bdzie ukamionowane,
albo pociskiem przebite. *2Moj. 19,13.

21. A tak straszne to byo, co wi-

dzieli, e t Mojesz rzek: Ulkem
si i dr.)

22. Alecie przystpili do góry Syon,

i do miasta Boga * ywego, do Jeruza-

lemu niebieskiego, i do niezliczonych

tysicy Anioów
;

* Gai.4,26. objaw.21.2.

23. Do walnego zgromadzenia, i do ze-

brania pierworodnych, którzy s spisa-

ni w niebie, i do Boga, sdziego wszyst-

kich, i do duchów sprawiedliwych i do-

skonaych
;

24. I do porednika nowego testa-

mentu, Jezusa, i do krwi pokropienia,

lepsze rzeczy mówicej ni * Ablowa.
*lMoj.4,10. yd.11,4.

25. Patrzajcie, abycie nie gardzili

tym, który mówi; albowiem jeli oni

nie * uszli, którzy gardzili tym, który
na ziemi na miejscu Boem mówi, da-

leko wicej my, jelie si od tego, któ-

ry z nieba jest, odwrócimy; ^yd.2,2.3.

26. Którego gos na on czas poruszy
by ziemi, a teraz obieca, mówic:
Jeszcze ja raz * porusz nie tylko zie-

mi, ale i niebem. ^Agg.2,7.

27. A to e mówi: Jeszcze raz, poka-
zuje zniesienie rzeczy chwiejcych si,

jako tych, które s uczynione, aby zo-

staway te, które si nie chwiej.
28. Przeto przjjmujc królestwo nie

chwiejce si, miejmy ask, przez któ-

r sumy przyjemnie Bogu ze wstydem
i z uczciwoci.

29. Albowiem Bóg nasz jest * ogniem
trawicym. *5Moj.4,24.

KODZIA XIII.
I. Zaleca mio, gocinno 1—3. II. i maestwo 4.

III. od akomstwa odwodzi 5. IV. w nadziej opatrzno-
ci Boej 6. V. na nauczycieli wiernych pamita 7. 8.
VI. postronnych nauk si strzedz 9—13. VII. inszego
miasta szuka 14—25.

Mio braterska * niech zostaje.
"^ Rzym. 12, 10.

2. Nie zapominajcie ochoty * ku go-
ciom; albowiem przez t niektórzy nie
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wiodzc, vVnioly za -j- goj^cio przyjmo-

wali
' Hvyi'i.l-MX I I'idtr.-J.O. tlMoj.l8,y. r.'li't, 1.1^.3.

3. Paniitajcio na winiów, jakoby-

cie spówioniaini byli; na utrapionych,

jako ci, którzy te w ciole j(»st(\^cJe.

II. 4. Uczciwo * jest maestwo mi-
dzy wszystkimi, i oe niepokalane; ale

wszeteczników f i cudzooników Bóg
bdzie sdzi. ^2Moj.2o,m. tiKor.G,i).io.

III. 5. Obcowanie wasze niech bdzie
bez akomstwa, przestawajc na tm, co

macie; bo sam powiedzia: Nie zanie-

cham * ci, ani ci opuszcz;
f) Moj. 31,8. Joz.1,5. 1 Kron. 28,20.

IV. G. Tak abymy miele mówi mo-
gli : Pan mi jest * pomocnikiem, nie b-
d si ba, aby mi co mia uczyni czo-
-yyj^lj^

*Ps.56,12. r.118,6.

V. 7. Pamitajcie na wodzów waszych,

którzy wam mówili sowo Boe, których

obcowania koniec upatrujc naladujcie

wiary ich.

8. Jezus Chrystus * wczoraj i dzi,

tene i na wieki. ^objaw.1,17.

VI. 9. Za naukami rozmaitemi i obce-

mi nie unocie si; albowiem dobra

rzecz jest, aby ask * byo utwierdzone

serce a nie pokarmami, które nie pomo-

gy tym, co si nimi bawili.
* Jer. 9,8. Efez.4,14.

10. Mamy otarz, z którego nie maj
wolnoci je ci, któr-zy przybytkowi

su.
11. Albowiem bydlt, * których krew

bywa wnoszona za grzech do witnicy
przez najwyszego kapana, tych ciaa
palone bywaj za obozem.

*2Moj.29,11.12. 3Moj.4,7. iM6,27.

12. Dlatego i Jezus, aby powici lud

wasn krwi swoj, za bram ucierpia.

13. Wynijdmy tedy do niego za

obóz, noszc urganie jego.

VII. 14. Albowiem nie mamy tu mia-

sta * trwaego, ale onego przyszego
szukamy. *yd.ii,io.

Ten list do ydów napisany

15. Przeto przez niego ofiarujmy

Bogu ofiar * chway ustawicznii^, to

jest, owoce warg wyznawajcycli, imie-

niowi jego. *p8.r)0,23. Ozo.14,2.

16. A dobroczynnoci i udzielania nie

przepominajcie; alf)Owiem si U6g w ta-

kowy(di ofiara(;h kocha.

17. ]]dcie posuszni * wodzom wa-
szym, i bdcie im poddani; albowiem
oni czuj nad duszami waszemi, jako ci,

którzy liczb odda maj; aby to z ra-

doci czynili, a nie z wzdychaniem;
bo wam to nie jest poyteczne.

* Filip. 2, 29. lTe8.5,12.

18. Módlcie si * za nami; albowiem
ufamy, i mamy dobre sumienie, jako

ci, którzy si chcemy we wszystkim
dobrze zachowa. ^Fiiip.1,19.

19. A tern wicej prosz was, aby-
cie to czynili, abym wam tem rychlj
by przywrócony.

20. A Bóg pokoju, który wywiód od
umarych we krwi przymierza wieczne-

go, onego wielkiego pasterza owiec,

Pana naszego Jezusa,

21. Mech was doskonaymi * uczyni

w kadym uczynku dobrym ku czynie-

niu woli swojej, sprawujc w was to, co

przyjemnego przed obliczem jego, przez

Jezusa Chrystusa, któremu ni^ch bdzie
chwaa na wieki wieków. Amen.

* Filip. 2,13.

22. A prosz was, bracia! znocie
cierpliwie sowo napominania tego;

bomci do was krótko pisa.

23. Wiedzcie o bracie Tymoteuszu, e
jest wypuszczony, z którym (jelibym

rycho przyszed), ogldam was.

24. Pozdrówcie wszystkieh wodzów
waszych, i wszystkich witych. Pozdra-

wiaj was bracia z "Woch.

25. aska niech bdzie z wami wszyst-

kimi. Amen.
z Woch przez Tymoteusza.

List powszechny . Jakóba Apostoa.

KODZIA I.

I. Zaleca wit cierpliwo 1—4. II. modlitwy 5.

m. wiar 6—9. IV. skromno 10—12. V. Pokusy ku
zemu nie s od Boga 13—16. VI. gdy on jest wszyst-
kich dobrych rzeczy sprawc i Panem 17—21. VII. Ja-

ko si mamy z sowem Boem obchodzi 22—25. VIII,

i czem naboestwo nasze owiadcza 26. 27.

Jakób, suga Boy i Pana Jezusa Chry-

stusa, dwunastu pokoleniom, które

w rozproszeniu, zdrowia yczy.

2. Za najwiksza * rado miejcie,

bracia moi! gdy w rozmaite pokusy

wpadacie,
' ^Rzym.5,3. 2Kor.7,4.

3. Wiedzc, i dowiadczenie wiary

waszej sprawuje cierpliwo;
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4. A cierpliwo niech ma doskonay
uczynek, ebycie byli doskonali i zu-

peni, którymby na niczem nie schodzio.

II. 5. A jeli komu z was schodzi na
mdroci, niech prosi u Boga, który j
szczerze wszystkim daje, a nie wyma-
wia; i bdzie mu dana.

III. 6. Ale niech prosi z wiar, * nic

nie wtpic; albowiem kto wtpi, jest

podobny waowi morskiemu, który od

wiatru pdzony i miotany bywa.
'Mat. 7. 7. 1.21,22. Mark.ll.ijl nk.ll.y. Jan. 16.23.

7. Bo niechaj nie mniema ten czo-
wiek, aby co mia wzi od Pana.

8.M umysu dwoistego jest niesta-

teczny we wszystkich drogach swoich.

9. A niech si chlubi brat niskiego

stanu w wywyszeniu swojem,

IV. 10. A bogaty w ponieniu swo-

jem; bo jako kwiat trawy * przeminie.
»Ps. 102,12. Ps.l03,ló.'lzaj.40.6. lPiotr.1.24.

11. Albowiem jako soce, kiedy we-
szio zgorcoci. ususzyo traw, a kwiat

jej opad, i zgina ona liczno ksztatu

jego: tak i bogaty w drogach swoich

uwidnie.

12. Bogosawiony m. który * znosi

pokuszenie; bo gdy bdzie dowiadczo-
ny, wemie j koron ywota, któr obie-

ca Pan tym. którzy go miuj.
*Ijob.5,17. PrzTp.3.11. yd. 12.5. Objaw. 3. 19.

tlKÓr.9.25. 2Tyin.4.7.8.

V. 13. aden, gdy bywa kuszony,

niech nie mówi: Od Boga kuszony by-

wam : bo Bóg nie moe kuszony by we
zem. a sam nikogo nie kusi.

14. Ale kady bywa kuszony, gdy od

swoich wasnych podliwoci bywa po-

cigniony i przyncony.
15. Zatem podliwo poczwszy,

rodzi gi-zech, a grzech bdc wykonany,
rodzi mier.

16. Nie bdcie, bracia moi mili!

VI. 17. Wszelki datek dobry, i wsze-

laki dar doskonay z góry jest, zstpu-
jcy od Ojca wiatoci, u którego nie-

masz odmiany, ani zamienia na wstecz

si wracajcego.
18. Który, przeto e chcia, porodzi

nas sowem prawdy ku temu, ebymy
byli niejakiemi pierwiastkami stworze-

nia jego.

19. A tak, bracia moi mili! "^ niech

bdzie kady czowiek prdki ku su-
cianiu. ale nierychy kii -{- mówieniu,
i nierychy ku gniewowi.

'^Kazn.Sjl. tPriyp.17,27. Kazn.7,9.
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20. Bo gniew ma nie sprawuje

sprawiedliwoci Boej.
21. A tak odrzuciwszy wszelakie plu-

gastwo i zbytek zoci, z cichoci przyj-

mijcie sowo wszczepione, które moe
zbawi dusze wasze.

VIL 22. A bdcie ' czynicielmi so-
wa, a nie suchaczami tylko oszukiwaj-
cymi samych siebie. *Mat.7.2i. R^ym.2.13.

23. Albowiem jeli kto jest sucha-
czem sowa a nie czynicielem. ten po-

dobny jest mowi przypatrujcemu si
obliczu narodzenia swego we zwier-

ciedle
;

24. Bo samego siebie obejrza i od-

szed, a wnet zapomnia, jakim by.
25. Ale ktoby wejrza w on doskonay

zakon wolnoci, i zostawaby w nim, ten

nie bdc suchaczem zapamitHwym.
ale czynicielem uczvnku. ten bogosa-
wionym bdzie w uczynku swoim.

VIII. 26. Jeli kto midzy wami zda

si by nabonym, nie kieznajc jzyka
swego, ale zwodzc serce swe. tego na-

boestwo próne jest.

27. Naboestwo czyste i niepoka-

lane u Boga i Ojca to jest: Nawiedza
sieroty i wdowy w ucisku ich. i zachowa
samego siebie niepokalanym od wiata.

ROZDZIA II.

I. Brakowanie w osobach z wiar Chrystusow si
nie zgadza 1—13. U. któr nie dosy jest wyzna so-
wami, ale j trzeba uczynkami miosiernemi owiadcza
14—20. ni. przykadem Acrahama patryjarchT 21—24.

rv. i Eachaby 25. 26.

JJracia moi! nie miejcie z brakowa-
niem " osób wiary Pana naszego Jezusa

Chrystusa, który chwalebny jest.
*3Moj.l9.15. 5Moj. 10.17. 2Kron.l9.7. Ijob. 34.19.

''Przyp.24,23. Dzie.10.a4. Kzym.2.11.

2. Albowiem gdyby wszed do zgro-

madzenia waszego m, majc piercie
zoty w szacie wietnej, a wszedby te
i ubogi w podem odzieniu:

3. I wejrzelibycie na tego. co ma
wietn szat, a rzeklibycie mu: Ty!
sid sam poczciwie! a ubogiemubycie
rzekli: Ty! tam stój. albo sid tu pod
podnókiem moim!

4. Azaecie ju nie uczynili rónoci
midzy sob, i nie stalicie si sdziami
myh zych?

5. Suchajcie, bracia moi mili! aza
Bóg nie obra ubogich na tym wiecie,

aby byli bogatymi w wiei*ze,
. i dziedzi-
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caini królestwa, które obieca tym, któ-

rzy go miiujy
6. Atecie wy zniewayli ubogiego.

Aza ])Ogacze gwatem was nie uciskaj,
i do sdów was nie pocigaj?

7. Aza oni nie bluni onego zacnego
imienia, które jest wzywane nad wami?

8. A jelie penicie zakon królewski

wedug Pisma: Bdziesz miowa * bli-

niego twego jako samego siebie, dobrze
czynicie. +3Moj.i9,i8. Mat.22,39.

Mark.12,31. Rzym. 13,9. Gal.5,14.

9. Lecz jeli osobami brakujecie,

grzech popeniacie, i bywacie przekona-
ni * od zakonu, jako przestpcy.

*3Moj. 19,15. r)Moj.l,17. r.lG,l9.

10. Albowiem ktobykolwiek zacho-
wa ' wszystek zakon, a w jednymby
upad, sta si winien wszystkich przy-

kaza. *Mat.5,19. Gal.5,3.

11. Bo który rzek: Nie * bdziesz
cudzooy, ten te rzek: Nie bdziesz
zabija; ajeliby nie cudzooy, aleby
zabi, stae si przestpc zakonu.

* 2 Moj, 20,u.

12. Tak mówcie i tak czycie, jako
ci, którzy wedug zakonu wolnoci macie
by sdzeni.

13. Albowiem sd bez * miosierdzia
bdzie temu, co nie czyni miosierdzia;
ale miosierdzie chlubi si przeciwko s-
dowi. * Mat. 6, 14. iM8,34. uk.l6,24:.25.

II. 14. Có pomoe, bracia moi! jeli-

by kto rzek, i ma wiar, a uczynkówby
nie mia ? izali go ona wiara moe zbawi ?

15. A gdyby brat albo siostra byli * nie-

odziani, i schodzioby im na powszedniej

ywnoci, *uk.3,ii. ijan.3,17.

16. I rzekby im kto z was: Idcie
w pokoju, ugrzejcie si, i najedzcie si,

a nie dalibycie im potrzeb ciau nale-

cych, có to pomoe?
17. Take i wiara, nie mali uczynków,

martwa jest sama w sobie.

18. Ale rzecze kto: Ty masz wiar,
a ja mam uczynki; uka mi wiar twoje

bez uczynków twoich, a ja tobie uka
wiar moje z uczynków moich.

19. Ty wierzysz, i jeden jest Bóg,
dobrze czynisz; i dyjabli temu "" wierz,
wszake dr, *Mat.8,29.

20. Ale chceszli wiedzie, o czowie-
cze marny! i wiara bez uczynków mar-
twa jest?

III. 21. Abraham, ojciec nasz, izali nie

z uczynków usprawiedliwiony jest, gdy

JACOBI 2. 3.

Izaaka, syna swego, na
"1 Moj. 22,9.

otiarowa
otarzu ?

22. Widzisz, i wiara spoinie robia
z uczynkami jego, a z uczynków wiara
doskona si staa.

23. A tak wypenio si Pismo, któ-

re * mówi: I uwierzy A])raham Bogu,
i przyczytano mu to ku sprawiedliwoci,
i przyjacielem f Boym nazwany jest.

*lMoj.l5,(). Kzym.4,3. Gal.3,G. |2Kion.20,7. Izaj.41,8.

24. A widzicie, i z uczynków uspra-
wiedliwiony bywa czowiek, a nie z wiary
tylko.

IV. 25. Take t i Kachab, wsze-
tecznica, izali nie z uczynków jest uspra-

wiedliwiona, gdy przyja onych posów
i insz drog wypucia? *Joz.2,i. yd.11,31.

26. Albowiem jako ciao bez duszy
jest martwe, tak i wiara bez uczynków
martwa jest.

KODZIA III.

I. Jzyk czowieka chrzecijaskiego zwizkami wiaiy
i mioci witej ma by hamowany 1—7. II. poytki
i niepoytki jzyka 8—14. III. mdroci ludzkiej róno
od niebieskiej 15—18.

-IMiechaj was nie wiele bdzie * nau-
czycielami, bracia moi! wiedzc, e ci-
szy sd odniesiemy. *Mat.23.8.

2. Albowiem w wielu upadamy wszys-

cy; jeli kto nie upada w sowie, ten

jest doskonaym mem, który te moe
na wodzy trzyma i wszystko ciao.

3. Oto koniom wdzida w gby
wprawujemy, aby nam powolne byy,
i wszystkiem ciaem ich kierujemy.

4. Oto i okrty cho tak wielkie s,
i tgiemiwiatramipdzone bywaj: wszak
i najmniejszym sterem bywaj kierowa-

ne, gdziekolwiek jest wola sternikowa;

5. Tak i jzyk may jest czonek,
wszake bardzo si wynosi. Oto malu-
czki ogie jako wielki las zapala!

6. I jzyk jest ogie i wiat niespra-

wiedliwoci; takci jest postanowiony

jzyk midzy czonkami naszemi, który

szpeci wszystko ciao,' i zapala koo uro-

dzenia naszego, i bywa zapalony od ognia

piekielnego.

7. Albowiem wszelkie przyrodzenie

i dzikich zwierzt, i ptaków, i gadzin,

i morskich potworów bywa okrócone, i

jest okrócone od ludzi; ^
II. 8. Ale jzyka aden, z ludzi okró-

^

ci nie moe, «który jest nieokrócone ze,

i pene jadu miertelnego.

9. Przeze bogosawimy Boga i Ojca, ^1

M
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i przeze przeklinamy ludzi, którzy na

podobiestwo Boe stworzeni s;

10. Z jednyclie ust wychodzi bogo-
I sawiestwo i przeklstwo. Nie tak ma
by, bracia moi!

i 11. Izali zdrój z jednego róda wy-
puszcza i sodk i gorzk wod?

12. Izali * moe, bracia moi! figowe

drzewo przynosi oliwki, albo winna ma-
cica figi? Tak aden zdrój sonej i sod-

kiej wody oraz nie wydaje. *uk.6,44.

13. Jeli kto jest mdry i umiejtny
midzy wami? niech pokae dobrem
obcowaniem uczynki swoje w mdrej
cichoci.

14. Ale jeli macie gorzk zawi
i zajtrzenie w sercu waszem, nie chlub-

cie si, ani kamcie przeciwko prawdzie.

III. 15. Nie jestci ta mdro z góry

zstpujca, ale ziemska, bydlca, dyja-

belska.

16. Bo gdzie jest zawi i zajtrzenie,

tam i rosterki, i wszelaka za sprawa.

17. Ale mdro, która jest z góry,

najprzódci jest czysta, potem spokojna,

mierna, powolna, pena miosierdzia

i owoców dobrych, nieposdzajca, i nie-

obudna.
18. Ale owoc sprawiedliwoci w pokoju

bywa siany tym, którzy pokój czyni.

EODZIA IV.

I. Niepoytki z uczjnków cielesnych idce wylicza
1—5. II. pokor zalecajc 6—9. III. od pychy 10. lY.
szacowania inszych 11—12. Y. i krewkoci swych za-
pomnienia odwodzi 13—17.

fekde s walki i zwady midzy wami?
Izali nie std, to jest z luboci waszych,

które walcz * w czonkach waszych ?
^Kzym.7,23.

2. Podacie, a nie macie, zajrzycie

i zawidzicie. a nie moecie dosta ; wa-
dzicie si i walczycie, wszake nie otrzy-

mujecie, przeto i nie prosicie.

j

3. Prosicie a nie * bierzecie, przeto,

j

i le prosicie, abycie to na rozkosze

wasze obracali. ^iiat.20.22.

4. Cudzoonicy i cudzoonice! nie

wiecie. i przyja "^ wiataj est nieprzyja-

ni Bo? Przeto. ktobykolwiek chcia
by przyjacielem tego wiata, staje si
nieprzyjacielem Boym. *ijan.2,i5.

i

5. Albo mniemacie, i próno * Pismo
mówi: Izali ku zazdroci poda duch,

który w nas mieszka? mmoj. 11,29.

^ II. 6. Owszem, hojniejsz daje a-

sk; bo mówi: Bóg si " pysznym sprze-

ciwia, ale pokornym ask daje.
*Ijob.22,29. Przyp.3,34. r.29,23. Mat. 23. 12.

uk. 14,11. r.18,14. lPiotr.6,5.

7. Poddajcie si tedy * Bogu, a daj-

cie odpór f dyjabu, a uciecze od was.
^lPiotr.5,6. t Efez. 4,27.

8. Przyblicie si ku Bogu, a przy-

bliy si ku wam. * Ochdócie rce
grzesznicy, i oczycie serca, którzycie

umysu dwoistego, ^izaj. 1,15.16.

9. Bdcie utrapieni, i aujcie i

paczcie; miech wasz niech si obróci

w ao, a rado w smutek.

III. 10. Uniajcie si przed obliczem

Paskiem, a wywyszy was.

IV. 11. Nie obmawiajcie jedni dru-

gich, bracia! Kto obmawia brata, i po-

tpia brata swego, obmawia zakon, i po-

tpia zakon; a jeli potpisz zakon, nie

jeste czynicielem zakonu, ale sdzi.
12. Jeden jest zakonodawca, który

moe zbawi i zatraci. Ale ty * kto
jest, co potpiasz drugiego? ^Rzym.i4,4.

V. 13. Nu teraz wy, * co mówicie:

Dzi. albo jutro pójdziemy do tego

miasta, i zamieszkamy tam przez jeden

rok, a bdziemy kupczy, i zysk sobie

przywiedziemy; ^uk.12,17.

14. (Którzy nie wiecie, co * jutro b-
dzie; bo có jest ywot wasz? Para
zaiste jest, która si na may czas po-

kazuje, a potem niszczeje.) "Pizyp.27,1.

15. Zamiast tego, cobycie mieli mó-
wi: Bdzieli Pan * chcia, a bdziemyli
ywi, uczynimy to albo owo.

*Dzie. 18,21. lKor.16,7.

16. Ale teraz chlubicie si w pysze

waszej ; wszelka chluba takowa za jest.

17. Przeto, kto umie dobrze czyni
a nie czyni, grzech " ma.

'^ uk. 12,47.

EODZIA V.
I. Bogaczom sdu Boego srogo opowiada, gromic

ich hardo 1—6. II. aby ubodzy syszc o nieszczli-
wem bogaczów dokonaniu, skromnie znosili uciski 7

—

11.

in. odwodzi od lekkomylnych przysig 12. lY. w utra-
pieniu i w chorobie coby czyni 13—20.

JN u teraz, bogacze! paczcie, narzekajc
nad ndzami w^aszemi, które przyjd.

2. Bogactwo wasze zgnio, a szaty

wasze mole zgryzy.

3. Zoto wasze i srebro wasze pordze-

wiao, a rdza ich bdzie na wiadectwo
przeciwko wam, i pore ciaa wasze
jako ogie; zgromadzilicie skarb na
ostatnie dni.

4. Oto, zapata * robotników, którzy

li krainy wasze, od was zatrzymana
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woa, a woania (m'iców woszy do uszów
Pana zastopów.

* sMoj.hm:,. 5M..j.2t,i.i.ir..

5. ylicie w rozkoszacli ' na ziemi

i Lujalicie; wytuczylii^cie serca wasze,

jako na dzie zabijania oliar.

uk.l<;,ir). Objaw.18,7.

6. Potpilicie,* zamordowalicie spra-

wiedliwego, a nie sprzeciwia si(} wam.
II. 7. Przeto, bracia! bdcie cierpli-

wymi a do przyjcia Paskiego. Oto,

oracz oczekuje drogiego poytku ziemi,

cierpliwie go oczekujc, aby otrzyma
deszcz ranny i wieczorny.

8. Bdcie i wy * cierpliwymi, a utwier-

dzajcie serca wasze; albowiem si przy-

blia przyjcie Paskie. ^uk.21,19.

9. Nie wzdychajcie jedni przeciwko

drugim, bracia ! abycie nie byli osdzeni.

Oto, sdzia ju przede drzwiami stoi.

10. Bierzcie na przykad, bracia moi!

utrapienia i cierpliwoci * proroków, któ-

rzy mówili w imieniu Paskiem.
* Siiat.5,12.

11.0to,zabogosawionyc.imamytych,
którzy cierpieli. O cierpliwoci * Ijobo-

wój syszelicie, i koniec Paski wi-

dzielicie, i wielce miosierny jest Pan
i litociwy. *ijob.i,2i.

III. 12. A przed wszystkiemi rzecza-

mi, bracia moi! nie * przysigajcie ani

przez niebo, ani przez ziemi, ani adn
insz przysig; ale niech bdzie f mowa

JACOJU 5.

wasza: Tak, tak; i Nie, nie; abycie
w obud nie wpadli. Mut.r),34. tMat.r.,:i7.

IV. 13. Jest kto utrapiony midzy
wami, nieche si modli; jest kto dobrój

myli, niechaje piewa.
14. Choruje kto midzy wami, nieche

zawoa starszych zborowych, a ni(ich si
iriO(ih\ za nim, * pomazujc go olejkiem

w imieniu Paskiem; ^Maik.(i,i3;i.iG,i8.

15. A modlitwa * wiary uzdrowi cho-
rego, i podniesie go Pan; a jeliby si
grzechu dopuci, bdzie mu odpuszczone.

'I's.30,3.

16. Wyznawajcie jedni przed drugimi
upadki, a módlcie si jedni za drugimi

;

abycie byli uzdrowieni. Wiele moe
uprzejma modlitwa sprawiedliwego.

17. Elijasz by * czowiek tyme bie-

dom poddany, jako i my, a modlitw
modli si, eby deszcz nie pada; i nie

pada deszcz na ziemi trzy lata i sze
miesicy ""iKróLi?,!. i-.i8,45. uk.4,25.

18. I za si modli, a wydao niebo

deszcz, i ziemia zrodzia owoce swoje.

19. Bracia! jeliby si kto z was
obdzi od prawdy, a nawróciby * go
]j-^Q

'

'^Mat.18,15. Gal. 6,1.

20. Nieche wie, e ktoby odwróci
grzesznika od bdnej drogi jego, za-

chowa dusze od mierci, i zakryje mnó-
stwo * grzechów. *Przyp.lO,12. iPiotr.4,8.

List pierwszy powszechny . Piotra Apostoa.

EOZDZIA I.

I. Wysawia ask Bo w Chiystusie nam pokazan
1—6. II. któr przyjmujemy wiar, a posiadamy nadziej
7—9. III, o której prorocy przepowiadali 10—14. IV.
Upomina, aby wierni wiat i pierwszy ywot swój opu-
ciwszy, Bogu si przypodobali 15—25.

Jtiotr, Aposto Jezusa Chrystusa, przy-

chodniom rozproszonym w Poncie, w Ga-
lacyi, w Kapadocyi, w Azyi, i w Bi-

tynii;

2. Wybranym wedug przejrzenia Bo-
ga Ojca przez powicenie Ducha, ku
posuszestwu i pokropieniu krwi Jezusa

Chrystusa. aska wam * i pokój niech

si rozmnoy. *Gai.i,3. 2Piotr.i,2.

3. Bogosawiony niech * bdzie Bóg
i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,

który wedug wielkiego miosierdzia

swego odrodzi nas ku nadziei ywej
przez zmartwychwstanie Jezusa Chry-

stusa od umarych, *2Kor.i,3.

4. Ku dziedzictwu nieskazitelnemu

i niepokalanemu i niezwidemu, w nie-

biesiech dla was zachowanemu,
5. Którzy moc Bo strzeeni by-

wacie przez wiar ku zbawieniu, które

zgotowane jest, aby byo objawione czasu

ostatecznego.

6. W czem Weselicie si * teraz ma-
luczko, (jelie potrzeba) zasmuceni
wrozmaitychpokusach,*^K«^-*'i^-i^i«t^-^'i<^-

II. 7. Aby dowiadczenie wiary wa-
szej daleko drosze ni zoto, które gi-

nie, którego jednak przez "" ogie do-

wiadczaj, znalezione byo wam ku
chwale, i ku czci i ku sawie w obja-

wienie Jezusa Chrystusa, * Pizyp.17,3.

8. Którego * nie widziawszy, miuje-

cie: którego -teraz nie widzc, wszake
we wierzc, weselicie si radoci nie-

wymown i chwalebn, *Jan-20,29.2Kor.5,7.
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wiary waszej.
' Kzym.>.2i'.

0. Odnoszc koniec

zbawienie dusz.

ni. 10. o którem zbawieniu wywia-
dywali si i badali si prorocy, którzy o

tej asce, która na was przyj miaa,
prorokowali.

^ 11. Badajc si, na który albo na

jaki czas objawia Duch Chrystusowy,

który w nich by, wiadczc pierwej o

utrapieniach, które miay przyj na

Chrystusa, i o wielkiej zatem chwale.

12. Którym objawione jest. i ' nie

samym sobie, ale nam tern usugiwali,

co w^am teraz zwiastowano przez tych,

którzy wam kazali Ewangielij przez

Ducha witego z nieba zesanego, na

które rzeczy pragn patrzy Anioowie.
*Jan.4.38.

13. Przeto przepasawszy * biodra

myli waszej, i trzewymi bdc, do-

skona miejcie nadziej ku tej asce,

która wam dana bdzie w objawienie

Jezusa Chrystusa.
' *uk.i2.35.Efez.6.u.

14. Jako synowie posuszni, którzy si
nie przypodobywacie przeszym w nie-

umiejtnoci waszej podliwociom;
IV. 15. Ale jako ten, który was po-

woa,. wity jest. i wy * bdcie wi-
tymi we wszelkiem obcowaniu,

* uk. 1.7,5. 1 Kor. 7.1.

16. Dlatego, e napisano: witymi
bdcie, * iem Ja jest wity.

^3iIoj.ll.44. r.19.2. r.20.7.

17. A poniewa Ojcem nazywacie
tego, który bez " braku osób kadego
sdzi wedug uczynku, patrzcie, aby-

cie w bojani czas pielgi'zymowama
waszego trawili, *2Kor.i9,7. ijob.34,19.

Dzie. 10.34. BzTm.2,11. Gal.2,6. Efez. 6.9. Kol.3.25.

18. Wiedzc, i nie * skazitelnemi

rzeczami, srebrem albo zotem, wyku-
pieni jestecie od marnego obcowania
waszego, od ojców podanego:

''Mark. 10.45. lKor.6,20. r.7,23.

19. Ale drog krwi, jako * baranka
niewinnego i niepokalanego. ChiTstusa;

*vd.?.14. lJan.1.7. b'bja-w.1,5.

20. Przejrzanego przed zaroeniem
wiata, * a objawionego czasów osta-

tecznych dla was,
'^Ezyra, 16,25. Efez.3,9. Kolos.1,26.

21. Którzy przeze wierzycie w Bo-
ga, któiT go wzbudzi od umarych, i

da mu chwa, aby wiara i nadzieja

wasza bya w Bosru.

22. Oczyszczajc dusze wasze w po-

suszestwie prawdy przez Ducha wi-
^tego ku nieobudnej " braterskiej mi-
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oci, z czystego serca jedni drugich mi-

ujcie uprzejmie, 'Kzym.i2.io. iPiotr.2.17.

23. Odrodzeni bdc, * nie z nasie-

nia skazitelnego, ale z nieskazitelnego

przez sowo Boe ywe i trwajce na
wieki. 'Jak.M».

24. Poniewa wszelkie ciao jest ja-

ko ' trawa, i wszelka chwaa czowie-
ka jako kwiat trawmy: uwida trawa, i

kwiat jej opad:
*Ps. 102.12. Ps.i03.15.l2aj.40,6. Jak. 1. 10.

25. Ale sowo Boe trwa na wieki.

A to jest sowo, które wam jest zwia-

stowane.

ROZDZIA n.
I. Upomina, aby ywot prowadzili, jaki na odrodzonych

naley 1—5. n. i aby ich wiara w Chrystusa nie si»-

biaa 6—10. YH. na ostatek do posuszestwa przeciwko
przeoonym 11—20. IV. i do znoszenia ucisków przy-
kadem Cirystusowym prowadzi 21—25.

-Lrzeto zoywszy " wszelak zo, i

wszelak zdrad, i obud, i zazdro, i

wszelakie obmowiska.
"Rzym. 6.4. Efez.4.22. Kolos.3,8. yd. 12.1.

2. Jako dopiero narodzone niemo-
wltka. szczerego mleka sowa Boego
podajcie, abycie przez nie uroli.

3. Jelicie tvlko skosztowali, * e do-

brotliwy jest Pan. *vs.u,9.

4. Do którego przystpujc, do ka-

mienia ywego, acz od ludzi odrzuco-

nego, ale od Boga wybranego i ko-

sztownego.

5. I wy jako ywe kamienie buduj-

cie si w dom duchowny, w " kapa-
stwo wite, ku ofiarowaniu f ducho-

wnych ofiar, przyjemnych Bogu przez

Jezusa Chrystusa! 'bbjaw.1,6. tKzym.12.1.

n. 6. A przeto mówi * Pismo: Oto

j

kad na Syonie kamie narony w-
!

gielny, wybrany, kosztowny: a 7 kto

we uwierzy, nie bdzie zawstydzony.
^Iza|.28.16. Rzym.9,33. 7PS.2.12. Przyp.*16.20.

Izaj.30.1S. Jer.17.7.

7. Wam tedy wierzcym jest uczci-

woci; ale nieposusznym, kamie, któ-

ry odrzucili ' budujcy, ten si stal go-
w wgieln.

*Ps. 116. 22. Mat. 21.42. Dzie.4.11. Izaj.S.14.

8. I kamieniem obraenia i opok
zgorszenia tym, którzy si obraaj o

sowo, niewierzc, na co te wysta-

wieni s.
9. Ale wy jestecie rodzajem wybra-

nym, królewskiem "^ kapastwem, naro-

dem witym, ludem nabytym, abycie
opowiadali cnoty tego. który was po-

woa z ciemnoci ku dziwnej swojej

wiatoci
;

*2Moj.i9,6. izaj.ei.e.



24G I. PETRI 2. 3.

10. Którzycie niekiedy byli nie * lu-

dem, alecje teraz ludem Boym; którzy-

cie niekiedy nie dostpili byli mio-
sierdzia, alecie teraz miosierdzia do-

stpili. MC.ym.i).25.

III. 11. Najmilsi! prosz was, aby-
cie si jako przychodniowie i gocie
wstrzymywali od * cielesnych podli-
woci, które walcz przeciwko duszy,

*Kzyiu.l3,13.

12. Obcowanie * wasze majc poczci-

we midzy poganami, al)y zamiast te-

go, w cz^m was pomawiaj jako zo-
czyców, dobrym si uczynkom waszym
przypatrujc, chwahli Boga f w dzie
nawiedzenia ''Fiiip.2,15. iMat.5,16. iPiotr.3,16.

13. Bdcie tedy poddani wszelkie-

mu ludzkiemu urzdowi dla Pana, bd
królowi, jako najwyszemu,

14. Bd przeoonym, jako od niego

posanym ku pomcie le czynicych, a

ku chwale dobrze czynicych.

15. Albowiem taka jest wola Boa,
abycie dobrze czynic, - usta zatkali

uieimiiejtnoci gupich ludzi.

16. (Bdcie) jako wolni, a nie ja-

ko * ci, którzy wolno zason zoci
maj, ale jako sudzy Boy. *Gai.5,i3.

17. Wszystkich czcijcie, * braterstwo

miujcie, Boga si bójcie, króla w u-

czciwoci miejcie. *R2ym.i2,io.

18. Sudzy! bdcie .* poddani panom
we wszelakiej bojani, nie tylko dobrym
i bacznym, ale i dziwnym.

*Efez.6,5. Kol. 3, 22. Tyt.2,9.

19. Bo to jest aska, jeli kto dla

sumienia Boego ponosi frasunki, cier-

pic bezwimiie.

20. Bo có jest za chwaa, jelibycie

grzeszc, cierpliwie znosili, by was i

piciami bito? x4.1e jeli dobrze * czy-

nic i cierpic znosicie, to jest aska u

gQgg^
'

*Mat.5,10, ak.6,22.

IV. 21. Albowiem na to te powoa-
ni jestecie, poniewa i Chrystus cier-

pia za was, zostawiwszy wam przykad,

abycie naladowali stóp jego.

22. Który grzechu * nie uczyni, ani

znaleziona jest zdrada w ustach jego.
*Izaj.53,9. 2Kor.5,21. lJaii.3,5.

23. Któremu gdy zorzeczono, nie

odzorzeczy; gdy cierpia, nie grozi,

ale poruczy krzywd temu, który spra-

wiedliwie sdzi.

24. Który grzechy nasze * na ciele

swojem zaniós na drzewo, abymy ob-

umarszy grzechom sprawiedliwoci y-

li, którego siniaoci uzdrowieni jeste-

cie. »I/aj..'')3,4..').

25. Albowiemecie byli jako * owce
bdzce; ale teraz jestecie nawróceni
do pasterza i biskupa dusz waszych.

*Izaj.53,C.

ROZDZIA III.

I. Chrzecijaskie maonki mfów swych cho i nie-
wiernych lokce sobio way nie maj 1—4. II. przyka-
dem pobonych maonek 5—7. III. kadomu niowiernc-
mu nalece napominanie daje 8— 13. IV. wierni prze-
ladowanie skromnie inosi 14. 15. V. i poczet wiaiy
swojej wydawa maj IG—22.

iake i ony! * bdcie poddane m-
om swoim, aby i ci, którzy nie wierz
sowu, przez pobone obcowanie on,
bez sowa f byli pozyskani,

*Efez.5,22. Kol. 3,18. f lKor.7,16.

2. Obaczywszy czyste w bojani Bo-
ej obcowanie wasze.

3. Których ochdostwo niech * b-
dzie nie ono zwierzchne, w splecieniu

wosów, i oboeniu si zotem, albo w u-

bieraniu si w szaty: *iTym.2,9. Tyt.2,3.

4. Ale on skryty serdeczny czowiek,
zalecy w nieskaeniu cichego i spo-

kojnego ducha, który jest przed obli-

czem Boem kosztowny.

II. 5. Albowiem tak niekiedy i one

wite maonki, które nadziej miay
w Bogu, zdobiy si, bdc poddane m-
om swoim.

6. Jako Sara bya posuszn Abraha-
mowi nazywajc * go panem; której

wy staycie si córkami, gdy dobrze

czynicie, nie bojc si adnego postra-

chu. *.lMoj.l8,12.

7. Take i wy, mowie! mieszkaj-

cie z niemi * umiejtnie, a jako mdlej-

szemu naczyniu niewieciemu oddawaj-

cie uczciwo, jako te spódziedziczkom
aski ywota, aby si modlitwy wasze
nie przeryway. *iKor.7,3.

III. 8. A na koniec wszyscy * bdcie
jednomylni, spócierpicy dolegoci,
braterstwo miujcy, miosierni i do-

brotliwi, *Rzym.l5,5.Filip.3,16.

9. Nie oddawajc zego * za ze, ani

ajania za ajanie, lecz przeciwnym
obyczajem dobrorzeczc, gdy wiecie,

i na to powoani jestecie, abycie bo-
gosawiestwo odziedziczyli.

*Przyp. 20,22. Mat.5,39. Kzym.12,17. lTes.5,15.

10. Albowiem kto chce ywot * mio-
wa i oglda dni dobre, niech poha-

muje jzyka-swego od zego, a usta je-

go niech nie mówi zdrady; *ps.34,i3.

11. Niech si odwróci * od zego, a
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czyni dobre; niech szuka pokoju, i ci-

ga go.
*Izaj.l,16.

12. Albowiem oczy Paskie otworzo-

ne s na sprawiedliwych, a uszy jego ku
probie ich; lecz oblicze Paskie prze-

^
oiwko tym, którzy czyni ze rzeczy.

13. 1 któ jest, coby wam ze uczy-

ni, jelibycie dobrego naladowcami
byli?

"
lY. 14. Ale chociabycie * t^ cier-

pieli dla sprawiedliwoci, bogosawieni
jestecie; a strachu f ich nie lkajcie

si, ani trwócie sob, ale Pana Boga
powicajcie w sercach waszych.

*Mat.5,10. lPiotr.2,20. tlzaj.8,12. Mat.10,26.

15. A bdcie zawsze gotowi ku da-

niu odpowiedzi kademu domagajcemu
si od was rachunku o tej nadziei, któ-

ra w was jest, z cichoci i z bojani,
majc * sumienie dobre; *iPiotr.2,i2.

V. 16. Aby w tem, w czóm was po-

mawiaj, jako zoczyców, zawstydzili si
ci, którzy nagan dawaj waszemu do-

bremu obcowaniu w Chrystusie.

17. Lepiej bowiem jest, abycie do-

brze czynic, jeli si tak podoba woli

Boej, cierpieli, nieli le czynic.

18. Bo i Chrystus raz za * grzechy

cierpia, sprawiedliwy za niesprawie-

dliwych, aby nas przywiód do Boga,
umartwiany bdc ciaem, ale oywiony
duchem;

'

*Kzyra.5,6. yd.9.28.

19. Przez którego i tym duchom,
którzy s w wizieniu, przyszedszy kaza.

20. Którzy niekiedy nieposuszni byli,

gdy * raz oczekiwaa Boa cierpliwo
za dni Noego,, kiedy korab gotowano,

w którym mao (to jest om) dusz za-

chowane s w wodzie.
*1 Moj. 6, 7. 14. r.7,1. Mat.24,37. uk. 17,26.

21. Czego teraz chrzest wzorem b-
dc, zbawia nas (nie skadanie ciele-

snego plugastwa, ale obietnica spoina

sumienia dobrego u Boga,) przez

zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,

22. Który jest na prawicy Boej,
szedszy do nieba, podbiwszy sobie

Anioów i zwierzchnoci i mocy.

EODZIA IV.
I. Przykad ucierpienia Chrystusa Pana nam wy-

stawiwszy, napomina nas. abymy si grzechów strzegli
1—6. II. Zaleca modlitw 7. III. mio 8. IV. gocin-no 9. V. wierno w urzdzie 10. VI. sub Bo 11.
VII. i cierpliwo dla imienia Paskiego 12—16. VIE.
karanie Boe si od domu jego zaczyna 17—19.

Joniewa tedy Chrystus ucierpia za

.nas w ciele, i wy te t myl bdcie
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uzbrojeni, e ten, co cierpia w ciele,

poprzesta gi-zechu,

2. Aby ju wicej nie cielesnym po-

dliwociom, ale woli Boej y ostatek

czasu w ciele.

3. Albowiem dosy nam, * emy
przeszego czasu ywota popeniali lu-

boci pogan, chodzc w rozpustach,

w podliwociach, w opilstwach, w bie-

siadach, w pijastwach i spronych ba-
wochwalstwach. ^Efez.4,i7.i8.

4. Przeto, e si wy z nimi nie scha-

dzacie na tak zbyteczn rozpust, zda

si im rzecz obc, i bluni to.

5. Ci dadz liczb temu, który gotowy

jest sdzi ywych i umarych.
6. Dlatego bowiem i umarym kazano

Ewangielij, aby sdzeni byli wedug lu-

dzi z strony ciaa, ale yli wedug Boga
duchem.

II. 7. A wszystkiemu si koniec przy-

blia
III. 8. Przeto trzewymi bdcie i

czuymi ku modlitwom, a nadewszystko

miejcie uprzejm mio jedni ku dru-

gim; albowiem mio zakryje * mnó-
stwo grzechów. *Przyp.io,i2. jak.5,20.

IV. 9. Gocinnymi * bdcie jedni ku
drugim bez f szemrania.

*Rzym. 12,13. i Filip. 2,14.

V. 10. Kady jako wzi * dar, tak

nim jeden drugiemu usugujcie, jako

dobrzy szafarze rozlicznej aski Boej.
*Rzym. 12,6.7.8.

VI. 11. Jeli kto mówi, niech * mówi
jako wyroki Boe; jeli kto posuguje,

niech to czyni jako z siy, której Bóg
dodaje; aby we wszystkiem chwalony

by Bóg przez Jezusa Chrystusa, któremu

naley chwaa i panowanie na wieki

wieków. Amen. *Jcr.23.28.

VII. 12. Najmilsi! niech wam nie b-
dzie rzecz dziwn ten ogie, który na

was przychodzi ku dowiadczeniu wa-

szemu, jakoby co obcego ;ia was przy-

chodzio
;

13. Ale radujcie si z tego, ecie
uczestnikami * ucierpienia Chrystuso-

wego, abycie si i w objawienie chway
jego z radoci weselili.

*2Kor.4,10. Filip. 3, 10. lPioti-.l,7.

14. Jeli was l * dla imienia Chry-

stusowego, bogosawieni jestecie, gdy
on Duch chway a Duch Boy odpoczy-

wa na was, który wzgldem nich bywa
bluniony, ale wzgldem was bywa
uwielbiony. *Mat.5,10. uk.6,22.
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If). A iulcii '/ was * ni<u',]i nio c'K'rpi

jako iivol>ójca, albo zodziej, allx)

zoczyca, albo jako w cudzy urzd h'w.

wtrcajcy. *iPiotr.2,i9. r.a.n'.

1(). Locz jeli cierpi jako cbrzocija-

niii, niech si nio wstydzi, owszem
niech chwali Boga w tój mierze.

V11T. 17. Albowiem czas jest, aby si
sd pocz * od domu Boego; a ponie-

wa najprzód zaczyna si f od nas, ja-

ki bdzie koniec tych, co s nieposu-
szni Ewangielii Boój?

Mer. 25,20. Ezcch.9,6. f uk. 23. 31.

18. A poniewa sprawiedliwy * ledwie

zbawiony ])dzie, niezbony i grzeszny
gdzie si okae? *i'izyp.ii,3i.

19. Przeto i ci, którzy cierpi we-
dug woli Boej, niechaj jemu, jako

wiernemu stw^orzycielowi, poruczaj du-

sze swoje, dobrze czynic.

EODZIA V.
I. starszych, aby wiernie suyli kocioowi Boemu,

i nie panowali nad nim 1—4. II. modszycli, aby star-

szym poddanymi 5. III. a wszystkich, aby si uniali
6. 7. IV. trzewymi i czujnymi bdc 8. V. odpór dajc
szatanowi, napomina 9—14.

fetarszych, którzy s midzy wami, pro-

sz j spóstarszy * i wiadek ucierpie-

nia Chrystusowego, i uczestnik chway,
która ma by objawiona: *uk.24,28.

2. Pacie * trzod Bo, która jest

midzy wami, dogldajc jej nie ponie-

wolnie, ale dobrowolnie; nie dla spro-

nego zysku, ale ochotnym umysem:
*Dzie.20,28.

3. Ani jako panujc nad dziedzictwem

Pafiskiem, ale wzorami * bdc trzody.
*1 Tyra. 4,1 2.

4. A gdy si okae on ksi pasterzy,

odniesiecie * niezwid koron chway.
" *2Tym.4,8.

II. 5. Take, modsi! )dcie podda-
ni starszym, a wszyscy jedni drugi

m

bdcie * ])oddani. Pokor ])dcie we-
wntrz ozdobieni, gdy Bóg pysznym
si -j- sprzeciwia, a pokornym ask daji'.

U/.yni.l2,10. f ljob.22,2!). I'rzyi..3,:i4! r.2y',:;:i.

III. ('). Uniajcie si tedy * pod moc-
n rk Bo, aby was wywyszy czasu
SWe/J'O' "^^iik.U,!!. r,l«,14. Jak.4,(!.7.

7. Wszystko staranie wasze * wrzu-i
ciwszy na, gdy on ma piecz o was.

^ Ps.r).''»,2;5. Mat.6,25. uk. 12,22,

IV. 8. Trzewymi bdcie, czujcie;

al))Owiem przeciwnik wasz dyjabe, jako.

lew * ryczcy obchodzi, szukajc kogoby
poar." *Ijob.l,7. r.2,2. uk. 22,31.

V. 9. Któremu dawajcie odpór, moc-
ni bdc w wierze, wdedzc, i si ta-

kowe ucierpienia nad braterstwem wa-
szem, które jest na wiecie, wykonyw^aj.

10. A Bóg wszelkiej aski, który

nas powoa do wiecznój chway swojj
w Chrystusie Jezusie, gdy * maluczko
ucierpicie, ten niech was doskonaymi
uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje;

=<'2Kor.4,17. 1 Piotr. 1,6.

11. Jemu niech bdzie chwaa *
i pa-

nowanie na wieki wieków. Amen.
*Efez.3,21. 2Tym.4,18.

12. Przez Sylwana wam wiernego

brata, jako rozumiem, krotkom pisa,

napominajc i wiadczc, i ta jest

prawdziwa aska Boa, w której stoicie.

13. Pozdrawia was spówybrany zbór, 1
ten, który jest w Babilonie, i Marek,

syn * mól *Daie.l2,12.25.

14. Pozdrówcie jedni * drugich w po-

caowaniu mioci. Pokój niech bdzie
wam wszystkim, którzycie w Chrystusie

Jezusie. Amen. >^Rzym.l6,16. 2Kor.l3,12.

List wtóry powszechny S. Piotra Apostoa.

ROZDZIA I.

I. Dobro Bo 1—4. II. i skarby wiary przypom-
niawszy 5. III. witobliwo ywota zaleca 6—11.

IV. a eby byo tem waniejsze upominanie jego 12. 13.

V. e ju bliskim jest mierci, oznajrauje 14. 15. VI. a
e oczywistym jest prawdy Chrystusowej wiadkiem,
twierdzi 15—18. VII. Sowo Boe wielce zaleca 19—21.

fezymon Piotr, suga i Aposto Jezusa

Chrystusa, tym, którzy równie z nami
kosztownej wiary dostali przez spra-

wiedliwo Boga naszego i zbawiciela

naszego Jezusa Chrystusa.

2. aska i pokój * niech si wam

rozmnoy przez poznanie Boga i Jezusa,

Pana naszego. " *Gai.i,3. iPiotr.1,2.

3. Jako nam jego Boska moc wszystko,

co * do ywota i do pobonoci naley,

darowaa przez poznanie tego, który nas

powoaprzezsaw i przez cnot; *iko;:.i,5.

4. Przez co bardzo wielkie i koszto-

wne obietnice nam s darowane, aby-

cie si przez nie stali uczestnikami

Boskiego pi'zyrodzenia, uszedszy ska-

enia tego, które jest na wiecie w po-

adliwociach.

I

h
I
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5. Ku temu tedy samemu wszel- ! czynicie, aby dzie owitu. ijuti-zeuka

kiej pilnoci przykadajc, przydajcie ; wesza w sercach waszych

do wiary waszej cnot, a do cnoty u-

miejtnoó :

III. 6. A do umiejtnoci powci-
gliwo, a do powcigliwoci cierpli-

wo, a do cierpliwoci pobono:
7. A do pobonoci bratersk mio,

a do mioci braterskiej ask.

8. Albowiem gdy to bdzie przy was.

a obficie bdzie, nie prónymi, ani nie-

poytecznymi wystawi was w znajomoci
Pana naszego Jezusa Chrystusa.

9. Bo przy kim tych rzeczy niemasz.

lepy jest; a tego. co jest daleko, nie

widzi, zapomniawszy na oczyszczenie od

dawnych crrzechów swoich.

10. Przeto, bracia! raczej si sta-

rajcie, abycie powoanie i wybranie
;
prdkie zgrinienie

20. To najpierwej wiedzc, i adne
proroctwo Pisma nie jest wasnego wy-
kadu.

21. Albowiem nie z woli ludzkiej

przyniesione ' jest niekiedy proroctwo,

ale od Ducha witego pdzeni bdc,
mówili wieci Bov ludzie. 'iTjm.s.ie.

wasze mocne czynili: albowiem to czy-

nic, nigdy si nie potkniecie.

11. Tak bowiem hojnie wam dane b-
dzie wejcie do wiecznego królestwa Pana
naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa.

IV. 12. Przeto nie zaniedbam was
zawsze upomina o tych i*zeczach. cho-

ciaecie umiejtni i utwierdzeni w te-

raniejszej prawdzie.

13. Bo to mam za suszn rzecz, pó-

kim jest w tym przybytku, abym was
pobudza przez napominanie.

y. 1-1. Wiedzc, i prSJiie jest zoe-
nie przybytku mojego, jako mi i Pan
nasz Jezus " Chrystus objawi. *Jan.2i.i9.

15. A stara sie bede o to ze wszela- ' przywiódszy potop na wiat niepobo-
IW . , , .* ;_

.' ., . r>7i-r-r.Vi . ''I Moj. 7,17. fi Moj.7,13.
kiej miary, abycie wy i po zejciu mo- ^^ycn.

ROZDZIA n.
I. Upominania potrzeb pokazuje dla faszywych nau-

czycieli 1. 2. U. ich sztuki zle i ginienie opisuje 3—11.
Ul. a onych do niemych nrierzt 12—16. lV. i studzien

bez wody przyrównywa 17—22.

i)yli te i faszywi " prorocy midzy lu-

dem, jako i midzy wami bd faszywi

nauczyciele, którzy z sob wprowadz
kacerstwa zatracenia: i Pana. który ich

kupi, zaprz si, sami na si przywodzc
5Moj.l3.1* Mat.24.11.

2. A wiele ich naladowa bd zgi-

nienia ich. przez których droga prawdy
bdzie bluniona.

II. 3. I przez akomstwo zmylonemi
sowami wami kupczy bd. którym
sd z dawna nie omieszkuje. i zatracenie

ich nie drzemie.

4. Albowiem jeli Bóg " Anioom.
którzy byU zgrzeszyli, nie przepuci.
ale strciwszy ich do pieka, poda a-
cuchom ciemnoci, aby byli zachowani

na sd: -jdas.w.e.

5. Take i pierwszemu wiatu ' nie

przepuci, ale Noego 7 samoósmego.
kaznodziej sprawiedKwoci. zachowa,

jem te rzeczy sobie przypominali 6. I miasta Sodomczyków i Gomorry

\l. 16. Albowiem nie bani jakich 1

^ V^V^^^ obróciwszy podwi-óceniem po-

misternie ' wymylonych naladujc,
uczynilimy wam znajom Pana naszego
Jezusa Chrystusa moc i przyjcie, ale

jako ci. 7 którzymy oczami naszemi
widzieli wielmono jego.
*lKor.l,17. r.2.4.13. 7 Jan. 1.14. r.14,9. r.20,25. lJan.1,1.

17. Wzi bowiem od Boga Ojca

tpi, wystawiwszy je na pnykad tym,

którzyby niepobonie yli:

7. A sprawiedliwego " Lota. onych

niezboników rozpustnem obcowaniem
strapionego, wyi-wa-. *imoj.i9.7.9.i5.

8. Albowiem widzeniem i syszeniem

on sprawiedliwy mieszkajc midzy nimi.

cze i chwa, gdy mu by przyniesiony i dzie po dniu dusz sprawiedliw uczyn-

gos taki od wielmonej chway: Ten
jest on * Syn mój miy. w którym mi
si upodobao. 'Mat.17.5. Mark.9,T.uk.9.25.

18. A gos ten mymy syszeli z nieba

przyniesiony, bdc z nim na onej górze

witej.
Vn. 19. I mamy mocniejsz mow

prorock, której pilnujc jako wiecy
^w ciemnem miejscu wieccej, dobrze

kami ich niezbonemi trapi.

9. Umie Pan pobonych z pokuszenia

wyi'}'wa. a niesprawiedliwych na dzie
sdu ku karaniu chowa:

10. A najwicej tych. którzy za cia-

em w podliwoci plugastwa chodz, a

zwierzchnoci pogardzaj, mieli, i so-

bie si podobajcy, nie wzdiTgaj si
bluni przeoestw.
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II. Chocia Anioowie b^dc wik-
szymi si i jnoc-, nie przynosz przeciw-

ko nim przed Tana Idiinierczego sdu.
III. 12. Ale ci, jako liydo l)ezrozum-

ne, które za przyrodzeniem idzie, spra-

wione na uowienie i skaz, Idunic to.

czego nie * wiedz, w tj skazie swojj
zagin. ^Judasw.ió.

Ki. I odnios zapat niesprawiedli-

woci, jako i ci, którzy maj za rozkosz

kadodzienne luboci, bdc plugastwem
i zmaz, rozkosz maj w zdradach swo-
ich, z wami bankietujc:

14. Oczy maj pene cudzoóstwa, i

bez przestania grzeszce, przyudzajc
dusze niestateczne, majc serce wywi-
czonew akomstwie, synowie przeklstwa,

15. Którzy opuciwszy prost drog,
zbdzili, naladujc * drogi Balaama,
syna Bosorowego, który zapat niespra-

wiedliwoci umiowa; *4Moj.22,23. jud.w.ii.

16. Ale mia karanie za swój wyst-
pek, poniewa jarzmu niema olica pod-
dana, czowieczym gosem przemówiw-
szy, zahamowaa szalestwo proroka.

IV. 17. Ci s studniami bez wody,
oboki od wichru pdzone, którym chmu-
ra ciemnoci na wieki jest zachowana.

18. Albowiem nadt próno mó-
wic, przyudzaj przez podliwo ciaa
i rozpusty tych, którzy byli prawdziwie
uciekli od obcujcych w bdzie,

19. Wolno im obiecujc, a sami
bdc niewolnikami skazy. Albowiem kto

jest * od kogo przezwyciony, temu te
jest zniewolony. *Jan.8,34. Ezym.6,10.

20. Bo poniewa oni uszli plugastw
wiata przez poznanie Pa.na i zbawiciela

Jezusa Chrystusa, a znowu si za nie-

mi * uwikawszy, zwycieni bywaj;
stay si ostateczne rzeczy ich gorsze

ni pierwsze. *Mat.l2,45. yd.CA iM0,26.

21. Boby im byo lepiej, nie uzna
drogi sprawiedliwoci, nieli poznawszy

j, odwróci si od podanego im rozka-

zania witego.
22. Ale si im przydao wedug onej

prawdziwej przypowieci: Pies wróci
si * do zwracania swego, a winia umyta
do walania si w bocie. '^Pizyp.26,11.

EODZIA III.

I. Potrzeba, braci czsto upomina dla niebezpie-
czestwa od namiewców 1—7. II. upomina, aby wedle
zmysu cielesnego o dniu Paskim nie rozumieli 8—13.
III. ale wiedzieli, e juz prawie obecny jest 14—18.

JNajmilsi! ju ten drugi list do was

l)isz, którym wz])udzam przez napomi-
nanie uprzejm myl wasze,

2. Abycie pamitali na sowa prze-
powiedziane od witych proroków, i na
przykazanie nasze, którzymy Aposto-
ami Pana i z))awiciela:

3. To najpierwój wiedzc, e przyjd
w * ostateczne dni namiewcy, wedug
wasnych swoich podliwoci chodzcy,

^ lTym.4,1. 2 Tym. 3,1. Judas.w.18.

4. I mówicy: Gdzie jest * obietnica
przyjcia jego? Bo jako ojcowie zasnli,
wszystko tak trwa od pocztku stworze-
nia. *Ezcch. 12,22.

5. Tego zaiste umylnie wiedzie nie

chc, e si niebiosa * dawno stay, i

ziemia f z wody i w wodzie stana
przez sowo Boe, mmoj.i,i. fps.24,2.

6. Dlaczego on pierwszy wiat wod
bdc, * zatopiony, zgin. *imoj.7,i8.

7. Lecz te niebiosa, które teraz s, i

ziemia teme sowem odoone s i za-

chowane ogniowi na dzie sdu i zatra-

cenia niepobonych ludzi.

II. 8. Ale ta jedna rzecz niech wam
nie bdzie tajna, najmilsi! i jeden
dzie u Pana jest * jako tysic lat, a ty-

sic lat, jako jeden dzie. *ps.9o,4,

9. Nie omieszkiwa * Pan z obietnic,

(jako to niektórzy maj za omieszkanie,)

ale uywa cierpliwoci przeciwko nam,
nie chcc, aby którzy zginli, ale eby
si wszyscy f do pokuty udali.

^yd.2,3. tEzech.18,32. r.33,11.

10. A on dzie Paski przyjdzie jako

zodziej * w nocy, w który niebiosa

z wielkim trzaskiem przemin, a ywioy
rozpalone ogniem stopniej, a ziemia i

rzeczy, które s na niej, spalone bd.
'

*Mat.24,43. lTes.5,2. Objaw.3,8.

11. Poniewa si tedy to wszystko

ma rozpyn, jakiiiii wy macie by
w witych obcowaniach ipobonociach?

^

12. Którzy oczekujecie i spieszycie ,;

si na przyjcie dnia Boego', w który f

niebiosa gorejce rozpuszcz si, i y- -

wioy paajce stopniej.

13. Lecz nowych niebios i nowej •

ziemi * wedug obietnicy jego oczekuje-

my, w których sprawiedliwo mieszka.
*Izaj. 65,17. r.66,22. Objaw. 21, 1. fi^.

III. 14. Przeto najmilsi ! tego ocze-
-

"

kujc, starajcie si, abycie bez zma-

zy *
i bez nagany od niego znalezieni

byli w pokoju; *Mat.24,46.r.25,10. ,^

15. A nieskwapliwo Pana naszego

i
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miejcie za zbawienie wasze, jako wam
i miy brat nasz Pawei wedug danej

sobie mdroci pisa.

16. Jako i we wszystkich listach

swoich mówic o tych rzeczach, midzy
któremi s niektóre rzeczy trudne ku

wyrozumieniu, które nieumiejtni i nie-

stateczni wykrcaj jako i inne pisma,

ku swemu wasnemu zatraceniu.

Jana 1.2, 251

17. AVy tedy. najmilsi! wiedzc to

przedtem; strzecie ' <ie. abycie b-
dem tych niezboników nie byli zwie-

dzieni, i nie wypadli z waszej statecz-

noci: 'Mark. 13^8.

18. Ale rocie w asce i w znajomo-

ci Pana naszego i zbawiciela Jezusa

ChiTstusa. kt<>remu niech bdzie chwaa
i teraz i na czasy wieczne. Amen.

List pierwszy powszechny S. Jana Apostoa.

ROZDZIA I.

I. o siowie onem wiecznem, ir którem jest yirot 1—4.

n. i wiato, mówic 5—8. TU. ask Boa. wiernym
•biecuje. jeliby pod ciarem grzechów wzdychajc, do

jego si miosierdzia uciekali 9. 10.

yjo byo od pocztku, comy syszeli,

comy oczyma naszemi widzieli, i na

comy patrzyli, i czego si rce nasze

dotykay, o Sowie ywota :

2. (Bo ywot objawiony jest. i widzie-

limy i wiadczymy i zwiastujemy wam
on ywot wieczny, który by u Ojca. i

objawiony nam jest.)

3. Comy, mówi, widzieli i syszeli.

to wam zwiastujemy, abycie i wy z na-

mi spoeczno mieli, a spoeczno na-

sza aby bya z Ojcem i z Synem jego.

Jezusem Chi-ystusem.

4. A to wam piszemy, aby rado
wasza * zupena bya. ^jan. 15.11.

II. 5. A to jest poselstwo, któremy
syszeli od niego, i zwiastujemy wam:
I Bóg jest * wiato, a adnej ciem-

noci w nim niemasz. ''Jan.8.i2.r.9,5.

6. Jelibymy rzekli, i spoeczno
mamy z nim. a w ciemnoci chodzimy,

kamiemy, a nie czynimy praw^dy.

7. A jeli w wiatoci chodzimy, jako

on jest w wiatoci, spoeczno mamy
midzy sob. a krew Jezusa ChiTstusa,

Syna jego, oczyszcza " nas od wszelkiego

orzechu.
' *yd.9,14. lPiotr.1,19. Objaw.l.ó.

8. Jelibymy i*zekli. i * gi'zechu nie

mamy. sami siebie zwodzimy, a prawdy
w nas niemasz.

*lKról.8,46. 2Kron.6.36. Pr2yp.20.9.

III. 9. Jelibymy wyznali * grzechy

nasze, wierny jest Bóg i sprawiedliwy,

aby nam odpuci grzechy, i oczyci
ua« od wszelkiej nieprawoci. *ps.32.5.

Przyp.28.l3. Dan. 9.5. Mit.3.6. Dzie. 19.18. Jakób.5,16.

10. Jelibymy rzekli, emy nie

zgrzeszyli, kamc go czynimy, a sowa
jefi^o niemasz w nas.

' " P

EOZDZIA II.

I. Clirystus porednik i pi-zyczyca 1. 2. II. znajo-

mo Boa si przez witobliwoe ywota pokazuje 3—11.
m. która wszelkiego wieku ludziom shiy 12. 13. IT.

BvJe przv sam%-m Chrystusie trwali li. T. wiat wzgar-
dzi 15-^17. Yl. antychrysta si strzedz 18—23. tlL
przy poznanej prawdzie statecznie trwa 24

—

29.

Uziatki moje! to wam pisz, abycie
nie grzeszyli: i jeliby kto zgi*zeszy,

mamy ordownika u Ojca, Jezusa Chry-

stusa sprawiedliwego:

2. A on jest ubaganiem za grzechy

nasze: a nie tylko za nasze, ale te za

gi-zechy * wszystkiego wiata.
^1 Jan.1.9. r.3.16.

II. 3. A przez to wiemy, emy go

poznali, jeli przykazania jego zachowu-

jemy.

4. Kto mówi : Znam go. a przykaza-

nia jego nie zachowuje, kamc jest, a

prawdy w nim niemasz.

5. Lecz ktoby zachowa sowa jego.

prawdziwie si w tym mio Boa wy-

konaa; przez to znamy, i w nim je-

stemy.
6. Kto mówi. e w nim mieszka, po-

winien . jako on chodzi . i sam take
chodzi.

7. Bracia! nie nowe ' przykazanie

wam pisz, ale przykazanie stare, któ-

recie mieli od pocztku : a to stare

przykazanie jest ono sowo, którecie

syszeh od pocztku. ,

"2Jan.w.5.

8. Zasi przykazanie nowe " pisz

wam. które jest prawdziwe w nim i

w was: i ciemno przemija, a praw-

dziwa ona wiato ju wieci, '•'"•is-s*-

9. Kto mówi. i jest w wiatoci,
a brata swego nienawidzi, w ciemnoci

jest a dotd.
10. Kto miuje brata swego, w wia-

toci mieszka, i zgorszenia w nim * nie

]nS<;7
'Rzym. 14.15.

11. Lecz kto nienawidzi brata ' swe-
R
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go, w cieinnoci jest i w niomno^ici cho-

dzi, a nie wie, gdzie idzie, i (nemno
za!^le])ia oczy jego. ijun.3,u.ir>.

III. \'2. Pisz wam, dziatki! i wam
s odpuszczone grzechy dla ' imienia

\q^0 *Luk. 21,47.

13. Pisz wam, ojcowie! ecie po-

znali tego, który jest od pocztku. Pisze

wam , modziecy ! ecie zwyciyli
onego zonika.

IV. 14. Pisz wam, dziateczki! ecie
poznali Ojca. Pisa-em wam, ojcowie!

ecie poznali onego, który jest od po-

cztku. Pisaem wam. modziecy ! e-
cie mocni, a sowo Boe mieszka w was,

a ecie zwyciyli onego zonika.

V. 15. Nie miujcie wiata, ani tych
rzeczy, które s na wiecie; jeli kto

miuje * wiat, niemasz w nim mioci
ojcowskiej. *jakób.4,4.

16. Albowiem wszystko , co jest na
wiecie, jako podliwo ciaa , i po-
dliwo oczu, i pycha ywota, to nie

jest z Ojca, ale jest z wiata.

17. Swiatci przemija, i podliwo
jego ; ale kto czyni wol Bo, trwa na
wieki.

VL 18. Dziateczki! ostateczna go-

dzina jest; a jakocie syszeli, e anty-

chryst przyj ma, i teraz wiele anty-

chrystów powstao; std wiemy, i jest

ostateczna godzina.

19. Z nas wyszli, ale nie byli z nas;

albowiem gdyby byli z nas , zostaliby

byli z nami; ale wyszli * z nas, aby
objawieni byli, i wszyscy nie byli

z nas. -lKor.11,18.19.

20. Ale wy macie pomazanie od one-

go witego, i wiecie wszystko.

21. Me pisaem wam, przeto, ebycie
prawdy nie znali, ale e j znacie, a i
wszelkie kamstwo nie jest z prawdy.

22. Któ jest kamc? Aza nie ten,

który zapiera, i Jezus nie jest Chrystu-

sem? Ten jest antychryst, który si
zapiera Ojca i Syna.

23. Kady, co si zapiera Syna, i Ojca

nie ma; a kto wyznaje Syna, ma i Ojca.

VIL 24. Wy tedy, cocie syszeli od

pocztku, to niechaj w was zostaje;

jeliby w was zostawao, cocie syszeli

od pocztku, i wy w Synu iw Ojcu zo-

staniecie.

25. A ta jest obietnica, któr on nam
obieca, to jest, ywot on wieczny.

2(). Tom wam napisa o tych, którzy

was zwodz.
27. Ale to pomazanie, którecie wy

wzili o niego, zostaje w was, a nie po-

trzebujecie, aby was kto uczy: ale jako

to pomazanie uczy was o wszystkióm,

a jest prawdziwe, i nie jest kamstwem,
a jako was nauczyo , tak w niem zosta-

nie(5ie.

28. I teraz, dziateczki! zostacie
w nim, abymy, gdy si ukae, ufanie

mieli, a nie byli zawstydzeni od niego

w przyjciu jego.

29. Poniewa wiecie, e on sprawie-

dliwy jest, wiedzcie te, i kady, który

czyni sprawiedliwo, z niego narodzony
jest.

KODZIA III.

I. Zacno tego e nas Bóg za synów swoich przyj,
zaleciwszy 1—6. H. nowo ywota dobrymi uczynkami
wywiadcza kae 7—13. III. tego pewnym znakiem jest

mio 14—18. IV. i ufno w Bogu 19—24.

-tatrzcie, jak mio da nam Ojciec,

abymy dziatkami Boemi nazwani byli.

Dlatego wiat nie zna nas , i onego
nie zna.

2. Najmilsi ! teraz dziatkami Boemi
jestemy, ale si jeszcze nie. objawio,

czem bdziemy; lecz wiemy, i gdy si
on objawi, podobni mu bdziemy; albo-

wiem ujrzymy go tak, jako jest.

3. A ktokolwiek ma t nadziej w nim,

oczyszcza si, jako i on czysty jest.

4. Kady, co czyni grzech , ten i za-

kon przestpuje; albowiem grzech* jest

przestpstwo zakonu. *iJan.5,i7.

5. A wiecie, i si on objawi, aby

grzechy * nasze zgadzi, a grzechu

w nim niemasz.
*Izaj.53,5. 2Kor.5,21. lPiotr.2,24.

6. Wszelki tedy, kto w nim mieszka,

nie grzeszy; ale ktokolwiek grzeszy, nie

widzia * go, ani go pozna. =^3jan.w.ii.

II. 7. Dziateczki !
* niechaj was nikt

nie zwodzi ; kto czyni f sprawiedliwo,

sprawiedliwy jest, jako i on sprawiedli-

wy i est • *Efez.5,6. f lJan.2,29.

8. Kto czyni grzech, z * dyjaba jest;

gdy od pocztku dyjabe grzeszy. Na
to si objawi Syn Boy, aby zepsowa
uczynki dyjabelskie. *Jan.8,44.

9. Wszelki, co si narodzi z Boga,

grzechu nie czyni, i nasienie jego w nim

zostaje, i nie moe grzeszy, i z Boga
narodzony jest.

10. Po tern pozna dziatki Boe i
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dzieci dyjabelskie. Wszelki, który nie

czyni sprawiedliwoci . nie jest z Boga,

i który nie miuje brata swego.

11. Albowiem to jest poselstwo, któ-

recie syszeli od pocztku, abvsmv jedni

drUfficl"miowali.
' MaV22,39. Jan.lS.sV r.l5J2.

12. Nie jako * Kain. który by z te-

go zonika, i zabi brata swego. A dla-

czegó go zabi? I uczynki jego ze
byy. a brata jego sprawiedliwe.

*lMoj.4,8.

13. Nie dziwujcie si. bracia moi!

jeli was wiat nienawidzi.

III. 14. My wiemy, emy przenie-

sieni z mierci do ywota, i miujemy
braci; kto nie miuje brata, zostaje

w * mierci. '^ijan.2,11.

15. Kady, co nienawidzi brata swe-

go, mobójc jest; a wiecie, i aden
mobójca nie ma ywota wiecznego

w sobie zostawajcego.

16. Przez tomy poznali mio Bo-

, i on dusz swoje za " nas pooy:
i mymy powinni ka dusz za bra-

c.j

' "
=^ Jan. 15.13. Efez.5.1.2.

17. A ktoby mia majtno * wiata
tego. i widzia^by brata swego potrzebu-

jcego, a zawarby wntrznoci swoje

przed nim. jako w nim zostaje mio
^Q^^ p

*uk.3,ll. Jakób.2,15.16.

18. Dziateczki moje ! nie miujmy
sowem ani jzykiem, ale uczynkiem i

prawd.
jy. 19. A przez to poznajemy, i

7. prawdy jestemy, i przed nim uspo-

kojemy serca nasze.

20. Bo jeliby nas potpiao serce

nasze, daleko wikszy jest Bóg, ni serce

nasze, i wie wszystko.

21. Najmilsi! jeliby serce nasze nas
nie potpia-o, ufanie mamy ku Bogu ;

22. I o cokolwiekbymy ^ prosili,

bierzemy od niego; bo przykazania jego

chowamy, i to. co si podoba przed

obliczem jego. czynimy.
* Mat. 21. 22. Jan. 14,13. r.15,7. r.16,24. 1 Jan.5,14.

23. A to jest przykazanie * jego.

abymy wierzyli imieniowi Syna jego

Jezusa Chrystusa, i miowali jedni dru-

gich, jako nam y przykaza.
* Jan. 6,29. t Jan. 13,34. r.1.542,

24. Bo kto chowa * przykazania je-

go, w nim mieszka, a on te w nim ; a

przez to j znamy, i mieszka w nas.

to jest, z Ducha, którego nam da.
Jan. 14,23. tlJan.4,13.
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ROZDZIA IV.
I. Dowiadczanie duch'iw 1—•'>. II. mio w. jako

prawdziwy powód i cel wszystkich rzeczy dobrych by
ma 7—15. III. przykad Boy do mioci braterskiej

usuguje 16—21.

JNajmilsi! nie kademu duchowi wierz-

cie; ale dowiadczajcie duchów, jeli

z Boga s. Bo wiele faszywych proro-

ków wyszo na wiat.

2. Przez to poznawajcie Ducha Bo-

ego: Wszelki duch. który wyznaje.

i Jezus Chrystus w ciele przyszed,

z Boga jest.

3. Ale wszelki duch. który nie wy-
znaje, e Jezus Chrystus w ciele przy-

szed, nie jest z Boga : ale ten jest on

duch antychrystusowy. o którymecie
syszeli, i idzie, i teraz ju jest na

wiecie.

4. Wy z Boga jestecie, dziateczki! i

zwyciylicie ich: i wikszy jest ten.

który w was jest. ni ten. który jest na

wiecie.

5. Oni s z wiata : przeto o wiecie

mówi, a wiat ich sucha.

6. My z Boga " jestemy. Kto zna

Boga, sucha nas: kto nie jest z Boga,

nie sucha nas. Przez to poznajemy

ducha prawdy i ducha bdu. ''Jan.8.47.

II. 7. Najmilsi! miujmy jedni dru-

gich, gdy mio jest z Boga :
'

i kady.
co miuje, z Boga jest narodzony, i zna

Boga. '-Jan.8.42.

8. Kto nie miuje, nie zna Boga : gdy
Bóg jest mio.

9. Przez to objawiona jest " mio
Boa ku nam. i Syna swego jednoro-

dzonego posa Bóg na wiat, abymy
yli przeze.

"^ Kzym.5,8. 1 jan.3,1^.
•

10. W tem jest mio . nie ibymy
my umiowali Boga. ale i on imiiowa
nas, i posa Syna swego, aby by uba-
ganiem * za grzechy nasze. "iJan.2,2.

11. Najmilsi! poniewa nas tak Bóg
umiowa, i mymy powinni jedni dru-

gich miowa.
12. Boga aden * nigdy nie widzia :

ale jeli miujemy jedni drugich. Bóg
w nas mieszka, a mio jego doskona^a

iest w nas ^Jan.l.lS. Koi.1,15. lTym.6,16.

13. Przez to poznajemy, i w nim
mieszkamy, a on w nas, i z Ducha
swesro ' nam da. *iJan.3.24.

14. A mymy widzieli i wiadczy-

my, i Ojciec posa- Syna. aby by zba-

wicielem wiata.

15. Ktobykolwiek wyzna, i Jezus
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jest Synom Boym, "Róp^wiiim mioszka

a on w Kogli.

III. IG. I mymy poznali i nwie-

rzyli o miloAci, któr Bóg ma ku nam.
lU)g jest mio; a kto mieszka w mi-

oci, w Bogu mieszka, a Bóg w nim.

17. W t^m doskonaa jest mio
Boa z nami , abymy ufanie mieli

w dzie sdny, i jaki on jesi . tacy i my
jestemy na tym wiecie.

18. iemaszci bojani w mioci, ale

mio doskonaa precz wyrzuca boja :

1)0 boja ma udrczenie , a kto si, boi,

nie jest doskonay w mioci.
19. My go miujemy, i on nas pier-

wój umiowa'.
20. Jeliby kto rzek: Miuj * Boga,

a brataby swego nienawidzia . kamc
jest; albowiem kto nie miuje brata

swego, którego widzia. Boga, którego

nie widzia, jako moe miowa?
*lJan.2,4.

21. A to rozkazanie mamy od niego,

aby ten, * co miuje Boga , miowa i

brata SWe^O *Mat.22,37.3fl. Jan. 13,34. r.l5, 12.

KODZIA V.
I. Mio braterska z wiar zczona jest 1—9. II. wia-

ra w Boga bez wiary w Chrystusa Pana by nie moe
10—13. III. T wiar majcyci modlitwy Bóg wysu-
chiwa 14—17. IV. Tacy umylnie nie grzesz 18—21.

Wszelki, co wierzy, i Jezus jest Chry-

stusem, z Boga si narodzi; a wszelki,

co miuje tego, który urodzi, miuje i

tego, który z niego jest narodzony.

2. Przez to znamy, i miujemy dziat-

ki Boe, gdy Boga' miujemy, i przy-

kazania jego chowamy.
3. Albowiem ta jest mio Boa,

abymy przykazaniajego chowali; a przy-

kazania jego * nie s cikie. *Mat.ii,ao.

4. Bo wszystko, co si narodzio

z Boga. zwycia * wiat; a to jest zwy-

cistwo, które zwyciyo wiat, wiara

nasza. -iKor.15,57.

5. Któ jest, co zwycia wiat, tyl-

ko kto wierzy, i Jezus jest Synem Bo-

ym?
6. Tenci jest, który przyszed przez

wod i krew, Jezus Chrystus, nie w wo-
dzie tylko, ale w wodzie i we krwi;

a Duch jest, który wiadczy, i Duch
jest prawda.

7. Albowiem trzej s, * którzy wiad-
cz na niebie: Ojciec, Sowo, i Duch
wity, a ci trzej jedno s.

*Mat.3,16. Jan. 1,33.

8. A trzj s, którzy wiadcz na
ziemi : Duch, i woda. i krew, a ci trzej

ku jednemu s.
[). Poniewa wiadectwo ludzkie

przyjmujemy, wiadectwo Boe wik-
sze jest; aliowiem to jest wiadectwo
Boe, które wiadczy o * Synu swoim.

* Mat..*?.!?, r.17,5.

II. 10. Kto wierzy * w Syna Boego
ma wiadectwo sam w sobie. Kto nie

wierzy Bogu, kamc go uczyni, i nie

uwierzy temu wiadectwu , które Bóg
wiadczy o Synu swoim. *Jan.3,ic.

11. A to jest wiadectwo, i nam
Bóg da ywot wieczny; a ten ywot
jest w Synu jego.

12. Kto ma * Syna, ma ywot ; kto

nie ma Syna Boego, nie ma ywota.
* Jan. 3, 36.

13. Te TT^eczj napisaem wam, któ-

rzy wierzycie w imi Syna Boego, e-
bycie wiedzieli, i * macie ywot wie-

czny, i abycie wierzyli w imi Syna
Boego. '^Jan.20,31.

III. 14. A to jest ufanie, które ma-
my do niego , i jelibymy o co prosili

wedug woli * jego, syszy nas.
*1 Jan. 3,21. 22.

15. A jeli wiemy, i nas syszy,

o cokolwiekbymy prosili, tedy wiemy,
i mamy te rzeczy, o któremy go prosili.

16. Jeliby kto widzia brata swego
grzeszcego grzechem nie na mier,
nieche si modli za nim, a da mu Bóg
ywot, to jest, grzeszcym nie na mier.
Jestci grzech na * mier ; nie za tym,

\

mówi, aby si kto modli.
^Mat.l2,31.Mark.3,89. uk.12,10. :

17. Wszelka niesprawiedliwo * jest

grzech ; ale jest grzech nie na mier.
* 1 jan.3,4.

IV. 18. Wiemy, i wszelki, który si
z Boga * narodzi, nie grzeszy; ale który _
si narodzi z Boga, zachowuje samego J
siebie, a on zonik nie dotyka si go.

*lJau.3,9.

19. Wiemy, i z Boga jestemy;, ale

wiat wszystek w zem pooony jest.

20. A wiemy, i Syn Boy przyszed,

i da nam * zmys, abymy poznali one-

go prawdziwego Boga, i jestemy w -0-

nym prawdziwym, to jest, w Synu jego

Jezusie Chrystusie ; tenci jest prawdziwy

Bóg i ywot wieczny.
*Tik.24,45.

21. Dziateczki! strzecie si bawa-
nów. Amen.
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List wtóry S. Jana Apostoa.

ROZDZIA JEDEN.
I. Ten list pisany jest do jednej pobonej pani, która

dziatki miaa w bojani Boej wychowane 1.2. II. któr
pozdrowiwszy Aposto 3. III. a o si w prawdzie ko-

ckaa, z tego si ucieszywszy 4. IV. prosi, tiby w mioci
chi-zecijaskiej ti-waa 5, 6. V. a wiedzc, e wiele jest

zwodzicieli 7—9. VI. onych si pilnie strzega 10—13.

fetarszy wybranej paiii, i dziafkom jej,

które ja miuj w prawdzie, anie ja tylko,

ale i wszyscy, którzy poznali prawd,

2. Dla prawdy, która zostaje w nas,

i z nami bdzie na wieki.

n. 3. Niech bdzie z wami aska, mi-

osierdzie i pokój od Boga Ojca, i od

Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojcowego,

w prawdzie i w mioci.

III. 4. Uradowaem si bardzo, em
znalaz niektóre z dziatek ^ twoich cho-

dzce w prawdzie, jakomy przykazanie

wzili od Ojca.
" *3jan.w.4.

lY. 5. A teraz prosz ci, Pani ! nie

jako przykazanie nowe ^ piszc ci, ale

któremy mieli od pocztku, abymy
jedni drugich f miowali.

*Jan.2,7.8. t Jan.13,34. r.25,12. lJan.3,11.

6. k tac "" jest mio, abymy chodzili

wedug przykaza jego. A przykazanie

to jest, jakocie syszeli od pocztku,
abycie w niem chodzili. *j*n.i4,2i.

V. 7. Gdy wiele * zwodzicieli wy-
szo na wiat, którzy nie wyznawaj, e
Jezus Chrystus przyszed w ciele; ten

jest zwodzicielem i antychrystem.
* Jan. 4,1.

8. Strzecie samych siebie, ebymy
nie stracili tego, koo czegomy praco-
wali, ale ebymy odpat zupen wzili.

9. Wszelki, co przestpuje, a nie zo-

staje w nauce Chrystusowej, Boga nie

ma; kto zostaje w nauce Chrystusowej,

ten i Ojca i Syna ma.
VL 10. Jeli kto przychodzi " do was,

a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie

go w dom, ani go pozdi'awiajcie.
*Rzym.lC,17. lKor.5,11. Tj-t.3,10.

11. Albowiem kto takiego pozdrawia,

uczestnikiem * jest zych uczynków jego.
*1 Tym. 5,22.

12. Majc wam wiele pisa, nie chcia-

em przez papier i inkaust, ale mam
nadziej, e do was przyjd, i ustnie

z wami mówi bd, aby rado * nasza

bya zupena.
'

*iJan.i,4.

13. Pozdrawiaj ci dziatki siostry

twojej w Panu wybranej. Amen.

List trzeci S. Jana Apostoa.

KOZDZIA JEDEN.
Jan wity I. powinszowawszy szczcia Gajowi 1. 2.

II. uprzejmo 3—4. III. i gocinno jego zaleca 5—8.
IV. ale Dyjotrefesow hardo winuje ti—10. V. Gaja na-
pomina, aby w dobrzeczynieniu trwa 11. VI. Demetryju-
sza zaleca 12—15.

Otarszy Gajowi miemu, którego ja mi-
uj w prawdzie.

2. Najmilszy! najprzód dam, aby
si dobrze powodzio, i aby by zdrów,

tak jako si dobrze powodzi duszy

twojej.

II. 3. Albowiem wielcem si urado-

wa, gdy przyszli bracia, i dali wia-
dectwo o twojej prawdzie

,
jako ty

w prawdzie chodzisz.

4. Wikszej nad t radoci nie mam,
jako gdy sysz, i ^ dziatki moje cho-

dz w szczeroci. *2Jan.w.4. lTes.3,8.

III. 5. Najmilszy! wiernie czynisz,

cokolwiek czynisz przeciwko braciom
^i przeciw gociom,

6. Którzy wiadectwo wydali o mio-
ci twojej przed zborem; i dobrze uczy-

nisz, jeli ich odprowadzisz, jako przystoi

przed Bogiem.

7. Albowiem dla imienia jego wyszli,

nic nie wziwszy od pogan.

8. My tedy takowych powinnimy
przyjmowa, abymy byli pomocnikami
prawdzie.

IV. 9. Pisaem do zboru waszego ; ale

Dyjotrefes, który chce by przedniejszy

midzy nimi, nie przyjmuje nas.

10. Przeto jeli przyjd
,
przypomn

uczynki jego, które czyni, sowami ze-
mi obmawiajc nas, a nie majc dosy
na tem, i sam braci nie przyjmuje,

i tym, coby przyj chcieli, zabrania, i

ze zboru ich wycza.
V. 11. Najmilszy! nie naladuj ze-

go, ale dobrego. Kto dobrze czyni, z Bo-
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me wi-
*lJan.3,6.

ga jest; ale kto le * czyni

dzia Boga.

VI. 12, Demetryjuszowi wiadectwo
jest dane od wszystkich , i od samj
prawdy : lecz i my wiadectwo o nim
dajemy, a wiecie, i wiadectwo nasze

prawdziwe jest.

JUDAS.
13. Wielem mia pisa; lecz nie chc('

pisa inkaustem i piórem ;

14. Bo mam nadziejtj, e ci w rychle

ujrz, a tedy ustnie mówi bdziemy.
15. Pokój tobie. Pozdrawiaj ci

przyjaciele. Pozdrów i ty przyjació

z imienia.

List powszechny S. Judy Apostoa.

KODZIA JEDEN.
., .Tudas T

ich

do o"rj nuji u/,j Ti

trzema przykadami yuAiuji; ^— Xci. ii. puiu<.>,..u i^nw-

chowc przywodzi 14—19. V. Na ostatek sposób, jako

si wierni sztuk tych zwodzicieli ustrzedz maj, poka-

zuje 20—25.

Judas, * suga Jezusa Chrystusa a brat

Jakóba, f od Boga Ojca powiconym
i w Jezusie Chrystusie zachowanym i

powoanym: -Jan.14,22. tMat.10,3.

2. Miosierdzie, i pokój, i mio
niech si wam rozmnoy.

II. 3. Najmilsi! wszelk pilno czy-

nic, abym wam pisa o spóecznem

zbawieniu, musiaem wam pisa, napo-

minajc, ibycie bojowali o wiar raz

witym podan.
4. Albowiem wkradli si niektórzy

ludzie, dawno ju przedtem naznaczeni

na to potpienie, niepoboni, którzy

ask Boga naszego obracaj w rozpust,

i samego si Boga, i panujcego Pana

naszego Jezusa Chrystusa zapieraj.

III. 5. Przeto chc wam przypom-

nie, którzy ju raz o tem wiecie, e
chocia Pan lud z ziemi Egipskiej wy-

swobodzi, przecie potem tych, którzy

nie wierzyli, * potraci, ^-^^oj-i^-^s- v.26,64.65.

6. Take Anioów, którzy nie zacho-

wali * pierwszego stanu swego, ale

opucili mieszkanie swoje, na sd dnia

wielkiego zwizkami wiecznemi pod

chmur zachowa. * J^°-«'^- ^ ^^^*^-2'^-

7. Jako Sodoma * i Gomorra, i oko-

liczne miasta, gdy tyme sposobem ja-

ko i one zwszeteczniay i uday si za

cudzem ciaem, wystawione s na przy-

kad, ognia wiecznego karanie ponoszc :

*1 Moj. 19,22—24. uk.17,29. 2Pioti-.2.6.

8. Take te i ci jako snem zmorzeni,

ciao * plugawi, ale zwierzchnoci
pogardzaj, i przeoestwa bluni.

*2Piotr.2,10.

9. Lecz Micha Archanio, gdy si
z dyjabem rozpierajc wadzi o ciao

Mojeszowe, nie mia podnie prze-

ciwko niemu sdu blunierczego , ale

rzek : Niech ci * Pan zgromi, ^zach.3,2.

10. A ci, czego nie znaj, to bluni;
a co z przyrodzenia * znaj, jako bez-

rozumne byda w tem si psuj .*^^'^*^-^' ^2.

11. Biada im! bo si drog Kaino-
w * udali, a za bdem f Balaamowej
zapaty pucili si, i przeciwiestwem
Korego ''* poginli.

*lMoj.4,8. t4Moj. 22,23. 2Piotr.2,15. **4Moj.l,61.

12. Ci s na witych ucztach wa-
szych * zmazami, którzy z wami go-

dujc bez wstydu, sami si pas; s
oboki f bezwodne, które od wiatrów

tam i sam imoszone bywaj ; drzewa

zwide nieuyteczne, dwakro zmare
i wykorzenione ;

*2Piotr.2,i3. i-2Piotr.2,i7.

13. Way wcieke morskie, wyrzu-

cajce swoje sprosnoci, gwiazdy b-
kajce si, którym chmura ciemnoci
zachowana jest na wieki.

IV. 14. A prorokowa te o niech

siódmy od Adama ^ Enoch, mówic : Oto

Pan idzie z witymi tysicami swoimi,
*1 Moj. 5,18.

15. Aby uczyni sd wszystkim, i ka-

ra wszystkich niezboników midzy nimi

ze wszystkich niepobonoci ich, które

niezbonie podzili, i ze wszystkich

przykroci, które mówili przeciwko nie-

mu niezboni grzesznicy.

16. Ci s zemracze utyskujcy so-

bie, wedug podliwoci swoich cho-

dzcy, i których usta * mówi bardzo

harde sowa; pochlebujac osobom dla

swego poytku. *Ps.17,10. 2Piotr.2,18.

17. Lecz wy, najmilsi! pamitajcie

na sowa przepowiedziane od Apostoów
Pana naszego Jezusa Chrystusa;

18. I wam powiadali, e w ostate-

czny czas bd * namiewcy, chodzcy
wedug swoich niezbonych podli-
.c^^^cj

*lTym.4,l. 2Tym.3,l. 2Piotr.3,3.

19. Ci s, którzy si sami odczaj,



Objawienie

bydlcy, Ducha Chrystusowego nie-

majcy.

V. 20. Ale wy, najmilsi! budujc si
na .najwitszej wierze waszej , i mo-
dlc si w Duchu witym,

21. Samych siebie w mioci Boój
zachowajcie, oczekujc miosierdzia Pa-

na naszego Jezusa Chrystusa ku ywo-
towi wiecznemu.

22. A nad 'niektórymi zmiujcie si,

rozsdkiem si rzdzc
;
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23. A drugich przez postrach do zba-

wienia przywódcie, z ognia ich wyry-

wajc, majc w nienawici i sukni,

któraby bya od ciaa pokalana.

24. A temu, który was moe zacho-

wa od upadku, i stawi przed ohliczno-

ci chway swojej bez nagany z we-
selem,

25. Samemu mdremu Bogu. zbawi-

cielowi naszemu, niech bdzie chwaa i

wielmonoó, moc i zwierzchno, i te-

raz i po wszystkie wieki. Amen.

r

Objawienie S. Jana Teologa.

EOZDZIA I.

T. Proroctwo o przyszych rzeczach z objawienia tego,

który jest pocztkiem i kocem 1—11. II. potem siedmiu
wieczników 12. III. midzy którerai Avidzia podobnego
Synowi czowieczemu 13—15. IV. i siedmiu gwiazd 16—19.

V. tajemnic wykada 20.

Objawienie Jezusa Chrystusa, które mu
da Bóg, aby okaza sugom swoim rze-

czy, które si w rychle dzia maj; a

on je oznajmi i posa przez Anioa
swojego sudze swemu Janowi,

2. Który wiadectwo wyda sowu
Boemu, i wiadectwu Jezusa Chrystusa,

i cokolwiek widzia.

3. Bogosawiony, który czyta, i ci,

którzy suchaj sów proroctwa tego,

i zachowywuj to, co w niem jest na-

pisane ; albowiem czas * blisko jest.
* Rzym. 13,11.

4. Jan siedmiu zborom, które s w A-
zyi. aska wam i pokój niech bdzie
od tego, który * jest, i który by, i któ-

ry przyj ma; i od siedmiu duchów,
którzy s przed oblicznoci stolicy jego

;

*2Moj.3,14.

5. I od Jezusa Chrystusa, który jest

onym wiadkiem wiernym pierworo-

dnym * z umarych , i ksiciem kró-

lów ziemi; który nas f umiowa, i omy
nas z gi"zechów ** naszych krwi swoj;

'^lKor.15,20. Kol. 1,18. f Efez. 1,7. ^* yd. 9, 14.

6. I uczyni nas królmi i kapanami
Bogu, Ojcu swemu; jemu niech bdzie
chwaa i moc na wieki wieków. Amen.

7. Oto idzie z obokami, i ujrzy go
wszelkie oko, i ci, którzy go * przebili

;

i narzeka bd przed nim wszystkie po-

kolenia ziemi. Tak, Amen. *zach.i2,io.

8. Jam jest Alfa i
* Omega, pocztek i

koniec, mówi Pan, który jest, i który

by, i który przyj ma, on Wszechmo-
gcy. *Objaw.22,13.

9. Ja Jan, którym te jest bratem wa-
szym, i uczestnikiem w ucisku, i w kró-

lestwie, i w cierpliwoci Jezusa Chry-

stusa, byem na wyspie, któr zowi
Patmos, dla sowa Boego, i dla wia-
dectwa Jezusa Chrystusa :

10. Byem w zachwyceniu ducha
w dzie Paski, i syszaem za sob
gos wielki jako trby, mówicy:

11. Jam jest Alfa i Omega, on

pierwszy i ostatni; a co widzisz, napisz

w ksigi, i polij siedmiu zborom, które

s w Azyi, do Efezu, i do Smyrny, i

do Pergamu, i do Tyjatyru, i do Sardów,

i do Filadelfii, i do Laodycei.

II. 12. I obróciem si, abym widzia
on gos, który mówi ze mn ; a obró-

ciwszy sie , ujrzaem siedm * wieczni-

ków zotych, *2Moj.2.5,37.

III. 13. A w porodku onych siedmiu

wieczników podobnego Synowi czo-

wieczemu, obleczonego w dug szat, i

prze pasanego na piersiach pasem zotym ;

14. A gowa jego i wosy byy biae,

jako wena biaa, jako nieg, a oczy jego

jako pomie ognia;

15. A nogi jego podobne mosidzowi,
jakoby w piecu rozpalone, a gos jego,

jako gos wielu wód.

IV. 16. I mia w prawej rce swojej

siedm gwiazd, a z ust jego wychodzi
miecz z obu stron ostry, a oblicze jego

jako soce, kiedy jasno wieci.

17. A gdym go ujrza, upadem do

nóg jego, jako martwy. I woy praw
rk swoje na mi, mówic mi: Nie bój

si ! Jam jest on pierwszy i
* ostatni,
*Izaj.41,4. r.44,6.

18. I yjcy; a byem umary, a otom
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jest ywy na wifiki wieków. I mam
klucze * pieka i mierci. Mzaj. 22,22.

19. Napisz * te rzeczy, które widzia,

i które s i które si dzia maj iiapotem.
* ()lijaw.J4,13.

V. 20. Tajemnic onycli * siedmiu
gwiazd, które widzia w prawej rce
mojej . i siedmiu wieczników zotych.
Siedm ony(ih gwiazd s Anioowie sie-

dmiu zborów, a siedm wieczników, któ-

re widzia, jest siedm zborów. *^bjaw.2,i.

ROZDZIA II.

I. Pan Janowi rozkaza napisa to, co sam wi-
dzia by potr/obnogo zborom 1. II. Efeskiemu 2—7.

III. Smyrncskicrau 8—11. IV. Pergameskicmu 12—17.
V. Tyjatyrskicmu 18—24. VI. upominajc ich, aby to,

co wzili od Apostoów, wiernie trzymali 25—29.

Anioowi zboru Efeskiego napisz: To
mówi ten, który trzyma siedm gwiazd
w prawej rce swojej

, który si przecha-

dza w poród oiiych siedmiu wieczni-
ków zotych:

II. 2. Znam uczynki twoje, i prac
twoje, i cierpliwo twoje, a i nie mo-
esz cierpie zych, i dowiadczye tych,

którzy si mieni by Apostoami, a nie

s, i znalaze ich, e s kamcami;

3. I znaszae, i masz cierpliwo, i

pracowae dla imienia mego, a nie

ustae.
4. Ale mam nieco przeciwko tobie, e

mio twoje pierwsz opuci.
5. Pamitaje tedy, skde wypad,

a pokutuj, * i czy uczynki pierwsze;

a jeli nie chcesz, przyjd przeciwko

tobie rycho, a porusz wiecznik twój

z miejsca swego, jeliby nie pokuto-

wa.
'

*Mat.3.2.

6. Ale wdy to masz. i nienawidzisz

uczynków Nikolaitów . których i ja nie-

nawidz.
7. Kto ma uszy, niechaj * sucha, co

Duch mówi zborom: Temu, co zwyciy,
dam je z drzewa ywota, które jest

w porodku raju Boego. *Mat.ii,i5.

III. 8. A Anioowi zboru Smyrne-
skiego napisz: To mówi pierwszy i ostat-

ni, który by umar i oy:
9. Znam uczynki twoje, i ucisk, i ubó-

stwo, (ale bogaty.) i blunierstwo tych,

którzy si powiadaj by ydami, a nie

s, ale s bónic szatask.

10. Nic si nie bój ^ tego, co masz
cierpie. Oto wrzuci dyjabe niektórych

z was do wizienia, abycie byli dowiad-
czeni; i bdziecie mieli ucisk przez dzie-

si dni. IJd wierny a do mierci, a
dam ci koron ywota. "Mat. 10,28.

11. Kto * ma uszy, niechaj sucha,
co Duch mówi zborom : Kto zwyciy,
nie bdzie obraony od wtórej mierbi.

"Mat.U.l."*.

IV. 12. A Anioowi z)oru Pergame-
skiego napisz: To ' mówi ten, który ma
miecz on z obydwóch stron ostry;

*yd.4,16. Objaw.1,16.

13. Znam uczynki twoje, i gdzie mie-

szkasz, to jest, gdzie jest * stolica sza-

taska, a i trzymasz imi moje, i nie

zaprzae si wiary mojj i w one dni.

w które Antypas, wiadek mój wierny,

zabity jest u was, gdzie szatan mieszka.
* Objaw. 13,2.

14. Ale mam nieco przeciwko tobie,

i tam masz tych, którzytrzymaj * nauk
Balaamow, który uczy Balaka, aby
wrzuci zgorszenie przed syny Izraelskie,

eby jedli rzeczy bawanom ofiarowane,

iwszeteczestwopodzili.*^^*^J-25.i-2.3idaisze.

15. Take masz i tych, którzy trzymaj
nauk Nikolaitów , co ja mam w niena-

wici.

16. Pokutuje: a jeli nie * bdziesz,

przyjd przeciwko tobie w rychle, i b-
d walczy z nimi mieczem ust moich.

*0bjaw.l9,15.21.

17. Kto ma uszy, niechaj sucha, co

Duch mówi zborom: Temu, co zwyciy,
dam je z onej manny skrytej, i dam
mu kamyk biay, a na onym kamyku
imi nowe napisane, którego nikt nie zna,

tylko ten, który je przyjmuje.

V. 18. A Anioowi zboru Tyjatyrskiego

napisz: To mówi syn Boy, który ma
oczy swoje jako pomie ognia, a nogi

jego podobne s mosidzowi:
19. Znam uczynki, twoje, i mio i

posugi, i wiar, i cierpliwo twoje, i

uczynki twoje, a e ostatnich rzeczy

wicej jest, ni pierwszych.

20. Ale mam nieco * przeciwko tobie,

i niewiecie f Jezabeli, która si mieni

by prorokini, dopuszczasz uczy i

zwodzi sugi moje, eby wszeteczestwo
podzili, i rzeczy bawanom ofiarowane

JQ^]j
=*^0bjaw.2,4. tlKról.16,31.

21. I daem jej * czas, aby pokuto-

waa z wszeteczestwa swego; ale nie

pokutowaa. *Rzym.2,4.

22. Oto ja porzucj * na oe. i tych,

którzy z ni cnidzoo, w ucisk wielki,

jeliby nie pokutowali z uczynków swo-

jej 1^.
=^0bjaw.l8,6.9.
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23. A dzieci jej pobij na mier: i

poznaj wszystkie zbory, em ja jest ten,

który si badam * nerek i serc ; i dam
kademu z was wedug uczynków wa-

szych ^iSam.lti,?. Ps.7,10. Jer.11,20. r.17,10. r.20,l2.

24. A wam mówi, i drugim, którzy-

cie w Tyjatyrzecb, którzykolwiek nie

maj tej nauki, i którzy nie poznali g-
bokoci szataskich, jako mówi: Nie

wo na was innego brzemienia.

VI. 25. Wszake to, co macie, trzy-

majcie, a przyjd.

26. A kto zwyciy i zachowa a do

koca uczynki moje, dam mu zwierzch-

no "" nad poganami. *Ps.2,8.

27. I bdzie ich rzdzi lask elazn;
jako statki garncarskie skruszeni bd,
jakom i ja wzi od Ojca mego.

28. I dam mu gwiazd porann.
29. Kto ma uszy, niechaj sucha, co

Duch mówi zborom.

KODZIA III.

I. Listy do pasterzy zboru Sardeskiego 1—6. II. Fi-

ladelfskiego 7—13. III. Laodyceskiego, na to napisane,
aby byy sugom Boym zamiast zwierciada, w którem
powinnoci swoje upatrywa maj 14—22.

A Anioowi zboru, który jest w Sar-

dziech, napisz : To mówi ten, który ma
siedm "" duchów Boych i siedm gwiazd:

Znam uczynki twoje, i masz imi, e
yjesz ; ale jest umary. ^objaw.1,4.

2. Bd czujny, a utwierdzaj innych,

którzy umrze maj; albowiem nie zna-

lazem uczynków twoich zupenych przed

Bogiem.
3. Pamitaj tedy, jako wzi i sy-

sza, a chowaj i pokutuj. Jeli tedy czu
nie bdziesz, przyjd na ci jako zo-
dziej, a '' nie zrozumiesz, której godziny

przyjd na ci. *iTes.5,2. 2Piotr.3,io.

4. Ale masz niektóre osoby w Sar-

dziech, które nie pokalay szat swoich
;

przeto chodzi bd ze mn w szatach

biaych, i godni s.
5. Kto zwyciy, ten bdzie obleczony

w szaty biae, i nie wyma * imienia

jego z ksig ywota, ale wyznam imi
jego przed obliczem Ojca mojego i przed

Anioami jego. *Fiiip.4,3.

6. Kto ma uszy. niechaj sucha, co

Duch mówi zborom.

II. 7. A Anioowi zboru Filadelfskiego

napisz : To mówi on wity i Prawdziwy,

który ma klucz Dawidowy, który otwie-

ra a nikt "^ nie zawiera, i zawiera a nikt

^ nie otwiera. =^izaj. 22,22.

259

8. Znam uczynki twoje; otom wysta-

wi przed tob drzwi otworzone, a aden
nie moe ich zamkn ; bo acz mas^ nie

wielk moc
,
przeci zachowa sowo

moje, i nie zaprzae si imienia mego.

9. Oto dam niektórych z bónicy sza-

taskiej, którzy si powiadaj by y-
dami, a nie s, ale kami. Oto spra-

wi, e przyjd, i bd si kaniali przed

nogami twemi, i poznaj, em ja ci
umiowa.

10. e zachowa sowo cierpliwoci

mojej, ja te- ci zachowam od godziny

pokuszenia, która przyjdzie na wszystek

wiat, aby dowiadczya mieszkajcych
na ziemi;

11. Oto id rycho; trzymaj, co masz,

aby nikt nie wzi korony twojej.

12. Kto zwyciy, uczyni go filarem

w kociele Boga mojego, a wicej z nie-

go ju nie wynijdzie ; i napisz na nim
imi Boga mego , i imi miasta Boga
mego, nowego Jeruzalemu, które zst-
puje z nieba od Boga mego, i imi moje
nowe.

13. Kto ma uszy, niechaj sucha, co

Duch mówi zborom.

III. 14. A Anioowi zboru Laodyce-
skiego napisz: To mówi Amen, wia-
dek on wierny i prawdziwy, pocztek
stworzenia Boego:

15. Znam uczynki twoje, e nie jest

ani zimny ani gorcy; bodaje by
zimny, albo gorcy !

16. A tak, poniewae letni, a ani

zimny ani gorcy, wyrzuc ci z ust

moich.

17. Albowiem mówisz: Jestem * bo-

gaty i zbogaciem si, a niczego nie po-

trzebuj; a nie wiesz, e ty biedny i mi-

zerny, i ubogi, i lepy, i nagi. '^iKor.4,8.

18. Radz, aby kupi u mnie zota
w * ogniu dowiadczonego, aby by
bogaty, i szaty biae, aby by obleczony,

a eby si nie okazywaa romota nago-
ci twojej ; a oczy twoje nama maci
wzrok naprawiajc, aby widzia.

=^lPiotr.l,7.

19. Ja którychkolwiek miuj, strofuj

i * karz. Bd tedy gorliwym, a poku-
l^^j.^

*Ijob.5,l7. Pr2yp.3,11.12. yd.12.5.6.

20. Oto stoj u drzwi i koacz
; jeliby

kto usysza gos mój, i otworzy drzwi,

wnijd do niego, i bd z nim wiecze-

rza, a on ze mn.
21. Kto zwyciy, dam mu siedzie
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z sob na stolicy niojój, jakom i ja zwy-
ciy, i usiadem z ojcom moim na sto-

licy jogo.

22. Kto ma uszy, uiochaj sucha, co

Duch mówi zborom.

RODZIA. IV.
I. Pana siedzcego widzia' na stolicy mip<lzy dwu-

dziestoma i czteroma starcami ]— 1. II. a przylcm lyska-
nie, dwik, groinobicie, lampy a. III. szklano morzo 6.

IV. czworo zwierzt 7—9. V. starcy chwalcy Pana
10. 11.

-totómem widzia, a oto drzwi byy
otworzone w niebie, a gos pierwszy,

którym sysza, jako trby mówicej
ze mn, i rzek: Wstp sam, a poka,
co si ma dzia napot^m.

2. A zarazem byem * w zachwyceniu
ducha, a oto stolica postawiona bya
na niebie, a na stolicy siedziaa osoba.

*0bjaw.l,10.

3. A ten, który siedzia, podobny by
na wejrzeniu kamieniowi * jaspisowi

i sardynowi ; a okoo onej stolicy bya
tcza, na wejrzeniu podobna szma-
ragdowi. *Ezech.l,26.

4. A okoo onej stolicy byo stolic

dwadziecia i cztery ; a na onych stoli-

cach widziaem dwudziestu i czterech

starców siedzcych, obleczonych w sza-

ty biae, a na gowach swoich mieli ko-

rony zote.

II. 5. A z onej stolicy wychodziy
byskawice, i gromy, i gosy, i siedm
lamp ognistych gorejcych przed stoli-

c, które s * siedm duchów Boych.
'''01)jaw.l,4.

III. 6. A przed on stolic byo morze
szklane, podobne krysztaowi, a w po-

rodku stolicy i okoo stolicy czwo-
ro zwierzt penych oczu z przodku i

z tyu.

IV. 7. A pierwsze zwierz podobne
byo Iwowi , a wtóre zwierz podobne
cielcowi, a trzecie zwierz miao twarz
jako czowiek, a czwarte zwierz po-

dobne byo orowi latajcemu.
8. A oto kade z osobna z onych

czterech zwierzt miao sze skrzyde
w okoo, a wewntrz byy pene oczów,

a odpoczynku nie maj we dnie i w no-

cy, mówic: wity, * wity, wity
Pan, Bóg wszechmogcy, który by, i

jest, i przyj ma. *izaj.6,3.

9. A gdy one zwierzta daway chwa-
, i cze, i dzikowanie siedzcemu na
stolicy, yjcemu na wieki wieków;

V. 10. Upadli dwadziecia cztery

starcy przed oljliczem si(3dzcego na sto-

licy
,

i kaniali si yjcemu na wieki

wieków, i rzucali korony swoje przed sto-

lic, mówic:
11. Godziene * jest, Panie! wzi

cliwal i cze i moc; bo ty stworzy
wszystkie rzeczy, i za wol twoj trwaj,
i stworzone s. ' uhjaw.6',12.

ROZDZIA V.
I. Ksigi siedmioma pieczciami zapiecztowano 1. 2. II.

których aden otworzy nie mójjl 3— .O. III. tylko baranek
on IJoy, którof^o wszyscy mieszkacy niebiescy chwalili
i wiecznie chwali Itd 6— 14.

i widziaem po prawj rce siedzcego
na stolicy ksigi * napisane

, wewntrz
i zewntrz zapiecztowane siedmioma
pieczciami. ^Ezech.2,9.10.

2. I widziaem Anioa mocnego, wo-
ajcego gosem wielkim : Kto jest go-

dzien otworzy te ksigi, i odpieczto-

wa pieczci ich?

II. 3. A nikt nie móg ani w niebie

ani na ziemi, ani pod ziemi otworzy
onych ksig, ani wejrze w nie.

4. I pakaem bardzo, i nikt nie by
znaleziony godny, aby otworzy i czy-

ta ksigi, i wejrza w nie.

5. Tedy mi jeden z onych starców

rzek: Nie pacz! Oto zwyciy lew,

który jest z * pokolenia Judowego, ko-

rze f Dawidowy, aby otworzy ksigi,

i odpiecztowa siedm pieczci ich.
*lMoj.49,10.11. flzaj.ll,!.

III. 6. I spojrzaem, a oto midzy
stolic, i czterema onemi zwierztami, i

midzy onymi starcami Baranek sta
jako zabity, majc siedm rogów, i siedm
oczy, które s siedm duchów Boych,
posanych na wszystk ziemi.

7. Ten przyszed i wzi one ksigi
z prawej rki siedzcego na stolicy.

8. A gdy wzi one ksigi, zaraz ono

czworo zwierzt, i oni dwadziecia i

cztery starcy upadli przed Barankiem,

majc kady z nich cytry i czasze zote,

pene wonnych rzeczy, które s modli-

twy witych.
9. I piewali now pie, mówic:

Godziene jest wzi ksigi, i otworzy
pieczci ich, e by zabity, i odkupie
nas Bogu przez krew * swoje ze wszel-

kiego pokolenia, i jzyka, i ludu, i na-

I'Q^ll'^
*lPiotr.l,19.

10. I uczynie nas Bogu * naszemu
królmi i kapanami, i królowa bdzie-

my na ziemi. *iPiotr.2,5.9.
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11. Zwidziaem i syszaem gos wie-

lu Anioów okoo oiiej stolicy, i onych
zwierzt i onycli starców; a bya liczba

icli tysickro sto tysicy, i dziesió-

kroó sto tysicy,

12. Mówicych gosem wielkim: Go-
dzien jest ten Baranek zabity, wzi
moc, i bogactwo, i mdro, i si,
i cze, i ciwa, i bogosawiestwo.

13. A wszelkie stworzenie, które jest

na niebie i na ziemi i pod ziemi i w mo-
rzu, i wszystko, co w nich jest. sy-
szaem mówice: Siedzcemu na stolicy,

i Barankowi bogosawiestwo, i cze,
i chwaa, i sia na wieki wieków.

14. A czw oro onych zwierzt rzeko :

Amen. A oni dwadziecia i cztery star-

cy upadli, i kaniali si yjcemu na

wieki wieków.

ROZDZIA YI.

I. Baranek pienvsza piecz ksia^ otworzy 1. 2-

II. Potem wtóra 3. -i. Ul. trzeci 5. fi. IV. czwart 7. 8.

V. pit 9—11. VI. i szóst. Po których otworzeniu
wszczy si mordy, gody, mory, uskarania witych,
drenia ziemi , i rozmaite widziada na niehie 12—16.

VII. dzie sdny 17.

i widziaem, gdy otworzy Baranek je-

dne z onych pieczci, i syszaem jedno

ze * czterech zwierzt mówice, jako

gos gromu: Chod a patrzaj !
*objaw.4,6.

2. 1 widziaem, a oto ko biay, a ten,

który na nim siedzia, miai uk. i dano

mu koron, i wyszed jako zwycizca,

aeby zwycia.
II. 3. A gdy otworzy wtóra piecz,

syszaem wtóre zwierz mówice : Chod
a patrzaj !

4. I wyszed drugi ko rydzy ; a te-

mu, który na nim siedzia, dano, aby
odj pokój z ziemi, a iby jedni drugich

zabijali, i dano mu miecz wielki.

III. 5. A gdy otworzy trzeci pie-

cz, syszaem trzecie zwierz mówice :

Chod a patrzaj! I widzia-em. a oto

ko wrony, a ten, co na nim siedzia,

mia. szal w rce swojej.

6. I syszaem gos z porodku onych
czworga zwierzt mówicy: Miarka psze-

nicy za grosz, a trzy miarki jczmienia
za grosz; a nie szkod oliwie i winu.

IV. 7. A gdy otworzy czwart pie-

cz, syszaem gos czwartego zwie-

rzcia mówicy : Chod a patrzaj !

8. I widziaem, a oto ko powy, a

tego, który siedzia na nim, imi byo
mier, a pieko szo za nim; i dana im
jest moc nad czwart czci ziemi, aby
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zabijali mieczem, i godem, i morem,
i przez zwierzta ziem.^kie.

V. 9. A gdy otworzy pit piecz,
widziaem pod otarzem dusze pobitych

dla sowa Boego i dla wiadectwa, które

wydawali :

10. I woali gosem wielkim, mówic :

Dokde . Panie wity i prawdziwy !

nie sdzisz i nie mcisz si krwi naszej

nad tymi. którzy mieszkaj na ziemi?

11. I dane s kademu z nich szaty

biae, i powiedziano im, aby odpoczy-

wali jeszcze na may czas , aby si do-

peni poczet spósug ich i braci ich,

którzy maj by pobici, jako i oni.

YI. 12. I widziaem, gdy otworzy
szóst piecz, a oto stao si wielkie

trzsienie ziemi, a soce zczerniao ja-

ko wór wosiany. i ksiyc wszystek sta
si jako krew:

13. A gwiazdy niebieskie pada-y na

ziemi, tak jako drzewo figowe zrzuca

z siebie figi swoje niedostae, gdy od

wiatru wielkiego bywa zachwiane.

14. A niebo ustpio jako ksigi zwi-

nione, a wszelka góra i wyspy z miejsca

si swego poruszyy;
15. A królowie ziemi, i ksita, i bo-

gacze, i hetmani, i mocarze, i kady
niewolnik, i kady wolny pokryli * si
w jaskinie i w skay gór, *izaj.2,i9.

16. I rzekli górom i skaom: Upa-
dnijcie * na nas, i zakryjcie nas przed

obliczem tego, który siedzi na stolicy, i

przed gniewem tego Baranka :

^Ozeasz.10.8. uk.23,30.

YII. 17. Albowiem przyszed dzie on

wielki gniewu jego. i któ si osta moe ?

KODZIA YII.

I. Pustoszcy po wiecie Anioowie 1. 2. II. byli

zahamowani, aby wybranych ze wszego pokolenia zapie-

cztowano 3—8. Ul. niezliczone zastpy przed tronem
stojce 9. 10. IV. Anieli Boy z starcami chwalcy Pana
11. 12. V, ci co dla imienia Paskiego cierpieli i3. 14.

VI. i wieczne szczcie ich 15—17.

Xotemem widzia czterech Anioów,
stojcych na czterech wgach ziemi,

trzymajcych cztery wiatry ziemi, aby

nie wia wiatr na ziemi, ani na morze,

ani na adne drzewo.

2. I widziaem inszego Anioa wyst-
pujcego od wschodu soca, majcego
piecz Boga ywego, i zawoa gosem
wielkim na onych czterech Anioów,
którym dano, aby szkodzili ziemi i

morzu :

II. 3. Mówic: Nie szkodcie ziemi ani
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morzu, ani drzowom, a popieczQtiijiuny

isugi Boga naszego na czoach ich.

4. I usiysza/leiu liczb popiecztowa-
iiych ; yto czterdzioAci i cztery tysice
jest popiecztowanych ze wszystkich
pokole synów Izraelskich:

5. Z pokolenia Judowego dwanacie
tysicy popiecztowanych ; z pokolenia
Kubenowego dwanacie tysicy popie-
cztowanych; z pokolenia Gadowego
dwanacie tysicy popiecztowanych;

G. Z pokolenia Aserowego dwana-
cie tysicy popiecztowanych; z poko-
lenia Neftalimowego dwanacie tysicy
popiecztowanych; z pokolenia Mana-
sesowego dwanacie tysicy popiecz-
towanych;

7. Z pokolenia Symeonowego dwa-
nacie tysicy popiecztowanych ; z po-
kolenia Lewiego dwanacie tysicy po-
piecztowanych ; z pokolenia Isascha-
rowego dwanacie tysicy popieczto-
wanych

;

8. Z pokolenia Zabulonowego dwa-
nacie tysicy popiecztowanych; z po-
kolenia Józefowego dwanacie tysicy
popiecztowanych ; z pokolenia Benja-
minowego dwanacie tysicy popiecz-
towanych.

III. 9. Potemem widzia, a oto lud
wielki, którego nie móg nikt zliczy,

z kadego narodu i pokolenia, i ludzi,

i jzyków, którzy stali przed stolic
i przed oblicznoci Baranka, obleczeni

w szaty biae, a palmy byy w rkach ich.

10. I woali gosem wielkim, mówic :

Zbawienie naley Bogu naszemu, sie-

dzcemu na stolicy, i Barankowi.
IV. 11. A wszyscy Anioowie stali

okoo stolicy i starców i czworga zwie-

rzt, i upadli przed stolic na oblicze

swoje, i kaniali si Bogu,
12. Mówic : Amen ! Bogosawie-

stwo, i chwaa, i mdro, i dzikowanie,
i cze, i moc, i sia Bogu naszemu na
wieki wieków. Amen.

y. 13. I odpowiedzia jeden z onych
starców^ i rzek mi: Ci, którzy s oble-

czeni w szaty biae, co zacz s? i skd
przyszli?

14. I rzekem mu : Panie ! ty wiesz.

I rzek mi : Ci s , którzy przyszli

z ucisku wielkiego, i omyli szaty swoje,

i wybielili je we ki'wi Barankowej.
VI. 15. Dlatego s przed stolic Bo,

i su mu we dnie i w nocy w kociele

jogo, a ten, który siedzi na stolicy, jako
namiotem zasoni ich.

16. Nie bd wicj * akn, i nie
bd wicej pragn, i nie f uderzy na
nich soce, ani adne gorco.

*Izuj. 49,10. tl'8.121,(;.

17. Albowiem Baranek, który jest

w porodku stolicy, Ijdzie ich pas, i po-
prowadzi ich. do ywych róde wód, i

otrze Bóg * wszelkz z oczów ich.
*lzaj.2J,8. Objaw. 21,4.

ROZDZIA VIII.

I. Gdy siódm piccz(; otworzono, ofiarowane byy
modlitwy liwitych przez kadzenie 1—5. II. siodm Anio-
ów wyszo z trbami 6. III. gdy pierwsi czterej trbili,
ogie spad 7. 8. IV. morze si poruszyo 9. 10. V. wody
zgorzky 11. VI. i gwiazdy si<j zamiy 12. 13.

Jtl gdy otworzy siódm piecz, stao
si milczenie na niebie

,
jakoby przez pó

godziny.

2. I widziaem siedm onych Anioów,
którzy stoj przed obliczem Boem, a

dano im siedm trb.

3. A inszy Anio przyszed, i stan
przed otarzem, majc kadzielnic zot

;

i dano mu wiele kadzenia, aby je ofia-

rowa z modlitwami wszystkich wi-
tych na otarzu zotym, który jest przed

stolic.

4. 1 wstpi * dym kadzenia z mo-
dlitwami witych z rki Anioa przed

obliczno Bo. ^ps.i4i,2.

5. I wzi Anio kadzielnic, i nape-
ni j ogniem z otarza, i zrzuci j na
ziemi, i stay si gosy, i gromy, i by-
skawice, i trzsienie ziemi.

II. 6. A onych siedm Anioów, którzy

mieli siedm trb, nagotowao si, aby
trbili.

III. 7. I zatrbi pierwszy Anio, i

sta si grad i ogie zmieszany ze

krwi; i zrzucono to na ziemi, a trze-

cia cz drzew zgorzaa, i wszelka

trawa zielona spalona jest.

8. Potem zatrbi wtóry Anio, a ja-

koby góra wielia ogniem paajca
wrzucona jest w morze, i obrócona jest

w krew trzecia cz morza.

IV. 9. I pozdychaa w morzu trzecia

cz rzeczy stworzonych, które mia/y

dusz, i trzecia cz oki*tów zgina.
10. I zatrbi trzeci Anio, i spada

z nieba gwiazda wielka, gorejca jako

pochodnia , i upada na trzeci cz
rzek, i na róda wód.

V. 11. A imi onej gwiazdy zowi
piounem; i obrócia si trzecia cz
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wód w pioun, a wiele ludzi pomaro od

onych wód ; bo si stay gorzkie.

VI. 12. Potem zatrbi czwarty Anio,

a uderzona jest trzecia cz soca, i

trzecia cz ksiyca, i trzecia cz
gwiazd, tak i si trzecia cz ich

zamia, i trzecia cz dnia nie wie-
cia, take i nocy.

13. I widziaem i syszaem jednego

Anioa leccego przez porodek nieba,

mówicego gosem wielkim: Biada,

biada, biada mieszkajcym na ziemi,

dla innych gosów trby trzech Anioów,
którzy zatrbi maj !

KODZIA IX.

I. Gdy pity Anio zatrbi 1. 2. II. szaracze wy-
siy 3—12. iii. a szósty zatrbiwszy 13. 14. IV. wy-
wiód konnych 15—19. V. naród ludzki pustoszcych 20. 21.

i zatrbi pity * Anio, i widziaem, e
gwiazda spada z nieba na ziemi, a dano

jej klucz studni przepaci. *obj&w.8.i3.

2. I otworzya studni przepaci; i

wystpi dym z onej studni, jakoby

dym pieca wielkiego, i zamio si soce
i powietrze od dymu onej studni.

II. 3. A z onego dymu wyszy sza-

racze na ziemi . i dano im moc
,
jako

maj moc niedwiadki ziemskie
;

4. A rzeczono im, eby nie szkodziy
trawie ziemi, ani adnej rzeczy zielo-

nej, ani adnemu drzewu, ale tylko sa-

mym ludziom, którzy nie maj pieczci

Boej na czoach swoich.

5. A dano im. nie eby ich zabijay,

ale aby ich drczyy przez pi miesi-
cy, a udrczenie ich aby byo jako udr-
czenie od niedwiadka, gdy czowieka
uksi.

6. Przeto w one dni szuka bd
ludzie * mierci, ale jej nie znajd; i

bd chcieli umrze, ale mier od nich

UCieCZe. *Jer.8.3. Ozea.10,8. iik.23,30. Objaw.6,lfi.

7. A ksztat onych szaraczy podo-
bny by koniom zgotowanym do bitwy,

a na gowach ich byy jakoby korony
podobne zotu, a twarze ich jako twarze

ludzkie :

8. I miay wosy jako wosy niewie-

cie, a zby ich byy jako lwie ;

9. A miay pancerze jako pancerze

elazne . a szum skrzyde ich
,

jako

grzmot wozów, gdy wiele koni biey
do bitwy.

10. A ogony miay podobne niedwiad-
kom

, a da byy w ogonach ich, a

moc ich bya szkodzi ludziom przez

pi miesicy ;

11. A miay nad sob króla, anioa
przepaci, któremu imi po ydowsku
Abaddon, a po grecku ma imi Apolijon.

12. Biada jedno przeszo, a oto

jeszcze id dwa biada potem.

III. 13. Tedy zatrbi Anio szósty, a

syszaem gos jeden ze czterech rogów

otarza zotego, który jest przed oblicz-

noci Bo,
14. Mówicy szóstemu Anioowi, któ-

ry mia' trb : Kozwi onych czterech

Anioów zwizanych u wielkiej rzeki

Eufrates.

lY. 15. I rozwizani s oni czterj

Anioowie, zgotowani na godzin i na

dzie, i na miesic, i na rok, aby po-

bili trzeci cz ludzi.

16. A licziaa wojska jezdnego bya
dwieciekro tysic * tysicy : bom sy-
sza Hczb ich.

" *I'«-68a8.Dan.7,10.

17. Widziaem take konie w widze-

niu, a ci, którzy siedzieli na nich, mieli

pancerze ogniste hijacyntowe, i siarcza-

ne; a gowy onych koni byy jako gowy
lwie. a z gby ich wychodzi ogie i dym
i siarka.

18. A od tego trojga pobita jest

trzecia cz ludzi od ognia, i od dymu,

i od siarki, które wychodziy z gb ich.

19. Albowiem moc ich jest w gbach
ich i w ogonach ich ; bo ogony ich w-
om s podobne, majc gowy, któremi

szkodz.
y. 20. A inni ludzie, którzy nie s

pobici temi plagami, ani pokutowali od

uczynków rk swoich, aby si nie ka-
niali dyjabom, i bawanom zotym i

srebrnym, i miedzianym, i kamiennym
i drewnianym . którzy ani widzie * nie

mog, ani sysze, ani chodzi
;

''Ps.llS.S. Ps.135,13.15.

21. Ani pokutowali z mobójstw
swoich, ani z czarów swoich, ani z wsze-

teczestw swoich, ani z zodziejstw

swoich.

EODZIA X.

I. Anio obokiem przyodziany, ksigi otworzone trzy-

majc 1—8. II. Janowi wedug objawienia one zje
rozkazuje 9—11.

i widziaem drugiego Anioa mocnego,

zstpujcego z nieba, obokiem odzia-

nego, a na gowie jego bjia tcza, a

oblicze jego jako soce, a nogi jego

jako supy ognia.
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2. A iiiiii w njce swojej ksieczki
otworzone, i i)OKtawi iioge swoj(^^ praw
na morzu, a * lew na ziemi. *i'8.72,«.

3. I zawoa g'os(^m wielkim, jako

lew ryczy; a gdy przesta woa, mówio
siedm gromów gosy swoje.

4. A gdy odmówio siedm gromów
gosy swoje, miaem pisa; * aleju usy-
sza gos z nieba, mówicy do mnie:

Zapiecz(>tuj "" to. co mówio siedm gro-

mów^ a nie pisz tego. *Dan.8,2G.

5. Tedy Anio, któregom widzia stoj-

cego na morzu i na ziemi,. podniós rk
swoje * ku nie^bu, ^

* ^ Moj.14,22.

G. I przysig przez * yjcego na
wieki wieków, który stworzy niebo, i to,

co w nióm jest^ i ziemi i to, co na niej

jest, i morze, i to, co w niem jest, e
czasu ju nie bdzie. *5Moj.32,4o i dalsze.

7. Ale we dni gosu Anioa siódmego,

gdy bdzie trbi, dokona si tajemnica

Boa, jako opowiedzia sugom swoim
prorokom.

8. A gos, którym sysza z nieba, za-

si mówi zemn, i rzek: Id, awemij
te ksieczki otworzone z rki Anioa
stojcego na morzu i na ziemi.

II. 9. I szedem do Anioa, i rzekem
mu : Daj mi te ksieczki. I rzek mi :

Wemij, a zjedz * je, a uczyni gorzko
w brzuciu twoim ; ale w ustaci twoich

sodkie bd jako miód.* *Ezech.3,i.2.

10. 1 wziem ksieczki z rki Anioa
i zjadem je, a byy w ustaci moici
sodkie jako miód; ale gdym je zjad,

gorzko byo w brzuciu moim.
11. I rzek mi: Musisz zasi proroko-

wa przed wiel ludzi, i narodów i jzy-
ków i królów.

KODZIA XI.

I. Anio rozkaza koció rozraierza 1. 2. II. Pan
dwócli wiadków wzbudzi 3—6. III. którycti od bestyi

rozszarpanyci 7. 8. IV. Nikt nie pogrzeba 9. 10. V. ale

ich Bóg wzbudziwszy 11. VI. do nieba wzia. 12. VII.

strach "na niezbonych przypad 13. 14. VIII, siódmego
Anioa trba zmartwychwstanie 15—17. IX. i sd Boy
oznajmia 18. 19.

i dano mi trzcin podobn lasce; a

Anio stan, mówic : Wsta, a zmierz

koció Boy i otarz, i tyci, którzy si
modl w nim.

2. Ale sie, która jest przed kocio-

em, wyrzu precz, a nie mierz jej; albo-

wiem danajest poganom, a miasto wite
depta bd czterdzieci i dwa miesice.

II. 3. I dam je dwom wiadkom
moim, którzy prorokowa bd tysic

dwiecie i szedziesit dni , o])leczeni

])dc w wory.

4. Ci s dwie * oliwy, i dwa wieczni-
ki, stojce przed obliczem Boga wszyst-

kiej ziemi. ^zacii.M.n.M.

f). A jelil)y im kto cicia szkodzi,

ogie * wynijdzie z ust ich, i pore nie-

przyjacioy ici; a jeliby im kto chcia
szkodzi, ten t tak iriusi )y zabity.

^1 Król. 1,10. 12.

6. Ci moc maj zamyka niebo, aby
deszcz * nie pada za dni proroctwa ich

;

i maj moc nad wodami, aby je obrócili

w krew, i uderzy ziemi wszelk plag,
ileljykro chcieli. MKrói.17,1.

III. 7. A gdy dokocz wiadectwa
swojego, bestyja, która wystpuje z prze-

paci, stoczy z nimi bitw, a zwyciy
ich, i pobije ich.

8. A trupy ich lee bd na ulicy

miasta wielkiego, które nazywaj ducho-

wnie Sodom i Egiptem, gdzie te Pan
nasz ukrzyowany jest.

IV. 9. I widzie bd wiele ich z lu-

dzi, z pokolenia i z jzyków i z narodów
trupy ich przez póczwarta dnia; ale tru-

pów ich nie dopuszcz woy w groby:

10. Owszem mieszkajcy * na ziemi

radowa si nad nimi bd, i weseli ; i

pol dary jedni drugim, i ci dwaj pro-

rocy drczyli mieszkajcych na ziemi.
*Objaw.8,13.

y. 11. A po póczwarta dnia duch
ywota od Boga wstpi w nich, i stanli

na nogach swoich, * a boja wielka

przypada na tych, którzy ich widzieli.
*uk.7,16.

VI. 12. Potem usyszeli gos wielki

z nieba, mówicy im: Wstpcie sam! I

wstpili na niebo w oboku, i patrzyli

na nich nieprzyjaciela ich.

VII. 13. A w on godzin stao si
wielkie trzsienie ziemi. I upada dzie-

sita cz miasta, i pobito w onem trz-

sieniu ziemi osób ludzi siedm tysicy, a

drudzy przestraszeni, s, i daU chw;a
Bogu niebieskiemu.

14. Biada wtóra przesza, a oto biada

trzecia przyjdzie rycho.

VIII: 15. I zatrbi Anio siódmy,, i

stay si gosy wielkie na niebie mó-
wce : Królestwa wiata stay si króle-

stwami Pana naszego i Chrystusa jego,

i królowa bdzie na wieki wieków.

16. Tedy oni dwadziecia i cztery

starcy, którzy przed oblicznoci Bo
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siedz na stolicach ^^woic•h. upadli na
oblicza swe. i pokonili si Bogu. mówic :

17. Dzikujemy tobie. Panie Boe
wszechmogcy, który jest. i który by.
i który masz przyj ! e ' wzi moc
swoje wielk, i uje któlestwo :

"uk.ie.l?.

IX. 18. I rozeniewalv sie narody, i

przyszed gmew twój i czas umarych,
aby byli sdzeni, i aby odda zapat
sugom twoinj. prorokom i witym, i

bojcym si^ imienia twego, maym i

wielkim, i aby wytraci tych. co psuj
ziemi.

2R Tedy otworzony jest koció Boy
na niebie, i widziana jest skrzynia przy-

mierza jego w kociele jego : i stay si
byskawice, i gosy, i gi-zmienia. i trz-

sienia ziemi i crrad wielki.

EOZDZLA. XII.

I. Niewiasty v> soce przyodzianej, smot siedmio-
gowny syna pore chcia 1—6. II. ale go ticha po-

razi I—9. m. nad którym acz zwycistwo sudzy Ba-
rankowi otrzymali 10—13. rv. niewiasta na puszcz ule-

ciaa 14. 15. y. i ziemia rzek wypia 16. yi. jednak
on z ostatkiem wiernycli walczy nie przestaje 17. 18.

i ukaza si cud wielki na niebie : Nie-

wiasta obleczona w soce, a ksiyc
pod nogami jej. a na gowie jej bya
korona z dwunastu gwiazd:

2. A bdc brzemienna, woaa pra-

cujc ku porodzeniu, i mczya si. aby
porodzia.

3. I ukaza si drugi cud na niebie, a

oto smok wielki lydzy. majc siedm gów
i rogów dziesi . a na gowach jego .

siedm koron :

4. A ogon jego cign trzeci cz
gwiazd niebieskich, i zrzuci je na zie-

mi : a smok on stan przed niewiast,

która miaa porodzi, aby. skoroby po-

rodzia, poar dzieci jej.

5. I urodzia syna mczyzn, który

ma rzdzi wszystkie narody lask e-
lazn: i porwane jest dzieci jej do Boga
i do stolicy jego.

6. A niewiasta ucieka na pustyni,
gdzie ma miejsce

aby j tam ywiono przez

dwiecie i szedziesit.
II. 7. I staa si bitwa na niebie. ^li-

cha "
i Anioowie jego potykali si

z smokiem, smok si te potyka i anio-

owie jego.
* 'Jan.10,13.21.

8. Ale nie przemogli, ani miejsce ich

dalej znalezione jest na niebie.

9. I zrzucony jest smok ' wielki,w

od Boga zgotowane.

dni tysic
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on 7 starodawny, któi.^go zowi dyjabem
i szatanem, którj- zwodzi wszystek okrg
wiata;. zi*zucony jest na ziemi, i anio-

owie jego z nim s zrzuceni.
'uk. 10.1%. tlMoj.3.1.4.l5.

III. 10. I syszaem gos wielki mó-
wicy na niebie : Terazci si stao zba-

wienie, i moc. i królestwo Boga naszego,

i zwierzchno Chrystusa jego. i zrzu-

cony jest oskaryciel braci naszych, któr}'

na nich skary przed oblicznoci Boga
naszecro we dnie i w nocy.

11. Ale go oni zwyciyli ' przez

krew Baranka, i przez sowa wiadectwa
swego, a nie umiowali duszy swojej a
do mierci.

* -Rzym.8.37.

12. Przeto rozweselcie si " nieba! i

wy. którzy mieszkacie na nich. Biada

mieszkajcym na ziemi i na morzu I i
zstpi dyjaV>e do was. majc wielki gniew,

wiedzc, i krótki czas ma. *ps.96,ii.

13. A gdy wiedzia smok. i by zrzu-

cony na ziemi, przeladowa niewiast,

która bya porodzia mczyzn.
IV. 14. I dano niewiecie dwa skrzy-

da ora wielkiego, aby leciaa od obli-

cznoci wowej na pustyni, na miejsce

swoje, gdzieby j ywiono przez czas. i

czasy, i poow czasu.

15. I wypuciw z gby swojej za

niewiast wod jako rzek, chcc spra-

wi, aby j rzeka porwaa.
- V. 16. Ale ziemia ratowaa niewia-

st : i otworzya ziemia usta swoje . i

wypia rzek, któr by wypuci smok
z gby swojej.

VI. 17. I rozgniewa si smok na nie-

wiast, i poszed, aby walczy z drugi-

mi z nasienia jej. którzy zachowywuj
przykazania Boe. i maj wiadectwo
Jezusa Chrystusa.

18. I stanem na pia.sku morskim.

EODZIA Xin.
I. Opisuje bestyj o siedmiu gowach 1

—

T. II. która

wielk cz wiata do bawochwaistwa odwioda 8—10.

m. a ta od drugiej bestyi wycliodzac^j . potwierdzona
jest 11—15. ly. a kto jej pitca nie ma. temu si nie

godzi ani kupowa, ani sprzedawa 16—18.

1 widziaem bestyj wystpujc z mo-
rza, majc siedm gów i rogów dzie-

si : a na rogach jej byo dziesi ko-

ron, a na gowach jej imi blunierstwa.

2. A ta bestyja. którm widzia, po-

dobna bya rysiowi, a nogi jej. jako

niedwiedzie, a gba jej jako gba
lwia : i da jej smok moc swoje i stolic

swoje, i moc wielk.
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3. A widziaem jedne z gów jój, ja-

koby na mier zabit; ale rana j^j

miertelna uleczona jest. Tedy. si. dzi-

wowaa wszystka zicMiiia, i sza za on
best}J.

4. I kaniali si onemu smokowi,
który da moc bestyi; kaniali si Uya

bestyi, mówic: Któ podobny bestyi?

Któ z ni walczy moe?
5. I dane jj s usta , mówice wiel-

kie rzeczy i blnnierstwa; dana jej t
jest moc, aby wadz miaa przez czter-

dzieci i dwa miesice.

6. 1 otworzya usta swoje ku blunier-
stwu przeciwko Bogu. aby blunia imi
jego, i przybytek jego. i tych, którzy

mieszkaj na niebie.

7. Dano jej t walczy z witymi
i zwycia ich. I dana jj moc nad
wszelkiem pokoleniem, i jzykiem, i

narodem.

11. 8. I bd si jej kania wszyscy
mieszkajcy na ziemi, których imiona
nie s napisane w ksigach ywota Ba-
ranka zabitego od zaoenia wiata.

9. Jeli kto ma uszy, niechaj sucha !

10. Jeli kto w pojmanie * wiedzie,

w pojmanie pójdzie; jeli kto mieczem
zabije, musi i on by mieczem zabity.

Tu jest cierpliwo i wiara witych.
*1 Moj. 9,6.

III. 11. Zatem widziaem drug be-

styj wystpujc z ziemi, a miaa dwa
rogi podobne Barankowym ; ale mówia
jako smok,

12. A wszystkiej mocy pierwszej onej

bestyi dokazuje przed twarz jej, i czyni,

e ziemia i mieszkajcy na niej kaniaj
si bestyi pierwszej , której miertelna
rana bya uzdrowiona;

13. A czyni cuda wielkie, tak, i i

ogie zstpuje przed oczyma ludzi na
ziemi

;

14. I zwodzi mieszkajcych na ziemi

przez one cuda, które jej dano czyni
przed bestyj, mówic obywatelom zie-

mi, aby uczynili obraz onej bestyi, która

miaa ran od miecza, ale zasi oya.
15. I dano jej, aby moga da ducha

onemu obrazowi bestyi, eby te mówi
obraz tej bestyi, i to sprawi, aby ci,

którzyby si nie kaniali obrazowi onej

bestyi, byli pobici.

IV. 16. A czyni, aby wszyscy, mali i

wielcy, bogaci i ubodzy, i wolni i nie-

wolnicy, wzili pitna na praw rk
swoje albo na czoa swe,

17. A eby aden nie móg kupowa
ani sprzedawa, tylko ten, który ma
pitno albo imi bestyi, albo liczb
imienia jej.

18. Tu jest mdro. Kto ma rozum,
niech zrachuje liczb onj bestyi; albo-
wiem jest liczba czowieka. A ta jest

liczba jj, sze set szedziesit i sze. 1

KODZIA XIV.
I. Gdy Baranek sta na górze Syoskiej , wespói

'/ czystymi chwalcami 1

—

[>. II. Anio jeden Ewangielij
opowiada (i. 7. III. a drugi upadek Babiloski 8. IV.
trzeci kaza si .strzedz IJabilonu 9—12. V. umarli
w Panu bogosawieni Vo—irt. VI. Sierp Paski zapuszczo-
ny ku ciu IG. 17. VII. a zbieranie, i toczenie wina
nastpio 18—20.

i widziaem
, a oto Baranek sta na

górze Syoskiej, a z nim sto czterdzie-

ci i cztery tysice, majcych imi Ojca
jego napisane na czoach swoich.

2. I syszaem gos z nieba, jako

gos wielu wód, i jako gos gromu wiel-

kiego; i syszaem gos cytrystów graj-
cych na cytrach swoich.

3. A piewali, jakoby now pie,
przed stolic, i przed onm czworgiem
zwierzt, i przed starcami, a aden si
nie móg onej pieni nauczy, oprócz

onych stu czterdziestu i czterech tysi-

cy, którzy s z * ziemi kupieni.
* 1 Kor.6,20." 1 Piotr.l,18.l9.

4. Ci s, którzy si z niewiastami

nie pokalali; bo pannami s. Ci s, któ-

rzy naladuj Baranka, gdziekolwiek

idzie. Ci kupieni s z ludzi, aby byli

pierwiastkami Bogu i Barankowi.

5. A w ustach ich nie znalaza si
zdrada; albowiem s bez zmazy przed

stolic Bo.
II. 6. I widziaem drugiego Anioa,

leccego przez porodek nieba, maj-
cego Ewangielij wieczn, aby j zwia-

stowa mieszkajcym na ziemi, i wszel-

kiemu narodowi i pokoleniu i jzykowi i

ludowi,

7. Mówicego gosem wielkim: Bój-

cie si Boga, i chwa mu dajcie, gdy
przysza godzina sdu jego, a kaniaj-

cie si temu, który * uczyni niebo i zie-

mi, i morze, i róda wód.
* Ps, 146,6. Dzie. 14,15.

III. 8. A za nim szed drugi Anio,

mówic: Upad * Babilon, ono miasto

wielkie! bo winem gniewu wszetecze-

stwa swego napoi wszystkie narody.
*Izaj.21,9. Jcr.31,8. Objaw. 18,2.
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IV. 9. A trzeci Auio szed za nimi,

mówic gosem wielkim : Jeii si kto

pokoni bestyi i ojrazowi jój, i jeli

wemie pitno na czoo swoje alljo na

rk swoje,

10. I ten pi bdzie z wina ^ gniewu
Boego, z wina szczerego i nalanego

w kielich gniewu jego, i bdzie mczo-
ny w ogniu i siarce przed oblicznoci
Anioów witycti, i przed oblicznoci
Baranka.

*
^^ Jer.25,15. 0bjaw.i6.i9.

U. A dym mki ich wystpuje na

wieki wieków, i nie maj odpoczynku

we dnie i w nocy, którzy si kaniaj
bestyi i obrazowi jej, i jeli kto bierze

pitno imienia jej.

12. Tuó jest cierpliwo witych, tu
s ci, którzy chowaj przykazania Boe
i wiar Jezusow.

V. 13. 1 usyszaem gos z nieba, mó-
wicy do mnie : Napisz : Bogosawieni
s * odtd umarli, którzy w Panu umie-

raj. Zaprawd mówi Duch im, aby
odpoczywali -j- od prac swoich, a uczynki

ich id za nimi. *ps.ii6,i5. f2Te8.i,7.

14. I widziaem, a oto obok biay;
a na onym oboku siedzia podobny
Synowi czowieczemu, który mia na
gowie swojej koron zot a w rce
swojej sierp ostry.

15. A drugi Anio wyszed z kocioa,
woajc gosem wielkim na tego, który

siedzia na oboku :
" Zapu sierp twój

a nij, gdy tobie przysza godzina, aby, poniewa si dostao niwo ziemi.
*Joel.3,13.

VI. 16. I zapuci ten, który siedzia

na oboku, sierp swój na ziemi, i po-

ta jest ziemia.

17. A drugi Anio wyszed z kocioa
onego, który jest w niebie, majc i ten

sierp ostry.

Vn. 18. Potem wyszed drugi Anio
z otarza, który mia moc nad ogniem, i

zawoa gosem wielkim na tego. który

mia sierp ostry, mówic : Zapu ten

sierp twój ostry, a zbieraj grona win-

nicy ziemi; bo dojrzae s jagody jej.

19. Zapuci tedy Anio sierp swój

-estry na ziemi, i zebra grona winnicy

ziemi, i wrzuci je w pras wielk gnie-

wu Boego.
20. 1 t:'oczona jest prasa przed mia-

stem, i wysza krew z prasy a do w-
dzide koskich przez tysic i sze set

staj an.

ROZDZIA XV.
I. Siedm Anioów majcych sieJm plag ostatecznych 1.

II. morze szklane, j zwycizcy nad bestyj ii. III. którzy
opiewali na cze Barankowi 3—5. IV. a siedui .\niolów

odebrao siedro czasz gniewu Boego 6—8.

iotemem widzia^ drugi cud na niebie

wielki i dziwny, to jest, siedm Anioów
majcych siedm plag ostatecznych, i
przez nie skoczony jest gniew Boy.

II. 2. I widziaem, jakoby morze
szklane zmieszane z ogniem; a tych, co

zwycistwo otrzymali nad on bestyj,

i nad obrazem jej, i nad pitnem jej, i

nad liczb imienia jej. stojcych nad mo-
rzem szklanem, majcych cytry Boe.

III. 3. A piewali pie Mojesza,
sugi Boego, i pie Barankow, mó-
wic: Wielkie "

i dziwne s sprawy

twoje. Panie Boe wszechmogcy I spra-

wiedliwe i prawdziwe s drogi twoje, o

królu witych !

* ^^-^i^'^- psi39,u.

4. Któby sie ciebie nie * ba. Panie!

i nie wielbi imienia twego ? gdye sam
wity, gdy wszystkie narody przyjd,

i kania si bd przed obliczem two-

jem. e si okazay sprawiedliwe sdy
twoje. -Jer.10.7.

5. A potmem widzia, a oto otwo-

rzony by koció przybytku wiadectwa
na niebie.

IV. 6. I wyszo z kocioa siedm

onych Anioów, majcych siedm plag,

^obleczonych pótnem czystem i wiet-

nem, i przepasanych na piersiach zo-
temi pasami.

7. A jedno ze czworga zwierzt da-

o siedmiu Anioom siedm czasz zotych,

penych gniewu Boga yjcego na wieki

wieków.

8. I napeniony jest koció dymem
od chway Boej, i od mocy jego, a

nie móg nikt wnij do kocioa, a
si skoczyo siedm plag onych siedmiu

Anioów.

ROZDZIA XVL
I. Siedm Anioów wylali siedm czasz gniewu Boego

sobie zwierzonych. za których wylaniem rozmaite siij pla-

gi na wiecie wszczy ]— 17. II. ku postrachowi nie-

zhonych 18. III. wielkiego miasta obywateli 19—21.

1 syszaem gos wielki z kocioa, mó-
wicy siedmiu Anioom : Idcie, a wy-
lejcie siedm czasz zapalczywoci Boej
na ziemi.

2. I wyszed pierwszy Anio, a wylai

czasz swoje na ziemi ; i wyrzuci si
zy i szkodliwy wrzód ^ na ludzi, któ-

S
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rzy niieli pituo bestyi, i na tych, którzy

si kaniali obrazowi jój.
**2Moj.9.io,ii.

3. 1 wyla wtóry Anio czasz swoje
na morze, i stao si jakoby kr(3W umar-
ego, a kada <lusza ywa zdecha w mo-
rzu.

4. 1 wyla trzeci Anio czasz swoje

na rzeki i róda wód, i obróciy si
w krew.

5. I syszaem Anioa wód mówice-
go: Sprawiedliwy * jest, Panie! który
jest i który by, i wity, e to rozs-
(Jgi. *2Moj. 9,27. Ps. 119,137.

6. Poniewa krew witych i proro-

ków wylewali, dae im te krew pi;
bo tego s godni.

7. I syszaem drugiego od otarza

mówicego : Zaiste, Panie, Boe wszech-

mogcy! prawdziwe i sprawiedliwe s
sdy twoje.

8. Potom czwarty Anio wyla czasz
swoje na soce, i dano mu moc trapi
ludzi gorcoci ognia.

9. I byli upaleni ludzie gorcoci
wielk, i blunili imi Boga, który ma
moc nad temi plagami ; wszake nie po-

kutowali, aby mu chwa dali.

10. Tedy wyla pity Anio czasz
swoje na stolic bestyi ; i stao si kró-

lestwo jej zamione, i zwali jzyki swoje

od boleci.

11. I blunili Boga niebieskiego dla

boleci swoich, i dla wrzodów swoich;

wszake nie pokutowali z uczynków
swoich.

12. I wyla szósty Anio czasz swo-

je na on wielk rzek Eufrates, i wy-
scha woda jej, aby zgotowana bya
droga królom od wschodu soca.

13. I widziaem z ust smokowych, i

z ust bestyi, i z ust faszywego proroka

trzy nieczyste duchy wychodzce, po-

dobne abom.
14. Albowiem s duchy dyjabelskie,

czynice cuda, które wychodz do kró-

lów ziemi, i na wszystek okrg wiata,

aby ich zgromadzili na wojn onego

wielkiego dnia Boga wszechmogcego.
15. Oto id jako * zodzij: Bogo-

sawiony, który czuje i strzee szat swo-

ich, aby nie chodzi nago, i nie widziano

sromoty jego. * Mat.24,43.44. uk.12,39.

lTes.5,2. 2Piotr.2,10.

16. I zgromadzi ich na miejsce, które

zowi po ydowsku Armagieddon.
17. Tedy wyla siódmy Anio czasz

swoje na powietrze; i wyszed gos wielki

z kocioa niebieskiego od stolicy, mó-
wicy : Stfio si.

11. 18. I stay si gosy, i gromy, 1

byskawice; i stao si wielkie trzsie

nie ziemi, jakiego nigdy nie byo, jako

s ludzie na ziemi, trzsienia ziemi tak

wielkiego.

HI. 19. I stao si ono miasto wiel-

kie na trzy czci rozerwane, i miasta

narodów upady ; i Babilon on wielki

przyszed na pami przed obliczem

Bom, aby mu da ' kielich wina za-

palczywoci gniewu swojego. *Jei-25,i.'.

20. I wszystkie wyspy ucieky, i gó-

ry nie s znalezione.

21. I wielki grad jako cetnarowy

spad z nieba na ludzi, i blunili ludzie

Boga dla plagi gradu, i plaga jego by-

a bardzo wielka.

ROZDZIA XVII.
I. Opisuje on wielk nierzdnic, z któr królowie

ziemscy nierzd podz 1—5. II. a ta si upia krwi
witych 6. III. i bestyj, która j nosi; tajemnic oboj-

ga 7—10. IV. i zginienie 11—13. Y- Na ostatek zwy-
cistwo Barankowe 14—18.

i przyszed jeden z siedmiu Anioów,
którzy mieli siedm. czasz, i rzek do

mnie, mówic mi: Chod, oka os-
dzenie onej wielkiej wszetecznicy, któ-

ra siedzi nad wodami wielkierni,

2. Z któr wszeteczestwo podzili

królowie ziemi, i upili si winem wsze-

teczestwa jj obywatele ziemi.

3. I odniós mi * na puszcz w du-

chu. I widziaem niewiast siedzc na

szaratnoczerwonej bestyi, penej imion

blunierstwa, która miaa siedm gów i

dziesi rogów. *Mat.4,i.

4. A ona niewiasta przyobleczona

bya w purpur- i w szarat, i uzocona
zotem i drogim kamieniem, i perami,

majc kubek zoty w rce swój, peen
obrzydliwoci i -nieczystoci wszetecze-

stwa swego.

5. A na czole jej byo imi napisa-

ne: Tajemnica, Babilon wielki, matka
wszeteczestw i obrzydliwoci ziemi.

II. 6. I widziaem niewiast on pija-

n krwi witych i krwi mczenni-
ków Jezusowych; a widzc j, dziwo-

waem si wielkiem podziwieniem.

III. 7. I rzek mi Anio.: Czemu si
dziwujesz? Ja tobie powiem tajemnic

tój niewiasty, i bestyi, która j nosi,

która ma siedm gów i dziesi rogów.
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8. Bestyja, któr widzia, bya. a nie

\
tów, f i mieszkaniem wszelkiego ducha

jest. a ma wystpi z przepaci, a i i nieczystego, i mieszkaniem wszelkiego

na zginienie; i zadziwi si mieszkaj-
cy na ziemi, (których imiona nie s na-

pisane w ksigach ywota od zaoenia
wiata.) widzc bestyj. która bya, a

nie jest, a przecie jest.

9. Tu jest rozum majcy mdro:
Te siedm gów s siedm gór, na któ-

rych ta niewiasta siedzi.

10. A królów jest siedm : pi ich I

ptastwa nieczystego i pi-zemierzego.
'lzAj.21,9. JeT'51,2. Objaw.U,8. flzj. 13,21. r.S4.14.

Jer.50.39.

3. I Z win zapalczywoci wszete-

czestwa jego piy wszystkie narody.

a królowie ziemi wszeteczestwo z nim
podzili, i kupcy ziemscy z zbytecznej

rozkoszy jego zbogacieli.

4. I sTszaem inszv gos z nieba mó-

upado. a jeden jest. inszv jeszcze nie i
^^^-^.^ ^^>nijdcie z niego, 'ludu mój:

przyszed, a gdy przyjdzie, na may abycie nie byli uczestnikami gi-zecho

w

o. .
X

.
^

» jego. a izbyscie nie wziu z plag jego.czas musi trwa
IV. 11. A bestyja. która bya a nie

jest. to jest ten ósmy. a jest z onych
siedmiu, a idzie na zginienie.

12. A dziesi ro^ów. które widzia,

jest dziesi królów, którzy królestwa

jeszcze nie wzili; ale wezm moc. ja-

Izaj.4rS.20. r.ó2.11. Jer..51.45.

5. Albowiem ' dosigy grzechy jego

a do nieba, i wspomniai Bóg na nie-

prawoci jego. 'Jer.ól.9.

6. Oddajcie " mu. jako i on oddawa
wam. a w dwójnasób oddajcie mu we-
dug uczynków jego : w kubku, który

koki-ólowie, na jedne godzin z besti.
I ^3^j ^^l^^j^j ^^^^^^ ^^ ^ ^^,j^^.

13. Ci jedne rad maj i moc, i i sób. "iik.6.37.

zwierzchno swoje bestyi podadz.
| 7. Jako si wiele chlubi i rozkoszo-

V. 14. Ci z Barankiem walczy bd. wa, tak mu wiele dajcie mk i smut-
i Baranek ich zwyciy, bo jest

"^ Panem
,

ku; bo mówi w sercu swojem: Siedz
panów, i królem ki*ólów. i którzy s

|

jako ' ki*ólowa. a nie jestem wdow,
z nim. powoani i wybrani i wierni. ji smutku nie ujrz. 'iz«j.47,8.

*lTrm.6.15. Objaw. 19.16
8. Przeto w jeden dzie przyjd

plagi jego. mier i smutek i gód. i

ogniem bdzie spalony : bo mocny jest

Pan Bóg. któiT go osdzi.

9. I bd " go paka, i narzeka nad
nim bd królowie ziemi, którzy z nim
wszeteczestwo podzili i rozkoszowali,

gdy ujrz dym zapalenia jego.
"Ezech. 26.16. 17.

10. Z daleka stojc dla bojani mki
jego, i mówic: Biada, biada, miasto

., . T -i 1 T> .
i

ono wielkie Babilon, miasto ono mocne.
a.b.v Sie wypelniT sowa Boze^

^ i w jedne godzin przvszedJ sad t^ój!
18. A niewiasta, ktors widzia, jest •

.r-r .. "^ :., '
. " ,

miasto ono wielkie, które ma ki-ólestwo

nad królmi ziemi.

15. I rzek mi : Wody. które widzia,

gdzie wszetecznica siedzi, s ludzie, i

zastpy, i narody, i jzyki.

16. A dziesi rogów, które widzia
na bestyi, ci w nienawici mie bd'
wszetecznic, i uczyni j spustoszon
i nag. i ciao jej bd je. a sam
ogniem spal.

17. Albowiem Bóg poda do serc ich.
j

aby czynili wol jego. a czynili jedno-
1

mylnie. i dali królestwo swoje bestyi.
'

EODZLI XVIII.

11. 11. Do tego '
i kupcy ziemscy p^a-

ka bd i narzeka nad niem. przeto,

i towaru ich aden wicej kupowa
nie bdzie. 'Ezech.27,36.

12. Towaru zota i srebra, i kamienia
I. Prdkie i srrasziie Babilonn zginienie pokazane

1—10. ii. i narzekanie nad nim kupców, którzy si I drOgiegO. i pere, i luU CieukieSfO. i DUr-
z pompy i z zbrikn ieeo boeaciii 11

—

19. UL. a rado • • i -i- • ij. -^ ii*
1 wesele wybranych Boirch z tak sprawiedliwej pomstr PUIT* ^ jeQWaOlU. 1 SZarlatU. 1 WSZCikie-
Boej nad niezbonj-mi 20-24. '

^^ drzewa tyiuowego. i wszelklcgo na-

A potemem widzia di'ugiego Aniaa ' czyni soniowego, i wszelkiego naczy-

zstpujcego z nieba, majcego moc ;

nia z drzewa najkosztowniejszego, i

wielk, i owiecia si ziemia od chwa-
]

z miedzi, i z elaza, i z marmuru,

iy J^o<^- 13. I cynamonu, i kadzenia, i maci,
2. I zawoa potnie gosem wiel- ' i kadzida, i wina. i oliwy, i mki czystej,

kim, mówic: Upad, " upad Babilon i pszenicy, i byda, i owiec, i koni. i

on wielki, i sta si przybytkiem czai'- 1 wozów, i niewolników, i dusz ludzkich.

S*
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14. T owoce podliwoAoi duszy two-

jt^j odeszy od ciebie, i wszystkie rze-

czy tuste i wietne odeszy od cie)ie,

a tycli rzeczy ju wicój nie znajdziesz.

15. Kupcy tyci rzeczy, zbogaciwszy

si tt^ni, z daleka stae Ixjda dla bojani

mki jego, paczc i narzekajc,

16. A mówic : Biada, biada, miasto

ono wielkie, które byo o)leczoue w l)i-

siór, i w purpur, i w szarat, i uzo-
cone zotem, i kamieniem drogim i per-

ami : gdy w jednej godzinie zgino
tak wielkie bogactwo.

17. 1 wszelki sternik, i wszystko mnó-
stwo ludu, które jest na okrcie, i egla-
rze, i którzyko^wiek na morzu poytku
szukaj, z daleka stanli,

18. I zawoali, widzc dym zapale-

nia jego, mówic: Które miasto byo
podobne temu miastu wielkiemu?

19. A sypali proch na gowy swoje

i woali, paczc i smucc si i mówic :

Biada, biada, miasto ono wielkie, w któ-

rem zbogatnieli wszyscy, którzy mieli

okrty na morzu z dostatków jego, i
jednej godziny spustoszao !

III. 20. Rozraduj si nad niem nie-

bo, i wici Apostoowie i prorocy; bo

si pomci krzywdy waszej Bóg nad
niem.

21. I podniós jeden Anio mocny ka-

mie, jakoby myski wielki, i wrzuci
go w morze, mówic: Takim pdem
wrzucony bdzie Babilon, miasto ono

wielkie, i ju wicej nie bdzie znale-

ziony.

22. I gos cytrystów, i piewaków,
i piszczków, i trbaczy wicój w tobie

syszany nie bdzie, i aden rzemielnik

wszelkiego rzemiosa nie znajdzie si
wicej w tobie, i grzmot myna nie b-
dzie wicej syszany w tobie

;

23. I wiato wiecy nie bdzie si
wicej wiecia w tobie, i gos oblu-

bieca i oblubienicy nie bdzie wicej
syszany w tobie; i kupcy twoi byli

wielcy panowie ziemscy, i czarami

twojemi byli zwiedzieni wszystkie na-

rody.

24. I w niem znalaza si krew pro-

roków i witych, i wszystkich, którzy

s pobici na ziemi.

KODZlAl:. XIX.
I. Obywatele niebiescy chwal Bo(fa, i si zemci'

krwi swdicli wiernych na<l wszetecznic 1

—

f>. II. a i
wesele swoim przyj?otnwal- 7. 8. III. boposiawioni na
to wpsole wezwani 9. IV. Anio czci Hoskicj przyjmo-
wa nie chcia U). V. Król królów mu sifj pokaza 11— 18.

VI, bitw stoczono, w której bestyja jest pojmana,
i w jezioro ofcnisto wrzucona l'.)—21.

lotemem sysza gos wielkiego ludu

na niebie, mówicego: Halleluja! Zba-
wienie, i chwaa, i cze, i moc Panu,
Bogu naszemu.

2. Bo prawdziwe i sprawiedliwe s
sdy jego, i osdzi wszetecznic on
wielk, która kazia ziemi wszetecze-
stwem swojem, i pomci si krwi sug
swoich z rki jej.

3. I rzekli powtóre : Halleluja! A dym
jej * wstpuje na wieki wieków. *izaj.34,io.

4. I upadli dwadziecia i cztery star-

cy, i czworo zwierzt, a pokonili si
Bogu siedzcemu na stolicy, mówic:
Amen, Halleluja!

5. Tedy wyszed gos z stolicy, mó-
wicy: Chwalcie Boga naszego wszys-

cy sudzy jego, i którzy si go boicie,

i mali i wielcy.

6. I syszaem gos jako ludu wiel-

kiego, i jako gos wielu wód, i jako

gos mocnych gromów, mówicych:
Halleluja! i uj królestwo Pan Bóg
wszechmogcy.

11. 7. Weselmy si i radujmy si,

a dajmy mu chwa; bo przyszo wesele

Barankowe, a maonka jego nagoto-

waa si.

8. I dano jej, aby si obleka w bi-

sior czysty i wietny; albowiem bisior

s usprawiedliwienia witych.

III. 9. I rzek mi, napisz : Bogosa-
wieni, którzy * s wezwani na wie-

czerz wesela Barankowego. I rzek mi:

Te sowa Boe s prawdziwe,
*Mat.22,2. Objaw. 14,13.

IV. 10. I upadem do nóg jego, abym
si mu pokoni; ale mi rzek: Patrz,

aby tego nie czyni ;
• bom jest spó-

suga twój i braci twoich, którzy maj
wiadectwo Jezusowe. Bogu si ka-
niaj ; albowiem wiadectwo Jezusowe

jest duch proroctwa.

V. 11. I widziaem niebo otworzone,

a oto ko biay, a tego, który siedzia

na nim, zwano Wiernym i Prawdziwym,

a sdzi w sprawiedliwoci i walczy.

12. A oczy jego byy jako pomie
ognia, a na gowie jego wiele koron; i
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mia imi napisane, którego nikt nie

zna, tylko on sam.

13. A przyodziany by szat omoczon
we krwi, a imi jego zowi Sowo Boe.

14. A wojska, które s na niebie,

szy za nim na koniach Itialych, oble-

czone lnem cienkim, biaym i czystym.

15. A z nstjego wychodzi miecz ostry,

aby nim bi narody; albowiem on je rz-
dzi bdzie lask * elazn, a on toczy

pras f wina zapalczywoci, i gniewu Bo-

ga wszechmogcego. *ps.2,9. i-izaj.63,3.

16. A ma na szacie i na biodrach

swoich imi napisane: Ki*ól * królów

i Pan panów. * ^ Tj-m.eas. objaw.17,14.

17. I widziaem jednego Anioa sto-

jcego w socu, i woajcego gosem
wielkim, mówic wszystkim ptakom
latajcym po porodku nieba: Chod-
cie, i zgromadcie si na wieczerz

wielkiego Boga,

18. Abycie jedli ciaa królów, i cia-

a hetmanów, i ciaa mocarzy, i ciaa

koni i siedzcych na nich, i ciaa wszyst-

kich wolnych i niewolników, i maych
i wielkich.

VI. 19. I widziaem bestyj, i królów

ziemskich, i wojska ich zebrane, aby

stoczyli bitw z siedzcym na koniu,

i z wojskiem jego.

20. Ale * pojmana jest bestyja, a

z ni faszywy on prorok, który czyni
cuda przed ni, któremi zwodzi tych,

którzy przyjli pitno bestyi i którzy

si kaniali obrazowi jej. Ci obaj wrzu-

ceni s ywo do jeziora ognistego, gore-

jcego' siark.
'

*Dan.7,11.12.26.

21. A drudzy pobici s mieczem te-

go, który siedzia na koniu, wychodz-
cym z ust jego, a wszystkie ptaki nasy-

cone s ciaami ich.

KODZIA XX.
I. Anio szatana zwiza' na t}'sic lat 1—7. II. któ-

ry po rozwizaniu Goga i Magoga, to jest, tajemne
i otwarte nieprzyjacioy przeciwko witym pobudza,
ale ich pomsta Boa powciga 8—10. III. sd Boy nad
ywymi i umarlymy wykonany 11—15.

1 widziaem Anioa zstpujcego z nie-

ba, majcego * klucz od przepaci, i a-
cuch wielki w rce swojej. *objaw.i,i8.

2. I uchwyci smoka, wa onego
starego, który jest dyjabe i szatan,

i zwiza go na tysic lat
;

3. I wrzuci go w przepa, i zamkn
go i zapiecztowa z wierzchu nad nim,

aby nie zwodzi wicej narodów, aby
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si wypenio tysic lat ; a potem musi
by rozwizany na may czas.

4. I widziaem stolice, a usiedli na

nich, i dany im jest sd, i dusze poci-
nanych dla wiadectwa Jezusowego,

i dla sowa Boego, i którzy si nie ka-
niali bestyi ani obrazowi jej, i nie przy-

jli pitna jej na czoo swoje i na rk
swoje; i oyli, i królowali z Chrystu-

sem tysic lat.

5. A insi z umarych nie oyli, aby
si skoczyo tysic lat. To jest pierw-

sze zmartwychwstanie.

6. Bogosawiony i wity, który ma
cz w pierwszm zmartwychwstaniu;
albowiem nad tymi wtóra mier mocy
nie ma ; ale bd kapanami Boymi i

Chrystusowymi, i bd z nim królowa
tysic lat.

7. A gdy si skoczy tysic lat, bdzie
rozwizany szatan z ciemnicy swojej,

11. 8. 1 wynijdzie, aby zwodzi narody,

które s na czterech wgach ziemi, Goga,
i

* Magoga, aby je zgromadzi do bitwy;

których liczba jest jako piasek morski.
*Ezech.38,2.

9. I wstpili na szeroko ziemi, i ob-

toczyli obóz witych i miasto umio-
wane. Ale zstpi ogie od Boga z nieba

i poar je.

10. A dyjabe, który je zwodzi, wrzu-

cony jest w jezioro ognia i siarki, gdzie

jest ona bestyja i faszywy prorok; i bd
mczeni we dnie i w nocy, na wieki

wieków.

III. 11. I widziaem stolic wielk
bia, i siedzcego na niej, przed któ-

rego obliczem ucieka ziemia i niebo,

a miejsce im nie jest znalezione.

12. I widziaem umarych, wielldch i

maych, stojcych przed oblicznoci Bo-

, a ksigi otworzone s; i druga * ksiga
take otworzona jest, to jest ksiga y-
wota; i sdzeni s umarli wedug tego,

jako napisano byo w onych ksigach, to

jest wedug uczynków ich.
*2noj. 32.32. Filip.4,3. Ohjaw.3.5. r.21.27.

13. I wydao morze umarych, którzy

w niem byli, take mier i pieko wyday
umarych, którzy w nich byli; i byli s-
dzeni kady wedug uczynków swoich.

14. A mier *
i pieko wrzucone s,

w jezioro ogniste. Ta jest wtóra mier.
*lKor.l.", 26.-54.55.

15. A jeli si kto nie znalaz napi-

sany w ksigach ywota, wrzucony jest

w jezioro ogniste.
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ROZDZIA XXI.
1. Widzpnie nowefjo Jcrnzalomu z nieba zstpujcego

4—11. II. i jogo budowanie 12— 18. III. diogiomi kaniic-
ini ozdobiono 10—21. IV. którego kocioom jest Bara-
nek 22. V. a wiatoci chwaa Boa 23—27.

1 ot/^neni widzia nieho nowo *
i ziomi

now; albowiem pierwszo niebo i pierw-

sza ziemia przemin(?la, a morza ju wi-
cej nie byo. m/.uj.g.-),i7. r.66,22. 2Piotr.3,i3.

2. A ja Jan widziaem ono wite
miasto, Jeruzalem nowe, zstpujce z nie-

ba od Boga zgotowane, jako oblubie-

nic ubran mowi swemu.

3. I syszaem gos wielki z nieba

mówicy: Oto przybytek Boy z lud-
mi, i bdzie mieszka z nimi ; a oni

bd ludem jego, a sam Bóg bdzie
z nimi, bdc Bogiem * ich.

*Zacli.8,8. 2Kor.6,16.

4. I otrze Bóg wszelk * z z oczów

ich; a mierci wicej nie bdzie, ani

smutku, ani krzyku, ani boleci nie b-
dzie: albowiem pierwsze rzeczy pomi-
j^njy_ *Izaj.25,8. Objaw.7,17.

5. I rzek ten, który siedzia na sto-

licy: Oto wszystko * nowe czyni. I

rzek mi: Napisz; bo te sowa s wierne

i prawdziwe. =^Izaj.43,19. 2Kor.6,17.

6. I rzek mi: Stao si. Jam* jest Alfa

i Omega, pocztek i koniec. Ja pragn-
cemu dam darmo ze róda wody ywj.

* Objaw. 1,8. r.22,13.

7. Kto zwyciy, odziedziczy wszyst-

ko, i bd mu Bogiem, a on mi bdzie

synem.

8. Lecz bojaliwym i niewiernym i

obmierzym i mobójcom, i wszeteczni-

kom, i czarownikom, i bawochwalcom,
i wszystkim kamcom czó ich dana

bdzie w jeziorze gorejcóm ogniem

i siark : Tac jest mier wtóra.

9. Tedy przyszed do mnie jeden

z onych siedmiu Anioów, którzy mieli

siedm czasz napenionych siedmioma

plagami ostatecznymi, i mówi ze mn, i

rzek: Chod sam, okaó oblubienic,

maonk Barankow.
10. I zaniós mi w duchu na gór

wielk i wysok, i okaza mi miasto

wielkie, ono wite Jeruzalem, zstpuj-

ce z nieba od Boga,

11. Majce chwa Bo, którego

wiato podobna bya kamieniowi naj-

kosztowniejszemu, jako kamieniowi

jaspisowi, na ksztat krysztau przezro-

czystemu ;

II. 12. I majce mur wielki i wysoki,

majce bram dwanacie, a na onych
bramach dwanacie Anioów, i imiona

napisano, które s dwanacie pokolefi

synów Izraelskich.

13. Od wschodu bramy trzy, od pó-
nocy bramy trzy, od poudnia bramy
trzy, od zachodu bramy trzy.

14. A mur miasta mia * gruntów
dwanacie, a na nich dwanacie imion

dwunastu Apostoów Barankowych.
+ yd.ll,10. r.13,14.

15. A ten, co mówi ze mn, mia
trzcin zot, a zmierzy miasto i bra-

my jego i mur jego.

16. A pooenie miasta onego jest

czworograniaste, a dugo jego taka

jest, jako i szeroko. I pomierzy mia-

sto ono trzcin na dwanacie tysicy
stajan; a dugo i szeroko i wyso-

ko jego równe s.
17. I zmierzy mur jego na sto czter-

dzieci cztery okcie miary czowieczej,

która jest miara Anioowa.
18. A byo budowanie muru jego

z jaspisu; a samo miasto byo zoto czy-

ste, podobno szku czystemu.

III. 19. A grunty muru miasta ozdo-

bione byy wszelkim kamieniem drogim.

Pierwszy grunt by jaspis, wtóry szafir,

trzeci chalcedon, czwarty szmaragd.

20. Pity sardoniks, szósty sardy-

jusz, siódmy chrysolit, ósmy beryllus,

dziewity topazyjusz, dziesity chryso-

pras, jedenasty hijacynt, dwunasty

ametyst.

21. A dwanacie bram jest dwana-
cie pere; a kada brama bya z jednej

pery, a rynek miasta zoto czyste, jako

szko przezroczyste.

IV. 22. Alem kocioa nie widzia

w nim; albowiem Pan, Bóg wszechmo-
gcy, jest kocioem jego, i Baranek.

V. 23. A niQ potrzebuje to * miasto

soca ani ksiyca, aby wieciy w niem;

albowiem chwaa Boa owiecia je,

a wiec jego jest Baranek. *izaj.6o;i9.

24. A narody, które bd zba-

wione, bd chodziy * w wietle jego,

a królowie ziemscy chwa i cze swoje

do niego przynios. =^izaj.6o,3.

25. A bramy jego niebd * zamknite
we dnie; albowiem tam nocy nie bdzie.

*Izaj. 60,11-

26. I wnios do niego chwa i cze
narodów.

27. I nie wnijdzie do niego nic nie-



Objawienie . Jana 21. 22.

czystego, i czynicego obrzydliwo i

kamstwo, tylko ci. którzy s napisani

w ksigach ywota ' Barankowych.
^2Moj.3:i.32. Filip.4,3. Objaw. 3.'' < •?" i'

ROZDZIA XXII.
I. Rzeka wody ywej 1. II. drzewo ywota 2—5.

in. Anio mówicy o prdkiem przyjciu Paskiem 6—9.

IV. zapata, któr odda Pan dobnin i z}m 10— 17.

V. przestroga o tyci ksigaci 18—21.

1 ukaza mi rzek czyst wody ywota,
jasn jako kryszta, wychodzc z stolicy

Boej i Barankowej.

II. 2. A w poród rynku jego z obu

stron rzeki b3'o drzewo ywota, przyno-

szce owoc dwanacioraki. na kady mie-

sic wydawajce owoc swój, a licie drze-

wa suyy ku uzdrowieniu pogan.

3. I nie bdzie wicej adnego prze-

klstwa. ale stolica Boa i Barankowa
w niem bdzie, a sudzy jego suy mu
bd.

4. I patrzy bd na oblicze jego, a

imi jego na czoach ich bdzie.

5. I nocy tam * nie bdzie i nie bd
potrzebowa wiecy i wiatoci sone-
cznej : bo je Pan Bóg owieca, i królo-

wa bd na wieki wieków.
^Izaj. 60.19. Objaw. 21. 23.

III. 6. I rzek mi : Te sowa wierne s
i prawdziwe, a Pan, Bóg witych pro-

roków, posa Anioa swego, aby okaza
sugom swym. co si ma sta w rychle.

7. Oto przychodz rycho : Bogosa-
wiony, który zachowuje sowa proroctwa

ksigi tej.

8. A ja Jan widziaem i syszaem te

rzeczy. A gdym sysza i widzia, upa-

dem, abytn si pokoni przed nogami
Anioa onego. który mi to pokazywa.

9. Ale mi on rzek : Patrz, aby tego

nie czyni: bom jest spósuga twój i

braci twoich proroków, i tych, co cho-

waj sowa ksigi tej: Bogu si kaniaj.

IV. 10. Potm mi rzek: Nie piecz-
tuj sów proroctwa ksigi t^j ; albowiem
czas bhsko jest.
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11. Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi;

a kto jest plugawy, niech jeszcze bdzie
plugawszy ; a kto jest sprawiedliwy,

niech si jeszcze usprawiedliwi; a kto

wity, niech jeszcze bdzie powicony.

12. A oto przychodz rycho, a za-

pata moja jest ze mn, abym odda ka-

demu wedug * uczynków jego. "Szym^.c.

13. Jam jest Alfa i
' Omega, pocztek

i koniec, pierwszy i ostateczny.
'Izaj.41.4.*r.44,6. r.48.12. Objaw.1,8. r.21,6.

14. Bogosawieni, którzy czyni
przykazania jego, aby mieli prawo do

drzewa ywota, i aby weszli bramami
do miasta.

15. A na dworze bd psy. i cza-

rownicy, i wszetecznicy, i mobójcy, i

bawochwalcy, i kady, który miuje i

czyni kamstwo.
16. Ja Jezus posaem Anioa mojego,

aby wam wiadczy o tych rzeczach we
zborach. Jam jest korze "

i rodzaj on
Dawidowy, gwiazda jasna i poranna.

''Izhj.ll.l.lO. Objaw.5,5.

17. A Duch i oblubienica mówi:
Przyjd I A kto syszy, niech rzecze:

Pzyjd! A kto pragnie, niech " przyj-

dzie ; a kto chce, niech bierze wod y-
wota darmo. -izaj.só.i.

V. 18. A owiadczam si kademu
suchajcemu sów proroctwa ksigi tj :

Jeliby kto przyda do tego. przyda mu
-te Bóg plag opisanych w tej ksidze :

19. A jeliby kto uj z sów ksigi
proroctwa tego. odejmie te Bóg cz
jego z ksigi ywota, i z miasta witego.
i z tych rzeczy, które s napisane w tej

ksidze.

20. Tak mówi ten. który wiadectwo
daje o tych rzeczach: Zaiste, przyjd
iTcho. Amen. I owszem przyjd. Pa-
nie Jezusie I

21. aska Pana naszego Jezusa Chry-

stusa niech bdzie z wami wszystkimi

Amen.

Wszystkich Ksig Nowego Testamentu

KONIEC.

Drokiem Adolfa lioliihausena w Wieiiiiu.
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